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Referat  fra OSDFs studietur til København - besøk på  i Norges 

ambassade i Danmark 19.03.15 

Orientering fra Norges ambassadør i Danmark 

Ambassadør Ingvard Havnen innledet med å orientere om ambassadens organisering og arbeid, 

deretter tok han for seg den politiske situasjonen i Danmark (inkludert finanskrisen), den danske 

kommunereformen (strukturreformen) og det danske arbeidet med digitalisering av offentlig 

forvaltning. 

Informasjon om den norske ambassaden 

Den norske ambassaden har 4 utsendte og 12 lokalt ansatte (4 av disse jobber i konsulatene), i tillegg 

til 2 studentpraktikanter. Ambassaden samarbeider også tett med Innovasjon Norge. Norge har totalt 

16 konsulater i Danmark, 14 i selve Danmark samt et generalkonsulat i Thorshavn og i Nuuk. Det er 

spesielt at 13 av konsulatene har røtter tilbake til 1905. 

Ambassaden bistår nordmenn som er bosatt eller på besøk i Danmark og ivaretar norske interesser i 

landet. 15 000 nordmenn er registrert bosatt i Danmark (av disse er 2 600 studenter). I tillegg er 

turisme et viktig felt for ambassaden. Danmark har 2,4 mill. norske overnattingsdøgn i året og mange 

dansker ferierer i Norge (800 overnattingsdøgn). Norge har også næringsinteresser i Danmark. 

Danmark er Norges syvende største eksportmarked og 600 norske bedrifter er etablert i landet. 

Ambassaden arbeider også for å fremme Norges omdømme i Danmark og har et omfattende 

kulturprogram. 

Norges ambassade i Danmark er også vertskap for norske delegasjoner. Årlig mottar ambassaden 15-

20 statsrådsbesøk, i tillegg til besøk fra stortingskomiteer, fylkeskommuner osv. Danmark er en viktig 

samarbeidspartner for Norge på følgende områder: 

 Innfallsport til EU 

 Nordisk samarbeid 

 FN hovedsete for 8 FN-organisasjonar (UN Procurement)  

 Nordområdene og Arktis 

 Klima og energi (Danmark er langt fremme på fornybar energi, særlig vindmøller) 

 Internasjonalt samarbeid  

 Erfaringsutveksling (i begge land er velferdsmodellen under press og det er viktig å utnytte 

ressursene effektivt) 

Den politiske situasjonen i Danmark og finanskrisen 

Danmark ble hardt rammet av finanskrisen. Dansk økonomi er hovedsakelig basert på 

servicesektoren (2/3 av arbeidsplassene og verdiskapningen skjer innen servicesektoren). Landbruk 
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er viktig, men Danmark ble rammet hardt av motsanksjonene fra Russland. Handel er svært viktig for 

Danmark. Eksport og import er hver på størrelse med halvparten av BNP’n  

Finanskrisen gjorde at Danmark fikk gjennomført tøffe reformer. Det var god kriseforståelse i 

regjeringen og det har vært bred politisk enighet om innføring av krisetiltak. Det er ikke like tydelige 

blokker i dansk politikk som i norsk, og regjeringen har i større grad hentet støtte fra opposisjonen i 

enkeltsaker enn det som er vanlig i Norge.  

Regjeringen gjennomførte en rekke store reformer med finanskrisen som bakteppe: 

 Kutt i sosiale ytelser  

o dagpengeperioden ble halvert fra 4 til 2 år 

o kutt i utdanningstøtten 

o flere offentlige tjenester ut på anbud 

 Veksttiltak - styrket næringslivets vilkår  

o selskapsskatten ble redusert frå 25% til 22%  

o Stor folkeskolereform og satsing på yrkesskole 

Det ble nedsatt en produktivitetskommisjon som hadde fokus på: 

• Lav produktivitetsvekst.  

• Gjøre Danmark best mulig rustet for å møte framtiden.  

• La i vår fram sine anbefalninger. 3 hovedområder:  

1. bedre konkurranseevnen med skattepolitiske virkemidler 

2. bedre utdanning 

3. effektiv offentlig forvaltning (konkurranseutsetting, avbyråkratisering) 

Kommisjonen anslo at aktivitet for 385 mia kr egent seg for konkurranseutsetting – i dag er 97 

mia konkurranseutsatt. Kommisjonen anbefalte dessuten økt fokus på eksport. 

Finanskrisen utløste også interessante diskusjoner om velferdsstaten: "Høy velstand og velferd kan 

forsvares ved at DK er konkurransedyktige i den globale økonomi. Uten konkurranseevne – ingen 

sikkerhet for velferd og trygghet"  (Croydon). Dette innebærer at dårlige tider også får  konsekvenser  

for offentlig forvaltning, og et nytt begrep ble lansert; "konkurransestaten". Begrepet 

"Konkurransestaten" innebærer velferdsstaten må tilpasse seg gjeldende økonomiske vilkår (bl.a. ved 

konkurranseutsetting).  Dette bryter med oppfatningen av at det er ett skille mellom offentlig og 

privat sektor. 

