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Förord 

Finns förutsättningar för mellankommunala samarbeten bland Sveriges kommuner? På sikt 

kommer förtätade samhällsstrukturer, en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar att 

ställa den kommunala nivån på stora prov. Samtidigt som rutinerad personal går i pension 

minskar arbetskraftsutbudet på arbetsmarknaden, vilket försvårar nyrekrytering, och behovet 

av kommunala välfärdstjänster kommer att öka till följd av den allt äldre befolknings-

strukturen. Det är framförallt i befolkningsmässigt små kommuner med långa geografiska 

avstånd till starka arbetsmarknader som problematiken kommer att bli störst.  

 

I kommunstrukturreformer används ofta kommunsammanslagningar för att skapa nya, mer 

livskraftiga strukturer. Tidigare studier visar dock att de svenska kommunerna i nuläget, 

främst tack vare det kommunala utjämningssystemet, klarar av att utföra sina åtaganden. Ett 

alternativ till kommunsammanslagningar är ett utökat mellankommunalt samarbete för att på 

sikt klara den kommunala kompetensförsörjningen. I rapporten beskrivs den kommunala 

nivåns struktur och förutsättningar i Finland och Norge och dessa jämförs med förhållandena i 

Sverige. Fortsättningsvis analyseras möjligheter till mellankommunala samarbeten genom 

visualisering av de enskilda kommunala yrkeskompetensbredderna och hur dessa förändras 

när Sverige delas in i Lokala Arbetsmarknadsregioner. Den regionförstoringseffekt som 

uppstår visualiseras även för de enskilda yrkena SFI-lärare, byggnadsingenjör, fritids- och 

turistchefer samt räddnings- och brandchefer. 

 

Rapporten har utarbetats efter en uppdragsförfrågan från Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM), Umeå universitet. 

 

Författaren vill tacka Björn Sundström vid SKL för råd, tips och tålamod under arbetets gång. 

Tack också till Lars Westin och Fredrik Olsson Spjut, CERUM, för den tid ni lagt ned på att 

sätta er in i rapporten och berika den med en strid ström av goda idéer och nya uppslag. 

Slutligen riktas ett stort tack till Gunnar Brandén, CERUM, för hans insatser i samband med 

bearbetningen av datamaterialet. 

 

Umeå, December 2010 

 

Andreas Forsgren 



 

 

Sammanfattning 

Kommunernas uppgiftsfält i Sverige, Finland och Norge är liknande, då kommunen svarar för 

en stor del av de uppgifter som kan sägas förverkliga välfärdspolitiken. I Finland saknas dock 

folkvalda strukturer för den regionala nivån, vilken i Sverige och Norge utgörs av landsting 

respektive fylkeskommuner, varför delar av den regionala nivåns traditionella uppgifter 

tillfaller kommunnivån i Finland. Den kommunala verksamheten i länderna finansieras 

framförallt med kommunal inkomstskatt. 

 

De utmaningar de svenska kommunerna står inför inom kommunal kompetensförsörjning 

delas i stor utsträckning med kommunerna i grannländerna Finland och Norge. Trenden pekar 

mot förtätade samhällsstrukturer, en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar de 

kommande åren. Detta kan få till följd att kommunerna får problem att bibehålla en tillräcklig 

kompetensbas.  

 

Visualiseringen av den kommunala kompetensbredden på kommun- och LA-regionsnivå visar 

att kompetensbredden ökar markant när kommunerna aggregeras till LA-regioner. Men 

framförallt bland Norrlands inlandskommuner uteblir regionförstoringseffekten, vilket beror 

på att dessa kommuner utgör solitära LA-regioner. 

 

I rapporten skapas i ett fiktivt exempel Arvidsjaur, Storumans och Vilhelmina Kommunala 

Samverkansregion (KS-region). Effekten av regionbildningen blir störst i Arjeplog kommun. 

Även övriga kommuner i de fiktiva KS-områdena ökar sin kompetensbredd i exempel-

scenariot. Detta indikerar att kommunerna sinsemellan har relativt diversifierade yrkes-

kompetenser och att det sålunda kan finnas förutsättningar för samarbete.  

 

Kommuner kan samarbeta genom att dela tjänster och på så vis få tillgång till en tidigare 

saknad yrkeskompetens. För exempelyrkena SFI-lärare, byggnadsingenjörer, fritids- och 

turistchefer samt räddnings- och brandchefer jämförs kompetensintensiteten i Sveriges 

kommuner och LA-regioner. För att beräkna regionförstoringseffekten överförs LA-regionens 

förutsättningar till de ingående kommunerna. Störst effekt av regionförstoringen uppvisar 

byggnadsingenjörer, men kompetenskvoten ökar för alla fyra exempelyrkena. 
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1. Inledning 

Sverige, Finland och Norge har alla liknande välfärdsmål. Gemensamt för länderna är också 

att det i stor utsträckning är de lokala och regionala förvaltningsnivåerna som är huvudmän 

för de tjänster välfärdsstaten erbjuder sina medborgare. Förutsättningarna att utföra de 

pålagda uppgifterna varierar dock mellan länderna och detta bottnar i allt från graden av 

statlig styrning till ekonomiska och demografiska förutsättningar på lokal och regional nivå. I 

Sverige genomfördes under första delen av 1970-talet kommunsammanslagningar som 

skapade befolkningsmässigt större kommuner jämfört med de finska och norska kommun-

strukturerna. Debatten om de lokala och regionala nivåernas organisation har dock alltjämt 

fortgått i både Finland och Norge, men politisk oenighet har rått kring reformernas 

genomförande. Idag genomförs kommun- och servicestrukturreformen i Finland som ämnar 

till att minska antalet kommuner och skapa befolkningsmässigt större kommuner, medan 

Norge just genomfört en förvaltningsreform. Både i Finland och Norge grundas reformtanken 

på att ge lokala och regionala aktörer bättre förutsättningar att hantera utmaningar som i stor 

utsträckning är gemensamma för Sverige, Finland och Norge, såsom åldrande befolkning, 

ökade behov av kommunala tjänster och en prognostiserad brist på arbetskraft. 

Den inledande delen av rapporten utgörs av en kunskapsöversikt över förhållandena i Finland 

och Norge och syftar till att ge en förståelse för rådande lokala och regionala förutsättningar 

att tillhandahålla offentliga tjänster och service. Kunskapsöversikten redogör därför för 

kommunernas förhållande till staten, kommunernas uppgifter och geografi och tillgängliga 

interkommunala samarbetsformer. Kunskapsöversikten ger också en bild av de stora struktur-

reformerna under 2000-talet i Finland och Norge. 

I rapportens andra hälft visualiseras den svenska kommunala yrkesbredden och jämförs med 

utfallet vid en indelning i LA-regioner. Vidare presenteras nedslag på kommunal nivå för 

yrkena byggnadsingenjörer, SFI-lärare, turist- och informationschefer samt räddnings- och 

brandchefer. Att just dessa yrken valts beror dels på att det finns krav på kommunerna att 

tillhandahålla byggnadsingenjörer, SFI-lärare och räddnings- och brandchefer, dels att det 

också bör finnas utrymme för kommunerna att samverka över kommungränserna i alla de 

valda yrkena. Även här jämförs den kommunala kompetensen mot hur kompetenssituationen 

ser ut om kommunerna delas in i LA-regioner. Resultatdelen inkluderar även en 

metodgenomgång där begrepp och tillvägagångssätt förklaras. Avslutningsvis summeras 

kompetensöversikten och studiens resultat. 
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2. Kunskapsöversikt Finland 

2.1 Staten och kommunerna 

Kommunerna och staten utgör de viktigaste demokratiska strukturerna i Finland. 

Kommunerna i Finland har konstitutionellt garanterat självstyre, vilket innebär att de har 

lagstadgad rätt att fatta beslut i ärenden som rör kommunens verksamhetsområde. Staten styr 

det kommunala verksamhetsområdet genom lagstiftning och reglerar på så vis det kommunala 

uppgiftsfältet.
1
 Statens närvaro på det kommunala fältet märks också genom statlig lokal- och 

regionalförvaltning. Lokalförvaltningen innefattar polisiär verksamhet, åklagarmyndighet, 

utsökningsväsende och magistrat verksamhet.
2

 Annan lokal förvaltning är arbets- och 

näringsbyråer, skattebyråer, tull och rättshjälpsbyråer. Staten ansvarar för statsandelssystemen 

som är den finska motsvarigheten till det svenska kommunala utjämningssystemet.
3
  

Regionalförvaltningen utgörs av myndigheter inom olika förvaltningsområden som 

självständigt agerar utifrån ministeriernas direktiv. I början av 2010 reformerades den statliga 

regionalförvaltningen och regionförvaltningsverk (RFV) och närings-, trafik- och 

miljöcentraler (NTM) bildades.
4
 RFV samarbetar med kommunerna inom sitt uppgiftsfält och 

styr också över magistratens verksamhet. Det finns sex regionförvaltningsverk och deras 

ansvarsområden är grundläggande service, rättskydd, tillståndsverksamhet, arbetarskydd, 

miljötillstånd, räddningsväsende och beredskap samt polisiär verksamhet. NMT-centralerna 

övertar uppgifter i arbetskrafts-, kompetens-, kultur- och miljö, naturresursfrågor samt 

ansvarar för arbets- och näringsbyråerna. Myndigheten sköter statsförvaltningens 

verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna och samverkar med landskaps-

förbunden. Landskapsförbunden är lagstadgade kommunala sammanslutningar som verkar 

enligt principerna för kommunal självstyrelse. I samband med regionförvaltningsreformen 

stärktes landskapsförbundens roll som regional utvecklingsmyndighet.
5
 

 

                                                      
1
 Lidström, A. 2003. 

2
 Magistrat verksamhet omfattar bland annat folkbokföring, handels- och föreningsregistrering. 

3
 ”Kommunal utjämning i Danmark, Finland och Norge”, Statskontoret, 2009. 

4
 De ersatte länsstyrelser, arbets- och näringscentraler, regionala miljöcentraler, miljötillståndsverk, vägdistrikt 

och arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer. 
5
 Finska finansministeriet. www.vm.fi, Pressmeddelande 46/2008, hämtad 10-11-30. 

http://www.vm.fi/
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2.2 De finska kommunerna 

Kommunstrukturens bakgrund 

Enligt den finska kommunalförordningen från 1865 bildades en kommunstruktur som byggde 

på församlingsindelningen. Varje församling kom alltså att utgöra en kommun. Tiden efter 

bildandet av kommuner präglades av tanken att små enheter var bättre anpassade för att 

hantera lokal administration än stora enheter och i mitten av 1870-talet fanns det 422 

kommuner i Finland.  

Lagen om kommunindelning från 1926 frigjorde kommunindelningen från församlings-

indelningen och kommunerna kunde nu genomföra förändringar i kommunstrukturen utifrån 

ett strikt kommunalt perspektiv. Kommunernas antal fortsatte att öka och vid 40-talets början 

fanns det över 600 kommuner fördelat på 38 städer, 27 köpingar och 537 landskommuner. 

Under 60-talet uppmärksammade småkommunkommittén problematiken med den rådande 

kommunstrukturen. Befolkningsunderlaget i de små kommunerna ansågs för litet för att 

tillhandahålla vissa delar av den resurskrävande kommunala servicen och småkommuns-

kommittén rekommenderade att kommunerna bör ha minst 8 000 invånare. Inrikesministeriet 

fastslog småkommunskommitténs planer på förändrad kommunstruktur 1972, men regeringen 

gav aldrig någon proposition till riksdagen på grund av den politiska oenigheten kring frågan 

om tvångssammanslagningar. Antalet kommuner kom dock att fortsätta minska ända fram till 

millennieskiftet. 
6
 

Kommunernas uppgifter och geografi 

De finska kommunerna har en relativt heterogen struktur. Invånarantalen varierar år 2010 från 

125 i Sottunga kommun till 535 000 i Helsingfors stad. Kommunernas geografiska område 

och ekonomiska kapacitet varierar likaledes, men alla kommuner har samma skyldigheter att 

tillhandahålla kommunala tjänster av hög kvalitet. Kommunerna ska producera välfärds-

tjänster till sina invånare och de ansvarar för dagvård, utbildning, hälso- och sjukvård, 

äldreomsorg, organiserar VA-tjänster, energiförsörjning, avfallshantering och miljövård.
7
 

Kommunerna väljer själva om de producerar tjänsten inom kommunen eller i samarbete med 

andra kommuner inom någon av de interkommunala samarbetsformerna som beskrivs i 

nästkommande avsnitt. Tjänster får också köpas från privata företag. 

                                                      
6
 Leinamo, K och Siirilä, H. 2009. 

7
 I utbildningsväsendet ingår grundskole-, gymnasie-, yrkesutbildnings och biblioteksverksamhet. De största 

områdena inom socialväsendet är dagvård, äldreomsorg och det socialt arbete, medan hälso- och sjukvård 
omfattar primärvård, specialistvård samt miljö och hälsoskydd. 
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Inom de finska kommunerna finns cirka 430 000 anställda som fördelas på över 5 000 

kommunala yrkesbenämningar. Detta innebär att var femte yrkesverksam finländare arbetar 

inom kommunal sektor. Antalet anställda varierar mellan kommunerna, Helsingfors stad har 

nästan 40 000 anställda medan två tredjedelar av kommunerna och samkommunerna har färre 

än 500 anställda.
 8

  

Tabell 1. Antal och andel finska kommuner efter befolkningsstorlek 2010 (Inklusive Åland) 

Storlek Antal Andel 

kommuner i % 

Antal inv i 

kommungruppen 

Andel inv i 

kommungruppen 

0-2 999 91 26 169 466 3 

3 000-4 999 61 18 240 281 4 

5 000-9 999 88 26 638 128 12 

10 000-19 999 46 13 656 855 12 

20 000-49 999 37 11 1 103 907 21 

50 000+ 19 6 2 542 790 48 

Totalt 342 100 5 351 427 100 

Källa: Statistikcentralen 2010. 

