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Et ekspertutvalg har foreslått å
redusere antall norske kommuner
fra 428 til ca. 100. Vil dette gi
oss et bedre kommunenorge?

Jo større,
desto bedre?
Vaboutvalget er et ekspertutvalg som har
brukt to og en halv måned på forslag til ny
kommunestruktur i Norge. Konsekvensen av
det som foreslås er at antall kommuner redu
seres fra 428 til ca. 100. Det vil gi Norge de
største kommunene ikke bare i Norden, men
også i Europa målt etter både folketall og
areal. Riktignok vil Storbritannia ha større
kommuner enn de norske målt etter folketall.
Men dette er kommuner med relativ liten be
tydning, og med en valgdeltakelse ved siste
kommunevalg på bare ca. 30 prosent.
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Dersom Vaboutvalgets forslag skulle bli
fulgt opp, vil det bli den største reformen i
den norske lokalforvaltningen siden lokalt
selvstyre ble innført med formannskapslovene
i 1837.
Hvordan begrunner så utvalget sitt forslag?
For det første mener de det vil styrke lokal
demokratiet i Norge. For det andre at kom
munene kan bli mer selvforsynt og redusere
det utvalget mener er et altfor omfattende og
ineffektivt samarbeid kommunene imellom.

Det tredje argumentet er at det vil gi større
fagmiljøer og høyere kompetanse i kommune
ne. Det fjerde er at flere innbyggere vil slippe
å krysse en kommunegrense for å komme seg
på jobb.
Utvalget mener også at byråkrati og tjeneste
ytere vil bli mer habile og nøytrale når avstan
den mellom dem og innbyggerne blir større.
I tillegg hevder Vaboutvalget at større kommu
ner vil gi bedre næringsutvikling, arealplan
legging og jordvern. Det siste og kanskje mest
avgjørende argumentet synes å være at med
store kommuner trenger ikke staten å blande
seg så mye inn i de beslutningene kommunene
tar og den styringen kommunene utøver.

ILLUSTRASJON: COLOURBOX

Til disse argumentene kan det stilles en rekke
spørsmål. Blir det bedre og mer demokrati
når vi får færre lokalpolitikere og større av
stand mellom de folkevalgte og velgerne? Er
det noe problem at innbyggerne må krysse en
kommunegrense for å komme på jobb? Blir
det flere og bedre fagfolk om vi får færre og
større fagmiljøer? Blir det bedre tjenester om
det blir mindre kommunalt samarbeid? Er
det sikkert at vi får et bedre lokalsamfunn og
bedre og tryggere velferdstjenester om avstan
den blir større mellom dem som mottar og
dem som yter tjenestene?
Dette er i virkeligheten spørsmål som de
fleste har en viss kompetanse og evne til å
kunne vurdere. De fleste vil også skjønne at
her må det skje en avveining eller balansering
av interesser som står i motsetning til hver
andre. Vi kan ikke få i både pose og sekk.
Derfor er det behov for å vise skjønn og veie
de ulike interessene mot hverandre. Dette er
en del av politikkens verden. Det eksperter og
fagfolk først og fremst kan bidra med, er å
tilrettelegge faktagrunnlaget som politikerne
trenger for å utøve et godt skjønn og belyse
konsekvensene.
Har så Vaboutvalget gjort en god jobb
med hensyn til dette faktagrunnlaget, og har
de utredet konsekvensene av sine anbefalin
ger? Blant annet at vi vil få de største kom
munene i Europa? I areal dobbelt så store som

kommunene i Sverige, som i dag har Europas
største kommuner. Dette står det intet om i
Vaboutvalgets rapport.
Hvorfor refererer ikke Vaboutvalget til den
nyeste og mest grundige forskningsbaserte
utredningen om kompetanse- og rekrutte
ringssituasjonen i norske kommuner – Faforapporten «Kompetanse i kommunene» fra
2013? Kjenner de den ikke, eller liker de ikke
resultatene?
Konklusjonen der er at de små kommu
nene ikke har større kompetanse- og rekrut
teringsproblemer enn de store kommunene.
Deres indikasjon er at det er konkurransen
om arbeidskraften i regionen kommunen lig
ger i som er viktigst. Den enkelte kommunes
rekrutteringspolitikk og omdømme er også
viktig. Dimensjonen store og små kommuner
har mindre betydning. Vi har fått forskerne
bak denne rapporten til å skrive en artikkel
om sine funn.
I dette nummeret har vi også fått sentrale kom
muneforskere til å gi sine vurderinger knyttet
til demokrati og kommunestørrelse, regional
utvikling og kommunestørrelse, kompetanse
og kommunestørrelse, faktagrunnlaget om
interkommunalt samarbeid og hvordan en
kommunereform etter den malen Vaboutval
get foreslår vil påvirke maktforhold og inter
esser i det norske samfunnet. Vi har også fått
lederen av Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi
Kvisvik, til å drøfte utfordringene knyttet til
barnevern og kommunestørrelse.
Vi håper disse artiklene kan være med og
bidra til å gi regjeringen og Stortinget bedre
kunnskapsgrunnlag i den krevende prosessen
om kommunestruktur som de er i ferd med å
vikle seg inn i.
I 1995 vedtok Stortinget at kommunene
selv skulle bestemme i spørsmål om kommu
nesammenslåing. Jeg tror det er et klokt prin
sipp at lokaldemokratiet fortsatt får avgjøre.

Bjarne Jensen
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Professor emeritus Audun Offerdal
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen
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Kommunalt demokrati
og folkestyre i store
og små kommunar
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Vilkåra for demokratiet i dagens norske kommunar
er i ferd med å bli endra frå eit folkestyrt og
deltakande til eit meir elitestyrt politisk styresett.
Kommunesamanslåingar vil bidra til ei slik endring.
a rt i k k elen er fagfellev u r dert
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Spørsmålet om kor mange innbyggjarar det
bør vere i ein kommune har vore oppe i den
offentlege debatt med ujamne mellomrom i
heile etterkrigstida. Scheikomiteen som blei
oppnemd i 1946 la grunnlaget for kommune
samanslåingane på 60-talet. Christiansen
utvalget la fram si utgreiing i 1992, men til
rådingane blei ikkje gjennomførde1.
Fleire tema har vore sentrale i debattane2 .
Tidleg var det tale om å spare pengar. Dei små
kommunane var lite kostnadseffektive. Dette
argumentet er kome meir i bakgrunnen for ar
gumentet om at dei små kommunane manglar
solide fagmiljø som kan gje innbyggjarane dei
tenestene dei har krav på, og som er sterke
nok til å ta på seg nye oppgåver som skal over
førast frå stat og fylkeskommune.
Framfor stortingsvalet i 2013 var spørsmå
let om samanslåing av kommunar eit aktuelt
tema. Etter valet har den blå-blå regjeringa re
duksjon av talet på kommunar som ei sak det
hastar med å få gjennomført. I mandatet til
«Ekspertutvalet for kommunereformen» som
blei oppnemnt i år, er formålet å styrke lokal
demokratiet ved at «Reformen skal legge til
rette for at kommunene skal kunne løse sine
lovpålagte oppgaver selv.»3 Hovudvekta er
lagt på effektiv styring gjennom delegering til
større lokalpolitiske einingar. Det er dei fag
lege og økonomiske ressursane kommunane
har til å løyse dei statleg pålagde oppgåvene

1

NOU 1992:15 «Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge
i forandring».

2

Debatten kan synast å ha ført til at opinionen har endra
seg frå valet i 2007 då 36,7 prosent av veljarane meinte det
var ein god ide å redusere talet på kommunar til valet i 2011
då 48,8 prosent av veljarane meinte det same. Rose, Saglie
og Aars, 2013, s. 231
3 http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/Mandat_
ekspertutvalg_kommunereform.pdf#search=ekspertutvalg
for kommunesammenslåing. I eit føredrag av kommunalministeren i Tromsø 14.1.2014 finst heller ikkje ordet
«deltaking». http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/aktuelt/
taler_artikler/ministeren/taler-og-artikler-av-kommunal--ogmodern/2014/kommunereform.html?i
4 Offerdal,1999, kap. 4
5 For ei drøfting av representativt demokrati sjå Aars, 2001.
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som er i sentrum. Vilkåra for demokratisk
deltaking er det lagt mindre vekt på.
Eit demokrati føreset at den demokratiske
eininga, anten det er stat eller kommune, har
evne til å gjennomføre politikken ein tek sikte
på. Det må ha ein viss systemkapasitet. Men
det føreset også at politikken er utforma av
borgarane sjølve. Borgareffektivitet under
strekar at styresettet må vere basert på aktiv
politisk deltaking frå innbyggjarane.
Kommunane er del av den samla offent
lege forvaltninga og såleis ansvarlege overfor
sentrale styresmakter. Dei skal gjennomføre
statleg politikk. Men dei er samstundes de
mokratiske og politiske institusjonar styrde
av lokalt folkevalde politikarar og ansvarle
ge overfor veljarane i kommunen. Dette gjer
kommunane til meir enn rein statsforvaltning.
Demokratiske institusjonar er bygde på fleire
verdiar: Dei skal vere kontrollerte av borga
rane, borgarane er i prinsippet likeverdige
deltakarar i arbeidet med dei politiske sakene,
dei føreset ei viss semje, men er samstundes
opne for og jamvel føreset konflikt, og det er
gjennom politiske prosessar konfliktane blir
løyste eller i det minste gjort til å leve med.4
Demokratiske institusjonar kan organi
serast på ulike måtar. Organiseringa kan til
dømes legge vekt på størst mogleg direkte
deltaking frå borgarane eller det kan i større
grad vere lagt vekt på at styret av fellesska
pen blir overlét til utvalde representantar for
borgarane. Styresettet i kommunane er eit
representativt demokrati.5 Men eit represen
tativt demokratisk politisk system kan legge
vekt på borgardeltaking i større eller mindre
grad. Det kan ha stort deltakardemokratisk
innslag, eller det kan vere meir prega av kon
kurranse mellom ulike politiske elitar om
støtte frå veljarane.
I denne artikkelen skal eg argumentere
for at vilkåra for demokratiet i dagens norske
kommunar er i ferd med å bli endra frå eit
folkestyrt og deltakande til eit meir elitestyrt
politisk styresett. Kommunesamanslåingar vil
bidra til ei slik endring.
Måten borgarane kontrollerer represen

tantane på er ulike i dei to måtane å sjå eit
demokratisk styresett på. I den deltakardemo
kratiske modellen er borgarane sjølve i stor
grad aktive og påverkar dei politiske proses
sane både når representantane blir valde og
også gjennom å delta politisk mellom vala, frå
dag til dag så å seie. I den konkurransedemo
kratiske modellen blir borgarkontrollen gjort
gjeldande ved at eit sett av bygdas beste kvin
ner og menn blir valde som representantar for
borgarane, og så blir dei vurderte av veljarane
ved neste val. Dei som blir funne for lette blir
ikkje valde på nytt.
Det norske lokaldemokratiet er i stor grad
basert på at vala går føre seg mellom repre
sentantar for dei politiske partia. Det er eit
partibasert representativt demokrati.6 I begge
desse demokratimodellane er den politiske
deltakinga til borgarane viktig. I den delta
kardemokratiske modellen er det borgarane
sjølve som står for styringa; i den konkurran
sedemokratiske modellen er det dei valde re
presentantane som styrer. Men for at veljara
ne skal kunne gjere seg opp ei meining om kor
godt representantane har fylt vervet, treng dei
informasjon og kunnskap. For å få det, må dei
aktivere seg, ikkje minst i valkampane. I det
fylgjande skal eg skilje mellom deltaking som
har betyding for kommunevala og den meir
generelle politiske deltakinga i kommunane.

Valrelatert deltaking
Eit gjennomgåande resultat i undersøkingar
av politisk deltaking i kommunane er at del
takinga er større i små enn i store kommunar.
Deltakinga ved kommuneval var lenge høgre i
større kommunar enn i små, men har ved flei
re val nå vore høgre i småkommunane. Velja
rane i dei mindre kommunane rettar kommu
nevallistene i langt større grad enn veljarane
i dei større kommunane. I dei små kommu
nane har prosentdelen som rettar listene lege
på rundt 60 prosent medan prosenten for alle
kommunane er 43.7 I kommunar med under
2500 innbyggjarar er det 19 prosent som i lø
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Det norske lokaldemokratiet
er i stor grad basert på at vala
går føre seg mellom represent
antar for dei politiske partia.

pet av dei siste åtte åra har vore kommune
styrerepresentant eller vararepresentant eller
hatt andre kommunale verv. I heile landet har
seks prosent av de røysteføre hatt slike verv,
medan talet i Oslo berre er to prosent.8
Det viser seg også at interessa for lokalpo
litikk er størst i kommunar med under 2500
innbyggjarar. Rundt 20 prosent av veljarane
i desse kommunane svarar at dei er svært in
teressert i kommunalpolitikk. Talet for heile
landet er 11 prosent. Derimot er interessa for
rikspolitikk noko større i dei større kommu
nane. Særleg skil Oslo seg ut ved at 34 prosent
er svært interessert i rikspolitikken.9
Eit representativt politisk styringsverk
byggjer på at dei valde representantane spe
glar av interesser og synspunkt mellom velja
rane. Veljarane i dei små kommunane meiner
oftare enn veljarane i dei store kommunane at
kommunestyret speglar meiningane til folk,
og at dei folkevalde i kommunen tek omsyn
til innbyggjarane sine synspunkt. Samstundes
er det langt fleire i dei store kommunane som
meiner at representantane i kommunen fort
mister kontakt med vanlege folk.10
Det er ikkje uvanleg å hevde at rikspoliti

6
Aars og Christensen, 2013, s. 150 viser at ved valet i 2011
var det lokale lister i 31 prosent av kommunane, men dei
fekk berre 19 prosent av stemmene. På landsbasis fekk
lokale lister 2,9 prosent av stemmene i 2007 og 2,1 prosent
i 2011. https://www.ssb.no/a/kortnavn/kommvalg/tab-201111-04-02.html
7

Tor Bjørklund, 2013 s. 138

8

Ibid s. 137

9

Bjørklund, 2013 s. 141. Samanhengen stadfestar eit tilsvarande resultat i ei undersøking av Rose og Pettersen, 2009
s. 245.
10

Rose og Pettersen 2009, s. 284, jf også Stava 2005, s. 219

9

Deltaking utanom
valkampen
Men for at vi kan snakke om eit deltakande
politisk styresett er det også viktig at borga
rane tek del i og har interesse for den lokale
politikken utanom kommunevala. Borgarane
i dei små kommunane deltek også meir enn

11

Karlsen, 2009, s. 123, 126
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Ervik, 2009, s. 106
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Saglie, 2013 s. 125, jf Saglie og Folkestad 2013, s. 117

14

Bjørklund 2009, s.203-204, jf også Schwarz, 2002 s. 103
og 106 og kap. 7.2
15

Bjørklund, 2013, s. 143.

