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Förord
Den finländska kommunsektorn står inför en ny situation. 
Vårdreformen som genomförs i början av år 2023 är exceptio-
nellt omfattande även i ett nordiskt perspektiv. Överföringen av 
ett stort antal uppgifter till de nya välfärdsområdena påverkar i 
hög grad i synnerhet kommunernas ekonomi och tyngdpunkter-
na i uppgifterna. Samtidigt innebär de verksamhetsbetingelser 
som fortgår som förut både utmaningar och särutveckling 
för kommunerna. Man har sökt lösningar för kommunernas 
brytningsskede genom olika framtidsscenarier och genom det 
arbete kring framtidens kommunpolitik som utförts under 
ledning av Finansministeriet. Kommunförbundet arbetar med 
kommunernas framtid i synnerhet via programmet Nya hållbara 
kommuner. 

Utmaningarna och omvälvningarna inom den finländska 
kommunsektorn har många beröringspunkter med de övriga 
nordiska länderna. De nordiska kommunsystemen har både 
likheter och olikheter i lagom proportion. Därför är det ytterst 
viktigt att följa med, jämföra, diskutera och också lära sig av de 
nordiska systemen, relationen mellan stat och kommun samt 
utvecklingstrenderna i de nordiska länderna. En motsvarande 
jämförande diskussion förs kontinuerligt även mellan Kommun-
förbundets nordiska systerorganisationer. 

I denna rapport ges en översikt över de senaste årens aktuella 
trender i relationen mellan stat och kommun i de nordiska 
länderna samt en beskrivning av några aktuella utvecklings-
projekt i Danmark, Island, Norge och Sverige. Den mest om-
fattande beskrivningen gäller försöken med frikommuner i 
Danmark. Rapporten har genomförts inom Kommunförbundets 
forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025 och 
programmet Nya hållbara kommuner. Den har utarbetats av Siv 
Sandberg, som länge forskat i de nordiska kommunsystemen 
vid Åbo Akademi. Rapporten har publicerats på både svenska 
och finska.

Marianne Pekola-Sjöblom 
forskningschef, Kommunförbundet
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1 Inledande översikt

1.1 Kort om kommunernas ställning i Norden

Rapportens syfte är att ge en allmän översikt över aktuella 
utvecklingstrender inom stat–kommunrelationen i de nordiska 
länderna under de senaste åren och att beskriva några aktuella 
utvecklingsprojekt i Danmark, Island, Norge och Sverige. 

Ett kännetecken för de nordiska länderna är att kommunerna 
ansvarar för en stor andel av den skattefinansierade sam-
hällsservicen till medborgarna och därmed verkställer många 
lagstadgade uppgifter. Det gör att relationen mellan stat och 
kommun är central och ständigt föremål för omförhandling och 
politiska diskussioner. 

I internationella jämförelser av kommunernas roll i samhälls-
förvaltningen bildar de nordiska kommunsystemen en distinkt 
grupp, som kännetecknas av att kommunerna å ena sidan har 
omfattande lagstadgade uppgifter, men å andra sidan också 
har omfattande autonomi, till exempel i form av lokal beskatt-
ningsrätt och stora frihetsgrader när det gäller att utforma sin 
organisation och tjänsteproduktion (Ladner et al 2019). Det här 
framgår till exempel i det omfattande arbetet med att ta fram 
ett index för lokal autonomi, Local Autonomy Index (LAI), som 
skett inom ramen för en europeisk forskargrupp. Den senast 
publicerade jämförelsen omfattar 57 länder inom EU och OECD.1 
Utgångspunkten för indexet är innehållet i den europeiska 
stadgan om lokal självstyrelse. Indexet byggs upp av flera tiotal 
indikatorer, som beskriver t.ex. kommunernas beskattningsrätt 
och antalet verksamheter kommunerna ansvarar för.

1 Self-rule index for local authorities in the EU, Council of Europe and OECD 
countries, 1990-2020 - Publications Office of the EU (europa.eu)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/90acdad1-a8ca-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/90acdad1-a8ca-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en
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De enskilda indikatorerna kan summeras till sju huvuddimen-
sioner: 

1. Formell autonomi (legal autonomy) beskriver bland annat 
hur kommunernas ställning regleras i grundlagen

2. Uppgiftsbredd (policy scope) som beskriver antalet uppgifter 
kommunerna ansvarar för  

3. Handlingsfrihet (effective political discretion) som beskriver 
kommunens handlingsutrymme vid genomförandet av sina 
uppgifter, 

4. Ekonomisk autonomi (financial autonomy) som mäter bl.a. 
kommunernas beskattningsrätt och rätt att uppta lån

5. Organisatorisk autonomi (organizational autonomy) som 
beskriver kommunernas frihet att utforma sin egen politiska 
och administrativa organisation

6. Icke-inblandning (non-interference) som mäter i vilken ut-
sträckning kommunerna kan använda resurser och utföra 
verksamhet utan statlig inblandning

7. Inflytande (access) som beskriver kommunerna möjligheter 
att påverka beslutsfattandet på nationell och regional nivå

I jämförelsen mellan 57 länder placerar sig Finland, Danmark, 
Island och Sverige i den grupp länder där den kommunala auto-
nomin är starkast i ljuset av LAI (indexvärden över 70 på skalan 
0–100). Norge befinner sig i följande kategori med indexvärdet 
69, men skillnaderna till de övriga nordiska länderna är inte 
stor.

Indexjämförelsen visar på stora likheter mellan kommunernas 
ställning i de nordiska länderna, men pekar också ut några 
skillnader. De här skillnaderna är betydelsefulla för att förstå 
hur den nationella kommunpolitiken är utformad. 

Danmark och Finland utmärker sig genom att kommunerna har 
ett större antal lagstadgade uppgifter än i många andra länder. 
För Finlands vidkommande ändras det här 2023 när social- och 
hälsovårdsreformen genomförs. Norge skiljer sig från resten av 
Norden framför allt genom att kommunerna inte har egentlig 
egen beskattningsrätt. Konsekvenserna av det här är att de 
ekonomiska banden mellan staten och kommunerna är starkare 
i Norge än i grannländerna och avspeglar sig också i aningen 
striktare normer för serviceutbud och bemanning. Kommunerna 
i  Sverige och Finland har för sin del omfattande ekonomisk 
autonomi, som innefattar fri beskattningsrätt, generella statsan-
delar och obegränsade möjligheter att uppta lån. Danmarks och 
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Norges förvaltningsmodell medför generellt större möjligheter 
för staten att styra kommunernas verksamhet än den förvalt-
ningsmodell som tillämpas i Finland och Sverige. De isländska 
kommunerna står relativt fria från statlig inblandning, men har 
samtidigt en smalare uppgiftsportfölj än i resten av Norden.

Tabell 1. Den kommunala självstyrelsen i Norden i ljuset av 
Local Autonomy Index (LAI), medelvärde för åren 2015–2022. 
Källa: Ladner A et al (2021): Self-rule index for local authorities in the 
EU, Council of Europe and OECD countries 1990–2020. Värdena i ta-
bellen är summa indikatorer där skalan är 0–100. Ju högre värde, desto 
större är kom munernas autonomi på varje kriterium.

Huvuddimensioner Danmark Finland Island Norge Sverige Medel-
värde  
57 länder

Formell autonomi 
(legal autonomy)

33,33 100,00 66,67 38,89 33,33 72,42

Uppgiftsbredd
(Policy scope)

76,47 76,47 55,39 58,82 67,65 48,28

Handlingsfrihet
(Effective political 
discretion)

80,15 86,76 64,34 71,32 73,53 50,06

Ekonomisk autonomi
(Financial autonomy)

79,76 89,29 84,52 63,10 89,29 53,48

Organisationsfrihet
(organizational 
autonomy)

100,00 87,50 100,00 96,88 100,00 70,96

Icke-inblandning
(Non-interference)

66,67 91,67 83,33 79,17 66,67 56,93

Inflytande (Access) 50,00 66,67 85,33 66,67 66,67 64,63

Local Autonomy Index 
2015-2020

75,59 85,73 76,21 69,18 76,19 57,16

1.2 Skillnader och likheter i de nordiska  
ländernas kommunpolitik

Med nationell kommunpolitik avses de samlade åtgärder staten 
vidtar i förhållande till kommunerna. Kommunpolitiken omfattar 
både sådana beslut som direkt påverkar kommunernas ställn-
ing och finanser (t.ex. kommunindelning, beskattning och styrn-
ing) och beslut som indirekt påverkar kommunernas uppgifter 
och handlingsutrymme (t.ex. reformer av tjänsteproduktions-
sektorer som grundskola eller byggnadstillsyn). 
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Trots stora likheter i kommunernas ställning i de nordiska 
länderna finns det betydande tyngpunktsskillnader i hur kom-
munpolitiken utformas nationellt. Det hänger samman både 
med skillnader i ländernas konstitutionella beslutssystem, med 
skillnader i politisk tradition och med hur starka politiska spän-
ningar det finns i kommunfrågorna. Tyngdpunktsskillnaderna 
finns sammanfattade i tabell 2.

Tabell 2. Sammanfattning av särdrag hos den nationella 
kommunpolitiken i de nordiska länderna 

Relationen mellan staten och 
kommunerna

Beskrivning av skillnader i den  
nationella kommunpolitiken

Statens möjligheter att styra  
kommunernas verksamhet

Mer omfattande: Norge, Island, Danmark 
Mer begränsade: Finland, Sverige

Riktlinjerna för den nationella  
kommunpolitiken slås i huvudsak 
fast

I regeringsprogram: Finland, Norge
I parlamentariska uppgörelser: Danmark, 
Island, Sverige
I offentliga utredningar: Sverige

Tyngdpunkt i den nationella  
diskussionen om kommunerna

Direkt kommunpolitik (fokus på kom-
munindelning, självstyrelse, finansiering): 
Norge, Finland, Island
Indirekt kommunpolitik (fokus på kom-
munernas serviceproduktion): Danmark, 
Sverige

Den nationella  
kommunpolitikens karaktär

Stabil, långsiktig: Danmark, Sverige, 
Island
Föränderlig, påverkas av regeringsskiften: 
Finland, Norge

I Danmark, Norge och Island tillåter grundlagen regeringen och 
ministerierna större direkt styrning av myndigheters och kom-
muners verksamhet än i Sverige och Finland (Sandberg & Sjöb-
lom 2022)2. Politiska uppgörelser i frågor som rör kommunerna 
påverkas av huruvida länderna leds av minoritets- eller majo-
ritetsregeringar. I Finland, som i regel leds av majoritetsrege-
ringar, spelar innehållet i regeringsprogrammet en viktig roll för 
den nationella kommunpolitikens riktlinjer, medan motsvarande 
riktlinjer i Danmark ofta slås fast i politiska överenskommelser 
mellan regeringspartierna och ett eller flera andra partier i par-
lamentet. I Sverige används utredningsväsendet som en viktig 
plattform för att ta fram nya riktlinjer för relationerna mellan 
stat och kommun. 

