
 
Секторът на местно управление в Норвегия  
 

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 

Кристиян Ларсен 
Консултант, Отдел „Местна демокрация, европейска политика и международни въпроси“ 



Норвежките местни власти след 
приключване на реформата в местното 
управление на 1 януари 2020 г.: 
 
• 426 общини преди реформата – 356 

общини след това 
• 18 области преди реформата – 11 

области след това 
 

• 545 000 служители в местното 
управление през 2018 г. (500 000 в 
общините, 45 000 в областите) 

• Общ брой на населението на 
Норвегия: 5.43 млн. 



• Най-малка община: 
Ютсира (196 жители) 

 

• Най-голяма община: Осло 
(681 071 жители) 

 

• Средна големина на 
общините: 12 626 жители 

 

• Дял на общините с по-
малко от 5000 жители: 55% 



426 кметове пред Кралския дворец през май 2014 г., честващи 200-та годишнина на Конституцията 



 
• Общините и областите са независими, 

изборни нива на управление с мандат от 
гражданите чрез избори на всеки четири 
години  

 
• Местните и регионалните власти са  

формално равнопоставени, с различни 
отговорности  

 
• Те не са част от йерархичното централно 

правителство; местните и регионални 
власти следователно не са подчинени на 
други държавни органи освен на 
Парламента 



Как се управляват общините и областите – два модела 

• Стандартната форма на местно управление е чрез 
изпълнителен комитет 

 

– След местните избори се формира изпълнителен 
комитет, който се състои от  кмета, зам. кмета и 
избрани съветници, като обикновено всички 
политически партии са представени на 
пропорционален принцип 

 

– Изпълнителният комитет задава политическия 
дневен ред, взима решения във връзка с по-дребни 
казуси и осигурява политически надзор над главния 
изпълнителен  директор (ГИД), който иначе отговаря 
за управлението на общинската администрация  

 

– Общинският съвет не може да отстранява кмета и 
изпълнителния комитет  

 

 

Община 

Общински съвет 

Кмет 
Председателство 



Как се управляват общините и областите – два модела 

• Алтернативната фирма е парламентаризъм 

 

– След местните избори, общинският съвет избира изпълнителен съвет от 
съветници (нещо като министри на национално ниво), ръководен от 
председателя на изпълнителния съвет (нещо като премиер)  

 

– Изпълнителният съвет и неговият председател се избират с мнозинство от 
общинския съвет и могат да бъдат принудени да се оттеглят, ако съветът 
предприеме вот на недоверие – по подобие на държавното ниво на управление 

 

– Кметът играе по-символична и представителна роля, докато позицията на 
главен изпълнителен директор се поема от председателя на изпълнителния 
съвет 

 



Основни принципи за сектора на местно управление в Норвегия 

 

• Върховенство на закона – рамката за местно управление 
се определя със закони, приемани от Парламента. 
Централното правителство не може да инструктира чрез 
указания. 

 

• Общ модел на местна власт – всяка община има едни и 
същи отговорности, финансова система и рамка за своя 
вътрешна организация независимо от големината си 

 

• Принцип на субсидиарността – обществените услуги 
трябва да се предоставят възможно най-близо до 
гражданите  



Отговорности на общините   

 

• Основни училища и училища за долна степен на средно 
образование 

• Първична медицинска помощ (домове за медицински грижи и 
предоставяне на грижи в домашни условия) 

• Детски градини 

• Общински пътища 

• Социално подпомагане и закрила на децата 

• Функции, описани в специално законодателство, напр. защита 
срещу пожар и инциденти, събиране на битови отпадъци 

• Планиране 
 

 

 

 

 
 



Разпределение на нетните разходи 
(оперативни дейности с изкл. на амортизация) 

       Общини 2016 г.         

 

 

 
 Услуги по 

здравеопазване, 
заведения за здравни 

грижи, социални услуги 
37% 

Основни училища и 
училища за долна 
степен на средно 

образование 
23% 

Детски градини 
16% 

Социално подпомагане 
и благосъстояние на 

децата 
10% 

Администрация 
8% 

Култура и църкви 
5% 

Други 
1% 



Отговорности на областите 

• Горна степен на средното образование 

• Автобуси, метро, областни фериботи и кораби 

• Областни пътища 

• Дентални услуги за деца и младежи 

• Повишена отговорност за култура, опазване на околната среда 
и регионално развитие след реформата 



Разпределение на нетни разходи 
(оперативни дейности с изкл. на амортизация) 

            Общини 2016 г.          