16

Christensen, Midtbø og Aars 2013, s. 253, Stava 2005, s.
267
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18

Rose og Pettersen, 2009, s. 265, jf også Stava 2005, s. 267

10

borgarane i dei store kommunane mellom
vala. Det gjeld kor mange som har prøvt å på
verke vedtak i kommunestyret, der det er 35
prosent i små kommunar mot 10 prosent i dei
største kommunane.13
Tilsvarande viser det seg at prosentdelen
som har tatt opp saker i parti, organisasjon,
fagforeining eller liknande, prosentdelen som
har vendt seg til kommune eller fylkesadminis
trasjon og prosentdelen som har vendt seg til
ein folkevald representant er størst i kommu
nar med under 2500 innbyggjarar, mindre i
dei andre kommunane og minst i Oslo.14 I alle
desse deltakingsformene er ein større del av
borgarane aktive i små enn i store kommunar.
Det er også prosentvis fleire veljarar som har
skrive under opprop, aksjonslister eller delte
ke i underskriftskampanjar i dei minste kom
munane. Derimot er det fleire som har deltatt
i aksjonar, protestmøte eller demonstrasjonar
i større kommunar og spesielt i Oslo.15

Omdømet til lokalpolitikken
Borgarane vurderer gjennomgåande kom
munane positivt. Tenestene blir oppfatta som
gode, og meir så i små kommunar enn i sto
re.16 Omdømet til norske kommunar er godt.
Om lag 80 prosent av borgarane meiner at dei
er nøgde med måten lokaldemokratiet funge
rer på.17 Og tilliten er større til kommunane
og kommunepolitikarane enn til Stortinget og
rikspolitikarane18.
Det er små skilnader mellom kommunar
av ulik storleik når det gjeld den generelle til
liten til kommunane, men det er fleire i små
enn i store kommunar som meiner at kommu
nestyret speglar av det folk meiner og at dei
folkevalde i kommunen tek omsyn til innbyg
gjarane sine synspunkt. Det er også ein klar
samanheng mellom oppfatninga av om repre
sentantane fort misser kontakt med vanlege
folk og kor stor kommunen er. Skepsisen til
dei folkevalde er i så måte klart størst i dei
store kommunane. Det er mellom 70 og 80
prosent av borgarane som meiner at dei fol

FOTO: COLOURBOX

tiske saker og rikspolitikarar også dominerer
lokalvala. Det viser seg ikkje å vere tilfelle.
Veljarane meiner at den viktigaste informa
sjonskjelda ved lokalval er lokalaviser. Det er
liten skilnad mellom kommunar av ulik stor
leik, men di større kommunen er, di oftare
peikar veljarane på riksavisene som viktige in
formasjonskjelder. Kontakten med politikarar
er også ei viktig informasjonskjelde og mest
viktig i småkommunane medan den minkar
jamt frå dei små til dei store.11 I tillegg viser
det seg at kommunepolitikarane er aktivt
frampå i avisene med lesarinnlegg. Det same
er innbyggjarane og organisasjonar og lag.
Mellom 60 og 70 prosent av desse innlegga
dreier seg om kommunale vedtak, det vil seie
saker som skal vedtakast i kommunestyret.12
Samla sett er det derfor slik at den politis
ke aktiviteten blant veljarane som vi kan kalle
valinnretta deltaking er høgre i små kommu
nar enn i dei større. Det er fleire som deltek og
den lokale valkampen dreier seg meir om lo
kale saker og personar enn i store kommunar.
Kommunevala fungerer dermed på ein annan
måte i små enn i store kommunar.

kevalde i kommunestyra er dyktige folk, Det
er ein tendens til at fleire meiner det i større
kommunar enn i småkommunane.19
Konklusjonen på denne korte oversikten
over den politiske deltakinga til borgarane i sto
re og små kommunar er at di mindre kommu
nen er, dess meir deltar borgarane både i kom
munevalinnretta deltakingsformer og i politisk
aktivitet mellom vala. Dei mindre kommunane
synest å ha eit større innslag av eit deltakarde
mokratisk styresett enn dei store kommunane.
I dei større kommunane er det prosentvis færre
borgarar som er aktive i valkampen og mel
lom vala. Konkurransedemokratiet, og særleg
konkurransen mellom ulike politiske parti, står
sterkare i dei større kommunane.

Politiske parti
Dei politiske partia organiserer politikken i
kommunane. Kommunestyrerepresentantane
er så godt som alltid partimedlemer. Det gjeld
både i store og små kommunar. Men veljarane

er mindre partitilhengarar og stemmer oftare
på personar enn på parti i små enn i store kom
munar. 20 Og kommunestyrerepresentantane i
dei små kommunane er mindre partilojale enn
i større kommunar. På eit spørsmål om kva
dei vil velje om det oppstår konflikt mellom
deira eige syn og synet til parti og til veljarar,
vel dei oftast å stole på seg sjølve i småkom
munane medan fleirtalet av representantane i
dei store kommunane held på partiet. Korkje
i små eller store kommunar er det mange som
svarar at dei i ein slik situasjon vil stemme i
samsvar med veljarane sitt syn. 21
Det er likevel prosentvis fleire partimedle
mer mellom veljarane i små kommunar sam
anlikna med store kommunar. Medan det
i kommunar med under 2500 innbyggjarar
er 26 prosent av veljarane som er partimed
lemer, så er det berre 7 prosent i kommunar

19

Rose og Pettersen, 2009, s. 284

20

Saglie, 2002, s. 187

21

Aars og Offerdal, 2012, s. 64
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Mange ynskjer ikkje å
sitje i kommunestyret,
men kjem på listene
likevel.

med over 60.000 innbyggjarar. 22 Dette litt
paradoksale biletet har mest truleg saman
heng med at langt fleire innbyggjarar i dei små
kommunane har eller har hatt kommunale
verv. Svært ofte vil det bety at dei også melder
seg inn i eit politisk parti. 23 Slik sett er mange
små kommunar ein styrke for partia. Men det
er også slik at partiorganisasjonen er sterkare
og meir utbygd i store enn i små kommunar.
Det er trass alt personar og ikkje prosentar
som skapar organisasjonar.

Vonde og gode sirklar
Det er eitt kjenneteikn ved måten det politiske
styresettet fungerer på i norske kommunar
som kan bli oppfatta som eit stort problem:
Svært mange av dei folkevalde tek ikkje att
val. Jamt over har prosentdelen som er nye i
norske kommunestyrer lege på over 60 pro
sent. 24 Ved valet i 2011 var det 56 prosent nye
folkevalde i kommunestyra. 25 Dei alle fleste
blir ikkje attvalde fordi dei trekkjer seg sjølve.
Det er ikkje uvanleg å tolke fråfallet som
uttrykk for ein vond sirkel: Borgarane har
ikkje lyst til å stille til val, men blir likevel
lokka eller pressa til å stå som kandidatar på
listene. Nokre blir jamvel førde opp utan at
dei er blitt spurde. Mange av desse blir valde
som kommunestyrerepresentantar. 26 Dei må

22

Saglie, 2002, s. 181

23

Bjørklund, 2013, s.135

24

For eit oversyn sjå Offerdal og Aarethun, 1995, 297ff

25

SSB.no, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, formannskaps- og ordførervalg, 2011
26

Aars og Offerdal, 1998

12

lese dokument og saksutgreiingar som dei er
lite interesserte i. Dei går seg leie og trekkjer
seg etter ein periode i kommunestyret. Erfa
ringane som dei sit igjen med er negative. Det
fortel dei til andre, og dermed blir det endå
fleire som har lita lyst på eit offentleg verv.
Denne tolkinga kan høve for ein del re
presentantar. Men det finst óg ein god sirkel
i rekrutteringa til kommunestyra. Og den er
slik: Mange ynskjer ikkje å sitje i kommune
styret, men kjem på listene likevel. Ein del av
dei blir valde som representantar og må lese
dokument og saksutgreiingar. Nokre av dei
finn dette interessant. Dei blir fanga inn av
politikken. Ved neste val seier nokre av dei ja
til å ta attval medan andre ikkje vil gjere ein
politisk karriere, men fortel andre kor inter
essant arbeidet i kommunestyret var. Dermed
kan det bli fleire som vil prøve seg. Dei er blitt
politisk aktiverte. Dessutan vil ei stor utskif
ting av kommunestyremedlemer føre til at
mange borgarar får politisk erfaring og kunn
skap om kommunalt styre og stell.

Politisk aktivering
Legg vi den konkurransedemokratiske model
len til grunn, er det eit problem at så mange
trekkjer seg frivillig frå vervet. Noko av grunn
gjevinga for eit representativt politisk styresett
er at representantane skal ha eit sjølvstendig
ansvar for å fatte vedtak på vegner av velja
rane. Veljarane hevdar ansvaret ved kvart val.
Då blir representantane vegne og vurderte.
Men dersom representantane berre i liten
grad har ambisjonar om å gjere politisk kar
riere og heller vel ikkje å stille til val på nytt,
vil trusselen frå veljarane om å kaste dei ved
valet ikkje fungere som ein kontroll, men som
ei frigjering frå eit byrdefullt verv. Det viser
seg at representantane trekkjer seg oftare i
små enn i store kommunar. I kommunar med
under 5000 innbyggjarar seier 53 prosent av
dei folkevalde at dei ikkje vil stille til val på
nytt. I kommunar med over 20.000 innbyg
gjarar er det 36 prosent som vil trekkje seg. 27

I dei større kommunane er det dessutan
fleire folkevalde som har det vi kan kalle poli
tiske aspirasjonar: Dei vil gjerne gjere ein po
litisk karriere. I kommunar med under 5000
innbyggjarar er det 29 prosent som kan seiast
å ha politiske ambisjonar mot 35 prosent i
kommunar med over 20.000 innbyggjarar.28
Denne skilnaden er ikkje stor, men om vi ser
på kor mange av dei som har ambisjonar som
likevel trekkjer seg frå verva, er talet 35 pro
sent i små kommunar mot 24 prosent i dei
største. 29 Det er med andre ord fleire kandida
tar med politiske ambisjonar i store kommu
nar samtidig som ein større del av dei gjerne
vil attveljast. Konkurransedemokratiet synest
i større grad å kjenneteikne det politiske liv i
dei store kommunane.
I tillegg er det vi har kalla den politiske
aktiveringa av dei folkevalde større i store enn
i små kommunar. Dei som ikkje hadde politis
ke ambisjonar då dei blei valde, men som like
vel vil stille til val på nytt, utgjer 25 prosent av
dei folkevalde i kommunar med under 5000
innbyggjarar medan dei utgjer 35 prosent i
dei største kommunane. Både kommunestor
leik og politiske ambisjonar er viktige for å
forstå kor mange som trekkjer seg frå kom
munestyra. I små kommunar vel ein større del
av dei folkevalde å trekkje seg frå vervet og
det er færre som blir aktiverte gjennom kom
munestyrearbeidet. Det er også færre som har
ambisjonar om å gjere ein politisk karriere.
Det politiske systemet fungerer dermed
ulikt i store og små kommunar. Demokratiet
er ulikt. I store kommunar samsvarar styre
settet meir med Schumpeters definisjon av de
mokrati som ei styreform der politiske leiarar
får makt til å styre gjennom konkurranse om
veljarane. Demokrati betyr ifylgje han at fol
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Både kommunestorleik og
politiske ambisjonar er viktige
for å forstå kor mange som
trekkjer seg frå kommunestyra.

ket har høve til å akseptere eller forkaste dei
personane som styrer over dei.30
Kontrollen skjer gjennom val mellom kon
kurrerande ambisiøse kandidatar. Kontrollen
knytt til val og ambisiøse politikarar fungerer
etter alt å døme best i store kommunar. Men
tesen om veljarkontroll knytt til ambisiøse
politikarar føreset at det er veljarane som vel
representantane. Det vil seie at veljarane har
høve til å velje personar og ikkje berre parti,
og ikkje minst at dei nyttar dette høvet.
I dei store kommunane står partiorganisa
sjonen sterkare og kontrollerer i større grad
personvalet både gjennom nominasjon og
gjennom at veljarane i større kommunar er
meir partiorienterte enn veljarane i småkom
munar. Der er personvalet viktigare.31 Men
dermed er det ikkje sagt at det representative
politiske systemet ikkje fungerer i små kom
munar. Jamvel om kontrollen av representan
tane ikkje går så mykje gjennom den formelle
valordninga, vil representantane i småkom
munar vere meir utsette for den daglege kon
trollen frå innbyggjarane dei kjenner og mø
ter. Deltakinga i lokalpolitikken er større i
småe kommunar enn i store også mellom vala.
Det er ikkje sikkert at den kontrollen er min
dre viktig enn kontrollen gjennom vala.
Det etter måten store fråfallet frå kom
munestyra i mindre kommunar, og det høgre
talet per veljar som skal fyllast kan også styr
ke kontrollen med dei folkevalde på ein meir
indirekte måte ved at ein større del av velja
rane i mindre kommunar sjølve har erfaring
frå arbeidet i kommunestyra. Den politiske
kompetansen hos veljarane vil dermed kunne
vere betre i små enn i store kommunar. Det
er rimeleg å gå ut frå at politisk kompetente
veljarar i større grad vil kunne kontrollere det

27

Offerdal, 2011, s. 52.

28

Offerdal 2011, s. 56

29

Offerdal 2011, s. 57

30

Schumpeter, 1970, s. 269, s. 284–285

31

Saglie 2002, s. 187
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som går føre seg i kommunestyra enn mindre
kompetente veljarar. Smått er ikkje nødven
digvis godt. Det er annleis. Og det er kanskje
meir krevjande.

Botemiddel
Fakta må som regel tolkast for at ein skal
kunne bruke dei. Dei må setjast inn i ein sa
manheng. Det er den vonde sirkelen som ser
ut til å vere den mest rådande når det gjeld
tolkinga av rekrutteringa til kommunestyra.
Det har konsekvensar for kva botemiddel ein
vel å setje inn. Botemidla for å bryte den von
de sirkelen har i stor grad vore retta inn mot
å styrkja det partirepresentative styresettet i
kommunane som blir oppfatta å vere utsett.
Fleire tiltak har vore sette i verk.
For det første har den finansielle støtta til
dei politiske partia auka. Partia er blitt kalla
«Kjerneinstitusjonane i det norske demokra
tiet»32 . Frå 1980 til 2008 er talet på partimed
lemer redusert med 62 prosent, frå 460.913
til 172.359. Medlemstalet i 2008 svarar til vel
fem prosent av dei røysteføre.33 Utviklinga har
vore den same for alle partia bortsett frå Frp
som auka medlemstalet frå 10.000 i 1980 til
25.000 i 2008.34 Partistøtta utgjorde i 2004

32

NOU 2004:24 s. 36

33

Biezen van, Ingrid, Peter Mair and Thomas Poguntke, 2012
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rundt 270 millionar kroner. Denne summen
er for 2012 vel 403 millionar tilsvarande 347
millionar 2004-kroner og utgjer vel 73 pro
sent av inntektene til partia.35
For det andre er mange kommunestyrer
blitt mindre. Det samla talet på representan
tar i kommunestyra var 13.523 i 1967 mot
10.785 i 2011, ein nedgang på nesten 3000
representantar36. I tillegg blei det gjort lettare
å finne kandidatar til å fylle listene ved at
kravet til talet på kandidatar på kommune
vallistene i 2003 blei redusert til minimum 7.37
I 1999 var det 85.349 kandidatar som stilte
til val. I 2011 var dette redusert til 59.505.38
Reduksjonane skuldast mest at talet på kom
munar har gått ned, men i den seinare tid også
at kommunestyra er blitt mindre39.
Talet på veljarar i forhold til talet på re
presentantar har auka frå 103 i 1959, til 156
i 1979, 169 i 1999 og til 225 i 2011.40 I til
legg til dette har kommunane redusert talet
på kommunale råd, utval og komitear og av
grensa kommunestyremedlemene sin rett til å
bli medlem av slike organ.
Noko av problemet med desse tiltaka er at
dei reduserer vilkåra for politisk deltaking i
det norske samfunnet. Det blir færre personar
som får politisk kunnskap og erfaring. I dag
er det rundt seks prosent av innbyggjarane
som har erfaring frå kommunale verv. I små
kommunar er det 19 prosent. I tillegg er det i
små kommunar mange som personleg kjenner
dei som sit i kommunestyret. Når det i tillegg
er slik at den politiske deltakinga til borga
rane jamt over er større i små enn i store kom
munar vil den politiske kunnskapen få endå
dårlegare vilkår for å utvikle seg dersom kom
munane blir større i folketal.
Kommunesamanslåing vil ikkje føre til at
demokratiet forsvinn lokalt. Men det blir eit
anna demokrati, eit elitedemokrati fjernare
frå den einskilde veljar. Det blir vanskelegare
for innbyggjarane å nå fram til dei folkevalde,
men det kan sjølvsagt bli lettare å styre. Ek
spertutvalet til regjeringa legg sjølv i si første
innstilling opp til ei slik utvikling, ikkje minst
når det framhevar «tilstrekkelig distanse» som

nødvendig for å sikre gode og rettsriktige ved
tak41. Avstand mellom styrande og styrde blir
eit viktig kriterium for kommunesamanslåing.
Men samstundes og basert på danske erfarin
gar og funn frå norske undersøkelser, «…ser
utvalget det som sannsynlig at en omfattende
kommunereform vil føre til noe lavere forstå
else av lokalpolitikken og lavere sannsynlighet
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for at innbyggerne tar på seg politiske verv.»
I tillegg meiner utvalet at tilliten til lokalpo
litikarane kan bli lægre, og at makta kan for
skyvast frå politisk til administrativt nivå42 .
Kommunesamanslåing skal ikkje vere enkelt.
41
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I tillegg meiner utvalet at tilliten til lokalpolitikarane kan bli lægre, og at makta kan
forskyvast frå politisk til administrativt nivå.
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La kommunene
bestemme selv