Den finska kommunstrukturen har sitt ursprung i den mängd församlingar som härrör från 

mitten av 1800-talet och än idag finns i Finland ett stort antal kommuner och flera av dessa 

har ett relativt lågt invånarantal. Tabell 1 visar att 44 procent av de finska kommunerna har 

mindre än 5 000 invånare och 26 procent har färre än 3 000 invånare vid utgången av 2010. 

Nästan hälften av finländarna bor i kommuner med över 50 000 invånare. Genomsnitts-

kommunen har 15 647 invånare och medianen är 5 765 invånare. 

Finlands befolkning är framförallt koncentrerad till sydvästra delen av landet och 

kustlandskapet. Tabell 2 visar att Nylands landskap med Helsingfors som centralort har den 

högsta befolkningstätheten och gränsar dessutom till flera befolkningstäta landskap som 

Egentliga Finland, Tavastland, Östra Nyland och Egentliga Tavastland. Mest glesbefolkade är 

de östra och nordliga landskapen Lappland, Kajanaland och Norra Karelen. I de norra och 

östa delarna av Finland
9
 bor totalt 15,4 procent av befolkningen på över hälften av Finlands 

yta. För att ytterligare poängtera de regionala skillnaderna kan nämnas att det i Lapplands 

landskap bor 3,5 procent av Finlands befolkning på motsvarande drygt 30 procent av landets 

totala yta. Motsvarande siffror för Nylands landskap är nästan de omvända, 26,5 respektive 

2,1 procent. 

                                                      
8
 Finlands kommuntidning. 1/2004. 

9
 Lapplands-, Norra Österbottens-, Kajanalands- och Norra Karelens landskap. 
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Tabell 2. Befolkning och befolkningstäthet i de finska Landskapen 2010 

Landskap Befolkningstäthet Befolkning Areal km
2
 Antal 

kommuner 

Nylands landskap 222,6 1 420 000 6 395 21 

Egentliga Finlands 

landskap 
43,4 460 000 10 663 28 

Tavastlands landskap 39,3 200 000 5 126 12 

Birkalands landskap 38,9 485 000 12 447 24 

Kymmenedalens 

landskap 
35,5 180 000 5 148 6 

Östra Nylands landskap 34,8 95 000 2 702 7 

Egentliga Tavastlands 

landskap 
33,4 175 000 5 200 11 

Satakunta landskap 28,6 230 000 7 957 21 

Södra Karelens landskap 23,9 135 000 5 613 11 

Österbottens landskap 22,9 180 000 7 749 17 

Åland 17,9 30 000 1 553 16 

Mellersta Finlands 

landskap 
16,3 275 000 16 706 23 

Norra Savolax landskap 14,8 250 000 16 770 23 

Södra Österbottens 

landskap 
14,4 195 000 13 444 19 

Mellersta Österbottens 

landskap 
13,6 70 000 5 019 8 

Södra Savolax landskap 11,1 155 000 13 983 17 

Norra Österbottens 

landskap 
11,1 390 000 35 501 34 

Norra Karelens landskap 9,3 165 000 17 763 14 

Kajanalands landskap 3,8 85 000 21 504 9 

Lapplands landskap 2 185 000 92 665 21 

Finland 17,6 5 351 427 303 907 342 

Källa: Statistikcentralen 2010. Befolkningsantalen ar avrundade till närmsta femtusental 

Det mellan kommunerna varierande befolkningsunderlaget och den stora mängden 

kommunala uppgifter kräver goda möjligheter till interkommunala samarbeten och väl 

utvecklade metoder för dessa. Finska kommuner kan enligt lag samarbeta i samkommuner, 

avtalsbaserade samarbeten eller via gemensamma tjänster. 
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2.3 Interkommunala samarbetsformer i Finland 

Eftersom den mellanregionala förvaltningsnivån inte existerar i Finland på samma sätt som i 

de övriga skandinaviska länderna så har de finska kommunerna ett brett uppgiftsfält, vilket 

sätter ett relativt hårt tryck på de befolkningsmässigt små kommunerna. Dessutom är Finland 

tvåspråkigt och lagen stadgar att kommunerna ska tillhandahålla service på svenska för den 

svenskspråkiga minoriteten. För att alla kommuner ska kunna fullgöra sina åtaganden kan 

sägas att de finska kommunerna tillsammans skapar den regionala förvaltningsnivån genom 

olika former av interkommunala samarbeten som finns stadgade i kommunallagen. De 

vanligaste samarbetsformerna är samkommun, avtalssamarbete enligt värdkommunsmodellen 

och gemensamma tjänster. Samarbete mellan kommuner är inget nytt påfund i Finland, utan 

en lång tradition och exempel på samarbeten återfinns redan under mitten av 1800-talet.
10

 

Samkommuner 

Två eller flera kommuner kan avtala om att samarbeta i en samkommun genom att ingå ett 

grundavtal enligt § 78 kommunallagen. Grundavtalet reglerar samkommunens verksamhet. 

Efter bildandet övertar samkommunen beslutanderätten från de enskilda kommunerna i frågor 

som hör till samkommunens kompetensområde och agerar som en egen juridisk person. 

Kommunerna finansierar samkommunens verksamhet enligt grundavtalet. Grundavtalet kan 

förändras om minst två tredjedelar av medlemskommunerna understödjer ändringen och deras 

invånarantal motsvarar minst hälften av det sammanräknade invånarantalet bland samtliga 

medlemskommuner. En kommun kan också begära utträde ur en samkommun.
11

 

Den finska kommunallagen reglerar att medlemskap i samkommuner för landskapsförbund, 

sjukvårdsdistrikt och specialsjukvård är obligatoriska. Dessa verksamheter organiseras i 

obligatoriska samkommunerna på grund av att tjänsterna är kostnadskrävande och kräver 

stora befolkningsunderlag för att garantera tillgång och kvalitet på nationell nivå. Andra 

lagstadgade samkommuner återfinns inom folkhälsoarbete, yrkesskola och yrkeshögskola. 

Medlemskap i övriga samkommuner är frivilliga. Kravet på medlemskap i en samkommun 

innebär dock inte att kommunen måste köpa tjänsten inom just den samkommunen, utan 

juridiskt sett kan kommunen köpa tjänsten även från ett annat sjukvårdsdistrikt.
 12

 

                                                      
10

 Leinamo, K och Siirilä, H. 2009. 
11

 Sundström, B. 2007. 
12

 Finska finansministeriet. www.vm.fi. Startsida / Kommunala ärenden / Ändringar i kommunindelningen / 
Samarbete mellan kommunerna, hämtad 2010-11-08. 

http://www.vm.fi/
http://www.vm.fi/vm/sv/01_startsida/index.jsp
http://www.vm.fi/vm/sv/15_kommunala_arenden/index.jsp
http://www.vm.fi/vm/sv/15_kommunala_arenden/06_kuntien_yhteistyo/index.jsp
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Samkommuner uppstår inte enbart mellan grannkommuner. Finland är tvåspråkigt och kravet 

på kommunal service även på svenska har resulterat i Kårkulla samkommun som drivs av 34 

svensk eller tvåspråkiga kommuner. Kårkulla samkommun producerar svenskspråkig service 

för personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Verksamheten finns i hela 

Svenskfinland.
13

 

Avtalsbaserat samarbete (värdkommunsmodellen) 

En kommun kan, enligt § 76 kommunallagen, genom avtal, anförtro en annan kommun att 

sköta en uppgift för en eller flera kommuners räkning. Detta kallas avtalssamarbete och till 

skillnad mot samarbete i samkommun utgör samarbetsformen ingen egen juridisk person. 

Värdkommunen sköter de överenskomna uppgifterna genom ett offentligrättsligt avtal som 

reglerar detaljerna för samarbetet. Avtalssamarbete är vanligt inom exempelvis avfalls-

hantering, vattentjänster, räddningsväsende och byggnadstillsyn.
14

 

Vid avtalssamarbete kan kommunerna komma överens om att en del av ledamöterna i 

värdkommunens beslutande organ, vanligtvis en nämnd, utses av kommunerna som avtalat 

om tjänsten. Dessa ledamöter skall vara personer som är valbara till motsvarande organ i 

respektive kommun och samarbetsformen benämns gemensamt organ.
15

 

Kommunerna kan också dela tjänster. Då samarbete sker genom en gemensam tjänst inrättas 

en ny tjänst efter beslut av två eller flera kommuner. Tjänstmannen i fråga ingår då ett 

tjänsteförhållande till samtliga kommuner, men bara en kommun har arbetsgivarskyldigheter. 

Det är även möjligt att köpa tjänster av annan kommun utan att skapa en gemensam tjänst 

eller ett gemensamt organ, möjligheten gäller dock inte om samarbetet innefattar myndighets-

utövning eller tillståndsprövning. Detta samarbete kallas avtal om skötsel av myndighets-

uppgifter genom tjänsteansvar. Inom ramen för samarbetsformen kan en kommun överlåta 

lagstadgade uppgifter som kan delegeras tjänsteman till annan kommuns tjänsteman. Denna 

typ av avtal sluts vanligtvis mellan primärkommuner.
16

 

 

                                                      
13

 Kårkulla samkommun. www.karkulla.fi. Startsida/Aktuellt, hämtad 2010-11-08. 
14

 Sundström, B. Samverkan i samverkansområden. Dnr 2006:04/2006/13. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
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2.4 Kommun- och servicestrukturreformen (KSSR) 

Bakgrund 

Finland står inför stora strukturella förändringar de kommande åren. Kommunerna tvingas 

möta dessa förändringar, men står väldigt olika rustade inför uppgiften. Landet har en 

åldrande befolkning, ökad efterfrågan på välfärdstjänster och en flyttningsrörelse mot 

stadsregionerna, vilket genererar en förtätad samhällsstruktur. Pensionsavgångar, brist på 

arbetskraft och ett ökat tryck på den offentliga ekonomin, liksom differentierade produktions-

sätt för tjänster anses kräva en starkare kompetens och ett än djupare kommunalt samarbete. 

För att lyckas är den rådande åsikten att kommungränsernas betydelse måste minskas genom 

sammanslagningar eller ett utökat samarbete, så att kommunerna ges möjlighet att upprätt-

hålla de kommunala tjänsternas tillgång och kvalitet.
17

 

 Sammantaget är detta bakgrunden till den ramlag för kommun- och servicestruktur som 2007 

vann laga kraft och gäller till och med utgången av 2012. Reformen inleddes med en översyn 

av hur den kommunala servicen produceras och syftar till att, med den kommunala 

demokratin som utgångspunkt, stärka kommun- och servicestrukturen så att det strukturella 

och ekonomiska underlaget för de kommunala tjänsterna skall vara tillräckligt stabilt för att 

garantera kvalitet, resultat, tillgänglighet och effektivitet.
18

 

Målsättning och genomförande 

Ramlagen ämnar till att skapa livskraftiga, funktionsdugliga och enhetliga kommunstrukturer 

genom kommunsammanslagningar eller, i de fall sammanslagning inte är möjlig, genom 

samarbetsområden där samarbetet organiseras i gemensamma nämnder eller samkommuner. 

Reformen ska tillämpas i hela landet med undantag för Åland som har en autonom ställning i 

Finland och genomförs i modifierad form i Kajanaland, där ett alternativt förvaltningsförsök, 

som liknar den skandinaviska modellen med tre folkvalda förvaltningsnivåer genomförs.
19

 

Grundtanken i ramlagen är att en kommun ska utgöras av en funktionell helhet, exempelvis 

pendlingsregion eller annan liknande, som har ekonomiska förutsättningar och personella 

resurser för att garantera tillgång till och kvalitet i de kommunala tjänsterna.  Ett befolknings-

                                                      
17

 Finska finansministeriet. www.vm.fi, ”Finska Statsrådets redogörelse om kommun- och 
servicestrukturreformen”, november 2009. 