 

 

 
 

Горна степен на 
средно 

образование 
53% 

Областни пътища 
11% 

Автобуси и метро 
16% 

Областни фериботи 
и кораби 

6% 

Дентални услуги за 
младежи 

4% 

Култура и спорт 
2% 

Администрация 
6% 

Други 
2% 



Регионални съвети 

• Асоциации на съседни общини, създадена за целите на повишено 
сътрудничество и интегрирано планиране 
 

• Форма на междуобщинско сътрудничество, установено чрез 
подзаконови нормативни актове или конкретни споразумения за 
сътрудничество 
 

• Специален фокус върху социалното и икономическо развитие в 
регионален контекст 
 

• Всички (с изключение на 25 общини) участват в регионален съвет 
– понастоящем в Норвегия има  66 регионални съвети. 



Областни управители 

• Представителите на Краля и правителството във всяка област, действащи като връзката между 
държавата и общините 

 

• Управителят е част от изпълнителната власт и като такъв се назначава официално от Краля на 
заседание на кабинета 

 

• Основни отговорности: 

– Упражнява държавно регулиране в областта на селското стопанство и въздействието върху 
околната среда на местно ниво; отговаря и за граждански въпроси, включително за 
бракосъчетания, разводи и гражданство. 

– Контролира и представлява инстанция за обжалване на общински решения 

– Ако една община не успее да балансира своя бюджет, Управителят може да я впише 
в Регистъра на държавно одобрение на финансови задължения (ROBEK) и да получи 
известен контрол върху нейните финанси. 

 



Финансиране на местните власти 

 

Специални грантове 
(субсидии) 

Данъци (доходи, 
богатство и собственост) 

Общи грантове (субсидии) 

 

Потребителски такси 

„Неограничени“ приходи 

„Ограничени” приходи 

40% 31% 

14% 6% 

Допълнително:  

•Компенсиране на ДДС (5%) 

•Други приходи 3 % 
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Изравняване на данъчните приходи на общините 
(данък доход и данък богатство)  

100 

 90 

Данъчни приходи на 
глава от населението, 
като процент от 
средната стойност за 
страната 60% 

60% 
35% 

Община A Община B Община C  

Приспадания 
Компенсации 

60% 

Данъчни приходи 

Допълнителни компенсации  
Приспадане на финансирането на 
допълнителните компенсации 



Данъци, доходи и богатство – данъчни ставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Income and capital tax 92,8 %

Property tax 6,3 %

Other taxes 0,9 %

Distribution of taxes in 2016

Максимална ставка на данък доход (проценти) 2014 2015 2016 2017 

Общини 11,40 11,35 11,80 11,80 

Области 2,65 2,60 2,65 2,65 

Държава 12,95 13,05 10,55 9,55 

Сумарна ставка на данък доход 27,00 27,00 25,00 24,00 

Максимална ставка на данък богатство (процент) 2014 2015 2016 2017 

Общини 0,7 0,7 0,7 0,7 

Области 0 0 0 0 

Държава 0,3 0,15 0,15 0,15 

Сумарна ставка на данък богатство 1,00 0,85 0,85 0,85 

Разпределение на данъците през 2016 г. 

Данък върху дохода  и капитала 
Данък върху собствеността 
Други данъци 



Данък върху собствеността 
 

•Общинският съвет решава дали да наложи данък върху 
собствеността в общината. Ако го наложи: 
 

• Минимум:      0,2 процента (от оценената стойност) 

• Максимум:     0,7 процента 

• Максимално годишно увеличение: 0,2 процента 

• Общински решения във връзка със ставките трябва да се взимат всяка година 

 

•Данъчните ставки могат да бъдат диференцирани по отношение на 
различните видове собственост 

• 366 (85 %) от всички общини са наложили данък върху собствеността 
през 2016 г. (в сравнение с около 300 общини преди 10 години) 

 

 

 

 

 

 

 
 



Система на общи грантове (субсидии) 

• Важен източник на приходи за местните управления 
 

• Частично изравняват разликите в данъчните приходи (на глава от 
населението) 

• Разлики в данъците върху собствеността не се изравняват 
 

• Изравняват разликите в нуждите от разходи (на глава от 
населението) 
 

• Регионална политика 
 

• Дискреционни грантове 
 