Solbergregjeringen har
varslet en omfattende
kommunereform i løpet av
denne stortingsperioden.
Gjennom politiske og
økonomiske virkemidler,
og eventuelt tvang, legges
det til rette for at kommuner
skal slå seg sammen til færre
og større kommuner.
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Det er høyst uklart hvilke problemer ute i
kommunene en storstilt kommunesammen
slåing skal løse. Påstandene er at med færre og
større kommuner skal økonomien bli bedre,
demokratiet vitaliseres og kvaliteten på tje
nestene øke. Og bare kommunene blir færre
og større, skal det blir mer næringsutvikling
også.
Nye reformer selges inn med gode inten
sjoner. Vi har sett det i helseforetaksrefor
men, Nav-reformen, samhandlingsreformen
og barnehagereformen for å nevne noen. Fel
les for disse reformene er at de har resultert
i sentralisering og markedsretting, mindre
folkestyre og mindre medbestemmelse for
arbeidstakerne. Er dette enda en reform som
fører til sentralisering, privatisering, fragmen
tering, oppsplitting og nedbygging av en poli
tikerstyrt forvaltning?

uforsvarlig å se for seg at reformen skal være
vedtatt og dermed gjennomført før neste stor
tingsvalg.
Det har vært Stortingets linje de siste 20
årene at spørsmål om kommunesammenslåing
kan avgjøres ved folkeavstemning. Spørsmålet
om EU-medlemskap har også blitt avgjort på
denne måten. Det er derfor fullt forsvarlig å
insistere på denne behandlingsmåten nå. Slike
sammenslåingsavstemninger bør foregå i til
knytning til et kommunevalg eller stortings
valg. Dette bør være en del av den prosessen
kommunene i så fall legger opp til.

Dette er den største reformen i offentlig for
valtning på minst 50 år – og kanskje noen
sinne. Det er urovekkende at den skal pres
ses gjennom i hurtigtogsfart. Det har vi svært
dårlige erfaringer med. Det er dessuten helt

I tida framover må det klargjøres hva som er
reelle problemstillinger for kommunene, og
hva som kan settes i sammenheng med kom
munestørrelse. I dette arbeidet er det avgjø
rende å få fram at denne kommunereformen
ikke er nødvendig, men et valg. Så må mytene
som spres plukkes fra hverandre.
I dette nummeret av Samfunn Økonomi er
det flere artikler som har begynt en slik myte
knusing. Samfunnsplanlegging og utviklingen
av offentlig forvaltning må bygge på grundige
analyser, og de valgene våre politikere tar må
basere seg på erfaringer og kunnskap og bred
deltakelse fra dem det gjelder. Hva som er best
for innbyggerne og for lokalsamfunnet vet de
best som lever og bor der. I vår demokratiske
tradisjon må også beslutningen tas der.

Fagforbundet er ikke prinsipielt motstander
av kommunesammenslåing. Dette skjer fra tid
til annen – men da med en god lokal forank
ring der innbyggerne har bestemt seg for at
dette er lurt og hensiktsmessig å gjøre.

Odd-Haldgeir Larsen
nestleder i Fagforbundet

FOTO: COLOURBOX

Det har vært Stortingets linje
de siste 20 årene at spørsmål
om kommunesammenslåing
kan avgjøres ved folke
avstemning.
FOTO: KARI-SOFIE JENSSEN

17

Nils Aarsæther professor i samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø

Kommunereform
– for morgendagens
utfordringer?
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Regjeringen har bebudet en kommunereform som
skal resultere i større og mer robuste kommuner
som kan møte morgendagens utfordringer. Men
utfordringene vil være svært forskjellige i dette
langstrakte landet, derfor må løsningene være
basert på lokale forhold.
a rt i k k elen er fagfellev u r dert

BEGGE FOTO: COLOURBOX

– Regjeringen vil ha en kommunesektor som
er tilpasset morgendagens utfordringer. Vi
trenger mer robuste og større kommuner. Det
er nødvendig både for å sikre innbyggerne
gode tjenester i tråd med deres behov, og for
å styrke lokaldemokratiet, sier kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en
pressemelding 4. januar i år.

Som det framgår av sitatet, er det tre be
grunnelser for hvorfor kommunereformen
fremmes: Kommunesektoren må være tilpas
set også morgendagens utfordringer, innbyg
gerne må sikres gode tjenester og lokaldemo
kratiet må sikres.
I denne artikkelen skal vi se nærmere på
hva som kan ligge i morgendagens utfordrin
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vil mange utfordringer dreie seg om økonomi,
om prioritering av knappe ressurser og øko
nomiske rammer. For det andre vil klima
endringer kreve omstillinger, noe som det for
så vidt allerede er tatt høyde for i Kommune
lovens og Plan- og bygningslovens formålspa
ragrafer. I begge lover framheves det å bidra
til en bærekraftig utvikling som et overordnet
mål for kommunenes virksomhet.
Videre vet vi i dag at framtidas utfordringer
ikke vil være eller oppleves som like i et så lang
strakt land som Norge. Og nettopp gjennom et
sterkt lokaldemokrati vil bor
gere i ulike deler av landet, ut
fra ulike lokale forutsetninger,
Men påstanden om at tjenestekvalitet og
artikulere ulike situasjonsopp
et styrket lokaldemokrati befordres av økt
fatninger, verdsettinger og pri
kommunestørrelse er det imidlertid fra for oriteringer. Verken i dag eller
skerhold blitt stilt store spørsmålstegn ved. i framtida vil vi oppleve noen
standardisert respons på utfor
dringer som oppstår i kommu
av tjenestekvalitet viser undersøkelser gjen nen som organisasjon eller som lokalsamfunn.
nomgående ingen sammenheng, eller negativ
Morgendagens utfordringer vil for mange
sammenheng, mellom kommunestørrelse på dreie seg om noe annet og mer enn kvalite
den ene siden og tjenestekvalitet på den an ten på kommunale tjenester som snørydding,
dre (se f.eks. Baldersheim, Pettersen og Rose barnehage og hjemmetjeneste. Ordbruken
2011:46).
her henspiller på en helhet, og for kommune
For lokaldemokratiets del er det opplagt at sektorens del, i dagens situasjon, på mer enn
langt færre kommuner nødvendigvis vil føre 400 slike lokale helheter. For innbyggerne i
til at færre borgere vil få anledning til å del store og sentralt lokaliserte kommuner som
ta politisk i styringen av eget lokalsamfunn. Oslo, Bærum og Asker vil morgendagens ut
Den refererte undersøkelsen viser da også at fordringer med stor sannsynlighet handle om
innbyggerne i dagens småkommuner har mer håndtering og begrensning av stor tilflytting.
tillit til de folkevalgte og er mer involvert i lo Men for innbyggerne i periferikommuner som
kal politikk, sammenliknet med de som bor i Gamvik, Tana og Berlevåg vil det høyst sann
større kommuner (smst. 163).
synlig fortsatt komme til å dreie seg om det
I denne artikkelen skal vi imidlertid ikke motsatte, nemlig hvordan befolkningsreduk
forfølge diskusjonene om tjenestekvalitet eller sjon kan snus til befolkningsvekst, gjennom å
om demokrati i dagens situasjon, men ta ut stimulere til nettopp tilflytting.
gangspunkt i det vi kan karakterisere som et
Men flytting og folketallsutvikling er ikke
bærende argument i regjeringens oppspill til noe som påvirkes direkte. Bak tallene i statis
kommunereformen – at større kommuner vil tikken ligger individers, familiers og bedrifts
skape en kommunesektor som er bedre tilpas lederes vurderinger og handlinger på grunn
set morgendagens utfordringer.
lag av hvordan disse oppfatter morgendagens
Ingen vet presist hva morgendagens utfor utfordringer – både i et kort og i et lengre
dringer for kommunesektoren vil være, men tidsperspektiv. En kommune kan uansett ikke
noe vet vi med stor sikkerhet: For det første styre sine innbyggeres handlingsvalg. Folk
ger for norsk kommunesektor, og benytte re
sultater fra flere kommunalforskningsprosjek
ter for å drøfte om økt kommunestørrelse kan
sies å være et godt svar.
Når vi setter søkelyset på morgendagens
utfordringer er det ikke fordi spørsmål knyttet
til tjenestekvalitet og lokaldemokrati er uin
teressante. Men påstanden om at tjenestekva
litet og et styrket lokaldemokrati befordres
av økt kommunestørrelse er det imidlertid
fra forskerhold blitt stilt store spørsmålstegn
ved. Når det gjelder innbyggernes opplevelse

{
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flest legger vekt på mulighetene for arbeid og
inntekter – og for fritid og familieliv. Kvali
teten på kommunens tjenestetilbud og stan
darden på infrastrukturen betyr mye i denne
sammenhengen.
Samtidig må vi være klar over at de fleste
ønsker, behov og innsatser i kommunenorge
handler om å løse problemer her og nå; de
langsiktige utfordringene får ikke samme
oppmerksomhet. Langsiktig planlegging ble
lovfestet i 1966, men det tok lang tid før plan
leggingsaktiviteter ble institusjonalisert i de
fleste norske kommuner (Aarsæther 2013).

Kommunens tredje oppgave
Overordnet planlegging og utviklingsarbeid
er de aktivitetene som mest direkte dreier seg
om å forberede seg på «morgendagens utfor
dringer». Det er her den norske kommunen
tilbyr noe mer enn offentlige tjenester og lo
kaldemokratisk deltakelse. Ut over kravet om
å drive langsiktig planlegging, har den nor
ske kommunen – egentlig helt frivillig – tatt
et tydelig ansvar for lokal samfunnsutvikling.
Dette er et mye mindre spesifisert tema enn
det å ivareta (i stor grad lovpålagte) tjenester
og å oppfylle kravene som stilles til lokalde
mokratiske prosedyrer.
Når det gjelder innsats for lokal samfunns
utvikling er variasjonsbredden potensielt svært
stor, og sterkt kontekstavhengig. Håndfaste
faktorer som næringsstruktur, befolknings
struktur, sivilsamfunnsstyrke, beliggenhet og
kommunikasjoner vil klart ha betydning, men
også kommunens erfaringer med krisehåndte
ring, forekomst av ulike typer entreprenør
skap, ledelsespraksis og folks opplevelse av å
bli sett – eller oversett – oppover i systemet er
faktorer som kan spille inn og prege det lokale
arbeidet for samfunnsutvikling.
Generelt kan vi ta for gitt at denne typen
virksomhet har et større omfang i kommuner
der næringsgrunnlaget er ensidig og svakt,
enn i kommuner med et bredt og vel funge
rende arbeidsmarked.

Men er arbeidet med lokal samfunnsutvik
ling i dag så viktig at det fortjener benevnelsen
«kommunenes tredje oppgave»? Her kan fors
kningen bidra med et svar: I en undersøkelse
utført i 2009 ble norske rådmenn og ordførere
bedt om å vurdere i hvor stor grad lokal sam
funnsutvikling samlet sett preger virksomhe
ten i egen kommune. Her var gjennomsnittet
4,8 på en skala fra 1 (svært lite) til 6 (svært
mye). Slår vi sammen tallene for skårene 5 og
6, ga 73 prosent av ordførerne og 67 prosent
av rådmennene slike vurderinger (Ringholm
m.fl. 2009:39).
Metodisk sett er det en svakhet i undersø
kelsen at dette innsatsområdet ikke er vurdert
opp mot andre innsatsområder, men uansett
gir undersøkelsen dekning for å hevde at ord
førere og rådmenn mener arbeid for lokal
samfunnsutvikling er noe som i stor grad pre
ger kommunens samlede virksomhet.
Problemstillinga for denne artikkelen blir
å undersøke hvorvidt og eventuelt hvordan
en reform som resulterer i større kommuner
vil kunne påvirke innsatsen i lokal samfunns
utvikling – en virksomhet som i høy grad
også dreier seg om å møte morgendagens ut
fordringer. Vil færre, men større kommuner
svekke eller styrke denne typen innsats, eller
vil sammenslåing til større enheter i liten grad
ha betydning for dette innsatsområdet? Og vil
innsatsen bli av en annen type enn den som
foregår i dagens små, mellomstore og store
kommuner? Framstillinga vil i hovedsak base
re seg på resultater fra fire forskningsprosjek
ter , der forskerne har tatt for seg både små og
større kommuner og undersøkt deres evne til,
erfaringer med og resultater av arbeidet med
lokal samfunnsutvikling.1
Det er et faktum at kommunal innsats i
lokal samfunnsutvikling er en virksomhet
som i stor grad oppstod i mindre kommu
ner, i norsk etterkrigshistorie knyttet til ordet
1
Nordregio-undersøkelsen «Innovations in the Nordic
Periphery», NFR-prosjektet «Globalisering nedenfra»,
KRD-prosjektet «Kommunen som samfunnsutvikler» og
KS-prosjektet «Innovasjonsprosesser i norske kommuner».
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«tiltaksarbeid» og til den statlige aksepten av
denne innsatsen som først skjedde mot slutten
av 1970-tallet. Det daværende Kommunal- og
arbeidsdepartementet utferdiget et rundskriv
om tiltaksarbeid i små og mellomstore kom
muner (Teigen & Lien 2013: 240).
En grunn til at det tok sin tid før kommu
nalt tiltaksarbeid fikk statlig aksept og positiv
interesse, var at det fra sentralt hold lenge ble
holdt fast ved et mer regionalt orientert ut
viklingsperspektiv, der støtte til utvikling av
regionale vekstsentra ble gitt prioritet, og der
det var underforstått at ikke alle kommuner
direkte kunne begunstiges med støtte til lo
kale utviklingsprosjekter (Hansson & Tofte
1968:168).
Når vi skal diskutere betydninga av en
kommunereform som resulterer i større kom
muner, blir problemstillinga flerdelt: For det
første, er det grunn til å anta at områder som i
dag har kommunestatus, og som vil bli en del
av en større kommune i framtida, vil påvirkes
positivt eller negativt med hensyn til innsats
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for lokal samfunnsutvikling? Her tenker vi
oss kommunesammenslåinger der en befolk
ningsmessig liten kommune blir innlemmet i
en større kommune med bystatus, noe som vi
vil anta vil være det typiske ved en framtidig
kommunereform.
Men også andre typer sammenslåinger
kan være aktuelle, for eksempel at flere min
dre kommuner blir sammenslått uten at det
framtrer et tydelig, urbant sentrum i den nye
kommunen. Like fullt vil det i dette tilfellet
være naturlig at ett av de tidligere kommune
sentrene blir sentrum for den nye kommunen.
Et område og en lokalbefolknings tap av egen
kommunestatus handler i utviklingssammen
heng ikke bare om nærhet til administrative
og faglige ressurspersoner, men også om et
mulig tap som følge av at området mister en
talsperson på heltid (ordføreren) og en stor
gruppe folkevalgte representanter (vi forutset
ter at nye, større kommuner vil operere med
langt færre folkevalgte enn summen av det an
tall som fungerer i dagens kommuner).