Dansk økonomi er igjen i vekst og arbeidsledigheten er i ferd med å gå ned. Landet har de beste 

økonomiske vekstutsiktene på 9 år. Vekst i BNP i 2014 var 1%, mens forventet vekst 2015 er opp mot 
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2%. Danmark har i dag 6.2 % arbeidsløshet. 32.000 nye arbeidsplasser er forventet i løpet av det siste 

1.5 årene. 

Det vil bli avholdt valg i høst og valgkampen er i full gang allerede. Viktige temaer i valgkampen er 

sosialpolitikk, innvandring, terrorbekjempelse og velferdsytelser. 

Den danske kommunereformen 

Ambassaden har mottatt mange norske delegasjoner som har reist til København for å lære mer om 

den danske kommunereformen (strukturreformen). 

Bakgrunnen for og formålet med den danske kommunereformen i stor grad det samme som i Norge: 

o Behov for styrking av lokale demokrati gjennom flere oppgaver og mer ansvar til kommunene 

o Behov for økt faglig kompetanse og mer robuste fagmiljø i kommunene 

Den danske regjeringen nedsatte en strukturkommisjon i 2002. Danmark hadde mange fylker/amt og 

kommunene var ikke store nok til å ivareta oppgavene sine på forsvarlig vis. Det var vanskelig å sikre 

en sammenhengende og koordinert innsats mellom de ulike desentraliserte forvaltningsleddene. I 

2004 la regjeringen fram sitt forslag til reform med kriterier for en ny inndeling og oppgavefordeling. 

Kort om prosessen: 

Alle borgermestrene ble innkalt til ett møte med daværende innenriksminister Lars Løkke 

Rasmussen. De fikk 4 måneder på seg for å finne sammen med sine nabokommuner, ellers… Etter 4 

måneder var prosessen gjennomført med noen få unntak.  Kommunesammenslåingsprosessene ble 

forankret lokalt. Det eneste sentrale kriteriet var at kommunen skulle ha minimum 20 000 

innbyggere. I tillegg ble de gitt noen generelle føringer om kulturell og næringsmessig samhørighet. 

De nye kommunene skulle utgjøre et hensiktsmessig grunnlag for å selvstendig  kunne ivareta de 

ulike kommunale oppgavene. Prosessen fikk en egen dynamikk. De korte tidsfristene var et kraftig 

incitament for å handle raskt for å etablere nye partnerskap av frykt for å bli stående igjen som en 

forsmådd frier. 

Overgangen til de nye storkommunene: 

Det ble inngått en bred politisk avtale i mars 2005 . Kommunene fikk et år på å gjennomføre 

sammenslåingsprosessen før den nye kommunereformen trådde i kraft 1. januar 2007. For denne 

overgangsperioden ble det valgt nye kommunestyrer som skulle forberede den nye storkommunen. 

Samtidig ble det gamle kommunestyret sittende for å ivareta driften inntil reformen var gjennomført.  

Konsekvensene av strukturreformen var: 

o En reduksjon fra 271 til 98 kommuner.  

o 14 fylke/amt ble til 5 regioner.  

o Gjennomsnittlig tall på innbyggere i kommunene: før 20 000, nå 55 000.  

o Geografisk størrelse fra  mellom 9 og 588 km2 til mellom 99 og 1489 km2. 
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Reformen var likevel ikke politisk smertefri. Dette gjaldt først og fremst oppgavefordelingen. 

Tidligere fylkesoppgaver ble fordelt mellom staten, regionene og kommunene. De nye regionene ble 

i praksis sittende igjen med ansvaret for sykehusene (sundhetsvesenet) samt regionale 

utviklingsplaner. Kommunene fikk et generelt ansvar for helse, arbeidsmarked, sosiale tjenester, 

næringsområdet, natur og miljø. Ansvaret for videregående skoler og voksenopplæring ble overført 

til staten. 

En evaluering av kommunereformen ble gjennomført i 2012/2013. Hovedkonklusjonen var at 

reformene styrket offentlig service, fagnivå og kompetanse i kommunene. Det var et 

forbedringspotensial på spesialiserte oppgaver innen helse, sosial og utdanning. Kommunereformen 

medførte økte kostnader for kommunal sektor frem til 2010, deretter ble kostnadene redusert. 

Reformen medførte at antall lokalpolitikere ble redusert fra  4600 til 2500. Reformen har også 

medført økt arbeidsmengde for de resterende lokalpolitikerne, samt økt faglig profesjonalisering og 

et sterkere embetsverk (lokaladministrasjon) i kommunene. 

