
Notat om SWOT-analyse 29/4-15 

Til: Rådmennene i Regionråd Dalane   

Fra: Anja Hjelseth, Telemarksforsking 

Dato: 27. mars 2015 

Forslag program 

 08.30: Velkommen v/Regionråd Dalane  

 08.45: Hva forventes av kommunene i lys av kommunereformen? Høydepunkter fra 

stortingsmeldingen om oppgavefordeling v/Anja Hjelseth, Telemarksforsking  

 09.15: Tema 1 – fokus på interne faktorer. Hva er styrker og svakheter med dagens 

situasjon? Innledning ved Telemarksforsking. Gruppediskusjoner.  

 10.15: Kaffepause og beinstrekk  

 10.30: Oppsummering av tema 1 – diskusjoner  

 11.30 – 12.15: Lunsj  

 12.15 – 13.45: Tema 2 – fokus på eksterne faktorer. Hvilke muligheter og trusler ser 

vi ved en kommunesammenslåing? Innledning ved Telemarksforsking. 

Gruppediskusjoner.  
Tema 3 – fokus på prosessen med kommunesammenslåing – hva må vi vite?  

 13.45: Beinstrekk  

 14.00: Oppsummering av tema 2 og 3 – diskusjoner  

 15.00: Avslutning  

 

Forslag til problemstillinger  

I tabellen under har jeg skissert et forslag til problemstillinger som drøftes i løpet av dagen. 

Jeg har lagt opp til at SWOT-analysen med politikerne begrenser seg til temaene:  

- Lokaldemokrati 

- Samfunnsutvikling 

For hver av disse temaene har jeg listet opp problemstillinger til diskusjon knyttet til interne 

faktorer og eksterne faktorer. For hver av problemstillingene har jeg også pekt på hvilke av 

ekspertutvalgets kriterier som forventes å ivaretas i diskusjonene. På samlingen vil jeg i 

forkant av hver av gruppediskusjon gå igjennom kriteriene og hva ekspertutvalget har «lagt» i 

dem. Stortinget har vært tydelig på at en bør legge disse kriteriene til grunn for diskusjonene 

i kommunene, og derfor mener jeg det er relevant å «sluse» diskusjonen mot dette.  

 

 

 

 

 

 



 Tema 1 Problemstillinger Ekspertutvalgets 

kriterier 

In
te

rn
e

 f
a

k
to

re
r Lokaldemokrati 

Hva er sterke og svake sider ved 

kommunens rolle som 

lokaldemokratisk arena i dag?*  

Hva føler innbyggerne tilhørighet 

til? Stedet de bor, kommunen, 

nabokommuner, fylke, 

landsdelen?  

Høy politisk deltagelse 

Lokal politisk styring 

Lokal identitet 

Bred oppgaveportefølje  

Statlig rammestyring 

(kriterier i kursiv er rettet 

mot staten)   

Samfunnsutvikling Hva er sterke og svake sider ved 

kommunens rolle som 

samfunnsutvikler i dag?  

 

Funksjonelle 

samfunnsutviklingsområde

r 

Tilstrekkelig kapasitet 

Relevant kompetanse   

 Tema 2 Problemstillinger Ekspertutvalgets 

kriterier 

E
k
s
te

rn
e
 f

a
k
to

re
r 

Lokaldemokrati 

Hvilke muligheter og trusler ser 

vi for kommunenes rolle som 

lokaldemokratisk arena ved en 

kommunesammenslåing?* 

Hvordan vil innbyggernes 

tilhørighet kunne endre seg ved 

en kommunesammenslåing?  

Høy politisk deltagelse 

Lokal politisk styring 

Lokal identitet 

Bred oppgaveportefølje  

Statlig rammestyring 

(kriterier i kursiv er rettet 

mot staten)   

Samfunnsutvikling Hvilke muligheter og trusler ser 
vi for kommunens rolle som 
samfunnsutvikler?  
Kan kommunesammenslåing 
være en del av en 
utviklingsstrategi for økt vekst og 
sysselsetting?  
 

Funksjonelle 

samfunnsutviklingsområde

r 

Tilstrekkelig kapasitet 

Relevant kompetanse   

 Tema 3 Problemstillinger  

 Prosessen Hva må vi vite mer om i en utredningsprosess om 

kommunesammenslåing?  

Hvordan bør politikerne involveres i en utredningsprosess? 

Hvordan bør innbyggerne involveres i en utredningsprosess?  

*Herunder hvordan det politiske miljøet fungerer, hvilke kanaler for påvirkning innbyggerne bruker, 

hvordan kommunens regionale og nasjonale slagkraft er, politisk bredde i kommunene (eks. hvilke 

partier som er representert i kommunestyret) og interkommunal styring.  

  



Organisering av møterommet 

Samme som sist. Jeg ønsker at folk skal sitte seks på hvert bord, hvor de sitter på tre av 

sidene på bordet og den bordenden som er mot kursholder er tom. Det gjør at alle ser det 

som skjer foran, og det er muligheter for diskusjoner på bordene. Jeg har illustrert det under.  

Når det gjelder sammensetning, synes jeg det er fint om man blander kommuner og parti på 

hvert bord. Får man inn ulike synspunkter i diskusjonene på bordet, samt folk blir kjent med 

hverandre på tvers av kommunegrensene.  

Som sist: Jeg vil ha behov for prosjektor slik at jeg kan vise PPT + whiteboard/flip-over til å 

skrive på under oppsummeringene. Jeg lager innspillsark fordelt på hvert tema og 

problemstillinger som ligger på hvert bord, som gruppene skal skrive på. Jeg tar med meg 

disse til oppsummeringen i etterkant.   

 

Foredragsholder 