 
18

Ibid. 
19

 Finska finansministeriet. www.vm.fi, ”Finska Statsrådets redogörelse om kommun- och 
servicestrukturreformen”, november 2009. 

http://www.vm.fi/
http://www.vm.fi/
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underlag på 20 000 invånare föreskrivs i ramlagen som riktlinje och det är också den 

befolkningsmängden som krävs enligt lag för att kommunen ska kunna bedriva verksamhet 

inom primärvården. För att bedriva yrkesutbildningar krävs ett bredare befolkningsunderlag 

på 50 000 personer.
20

 

Reformen bygger i grund på kommunal frivillighet, men den statliga normstyrningen som 

ramlagen innebär har tvingat kommunerna att aktivt och kritiskt granska sina möjligheter att 

självständigt klara serviceskyldigheterna. Staten idkar incitamentsstyrning genom olika 

former av statsbidrag till kommuner som slås samman och subventionerar utredningar 

avseende kommunsammanslagningar. Staten övervakar kommunernas anpassning till 

ramlagen och följer upp de kommuner som inte uppnår målsättningen.
21

 

Redan innan reformen, under 2000-talets början, minskade antalet kommuner i Finland och 

kommun- och servicestrukturreformen har påskyndat den trenden. Reformarbetet startade 

med statligt finansierade sammanslagningsutredningar 2005 och över 200 kommuner har 

hittills deltagit i någon av dessa. Fler än hälften av utredningarna har resulterat i 

kommunsammanslagningar.  2000-2009 kom 64 sammanslagningar till stånd, vilka berört 171 

kommuner och minskat antalet kommuner med 107 under perioden. Kommun-

sammanslagningarna förväntas fortsätta under 2010-2013 och hösten 2009 pågick 15 

sammanslagningsutredningar som sammanlagt innefattar 45 kommuner. Genomförs alla 

sammanslagningar som är under utredning samt de som redan är planerade så beräknas 

kommunantalet sjunka till 309 kommuner 2013.
22

 

Utvärdering av reformen 

Programmet för utvärdering av strukturreformen, ARTTU, samlar in och jämför uppgifter om 

förändringsprocessen ur olika kommuners och enskilda aktörers synvinkel. Under ramlagens 

programperiod utreds reformens inverkan avseende kommunal service, demokrati och 

ledning, personal, kommunal och regional ekonomi och en fungerande samhällsstruktur. 

Varje enskilt ämne bildar en forskningsmodul. Utvärderingsprogrammet genomförs som ett 

samarbetsprojekt mellan de medverkande kommunerna, Finska kommunförbundet, 

kommunernas pensionsförsäkring, ett antal departement och universitet. Totalt ingår 40 

kommuner i undersökningsgruppen. Kommunerna väljs ut så att de är olika på basis av 

storlek, geografiskt läge och landsortsklassificering. De ska också vara olika såtillvida att de 

                                                      
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
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antingen har gått samman med annan kommun, samarbetar nära med annan kommun, är 

stadsregionskommun eller är en kommun där sammanslagning eller närmare interkommunalt 

samarbete inte ses som ett alternativ. Projektet sträcker sig från 2008 till utgången av 2012 

och finansieras av de medverkande kommunerna, Finlands kommunförbund, Kommunernas 

pensionsförsäkring samt ett antal fackdepartement. Idag har endast planeringsfasen av 

reformen utvärderats inom ARTTU.
23

 

I november 2009 redogjorde regeringen för reformens genomförande. Det konstaterades att 

stora förändringar har skett på kort tid, men också att variationerna mellan kommunerna är 

stora. De nya social- och hälsovårdslösningarna kan riskera att komplicera snarare än att 

förenkla strukturerna. Ännu har heller inga större förändringar i produktionen av de 

kommunala tjänsterna skett som gett ökad produktivitet och kostnadsbesparingar.
24

 

Sammantaget kan sägas att det ännu är för tidigt att uttala sig om reformen gett kommunerna 

bättre möjlighet att möta de utmaningar som en åldrande befolkning, svagare kommun-

finanser och framtida brist på personal innebär.
25

 

Struktureffekter av kommunsammanslagningarna 

Den kanske enskilt viktigaste anledningen till reformen är att säkra tillgång och kvalitet av de 

kommunala tjänsterna på ett nationellt plan och att för detta ändamål säkra ett tillräckligt 

kommunalt befolkningsunderlag. Resultaten av sammanslagningarna visar också att det är de 

minsta kommunerna som i störst utsträckning slagits samman med andra kommuner. Tabell 3 

visar hur det finska kommunantalet förändrats åren efter införandet av ramlagen. Antalet små 

kommuner har minskat drastiskt under perioden, nästan varannan kommun med under 2 000 

invånare har försvunnit genom sammanslagning och kommuner med mellan 2 000 – 9 999 

invånare har minskat med 46 kommuner. Gruppen 10 000-20 000 invånare har ett oförändrat 

antal och den befolkningsmässigt största kommungruppen har ökat med två kommuner. Det 

är också i den största kommungruppen som flest finländare återfinns, gruppen utgör drygt 67 

procent av befolkningen. 

Förändringsaktiviteten har varit större i västra och södra Finland än i norr och öster. Flest 

kommunsammanslagningar har skett i landskapet Egentliga Finland,
26

medan samman-

slagningarna har varit få i Lappland och Österbotten
27

. 

                                                      
23

 Finska finansministeriet. www.vm.fi ”. Finska Statsrådets redogörelse om kommun- och 
servicestrukturreformen”, november 2009. 

24
 Ibid. 

25
 Sandberg, Siv. ”En allt mer splittrad nordisk kommunbild”. Finlands kommuntidning 6|2010 Norden-bilaga. 

http://www.vm.fi/
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Tabell 3. Förändring i kommunantal efter kommunstorlek 2008-2010 i Finland (exklusive Ålands kommuner) 

 2008 2009 2010 

 Antal Invånare Antal Invånare Antal Invånare 

Kommuner med under 2 000 

invånare 
63 88 481 35 51 796 34 50 338 

Kommuner med under 10 000 

invånare 
300 1 305 437 233 1 076 957 225 1 035 486 

Kommuner med 10 000-20 000 

invånare 
46 662 382 44 634 407 46 663 255 

Kommuner med över 20 000 

invånare 
53 3 305 512 55 3 556 941 55 3 600 286 

Kommuner sammanlagt 399 5 361 812 332 5 320 101 326 5 349 365 

Källa: Statsrådets redogörelse om kommun- och servicestrukturreformen, Finansministeriet. November 2009 

Som följd av sammanslagningarna har kommungruppen med över 20 000 invånare ökat sett 

till antalet invånare.  Gruppen har totalt ökat med nästan 295 000 invånare och detta 

motsvaras nästan direkt av minskningen i kommungruppen under 10 000 invånare. Snitt-

kommunen har 16 255 invånare 2010, vilket är en ökning med nästan 24 procent sedan 2008. 

Medianen har stigit från 5 215 till 6 026 under perioden.  

Dagens finska genomsnittskommun är således befolkningsmässigt större än innan reformen. 

Anledningen till att processen gått relativt snabbt är till viss del den statliga styrningen 

gentemot kommunerna. Frivillighet har varit grunden, men kraven utifrån ramlagen har fått 

kommunerna att inse behovet av sammanslagningar för att stärka den ekonomiska grunden, 

trygga den kommunala servicen och åstadkomma en attraktiv kommun. Statsbidragen som 

ges i samband med sammanslagningarna har också sporrat kommunerna då bidragen är som 

störst tidigt under reformen, för att sedan avta successivt och slutligen försvinna helt 2013. 

Alternativet till sammanslagning är att organisera sig i samarbetsområden, men i regel verkar 

sammanslagning ses som ett bättre alternativ än ett samarbetsområde som tros inskränka 

kommunens egen beslutandekraft. 

 

2.5 Nuläget och strategier för framtiden 

Under 2003 översteg för första gången antalet personer som lämnar den finska 

arbetsmarknaden antalet som kom in i densamma. Trenden tycks hålla i sig och 

prognostiseras förstärkas under perioden 2010-2020. Situationen ser liknande ut för 

                                                                                                                                                                      
26

 Landskapet Egentliga Finland ligger i sydvästra Finland och Åbo är centralort. 
27

 Sandberg, Siv. ”En allt mer splittrad nordisk kommunbild”. Finlands kommuntidning 6|2010 Norden-bilaga. 
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kommunerna. Inom drygt 10 år kommer nästan hälften av de kommunanställda att gå i 

pension samtidigt som behovet av den kommunala servicen ökar, tillika konkurrensen om 

arbetskraften.
28

 Kommunsektorn är de kommande åren i stort behov av arbetskraft, speciellt 

välutbildad och kompetent sådan. Fram till 2025 kommer nästan hälften av de kommunalt 

anställda att gå i pension och en prioriterad uppgift under de kommande åren är att trygga 

rekryteringen av kompetent arbetskraft som ska ersätta personalen som lämnar 

arbetsmarknaden. Nyrekryteringar kommer särskilt att behövas inom hälso- och sjukvård, det 

sociala området och skolväsendet. På sikt kommer den åldrande befolkningen att kräva mer 

personal även inom äldreomsorgen.
 29

 

KSSR minskar antalet kommuner och förändrar servicestrukturen 

Kommun- och servicestruktursreformen är en riksomfattande reform som bland annat syftar 

till att skapa färre och större kommuner. En målsättning som uttrycks ramlagen är att 

kommunerna ska sträva efter att uppnå en befolkningsmängd om cirka 20 000 invånare, 

alternativ delas in i samarbetsområden för att på så vis skapa motsvarande befolknings-

underlag. Ett bredare befolkningsunderlag skall ge kommunerna förbättrade möjligheter att 

klara framtida utmaningar som exempelvis den kommunala kompetensförsörjningen innebär. 

Kommunsammanslagningar och tätare samarbete mellan kommunerna lättar framförallt de 

mindre kommunernas uppgiftsbörda, men kritik har riktats mot att förutsättningarna för de 

föreslagna åtgärderna varierar regionalt framförallt beroende på geografiska och demografiska 

skillnader. De kommuner som idag har det sämst ställt tenderar inte heller kunna dra nytta av 

de verktyg som KSSR-reformen erbjuder. 

Totalöversynen av servicestrukturen ger möjlighet att rationalisera och effektivisera den 

kommunala arbetsstrukturen och tjänsteproduktionen, samt öppnar upp för ett ökat inter-

kommunalt samarbete. Syftet med översynen är att förbättra produktivitet och minska 

kostnader för tjänsteproduktion samt skapa förutsättningar att utveckla styrning av den 

kommunala servicen. Om kommunens arbetsuppgifter kan utföras med mindre personal 

och/eller nya samarbetsmöjligheter hittas, så torde detta förbättra förutsättningarna att säkra 

den kommunala kompetensförsörjningen. 

 

 

                                                      
28

 Finlands kommunförbund. www.kommunjobb.fi. Start/Kommunjobb, hämtad 10-12-07. 
29

 Rainio, P. ”Rekryteringsguide för kommunsektorn”, Finlands kommunförbund 2003. 
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Finlands kommunförbunds strategier, Kommunjobb 2010 

Projektet Kommunjobb 2010 är ett samarbete mellan Finlands kommunförbund, Kommunala 

arbetsmarknadsverket och Kommunernas pensionsförsäkring som syftar till att säkerställa 

tillgången på yrkesskicklig arbetskraft och öka kommunsektorns attraktionskraft som 

arbetsgivare. Projektet rekommenderar kommunerna och samkommunerna att prognostisera 

arbetskrafts- och utbildningsbehovet och upprätta sysselsättningsstrategier, föra en god 

arbetsgivarpolitik och att stärka kommunens arbetsgivarimage för att höja beredskapen inför 

den kommande bristen på arbetskraft.
 30

 

  

                                                      
30

 Kommunjobb 2010, Finlands kommunförbund. 
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3. Kunskapsöversikt Norge 

3.1 Staten och kommunerna 

Det norska kommunala självstyret reglerades i lag 1837 och har utvecklats i senare 

förändringar av kommunallagen. Det kommunala självstyret grundar sig historiskt på det 

traditionella självbestämmandet i byarna och Norges geografi har inneburit att staten har haft 

svårt att kontrollera den lokala nivån. Detta har inneburit att det sedan länge funnits 

motsättningar mellan centrum och periferi i Norge. Till skillnad från Sverige och Finland är 

det norska kommunala självstyret inte grundlagsskyddat.
31

 

Det kommunala självstyret ger kommunerna beskattningsrätt och beslutanderätt inom många 

fält, men innebär inte att kommunerna kan agera autonomt, utan den norska staten sätter 

regler för hur kommunerna kan agera. Staten avgränsar kommunernas ansvarsområde, sätter 

maxgränser för kommunalt skatteuttag samt författar statliga föreskrifter som reglerar bland 

annat den kommunala budgeten. Staten kontrollerar att kommunerna bedriver sin verksamhet 

efter givna direktiv genom fylkesmannaämbetet, vilket närmast kan liknas vid de svenska 

landshövdingarna.
 32

 

 

3.2 De norska kommunerna och fylkena 

Kommunstrukturens bakgrund 

År 1838 upprättades kommunen som en administrativ indelningsgrund i den norska 

grundlagen. Indelningen i kommuner byggde på prestegjeldene (församlingarna) och 

kommunerna var 392 till antalet 1838. Kommunantalet ökade sedermera och var 744 till 

antalet under 1958. Därefter har en successiv minskning i antalet kommuner skett genom 

sammanläggningar som har tillkommit på frivillig basis genom förhandlingar.
33

 

Under mitten av 1990-talet lades det så kallade Christiansen-utvalet fram.
 34

  Christiansen-

utvalet föreslog omfattande revisioner i kommunindelningen och förespråkade som huvud-

                                                      
31

 Lidstöm, A. 2003. 
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
34

 Christiansen-utvalet föreslog omfattande revisioner i kommunindelningen och förespråkade som huvudregel 
att ingen kommun skulle ha färre än 5 000 invånare för att kunna garantera den kommunala service som 
välfärdsstaten kräver. Förslaget mötte dock stark kritik och i samband med debatten fastslogs av Stortinget 
att frivillighetsprincipen ska gälla som regel vid kommunsammanslagningar. 
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regel att ingen kommun skulle ha färre än 5 000 invånare för att kunna garantera den 

kommunala service som välfärdsstaten kräver. Bakgrunden till Christiansen-utvalet låg i att 

kommunernas roll förändras radikalt sedan 60-talet framförallt genom en mängd nya 

arbetsuppgifter och att kommunindelningen i stort sett legat fast. Vikt lades också på att 

kommunikationer, reseavstånd och människors mobilitet förändrats radikalt vilket torde 

underlätta kommunsammanslagningar.
35

 Christiansen-utvalet mötte dock starkt motstånd och 

istället antog Stortinget den 1 juni 1995 att frivillighet ska ligga till grund för kommun-

sammanslagningar enligt den så kallade frivillighetsprincipen.
36

 Staten ser inga behov att 

aktivt påverka mot kommunsammanslagningar, men om kommunerna själva önskar pröva 

förutsättningarna för sammanslutning så stöttas processen ekonomiskt av staten. 