2 Förvaltning och rättssäkerhet i Norden | Svenska litteratursällskapet i  
Finland (sls.fi)

https://www.sls.fi/sv/utgivning/forvaltning-och-rattssakerhet-i-norden
https://www.sls.fi/sv/utgivning/forvaltning-och-rattssakerhet-i-norden
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Länderna skiljer sig också åt när det gäller om synen på kom-
munerna utgör en politisk konfliktlinje eller inte. I Norge och 
Finland är kommunfrågorna politiskt laddade och skapar tydliga 
skiljelinjer mellan partier och/eller politiska block, vilket gör 
att frågorna lyfts upp inför val och att olika regeringar gör olika 
vägval i kommunpolitiken. I Danmark och Sverige är kommun-
synen inte på samma sätt vattendelande mellan partier och 
politiska block. 

Det här leder för det första till att den direkta kommunpolitiken, 
dvs. frågor som rör kommunindelning, självstyrelse och finan-
siering är mer framträdande i Norge och Finland än i Sverige 
och Danmark, där kommunernas ställning diskuteras som en 
del av sektorpolitiken. För det andra leder den lägre nivån av 
politiska spänningar i kommunfrågorna i Danmark och Sverige 
ofta till mer långsiktig kommunpolitik, medan regeringsskiften 
spelar större roll för kommunpolitikens utformning i Norge och 
Finland. I synnerhet under 2000-talet har kommunpolitiken 
varierat kraftigt mellan olika finländska och norska regeringar 
(Sandberg 2018).3

3 Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, Finland 
och Norge 2000–2018 (abo.fi)

https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2019/03/Strukturella-reformer-riktade-mot-den-kommunala-nivan-i-Danmark-Finland-och-Norge-2000-2018.pdf
https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2019/03/Strukturella-reformer-riktade-mot-den-kommunala-nivan-i-Danmark-Finland-och-Norge-2000-2018.pdf
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Eftersom de nordiska kommunernas uppgifter är mångfac-
etterade går det inte att på ett enkelt sätt sammanfatta hur 
relationen mellan staten och kommunerna ser ut för tillfället. 
Kommunpolitiken som helhet är ofta motstridig. Den direkta 
kommunpolitiken kan innehålla åtgärder som syftar att minska 
statens normstyrning, t.ex. frikommunförsök, samtidigt som 
reformer av sektorslagstiftningen ökar antalet normer som rör 
kommunerna. Det är därför viktigt att beakta att de åtgärder 
som lyfts fram i jämförelsen faller in i ett större och komplext 
mönster.

Med utgångspunkt i övergripande styr- och beslutsdokument 
som rör kommunerna, bland annat den norska årliga kommun-
propositionen och Danmarks årliga kommunavtal går det att 
identifiera ett antal teman och åtgärdshelheter som återkom-
mer i flera nordiska länderna.

Kommunpolitikens utmaningar beskrivs på ett förhållandevis 
likartat sätt i alla nordiska länder. Kommunernas verksamhet-
somgivning påverkas av strama statsfinanser, demografiska 
förändringar och globalisering. Hållbarhetsfrågor och digital-
isering lyfts fram som centrala politikområden i framtiden. De 
senaste åren har covid19-pandemin påverkat myndigheternas 
verksamhet och lyfts också fram som en motivering till behov 
av ändringar av finansierings- och styrningsrelationerna mellan 
staten och kommunerna.

I den direkta kommunpolitiken går det att identifiera både 
åtgärder som går ut på att förändra ramarna för det nuvarande 

2 Aktuella utvecklings
trender i stat–kommun
relationen i Norden:  
jämförande översikt
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kommunsystemet och åtgärder som går ut på att utveckla rela-
tionerna mellan staten och kommunerna. Utvecklingsåtgärder-
na beskrivs i större detalj i de enskilda landsavsnitten.

Tabell 3. Översikt över aktuella utvecklingsåtgärder i de nordis-
ka länderna 2022

Aktuella utvecklingsåtgärder Exempel

Åtgärder med syfte att förändra  
ramarna för kommunernas 
verksamhet

Island: kommunstrukturförändringar med 
fokus på kommuner under 250 invånare
Norge: Återtagning av genomförda 
sammanslagningar
Generalistkommuneutvalget

Avtal och överenskommelser Island: Långsiktsplan för den nationella 
kommunpolitiken 2018-
Danmark: Årliga avtal mellan stat och 
kommun
Sverige: Överenskommelser regeringen–
SKR, utredning om former för dialog och 
samverkan mellan stat och kommun 2022-

Försök och experiment Danmark: Frikommunförsök och välfärdsa-
vtal 2021-
Norge: Tillitsreformen 2021-  
(+ eventuell utvidgning)
Sverige: Utredning om försöksverksamhet i 
kommuner och regioner 2021–23

2.1 Åtgärder för att förändra ramarna för  
kommunernas verksamhet

I Finland, Island och Norge har regeringarna lanserat åtgärder 
som har konsekvenser för kommunernas roll och uppgifter.  

I Finland innebär genomförandet av social- och hälsovårdsre-
formen, att kommunernas roll förändras radikalt 2023. Kommu-
nernas uppgiftsbredd minskar (jfr föregående avsnitt), samtidigt 
som förvaltningssystemet får en ny folkvald nivå, välfärdsområ-
dena. En expertgrupp tillsatt av Finansministeriet har utformat 
alternativa scenarier för den framtida kommunpolitiken och 
lyfter bland annat upp differentiering av kommunernas uppgif-
ter som ett möjligt scenario (Finansministeriet 2022)4. 

I Norge har den nuvarande regeringen (2021-) möjliggjort att riva 
upp genomförda region- och kommunsammanslagningar5,  
 
4 Kuntapolitiikka käännekohdassa? : Kuntien toimintaedellytysten vahvistami-
nen ja kuntapolitiikan tulevaisuuden skenaariot - Valto (valtioneuvosto.fi)
5 Prop. 113 LS (2021–2022) - regjeringen.no

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163805
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163805
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-113-ls-20212022/id2912355/?ch=2
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samtidigt som generalistkommunkommittén utreder alternativ 
till den nuvarande enhetskommunmodellen. 

I Island fortsätter arbetet med att förändra kommunstrukturen 
med särskilt fokus på de allra minsta kommunerna (Govern-
ment of Iceland 2022).

2.2 Åtgärder för att utveckla stat-kommun- 
relationen

När det gäller åtgärder för att utveckla relationen mellan staten 
och kommunerna går det att identifiera två återkommande 
inslag i 2020-talets nationella kommunpolitik. Det ena handlar 
om olika former av avtal och överenskommelser mellan staten 
och kommunerna. Det andra innebär att man öppnar för en 
utökad användning av försök för att öka effektivitet och lokal 
handlingsfrihet inom kommunernas lagstadgade verksamheter. 
Båda bottnar i en tanke om att det är viktigt att stärka tilliten 
och förtroendet både mellan staten och kommunerna och 
mellan de olika aktörerna inom kommunerna6. ”Tillit” är ett ofta 
förekommande ord i danska, norska och svenska strategidoku-
ment, även om de olika ländernas definitioner och tillämpning 
av begreppet varierar (Tankesmien Agenda 2021, Hjelmar & 
Jakobsen 2021)7. 

Avtal och överenskommelser
Trenden mot ett större inslag av avtal och överenskommelser 
är tydlig, men formerna varierar mellan länderna. Island tog 
2018 i bruk en praxis med en lagstadgad långsiktsplan för den 
nationella kommunpolitiken. Målen i långsiktsplanen som god-
känns av parlamentet slås fast för 15 år framåt och åtföljs av en 
åtgärdsplan som gäller för fem år framåt. I Danmark fungerar 
den långvariga praxisen med årliga finansavtal mellan staten 
och kommunernas centralorganisation som den viktigaste plat-
tformen för dialog mellan staten och kommunerna.  I Sverige 
spelar överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kom-
muner och Landsting en allt mer central roll som komplettering 
till den reguljära styrningen genom lagstiftning och statsbidrag 
(Statskontoret 2022:8). Den svenska regeringen tillsatte i juni 
2022 en utredning som ska analysera olika former för dialog  
 

6 Motsvarande tankegångar avspeglas i Finlands strategi för förnyelsen av den 
offentliga förvaltningen Julkisen hallinnon uudistamisen strategia (julkisenhal-
linnonstrategia.fi)
7 notat_tillitsreform_i_offentlig_sektor_2021__1613493662272.pdf (tankesmiena-
genda.no) hjelmar_og_ jakobsen.pdf (politica.dk)

https://julkisenhallinnonstrategia.fi/
https://julkisenhallinnonstrategia.fi/
https://tankesmienagenda.no/uploads/documents/medias/notat_tillitsreform_i_offentlig_sektor_2021__1613493662272.pdf
https://tankesmienagenda.no/uploads/documents/medias/notat_tillitsreform_i_offentlig_sektor_2021__1613493662272.pdf
https://politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/politica_53_3/hjelmar_og_jakobsen.pdf
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och samverkan mellan staten och kommunerna och komma 
med eventuella förslag till nya samverkansformer (Dir 2022:89)8. 

