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Evaluering av forsøk med oppgavedifferensiering og forsøk med enhetsfylke
Vi viser til Kommunal- og regionaldepartementets (KRDs) godkjenningsbrev av forsøk
med oppgavedifferensiering, samt omtale i Stprp. nr. 66 (2002-2003) Om
lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen)
av evaluering av forsøk med oppgavedifferensiering og enhetsfylke.
KRD har i løpet av våren gjennomført en konkurranseprosess for å velge hvem som
skulle få evalueringsoppdraget for forsøkene. Evalueringen ble delt i to - hvor en del
var evalueringen av kommuneforsøkene, inklusive en vurdering av
generalistkommunen. Den andre delen omfattet forsøkene på det regionale nivået. I
konkurransegrunnlaget for evalueringen ble det sagt at fokus i evalueringen skal være
en vurdering av forsøkenes konsekvenser for blant annet statlig styring, effektivitet i
tjenesteproduksjonen, konsekvenser for lokaldemokratiet og brukertilfredshet.
Evalueringsopplegg
KRD har nå valgt evaluatorer for forsøkene med oppgavedifferensiering. Agenda
Utredning og Utvikling AS skal gjennomføre evalueringen av kommuneforsøkene.
Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) skal evaluere forsøkene på det
regionale nivået.
Evalueringen vil foregå gjennom forsøksperioden, men avsluttes sommeren 2007.
Første rapportering på kommuneforsøkene fra Agenda vil foreligge juni 2005. Det vil
videre være tentative rapporteringer på både oppgavedifferensieringsforsøkene i
kommunene og fylkeskommunene, samt enhetsfylket i mars 2006, og
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sluttrapporteringer august 2007. Alle forsøkene på det regionale nivået skal evalueres
nærmere. Av kommuneforsøkene vil Agenda velge ut noen forsøk som skal evalueres i
dybden, mens alle forsøkene vil være gjenstand for en breddeevaluering.
Det skal settes ned en referansegruppe for forsøkene. Referansegruppen skal bestå av
representanter for aktuelle fagdepartementer, fylkesmannsembetene, KS og KRD. Det
er Kommunal- og regionaldepartementet som oppdragsgiver for evalueringen som vil
styre prosjektet. Referansegruppen skal være en faglig gruppe, som Agenda og NIBR
kan få nyttige innspill fra og diskutere aktuelle faglige problemstillinger med underveis
i sine respektive evalueringer. Referansegruppens rolle vil videre være å bli holdt
orientert om framdrift og resultater i evalueringen, og ha anledning til å komme med
kommentarer og innspill til dette.
Agenda og NIBR ønsker at alle forsøkskommunene/fylkene oppgir en kontaktperson
som de kan forholde seg til i evalueringen. Kontaktinformasjon bes gitt til Agenda ved
Tor Dølvik (tor.dolvik@agenda.no) for kommuneforsøkene, og til NIBR ved Hilde
Lorentzen (hilde.lorentzen@nibr.no) for forsøkene på det regionale nivået, innen 1.
oktober 2004.
Ev. nærmere spørsmål kan rettes til prosjektleder Sigrid Angen, tlf. 22 24 72 56.
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Likelydende brev sendt til:
Bergen Kommune
Buskerud fylkeskommune
Båtsfjord kommune
Drammen kommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Kristiansand kommune
Møre og Romsdal fylke
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Regionalt utviklingssenter
Regionrådet for Valdres
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Stavanger kommune
Telemark fylkeskommune
Trondheim kommune
Vestfold fylkeskommune
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