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Betegnelsen kommune

• Betegnelsen  ( ”begrepet” ) kommune ble innført ved lov av 14. 
januar 1837

• I Norge er kommunen den laveste administrative 
inndelingen

• Mellomnivået er fylkeskommunen

• Staten er det høyeste nivået

• Kommunestyrer velges direkte hvert fjerde år
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Hva er en kommune?

� En kommune er et geografisk avgrenset område.
� Kommunen er en egen politisk og administrativ enhet innen 

staten Norge

� Ordføreren leder det politiske styret
� Rådmannen leder utføringen av oppgavene. (det administrative )

� En kommune har delvis selvstyre i lokale saker
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Er kommunen viktig?

� Kommunen er en bærebjelke i demokratiet.
� Folk i kommunene velger representanter til bystyrene / 

kommunestyrene
� Kommunestyrene bestemmer mye av det som skal 

skje i lokalsamfunnet

� Kommunene er et politisk redskap for innbyggerne
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Litt om bystyre / kommunestyre?

� Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. 

� Representantene i kommunestyret blir valgt av kommunes 
innbyggere.

� De styrer i 4 år. 
� Kommunestyret spiller nesten den samme rollen i kommunene, 

som Stortinget gjør for heile landet. 
� Representantene representerer som oftest politiske partier, men 

det er ikke uvanlig med lokale bygdelister og tverrpolitiske lister. 

� I de fleste kommuner med bystatus heter kommunestyret 
bystyre.
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Oppgaver

� Vi har 431 kommuner i Noreg
� De skal produsere tjenester for innbyggerne (folk)

� Kommunene har ansvar for:
� Barnehager 

� Grunnskoler

� Alders- og sykehjem 

� Kommunehelsetjenesten
� Kommunale veier

� Vedlikehold
� Brøyting

� Vann og avløp til alle hus

� Kino / kulturhus

� Legge til rette for industri og næring som skaper arbeidsplasser

� + mye mer…..
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Notodden kommune – vår kommune

� Notodden kommune ligger i Telemark fylke. 

� Kommunen ligger ved Heddalsvatnet og Telemarkskanalen. 

� Norsk Hydro ble grunnlagt på Notodden i 1905.

� Politisk ledelse:
Ordfører: Bjarne Bakken 

� Administrativ ledelse:

Rådmann: Jan Lasse Hansen.

� Notodden kommune har 12 200 innbyggere.
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Notodden- historie

� I selve Notodden bysentrum bor det ca. 9.200 innbyggere. 
� Notodden fikk bystatus i 1913. 
� Utgangspunktet for byen var Tinnelva med fløting og vannkraft.
� Det vokste fram sagbruk og treforedling (å lage papir) som gav 

grunnlag for den første byveksten.  
� I 1894 så Tinfos Jernverk dagens lys. 
� Neste trinn i utviklingen kom med Norsk Hydro som i 1905 startet

salpeterproduksjon og kraftutbygging. 
� Landets første plastbedrift, Norsk Extruding, så også dagens lys 

her på Notodden. 
� Notodden har gjennom mange tiår vært plastbyen fremfor noen i 

Norge.
(”sitat fra Notodden kommune´s hjemmeside)
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…mer historie og info

� Heddal Stavkirke er fra 
1100 -tallet. Den er Nord-
Europas største og best bevarte. 

� HIT eller…
Høgskolen i Telemark avdeling 
Notodden, med over 1 200 
studentplasser, har flott 
beliggenhet på Sætre i østre 
bydel.

(Info fra kommunens hjemmeside)