ILLUSTRASJON: COLOURBOX

Det andre spørsmålet vi må ta opp til
diskusjon, er hvordan små kommuner, som
i utgangspunktet ikke har store organisato
riske ressurser til disposisjon, vil kunne møte
framtidige utfordringer knyttet til lokal sam
funnsutvikling. Hva er det som skulle tilsi at
en mindre kommune er i stand til å løse opp
gaver innenfor samfunnsutvikling dårligere,
like godt eller bedre, sammenlignet med en si
tuasjon der området er innlemmet i en større
kommune?
Det tredje spørsmålet handler om over
gangskostnader ved innføring av en ny
kommunestruktur. Vil selve prosessen med
kommunesammenslåing ha betydning for vi
dereføringen av den kompetansen som dagens
kommuner har opparbeidet på lokal sam
funnsutvikling?

Kommunestatus og
kompetanse
På kort sikt vil ikke innbyggerne oppleve store
endringer i det ordinære tjenestetilbudet ved
en kommunesammenslåing. Skoler, barne
hager og eldreinstitusjoner er lokalisert for å
betjene folk som bor i det aktuelle området,
og først ved endringer i befolkningsstruktur
og bosettingsmønster vil endret etterspørsel
etter tjenester kunne gi utslag i nedleggelser
av for eksempel skoler og barnehager. En del
spesialiserte tjenester som tidligere ble levert
av interkommunale organer, blir i en større
kommune omgjort til egne kommunale etater
eller foretak, med stort sett samme nedslags
felt som tidligere.
Nye og større kommuner vil føre til dan
nelse av færre, men større fagmiljøer. Om for
eksempel tre kommuner slår seg sammen, vil
to rådmenn og to tredjedeler av sektorlederne
i de tre tidligere kommunene bli overflødige.
Men stillingsvernet i offentlig sektor og be
hovet for større staber for å administrere et
større volum av oppgaver og tjenester i den
sammenslåtte kommunens hovedadministra
sjon, vil høyst sannsynlig ikke føre til ned

bemanning av kompetansepersonalet. Det vil
derimot føre til at et mindre antall stillinger
flyttes fra de tidligere administrasjonssentre
ne til kommunehuset (som nok må utbygges)
i sentrum for den sammenslåtte kommunen.
Her vil sannsynligvis rådmennene i de tid
ligere kommunene gå sammen og utgjøre et
rådmannsteam. Tilsvarende kan vi anta skjer
i den sammenslåtte kommunens større etater.
En del administrative støttefunksjoner vil det
imidlertid bli mindre behov for når for eksem
pel to av tre kommunehus tømmes for kom
muneadministrative aktiviteter.
Befolkningen i de geografiske områdene
som ble omfattet av de tidligere kommune
ne vil umiddelbart oppleve at det lokale ar
beidsmarkedet svekkes. Her snakker vi ikke
om noen kvantitativ svekkelse av betydning,
fordi det vil være få stillinger som overføres
til det nye kommunesenteret. Men kvalitativt
svekkes det lokale arbeidsmarkedet ved at de
kanskje fremste kompetansestillingene i lo
kalmiljøet blir fjernet. Når det gjelder disse
funksjonenes bidrag til lokal samfunnsutvik
ling, kan vi i utgangpunktet anta at det først
og fremst vil være tapet av en rådmannsfunk
sjon som vil kunne merkes.
En undersøkelse basert på svar fra 278 av
landets rådmenn og ordførere (2008/2009)
har imidlertid vist at ikke bare disse to funk
sjonene, men også øvrige deler av kommunens
administrative (fag)ledere er engasjert i lokal
samfunnsutvikling. På en skala fra 1 til 6 får
som forventet rådmannen en skår blant de ad
ministrativt ansatte på 5.1 når det spørres et
ter ulike kommunale funksjoners involvering i
arbeidet med lokal samfunnsutvikling (Ring
holm m.fl. 2009:54). Ikke overraskende opp
når også næringssjefsfunksjonen en høy skår

{

Nye og større kommuner
vil føre til dannelse av færre,
men større fagmiljøer.
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– 4.9. Planleggeren får 4.8, teknisk sjef 4.4 og
kultursjef oppnår 4.1. Dette betyr at også sek
torledere i høy grad vurderes å være involvert.
I den grad disse utviklingsorienterte funk
sjonene samles i en ny storkommune, vil den
konkrete bindingen svekkes mellom fagkom
petanse og de områdene som tidligere hadde
kommunestatus. Samtidig vil den nye stor
kommunen ha en større stab til rådighet også
for utviklingsoppgaver, noe som selvsagt po
tensielt vil kunne være til fordel for hele den
nye kommunens befolkning. Vil så tapet av
nærhet mellom kompetansemiljø og lokal
samfunn være større enn gevinsten ved at den
etablerte kompetansen styrkes gjennom å bli
samlet i ett kommunehus? En samlet loka
lisering vil iallfall by på større utfordringer
når det gjelder nærhet, særlig til de mest ut
satte geografiske delene av den nye kommu
nen. Det er derfor sannsynlig at økt avstand
til ut
viklingskompetansen svekker tilbudet
på ut
viklingsbistand for næringsaktører og
gründere i de områdene som ligger lengst
unna kommunesenteret.
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Ordførerens rolle
I prosjektet der vi laget oversikten over ulike
kommunale funksjoners involvering i lokal
samfunnsutvikling, var ordføreren den klare
«vinneren», med en gjennomsnittsskår på
5.38 (av maksimum 6). Det er ikke å ta for
hardt i å hevde at det å ha en ledende rolle
i lokalt utviklingsarbeid er en kjerneoppgave
for den moderne norske ordføreren. Og grun
nen til dette er selvsagt at i de aller fleste kom
munene er ordførerfunksjonen et heltidsløn
net tillitsverv. Ordførerne er ikke gitt heldags
godtgjørelse utelukkende for å ivareta sine
formelle oppgaver; disse går i korthet ut på å
lede møter i formannskap og kommunestyre,
å være kommunens rettslige representant og
undertegne på vegne av kommunen (kommu
nelovens § 9.3).
Når etter hvert så godt som alle kommu
ner lønner sine ordførere tilsvarende en hel
tidsstilling, ligger det nettopp en forventing
om at ordfører skal ha en ledende rolle i ar
beidet med lokal samfunnsutvikling, i samar
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beid med rådmann og annet nøkkelpersonale.
Selv om det går med mye tid til det rent po
litiske arbeidet, og til å ta imot henvendelser
fra folk lokalt, finner de fleste ordførere tid til
prosjekter som kan bringe kommunen videre,
både næringsmessig, og i arbeidet med å gjøre
kommunen til et attraktivt bosted. En studie
av norske ordføreres tidsbruk, sammenlignet
med ordførere i Europa for øvrig, viser nett
opp at de norske ordførerne i større grad enn
sine europeiske kolleger arbeider med å få i
gang nye tiltak i kommunen, å representere
kommunen utad, gjøre kommunens virksom
het kjent og fremme samarbeid med nabokom
munene (Buck og Willumsen 2012:101-109).
Samlet sett kan vi slå fast at utviklings
arbeidet i kommunenorge har fått et vesentlig
bidrag gjennom at ordførerne er blitt heltids
arbeidende, og at de retter oppmerksomheten
mot hele kommunesamfunnet. Det er godt
over 400 slike «lokalsamfunnets forsvarere» i
aktivitet i Norge i dag. Ved en sammenslåing
av kommuner der gjennomsnittlig tre gamle
kommuner slår seg sammen til en ny, større
kommune, vil to av tre ordførere forsvinne,
kanskje opp mot 300 av dagens «heltidsutvi
klere».
Det er svært lite som tyder på at de nye
kommunene vil etablere en politisk, heltids
lønnet ledergruppe som kompenserer for re
duksjonen i antall heltidslønnede ordførere
som følge av en radikal reform. De formelle
oppgavene, slik de er definert i kommunelo
ven, er ikke stort mer omfattende i en stor
kommune enn i en liten. Og i den grad flere
folkevalgte avlønnes i de nye, sammenslåtte
kommunene, er det stor sannsynlighet for at
disse i større grad enn de «gamle» ordførerne
i småkommuner vil rette sin oppmerksomhet
mot de genuint kommunale oppgavene knyt
tet til tjenesteapparatet, og i mindre grad mot
de typiske utviklingsoppgavene, der samspil
let med lokalt næringsliv og det lokale sivil
samfunnet hadde en bred plass. En kommu
nereform som reduserer antallet ordførere
betraktelig, vil dermed kunne svekke innsat
sen for lokal samfunnsutvikling, og det vil i

størst grad skje i periferien med tynt befolke
de områder, der slik innsats ofte vurderes som
mer påkrevd enn i byene.

De folkevalgtes bidrag
Ved en kommunereform av den typen regje
ringen legger opp til, vil tallet på folkevalgte
nødvendigvis reduseres. I dag er det i under
kant av 11.000 kommunestyre- og fylkes
tingsrepresentanter; av disse sitter vel 10.000
som folkevalgte i landets 427 kommunesty
rer. I en tenkt situasjon der kommuner med
under 5000 innbyggere blir slått sammen til
større enheter, vil vi kunne oppleve en reduk
sjon på mellom 3000 og 4000 lokalpolitikere.
Det er svært lite som skulle tilsi at de nye,
større kommunene vil utvide sine folkevalg
te forsamlinger på en slik måte at de gamle
kommunene får om lag like mange represen
tanter som før. Og uansett vil velgerne i den
nye kommunen velge sine representanter med
kommunen som helhet – partinominasjoner,
strykninger og kumuleringer vil kunne føre
til betydelige intern-geografiske skjevheter i
sammensetningen av det nye kommunestyret.
Men reduksjonen i antall folkevalgte vil
være det mest alvorlige, sett fra et lokalt utvi
klingssynspunkt. De folkevalgte er bindeled
det mellom lokalsamfunnet og kommunen, og
det de bestemmer seg for blir avgjørende for
kommunens prioriteringer og satsinger. Det
mangslungne ved den kommunale virksom
heten – alle tjenesteområdene, betydningen
av kommunen som arbeidsgiver og som sam
funnsutvikler – bidrar til en høyning av in
formasjons- og kompetansenivået hos den en
kelte folkevalgte, som i prinsippet uten noen
formelle kvalifikasjoner kan delta for fullt

{

Men reduksjonen i antall folke
valgte vil være det mest alvor
lige, sett fra et lokalt utviklings
synspunkt.
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fra første kommunestyremøte i valgperioden.
Vi skal ikke undervurdere betydningen av de
erfaringene og den kunnskapen de folkevalgte
erverver seg, og omsetningen av en slik er
faring til økt kompetanse, for å kunne bidra
i, og lede, frivillig arbeid så vel som å delta i
arbeids- og næringsliv lokalt. Gjennom kjenn
skap til kommunens mange virksomheter og
dens saksbehandling gjennom en eller flere
kommunestyreperioder, vil den enkelte folke
valgte stå langt bedre rustet til også å enga
sjere seg i lokale utviklingstiltak. Det er svært
få utdanningsveier som er i stand til å gi den
kompetansebredde som erfaring fra lokalpoli
tikken kan tilføre.
Både kompetanse til å se og vurdere ting
i sammenheng, og det å utøve et overordnet
ansvar for tjenester og lokale utviklingsini
tiativ, er noe som gjerne settes i forbindelse
med samfunnselitenes funksjoner. Men kom
munestyrene er sammensatt av folk med ulik
bakgrunn, ulike typer erfaringer og verdiori
enteringer. At det overordnede ansvaret for
lokal tjenesteproduksjon, lokal planlegging
og lokale utviklingsspørsmål ligger hos et fol
kevalgt kommunestyre, og ikke i et ekspert
utvalg eller hos overordnede myndigheter,
bidrar til utvikling av en praktisk rettet kom
petanse i samfunnet som helhet. Dette også
fordi deltakelse i lokalpolitiske organer favner
så bredt i norsk samfunnsliv og omfatter så
mange.
En undersøkelse har vist at hele elleve pro
sent av den voksne befolkningen kan tenke
seg å stå på valgliste til kommunestyret, i til
legg svarer åtte prosent «kanskje» (Balders
heim m.fl. 2011:121). Og disse tallene uttryk
ker mer enn ønsketenkning, for ni prosent
av de spurte opplyser at de nå eller tidligere
faktisk har eller har hatt verv i lokalpolitik
ken. Dette tallet tilsier at i løpet av livet vil
en betydelig andel av den norske befolkningen
ha deltatt i lokalpolitikken, om ikke i kom
munestyret, så i det minste i en eller annen
komité eller kommunalt utvalg. Forskergrup
pen som har tilført oppdatert informasjon om
dette, konkluderer med at det ser ut til å være
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«et uutnyttet potensial på omkring ti prosent
av innbyggerne som er villige, men som ikke
fanges opp av de eksisterende kanaler inn i
kommunepolitikken» (smst. 123).
Vi må vurdere om en reduksjon i antallet
kommuner – og dermed kommunepolitikere
– vil være fornuftig med tanke på å øke inn
byggernes vilje til å bidra i lokalpolitikken.
En slik vurdering bør ledsages av en strategi
for å åpne flere kanaler for det lokale enga
sjementet, slik som ordninger der kommu
nedelsutvalg eller bydelsutvalg får delegert
beslutningsmyndighet eller budsjetter som
gjør deltakelse meningsfull. Danmark har
gjennomført en radikal kommunereform, og
gått fra 275 til 98 kommuner. Reformen har
ført til en oppblomstring av en rekke nye for
mer for «borgerinndragelse», gjerne i form av
«lokalråd» i de nye storkommunene (Agger
m.fl. 2010).
Spissformulert kan det hevdes at samfun
net ikke har en eneste lokalpolitiker (eller ord
fører) å miste. Dersom en kommunereform
fører til at flere tusen plasser i dagens kom
munestyrer blir fjernet, kan det oppstå større
problemer med å håndtere forbindelsen mel
lom kommune og lokalsamfunn/borgere, men
kanskje viktigere er det at omfanget av den
brede, utviklingsorienterte kunnskapen vil
kunne svekkes i den norske befolkningen. Slik
utdanningssystemet i dagens og sannsynlig
vis framtidens samfunn vil være strukturert,
er det lite som tyder på at dette tapet vil bli
kompensert gjennom at stadig større deler av
befolkningen vil være høyt kvalifiserte. De vil
være det på sine felt, men i liten grad systema
tisk trenet i, eller eksponert for, den genuint
tverrfaglige oppgaven det er å drive (lokal)
samfunnsutvikling.