Användningen av försök
Användningen av försök är mest systematiskt använd i Dan-
mark, där frikommunförsök sedan 2012 ingått i regeringens 
åtgärdsrepertoar för att utveckla och effektivera kommunernas 
verksamhet (Hjelmar & Jakobsen 2021). Från och med 2023 
kommer praxisen med frikommunförsök/välfärdsavtal att 
utsträckas till alla kommuner9. Utöver de egentliga frikom-
munförsöken har Danmark dessutom utfört försök med allmän 
utmaningsrätt och försök i enlighet med permanenta försök-
sparagrafer i sektorslagstiftningen.  

Norge har sedan 1992 en permanent lag om försök i kommuner. 
Lagen är fortfarande i kraft, men en evaluering från 2020 visar 
att den är okänd och används i ytterst liten omfattning (Oxford 
Research 2020)10. Tillitsreformen som lanserades av den till-
trädande norska regeringen hösten 2021 kan enligt Kommune-
proposisjonen för 2023 komma att innehålla inslag av försök 
och undantag från gällande lagstiftning (Prop 110S 2021-2022)11. 

I Sverige analyserar en utredning med mandat fram till 2023 
hindren och möjligheterna att utöka användningen av försök 
i kommuner och regioner12. Bakgrunden är att flera statliga 
utredningar, bland dem Kommunutredningen (SOU 2020:8) lyft 
fram en ökad användning av lokala försök som ett sätt att öka 
kommunernas kapacitet.

8 en-andamalsenlig-statlig-samverkan-med-kommuner-och-regioner.pdf  
(regeringen.se)
9 Aftale om kommunernes økonomi for 2023 (fm.dk)
10 Evaluering og utredning av Forsøksloven (oxfordresearch.no)
11 Prop. 110 S (2021–2022) - regjeringen.no
12 forsoksverksamhet-i-kommuner-och-regioner-dir.-2021110.pdf (regeringen.se)

https://regeringen.se/49f524/contentassets/f78837b9ae3d488e9961d2ab745df993/en-andamalsenlig-statlig-samverkan-med-kommuner-och-regioner.pdf
https://regeringen.se/49f524/contentassets/f78837b9ae3d488e9961d2ab745df993/en-andamalsenlig-statlig-samverkan-med-kommuner-och-regioner.pdf
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
https://oxfordresearch.no/wp-content/uploads/2021/01/Evaluering-og-utredning-av-fors%C3%B8ksloven.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-110-s-20212022/id2912498/
https://www.regeringen.se/4aaa25/contentassets/92097897bb8b47d8af25f0409399e845/forsoksverksamhet-i-kommuner-och-regioner-dir.-2021110.pdf
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3.1 Det danska kommunsystemet 

Kommunsektorn i Danmark består av 98 kommuner och 5 
regioner. En omfattande indelnings-, uppgiftsfördelnings- och 
finansieringsreform genomfördes 2007. Det har inte skett 
några betydande förändringar i uppgiftsfördelningen mellan 
kommunerna, regionerna och staten sedan reformen 2007. I 
ekonomiavtalet för 2022 avtalade regeringen, Kommunenes 
Landsforening (KL) och Danske Regioner (DR) om att inleda en 
evaluering av kommunreformen med fokus på hur välfärdst-
jänsterna utvecklats med avseende på kvalitet, effektivitet och 
ekonomi (Aftale om kommunernes økonomi for 2022).

I en jämförelse av den kommunala självstyrelsen i 57 länder 
(Ladner et al 2021, 73) placerar sig Danmark, tillsammans med 
Finland, Sverige och Island, i den grupp av länder där kommu-
nernas ställning är mycket stark. Danmarks höga poäng kom-
mer i synnerhet av bredden på kommunens uppgifter och kom-
munernas handlings- och organisationsfrihet i implementering-
en av lagstadgade uppgifter. I jämförelse med resten av Norden 
är det värt att notera i synnerhet, att de danska kommunerna 
administrerar sådana socialförsäkringsuppgifter (pensioner, 
utkomstöd, barnbidrag etc.) som i Finland, Norge och Sverige 
handhas av statliga institutioner som Folkpensionsanstalten, 
NAV och Försäkringskassan. Danska kommuner ansvarar dess-
utom sedan 2007 för arbets mark nads tjänsterna. 

För den nordiska jämförelsen av relationen mellan stat och 
kommun är det värt att notera att kommunernas formella 
ställning i Danmark, Sverige och Norge är svagare än i Finland 
och Island. Det här betyder att den kommunala självstyrelsen 
inte åtnjuter samma grundlagsskydd som i Finland och att stat-
en har större möjligheter att ingripa i kommunernas ekonomi 
och verksamhet (Ladner et al 2021). 

3 Aktuella utvecklings
projekt i Danmark
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Styrning genom avtal
Den nationella kommunpolitiken i Danmark är relativt långsiktig 
och påverkas bara i mindre utsträckning av regeringsskiften. 
Eftersom Danmark ofta styrs av minoritetsregeringar, spelar 
politiska uppgörelser mellan regeringen och stödpartier en 
viktig roll när man slår fast riktlinjerna för reformer av lagstift-
ning och finansieringssystem som rör kommunerna.  Våren 2022 
ingick regeringen och folketingspartierna till exempel en bred 
uppgörelse om en hälsoreform som ska genomföras under åren 
2023–2913.

Det viktigaste styrinstrumentet i relationen mellan staten och 
kommunsektorn i Danmark är det årliga ekonomiavtalet mellan 
regeringen och Kommunenes Landsforening (KL). Avtalsmeka-
nismen etablerades redan på 1970-talet (Blom-Hansen 1999). 
I kommunavtalet kommer regeringen och KL överens om de 
övergripande ramarna för kommunsektorns utgifter och inkom-
ster för det kommande året. Avtalet är inte juridiskt bindande 
för de enskilda kommunerna, men det finns starka incitament 
att hålla sig inom de avtalade ramarna och det är sällsynt med 
stora avvikelser från avtalen.

Utöver de ekonomiska ramarna innehåller kommunavtalen öv-
erenskommelser om prioriterade satsningar på specifika verk-
samheter eller på övergripande reformer av tillvägagångssätt. 
Kommunavtalen för 2022 och 2023 innehåller bland annat 
satsningar på grön omställning och digitalisering och överens-
kommelser om att minska användningen av externa konsulter. 
Också utgångspunkterna för frikommunprogrammen har slagits 
fast i ekonomiavtalen.

3.2 Översikt över frikommunprogrammen  
2012–2022

Sedan 2012 har danska regeringar använt sig av frikommun-
försök som ett led i strävan att utveckla och effektivera den 
kommunala tjänsteproduktionen. Frikommunförsöken ingick i 
de politiska partiernas överenskommelse om statsfinanserna 
för år 2011 och är ett element i en övergripande plan om att 
avbyråkratisera samhället (Aftale om finanslov for 2011, Rambøll 
& BDO 2016).  

13 aftale-mellem-regeringen-danske-regioner-og-kl-om-udmoentning-og-im-
plementering-af-en-sundhedsreform.pdf

https://www.kl.dk/media/50404/aftale-mellem-regeringen-danske-regioner-og-kl-om-udmoentning-og-implementering-af-en-sundhedsreform.pdf
https://www.kl.dk/media/50404/aftale-mellem-regeringen-danske-regioner-og-kl-om-udmoentning-og-implementering-af-en-sundhedsreform.pdf
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Andra inslag i avbyråkratiseringspolitiken är den allmänna ut-
maningsrätten, som innebär att alla offentligt anställda och pri-
vata tjänsteutförare har rätt att utmana kommunala och statliga 
regelverk och att komma med förslag på hur saker kunde göras 
bättre och effektivare.  Ordningen med utmaningsrätten har 
verkställts i två omgångar, 2008–2015 och 2017–202114. Flera 
sektorlagar, bl.a. Serviceloven som reglerar verksamheten inom 
den sociala sektorn, innehåller dessutom en försöksparagraf 
som innebär att kommuner kan ansöka hos ministeriet om att 
på försök avvika från vissa bestämmelser (jfr Sandberg 2014, 
12-14).15

Frikommunprogram avser alla de åtgärder som vidtagits med 
utgångspunkt i de politiska överenskommelserna för att öka 
kommunernas handlingsutrymme: möjliggörande lagstiftning, 
strategiska tyngdpunktsområden och lokala frikommunprojekt. 
Frikommunprojekt avser de projekt som genomförs på lokal 
nivå inom ramen för de övergripande programmen.

Frikommunförsök handlar i grunden om policyutveckling i nära 
samarbete mellan staten och kommunerna. Ett centralt inslag 
i försöken är att avlägsna regler som uppfattas hindra effektiva 
och lokalt anpassade lösningar inom den lagstadgade kommu-
nala verksamheten. Ett begränsat antal försökskommuner ges 
möjlighet att under en tidsbestämd period anhålla om avvikelse 
från gällande lagstiftning. Staten möjliggör de lokala experi-
menten genom lagstiftning. De flesta av frikommunförsöken har 
möjliggjorts genom särskilda frikommunlagar (LOV 550/2012, 
LOV 658/2017), men några av försöken har också kunnat ge-
nomföras i stöd av försöksparagrafer i ordinarie lagstiftning (se 
t.ex. LBK 170/2022). Frikommunerna är ålagda att följa upp och 
evaluera försöken. Ifall evalueringarna visar att experimenten 
varit resultatrika kan fungerande praxis spridas till andra kom-
muner och/eller leda till permanenta ändringar av lagstiftningen 
(Hjelmar & Jakobsen 2021). 