Kommunernas uppgifter och geografi 

Norge delas in i 430 kommuner som sorterar under 19 fylkeskommuner.
37

 Kommunerna ska 

producera tjänster inom hälso- och socialtjänst, barnomsorg, för- och grundskola, brand-

försvar, tekniska tjänster och de ansvarar även för byggnation och drift av kyrkor.  

Tabell 4. Norges kommuner efter storleksklass 2009 

Storlek Antal Andel kommuner % Antal invånare Andel invånare % 

0-2 999 162 38 281 216 6 

3 000-4 999 74 17 293 657 6 

5 000-9 999 88 20 617 868 13 

10 000-19 999 55 13 773 469 16 

20 000-49 999 38 9 1 104 893 23 

50 000 och större 13 3 1 728 149 36 

Totalt 430 100 4 799 252 100 

 Källa SSB 

Norges kommunstruktur kännetecknas av många relativt små kommuner. 38 procent av 

kommunerna har under 3 000 invånare och i dessa kommuner bor 6 procent av det norska 

folket. Den minsta kommunen är Utsira i Rogalands fylke med strax över 200 invånare. Störst 

är Oslo kommun, som även utgör ett eget fylke, med cirka 575 500 invånare. De norska 

kommunerna har i snitt 11 160 invånare och medianvärdet är 4430 invånare. Drygt 75 procent 

av kommunerna (336 kommuner) har ett invånarantal under medelvärdet. 

                                                      
35

 NOU 1992:15. 
36

 Stortingsmelding nr. 12 (2006-2007). 
37

 Oslo kommun utgör även fylkeskommun. 
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Även geografisk skiljer sig kommunerna åt. Kautokeino är Norges till ytan största kommun 

med en yta på 9 700 km
2
, vilket ger ett invånarantal på 0,3 invånare per km

2
. Ytmässigt minst 

är kommunerna Kvitsoy och Utsira med endast 6 km
2
 vardera. 

Tabell 5.Norges fylken 2009 

Fylke Befolkningstäthet Befolkning Areal km
2
 Antal kommuner 

Oslo 1 268 575 000 454 1 

Akershus 107 530 000 4 918 22 

Vestfold 103 230 000 2 224 14 

Østfold 64 270 584 4 182 18 

Rogaland 45 420 000 9 378 26 

Hordaland 30 470 000 15 460 33 

Vest-Agder 23 170 000 7 276 15 

Buskerud 17 255 000 14 910 21 

Møre og Romsdal 16 250 000 15 121 36 

Sør-Trøndelag 15 290 000 18 848 25 

Aust-Agder 12 105 000 9 157 15 

Telemark 11 170000 15 299 18 

Oppland 7 185 000 25 192 26 

Hedmark 7 190 000 27 397 22 

Nordland 6 235 000 38 456 44 

Troms Romsa 6 155 000 25 877 25 

Nord-Trøndelag 6 130 000 22 412 24 

Sogn og Fjordane 6 105 000 18 623 26 

Finnmark Finnmárku 1 70 000 48 618 19 

Norge 15 4799252 323802 430 

Källa: SSB. Invånarantal är avrundat till närmsta femtusental och invånare per km2 till närmsta heltal. 

Norge delas in i 19 geografiska fylken vilka även överensstämmer geografiskt med den 

administrativa indelningen fylkeskommun som motsvarar den svenska länsnivån. Liksom 

kommunerna uppvisar fylkena stora variationer avseende antalet invånare och geografisk 

storlek. Undantaget Oslo (som både utgör kommun och fylkeskommun) är Akershus det 

befolkningsmässigt största fylket. Minst befolkning finns det i det nordligaste fylket Finnmark 

som också har lägst invånartäthet med strax under 1,5 invånare per km2. I genomsnitt består 

fylkena av knappt 23 kommuner.  

I nordnorge (Nordland, Troms och Finnmarks fylken) bor knappt tio procent av befolkningen 

på en yta som motsvarar nästan 35 procent av riket. Liksom i fallet Finland varierar även 

Norges kommuners befolkning sinsemellan. Allt högre krav på ökat interkommunalt 

samarbete har under 2000-talet lett till att det i kommunallagen nu finns  ett större mängd 

tillgängliga samarbetsformer. 
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3.3 Interkommunala samarbetsformer i Norge 

Kommuner kan samarbeta med andra kommuner inom hela den kommunala verksamheten. 

Om uppgiften är av frivillig karaktär (ofta affärsverksamhet) råder mycket stor 

organisationsfrihet och kommunerna kan mer eller mindre driva affärsverksamhet på samma 

villkor som privata aktörer om verksamheten organiseras i aktiebolag. Behovet av och 

intresset för interkommunal samverkan har ökat i Norge under 2000-talet och 2007 

lagstadgades nya samarbetsformer i kommunallagen (§ 28a-k) som påminner om den finska 

värdkommunmodellen. Lagändringen ger de norska kommunerna möjlighet att samarbeta 

inom ramen för den kommunala kärnverksamheten utan att behöva beakta speciallagstiftning, 

vilket tidigare var fallet vid samarbete enligt § 27 kommunallagen.
38

 

Den pågående norska samhandlingsreformen inom hälso- och sjukvård syftar till att 

effektivisera och förbättra vården, men den kommer också att ställa stora krav på robusta och 

väl utvecklade samarbetsformer för att kunna möjliggöras.
 39

 Innherreds samkommun i Nord-

Trøndelags fylke utgör en försöksverksamhet där kommunerna Levanger och Verdal 

samarbetar enligt den finländska samkommunmodellen. Faller försöket väl ut är tanken att 

samarbete enligt samkommunsmodellen ska ges stöd i kommunallagen.
40

 

Administrativt värdkommunssamarbete 

Enligt § 28b kommunallagen kan kommuner samverka i adminstrativa värdkommun-

samarbeten. Denna samarbetsform används vid samarbeten kring uppgifter som återfinns 

inom ramen för den lagstadgade kommunala verksamheten och enligt praxis kan delegeras till 

en kommuns administration. Deltagarkommunerna delegerar beslutsrätt till värdkommunens 

administration enligt avtalsöverenskommelse och därefter administreras de avtalade 

uppgifterna av värdkommunen. Administrativt värdkommunsamarbete saknar i princip direkt 

politiskt inflytande jämfört med värdkommunsamarbete med gemensam nämnd.
41

 

                                                      
38

Kommunenes Sentralførbund. ”All makt i denne sal – et introduksjonshefte om politiske styringsmuligheter 

ved samarbeid hjelmet i kommuneloven, aksjeloven og lov om interkommunala selskaper”, KS 2006. 
39

 “The Coordination reform, Proper treatment – at the right place and time”. Report No.47 (2008-2009) to the 
Storting. Norwegian ministry of helath and care service. 

40
 ”Interkommunalt samarbeid –styrker og svakheter ved ulike modeller”. Kommunenes Sentralforbund, notat 
mars 2005. 

41
 ”All makt i denne sal – et introduksjonshefte om politiske styringsmuligheter ved samarbeid hjelmet i 
kommuneloven, aksjeloven og lov om interkommunala selskaper”, KS 2006. 
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Värdkommunssamarbete med gemensam nämnd 

Kommuner kan även, enligt § 28c kommunallagen, samarbeta kring uppgifter som innebär 

myndighetsutövning och uppgifter med inslag av lokalpolitik. I dessa fall utser samarbets-

parterna en gemensam nämnd som består av folkvalda representanter. Nämnden blir 

beslutsfattande vid frågor gällande myndighetsutövning och delegerar frågor av administrativ 

karaktär till värdkommunen. Varje deltagarkommun ska representeras med två eller fler 

deltagare i nämnden och dessa samarbeten benämns som ett politiskt värdkommuns-

samarbete.
42

 

Interkommunalt samarbete enligt § 27 kommunallagen 

Kommunallagen ger stöd att etablera interkommunala samarbetsorgan och möjlighet till den 

här typen av samarbete har funnits i kommunallagen sedan 1921. Lagen ger kommuner rätt att 

skapa gemensamma organ för samarbetet samt överföra ansvar och beslutanderätt i frågor 

gällande verksamheters drift och organisering. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning 

måste ha stöd i speciallagstiftning för att samordning i dessa frågor ska kunna ske i enlighet 

med § 27. Rättsgrunden för ett interkommunalt samarbete är kommunallagen och de stadgar 

parterna överenskommer. En kommun kan med ett års skriftlig varsel säga upp sin del i 

samarbetet. Samarbetsorgan kan vara juridiska personer, men är det oftast inte. Vanligtvis 

samarbetar kommuner enligt § 27 i verksamhet kring energi och vattenförsörjning, men 

exempel på samarbete finns också inom vård och omsorg och skolverksamhet.
43

 

Även om grundprincipen för interkommunalt samarbete är frivillighet innehåller kommunal-

lagen bestämmelser om när staten kan påtvinga samarbete, men dessa brukas i mycket liten 

utsträckning. Av kommunallagens principer följer att samarbetskommunerna har stor frihet att 

strukturera det interkommunala samarbetet och att beslutsrätten utgår från de enskilda 

kommunerna.
44

 

Kommunala sällskap (IKS-lagen) 

IKS-lagen stadgar att kommuner kan upprätta gemensamma sällskap för samarbete kring 

uppgifter av affärsmässig karaktär utanför kommunallagens ramar. Högsta beslutande organ 

är Representantskapet, där alla deltagarkommuner har representation och verksamheten 

ordnas efter Representantskapets direktiv. Sällskapet är en juridisk person och utgör rättsligt 

                                                      
42

 ”Ibid 
43

 Ibid. 
44

 Ibid. 
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ett privat sällskap. Vanliga samarbetsområden genom kommunala sällskap är renhållning, 

revision, hamnverksamhet, brandväsende, energi, arkiv och närings- och fastighetsutveckling. 

Samarbete kan också ske inom ramarna för aktielagen och stiftelselagen.
45

 

 

3.4 Förvaltningsreformen 2010 

Bakgrund 

Fylkeskommunernas och kommunernas framtid har debatterats flitigt i Norge under 2000-

talet och karakteristiskt för debatten är att den präglats av stor politisk oenighet. Den 

borgerliga regering som avgick i oktober 2005 hävdade att två administrativa nivåer, stat och 

kommun, var tillräckligt för att klara den offentliga servicen. Regeringens huvudtes var att 

kommunerna behöver ett bredare befolkningsunderlag för att klara sina åtaganden.
46

 

Den borgerliga regeringen ersattes av en Vänster-Senterregering som i sitt regeringsprogram 

utgick från att den befintliga indelningen i tre administrativa nivåer fortfarande behövdes och 

att eventuella kommunsammanslagningar ska ske på frivillig grund enligt frivillighets-

principen.
47

 Däremot ansågs det att fylkeskommunernas roll borde förändras och att den 

regionala geografiska indelningen borde ses över.
 48

 Sjukvårdsreformen från 2002 som 

innebar att sjukvården förstatligades under fem regionala hälsoföretag hade redan minskat 

fylkeskommunernas arbetsfält avsevärt. Kvar inom fylkeskommunernas ansvarsområde blev 

endast olika former av regionala utvecklingsuppgifter samt ansvaret för gymnasieskolan och 

fylkeskommunernas existens och funktion har efter sjukvårdsreformen alltjämt diskuterats.
49

 

Under 2003-2005 genomförde Kommunenes Sentralförbund (KS) och Kommunal- och 

regionaldepartementet ett frivilligt projekt vars uppgift var att utreda hur framtidens kommun- 

och regionstruktur kunde byggas. I varje region som deltog utreddes hur kommun-

sammanslagningar, utökat samarbete eller helt nya sätt att verka skulle påverka regionen. En 

av de tankar som utreddes var tanken att alla kommuner inte nödvändigtvis behöver ha 

samma ansvarsuppgifter. Projektet resulterade dock i att kommunens uppgifter fortsatt bör 

                                                      
45

 Ibid. 
46

 Sandberg, Siv. ”En allt mer splittrad nordisk kommunbild”. Finlands kommuntidning 6|2010 Norden-bilaga. 
47

 Stortinget antog den 1 juni 1995 att frivillighet ska ligga till grund för kommunsammanslagningar enligt den 
så kallade frivillighetsprincipen. 

48
 Fylkeskommunernas ansvarsområden borde renodlas till utvecklingspolitiska frågor samt ansvar för 
gymnasieutbildning. 