Småkommuners
utviklingsarbeid
Vi har også data som kan si noe om betyd
ningen av kommunestørrelse for omfanget av
lokal utviklingsaktivitet. Svarene fra de 278
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Denne undersøkelsen viste
også
at større kommuner had
Spissformulert kan det hevdes at
de en tilbøyelighet til å arbeide
samfunnet ikke har en eneste lokal
med utviklingsprosjekter for
hele bransjer eller næringsmil
politiker (eller ordfører) å miste.
jøer, heller enn bare å arbeide
opp mot enkeltbedrifter. Dette
ordførerne og rådmennene i undersøkelsen fra var særlig understreket i studien av svenske
2008/2009 gir oss et bilde av hvor mange ut kommuner, som jo er kommuner med langt
viklingsprosjekter kommunene var involvert i. større befolkningsgjennomsnitt enn norske
Ikke uventet finner vi tydelige forskjeller i an (Waldenström 2004:161). En finmaska kom
tallet prosjekter som en kommune med under munestruktur gir utviklingsmiljøer der den
2000 innbyggere involverer seg i, sammen enkelte bedrift/samarbeidspartner er synlig.
liknet med kommuner med mer enn 15.000 En kommunestruktur med større enheter vil
innbyggere. Men forskjellen er ikke så stor. i større grad arbeide mot bedriftsklynger og
For alle størrelsesgrupper var det mest van sektorer. Med færre kommuner blir det sann
lige svaret at kommunen var involvert i 1–5 synligvis færre direkte møtepunkter mellom
prosjekter.
kommune og enkelttiltak i utviklingsarbeidet,
Når det gjelder forekomsten av en pro uavhengig av om dette er i privat eller frivillig
sjektportefølje på 6–10 prosjekter, så oppgir sektor.
19 prosent av kommunene med under 2000
Når det gjelder framtidens utfordringer
innbyggere at de ligger der – men den samme på området næringspolitisk utviklingsarbeid,
prosentsatsen (19 prosent) gjelder kommu vil bildet være svært sammensatt. Det er all
ner med mellom 15.000 og 50.000 innbyg grunn til å forvente at vi ikke bare vil oppleve
gere. Gjennomgående har større kommuner næringsmessige omstruktureringer som resul
flere utviklingsprosjekter enn små, men ikke terer i konserndannelser basert på stordrifts
så mange flere at vi kan anta at antallet ut fordeler, men også en vekst i antall gründere
viklingsprosjekter vil holde seg oppe ved en som vil være sterkt motivert for å utvikle egne
bedrifter. Det er grunn til å anta at en kom
omfattende sammenslåing av kommuner.
Det vi så fra en kvalitativt anlagt nordisk munestruktur med rom også for små kommu
undersøkelse av 22 periferikommuner, var at ner vil tilføre et mer finmaska kompetanse- og
tallet på innovasjonsprosjekter varierte over støttenettverk enn en kommunestruktur ba
raskende lite mellom små og mellomstore sert på større enheter.
kommuner. Blant de fem kommunene med
over 10.000 innbyggere registrerte vi i gjen
nomsnitt 14 innovasjonsprosjekter pr. kom
mune (da i løpet av de siste 5–10 år). Blant de
fem kommunene i utvalget som hadde færre
enn 2000 innbyggere fant vi gjennomsnitt Så langt har vi i denne artikkelen sammenlig
lig 12 innovasjoner (Aarsæther & Suopajärvi net en nå-situasjon i kommunenorge med en
2004:31). Noe av likheten skyldes opplagt tenkt framtidig situasjon der kommunene er
metoden forskerne hadde brukt, men det er blitt færre og større. Vi har vurdert og disku
uansett interessant at antall registrerte inno tert mulige konsekvenser for kommunenes inn
vasjoner i liten grad påvirkes av kommune sats i lokal samfunnsutvikling, med søkelys på
størrelse, og at tettheten av innovasjoner, sett betingelser i form av kommunal kompetanse,
i forhold til folketall, er tydelig større i små ledelse og deltakelse og sett det i sammenheng
kommunene.
med omfanget av utviklingsprosjekter.

Reformprosess og
samfunnsutvikling
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Spranget fra dagens struktur over til en
radikalt ny struktur er imidlertid ikke uten
kostnader. Det er en stor risiko for at et inn
satsområde som det ikke er knyttet statlige
krav og reguleringer til, vil kunne bli nedprio
ritert i en periode der alle krefter er rettet inn
mot å få en ny tjenestestruktur og politiske
styringsordninger på plass. Fusjoner og sam
menslåinger kan gi større eller mindre om
kostninger, avhengig av hvordan prosessene
har vært forberedt. Av naturlige årsaker har
det i norsk sammenheng ikke vært gjennom
ført studier av hvordan sammenslåingsproses
ser har virket inn på arbeidet med lokal sam
funnsutvikling.
Den store kommunereformen i Danmark
ble gjennomført i 2007, og det er i dag mu
lig å diskutere den på bakgrunn av nylig gjen
nomførte forskningsarbeider. I en studie av
Fredrikshavn kommune har Jens K. Fisker
(2013) studert kommunenes arbeid med sam
funnsutvikling etter nedleggelsen av kommu
nens hjørnesteinsbedrift, et større skipsverft, i
1999. Samtidig opphørte kommunenes privi
legium som avgiftsfri havn. Stor arbeidsledig
het – et tap av 7000 arbeidsplasser – fulgte
disse hendelsene.
Fiskers studie viser hvordan lokalt utvi
klingsarbeid tok form, først i en «entrepre
nørsk» oppstartsfase 1998–2004 med en
rekke krisedrevne prosjekter, over i en «gol
den age» 2004–2007 der utviklingsarbeidet
tok en ny retning, med mål om å skape opp
levelsesindustrier og bruke kulturen aktivt i
lokal samfunnsutvikling. Men så inntreffer
en periode 2007–2009 som beskrives som
«ettervirkninger av strukturreformen». Fred
rikshavn, en mellomstor kommune på ca.
30.000 innbyggere, ble ved 2007-reformen
slått sammen med to mindre nabokommuner,
Sæby (18.000) og Skagen (12.000).
Den nye Fredrikshavn kommune fikk et
ter 2007 et folketall på 60.000, og Fisker be
skriver perioden som fulgte som preget av en
ressurskrevende organisatorisk omstrukture
ring, noe som «served to reduce the space for
entrepreneurial acts» (smst. 183). Målet om
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å harmonisere institusjoner og ordninger på
tvers av de tidligere kommunegrensene kom
til å dominere den kommunale praksisen i
denne perioden, og det ble fra ledelsens side
lagt stor vekt på å utøve forsiktighet og for
dele rettferdig, dette for å unngå risiko for at
det bredte seg misstemning blant folk i de tid
ligere, nå sammenslåtte kommunene. Nå falt
denne perioden sammen med den globale fi
nanskrisen, så mangelen på innovasjon og ut
viklingsaktiviteter i denne perioden kan også
delvis tilskrives finansielle problemer. Ifølge
Fisker gikk det ca. tre år før utviklingsarbei
det kom i gang igjen for fullt, men verdifull
kompetanse og kontinuitet var gått tapt i sam
menslåingsperioden, noe som også kom til å
prege gjennomføringsarbeidet for de nye ini
tiativene som kom fra 2010 av.
Beskrivelsen og analysen av Fredrikshavn
kommune før, under og etter sammenslåingen
dreier seg om ett enkelt case, men de prosesse
ne som Fisker peker på har trolig stor allmenn
interesse. Rettferdig fordeling og varsomhet
for å hindre at det oppstår «separatisme» i
de nedlagte kommunene, samt opplevelsen av
at noe gikk tapt på veien da det tok tre års
tid å få den nye kommunen på plass, er pro
sesser som vi kan vente å finne ved radikale
sammenslåingsprosesser. Konsekvensene for
lokalt utviklingsarbeid har iallfall på kort og
mellomlang sikt vært negative for nye Fred
rikshavn, av grunner som mest sannsynlig
ikke er typisk lokale. Erfaringene fra Dan
mark viser at også det nye kommunesenteret
og den nye storkommunen vil slite litt med å
videreføre lokalt utviklingsarbeid, i og med at
omstrukturering av administrasjonen og det
folkevalgte systemet er en presserende opp
gave som ikke kan settes på vent.

Morgendagens utfordringer
Som nevnt innledningsvis ligger en bered
skapstenkning om morgendagens utfordringer
til grunn for reforminitiativet fra regjeringen.
Vi har problematisert dette begrepet; ingen

vet med sikkerhet hva disse utfordringene vil
bestå i, om de vil være noenlunde de samme
over hele landet – eller fortone seg som sterkt
preget av kommunenes geografiske plassering.
Det er absolutt tenkelig at det vil kunne kom
me endringer som gir utslag i hele landet, som
for eksempel en dramatisk endring i statlige
overføringer til kommunesektoren, men ulike
lokale kontekster gjør at en tilsynelatende en
hetlig utfordring vil fortone seg svært forskjel
lig fra kommune til kommune.
I norsk sammenheng vil vi også kunne reg
ne med at regjeringer av ulik ideologisk orien
tering vil kjempe om makten, slik at responsen
på store samfunnsendringer vil kunne variere
over tid, for eksempel viljen til å iverksette
radikale kompensatoriske tiltak i kommuner
som rammes av større bedriftsnedleggelser.
Dersom vi regner endringer i det norske
bosettingsmønsteret som en uomgjengelig el
ler til og med ønsket sterkere sentralisering og
urbanisering, vil en kommunereform basert
på store enheter opplagt kunne være i sam
svar med dette. Men dersom vi legger vekt
på å beholde hovedtrekkene i bosettingsmøn

steret, ved at det legges opp til at det også i
framtida skal bo folk i de delene av landet
som i dag har kommunestatus, vil et finmas
ka kommunemønster sannsynligvis være den
beste løsningen. Dette er imidlertid politiske
verdispørsmål som det ikke finnes noe faglig
svar på. Men det må være lov til å peke på
et kompromiss; nemlig at en kommunereform
kan gjennomføres i det som i dag har utviklet
seg til å bli funksjonelle arbeidsmarkedsregio
ner der opprettholdelsen av bosetting ikke er
noe problem.
En slik løsning innebærer at vi stiller oss
mer restriktive til å fjerne kommunestatusen
til områder der bosetting og ikke minst jobb
muligheter står på spill, og der tilstedeværel
sen av et politisk lederskap og nærhet mellom
kommunal kompetanse og lokalsamfunnet
kan være avgjørende for å få til et effektivt
lokalt utviklingsarbeid. Ut fra en slik tanke
gang vil det fortsatt være slik at noen kom
muner i folketall vil være nærmere tusen gan
ger større enn andre – men dette er noe det
norske forvaltningssystemet faktisk har vist
seg å kunne leve med.
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IDEELLE AKTØRER TAPER
I KONKURRANSE MED
KOMMERSIELLE
Etter at konkurranseutsettingen av offentlige velferds
tjenester skjøt fart, har det blitt færre ideelle aktører på
helse- og sosialfeltet. Dette har vært gjenstand for stor
oppmerksomhet hos politikere, i mediene og i interesse
organisasjonene.
I min masteravhandling analyseres tre sekto
rer: ideell, offentlig og kommersiell, for i kom
parativ sammenheng å belyse ideelles økono
miske utvikling innenfor områdene helse,
sosial og utdanning i Norge.
Det er innhentet grunnlagstall på flere
økonomiske variabler fra Statistisk Sentral
byrå. Tallene viser at ideelle aktører innenfor
helse- og sosialfeltet har hatt en negativ utvik
ling og/eller har redusert andel sammenlignet
med kommersielle aktører eller offentlig for
valtning. De kommersielles andel har tatt seg
opp fra 2000 og til nå, og viser at de har hatt
den høyeste veksten samtidig med at konkur
ranseutsettingen i det offentlige har økt. Det
er hovedsakelig høye pensjonskostnader, høy
ere lønnsnivå og mangel på økonomisk buffer
til å tåle risikooverføring eller «priskrig», som
gjør at ideelle taper i konkurransen med kom
mersielle.
Selv om ideelle driver i liten skala innenfor
utdanningsfeltet har imidlertid ideelle orga
nisasjoner hatt en vekst, og de kommersielle
har over en lang periode hatt en nedgang. Al
likevel viser prosent-andel av BNP at kom
mersielle har nesten dobbelt så høy andel som
ideelle innenfor denne sektoren. Tall fra Sta
tistisk Sentralbyrå viser at nedleggelser av of
fentlige grendeskoler har ført til en økning av
privatskoler.
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Ut fra vekst i antall årsverk, ser vi at de
kommersielle innenfor utdanningsfeltet har
snudd nedgang til vekst de senere årene, og at
veksten er nesten like høy som de ideelles. En
oppmykning av privatskoleloven, vil kunne
føre til flere kommersielle på utdanningsfeltet.
Større konkurranse om elever kan gi lignende
konsekvenser som for helse- og sosialfeltet.

Nye EU-anskaffelsesdirektiver
I februar 2014 ble det vedtatt nye anskaffel
sesdirektiver i EU, og disse kan få store føl
ger for ideell sektor. I forskrift for offentlige
anskaffelser (FOA) finner man en særnorsk
bestemmelse som gir offentlige oppdragsgi
vere en mulighet til forenklede anskaffelser i
forbindelse med ideelle virksomheter innenfor
helse- og sosialfeltet. Man kan blant annet
gjennomføre konkurranser kun forbeholdt
ideelle aktører.
Nåværende regjering har vurdert endrin
gene i de nye EU-direktivene, og hvilke konse
kvenser det vil få for våre nasjonale konkur
ranseregler. Regjeringen mener at den rettslige
situasjonen har endret seg, og at vårt særnor
ske «unntak» om å reservere konkurranser
kun for ideelle, må oppheves senest 1.1.20161.
I avhandlingen er det allerede avdekket at
vår nåværende nasjonale ordning medfører
store konsekvenser for ideell sektor. Hvis/når

det særnorske «unntaket» for ideelle bortfal
ler, kan det bety at vi får et samfunn som ho
vedsakelig består av offentlige og kommersi
elle tilbydere.

Restriktiv linje
I avhandlingen framkommer at norske myn
digheter ikke benytter det mulighetsrommet
som ligger i EØS-avtalen og i konkurransere
glene. De har valgt å legge seg på en restrik
tiv linje i de nasjonale konkurransereglene.
En desentralisert ordning har imidlertid gitt
stor valgfrihet for offentlige oppdragsgivere
i anskaffelsesprosessen. Det betyr at det er
valgfritt å benytte «unntaket»2 for ideelle or
ganisasjoner innenfor helse- og sosialfeltet.
Dette er noe av grunnen til at ordningen har
blitt benyttet i forskjellig grad. Mulighetsrom
innenfor konkurransereglene er nærmere be
skrevet i avhandlingen.

Mer bruk av konkurranse
Det er ennå for tidlig å kunne vise til reelle
virkninger av regjeringens konkurransepoli
tikk. Imidlertid er det mulig å belyse temaet.
Ut fra analyse av nåværende og forrige regje
ringsplattform, analyse av forskjellige parti
program og diverse artikler, er det grunn til å
tro at denne regjeringen vil bruke konkurran
seaspektet i større grad. Dette kan medføre
ytterligere reduksjon av ideell sektor.
Regjeringen framstår for tiden som uklar
når det gjelder å ta tydelig stilling til ideelle
organisasjoner når det gjelder konkurranse
med kommersielle. Det foreligger flere po
litiske uttalelser hvor det framkommer at
regjeringen ønsker å likestille kommersielle
og ideelle, og at det ikke er viktig hvem som
leverer tjenestene så lenge kvaliteten er god.
Det uttrykkes også at det skal være lov å tjene
penger på disse tjenestene.