14 Udvidet udfordringsret (2017-2021) (im.dk)
15 Forsøgsgodkendelser efter servicelovens § 184 (sm.dk)

https://sm.dk/lovstof/forsoegsgodkendelser-efter-servicelovens-184
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Modell för genomförandet av de danska frikommun-
försöken 2012–2020

1. Politisk överenskommelse om att inleda frikommunför-
sök (regeringen + övriga partier, regeringen och KL)

2. Ansökan om status som frikommun/frikommunnätverk 
+ preliminär plan för försök  

3. Regeringen utpekar frikommuner/frikommunnätverk
4. Kommunerna ansöker om konkreta försök (1-4 ansök-

ningsrundor)
5. De berörda ministerierna beviljar eller avslår ansökan 

om försök
6. Beslut om försökets juridiska utgångspunkt
7. Försök enligt särskild frikommunlagstiftning (godkänns 

av parlamentet)
8. Försök i stöd av sektorlagstiftningens försöksparagrafer 

(godkänns av ministeriet)
9. Evaluering av försöken (intern/extern)
10. Eventuella kopior av försök (andra frikommuner genom-

för samma försök)
11. Eventuella lagändringar och/eller spridning av praxis

Alla frikommunprogram som genomförts under den aktuella 
tioårsperioden har innehållit samma grundprinciper, även om 
försökens omfattning och konkreta utformning varierat under 
den aktuella tioårsperioden 2012–2022. Eftersom frikom-
munförsöken vidareförts över flera regeringsperioder går det 
också att iaktta vissa nyansskillnader i vilka övergripande mål 
respektive regeringar betonat i de olika försöken, t.ex. när det 
gäller om regeringen utgår från att regelförenklingarna i första 
hand ska främja ökad effektivitet eller om de i första hand ska 
stärka professionernas handlingsfrihet (Hjelmar & Jakobsen 
20121 225–226). 

Tabell 4 innehåller en översikt över de genomförda och 
pågående frikommunprogrammen, inklusive de planer som 
överenskommits för de närmaste åren. En närmare beskrivning 
av sakinnehållet och resultaten av frikommunförsöken finns i 
ett separat avsnitt.
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Tabell 4. Översikt över de danska frikommunprogrammen 2012–.  
Källa: Hjelmar & Jakobsen 2021, s 224–226, Aftale om kom-
munernes økonomi for 2023*.

Försökets namn År Antal

försök

Antal 

kommuner

Mål

Frikommunförsök I 2012–
2015

86 9 Minska onödig byrå-
krati, skapa större  
tillit och stärka profes-
sionellt ansvar

Frikommunförsök II 2016-
2020

79 44 Ökad effektivitet,  
förenklingar och bättre 
styrning i kommunen

Frikommunförsök III 
(Välfärdsavtal)

2021-
2024

7 7 Minska onödig byråkrati

Frikommunförsök IV*
Välfärdsavtal

2023- 98 Skapa större frihet i 
uppgiftslösningen inom 
småbarnspedagogik, 
skola och äldreomsorg 

Frikommunförsök IV*
Arbets- och 
näringstjänster

2023- 4 Minska reglering och 
komplexa process- 
regler inom arbets- och 
näringslivstjänsterna 

Frikommunförsök I genomfördes under åren 2012–2015. Det 
övergripande syftet med programmet var att minska onödig 
byråkrati och att stärka tilliten och det professionella omdömet 
i genomförandet av den lagstadgade servicen. Totalt 21 kom-
muner ansökte om status som frikommun. Bland dem valde 
regeringen 9 kommuner som gavs rätten att genomföra lokala 
försök i enlighet med lagstiftningen. Totalt inkom kommunerna 
med 599 försöksansökningar, av vilka ministerierna tillmötes-
gick 421 helt eller delvis. Eftersom alla försök inte kom igång, 
och eftersom vissa försök var kopior av eller starkt påminde om 
andra försök var det totala antalet unika försök 86 (Rambøll & 
BDO 2016, Hjelmar & Jakobsen 2021). 

Frikommunförsöket II (2016-2021) fokuserade i större ut-
sträckning än det första på att hitta lösningar som ökar 
effektiviteten i tjänsteproduktionen. Försöket byggdes upp 
kring nätverk av kommuner som samarbetade om att hitta 
nya lösningar inom en tematisk helhet. Kriterierna för att en 
ansökan om status som frikommunnätverk skulle bli beviljad 
var att nätverket bestod av minst sex kommuner med olika 
bakgrundsegenskaper och att försökens tema hade bredare 
samhällelig relevans. Det kom in 43 ansökningar om att bilda 
frikommunnätverk. Bland dem valdes åtta nätverk bestående av 
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totalt 44 kommuner, vilket innebär att 45 % av alla kommuner 
i Danmark var med i något av försöksnätverken16. Frikommun-
nätverken inkom med 107 ansökningar om försök av vilka 79 
godkändes. 

Frikommunförsöket III (2021–2024) kopplar till den politiska 
riktning som den socialdemokratiska regeringen beskrivit som 
en ”närhetsreform”. Inom ramen för försöket ges 7 kommuner 
möjlighet att utveckla nya och mer medborgarnära verksam-
hetsformer i första hand inom äldreområdet. Syftet är att mins-
ka byråkratin i tjänsteproduktionen för att ge de anställda mer 
tid och utrymme för kärnverksamheten.17

I kommunavtalet för år 2023, som slogs fast i juni 2022, kom 
regeringen och KL överens om en bred satsning på frihet 
och närhet inom tjänsteproduktionen18. I praktiken innebär 
överenskommelsen att systemet med välfärdsavtal utvidgas 
så att det omfattar samtliga 98 kommuner inom sektorerna 
småbarnspedagogik, grundskola och äldreomsorg.  Vid sidan av 
att kommunerna kan ansöka om befrielse från nationella regler 
och föreskrifter, förväntas kommunerna också kritiskt se över 
sina egna strategier och processer i samråd med personal och 
kommuninvånare. 

Trots att alla kommuner kommer att omfattas av systemet med 
välfärdsavtal handlar det fortfarande om ett experiment, där 
syftet är att inhämta erfarenheter av olika tillvägagångssätt och 
att skapa förutsättningar för utvärdering och lärande. 

Programmet ska utformas så att en tredjedel av kommunerna 
genomför frihetsexperiment inom småbarnspedagogiken, en 
tredjedel inom grundskolan och en tredjedel inom äldreomsor-
gen. Kommungrupperna ska sättas samman så att de avspeglar 
variationer i geografi, kommunstorlek och socioekonomiska 
förhållanden (Aftale om kommunernes økonomi for 2023,  
s 7–8). Det omfattande programmet ska följas upp och stödjas i 
samarbete mellan KL och de berörda ministerierna.

Utöver det omfattande programmet med välfärdsavtal inom 
skola och omsorg är regeringen och KL eniga om att ingå 
 
16 De otte frikommunenetværk (im.dk) Kommentar: Ett av de godkända försö-
ken/nätverken inleddes inte, vilket innebär att totalt 7/8 beviljade försöksteman 
genomfördes 
17 https://sim.dk/media/40597/aftale_om_velfaerdsaftaler_paa_aeldreomraadet.
pdf
18 Aftale om kommunernes økonomi for 2023 (fm.dk)

https://im.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg/frikommuneforsoeg-ii-2016-2020/de-otte-frikommunenetvaerk
https://sim.dk/media/40597/aftale_om_velfaerdsaftaler_paa_aeldreomraadet.pdf
https://sim.dk/media/40597/aftale_om_velfaerdsaftaler_paa_aeldreomraadet.pdf
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
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välfärdsavtal med fyra kommuner inom arbets- och näringst-
jänsterna. Arbets- och näringstjänsterna är ett politikområde 
som kännetecknas av omfångsrik reglering och komplexa pro-
cessregler, vilket framkommit också i de tidigare frikommun-
försöken (Aftale om kommunenes økonomi for 2023, 7; Hjelmar 
& Ejersbo 2019).

3.3 Frikommunförsökens innehåll och resultat

Frikommunförsök I (2012–2016)
I det första frikommunförsöket (2012–2016) hade nio kommuner 
möjlighet att ansöka om undantag från gällande lagstiftningen. 
Formellt handlade det om tre olika slags försök: 1. Egentliga fri-
kommunförsök som möjliggjordes i en särskild lag om frikom-
muner, 2. Försök i enlighet med den allmänna utmaningsrätten 
och/eller sektorlagstiftningens försöksparagrafer och 3. Kopior 
av andra kommuners frikommunförsök (Sandberg 2014). 

Antalet unika försök, som inte var kopior av andra försök up-
pgick till 86 (Hjelmar & Jakobsen 2021), men det totala antalet 
försök uppsteg till 260 (Rambøll & BDO 2016, 80). Av de genom-
förda försöken ledde 20 % till att lagstiftningen ändrades helt 
eller delvis. I några fall, till exempel inom skolområdet, kom 
den generella lagstiftningen att ändras innan försöken var helt 
genomförda.

Ansökningarna om frikommunförsök under det första program-
met föll inom många olika sektorer och gällde många olika 
typer av problematik. Det största antalet försök genomfördes 
inom sysselsättnings- och integrationsområdet, där regelverket 
kring de kommunala jobbcentrens verksamhet är detaljerat 
och innehåller många processkrav (Nielsen & Bolvig 2016)19. Det 
förekom också relativt många försök inom social- och äldreo-
mrådet, hälsosektorn, skolan och verksamheter inom teknik, 
trafik och miljö (tabell 5).

19 Kvantitativ slutevaluering af frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet 
(im.dk)

https://im.dk/media/7039/11236-slutevaluering-af-frikommuneforsoeget.pdf
https://im.dk/media/7039/11236-slutevaluering-af-frikommuneforsoeget.pdf
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Största delen av försöken under det första frikommunprogram-
met var till sin karaktär så kallade pincettförsök, som handlade 
om befrielse från en enskild lagstiftningsnorm. Motsatsen är 
paraplyförsök, som utgår från ett bredare, ofta tvärsektoriellt, 
temaområde (Rambøll & BDO, 8). Försökens fokus på specifika 
regler gör att de framstår som relativt tekniska och bundna till 
den aktuella kontexten. 

Den genomförda utvärderingen av försöken konstaterar att 
frikommunförsöken lyckats med syftet att uppnå större effek-
tivitet och flexibilitet i verksamheten, men att det inte enbart 
beror på att kommunerna fått rätt att avvika från normer i 
lagstiftningen, utan också på att försöken fått kommunerna att 
kritiskt granska sina egna processer och tillvägagångssätt (Ram-
bøll & BDO 2016, 11).  

Eftersom försöken i stor utsträckning handlat om processregler 
och lagstiftning som styr mötet mellan medborgarna och my-
ndigheten, har försöken bidragit till att skapa större handling-
sutrymme för anställda och verksamhetschefer, men i mindre 
utsträckning haft konsekvenser för hur kommunens högsta 
politiska och administrativa ledare upplevt den statliga styrnin-
gen (Rambøll & BDO 2016, 14). 