49
 Sandberg, Siv. ”En allt mer splittrad nordisk kommunbild”. Finlands kommuntidning 6|2010 Norden-bilaga. 
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vara oförändrade. Vikten av kommunsammanslagningar eller ett utökat interkommunalt 

samarbete betonades i projektet för att kommunerna även fortsättningsvis ska kunna 

upprätthålla en god servicekvalitet. Efter projektets slutförande diskuterades kommun-

sammanslagningar i ett 30-tal kommuner.
50

  

Målsättning och genomförande 

Hösten 2006 konkretiserades innehållet för en tänkt förvaltningsreform som planerades att 

genomföras från och med 1 januari 2010 i en redogörelse till Stortinget. Reformen syftade till 

att förändra den regionala förvaltningsnivån i grunden och fylkeskommunerna skulle på 

frivillig väg sammanslås till färre och större demokratiskt styrda regioner. Regionerna skulle 

överta flertalet tunga uppgifter främst från staten, exempelvis infrastruktur, näringslivspolitik 

och regionala utvecklingsfrågor.
51

 

Tanken på regionförändring förhalades emellertid till följd av fylkeskommunernas bristfälliga 

intresse och de statliga myndigheternas ovilja att släppa ifrån sig arbetsuppgifter. Slutligen 

övergavs frågan helt under utredningens gång och reformen resulterade i geografiskt 

oförändrade fylkeskommuner, till vilka regeringen delegerade flertalet statliga uppgifter. 

Bland fylkeskommunernas nya ansvarsuppgifter märks ansvar för riksvägar och färjenätverk, 

förvaltning av regionala forskningsfonder, yrkesutbildning, regional vattenmyndighet, kultur, 

näringslivsutveckling, friluftsliv, vilt och sötvattensfiske, kollektivtrafik samt tandvård och 

folkhälsa. Även om fylkeskommunerna idag är oförändrade och 19 till antalet så kan detta 

förändras. Mellan fylkeskommunerna Aust-Agder och Vest-Agder finns långt gångna planer 

på sammanslagning och i samband med kommun och fylkestingsvalet 2011 kommer en 

folkomröstning hållas i frågan.
52

 

 

3.5 Nuläget och strategier för framtiden 

Efter att det under flera år varit svårt för kommunerna att rekrytera ny arbetskraft skönjs nu en 

relativ förbättring under den närmsta tiden. Lågkonjunkturen har medfört en minskning av 

antalet anställda i privat sektor vilket öppnar möjligheter för kommunerna att nyrekrytera. På 

längre sikt ser däremot Kommunenes Sentralförbund (KS) stora utmaningar i att säkra 

                                                      
50
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51

 Stortingsmelding nr. 12 (2006-2007). 
52

 Se projektdokumentation för mer information: Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder, 
Innyggerundersøkelse 29. April – 24. Mai 2010. Respons Analyse AS. 



21 

 

kommunernas och fylkeskommunernas arbetskraftstillgång samt upprätthålla den kommunala 

arbetskraftens kompetens. Bristen på arbetskraft bottnar främst i att Norge har en åldrande 

befolkning. Allt fler norrmän kommer att behöva nyttja det offentligas resurser samtidigt som 

det kommer finnas allt färre yrkesaktiva.
53

 Perspektivmjeldingen pekar ut den demografiska 

situationen som en av landets största utmaningar i framtiden.
54

 

Arbetskraftsinvandring framhålls som ett sätt att öka utbudet av arbetskraft, men en förändrad 

befolkningsstruktur till följd av invandring ställer också ökade krav på tjänster som 

kommunerna tillhandahåller. Samtidigt tenderar befolkningen under 67 år att använda en allt 

större andel av resurserna inom vård och omsorg. Problemet har också en regional aspekt 

såtillvida att kommuner med låg andel befolkning i yrkesför ålder också tenderar att ha större 

problem att lyckas nyrekrytera och upprätthålla de anställdas kompetensnivå.
55

  

2020 beräknas kommunerna sakna cirka 15 000 anställda inom vård och omsorg och cirka 

16 000 allmänlärare. Även tandläkare kommer att vara en bristgrupp. Prognoser visar också 

att det kan komma att behövas mellan 100 000-300 000 nya heltidstjänster inom vård och 

omsorg till och med 2050. KS menar att detta är en utmaning Norge inte kan köpa sig ur, trots 

landets starka ekonomi och istället förespråkas andra åtgärder.
 56

 

Beholde og rekruttere! kallas den strategi som KS utverkat, vars mål är att säkra framtida 

tillgång på kommunal arbetskraft. Strategin är en konkretisering av material från KS 

arbetsgivarstrategi 2020, – Stolt og unik, i vilken kommunernas utmaning som arbetsgivare 

samt förmåga att behålla och rekrytera ny arbetskraft beskrivs. Målgrupper för strategin är 

politiska och administrativa ledare i kommunerna och inom KS, samtidigt som strategin också 

riktar sig till staten och för fram förväntningar om vad staten och myndigheter kan och enligt 

strategin bör göra. Strategin ska fungera som ett överordnat dokument från vilket 

kommunerna ska utforma handlingsplaner och konkreta initiativ.
57

 

Norge har ett finmaskigt kommunnät med många befolkningsmässigt små kommuner. För att 

små kommuner ska kunna fullgöra sin roll rekommenderar KS effektivisering genom att höja 

den kommunala kompetensen, utveckla den interna organisationen, ökad teknikanvändning 

och fler interkommunala samarbeten. Interkommunala samarbeten ger de små kommunerna 

möjlighet att samordna tjänster, skapa robusta kompetensmiljöer samt uppnå stordrifts-
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fördelar. Vanliga exempel på interkommunalt samarbete är administrativa stöttefunktioner, 

brandkår, barnomsorg, energi, vatten och avfall. Resultat från interkommunala samarbeten 

tyder på förbättrad service gentemot brukaren och reducerade kostnader.
58

 

Under 2009 utarbetade KS diskussionsunderlaget Ei kommuneinndeling – mange kommunale 

strukturar som behandlar hur Norges kommuner på bästa sätt kan organisera sig för att vara 

en drivkraft i förvaltningen, bidra till utveckling av väldfärdssamhället, säkra kommunala 

tjänster och styrning samt åstadkomma ett lokalt förankrat självstyre. I diskussionsunderlaget 

redogörs också för att kommunerna bör förbereda sig på en debatt avseende kommun-

sammanslagningar liknande den som fanns vid tiden för Christiansen-utvalet under mitten av 

90-talet. Till grund för detta argumenterar KS att statliga omorganiseringar kan komma att 

påverka kommunernas villkor och det är inte otänkbart att staten omorganiserar välfärden på 

ett sådant sätt att kommunerna tappar ansvar om de inte uppvisar att de kan utföra sina 

arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. NAV-reformen,
59

 omorganiseringen av primär-

vården och den regionindelning av de statliga myndigheterna som utförts tyder till viss del på 

detta. Vidare har många av kommunens arbetsuppgifter blivit så stora och omfattande de även 

i befolkningsstarka kommuner måste lösas över kommungränserna. De små kommunerna har 

av förklarliga skäl därför svårigheter att upprätthålla en hög kvalitet i de tjänster som ska 

tillhandahållas brukarna. 2006 fanns det 1 417 registrerade samarbeten över 

kommungränserna i 158 kommuner, men idag finns ingen klar överblick av det totala antalet 

samarbeten eller vilka former dessa bedrivs inom.
60

 

Förvaltningsreformen som genomförts innebar att debatten om kommunindelning och 

kommunernas arbetsuppgifter förhalades. När regionreformen förkastades kan denna debatt 

återigen bli aktuell. Den stora frågeställningen är huruvida dagens kommunala struktur 

tillsammans med fylkeskommunerna kan lösa utmaningarna som lokal och regional 

utveckling och styrning innebär. Dessutom är det 2013 återigen val i Norge. Ett förändrat 

politiskt klimat kan leda till förändrade förhållanden för kommunerna både gällande 

kommunsammanslagningar och ansvars- och arbetsuppgifter.
61
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4 Jämförelse av lokal- och regionalförvaltning i Sverige, Finland 

och Norge 

4.1 Staten och kommunerna 

I Sverige, Finland och Norge har kommunerna en framträdande position. Kommunerna svarar 

för en stor del av den offentliga verksamheten och välfärdspolitiken förverkligas i stor 

utsträckning genom kommunernas försorg. Det kommunala självstyret ger långt gångna 

befogenheter och möjliggör en hög grad av självbestämmande. Den kommunala 

verksamheten finansieras i första hand genom kommunal inkomstskatt och kommunsystemen 

bygger på en tings- och sockentradition, men också på statligt styrningsbehov. Staten reglerar 

det kommunala kompetensområdet genom lagstiftning.
62

 

I Sverige, Finland och Norge ansvarar kommunerna för grundskola, barn- och äldreomsorg, 

fysisk planering, tekniska tjänster samt kultur- och fritidsverksamhet. Det finns dock 

skillnader i de kommunala verksamhetsområdena länderna emellan. I Sverige är exempelvis 

kommunen huvudman för gymnasieskolan, vilket inte är fallet i våra grannländer. De finska 

kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvården som i Sverige återfinns på regional nivå och i 

Norge på statlig nivå. 

Tabell 6. Kommunernas inkomster i Sverige, Finland och Norge 2005, % 

Inkomst Sverige Finland Norge 

Skatter 69 47 43 

Avgifter/försäljning 13 27 14 

Statsandelar 18 17 38 

Övriga inkomster 0 9 5 

Summa 100 100 100 

Källa: Utjämningskommittén.08, Dokument ”Inkomstutjämningen och incitamenten för tillväxt” (2009) 
www.sou.gov.se/utjamning/dokument.html, hämtad 2010-12-01 

Den kommunala verksamheten finansieras med lokal inkomstskatt, avgifter/försäljning och 

olika former av statsbidrag. Tabell 6 visar att skatteandelen är högst i Sverige och något lägre 

i Finland och Norge samtidigt som de norska kommunerna i betydligt större utsträckning än i 

Sverige och Finland finansierar sin verksamhet genom statsbidrag. I Sverige och Finland 

bestämmer kommunerna själva skattesats, medan Stortinget i Norge varje år sätter en högsta 
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och lägsta gräns för den kommunala skattesatsen. Samtliga kommuner och fylkeskommuner 

tillämpar högsta möjliga skattesats i Norge. 

 

4.2 De lokala och regionala förvaltningsnivåernas struktur i Sverige, 

Finland och Norge 

Den skandinaviska förvaltningsmodellen
63

 grundar sig på två regionala förvaltningsnivåer, en 

primärkommunal och en regional (i Sverige landsting och i Norge fylkeskommunerna). 

Förvaltningsnivåerna är likställda varandra såtillvida att den regionala nivån inte har 

bestämmanderätt över de kommuner som ligger inom regionen. Nivåerna har också olika 

uppgifter som anpassats efter befolkningsunderlag. Båda nivåerna leds av folkvalda 

representanter och har beskattningsrätt. Den regionala förvaltningen är flerfunktionell och 

ansvar bland annat för sjukvård, regional planering och utveckling, gymnasieutbildning och 

kultur. 

Finland och den finska modellen skiljer sig från den skandinaviska i två avseenden. Den 

regionala finska nivån ansvarar i stort för samma uppgifter som de andra nordiska länderna, 

men organiseringen av uppgifterna är indirekt och funktionellt baserad. I Finland organiseras 

den regionala nivån i samkommuner, vilka är fristående och funktionellt specialiserade 

samarbetsorgan. Dessa styrs och finansieras av kommunerna. Kommunerna måste vara 

medlemmar i samkommuner för specialsjukvård, specialomsorger och i landskapsförbunden 

som ansvarar för regionutveckling. Samkommunerna har ingen beskattningsrätt utan de 

kommuner som ingår i en samkommun ansvarar gemensamt för samkommunens finansiering. 

Sammansättningen av samkommunens beslutsfattande organ baseras på resultaten från 

kommunalvalen.  

Till följd av att den finska regionala nivån skapas av kommunerna är förvaltningsnivåerna inte 

likställda varandra som i den skandinaviska modellen. Den finska modellen ger kommunerna 

en stor flexibilitet att lösa sina uppgifter, men det skapar också en relativt stor mängd 

samarbeten som gör det svårare att överblicka verksamheten. Det finns också en politisk 

koppling såtillvida att det i Finland är kommunpolitiker som fattar beslut i de regionala 

organen. Tabell 7 ger en översiktsbild av ländernas kommun- och regionalförvaltning. 
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 Även Danmark har en förvaltning som liknar Sveriges och Norges. 
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Tabell 7. Kommun- och regional förvaltning i Sverige, Finland och Norge 

 Sverige Finland Norge 

Primärkommunal 

nivå 290 kommuner 
342 kommuner 

(varav 16 på Åland) 
430 kommuner 

Regional nivå 

18 landsting 

 + 2 regioner 

(direktvalda, 

beskattningsrätt) 

19 landskapsförbund 

20 sjukvårdsdistrikt 

+ övriga samkommuner. 

(Indirekt valda) 

Undantag: 

Försöksregionen Kajanaland 

Landskapet Åland 

19 fylkeskommuner 

(direktvalda, formell 

beskattningsrätt) 

Kommunernas 

medianstorlek, 

antal invånare 

15 500 5 760 4 500 

Andel kommuner 

med färre än  

5 000 invånare 

3 45 57 

Källa Finlands kommuntidning 6|2010 Norden-bilaga 

 

4.3 Kompetensförsörjning i Sverige, Finland och Norge 

Kommunerna i Sverige, Finland och Norge påminner i stor utsträckning om varandra 

avseende kompetensförsörjningssituationen. Samtliga länder har en åldrande befolkning och 

kommunerna står inför stora pensionsavgångar de kommande åren. För kommunerna blir 

detta troligtvis en dubbel belastning, samtidigt som kommunanställda går i pension kommer 

en allt större andel av befolkningen att behöva bruka de kommunala välfärdstjänsterna. 