Utvidet egenregi – en annerledes
tolkning
I avhandlingen er det belyst om det er mulig
å innlemme ideelle organisasjoner i et tettere
samarbeid med det offentlige. EU-domstolen

har i praksis akseptert at man kan ha en til
knytning mellom to rettssubjekter uten at
anskaffelsesreglene blir benyttet. Ifølge veile
deren til offentlige anskaffelser er «læren om
egenregi» kun domstolskapt via forskjellige
dommer i egenregisaker.
I Norge handler utvidet egenregi om ver
tikalt eller horisontalt samarbeid mellom of
fentlige virksomheter/foretak. Ut fra infor
masjon fra danske forhold kan det se ut til
at danskene har tolket egenregibegrepet og
mulighetene for utvidet egenregi annerledes.
Det ser ut til at ideelle virksomheter tolkes inn
i «in-house-reglene».
Ved å innlemme ideelle i en utvidet egen
regiordning vil man sannsynligvis stanse ned
byggingen og styrke ideell sektor i Norge. Det
tas imidlertid forbehold om at dette ikke er
en fullstendig redegjørelse av danske forhold,
men kun et innblikk for å avdekke at andre
land har andre løsninger. Det anbefales i av
handlingen at man undersøker disse mulig
hetene nærmere.
Det ser ut til at nærmeste fremtid kan bli
svært avgjørende for hvilke samfunnsvirk
ninger EUs anskaffelsesdirektiv får for våre
nasjonale regler. Det er av avgjørende betyd
ning at politikere og ideelles interesseorgani
sasjoner jobber fram nye gode løsninger, og
at juristenes rolle blir å lete etter muligheter
framfor begrensninger. I så måte blir også for
enklingsutvalgets3 arbeid svært viktig.
Kirsti Nilsson Søyland (MPA)
Søyland, K.N. (2014). Virkning av konkurranse-
utsetting for ideelle organisasjoner.
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/193476

1

Jfr. bl.a. næringsministerens skriftlige svar den 25.02.2014 ut
fra skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) Dokument
nr. 15:411 (2013-2014)

2

Jfr. Forskrift for offentlige anskaffelser, § 2-1 (3)

3

Forenklingsutvalget ble nedsatt av regjeringen Stoltenberg
for å gjennomgå den særnorske delen av regelverket om
offentlige anskaffelser. Hensikten var å forenkle og gi regelverket større fleksibilitet.
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Samarbeid mellom
kommuner og inter
kommunalt samarbeid
Norske kommuner samarbeider i dag på mange
områder for å skape bedre og mer effektive tjenester.
For mange kommuner er stordriftsfordelene allerede
tatt ut, og de vil derfor ikke ha så mye å hente på en
kommunesammenslåing.
a rt i k k elen er fagfellev u r dert

Bjarne Jensen professor i offentlig økonomi ved Høgskolen i Hedmar

FOTO: COLOURBOX

Kommunene har samme funksjoner og opp
gaver i sine lokalsamfunn og regioner. De
konkurrerer ikke mot hverandre når de yter
tjenester til sine innbyggere. For bedrifter,
som driver forretningsvirksomhet, er konkur
ransen mellom bedriftene en viktig drivkraft
for effektivitet og utvikling. Det er vanligvis
forbud mot samarbeid som hindrer konkur
ransen i markedene.
I kommunesektoren er det annerledes. Der
stimuleres det til samarbeid, og det er prestisje
knyttet til utveksling av informasjon, kompe
tanse og oppgaveløsing mellom kommunene.
Gode løsninger i én kommune spres derfor
raskt til andre kommuner. Dette har vært en
viktig drivkraft i utviklingen av kommunene,
og også fylkeskommunene. Samarbeidet har
også gått ut på å løse oppgaver i fellesskap når
det har vært mest hensiktsmessig.
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Det er selvsagt vanskelig å sammenligne
innovasjon i offentlig virksomhet med inno
vasjon i privat virksomhet. I en rapport fra
20101 er blant annet innovasjon i kommunene
og private foretak sammenlignet. En av ho
vedkonklusjonene er: «Studien viser at kom
munene truleg innoverer meir enn føretaka i
privat sektor når vi brukar den mest saman
liknbare målestokken».
SSBs undersøkelse av omfanget av innova
sjon 2 viste at 82 prosent av offentlige virksom
heter hadde gjennomført innovasjon de siste
to årene, mens bare 45 prosent av bedriftene
hadde gjort det samme. Sett på bakgrunn av
1

Teigen, H., Skjeggedal, T. og Skålholt, A: Kommune
sektorens innovasjonsarbeid. Østlandsforskning. 2010
2

Økonomisk Rapport 29.09 2012: Det offentlige best på
nyskaping.

at det er mer samarbeid og utveksling av løs
ninger mellom kommunene enn mellom pri
vate foretak, som konkurrerer med hverandre
i markedet, er kanskje dette resultatet ikke så
overraskende.

SAMARBEID MELLOM KOMMUNER
VIKTIG ÅRSAK TIL KOMMUNAL
EFFEKTIVITET
• I markedsstyrt virksomhet er konkurranse
mellom foretak drivkraft for effektivitet.
Det er vanligvis forbud mot samarbeid som
hindrer konkurranse. Gode løsninger er
forretningsmuligheter.

Dette er interkommunalt
samarbeid

• I kommunesektoren er samarbeid og utveksling av gode løsninger og erfaringer drivkraft
for effektivitet.

Interkommunalt samarbeid betyr samarbeid
mellom kommuner. Det har imidlertid vært
vanlig å reservere betegnelsen til samarbeid ba
sert på formelle avtaler hvor beslutningsmyn
dighet om kommunale oppgaver overføres til et
organ flere kommuner har opprettet i fellesskap
eller til andre kommuner. Virksomheter med
betegnelsen interkommunalt samarbeid bør ha
vedtekter, styre, budsjett og bemanning.

• Undersøkelser fra den senere tid indikerer at
det er mer innovasjon i kommunene enn
i private bedrifter.
Teigen m.fl.: kommunesektorens innovasjonsarbeid
2010. Aarsæther m.fl. Innovative kommuner 2013

Fig 1: Samarbeid mellom kommuner viktig årsak til
kommunal effektivitet
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KS har i rapporten: «Introduksjonshefte for
melt Interkommunalt samarbeid»3 definert
følgende former for interkommunalt sam
arbeid:
1.	 Vertskommunesamarbeid kommune
lovens § 28 a–k
2.	 Samkommune § 2a–2v
3.	 Samarbeid kommunelovens § 27
4.	 Interkommunale selskaper etter Lov om
interkommunale selskaper (IKS)
5.	Aksjeselskaper
De fire første av disse samarbeidsformene er
kjerneorganiseringene for interkommunalt
samarbeid. De er regulert i kommuneloven
og en egen lov om interkommunale selskaper.
Det kan diskuteres om aksjeselskaper, som
eies av flere kommuner, bør regnes som inter
kommunalt samarbeid. For det første bruker
kommunen denne organisasjonsformen når
de deltar i forretningsvirksomhet/nærings
virksomhet. Eierskap i næringsvirksomhet er
ikke en vanlig kommunal oppgave.
For det andre, når en kommune eller flere
kommuner i fellesskap velger å løse kommu
nale oppgaver utenfor de organisasjonsfor
mene som er hjemlet i kommuneloven eller
lov om interkommunale selskaper, har kom
munen valgt en form for «outsourcing» av sin
virksomhet.
Det kan derfor diskuteres om slike selska
per – når flere kommuner deltar i eierskapet
– bør regnes som interkommunale selskaper.
For eksempel var det skandaliserte selskapet
Nedre Romerike Vannverk et aksjeselskap og
ikke et IKS. Det hadde privat og ikke kommu
nal revisjon. Selskapet hadde en friere stilling
overfor eierkommunene enn det de ville hatt
om de var et IKS. Etter oppryddingen i selska
pet er det omdannet til et ordinært IKS.
Min konklusjon er at når flere kommuner
har valgt å løse ordinære kommunale oppga

3
KS: Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid,
2013

34

INTERKOMMUNALT SAMARBEID
KOMMUNENE SAMARBEIDER
PÅ MANGE MÅTER:
• Samarbeid for å lære av hverandre og
utveksle løsninger
• Kjøp av tjenester
• Deltar i næringsvirksomhet i fellesskap
• Regionrådsamarbeid
• Løsning av kommunale oppgaver og
tjenester i fellesskap.
INTERKOMMUNALT SAMARBEID ER:
1. Samarbeid hvor to eller flere kommuner
ivaretar kommunale oppgaver/tjeneste
produksjon i fellesskap
2. En kommune løser andre kommuners
oppgaver/tjenesteproduksjon.
3. Regionrådsamarbeid.

Fig 2: Interkommunalt samarbeid

ver gjennom et felleseid aksjeselskap, så bør
det defineres som interkommunalt samarbeid.
Dersom flere kommuner deltar i et felleseid
aksjeselskap, som ikke driver med kommu
nale oppgaver, men næringsvirksomhet, bør
det ikke klassifiseres som interkommunalt
samarbeid. Selv om kommunene skulle velge
å slå seg sammen, er det lite sannsynlig at
organisasjonsformen AS ville blitt endret for
slike virksomheter. Eksempler er energiverk,
vernede bedrifter og selskaper knyttet til næ
ringsutvikling og reiseliv. I mange av disse
virksomhetene deltar også andre enn kommu
ner i eierskapet.
Det er også spørsmål om bompengesel
skaper bør klassifiseres som interkommunalt
samarbeid. Bompengeselskapene er i all ho
vedsak organisert som aksjeselskaper. De har
også ofte med private (særlig banker) på eier
siden. De finansierer i hovedsak veier som er
statens eller fylkeskommunenes ansvar. Lån
opptak er vanligvis garantert av fylkeskom
munen.

Et lite analyseselskap, NIVI, har spesialisert
seg på å analysere status og omfang av inter
kommunalt samarbeid. Selskapet er også en
sterk pådriver for større kommuner og kom
for eksempel i august/september 2013 med
innspill i valgkampen om at antall kommuner
i Norge burde reduseres fra 428 til 1054. De
har på oppdrag fra fylkesmennene, gjerne i
samarbeid med KS, utarbeidet fylkesvise over
sikter over status for interkommunalt samar
beid5. De inkluderer i begrepet «interkommu
nalt samarbeid» også avtalebaserte kjøp av
varer og tjenester mellom kommuner og sam
arbeidstiltak uten formell overbygning. Med
en slik definisjon vil antall interkommunale
samarbeidsordninger bli avhengig av skjønn
og hva vi velger å registrere. Stort sett opere
rer NIVI med over dobbelt så mange ordnin
ger som det de forskningsbaserte undersøkel
sene opererer med.
Min konklusjon er at betegnelsen inter
kommunalt samarbeid bør reserveres for
samarbeidsordninger som innebærer at kom
munestyret/fylkestinget overfører beslutnings
myndighet til et felleskap bestående av flere
kommuner eller til andre kommuner.
Det betyr at det dreier seg om:
• Samarbeid med hjemmel i lov om
interkommunale selskaper
• Samarbeid etter kommunelovens § 27
• Vertskommunesamarbeid mv. etter
kommunelovens § 28
• Samkommune etter kommunelovens § 2
• Aksjeselskap eid av flere kommuner i
fellesskap når det driver ordinære
kommunale oppgaver

Interkommunalt samarbeid
i Norge
Omfanget av interkommunalt samarbeid må
les vanligvis på to måter. Den vanligste er å
telle opp antall interkommunale samarbeid.
Den andre måten er å måle hvor stor andel
av kommunenes utgifter som disponeres gjen

nom interkommunale samarbeidsordninger.
Det er i den senere tid laget flere utred
ninger for å kartlegge det interkommunale
samarbeidet. I 2006 utarbeidet Econ (2006)
en rapport6 om interkommunalt samarbeid
for KS. I 2010 utarbeidet Jacobsen m.fl. ved
Universitetet i Agder rapporten «Evaluering
av interkommunalt samarbeid etter kommu
nelovens § 27 – omfang, organisering og vir
keområde»7.
Nyest og mest grundig er utredningen
«Konsekvenser av interkommunalt samar
beid» utført av IRIS i 20138. Vi bør derfor i
hovedsak basere oss på den siste av disse ut
redningene når det gjelder omfanget av inter
kommunalt samarbeid.

Antall interkommunale
samarbeid
Forfatterne av Econ-rapporten tar sterke for
behold om kvaliteten på dataene i sin under
søkelse. Omfanget av unike samarbeidsord
ninger ble anslått til 1417. Et mindretall av
disse samarbeidsordningene var imidlertid
selskaper. Jacobsen registrerte 157 § 27-sam
arbeid i sitt utvalg av kommuner og anslo
på usikkert grunnlag at det utgjorde mellom
halvparten og tre fjerdedeler av slike sam
arbeid, det vil si mellom 210 og 314.
IRIS-rapporten konkluderer med ca. 750
samarbeidsordninger fordelt på 185 § 27-ord

4
Vinsand, G: Skisse til kommunalreform basert på sterkere
primærkommuner. NIVI 2013
5

Eksempler er rapporten «Status for interkommunalt
samarbeid i Møre og Romsdal». NINIVI rapport 2013:4 og
tidligere kartlegginger i Sør-Trøndelag (2009 og 2013),
Nord-Trøndelag (2008 og 2012), Nordland (2010) og ni
kommuner i Romsdal (2011).
6
Econ: Interkommunalt samarbeid i Norge – omfang og
politisk styring. Econ-analyse. 2006
7

Jacobsen, D. I. m.fl.: Interkommunalt samarbeid etter
kommunelovens § 27 – omfang, organisering og virkeområde. Universitetet i Agder 2010

8

Leknes, G. M.fl.: Konsekvenser av interkommunalt
samarbeid. IRIS 2013
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ninger, 127 § 28-ordninger, 239 IKS-er og
199 aksjeselskaper. I tillegg har de anslått at
det er ca. 100 ikke-registrerte samarbeid etter
§ 27 og § 28. Til sammen gir dette ca. 850 in
terkommunale samarbeid. De fleste aksjesel
skapene driver imidlertid næringsvirksomhet.
Dersom vi avgrenser samarbeidet til kommu
nale oppgaver og ikke tar med næringsvirk
somhet, som flere kommuner deltar i eierska
pet av, er omfanget rundt 800. IRIS-rapporten
anslår på litt usikkert grunnlag at det i tillegg
kan være ca. 425 avtalebaserte samarbeid.
KS uttaler følgende om omfanget av inter
kommunalt samarbeid i sitt Introduksjonshef
te Formelt Interkommunalt samarbeid (s. 4):
«Til sammen er det om lag 850 formelle
samarbeid i Norge, som fordeler seg med om
lag like mange (om lag 200) § 27-samarbeid,
vertskommunesamarbeid og interkommuna
le AS-er og om lag 250 IKS-er. Kommunene
samarbeider lite innenfor de store kjerneopp
gavene som barnehage, grunnskole og pleie
og omsorg. Hver kommune deltar gjennom
snittlig i elleve interkommunale samarbeid.
De største kommunene deltar gjennomsnitt
lig i flere samarbeid enn de andre kommu
nene. Kommuner med over 20.000 innbyg
gere samarbeider mest innenfor samferdsel
og næringsutvikling, havn og kulturhus/kino
– som ofte organiseres som AS-er og IKS-er.
Kommuner med færre enn 1500 innbyggere
samarbeider mest innenfor barnevern og le
gevakt – som ofte organiseres som vertskom
munesamarbeid. I tillegg til de formaliserte
samarbeidsmodellene anslås det at det er
halvparten så mange avtalebaserte interkom
munale samarbeid.»
Utvalget som har utarbeidet rapporten
«Kriterier for god kommunestruktur»9 (heret
ter benevnt Vaboutvalget etter utvalgslederen
Signy Vabo) stiller seg tvilende til om omfan
9

Vabo, I. R. m.fl.: Kriterier for god kommunestruktur. Delrapport fra ekspertutvalget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Mars 2014
10

Sørensen, R., Borge, L-E, Vabo, S.I. m.fl.: Omstilling og
utvikling i norske kommuner. BI-rapport 3, 2007
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get av interkommunale samarbeid i IRIS-rap
portens analyse er riktig og skriver (s. 107):
«Det er derfor grunn til å tro at omfanget
er betydelig høyere enn anslaget i Leknes m.fl.
(IRIS-rapporten, forfatterens anmerkning)»
De synes å bygge blant annet på rapporten
«Omstilling og utvikling i norske kommu
ner»10 fra 2007. Lederen av Vaboutvalget og
et av utvalgets medlemmer – Lars Erik Borge
– var medforfattere i rapporten. Der hevdes
det at det er over 6000 interkommunale sam
arbeidsordninger i Norge. Anslaget fra Vabo
og Borge m.fl. i 2007 er imidlertid basert på
en helt elementær regnefeil. De forklarer sitt
anslag på følgende måte i rapporten (s. 57):
«I gjennomsnitt oppga disse kommunene
(158 kommuner) 14 samarbeids
tiltak,
noe som skulle tilsi at det eksisterer over
6000 interkommunale samarbeidsordninger
i Norge.»
Forfatterne har tydeligvis multiplisert 14
(gjennomsnitt for antall samarbeidsordninger
en kommune har oppgitt å delta i) med antall
kommuner som i 2007 var 433. Da framkom
mer et tall på over 6000. Det de da har re
gistrert er summen av antall kommuner som
deltar i alle ordningene. For å komme fram til
antall interkommunale samarbeid må de selv
sagt korrigere for at det deltar flere kommuner
i hver ordning. Dersom gjennomsnittet er seks
til åtte (vanlig anslag på gjennomsnittlig delta
gelse i samarbeidsordningene), blir det riktige
tallet mellom 800 og 900 samarbeid. Med an
dre ord på samme nivå som i IRIS-rapporten
og som ekspertutvalget hevder er feil.
Fig. 3 gir en oversikt over de beste ansla
gene over antall interkommunale samarbeid
som foreligger i dag. Dersom vi holder oss til
det som er registrert, så er det ca. 750 sam
arbeid. Anslaget på uregistrerte samarbeid er
anslått til ca. 100. Tas de med, lander vi på
850 ordninger. Noen vil også inkludere avta
lebaserte samarbeid uten å oppfylle formelle
krav til interkommunalt samarbeid. Dette
anslås til ca. 425 ordninger. Et slags utvidet
begrep for interkommunalt samarbeid lander
i så fall på mellom 1200 og 1300 ordninger.

