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En skikkelig kommunereform 
 
Unge Høyre vil gjennomføre en reform som styrker kommunene, øker det lokale selvstyret og 
legger grunnlaget for at flest mulig oppgaver kan løses nær innbyggerne, tilpasset deres behov. 
Unge Høyre mener flere oppgaver kan overtas av kommunene, og at en kommunereform vil legge 
bedre til rette for et mangfold av lokalsamfunn med flere muligheter, større ansvar og nye 
oppgaver.  
 
I dag gjennomføres det en kommunereform, men vi mener at denne ikke er god nok. Alt for mange 
kommuner velger å fraskrive seg fremtidsansvaret, og flere ordførere er opptatt av egen jobb 
fremfor innbyggernes beste. Det er 50 år siden forrige kommunereform, og at disse 
kommunegrensene løser morgendagens utfordringer stemmer ikke. Derfor mener Unge Høyre at 
Stortinget i større grad bør bruke tvang der kommuner bevisst ikke ønsker å slå seg sammen.   
 
SSB viser i sine undersøkelser at for at en kommune skal ha et tilstrekkelig tilbud bør den ha et 
minimum av 15 000 innbyggere. Selv om det er uheldig, er det nødvendig å bruke tvang til å slå 
sammen små kommuner. Det skal selvsagt gjøres gjennom en god prosess, og kommunen skal få 
flere oppgaver når de oppfyller kravene. Er det for få innbyggere i en kommune, får ikke 
kommunen et ordentlig tilbud å gi til sine innbyggere. I tillegg risikerer man interessekonflikter, og 
i større grad at tilbud ikke er tilgjengelige for innbyggerne. For Unge Høyre vil det viktigste alltid 
være gode tjenester til innbyggerne. Det får vi hvis kommunene blir større. 
 
De minste og mellomstore kommunene deltar i hovedsak i en rekke interkommunale selskaper. 
Interkommunale samarbeid tar makten bort fra folkevalgte og gir den til styrer. Dette er en modell 
som aldri kan ivareta en demokratisk forvaltning av våre felles goder, for å sikre en mer 
demokratisk lokalpolitikk må kommunestrukturen endres. Norske kommuner skal være store nok 
til å opprettholde et levende lokaldemokrati, men små nok til å levere tjenester og ta avgjørelser 
nær folk.  
 
Unge Høyres mål vil alltid være å styrke lokaldemokratiet og ønsker derfor å videreutvikle 
kommunereformen som en demokratireform.  
 
Unge Høyre vil: 
 

• Kommuner som ikke selv klarer å levere lovpålagte og gode tjenester til innbyggerne sine 
skal slå seg sammen til en kommune som leverer tilstrekkelige tjenester. 

• Felles bo- og arbeidsmarked skal gjenspeiles i kommunegrensene, samtidig som prinsippet 
om at avgjørelser skal tas nær folk må ligge til grunn.  

• I de tilfeller hvor kommuner ikke blir enig, skal tvang brukes som ytterste middel. 
• Avvikle fylkeskommunen som forvaltningsnivå og overføre ansvaret til kommune.  

 