Kommunernas förutsättningar att möta framtida utmaningar skiftar inom länderna. Inom vissa 

delar av det kommunala verksamhetsområdet, exempelvis sjukvården, är situationen inte helt 

jämförbar. I Sverige är det landstingen som ansvarar för vården, i Finland kommunerna och i 

Norge är staten huvudman. 

Problematiken kring framtida kompetensförsörjning i kommunerna har även en regional 

aspekt och de kommunala förutsättningarna varierar i alla tre länderna när det gäller att möta 

framtida utmaningar. Flyttningsmönstren mot stadsregionerna genererar förtätade 

samhällsstrukturer medan många små kommuner har negativ befolkningstillväxt, åldrande 

befolkningsstrukturer och långa avstånd till starka arbetsmarknader. I Sverige återfinns den 

här typen av kommuner framförallt i Norrlands inland, i Finland är det kommuner i norra och 

östra delen av landet och i Norge är det kommunerna i norra delen av landet. Ett av målen i 

den pågående strukturreformen i Finland och den genomförda strukturreformen i Norge är att 

skapa bättre förutsättningar för kommunerna att trygga den kommunala kompetens-

försörjningen. I Finland ligger fokus av naturliga skäl på den kommunala nivån medan den 
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norska reformen riktade sig mot den regionala nivån. Gemensamt för reformerna är att de 

syftar till att skapa större och livskraftiga strukturer. I Sverige finns ingen pågående reform av 

den kommunala nivån i dagsläget. Studier pekar på att kommunerna i dagsläget klarar av att 

hantera situationen tack vare det kommunala utjämningssystemet, men att det i framtiden 

finns stora utmaningar för framförallt små kommuner att utföra de tyngre välfärdstjänsterna.
64

 

Problematiken i Sverige kring den kommunala kompetensförsörjningen är som störst för små 

kommuner med en begränsad intern arbetsmarknad, som inte kan dra nytta av närliggande 

kommuner med större arbetsmarknader. Att kommunsektorn är kvinnodominerad och att 

kvinnor tenderar att ha en mindre geografisk arbetsmarknad försvårar situationen ytterligare.
65

 

I Finland översteg utflödet från arbetsmarknaden inflödet redan 2003 och i Sverige 

prognostiserar arbetsförmedlingen att detsamma ske i Sverige under 2015.
66

 Allt färre 

yrkesverksamma ger en ökad försörjningskvot och kan leda till brist på arbetskraft och en 

ökad konkurrens om den tillgängliga arbetskraften med övriga samhällssektorer. Ett minskat 

arbetskraftsutbud innebär också att det blir svårare att hitta lämplig kompetens vid 

nyrekryteringar. Interkommunala samarbeten kan vara en lösning på problematiken kring den 

framtida kommunala kompetensförsörjningen, där små kommuner kan dra fördel av att de 

geografisk ligger nära en kommun med större arbetsmarknad.
67
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 ”Generationsväxlingen på arbetsmarknaden – I riket och i ett regionalt perspektiv”, Arbetsförmedlingen 
2010. 
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5 Yrken och yrkesstrukturer i Sveriges kommuner 

Är interkommunala samarbeten ett möjligt tillvägagångssätt för kommunerna att på sikt klara 

av den kommunala kompetensförsörjningen? Genom att belysa de enskilda kommunernas 

tillgång på yrken och jämföra denna med närliggande kommuners tillgång på personal inom 

specifika yrken går det att observera potentiella interkommunala samarbeten. Figur 1 visar 

samband mellan befolkningsstorlek (rangordnad från 1-290) och kommunal kompetensbredd. 

Störst kompetensbredd har Göteborg och Uppsala kommun med 93 procent medan Bjurholm 

kommun, tillika Sveriges befolkningsmässigt minsta kommun, har den lägsta kompetens-

bredden med 34 procent. Sambandet indikerar att det kan finnas utrymme för små kommuner 

att kunna dra fördel av närliggande, befolkningsmässigt större kommuners kompetens, inom 

yrken som saknas i den egna kommunen. Ett exempel på detta kan vara den medelstora 

kommunen Vellinge i Skåne län vars kompetensbredd på 49 procent tydligt avviker från den 

skattade trendlinjen i Figur 1. Vellinge kommun ingår i Malmö-Lunds lokala arbetsmarknads-

region inom vilken kompetensbredden är 99 procent och de geografiska avstånden mellan 

kommunerna är små. 

Figur 1. Kompetensbredd i Sveriges kommuner efter befolkningsstorlek (rangordning) 

 

Källa: Egen bearbetning av yrkesstatistik från SKL 2007 

Kommunal kompetensbredd efter befolkningsstorlek redovisas i Figur 2 och i figuren skattas 

en logaritmisk funktion för sambandet. Enligt funktionen ger en befolkningsmängd omkring 

100 000 invånare en kompetensbredd motsvarande drygt 80 procent. Dock syns tecken på 

specialisering även bland kommuner med stor befolkning. Både Malmö och Stockholm 
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kommun uppvisar lägre kompetensbredd än Uppsala respektive Göteborg kommun, trots att 

de har högre invånarantal. För att uppnå en kompetensbredd på 60 procent krävs cirka 12 800 

invånare och motsvarande invånarantal för en kompetensbredd om 70 procent är cirka 31 100 

invånare enligt skattningen. 

Figur 2. Komptensbredd efter befolkningsmängd (logaritmerad skattning) 

 

Källa: Egen bearbetning av yrkesstatistik från SKL 2007 

Den grafiska visualiseringen som följer nedan visar antalet kommunala befattningar per 

kommun, vilket kan sägas vara ett mått på hur diversifierad den kommunala verksamheten är. 

I kapitel 5.4 visualiseras kommuners tillgång på yrkesspecifik kompetens relaterat till rikets 

genomsnittsvärde för yrket. 

För att identifiera möjligheter till interkommunala samarbeten används de regionala 

indelningarna Lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) och Funktionella Analysregioner 

(FA-regioner). Regionindelningarna baseras på arbetspendling över kommungränser och de 

kommuner som tillsammans utgör en region är därmed geografisk och ekonomiskt samman-

bundna. Detta talar för att kommuner inom samma region har möjligheter till olika former av 

kommunala samarbeten. Analysen baseras på yrkesdata för anställda i de svenska 

kommunerna från Sveriges Kommuner och Landsting och avser år 2007. 
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5.1 Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur de olika storheter som används i rapporten beräknats och hur dessa 

används för att undersöka i vilken utsträckning regionala samarbeten är möjliga för att trygga 

det kommunala kompetensbehovet. Begreppet ”kompetens” används frekvent i rapporten. 

Med ”kompetens” menas att en kommun har minst en anställd inom ett visst yrke. Har 

kommunen ingen anställd i ett yrke saknas ”kompetens” i yrket. 

Utifrån den ögonblicksbild som datamaterialet ger går det inte att konstatera huruvida det 

finns brist eller överkapacitet inom ett specifikt yrke i en enskild kommun. För att konstatera 

detta krävs ytterligare information om den rådande situationen i respektive kommun. Det kan 

vara så att det redan finns etablerade samarbeten, att kommunen upphandlar tjänsten eller att 

behov av denna inte existerar i en kommun. I studien jämförs därför situationen i de enskilda 

kommunerna och regionerna istället mot ett riksgenomsnitt för antalet utövare i Sveriges 

kommuner. Det är följaktligen frekvensen för ett visst yrke i den enskilda kommunen som 

visualiseras som en andel av riksgenomsnittet. Centrala begrepp i analysen är: 

 Kompetensbredd 

För att belysa kompetensen i Sveriges kommuner undersöks hur många befattningar 

som är tillsatta inom varje kommun i relation till det totala antalet kommunala 

befattningar. Denna andel kallas kompetensbredd och redovisas i procent. 

 Kompetensintensitet 

Begreppet kompetensintensitet belyser hur mycket av en specifik kompetens som finns 

i en kommun och definieras för varje yrke som andelen anställda inom en viss 

befattning per tusentals invånare i varje kommun. Kommunal kompetensintensitet 

relateras till rikets genomsnittliga kompetensintensitet genom att uttryckas som 

procent av riksgenomsnittet. 

 Kompetenskvot 

Kompetenskvoten är ett mått på i vilken utsträckning det finns kompetens av ett 

specifikt yrke bland Sveriges alla kommuner. Kompetenskvoten är beräknad som 

andelen kommuner som har kompetens i yrket av det totala antalet kommuner i 

Sverige. Ett yrke med hög kompetenskvot är alltså ett yrke som de flesta kommuner 

har kompetens inom. 
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Lokala Arbetsmarknadsregioner 

LA-regioner skapades i slutet av 1980-talet av Statistiska centralbyrån (SCB)
68

 i syfte att 

kunna beskriva arbetsmarknaders funktionssätt för geografiska områden som är relativt 

oberoende av omvärlden avseende utbud och efterfrågan av arbetskraft. Dessa LA-regioner 

bildas i två steg. 

I det första steget utses lokala centra som består av självständiga kommuner. Med hjälp av 

pendlingsstatistik identifieras sedan vilka kommuner som har tillräckligt många arbets-

tillfällen för att försörja sin egen befolkning med arbeten. För att en kommun ska klassas som 

lokalt centrum måste två villkor vara uppfyllda:  

 Andelen utpendlare från kommunen ska understiga 20 procent av det totala antalet 

förvärvsarbetande i kommunen. 

 Kommunens största enskilda pendlingsström till en annan kommun ska understiga 7,5 

procent av det totala antalet förvärvsarbetande i kommunen. 

I det andra steget bestäms till vilket lokalt centrum övriga osjälvständiga kommuner ska 

knytas. Där är huvudregeln att en osjälvständig kommun knyts till den kommun till vilken 

dess pendlingsström är starkast. Om denna kommun i sin tur inte är ett lokalt centrum så 

kopplas kommunen vidare till den kommun som i sista ledet av pendlingsströmmen utgör ett 

lokalt centrum. Därmed erhålls två olika typer av LA-regioner.  LA-regioner som endast 

består av ett lokalt centrum, som är i stort sett är självförsörjande på arbetskraft i förhållande 

till det arbetsutbud som finns i kommunen. Dessa kallas för solitära LA-regioner och har ett 

begränsat inflytande på omvärlden i termer av arbetsmarknadsfunktioner. Den andra typen av 

LA-regioner består av ett lokalt centrum samt en eller flera osjälvständiga kommuner, vilket 

innebär att det lokala centrat har ett relativt starkt inflytande utanför den egna kommunen. 

Funktionella Analysregioner 

Förutom SCB:s indelning av Sverige i LA-regioner används i vissa rapporter och analyser 

istället Tillväxtverkets indelning av Sverige i FA-regioner. Denna regionindelning är skapad i 

syfte att ligga konstant över långa tidsperioder och skiljer sig därför från SCB:s indelning. För 

att åstadkomma dessa trögrörliga regioner så inkorporerar Tillväxtverket en normativ 

komponent i indelningsprocessen, vilken utgörs av de femte och sjätte kriterierna . Processen 

baseras på följande sex rangordnade kriterier:
69
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 Tillväxtverket: www.tillvaxtverket.se, senast uppdaterad 2009-03-28. 
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1. SCB:s statistik från 2003 om arbetspendlings över kommungränser. 

2. Pendlingstrender – arbetspendlingens utveckling över tid. 

3. Samverkande pendlingsströmmar till flera kommuner inom en FA-region. 

4. Pendlingens absoluta storlek. 

5. Påbörjade investeringar eller politiska beslut som kan anses förändra utvecklingen 

inom cirka 10 år. 

6. Annan information om ändrade strukturella förutsättningar eller beteendemönster som 

skäligen talar för en förändrad indelning.  

5.2 Användning av olika geografiska indelningar 

Sverige är indelat i 290 kommuner, 75 LA-regioner
70

 och 73 FA-regioner
71

 . Att använda 

skilda geografiska indelningar förändrar inte antalet personer i landet som är anställda vid 

specifika befattningar, däremot förändras fördelningen av dessa inom riket.  

Eftersom LA-regioner och FA-regioner per definition utgörs av en eller flera kommuner så 

innebär en aggregering av kommuner till LA- eller FA-regioner att kompetenskvoten för varje 

yrke ökar eller förblir konstant. Därmed är det inte ökningen av kompetensbredden i sig som 

bör vara av intresse när jämförelserna görs, utan snarare ökningens storlek. Ökningen måste 

sedan vägas samman med andra faktorer, exempelvis geografiska avstånd eller redan 

etablerade samarbeten,  för att få en rättvisade bild av de reella möjligheterna till regionala 

samordningsvinster.  