IKS og § 27-samarbeid
ANTALL INTERKOMMUNALE
SAMARBEID IRIS-RAPPORT 2013
I. REGISTRERTE
• §27 185
• §28 127
• Iks
239
• As-er 199 (det store flertallet driver
			
næringsvirksomhet)
• Sum 750
II. ANSLAG IKKE REGISTRERTE § 27/28SAMARBEID: CA. 100
III.ANSLÅR PÅ USIKKERT GRUNNLAG AT
DET I TILLEGG ER CA. 425
AVTALEBASERTE SAMARBEID
NOE AVHENGIG AV HVORDAN INTER
KOMMUNALT SAMARBEID DEFINERES
ER ANTALLET:
vid definisjon: 1200/1300
formell definisjon: 700/800

Fig 3: Antall interkommunale samarbeid

En annen måte å måle omfanget av interkom
munalt samarbeid på, er å beregne hvor mye
andelen kommunale utgifter som er knyttet til
ordningene utgjør i prosent av kommunenes
samlede utgifter. I rapporten «Interkommu
nalt Samarbeid i Indre Østfold»11 utgjør denne
andelen sju prosent av de samlede kommunale
utgiftene. I IRIS-rapporten anslås det at ut
giftene til de interkommunale samarbeidsord
ningene utgjør ca. ti prosent av kommunenes
samlede utgifter. I denne beregningen er det
imidlertid tatt med utgifter til energiverk, ver
nede bedrifter og bompengeselskaper, som
ikke er kommunale utgifter.
Dette anslaget er derfor for høyt som an
slag på den andelen av kommunenes utgifter
som disponeres i interkommunale ordninger.
Et mer rimelig anslag på kommunale utgifter
som disponeres av interkommunale samar
beidsordninger er mellom seks og åtte prosent
av kommunenes samlede utgifter.

Det er vanlig å hevde at kommunal virksom
het organisert etter lov om interkommunale
selskaper driver forretningsvirksomhet. Det
er feil. Derfor skal jeg her kort belyse hva de
såkalte IKS-ene driver med. I henhold til over
sikter over kommunale foretak og interkom
munale selskaper i Kostra (SSB) var det i alt
236 interkommunale selskaper i 2010. I 2006
var det 206 slike selskaper. Virksomhetsom
rådene til disse selskapene er angitt i fig. 4.
De brukes ofte i kommunal virksomhet
som er finansiert av egne inntekter i form av
avgifter, gebyrer og leieinntekter og som dri
ves av flere kommuner i felleskap basert på
selvkostprinsipper. Disse virksomhetsområ
dene er havner, vann, avløp og renovasjon.
Det er i særklasse flest slike selskaper på reno
vasjonsområdet. Til disse virksomhetene kan
det gjøre seg gjeldende stordriftsfordeler som
kommunen tar ut gjennom samarbeidet.
Andre områder er kommunal revisjon,
kommunale arkiver, brannvesen, krisesen
tre, legevakt, PP-tjenester, alarmsentraler og
IKT-tjenester. Dette er spesialiserte områder
hvor kommunene kan ha større fagmiljøer og
et høyt kompetansenivå uten å måtte slå seg
sammen. Antall deltakerkommuner i selska
pene varierer fra to til 30–40. Gjennomsnitt
lig er det mellom sju og åtte deltakerkommu
ner. Fylkeskommunen kan også være deltaker
sammen med kommunene i et fylke. Eksempel
på det er interkommunale arkivselskaper.
I rapporten fra Universitetet i Agder
(Jacobsen 2010 s. 25) angis at IKS-er driver
«Primært oppgaver av forretningsmessig
art». Det er, som nevnt, feil. IKS-ene ivaretar
tjenester for kommunene i felleskap, noe som
er på linje med å drive tjenestene i egenregi.
Enten er det helt ordinære kommunale tje
nester overfor innbyggere og næringsliv, eller
fellestjenester som for deltakerkommunene.
11

Jensen, B. og Narud, O.G., Antonsen, R. og Erichsen, A.B.:
Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i Indre
Østfold. Høgskolen i Hedmark 2014

37

VIRKSOMHET
Vann/avløp/renovasjon

ANTALL
SELSKAPER
65

Herav bare:
Vann
8
Avløp
5
Renovasjon 46

HAVNER

10

BRANN/ALARM

26

BARNEVERN OG
KRISESENTRE

12

HELSEVERN

16

KULTURINSTITUSJONER

23

OPPLÆRING/VERNEDE
BEDRIFTER

8

ARKIV

11

REVISJON OG
KONTROLLUTV. SEKR.

40

FELLES IKT
NÆRINGSUTVIKLING
ANNET
SUM

6
16
3
236

Fig 4: Interkommunale selskaper fordelt på
virksomhet, 2010. Kilde: Kostra

Selskaper som driver forretningsvirksom
het driver næringsvirksomhet hvor formålet
blant annet vil være å drive selskapene for å få
størst mulig overskudd. Slike formål har ikke
virksomheter registrert som IKS-er i SSBs
database Kostra.
Kommunene har ikke adgang til å garan
tere for næringsvirksomhet. Siden IKS-ene
er garantert av deltakerkommunene kan de
heller ikke drive næringsvirksomhet. I reno
vasjonssektoren er håndtering av hushold
ningsavfall en kommunal oppgave, mens det
er konkurranse med private aktører om næ
ringsavfall. For å løse denne utfordringen har
renovasjonsselskaper, som er organisert som
IKS-er, f.eks. skilt ut håndtering av nærings
avfall i egne aksjeselskaper.
Jacobsen har i sin rapport om § 27-samar
beid registrert hvilke områder slike samarbeid
foregår på (Jacobsen s. 36). I hans utvalg er
32 prosent av samarbeidene Regionråd. Det
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øvrige fordeler seg på tjenester til innbyggerne
eller interne tjenester til kommunene. Elleve
prosent gjelder akuttberedskap (legevakt og
brann), åtte prosent friluftsliv og naturfor
valtning og sju prosent kontrollutvalgsse
kretariater. Det resterende fordeler seg med
mindre andeler på PP-tjenester, undervisning/
kompetanseutbygging, IKT, innkjøp, skatt og
næringsutvikling.
Oversiktene viser også at de tjenesteom
rådene som kommunene bruker mesteparten
av sine ressurser på; barnehager, grunnskole,
skolefritidsordninger og pleie og omsorg, iva
retas gjennom den ordinære kommunale virk
somheten i de fleste norske kommuner, både
store og små. I en del av de aller største kom
munene, særlig Oslo og Bergen, er ikke denne
problemstillingen særlig viktig. Det viktige for
disse kommunene er at, i stedet for å ivareta
tjenesteområdene i egen regi, blir de «outsour
cet» til private bedrifter gjennom konkurran
seutsetting. De som vinner slike konkurranser
er ofte selskaper med tilknytning til skatte
paradiser. Det vil være vanskelig for norsk
baserte bedrifter å stille opp mot disse.

Virkninger av inter
kommunalt samarbeid
Dette er ikke en utfyllende drøfting av virk
ningene av interkommunalt samarbeid, kun
en gjennomgang av de mest sentrale.
Kommunene driver interkommunalt sam
arbeid ut fra tre hovedformål: (1) å utnytte
stordriftsfordeler (2) å skape større kompe
tansemiljøer (3) å samordne og skape bedre
utvikling for en region.
Stordriftsfordeler er knyttet særlig til kom
munaltekniske tjenester, til tjenester hvor det
er spesialisering og hvor det er behov for et
større befolkningsgrunnlag for å utnytte den
kapasiteten tjenestene har. Disse fordelene
kan oppnås gjennom interkommunalt sam
arbeid uten å måtte slå kommunene sammen
til større enheter. Da kan kommunene sam
tidig utnytte de fordelene små kommuner har

med nærhet mellom innbyggerne og kommu
nens politikere og ansatte på de tunge kom
munale tjenestene innenfor oppvekst og ut
danning og pleie og omsorg.
Interkommunalt samarbeid er en av årsa
kene til at det ikke kan forventes vesentlige
kostnadsgevinster ved kommunesammenslut
ninger og større kommuner. Gevinster ved
stordriftsfordeler er allerede tatt ut gjennom
interkommunale samarbeidsordninger. Sam
tidig bidrar det til at små kommuner kan yte
gode tjenester også på svært spesialiserte om
råder.
En positiv regional utvikling vil alle kom
muner i en region ha glede av. Mye av for
målet med regionrådene er nettopp å sam
ordne og skape bedre utvikling i næringsliv,
befolkning og kultur i regionen. Da kan vi
kombinere kraften i at enkeltkommuner ar
beider for å bedre utviklingen i sin kommune
samtidig som vi gjennom regionen samordner
alle kommunenes krefter til felles beste for
hele regionen.
Disse forholdene kommer også godt fram
i utvalgte politikeres vurdering av hovedfor
målene for interkommunalt samarbeid (IRISrapporten, s. 78):
• Økonomisk effektivisering
• Øke kvaliteten på tjenestene
• Styrke regionene og utviklingsarbeidet ut
over kommunegrensene
De utredningene som er gjennomført viser at
holdningene til interkommunalt samarbeid
gjennomgående er positive. Det gjelder både
Econ-rapporten fra 2006, Jacobsens under
søkelse fra 2011 og IRIS-rapporten fra 2013.
Utfordringene knyttet til interkommunalt
samarbeid er, i henhold til disse forsknings
rapportene, at det trengs en bedre oversikt
over og mer informasjon om samarbeidsord
ningene. Samtidig er det slik at oversikten på
dette området ikke er dårligere enn for ordi
nær kommunal virksomhet.
Det gis også uttrykk for at det er behov
for sterkere politisk styring. Men det er sen

trale aktører fra politikk og administrasjon
som deltar i styringen. Medlemmer av kom
munestyrene har full adgang til å ta opp
problemstillinger knyttet til interkommunale
samarbeid, og det gjøres også. Ordningene
oppfattes ikke som satellitter på utsiden av
kommunene eller utenfor politisk kontroll, og
det er ingen systematisk forskjell i vurderin
gene mellom store og små kommuner.
Rapportene konkluderer med at det er be
hov for bedre informasjon og oversikt over de
interkommunale samarbeidsordningene og at
det er behov for at de styres politisk av del
takerkommunene.
I de senere årene er det blitt vanlig at kom
munene i interkommunale samarbeid i felles
skap utarbeider oversikter over samarbeids
ordningene. Der legges det opp til hvordan
interkommunalt samarbeid, særlig interkom
munale selskaper, skal styres. Det kan gjelde
forhold som styringsprinsipper, budsjettfor
utsetninger, lønnspolitikk, kostnadsfordeling
og styresammensetning. Erfaringene fra bruk
av eiermeldinger som redskap for slik styring
er gode. Eksempel på en slik eiermelding er
Interkommunal Eierskapsmelding for Indre
Østfold12 .
Disse vurderingene synes ikke å deles av
Vaboutvalget som er oppnevnt for å lage kri
terier for ny kommunestruktur. De har et
svært negativt syn på interkommunalt samar
beid. Deres vurderinger er knyttet til følgende
påstander (Vaboutvalget, s. 72):
• Interkommunale samarbeidsordninger er
i mindre grad underlagt folkevalgt styring
• Samarbeid på tvers av tjenestene innad i
en kommune kan bli vanskeligere
• Vanskeliggjør økonomisk styring
Signy Vabo og Lars Erik Borge uttaler på s. 46
i sin rapport også at «Stadig flere kommuner
inngår i interkommunale samarbeid og staten
har lagt til rette for ulike modeller». Det siste
12

Indre Østfold Regionråd: Interkommunal Eierskaps
melding for Indre Østfold. Revidert utgave juni 2013.
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er riktig og det må vel oppfattes som positivt
at staten legger til rette for at interkommunalt
samarbeid kan ivaretas på gode og oversikt
lige måter.
Men at stadig flere kommuner inngår i in
terkommunalt samarbeid kan ikke være riktig
siden alle kommuner så godt som alltid har
drevet interkommunalt samarbeid. Vet ikke
Vaboutvalget det, eller mener de at omfan
get av ordningene har økt? Det siste er sann
synligvis riktig, men her mangler vi tall. For
eksempel har det etter 2002 blitt vanlig å or
ganisere sekretariatene for kontrollutvalgene
og kommunal revisjon som interkommunale
selskaper. Det utgjør i dag 40 ordninger. De
har imidlertid relativt lite økonomisk omfang,
og det er vel de færreste som vil hevde at de er
et demokratisk problem.
Tilsvarende gjelder de fylkesvis organiser
te arkivene og brann- og redningstjenester. Et
annet område hvor det er økning er barnever
net. Samhandlingsreformen utløser også nye
samarbeidsordninger.
Signy Vabo og Lars Erik Borge er ansvar
lige for alvorlige feilberegninger i omfanget
av interkommunalt samarbeid i BI-rapporten
«Omstilling og utvikling i norske kommuner»
jf. deres påstand om at det var over 6000 in
terkommunale samarbeidsordninger. I samme
rapport (s. 24) brukte de sin feilberegning til
følgende vurdering:
«Men kommunene forsøker jo å kompen
sere gjennom tusenvis av interkommunale
selskaper. Kommunene forsøker åpenbart å
utnytte stordriftsfordelene. Problemet er at
det er vanskelig å ha politisk kontroll med
disse selskapene – og vi får administrasjons
styrte monopoler uten tilstrekkelig eierkon
troll og effektivitet.»
Vabo og Borge konkluderte allerede i 2007
på følgende måte om interkommunalt sam
arbeid:
«Interkommunalt samarbeid ser derfor
ikke ut til å være et godt alternativ til kommu
nesammenslåing. Det er (minst) tre grunner
til dette. For det første er den interkommu
nale eierstyring oftest svak. Interkommunale
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selskaper har ofte store og heterogene styrer.
Studier av kommersielle selskaper viser at
selskaper med slike styrer har lav lønnsom
het. I interkommunale selskaper kan det være
konflikter mellom politiske styrerepresentan
ter som svekker selskapets beslutningsevne.
For det andre viser det seg at virksomheter
som er eid av mange kommuner har lavere
effektivitet enn virksomheter som er eid av en
kommune… For det tredje er det liten eller
fraværende konkurranse om de tjenester som
leveres av interkommunale selskaper.»
Dette er en merkverdig begrunnelse for
motstand mot interkommunalt samarbeid.
Forfatterne synes å tro at interkommunalt
samarbeid er forretningsvirksomhet med
kommersielle formål og at de bør konkurrere
med andre selskaper om å yte tjenestene. De
interkommunale selskapene driver ikke kom
mersiell virksomhet, men ivaretar kommunale
oppgaver. De har ikke økonomisk overskudd
som formål. Formålet er å sikre innbyggere og
næringsliv gode kommunale tjenester på en
økonomisk gunstig måte. Tjenestene finansi
eres enten av gebyrer og avgifter basert på selv
kostprinsipper eller av kommunenes skatteinn
tekter. Det burde være elementære kunnskaper
for eksperter på kommunal virksomhet.
Det sterkeste ankepunktet mot interkom
munale samarbeidsordninger er påstandene
om at de undergraver demokratisk styring.
Selvsagt kan interkommunalt samarbeid bli
en demokratisk utfordring dersom for mange
oppgaver skyves ut av kommunestyrene og i
stedet løses i fellesselskaper. Det er imidlertid
stor oppmerksomhet omkring den utfordrin
gen dette kan komme til å representere. Inter
kommunalt samarbeid har ikke det omfanget
eller de demokratiske problemene som Vabo
utvalget hevder. Det har heller ingen entydig
sammenheng med kommunestrukturen og er
på ingen måte noe særnorsk. Det er snarere en
internasjonal trend.
Samarbeidet mellom kommunene er deri
mot fortsatt et alternativ til kommunesam
menslåing og også til «outsourcing» eller kon
kurranseutsetting av kommunale tjenester. Er