Utvärderingen konstaterar också att mer ambitiösa och om-
fattande försök verkar ha större potential än försök som rör 
enskilda regler och att framtida frikommunprogram därför 

Tabell 5. Antal försök (2012–2016) som helt eller delvis ledde till lagändringar.  
Källa: Rambøll & BDO 2016, 80.

Försökets tema Försök som inte lett till ändring 
av generell lagstiftning

Försök som helt eller delvis lett 
till ändringar av lagstiftningen

Totalt antal 
försök

Sysselsättning och integration 81 78 % 22 22 % 103

Skola 15 50 % 15 50 % 30

Social- och äldreområdet 28 88 % 4 12 % 32

Barnomsorg 2 100 % 0 0 % 2

Näringspolitik, turism och kultur 6 100 % 0 0 % 6

Hälsovård och psykiatri 25 93 % 2 3 % 27

Teknik, trafik och miljö 37 93 % 4 7 % 41

Utbud, inköp och offentligt-privat 5 56 % 4 44 % 9

Annat (digitalisering, administration) 9 90 % 1 1 % 10

Totalt 208 80 % 52 20 % 260
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behöver innehålla tillräckligt många omfångsrika och innovativa 
försök vid sidan av försök som är mer snävt avgränsade. Vidare 
noterar Rambøll & BDO i sin utvärdering att kommuner behöver 
ha en tydlig uppfattning om vad de vill ha i stället för de regler 
som uppfattas som problematiska med tanke på effektivt ar-
bete och att det behöver finnas en klar plan för genomförande, 
utvärdering och kunskapsspridning (Rambøll & BDO 2016, 22–23).

Frikommunförsök II (2016–2020) 
Det andra frikommunförsöket byggde på nätverk av kommuner 
som genomförde försök på samma tema. I enlighet med den 
terminologi som skapades under det första frikommunförsöket 
handlar det alltså om paraplyförsök i stället för pincettförsök 
(Rambøll & BDO 2016, 8).  De tematiska nätverken bestod av 
3–11 kommuner. Antalet kommuner som genomförde konk-
reta försök inom ramen för temat varierade. Det tematiska 
nätverken för en mer flexibel och effektiv sysselsättningsinsats 
omfattade till exempel 11 kommuner på Nordjylland, bara 2 av 
de 20 försöken omfattade samtliga kommuner. Största delen 
av försöken genomfördes i 3–4 kommuner (Hjelmar & Ejersbo 
2019). 

De mest omfattande försöken genomfördes inom nätverken 
med fokus på arbetsmarknadspolitik (11 kommuner, 20 försök) 
och bostadspolitik (6 kommuner, 23 försök). Sedan 2007 an-
svarar kommunerna i Danmark för arbetsmarknadspolitik och 
sysselsättningsinsatser inom ramen för lokala jobbcenter. Inom 
arbetsmarknadsområdet är lagstiftningen detaljrik och inne-
håller många processkrav. 

En majoritet av de enskilda försöken handlar om att söka be-
frielse från eller öka flexibiliteten i processkraven i växelverkan 
mellan myndigheten och arbetssökande personer, till exempel 
när det gäller lagstadgade tidsfrister eller krav på olika slags 
intyg (KKR Nordjylland 2020). 

Försöken inom arbetsmarknadsområdet är alltså i första hand 
fokuserade på mötet mellan invånarna och handläggarna på 
myndigheterna.  En stor del av försöken inom alla temaom-
råden är inriktade på individer och familjer som har stort behov 
av stöd från samhället och till exempel är både arbetssökande, 
i behov av bostadsbidrag och stöd av de sociala myndigheterna. 

Frikommunförsöken inom bostadspolitiken, som genomfördes 
i kommuner i Köpenhamnsregionen, handlar både om större 
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flexibilitet i reglerna för boende för utsatta grupper och om 
försök med avvikelse från gällande byggnormer, t.ex. när det 
gäller krav på att reservera ett bestämt antal parkeringsplatser 
(Hjelmar & Ejersbo 2019, 44–51)

Projekten inom temaområdet ”Bättre styrning av utgifterna 
på det specialiserade socialområdet” handlar i huvudsak om 
rätten att avvika från normer som uppfattas fördyra verksam-
heten på vård- och boendeinstitutioner för personer med 
funktionsnedsättningar. Försöken handlar både om specifik 
vårdteknologi och om bättre samordning mellan de allmänna 
regelverken för boende och regelverken för boende för special-
grupper (Hjelmar & Ejersbo 2019, 52–56).

Under rubriken ”Barn som vår viktigaste resurs” ligger tyngd-
punkten på försök med ändringar av timfördelning, klassindeln-
ingar och examinationspraxis i grundskolan (Hjelmar & Ejersbo 
2019, 57–61).

I projektet ”Nya samarbetsformer på det somatiska akutområ-
det” samverkar tre kommuner om att etablera en gemensam 
kommunöverskridande sjukvårdsmottagning (Hjelmar & Ejersbo 
2019, 62).

Två projekt handlar om individcentrerade tillvägagångssätt inom 
det sociala området. Försöken handlade bl.a. om effektiverad 
samverkan över sektorsgränser och befrielse från betungande 
dokumentationskrav (Hjelmar & Ejersbo 2019).

Tabell 6. Översikt över tematiska frikommunnätverk 2016–2020. 
Källa: Hjelmar & Ejersbo 2019, 6.

Försökets namn Antal kommuner Antal försök

En mer flexibel och effektiv 
sysselsättningsinsats

11 20

Billigare bostäder och flexibla 
boendelösningar

6 23

Bättre styrning av utgifterna på det  
specialiserade socialområdet

7 13

Barn som vår viktigaste resurs 3 10

Nya samarbetsformer på det somatiska 
akutområdet

3 1

Sammanhängande insatser över 
sektorgränserna

5 4

En plan för en sammanhängande insats 
tillsammans med medborgaren

9 8



22AKTUELLA UTVECKLINGSTRENDER I STAT-KOMMUNRELATIONEN I NORDEN

Erfarenheter av frikommunförsök II. Alla kommuner som ingick 
i frikommunnätverken var skyldiga att utvärdera de genomförda 
försöken. En del av försöken evaluerades av forskningsinstitutet 
VIVE. VIVE stod dessutom till tjänst med expertstöd och kvali-
tetssäkring för de utvärderingar som genomfördes av kommu-
nerna själva.

Utvärderingarna visar att de deltagande kommunerna i huvud-
sak är nöjda med möjligheterna att få rätt till undantag från gäl-
lande lagstiftning och har kunnat utveckla nya fungerande och 
mer effektiva lösningar. Till exempel det nordjylländska kom-
munnätverket som experimenterade med friare ramar för sys-
selsättningspolitiken konstaterar att de kommunala jobbcentren 
kunnat leverera tjänster på minst samma eller högre nivå som 
tidigare under försöken och att flexibiliteten gynnat både med-
borgare och professionella (KKR Nordjylland 2020)20. Försöket 
med nya samarbetsformer inom det somatiska akutområdet 
blev permanent, eftersom det uppfattades ha positiva 
konsekvenser både ur medborgarnas och ur kommunernas 
synvinkel (Rudersdal kommune 2020)21. 

Samtidigt noterar alla evalueringar att det inte är helt enkelt att 
påvisa orsakssamband mellan försök och resultat. 

Det finns skillnader mellan de olika frikommunnätverken när 
det gäller i vilken grad man kunde genomföra de försök kom-
munerna ansökt om. Till exempel i försöket om flera billiga 
bostäder och mer flexibla boendelösningar, stannade flera 
försök på planeringsstadiet, eftersom kommunerna saknade 
resurser för genomförandet, eller för att det inte gick att åstad-
komma den form av samarbeten med privata hyresvärdar som 
eftersträvades (Frikommunenætverk om billige boliger 2020)22.

En återkommande iakttagelse är att försöken bevisar att system 
som uppfattas hindra effektiva och flexibla insatser inte bara 
kan skyllas på lagstiftningen, utan också i stor utsträckning 
handlar om verksamhetskultur och organisering. I projekten om 
sammanhängande tvärsektoriella åtgärder tillsammans med 
medborgaren konstaterade utvärderingen att de tvärsektoriella 
teamens arbete försvåras av att budgeteringen fortsättningsvis 
sker enligt sektor. Frikommunprojekten ledde också till en  
 
20 Evalueringsrapport (im.dk)
21 Evaluering af AkutTeamet i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner  
(im.dk)
22 Notat_Pressemeddelelse_eDoc (im.dk)

https://im.dk/media/7063/en-mere-fleksibel-og-effektiv-beskaeftigelsesindsats-samlet-evaluering.pdf
https://im.dk/media/7078/nye-samarbejdsformer-paa-det-somatiske-akutomraade-samlet-evaluering.pdf
https://im.dk/media/7078/nye-samarbejdsformer-paa-det-somatiske-akutomraade-samlet-evaluering.pdf
https://im.dk/media/7066/billige-boliger-og-fleksible-boligloesninger-evaluering-af-frikommunenetvaerk-om-flere-billige-boliger-og-fleksible-boligloesninger.pdf
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del spänningar mellan den ordinarie verksamheten och den  
verksamhet som omfattades av de tvärsektoriella försöken 
(Holm-Petersen m.fl. 2021)23.

Eftersom många av försöken handlade om policy i förhållande 
till medborgare med stort behov av stöd från samhället visade 
försöken på att en del problem och barriärer uppstår när en-
skilda individers situation eller motiv inte passar ihop med 
regelverken (Holm-Petersen m.fl. 2021, KKR Nordjylland 2020). 

På samma sätt som under det första frikommunprogrammet 
har målsättningarna med frikommunförsöken genomförts i och 
med ny lagstiftning som trätt i kraft under försöksperioden. Det 
här gäller i synnerhet för försöken inom sysselsättningsområdet 
där en ny lag, Lov om en aktiv beskæftigelseindsats, trädde i 
kraft 2020 (KKR Nordjylland 2020). 