Figur 3 visar skillnaden mellan SCB:s indelning av Sverige i LA-regioner och Tillväxtverkets 

indelning av Sverige i FA-regioner avseende kommunal kompetensbredd. Skillnaderna 

mellan de olika regionindelningarna är små och inte helt möjliga att tillskriva 

indelningsmetod. 
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 Baserat på pendlingsstatistik från 2008. 
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 Baserat på pendlingsstatistik från 2003 och andra faktorer som redogörs för i Kapitel 5.1. 
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Figur 3.Kompetensbredd i LA-regioner och FA-regioner 2007 

 
Källa: Egen bearbetning av yrkesdata från SKL 2007 

LA-regionerna bygger på pendlingsstatistik från 2008 och FA-regionerna på pendlings-

statistik från 2003, samt andra faktorer som beaktas vid FA-indelningen.
72

 Utan att göra en 

djupare analys av indelningsarbetet går det inte att avgöra huruvida indelningsgrunderna 

skiljer sig åt. Även om det inte går att vara säker på varför skillnaderna finns eller exakt hur 

det skulle se ut om också FA-regionerna byggde på pendlingsstatistik från 2008, går det att 

sluta sig till att skillnaderna i just denna jämförelse är marginella. Då skillnaderna mellan 

regionindelningarna är små och LA-regionindelningen bygger på mer aktuell statistik kommer 

LA-regionerna hädanefter kommer att utgöra den regionindelning mot vilken kommunnivån 

kommer att jämföras. 
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 Se kriterierna 5 och 6 avseende indelning i FA-region i kapitel 5.1. 
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5.3 Jämförelse av kompetensläget i Sveriges kommuner och i de lokala 

arbetsmarknadsregionerna 

Figur 4 visar kompetensbredd i procent efter kommun och LA-region, beräknat som antalet 

yrkesbefattningar dividerat med det totala antalet yrkesbefattningar. Endast en tiondel av 

Sveriges kommuner har en kompetensbredd om 80 procent eller högre och dessa kommuner 

är relativt väl spridda över södra Sverige, Mellansverige och Norrlands kustband. Den största 

kompetensbredden har Göteborg och Uppsala kommun med 93 procent.  

Figur 4. Kompetensbredd i Sveriges kommuner och LA-regioner 2007 

 
Källa: Egen bearbetning av yrkesdata från SKL 2007 

Anm: I Appendix 2 redovisas fördelningar för kompetensbredd i kommuner och LA-regioner 

Vid en översiktlig jämförelse är det tydligt att kompetensläget förbättras markant när 

kommunerna aggregeras till LA-regioner. Kompetensbredden tycks öka som mest i 

regionerna kring Vänern och Vättern, mellan Sundsvall och Östersund, mellan Umeå och 

Luleå samt kring storstadsregionerna Stockholm-Solna, Göteborg och Malmö-Lund. 

Gemensamt för de flesta LA-regioner vars kompetensbredd inte förbättras, enligt de intervall 
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som indelningen av denna karta bygger på, är att de är solitära. Detta gäller i allra högsta grad 

för de norrländska kommuner som gränsar till Norge. 

Gällande möjligheten för kommuner eller LA-regioner med låg kompetensbredd att nyttja 

kompetensbredden hos närliggandekommuner eller LA-regioner, måste frågan granskas 

kvalitativt för varje enskilt fall. Ovanstående figurer kan dock ge en fingervisning om detta. 

Vansbro kommun som ligger söder om Mora och Hällefors kommun som ligger norr om 

Karlskoga verkar ha goda möjligheter för interkommunala samarbeten utifrån den kompetens-

bredd som omger kommunerna. Även Haparanda och Överkalix kommun ser ut att ha goda 

möjligheter till samverkan med kringliggande regioner. Däremot ser läget relativt 

problematiskt ut för de till ytan stora norrländska inlandskommunerna Åsele, Dorotea, 

Storuman, Sorsele, Arjeplog och Jokkmokk. De stora geografiska avstånden i kombination 

med en blygsam kompetensbredd i kringliggande regioner visar sammantaget upp en mer 

bekymmersam bild av utsikterna att nyttja kringliggande regioners kompetensbredd. 

Innebörden av dessa förhållanden är emellertid inte förbehållslösa. Det kan exempelvis vara 

så att kompetensen inom närliggande kommuner med låg kompetensbredd har en hög grad av 

komplementaritet, vilket kan innebära att möjligheter till samordning fortfarande föreligger. 

Vidare säger denna rapport ingenting om redan etablerade samarbeten mellan kommuner eller 

huruvida de kompetenser som saknas inom repsektive kommun över huvudtaget är efterfrågad 

eller nödvändig. Det torde dock vara så att sannolikheten för att en saknad kompetens i den 

egna regionen skall påträffas i en närliggande region ökar desto större kompetensbredd en 

närliggande region har.  

Exempel på fiktiva Kommunala Samarbetsregioner i Norrlands inland 

För att generera en bild av hur kompetensbredden hos de norrländska inlandskommunerna 

skulle förändras om de inte vore solitära LA-regioner illustreras ett fiktivt exempel i Tabell 8. 

Arjeplog, Jokkmokk och Arvidsjaur kommun bildar i exemplet Kommunala Samverkans-

regioner (KS-regioner) med Arvidsjaur som lokalt centrum. Sorsele och Storumans kommun 

bildar en KS- region  där Storuman utgör det lokala centrat och  slutligen bildar Dorotea och 

Åsele kommun en KS-region tillsammans med Vilhelmina kommun där Vilhelmina utgör 

lokalt centrum. Hänsyn tas varken till geografiska avstånd, redan existerande samarbeten eller 

andra tänkbara förhållanden som kan påverkara utfallet i detta enkla scenario, utan effekten 

beräknas genom att antalet unika kompetenser i de fiktiva KS-regionerna summeras och sedan 

jämförs mot antalet unika kompetenser i de enskilda kommunerna. 
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Tabell 8. KS-regioner i Norrlands inland 

 Antal ej tillsatta befattningar Kompetensbredd 

Arvidsjaur kommun 60 59 % 

Arjeplog kommun 85 43 % 

Jokkmokk kommun 74 50 % 

Arvidsjaur KS-region 38 74 % 

   

Storuman kommun 71 52 % 

Sorsele kommun 82 45 % 

Storuman KS-region 59 60 % 

   

Vilhelmina kommun 58 61 % 

Dorotea kommun 83 44 % 

Åsele kommun 76 49 % 

Vilhelmina KS-region 38 74 % 

Källa: Egen bearbetning av yrkesdata från SKL 2007 

Tabell 8 redovisar resultatet för kommunerna i exempelscenariot. Effekten blir störst i 

Arjeplog kommun där totalt 47 befattningar som tidigare saknades tillkommer, vilket 

motsvarar en ökning av kompetensbredden med totalt 31 procentenheter. Därefter varierar 

resultaten för kommunerna mellan 8 procentenheters ökning för Storuman kommun och 30 

procentenheters ökning för Dorotea kommun. Detta indikerar utifrån exempelscenariot att 

kommunerna markant ökar sin kompetensbredd vid aggregering och att de norrländska 

exempelkommunerna sinsemellan har relativt diversifierade kompetenser. 

KS-regionerna som anges i Tabell 8 är enhetliga såtillvida att de bildas av kommuner som 

ingår i samma län. I Tabell 9 bildas Arvidsjaurs KS-region av Sorseles och Malå kommun 

från Västerbottens län samt Arjeplog och Arvidsjaur kommun i Norrbottens län med 

Arvidsjaur som lokalt centrum. I exemplet ökar antalet ej tillsatta befattningar och 

kompetensbredden minskar  något gentemot exemplifieringen i Tabell 8. Om Storumans KS-

region från Tabell 8 utökas till att även innefatta Lycksele kommun som lokalt centrum i KS-

regionen ökar kompetensbredden i ett fiktivt Lycksele KS-region med 12 procent i Tabell 9. 

Att inkludera Storumans kommun i Vilhelmina KS-region från Tabell 8 genererar endast 

smärre förändringar. Efter Storumans inträde i KS-regionen ökar kompetensbredden med 1 

procent.  
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Tabell 9. Alternativa KS-regioner i Norrlands inland 

 Antal ej tillsatta befattningar Kompetensbredd 

Arvidsjaur kommun 60 59% 

Sorsele kommun 82 45% 

Arjeplog kommun 85 43% 

Malå kommun 86 42% 

Arvidsjaur KS-region 40 73% 

 

  

Lycksele 56 62% 

Storuman 71 52% 

Sorsele 82 45% 

Lycksele KS-region 42 72% 

 

  
Vilhelmina 58 61% 

Storuman 71 52% 

Åsele 76 49% 

Dorotea 83 44% 

Vilhelmina KS-region 37 75% 

Källa: Egen bearbetning av yrkesdata från SKL 2007 

 

5.4 Exempel på yrken lämpliga för interkommunala samarbeten  

I  kommande fyra exempel (figur 3-figur 6) visualiseras kompetensintensiteten på kommunal 

nivå och i LA-regioner för SFI-lärare, byggnadsingenjörer, fritids- och turistchefer samt 

räddnings- och brandchefer. Anledningen till att dessa yrken valts är dels att det är yrken som 

lagen stadgar att kommunen ska tillhandahålla (undantaget fritids- och turistchefer) och dels 

att de valda yrkena borde lämpa sig väl för samarbete över kommungräns.  

För att skildra möjligheten till regionala samarbeten beräknas kompetensintensiteten för yrken 

i kommun respektive LA-region. Dessa relaterats sedan till den genomsnittliga kompetens-

intensiten i landet. Detta exemplifieras nedan för SFI-lärare, byggnadsingenjörer, turist- och 

informationschefer samt räddnings- och brandchefer.  

SFI-lärare 

Figur 5 redovisar Sveriges kommuners och LA-regioners kompetensintensitet för SFI-lärare i 

förhållande till den genomsnittliga kompetensintensiteten i riket i tre intervaller.   
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Kompetens saknas i en kommun om kompetensintensiteten är 0 procent av riksgenomsnittet. 

Om kompetensintensiteten är mellan 1  till 99 procent av riksgenomsnittet finns kompetens, 

men den understiger riksgenomsnittet och 100 procent eller mer av riksgenomsnittet innebär 

att kompetensen är lika stor eller överstiger rikets genomsnittliga kompetensintensitet. Det 

saknas ett maxvärde för kompetensintensitet eftersom kompetenintensitet per definition 

beräknas som en andel av riksgenomsnittet. 

Figur 5. Kompetensintensitet för SFI-lärare i kommuner respektive LA-regioner 2007 

 
Källa: Egen bearbetning av yrkesdata från SKL 2007 

Anm: IAppendix 3 redovisas fördelningar för kompetensintensitet i kommuner och LA-regioner 

Av figuren framgår det att kompetenskvoten för SFI-lärare ökar påtagligt när kommunerna 

delas in i LA-regioner. Framförallt Västra Götalands län, Östergötlands län, Örebro län samt i 

stort sett hela östra och västra kuststräckan ser ut att påverkas vid denna jämförelse. Även 

kommunerna omkring Sundsvall och Åre uppvisar en tydlig ökning. I norra Sverige har flera 

kommuner gått från att sakna kompetens till att ha en kompetens som överstiger riks-

genomsnittet, exempel på detta är Malå, Norsjö, Bjurholm och Nordmalings kommun samt 

Boden, Övertorneå och Kalix kommun. 



38 

 

På kommunnivå saknas kompetens i 114 av 290 kommuner och kompetenskvoten är 61 

procent, medan den ökar till 81 procent vid indelning i LA-regioner. Om effekten av region-

förstoringen bibehålls vid en hypotetisk tillbakagång till kommunnivåindelning saknas 

kompetens i 36 av kommunerna och kompetenskvoten ökar till 88 procent. Detta tyder på att 

många kommuner som saknar SFI-lärarkompetens ingår i en LA-region där kompetensen 

finns. Totalt ger detta resonemang en ökning av kompetenskvoten för SFI-lärare med 27 

procentenheter. 

Byggnadsingenjörer 

Figur 6 visar kompetensintensitet för byggnadsingenjörer i kommuner och LA-regioner i 

förhållande till riksgenomsnittet i samma intervaller som angavs för SFI-lärare. 

Figur 6. Kompetensintensitet för byggnadsingenjörer kommuner samt LA-regioner 2007 

 
Källa: Egen bearbetning av yrkesdata från SKL 2007 

Anm: IAppendix 3 redovisas fördelningar för kompetensintensitet i kommuner och LA-regioner 

Även i exemplet byggnadsingenjörer sker de största förändringarna vid aggergering till LA-

regioner utefter kuststräckorna, området kring Vänern och Vättern, Skåne och Blekinge län, 

storstadsregionerna samt kommunerna mellan Sundsvall och Åre. Ett antal norrlands-
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kommuner påverkas också, såsom Pajala, Övertorneå, Boden, Älvsbyn, Norsjö, Lycksele, 

Vindeln samt Vännäs kommun. 

Kompetenskvoten för byggnadsingenjörer är cirka 38 procent på kommunnivå medan den 

ökar till cirka 61 procent i LA-regionerna. Även här ökar kompetenskvoten om effekten av 

regionförstoring bibehålls och en återgång till kommunindelning sker. Utan att ta hänsyn till 

regionförstoringseffekten var antalet kommuner som saknade byggnadsingenjörer totalt 180 

av 290, motsvarande en kompetenskvot om cirka  38 procent. Då hänsyn tas till 

regionförstoringseffekten saknade totalt 40 av 290 kommuner byggnadsingejörer, vilket ger 

en kompetenskvot på cirka 86 procent. Detta genererar en ökning i kompetenskvot för 

byggnadsingenjörer på hela 48 procentenheter. 

Fritids- och turistchefer 

Kompetensintensiteten för fritids- och turistchefer återges i figur 6 i förhållande till 

riksgenomsnittet indelade i samma intervaller som föregående figurer. 