Hovedkritikken mot strukturreformen: 

Formålet med reformen var å styrke lokaldemokrati og gjøre kommunale tjenester mer tilgjengelige, 

men:  

o Færre og større kommuner gjorde det vanskeligere å utøve lokaldemokrati og sikre god 

dialog mellom borgere og lokalpolitikere.  

o Avstanden til rådhus lengre ble lengre, men sjeldent mer enn 30 km.  

Dette fikk utslag på valgoppslutningen. I 2009 var valgdeltakelsen 65,8%, lavest på 35 år. I 2005 økte 

den til 69,4%, for deretter å øke til 71,9% i 2013 (etter kampanje).  

Det var som tidligere nevnt et bred politisk flertall for hovedpunktene i reformen. Justeringene ble 

gjennomført med bredt flertall i Folketinget,  blant annet tiltak for å bedre koordinering (bl.a. 

spesialiserte sosialområder) og klarere ansvarsdeling.  Innen helseområdet var det en reduksjon av 

helseavtaler fra 98 til 5 for å sikre samkjørt pasientbehandling. Reformen har vært i kraft i 7 år.  Selv 

om det er svakheter og behov for justeringer vil ingen tilbake til situasjonen før strukturreformen ble 

gjennomført.  

Hva kan Norge lære av den danske strukturreformen? Norge og Danmark er ikke uten videre 

sammenlignbart når de gjelder geografi, selv om Danmark har en del øykommuner. Norge har mest å 

lære av prosess og oppgavefordeling. Det var avgjørende for at prosessen skulle lykkes at den var 

lokalt forankret. Rådhusene (kommunesentrene) hadde stor symbolverdi i Danmark, men det hadde 

ikke den samme praktiske betydningen hvor kommunesentrene lå i Danmark, som det har i Norge 

pga de store geografiske avstandene i Norge. Når det gjaldt navn på ny kommune, valgte de fleste 

nye kommunene å ta navnet til den største av de gamle kommunene. 

Digitalisering i Danmark 

Kommunereform og digitaliseringen må ses i sammenheng. Bedre tjenester for borgerne var 

utgangspunktet for begge reformene. Det samme var ønsket om å effektivisere forvaltningen. Den 

fysiske plasseringen av rådhus har symbolsk betydning og er viktig med tanke på arbeidsplasser, men 
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er mindre viktig for borgerens tjenestetilbud i et digitalt samfunn. Bibliotekene ble brukt som 

inngang til kommunikasjon med det offentlige. Danmark innførte borgerservice: 

o Felles portal til de fleste offentlige tjenester  

o Borgerservicesentere  tilsvarende det norske «Post i butikk» og digital søknadsbehandling av 

pass 

København innførte i tillegg: 

o Call senter (hjelp i bruk av digitale offentlige tjenester) 

o Sykkelservice (hvor borgerne kunne få veiledning i bruk av digitale offentlige tjenester) 

o Servicesenter på jernbanestasjonen 

Danmark scorer best i EU på digital prestasjonsevne (0.68 poeng, der 1.0 er høyest mulig). 92% av 

danske leger utveksler medisinske opplysninger elektronisk. Digitaliseringsstyrelsen ble etablert i 

2011 og har ansvaret for digitaliseringen av Danmark. Danmark har laget en felles offentlig 

digitaliseringsstrategi mellom regjering, regioner og kommuner 2011-2015. Digitaliseringsstrategien 

har tre hovedspor:  

o ny digitalvelferd (ny teknologi for å modernisere og effektivisere offentlig sektor)  

o slutt med papirblanketter og brevpost 

o tettere offentlig digitalt samarbeid 

Digitaliseringen har også bydd på noen problemer. I utgangspunktet tenkte man at utfordringen ville 

være å få med seg de eldre, men i praksis har det vist seg vanskeligere å få med seg yngre som ikke er 

vant med å håndtere elektroniske brev (eller papirbaserte ) fra det offentlige. En stor del av 

befolkningen ignorerer epost fra det offentlige.Dette gjelder særlig tenåringsgruppen (unge under 18 

år), ikke-dansktalene og ressurssvake borgere. Etter at ordningen med at all post fra det offentlige 

skulle sendes digitalt trådde i kraft 1. november 2014, har 246.000 borgere ulest epost i deres 

digitale postkasse og har heller ikke åpnet deres digitale postkasse. I tillegg er det kommet 

tilbakemeldinger om at bruk av elektronisk ID er vanskelig/tungvint. 