3.4 Sammanfattning av frikommunförsöken

 y Frikommunförsökens grundidé är att kommuner kan söka om 
dispens från gällande lagstiftning för att öka verksamhetens 
effektivitet och de anställdas handlingsutrymme i mötet 
med medborgarna. 

 y Frikommunförsöken har etablerats som långvarig praxis i 
dansk kommunpolitik och har sedan 2021 vidareförts obe-
roende av regeringsbas. Frikommunförsöken är ett av flera 
inslag i en allmän strävan till avbyråkratisering, där andra 
ingredienser är bland annat den allmänna utmaningsrätten. 
Välfärdsavtalen som infördes i liten skala 2021 och utvidgas 
att gälla alla 98 kommuner från och med 2023 bygger vidare 
på principen om att öka det lokala handlingsutrymmet ge-
nom att ge möjlighet att avvika från vissa regelverk.

 y Trots att avbyråkratisering sedan 2008 varit ett prioriterat 
tema i avtalen mellan stat och kommun i Danmark uppfattas 
ökad reglering fortsättningsvis som ett stort problem. Fri-
kommunförsöken beskriver därför bara en sida av relationen 
mellan stat och kommun. Kommunernas lagstadgade skyl-
digheter ökar kontinuerligt till följd av ny lagstiftning och nya 
politiska överenskommelser.

 y Frikommunförsöken har starka inslag av lärande och evalue-
ring. Erfarenheterna från tidigare försök har påverkat hur föl-
jande frikommunprogram utformats. Det första frikommun-
försöket 2012–2016 kritiserades för att försöken var  snäva  
och fokuserade på enskilda regler. Det andra frikommun- 
 

23  Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren (vive.dk)

https://www.vive.dk/media/pure/15785/5195064
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programmet byggdes upp kring bredare temaområden och 
byggde på att flera kommuner samarbetade om försöken.

 y Frikommunförsöken 2012–2022 avspeglar de danska kommu-
nernas uppgifter och lagstiftningens uppbyggnad. En stor del 
av försöken både under det första och det andra frikommun-
försöket har gällt arbets- och näringstjänsterna, som sedan 
2007 är ett kommunalt ansvar. Politikområdet kännetecknas 
av många och detaljerade processregler.

 y Frikommunförsöken har i första hand handlat om flexibilitet 
i lagstiftning som rör mötet mellan invånarna och de kom-
munala myndigheterna, till exempel olika tidsfrister. Försöken 
har därför haft störst betydelse för kommunernas anställda 
och ledningen för verksamheterna, medan konsekvenserna 
för kommunernas högsta politiska och administrativa ledning 
inte varit lika stora. 

Erfarenheter och lärdomar från frikommunförsöken
 y Under det första frikommunförsöket 2012–2016 ledde 20 % av 

försöken till ändringar av den generella lagstiftningen och en 
del försök påverkade indirekt pågående reformer. 

 y En viktig iakttagelse i evalueringarna är att det inte alltid är 
den nationella lagstiftningen som skapar ineffektiva och dyra 
processer. Mycket beror också på kommunernas egna regel-
verk och enheternas verksamhetskultur.

 y Kommunernas erfarenheter av att delta i frikommunförsöken 
har i huvudsak varit positiva. Utvärderingsrapporterna lyfter 
fram tre former av kritik mot försöken: tung dokumentation, 
resursbrist och konkurrens mellan försök och ordinarie verk-
samhet. 
 y Frikommunförsök är krävande för de deltagande kom-

munerna, eftersom de förutsätter stora insatser när det 
gäller dokumentation och evaluering. Framgångsrika fri-
kommunförsök kräver dessutom att kommunerna har 
en klar idé om hur de vill ersätta de icke-fungerande re-
gelverken. 

 y En del försök under det andra frikommunprogrammet (t.ex. 
försök med billiga bostäder) kunde inte genomföras på 
grund av resursbrist, eller för att de förutsatte samarbete 
med tredje part. 

 y En tredje form av problem gäller spänningar mellan 
försöksverksamhet och ordinarie verksamhet. Det här 
gällde i synnerhet när försöken handlar om att överskrida 
traditionella sektorsgränser. 

 y En sammantagen lärdom både av kritiken och av framgång-
arna är att frikommunförsöken förutsätter tillräckliga resurser 
och förankring i organisationen för att uppnå sina mål. 
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4.1 Det norska kommunsystemet och  
kommunpolitiken

Kommunsektorn i Norge består av 356 kommuner och 11 re-
gioner (fylkeskommuner). En reform av kommun- och re-
gionindelningen slutfördes 2020. Som ett resultat av reformen 
minskade antalet kommuner, i huvudsak genom frivilliga sam-
manslagningar, med 72 från 428 till 356, medan den regionin-
delningsreform som slogs fast nationellt minskade antalet 
fylken från 19 till 11. Kommunernas och regionernas uppgifter 
ändrades inte. Nya ändringar av kommun- och fylkesindelnin-
gen kommer att ske 2024, eftersom den sittande norska re-
geringen (2021-) gjort det möjligt att återta några av de verk-
ställda indelningsändringarna (se närmare i följande avsnitt).
I en jämförelse av den kommunala självstyrelsen i 57 länder 
(Ladner et al 2021, 73) placerar sig Norge i den grupp av länder 
där kommunernas autonomi klassificeras som medelstor, men 
det är viktigt att notera att skillnaden till de övriga nordiska 
länderna inte är betydande. De norska kommunernas rättsliga 
ställning stärktes genom en lagändring 2016. En viktig förklaring 
till att de norska kommunernas självstyrelse klassificeras som 
aningen svagare än i resten av Norden är kommunerna saknar 
beskattningsrätt, eftersom Stortinget fastställer kommunernas 
skattenivå. Dessutom är både medborgarnas rätt till service och 
bland annat normerna för kompetens och personaltäthet inom 
kommunernas tjänsteproduktion starkare statligt reglerade än i 
flera andra länder. 

Prioriterad, men instabil kommunpolitik
Kommunpolitiken utgör ett tydligt eget politikområde inom 
den norska nationella politiken. Kommunfrågorna hanteras 
sedan 1948 av ett eget ministerium, som sedan regeringsskiftet 
hösten 2021 benämns Kommunal- og distriktsdepartementet. 
Utöver kommun- och regionfrågorna ansvarar ministeriet för 

4 Aktuella utvecklings
projekt i Norge
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frågor i anslutning till planläggning, bostadspolitik, IKT och 
förvaltningspolitik.

Kommunpolitiken är en prioriterad fråga inom den nationel-
la politiken. Det här tar sig bland annat uttryck i att varje ny 
regering i sitt regeringsprogram slår fast en uttalad politik i 
förhållande till kommunerna. Regeringen avger också årligen 
kommuneproposisjonen till Stortinget (se t.ex. Prop. 110 S 
(2021–2022))24. Propositionen ger ramarna för statens finansier-
ing av kommunerna under budgetåret och drar upp riktlinjerna 
för de viktigaste lagändringarna och åtgärderna som riktas mot 
kommuner och regioner. Eftersom Norge oftast styrs av mi-
noritetsregeringar spelar också politiska uppgörelser med stöd-
partierna i Stortinget i vissa lägen en viktig roll för hur lagpaket 
och reformer utformas.

Samtidigt som det finns en principiell samsyn om kommuner-
nas betydelse i det norska samhället, finns det stora variationer 
i de politiska partiernas syn på framför allt uppgiftsfördelningen 
mellan stat, kommuner och fylkeskommuner och på region- 
och kommunindelningen. Under 2000-talet har kommunpoli-
tikens utformning därför varierat kraftigt beroende på vilken 
koalition som innehaft regeringsmakten. 

Det tydligaste exemplet på det här är inställningen till sam-
manslagningar av kommuner och fylkeskommuner. Erna 
Solbergs högerregeringar 2013–2021 genomförde en kommun- 
och regionindelningsreform som slutfördes 2020 (Prop. 84 S 
(2016–2017)25. Hösten 2021 lovade Jonas Gahr Støres regering 
bestående av socialdemokraterna och centern att öppna upp 
för att riva upp genomförda sammanslagningar av regioner och 
kommuner. Det här verkställdes i form av ett lagförslag våren 
2022 som innebär att tre regionsammanslagningar och en kom-
munsammanslagning rivs upp från och med 2024 (Prop. 113 LS 
(2021–2022))26.

Den politiska splittringen innebär att struktur- och uppgiftsför-
delningsfrågor har en viktig plats på den nationella kommunpo-
litiska dagordningen i Norge, för närvarande bland annat inom 
ramen för ett kommittéarbete om den norska kommunmodellen 
(generalistkommuneutvalget). Dessutom lanserade den sittande 
regeringen en s.k. tillitsreform, som handlar om att utveckla 
kommunernas tjänsteproduktion nerifrån-upp.

24  Prop. 110 S (2021–2022) - regjeringen.no
25  Prop. 84 S (2016–2017) - regjeringen.no
26  Prop. 113 LS (2021–2022) - regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-110-s-20212022/id2912498/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-84-s-20162017/id2546597/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-113-ls-20212022/id2912355/?ch=1
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4.2 Generalistkommuneutvalget 2020–2023

Generalistkommuneutvalget27 tillsattes hösten 2020, under 
regeringen Solberg, delvis som en reaktion mot att resultaten 
av kommunreformen 2013–2020 inte resulterade i så stora 
förändringar av kommunstrukturen som regeringen ursprungli-
gen eftersträvade. Även efter reformen är skillnaderna i in-
vånarantal och kapacitet stora mellan kommunerna i Norge.  
Uttrycket generalistkommune innebär att norska kommuner 
handhar en mångfald av olika uppgifter och att alla kommuner, 
oberoende av invånarantal, har identiska lagstadgade uppgifter. 
Kommunerna är självstyrande samfund, samtidigt som de i 
sin verksamhet ska förhålla sig till nationell styrning och lag-
stadgade krav på ett likvärdigt tjänsteutbud till medborgarna. 
Generalistkommunmodellen motsvarar därmed det som i Fin-
land och Sverige benämns som enhetskommunmodellen. 

Kommitténs uppdrag är att skapa ett kunskapsunderlag om den 
norska generalistkommunmodellen, att analysera hur väl den 
fungerar givet den nuvarande lagstiftningen och att formulera 
eventuella alternativ till generalistkommunmodellen. Kommit-
tén ska leverera en slutrapport i form av en NOU-utredning i 
mars 2023. I vilken mån kommitténs arbete leder till eventuella 
politiska förslag eller ändringar av lagstiftningen är ännu oklart.