Regionförstoringens effekter tenderar även för Fritids- och turistchefer att vara som störst 

utmed kuststräckorna och kring storstadsregionerna. I södra Sverige utgör dock Nyköping och 

Oxelösunds kommuner vid östkusten upp till Eskilstuna kommun m.fl. vid Hjälmaren 

undantag. Dessa kommuner saknar kompetens avseende fritids- och turistchefer även vid 

aggregering till LA-regioner. Osby och Älmhult kommun saknar också kompetens vid 

indelning i LA-regioner. Förändringarna bland Norrlandskommunerna liknar även de tidigare 

jämförelser. Vännäs, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors kommun som ingår i Umeå LA-

region får kompetens i yrket, dock understigande genomsnittskompetensen för riket. 

Samtidigt går Vindeln kommun, som också ingår i Umeå LA-region, från att ha en 

kompetensintensitet som överstiger riksgenomsnittet till en kompetensintensitet som under-

stiger riksgenomsnittet. I södra Norrland går Nordanstig och Timrå kommun från att inte ha 

någon kompetens i yrket till en kompetensintensitet överstigande riksgenomsnittet. Vidare går 

Malå, Norsjö och Älvsbyn kommun från att inte ha någon kompetens alls i yrket till att ha en 

kompetensintensitet som i Malås och Älvsbyns fall överstiger riksgenomsnittet samt i Norsjös 

fall understiger riksgenomsnittet. I norra Norrland ökar Pajala och Övertorneå kommun sin 

kompetensintensitet från att sakna kompetens i yrket till att ha en kompetensintensitet som 

överstiger riksgenomsnittet, medan Luleå kommun utökar sin kompetensintensitet från att 

understiga riksgenomsnittet till att överskrida det. 
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Figur 7. Kompetensintensitet för fritids- och turistchefer, kommuner och LA-regioner 2007 

 
Källa: Egen bearbetning av yrkesdata från SKL 2007 

Anm: IAppendix 3 redovisas fördelningar för kompetensintensitet i kommuner och LA-regioner 

Kompetenskvoten i riket bland fritids- och turistchefer är cirka 47 procent och 68 procent i 

LA-regionerna. Beaktas regionförstoringseffekten ökar kompetenskvoten precis som i tidigare 

exempel. Utan att ta hänsyn till den kompetens som övriga kommuner inom samma LA-

region har var antalet kommuner som saknade fritids- och turistchefer 154 av 290, vilket 

motsvar en kompetenskvot på cirka  47 procent. Då hänsyn tas till den kompetens som övriga 

kommuner inom samma LA-region har är antalet kommuner som saknar fritids- och 

turistchefer totalt 49 av 290, motsvarande en kompetenskvot kring 83 procent. 

Kompetenskvoten för fritids- och turistchefer ökar i detta exempel med 36 procentenheter. 
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Räddnings- och brandchefer 

Avslutningsvis visualiseras i figur 7 kompetensintensiteten avseende räddnings- och 

brandchefer i förhållande till rikets genomsnittliga kompetensintensitet enligt tidigare 

intervaller. 

Figur 8. Kompetensintensitet för räddnings- och brandchefer, kommuner och LA-regioner 2007 

 

 

Källa: Egen bearbetning av yrkesdata från SKL 2007 

Anm: IAppendix 3 redovisas fördelningar för kompetensintensitet i kommuner och LA-regioner 

För Räddnings- och brandchefer ser den regionala förändringen av kompetensintensiteten 

något annorlunda ut jämfört med tidigare exempelyrken vid aggregering till LA-regioner.  I 

stort sett hela Sverige har kompetens i yrket efter indelning i LA-regioner med några 

undantag. I södra Sverige saknar kommunerna  omkring Karlskrona och Växjö samt Tranås 

och Ydre kompetens. Nordost om Vättern saknar kommunerna kring Degerfors och Hagfors 

kompetens och detsamma gäller för kommunerna som ingår i Avesta  och Gävle LA-region. 

Längre norrut framträder ett bälte av kompetensbrist från Örnsköldsvik och Kramfors 

kommun vid östkusten, via Sollefteå och Dorotea kommun, till Strömsund kommun. I övriga 

Norrland saknas räddnings- och brandchefer i Sorsele, Jokkmokk och Haparanda kommun vid 
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indelning i LA-regioner. Det förklaras dock av faktumet att samtliga av dessa 

norrlandskommuner är solitära LA-regioner.  

Kompetenskvoten för räddnings- och brandchefer ligger kring 43 procent för kommunerna 

medan samma siffra blir cirka 76 procent för LA-regionerna. Återigen växer skillnaden 

mellan kompetenskvoterna då kommunen används som gemensam regional indelning och 

regionförstoringseffekten bibehålls. Utan att ta hänsyn till den kompetens som övriga 

kommuner inom samma LA-region har var antalet kommuner som saknade räddnings- och 

brandchefer år 2007 totalt 165 stycken av 290, motsvarande en kompetenskvot kring  43 

procent. Då hänsyn tas till den kompetens som övriga kommuner inom samma LA-region har, 

så var antalet kommuner som saknade fritids- och turistchefer år 2007 endast 49 av 290, 

motsvarande en kompetenskvot kring 83 procent. Detta ger en differens mellan kompetens-

kvoten för räddnings- och brandchefer, beroende på om hänsyn tas till den kompetens som 

andra kommuner har inom samma  LA-region, på totalt 40 procentpunkter. 
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6 Sammanfattande slutsatser 

Kommunernas uppgiftsfält i Sverige, Finland och Norge är liknande och gemensamt, då 

kommunen svarar för en stor del av de uppgifter som kan sägas förverkliga välfärdspolitiken. 

I Finland saknas dock strukturer för den regionala nivån, vilken i Sverige och Norge utgörs av 

län respektive fylkeskommuner, varför delar av den regionala nivåns traditionella uppgifter 

tillfaller kommunnivån i Finland. Exempel på detta är sjukvård och specialistvård. Således har 

de finska kommunerna ett bredare uppgiftsfält än övriga länders kommuner och till följd av 

detta finns en lång tradition av interkommunala samarbeten. Idag kan de finska kommunerna 

organisera samarbeten på ett flertal olika sätt varav samkommuner och värdkommunmodellen 

är två framträdande former för större verksamheter. Värdkommunmodellen introducerades 

som samarbetsform även i den norska kommunallagen 2007 och samarbete i samkommuner 

finns som försöksverksamhet mellan kommunerna Levanger och Verdal. Den kommunala 

verksamheten i länderna finansieras framförallt med kommunal inkomstskatt. Jämfört med 

Sverige består de kommunala intäkterna i Finland i högre grad av avgifts- eller 

försäljningsrelaterad verksamhet medan de norska kommunerna i större utsträckning är 

beroende av statliga bidrag för att finansiera den kommunala verksamheten. 

  

De utmaningar som de svenska kommunerna står inför inom kommunal kompetensförsörjning 

delas i stor utsträckning med kommunerna i våra grannländer Finland och Norge. Trenden 

pekar mot förtätade samhällsstrukturer, en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar de 

kommande åren, vilket kan få till följd att kommunerna får problem att bibehålla en tillräcklig 

kompetensbas. Erfaren personal går i pension samtidigt som ett minskat arbetskraftsutbud 

försvårar nyrekrytering med påföljden att likvärdig kommunal service inte kan garanteras på 

nationell nivå. De största problemen bedöms uppstå i små perifera kommuner med negativ 

befolkningstillväxt, låga befolkningstal och långa geografiska avstånd till starka 

arbetsmarknader. Det är i dessa små perifera kommuner rekryteringsproblematiken kommer 

vara som störst, samtidigt som behovet av kompetens kommer att öka till följd av 

pensionsavgångar och den åldrande befolkningens ökade behov av service. Interkommunala 

samarbeten erbjuder Sveriges kommuner möjligheter att effektivisera tjänsteproduktionen och 

öka förutsättningarna att klara den framtida kompetensförsörjningen. Kommuner som ingår i 

samma LA-region är geografiskt och ekonomiskt sammanbundna och förutsättningarna för 

samarbetsmöjligheter borde i dessa regioner vara goda. Dock är geografisk närhet inte alltid 

ett krav för samarbete, även om det torde förbättra förutsättningarna. Exempelvis samarbetar 
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svenskspråkiga finska kommuner i Kårkulla samkommun om specialistvård och 

samkommunen producerar tjänster på kommunal nivå i hela Svenskfinland.  

 

Visualiseringen av den kommunala kompetensbredden på kommun- och LA-regionsnivå visar 

att kompetensbredden ökar markant när kommunerna aggregeras till LA-regioner.  Störst 

tycks effekten bli i regionerna kring Vänern och Vättern, mellan Sundsvall och Östersund, 

mellan Umeå och Luleå samt kring storstadsregionerna Stockholm-Solna, Göteborg och 

Malmö-Lund. Det är framförallt bland Norrlands inlandskommuner som effekten av 

regionförstoring uteblir, vilket beror på att dessa kommuner utgör solitära LA-regioner. 

Utifrån förändringsbilden verkar kommunerna Vansbro, Hällefors, Haparanda och Överkalix 

ha goda förutsättningar att nyttja kringliggande regioners yrkeskompetens. Förutsättningarna 

ter sig sämre för kommunerna Åsele, Dorotea, Storuman, Sorsele, Arjeplog och Jokkmokk. I 

ett fiktivt exempel där de norrländska inlandskommunerna Arvidsjaur, Arjeplog och 

Jokkmokk aggregeras till Arvidsjaur KS-region, Sorsele och Storuman bildar Storumans KS-

region och Vilhelmina, Dorotea och Åsele bildar Vilhelmina KS-region. Effekten blir störst i 

Arjeplog kommun där 47 kommunala befattningar som tidigare saknades blir tillgängliga, 

vilket motsvarar en ökning av kompetensbredden i kommunen med 31 procentenheter. Även 

övriga kommuner i de fiktiva KS-regionerna ökar sin kompetensbredd i exempelscenariot, 

vilket indikerar att kommunerna sinsemellan har relativt diversifierade yrkeskompetenser och 

att kan finnas förutsättningar för samarbete. I ett alternativt exempel på regionbildning utgör 

Lycksele, Sorsele och Storuman kommun Lycksele KS-region. Kompetensbredden i regionen 

ökar 13 procentenheter jämfört med Storuman KS-region. Förändringarna som genomförs i 

Arvidsjaur- och Vilhelmina KS-region innebär endast marginella förändringar. 

 

Kommuner kan samarbeta genom att dela tjänster och på så vis få tillgång till yrkeskompetens 

som saknas i en kommun. För exempelyrkena SFI-lärare, byggnadsingenjörer, fritids- och 

turistchefer samt räddnings- och brandchefer jämförs kompetensintensiteten i Sveriges 

kommuner och LA-regioner. För att beräkna regionförstoringseffekten överförs LA-regionens 

förutsättningar till de ingående kommunerna. Störst effekt av regionförstoringen uppnås bland 

byggnadsingenjörer där kompetenskvoten ökar med hela 48 procentenheter följt av räddnings- 

och brandchefer där kompetenskvoten ökar med 40 procentenheter. Kompetenskvoten för 

fritids- och turistchefer  och SFI-lärare ökar på motsvarande sätt med 36 respektiv 27 

procentenheter. Med hänsyn tagen till regionförstoringseffekten understiger ingen av ovan 

nämnda yrken en kompetenskvot motsvarande 83 procentenheter.  
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Appendix  

Appendix 1 Beskrivning av uppdraget 

Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå universitet har fått i uppdrag av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) att geografiskt beskriva den svenska situationen avseende 

kommunal kompetensförsörjning. Inom ramen för uppdraget ingår också att skildra den 

kommunala kompetensförsörjningen i våra grannländer Finland och Norge i form av en 

kunskapsöversikt som baseras på befintlig litteratur. 

Syftet med den geografiska visualiseringen är att åskådliggöra hur kommunal kompetens-

försörjning kan tillgodoses genom ökad kommunal samverkan. En central del i den 

geografiska beskrivningen är att analysera hur den kommunala kompetensförsörjningen 

påverkas av en aggregering av kommuner enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) indelning av 

Sverige i lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) eller Tillväxtverkets funktionella 

analysregioner (FA-regioner). Aggregering av kommuner till LA- och FA-regioner syftar till 

att undersöka om en alternativ kommunindelning ger en annan bild av den kommunala 

kompetensen och situationen kring den kommunala kompetensförsörjningen. 

Mer specifikt går uppdraget ut på följande: 

 Ge en kunskapsöversikt av förhållandena i Finland och Norge 

 Geografiskt visualisera antalet yrkesbefattningar i Sveriges kommuner samt antalet 

anställda med samma typ av befattning. Geografiskt visualisera hur en sådan karta ser 

ut givet en uppdelning av Sverige i LA- och FA-regioner. 

 Belysa i vilken utsträckning det kan vara praktiskt möjligt för närliggande kommuner 

att samverka inom olika områden för att på så vis klara den framtida kommunala 

kompetensförsörjningen. Belysa i vilken utsträckning kommuner med kompetensbrist 

inom ett specifikt yrke är belägna i närheten av kommuner med kompetens i yrket så 

att samverkan kan vara möjlig.  
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Appendix 2 Fördelning för kompetensbredd i kommun 
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Appendix 3 Fördelningar för kompetensintensitet för exempelyrken i 

kommun och LA-region 

Fördelning för kompetensintensitet för SFI-lärare, kommun och LA-region 

 

 
Fördelning för kompetensintensitet för byggnadsingenjörer, kommun och LA-region 
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Fördelningar för kompetensintensitet för fritids- och turistchefer, kommun och LA-

region 
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