Ambassadøren avsluttet med å si at digitalisering står sentralt i det europeiske samarbeidet. Europas 

digitale dagsorden er EUs strategi for digital vekst. Det skal sikre at informasjonsteknologi og den 

digitale økonomi blir utnyttet til å sikre vekst og velstand. Digitalisering er et av de viktigste 

veksttiltakene i EU. Danmark langt fremme og pådriver i dette arbeidet.  

KMDs orientering om den norske kommunereformen 

Stein Ove Pettersen fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) orienterte om den 

norske kommunereformen. Utgangspunktet for den norske kommunereformen – de politiske 

føringene som ble gitt helt i starten – kom gjennom samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, 

Venstre og KrF. I avtalen (og følgelig også i Sundvolden-erklæringen) står det  
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”Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i 

perioden”.  I regjeringserklæringen står det også at ”Regjeringen vil foreta en gjennomgang av 

oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet 

til mer robuste kommuner”. 

Dette var bestillingen til det norske embetsverket i første omgang og førende for planen for 

kommunereformen som ble utarbeidet. I tillegg var det klart at partiene på Stortinget la vekt på at 

dette skulle være en kunnskapsbasert reform, og at de ønsket at uavhengige forskere skulle inn, 

kommunereformen skulle ikke bare sysles med i departementet.  

Hvorfor er det behov for en norsk kommunereform? 

o Lokaldemokratiet er under press 

o Det uhensiktsmessige kommunegrenser 

o Det er utfordringer knyttet til kapasitet og kompetanse i kommunene 

Den norske kommunereformen er begrunnet i dagens oppgaver i møte med framtidens utfordringer. 

Det er forventninger fra Stortinget om at det skal gjennomføres en reform: Dette ”går ikke over”……. 

Lokalt lederskap er nødvendig i prosessen. 

I1964 hadde kommunen ansvaret for skole, skatt, sosial- trygdevesen og vei, i tillegg til plan og bygg i 

byene. Da kommunereformen ble vedtatt i 2014 hadde kommunen ansvaret for et bredt spekter av 

oppgaver: niårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering 

og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, 

undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestet rett til 10-

årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar 

for lærere, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, 

kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, 

folkehelseansvar. Dette er utfordrende for små kommuner. I norsk sammenheng var de "gamle" 

danske kommunene store. 

Fremdriftsplanen har to løp: 

1. Kommunale vedtak høsten 2015 – kongelig resolusjon våren 2016 – sammenslåing fra 1. 

januar 2018 

2. Proposisjon til Stortinget våren 2017 – sammenslåing fra 2020(ev. 2019) 

Den første prosessen vil starte våren 2015. Sammenslåing av Sandefjord, Andebu og Stokke ble 

vedtatt 5. februar og sammenslåing vil gjennomføres fra 1.1.2017 

Prop: I hovedløpet legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. De 

kommunale vedtakene skal meldes inn til departementet via fylkesmannen. Fylkesmannen skal bistå 

med å oppsummere tilbakemeldingene fra hvert enkelt fylke, og vil bli bedt om å gjøre en vurdering 

på selvstendig grunnlag av de samlede tilbakemeldingene. Regjeringen planlegger å fremme en 

samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017.  
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Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. 

januar 2020. Det vil ofte være ønskelig å gjennomføre valg forut for en sammenslåing, slik at 

kommunestyrevalget høsten 2019 blir valg til de nye kommunestyrene. Ved de siste 

sammenslåingene har departementet anbefalt min. 1,5 år fra vedtak til sammenslåing.  

Økonomiske virkemidler i den norske kommunereformen:  

o Engangskostnader  

– 20-65 mill. kroner 

o Reformstøtte 

– 5-30 mill. kroner 

o Inndelingstilskuddet i reformperioden 

o Gjennomgang av inntektssystemet 

Arbeidet med reformen: 

o Melding til Stortinget 20. mars: 

– Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner 

– Statlig styring tema i meldingen 

– Oppfølging av Stortingets vedtak om regionalt nivå 

o Samlet lovproposisjon om nye oppgaver våren 2017, samtidig med proposisjon  

om ny kommunestruktur  

Melding til Stortinget våren 2015: Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget om nye oppgaver til 

kommunene før kommunene skal gjøre sine lokale vedtak.  

Ekspertutvalget viser i delrapporten at den økte statlige styringen de siste 10–20 årene til dels har 

vært begrunnet med manglende kapasitet og kompetanse i kommunene. Egenkontrollen i 

kommuner med solide fagmiljøer kan styrkes, og dermed bør også det statlige tilsynet kunne 

reduseres.  

Stortingsmeldingen om nye oppgaver til kommunene vil presentere eksempler på hvordan statlig 

styring av større kommuner kan reduseres. Det tas sikte på å legge fram samlet lovproposisjon om 

nye oppgaver våren 2017, samtidig med en proposisjon om ny kommunestruktur.  