I maj 2022 publicerades en underlagsrapport som kommittén 
beställt (Pedersen m.fl. 2022)28. Rapporten analyserade i vilk-
en utsträckning norska kommuner klarar av att hantera sina 
lagstadgade uppgifter. Analysen visar att norska kommuner i 
huvudsak klarar av sitt uppdrag väl, även om ingen kommun, 
inte ens de största städerna uppfyller samtliga krav som 
kommunerna åläggs i lagstiftningen. De största svårigheterna 
att klara av sitt uppdrag kan ändå iakttas hos små och glest 
befolkade kommunerna- Det här uppfattas som en risk för den 
norska kommunmodellen på längre sikt. Olikheterna mellan 
norska kommuner växer i synnerhet på grund av minskande 
befolkning, snedvriden demografi och försvagad ekonomi hos 
de minsta kommunerna. 

Bland de regelverk som rör kommunerna innehåller miljö- och 
planläggningslagstiftningen flest föreskrifter som är svåra att 
uppfylla för de små kommunerna, eftersom de förutsätter både 

27 Generalistkommuneutvalget – Et offentlig utvalg nedsatt av Kongen i stats-
råd for å vurdere dagens generalistkommunesystem. (regjeringen.no)
28 Menon-rapport-46-2022-Staa-i-norske-kommuner.pdf (regjeringen.no)

https://nettsteder.regjeringen.no/generalistkommuneutvalget/
https://nettsteder.regjeringen.no/generalistkommuneutvalget/
https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/449/2022/05/Menon-rapport-46-2022-Staa-i-norske-kommuner.pdf


28AKTUELLA UTVECKLINGSTRENDER I STAT-KOMMUNRELATIONEN I NORDEN

specialkunskap och sektoröverskridande nätverk. Ytterligare 
pekas lagstadgade uppgifter inom missbrukarvård, psykiatri och 
barnskydd ut som områden där en del kommuner har svårt att 
uppfylla lagkraven (Pedersen m.fl. 2022). 

Enligt typ av uppgift är det framför allt plan- och tillsynskraven 
som skapar problem för kommunerna. Enligt analysen uppfyller 
i genomsnitt 65 % av kommunerna lagstadgade plankrav och 
68 % kraven på tillsyn. Det här kan jämföras med att 94 % av 
kommunerna uppfyller lagstadgade kompetenskrav och 93 % 
lagstadgade bemanningskrav inom tjänsteproduktionen (Peder-
sen m.fl. 2022, s 117).

Slutsatsen av bakgrundsutredningen är att de växande olik-
heterna i kommunernas kapacitet att uppfylla lagens krav 
skapar problem med tanke på medborgarnas likhet inför lagen. 
Rapporten konkluderar att staten bör ta sin uppgift att skapa 
lika förutsättningar på allvar och att det i vissa avseenden finns 
anledning att bättre än idag stöda kommunernas förmåga att 
klara av sitt uppdrag. Rapporten skisserar också upp fyra alter-
nativa vägar att hantera olikheterna i kommunernas förmåga att 
klara av de lagstadgade uppgifterna: 1) att staten erbjuder spe-
cialiserad kompetens till de kommuner som har störst svårig-
heter att hantera lagkraven, 2) differentierat uppgiftsansvar, dvs. 
att större kommuner åläggs ansvara för vissa uppgifter för alla 
kommuner inom ett geografiskt område, 3) lagstadgade samar-
betskrav eller 4) överföring av vissa av kommunernas uppgifter 
till fylkeskommunen eller staten (Pedersen m.fl. 2022, 121–123).

4.3 Tillitsreformen 2021–

Tillitsreformen29 lanserades som en del av regeringen Gahr 
Støres regeringsplattform hösten 2021. Bakgrunden är en vilja 
att hitta nya metoder att svara på de utmaningar kommunerna 
står inför, bl.a. stramare statsfinanser, problem med att rekry-
tera personal, demografiska förändringar och nya miljökrav. 
Idén är att reformen ska utformas nerifrån-upp, i tät samverkan 
mellan staten, kommunerna och de fackliga organisationerna. 
Ett av målen med reformen är att stärka de kommunala profes-
sionernas handlingsutrymme i tjänsteproduktionen och härmed 
skapa bättre förutsättningar för kvalitet och effektivt resur-
sutnyttjande. Grundidén för och utformningen av reformen har 
stora likheter med tidigare program, bland annat Kvalitetskom-

29 Informasjon om arbeidet med tillitsreformen - regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/forvaltningsutvikling/tillitsreform/informasjon-om-arbeidet-med-tillitsreformen/id2894125/
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muneprogrammet (2006–2009) (Hovik m.fl. 2010)30 och Sammen 
om en bedre kommune (2011–2015) (Oslo Economics 2016)31.

Ramarna för reformen är inte givna i förväg, utan initiativen 
ska komma från fältet. Under vintern 2022 samlades de första 
idéerna in från fackföreningar och kommunala centralorgan-
isationer32.  I kommuneproposisjonen för 2023 (Prop. 110 S 
(2021–2022)) öppnar regeringen upp för att en ingrediens i 
tillitsreformen kan komma att bli möjlighet att söka undantag 
från gällande lagstiftning. De danska frikommunprogrammen 
och välfärdsavtalen nämns som inspirationskälla (se avsnitt om 
Danmark)33.

Norge har sedan 1992 en permanent försökslag, som kom till i 
kölvattnet av det första frikommunprogrammet. 

4.4 Den permanenta försökslagstiftningen sedan 
1992

Norge har sedan 1992 en permanent försökslag, som (Lov om 
forsøk i offentlig forvaltning 1992-06-26-87). Lagen kom till i 
kölvattnet av det första frikommunprogrammet, godkändes i 
samband med totalrevideringen av kommunallagen och trädde 
i kraft 1.1.1993. I lagens beredningsskede betonades försökens 
betydelse som en del av en möjliggörande förvaltningspolitik. 
(Sandberg 2014, 7-11).

Försökslagen gäller hela den offentliga förvaltningen i Norge: 
kommunerna, fylkeskommuner (landskapen) och statsförvalt-
ningen.  Huvudsyftet är att utveckla förvaltningen och finna nya 
verksamhetsformer. Försöken har gällt tillstånds- och tillsyn-
sfrågor, arbetsfördelningen mellan kommunerna och staten, 
samarbetet mellan kommunerna samt kommunal demokrati. 
Ändringar i lagstiftningen har gjorts med stöd av försöken, 
i synnerhet när det gäller samarbetet mellan kommunerna. 
Försökslagstiftningen tillämpades mest i början av 2000-talet 
(10–15 nya försök per år), senare har intresset inte varit lika 
stort. (Sandberg 2014, 7-11)

En evaluering från 2020 visar emellertid att försökslagen är 
okänd bland kommunerna och att lokala försök sällan utförs 
med stöd i lagen (Oxford Research 2020)34. 

30 untitled (regjeringen.no)
31 sammen_om_evaluering.pdf (regjeringen.no)
32 Mottatte innspill - regjeringen.no
33 Prop. 110 S (2021–2022) - regjeringen.no
34 Evaluering og utredning av Forsøksloven (oxfordresearch.no)

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/evaluering_av_kvalitetskommuneprogrammet.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ee565e9bc66e4a4cbb947d73d15032ac/sammen_om_evaluering.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/forvaltningsutvikling/tillitsreform/mottatte-innspill/id2894524/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-110-s-20212022/id2912498/
https://oxfordresearch.no/wp-content/uploads/2021/01/Evaluering-og-utredning-av-fors%C3%B8ksloven.pdf


30AKTUELLA UTVECKLINGSTRENDER I STAT-KOMMUNRELATIONEN I NORDEN

5.1 Det svenska kommunsystemet och  
kommunpolitiken

Det svenska kommunsystemet består av 290 kommuner och 
21 regioner. Det svenska kommunsystemet kännetecknas av 
stabilitet och under de senaste 20 åren har det inte skett några 
omfattande förändringar varken av kommun- och regionindel-
ningen eller av kommunernas och regionernas uppgifter, trots 
att det förekommit ett antal utredningar om ny ansvarsfördel-
ning och geografisk indelning. Kommunernas kapacitet att han-
tera sitt uppdrag analyserades senast av kommunutredningen 
(SOU 2020:8) som noterade behov av att på längre sikt stärka 
kommunernas kapacitet till exempel genom utvidgat samarbete 
eller stöd till frivilliga kommunsammanslagningar35. Frågan har 
inte avancerat politiskt.

I en jämförelse av den kommunala självstyrelsen i 57 länder 
placerar sig Sverige tillsammans med Danmark, Finland och 
Island i den grupp där den kommunala självstyrelsen klassi-
ficeras som mycket stark. De svenska kommunerna har stark 
ekonomisk och organisatorisk autonomi. Däremot är de rättsliga 
garantierna för den kommunala självstyrelsen en aning svagare 
än bl.a. i Finland (Lidström 2022).36

Den nationella kommunpolitiken i Sverige
I motsats till vad fallet är i Finland och Norge, ligger frågor som 
uttryckligen rör kommuner och regioner inte särskilt högt på 
den nationella politiska dagordningen. Diskussionen om kom-
munernas och regionernas ställning förs ofta indirekt, som 
 

35 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (regeringen.se)
36 Självstyre – värd att värna? (diva-portal.org)

5 Aktuella utvecklings 
projekt i Sverige

https://www.regeringen.se/4a7447/contentassets/39c4816961934a4ca8bd627868fd4423/starkare-kommuner--med-kapacitet-att-klara-valfardsuppdraget-sou-20208.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1672918/FULLTEXT02.pdf
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en del av diskussionen om den offentliga serviceproduktionen. 
Bland annat är kommunernas huvudmannaskap för skolan och 
regionernas ansvar för hälso- och sjukvården ämnen som ofta 
leder till politisk debatt och som i vissa kretsar blottlägger en 
negativ syn på den kommunala självstyrelsen (Lidström 2022). 

Den svenska grundlagen utgår från principen om myndigheter-
nas autonomi och principen om att politiker inte ska gripa in i 
myndigheters bedömningar avspeglas också i relationen mellan 
stat och kommun. Principiella diskussioner om förändringar av 
relationen mellan stat och kommun förs på ett visst avstånd 
från dagspolitiken, inom utredningsväsendet (Statens offentliga 
utredningar) och inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Under de senaste åren, bland annat under covid19-pandemin, 
har det rests kritik mot att SKR fått en myndighetsliknande roll 
i den här dialogen.

Vid sidan av regelrätt styrning genom lagstiftning och stats-
bidrag, använder sig staten av ett antal mjukare styrmedel 
som kompletterar den lagstadgade styrningen (Statskontoret 
2022:8, Montin 2022). Överenskommelser mellan staten och 
SKR används för att verkställa nationellt prioriterade satsningar 
inom sektorer där kommuner eller regioner har huvudansvaret. 
År 2021 fanns det totalt 23 överenskommelser mellan SKR och 
regeringen och en nationell myndighet (Statskontoret 2022)37. 
Majoriteten av dem fanns inom hälso- och sjukvårdsområdet. 
Mekanismen nationella samordnare används när någon aktuell 
fråga är komplex och förutsätter samverkan mellan många ak-
törer. Under covid19-krisen tillsattes t.ex. en nationell vaccins-
amordnare och tidigare har nationella samordnare arbetat bl.a. 
med frågor som rört våldsprevention och brottsbekämpning.

Den statliga myndigheten Statskontoret har regeringens up-
pdrag att regelbundet följa upp den samlade statliga styrningen 
av kommuner och regioner, vilket innebär att myndigheten 
sammanställer statistik över lagstiftning, statsbidrag, över-
enskommelser, utredningar och myndighetsuppdrag som rör 
kommunerna. Åren 2020 och 2021 var antalet nya styrsignaler 
drygt 200. Dessutom tillkom närmare hundra förändringar som 
föranleddes av covid19-pandemin (Statskontoret 2022:8).

Statskontoret följer också upp de administrativa kostnaderna 
för den statliga styrningen. I den senaste rapporten konstat- 

37 Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2021 
(statskontoret.se)

https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/utveckling-av-den-statliga-styrningen-av-kommuner-och-regioner-2021/
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/utveckling-av-den-statliga-styrningen-av-kommuner-och-regioner-2021/
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erar Statskontoret att i synnerhet öronmärkta statsbidrag och 
överdimensionerade rapporterings- och dokumentationssky-
ldigheter orsakar kommunerna merarbete och kostnader. 
 
Statskontoret rekommenderar en översyn av systemen för att 
minska på den administrativa bördan (Statskontoret 2022:9)38.

I juni 2022 tillsatte regeringen en ny utredning ”En ändamålsen-
lig statlig samverkan med kommuner och regioner” som fram 
till 2024 ska utreda befintliga former för dialog mellan staten 
och kommunerna, bedöma om formerna är ändamålsenliga 
och vid behov komma med förslag till nya former för dialog 
och samverkan (Dir 2022:89)39. Bakgrunden till utredningen 
är bland annat de problem som uppstod vid hanteringen av 
covid19-krisen.

5.2 Utredning om försöksverksamheten

Flera statliga utredningar, bland annat Tillitsdelegationens 
betänkande (2018:47) och Kommunutredningen (2020:18) lyfter 
fram lokala försök som ett sätt att utveckla kommunernas 
verksamhet och hitta nya modeller som eventuellt i ett senare 
skede kan spridas till övriga kommuner.

Regeringen tillsatte hösten 2021 en särskild utredning om 
försöksverksamhet i kommuner och regioner (Dir 2021:110).40 
Utredningens mandat löper fram till 2023 med mellanrapport-
ering hösten 2022. Utredaren ska bland annat ta ställning vilka 
lagstiftningsmässiga och administrativa hinder staten borde un-
danröja för att underlätta för försöksverksamhet och analysera 
hur och inom vilka verksamheter försök kunde genomföras. En 
av de försöksmöjligheter som nämns i uppdraget för utrednin-
gen är försök med asymmetrisk uppgiftsfördelning, dvs. experi-
ment som innebär att lagstadgade verksamheter organiseras på 
ett sätt som avviker från den gängse modellen i hela landet (jfr. 
Kajanalandsförsöket i Finland 2005–2012).

38 Administrativa kostnader i kommunsektorn. En analys av statens styrning av 
kommuner och regioner (statskontoret.se)
39 en-andamalsenlig-statlig-samverkan-med-kommuner-och-regioner.pdf 
(regeringen.se)
40 forsoksverksamhet-i-kommuner-och-regioner-dir.-2021110.pdf (regeringen.se)

https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/administrativa-kostnader-i-kommunsektorn.-en-analys-av-statens-styrning-av-kommuner-och-regioner/
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/administrativa-kostnader-i-kommunsektorn.-en-analys-av-statens-styrning-av-kommuner-och-regioner/
https://regeringen.se/49f524/contentassets/f78837b9ae3d488e9961d2ab745df993/en-andamalsenlig-statlig-samverkan-med-kommuner-och-regioner.pdf
https://regeringen.se/49f524/contentassets/f78837b9ae3d488e9961d2ab745df993/en-andamalsenlig-statlig-samverkan-med-kommuner-och-regioner.pdf
https://www.regeringen.se/4aaa25/contentassets/92097897bb8b47d8af25f0409399e845/forsoksverksamhet-i-kommuner-och-regioner-dir.-2021110.pdf
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6.1 Det isländska kommunsystemet

Kommunsektorn i Island består av 64 kommuner. Antalet kom-
muner har minskat gradvis sedan 1990-talet till följd av frivilliga 
kommunsammanslagningar. I början av år 2022 verkställdes fyra 
sammanslagningar. De isländska kommunerna är i genomsnitt 
små, medianstorleken är 950 invånare och 10 kommuner har 
färre än 250 invånare.

I en jämförelse av den kommunala självstyrelsen i 57 länder 
placerar sig Island tillsammans med Danmark, Finland och 
Sverige i den grupp där den kommunala självstyrelsen klas-
sificeras som mycket stark. I jämförelse med kommuner i 
resten av Norden har isländska kommuner färre lagstadgade 
uppgifter, bland annat har kommunerna på Island inget ansvar 
för hälsovården. I jämförelse med hur det var för 30 år sedan 
har isländska kommuner emellertid gradvis fått fler uppgifter 
inom utbildningssektorn och det sociala området. De isländska 
kommunernas organisatoriska och finansiella autonomi är stark 
i jämförelse med andra länder.

6.2 Lagstadgade långsiktsplaner för  
kommunpolitiken

Genom en ändring av den isländska kommunallagen 2018 inför-
des ett system med lagstadgade långsiktsplaner för den natio-
nella kommunpolitiken41. Det isländska parlamentet, Althingi, 
fastställer vart tredje år en strategisk plan för den nationella 
kommunpolitiken. Planen innehåller långsiktiga mål för de kom-

41  Act amending various laws for the coordination of programmes in the fields 
of transport, telecommunications, municipal and regional affairs. | The | Parlia-
ment Parliament (althingi.is)

6 Aktuella utvecklings
projekt på Island

https://www.althingi.is/altext/stjt/2018.053.html
https://www.althingi.is/altext/stjt/2018.053.html
https://www.althingi.is/altext/stjt/2018.053.html
https://www.althingi.is/altext/stjt/2018.053.html
https://www.althingi.is/altext/stjt/2018.053.html
https://www.althingi.is/altext/stjt/2018.053.html
https://www.althingi.is/altext/stjt/2018.053.html
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mande 15 åren och en handlingsplan för fem år framåt. Inför 
uppgörandet av den strategiska planen för staten en dialog med 
kommunerna och deras nationella intresseorganisation. 

Syftet med planen är att samordna statens insatser i förhål-
lande till kommunerna och att genom samverkan bidra till att 
stärka kommunernas kapacitet. Den första strategiska planen 
som antogs 2019 innehöll sammanlagt 11 punkter. Varje punkt 
innehåller mätbara indikatorer som följs upp, dels med hjälp 
av statistik, dels genom olika former av samråd mellan staten 
och kommunerna. Ett årligt samrådsmöte ordnas mellan repre-
sentanter för regeringen och representanter för Islands kom-
munförbund. Dessutom finns ett särskilt samarbetsutskott som 
sammanträder varje månad och konkret följer upp hur strategin 
förverkligas (Government of Iceland 2019; 2022).

Av de 11 punkterna rör sju (7) kommunstrukturen, kommu-
nernas ekonomi och arbetsfördelningen mellan staten och 
kommunerna, två (2) mål har ställts upp för den kommunala 
demokratin, ett mål rör utökad användning av digitaliseringens 
möjligheter och det sista målet handlar om att förlägga fler 
offentliga arbetsplatser utanför huvudstadsregionen. 

I den plan som antogs 2019 slog man fast att kommunernas 
minimistorlek gradvis skulle höjas, så att den från och med 
2022 skulle vara 250 invånare och från 2026 1 000 invånare. Det 
här målet har modifierats efter dialog med kommunerna. Den 
nuvarande målsättningen är att kommuner med färre än 250 
invånare under mandatperioden 2022–2026 antingen ska inleda 
förhandlingar om kommunsammanslagningar eller alternativt 
presentera en plan för hur kommunen i framtiden tänker han-
tera sina lagstadgade skyldigheter och se till invånarnas rätt till 
offentliga tjänster (Government of Iceland 2022). 
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Islands strategiska plan för kommunpolitiken 2019–  
(Källa: Islands regering)

1. Fastslå minimiantal invånare i kommuner
2. Ekonomiskt stöd till kommunsammanslagningar
3. Kommunernas intäktsunderlag
4. Finanser och regelverk för skuldsättning
5. Arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna
6. Landsdelsförbund för kommuner och regionalt samar-

bete
7. Kontakten mellan staten och kommunerna
8. De förtroendevaldas arbetsvillkor
9. Ett demokratiskt forum
10. Digital förvaltning i kommunerna
11. Fler offentliga arbetsplatser utanför huvudstadsområdet
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