det derfor interkommunalt samarbeid er blitt
en torn i øyet for så mange? Det er påfallende
at tilhengerne av færre kommuner overdriver
omfanget av interkommunalt samarbeid og
hevder at det er svært problematisk til tross
for at seriøse forskningsrapporter om omfang
og syn på slikt samarbeid sier noe annet. Ek
spertutvalget for kommunereform faller klart
i denne kategorien.
Dette går også fram av rapporten «Inter
kommunalt samarbeid i Indre Østfold». Re
presentantene for de kommunene som har tatt
til orde for en sammenslåing av kommunene
i Indre Østfold ser på det interkommunale
samarbeidet som svært problematisk og ar
beidskrevende (de store kommunene). Repre
sentantene for kommunene som ikke ønsker
sammenslåing, ser ikke på interkommunalt
samarbeid som problematisk og svært arbeids
krevende (de mindre kommunene). Dette står
også i motsetning til Vaboutvalgets vurderin
ger som hevder at interkommunalt samarbeid
er særlig krevende for de mindre kommunene.

Samarbeid er avgjørende
Samarbeid mellom kommuner og interkom
munalt samarbeid er grunnleggende positivt
og er et viktig bidrag til positiv utvikling av
kommunal virksomhet og kommunale tje
nester. Omfanget av interkommunalt samar
beid og de problemer det kan skape overdri
ves sterkt av krefter som er opptatt av å få
større kommuner. Signy Vabo og Lars Erik
Borge var medforfattere i den rapporten som
i 2007 bidro til den største overdrivelsen av
interkommunale samarbeidsordninger. Deres
beregning er basert på en elementær regnefeil.
Interkommunalt samarbeid bidrar til at
mindre kommuner kan utnytte eventuelle
stordriftsfordeler i kommunal virksomhet, og
ha gode fagmiljøer der de mest spesialiserte
tjenestene krever et større befolkningsgrunn
lag enn de mindre kommunene har. Det er en
av årsakene til at det ikke kan forventes øko
nomiske innsparinger ved større kommuner.

{

Det minner mer om et forstokket
og gammeldags syn med liten
forståelse for hvordan et moderne
samfunn utvikles og styres.

Kostnadsgevinster ved stordriftsfordeler er
allerede tatt ut. Derved kan de mindre befolk
ningsrike kommunene utnytte nærheten mel
lom innbyggerne og kommunens politikere
og tjenestemenn til å yte bedre kommunale
tjenester.
Nærheten mellom innbyggere, politikere
og tjenesteområder er den mest sannsyn
lige årsak til at innbyggerne i små kommu
ner er mest fornøyd med de ressurskrevende
kommunale tjenestene innenfor oppvekst og
grunnskole, pleie og omsorg og helsetjenes
ter. Kommunene bruker ca. 80 prosent av
sine utgifter på disse tjenestene. Innbyggernes
tilfredshet med disse tjenestene synker med
økende kommunestørrelse.
Vaboutvalgets mandat for å utvikle kri
terier for god kommunestruktur inneholder
punktet: «Som et generelt prinsipp skal det
legges til grunn at alle kommuner skal løse sine
lovpålagte oppgaver selv». Utvalget synes å ha
tolket dette slik at kommuner helst ikke skal
kjøpe tjenester eller inngå i samarbeid med an
dre kommuner om kommunale oppgaver.
En konsekvens av et slikt prinsipp bør vel
også være at kommunene helst ikke skal kjøpe
tjenester fra privat sektor. Vi må sette spørs
målstegn ved om det samfunnssynet som et
slikt prinsipp bygger på passer for vårt mo
derne samfunn. Det minner mer om et for
stokket og gammeldags syn med liten forstå
else for hvordan et moderne samfunn utvikles
og styres. Poenget må vel være at kommunene
skal løse sine oppgaver på den beste måten
for sine innbyggere, sitt organisasjonsliv og
sitt næringsliv. Samspill, samarbeid og kom
munikasjon mellom de mange aktørene som
påvirker og former utviklingen, er avgjørende
for å få gode resultater.
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Mimmi Kvisvik forbundsleder, Fellesorganisasjonen (FO)

BARNEVERN OG
INTERKOMMUNALT
SAMARBEID
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Interkommunalt samarbeid på barnevernsområdet
viser seg for mange kommuner å gjøre barneverns
tjenestene bedre. De siste årene har flere kommuner
inngått slikt samarbeid.

Fellesorganisasjonen (FO) er svært positiv til
at kommunene inngår samarbeid på tvers av
kommunegrensene, fordi det er med på å ska
pe et bedre fagmiljø og dermed bedre tjenester
for befolkningen.
Norge er et langstrakt land med 428 kom
muner som varierer i størrelse. I 75 prosent av
kommunene bor det færre enn 10.000 innbyg
gere. Dette gjør kommunestrukturen i Norge
utfordrende, spesielt med tanke på de kom
munale barnevernstjenestene. Mange små
kommuner fører til at det ofte er få ansatte på
barnevernskontorene. I en undersøkelse utført
av Deloitte for KS (2012)1 kommer det fram at
det i 39 prosent av de spurte småkommunene
(med mindre enn 5000 innbyggere) har 1–2
årsverk i barnevernstjenesten. 30 prosent av
kommunene har 3–4 årsverk.
Det sier seg selv at små kommuner vil ha
større utfordringer enn store kommuner med
å skape så gode barnevernstjenester som mu
lig. Summen av den kompetansen en barne
vernstjeneste trenger for å løse sine oppgaver
på en faglig forsvarlig måte, kan knapt dekkes
av et fåtall ansatte. Den typen tjeneste som
barnevernet er, krever samspill fagfolk imel
lom, i praksis, i drøftinger, i veiledning og ved
beslutninger.

Kommunereformen
FOTO: COLOURBOX

Kommunereformen som regjeringen har vars
let, har som uttalt mål «å sikre et sterkt lo
kaldemokrati». Et hurtigarbeidende ekspert
utvalg ser på oppgaveløsning i kommunene. 2
Grunnlaget for utvalgets arbeid er at kom
muner skal slå seg sammen til større, robuste

enheter, og at alle kommuner skal kunne løse
sine lovpålagte oppgaver selv. Videre står det
om oppdraget: «Ekspertutvalget skal på fritt
faglig grunnlag gjennomgå og foreslå prinsip
per og kriterier for en ny kommuneinndeling.
Kriteriene kan for eksempel være knyttet til
økonomisk robusthet, bo- og arbeidsmar
kedsregioner og andre forutsetninger for god
oppgaveløsning (herunder kapasitet, effekti
vitet, kompetanse og størrelse på fagmiljø).»
Dermed er viktige premisser for utredning
og videre diskusjon om framtidig kommune
struktur lagt.
Slik FO forstår det, vil en naturlig følge av
en storkommunereform være at fylkeskom
munen tappes for oppgaver og nedlegges.
Ekspertutvalget skal levere to rapporter: en
delrapport ble lagt fram i mars og sluttrap
porten kommer i desember 2014. FO advarer
mot en storstilt kommunesammenslåing i hur
tigtogsfart uten at de grunnleggende premis
sene for og konsekvensene av å gjennomføre
en slik strukturreform har vært grundig be
lyst, og gjenstand for en bred og demokratisk
behandling. Omkostninger og ulemper, så vel
som mulige fordeler, må vurderes nøye.
Erfaringer fra Danmark, som i 2007 gjen
nomførte en tvangssammenslåing av kommu
ner, viser at lokaldemokratiet er blitt vesentlig
svekket som følge av reformen.3 Samtidig med
at antallet kommuner i Danmark ble redu
sert fra 271 til 98, ble de 14 fylkene (amtene)
1

Deloitte (2012). Barnevernet i små kommuner – status og
utfordringer. Deloitte: Oslo

2

Pressemelding 3.1.2014 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Regjeringen.no
3

Nyhetsbrev nr. 10 – 2013 fra For Velferdsstaten
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FO vet at høy kompetanse
nærmest mulig dem det
gjelder er viktig.

kreving. 66 prosent av den danske befolknin
gen og 60 prosent av danske lokalpolitikere
mener at lokaldemokratiet står svakere i dag
enn før reformen.
Dette innlegget kan også stå som et inn
spill til ekspertutvalget som dessverre ikke har
funnet plass for noen arbeidstakerorganisa
sjoner. Gjennom sin medlemsmasse kunne de
bidratt med den ekspertise – erfaringskompe
tanse – som kun de med skoa på primært har.

Interkommunalt samarbeid
– et alternativ?

redusert til fem regioner som ble tappet for
mye av sitt politiske innhold. Mange oppga
ver som amtene hadde tidligere, som utdan
ning og samferdsel, ble delt mellom staten og
de nye storkommunene. Med reformen mistet
regionene også selvstendig rett til skatteinn

Ulike varianter av interkommunalt samarbeid
kan være alternativer til kommunesammenslå
ing. I alle fall på enkelte av kommunenes tje
nesteområder. I undersøkelsen til KS svarer 52
prosent av småkommunene at de deltar i et in
terkommunalt samarbeid på barnevernsområ
det. 11 prosent av kommunene har planer om
å inngå i et slikt samarbeid i løpet av de neste
fem årene. Årsaken til at kommunene vil delta
i et slikt samarbeid er at de ønsker å styrke det
faglige miljøet, øke kompetansen og gjøre det
enklere å rekruttere nye fagpersoner.
FO vet at høy kompetanse nærmest mu
lig dem det gjelder er viktig. Kvalitet hand
ler om at barnevernsarbeiderne får brukt sin
kompetanse. Rammebetingelser som gode
veilednings- og kompetansesystemer, dyktig
ledelse, samt arbeidsforhold er sentralt. Gode
arbeidsforhold betyr gode fagmiljøer og nok
kapasitet for den enkelte saksbehandler. FO
mener derfor at barnevernet skal ha en kom
petansenorm på minimum 5 fagstillinger og
mellom 10 og 15 saker pr. saksbehandler.
Også LO-kongressen tilsluttet seg en slik
bemanningsnorm. En slik norm er nødvendig
for å skape et barnevern som er faglig godt og
stabilt, og som gir best mulig tjenester til inn
byggerne. Selv om ikke denne normen er ved
tatt, ser mange kommuner at flere ansatte på
barnevernskontorene er en fordel. De har der
for inngått samarbeid på tvers av kommune
grensene.
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Interkommunale barnevern
skaper et større rom for
kunnskapsutveksling
og diskusjoner.

Et styrket fagmiljø vil gjøre det enklere å
få tilgang til den kompetansen som allerede
finnes, fordi det vil være attraktivt for dyktige
og erfarne barnevernsarbeidere å søke seg til
og bli værende i førstelinjetjenesten. Det vil
også gjøre det enklere å ivareta nyansatte og
øke kvaliteten på opplæringen av nyutdan
nede barnevernspedagoger og sosionomer.
Et av problemene ved små tjenestesteder
med få ansatte er at det er vanskelig å få til
gode faglige diskusjoner og faglige vurde
ringer. Interkommunale barnevern skaper et
større rom for kunnskapsutveksling og dis
kusjoner. Større fagmiljøer gjør det enklere
med veiledning, kursing og muligheter for vi
dereutdanning. Ikke minst, så gjør større fag
miljøer det lettere å få ansatt ledere med god
kompetanse på fag og lederskap.
Større fagmiljøer gjør det også enklere
å følge opp forskriften om internkontroll
i barne
vernstjenestene og bestemmelsen i
barnevernsloven om at barnevernstjenestene
skal være forsvarlige. Dette er en ny bestem
melse som trådte i kraft 1.1.2014. Forsvarlige
tjenester i barnevernet er en rettslig standard
som bygger på normer utenfor loven. Dette
innebærer at det som er anerkjent som god
faglig praksis i barnevernet er blitt et lovfestet
krav. Interkommunalt samarbeid kan være
med på å skape bedre forutsetninger for at
barnevernsloven følges og forsvarlige tjenes
ter kan utføres.
Erfaringene fra kommuner som har dan
net interkommunale samarbeidsavtaler viser
at et stort flertall er fornøyd med ordningen.
Undersøkelsen fra KS viser at over 90 prosent
av kommunene mener samarbeidet funge
rer godt, og at det har ført til bedre tjenes
ter. Dette er i tråd med vurderingene fra FOs
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medlemmer som arbeider i interkommunale
barnevern. Kommunene rapporter at de ikke
sparer penger på dette samarbeidet. Det er
heller noe høyere utgifter forbundet med det.
I og med at tjenestene blir bedre, mener de det
er verdt å gjøre likevel.

Ulike modeller
Det finnes ulike modeller for interkommunale
barnevern. De vanligste er vertskommune
modellen og styremodellen 4. Vertskommune
modellen vil enkelt si at en kommune kjøper
barnevernstjenester fra en annen kommune.
Styremodellen innebærer et større samarbeid
mellom barnvernstjenester i de ulike kommu
nene. Dette samarbeidet er hjemlet i kommu
nelovens § 27 om interkommunalt samarbeid.
I tillegg har noen kommuner inngått samar
beid etter samkommunemodellen. Dette sam
arbeidet hjemles i kommunelovens kapittel 5b.
Det er en ny modell som tillater kommuner å
samarbeide på tvers av mange sektorer og om
flere ulike oppgaver. Dette blir gjort under et
felles valgt samkommunestyre.
FO er svært kritisk til samkommuneløs
ninger fordi dette representerer en utydelig
het når det gjelder ansvar og kontinuitet, som
er viktig for å tydeliggjøre et politisk ansvar
for de tjenestene som gis. Ikke minst er det
av stor betydning ved behov for å rapportere
administrativt om manglende rammebetin
gelser for å kunne løse oppgavene. Ofte vil
dette gjelde nettopp barnevern. Vi har sett
eksempler på ansvarsfraskrivelse som resultat
av en samkommuneløsning. Hvilken modell
som benyttes er avhengig av lokale forhold.
Interkommunale løsninger kan også til tider
gi utfordringer når det gjelder å sikre med
bestemmelsesrett for ansattes representanter.
FO forutsetter at vi får dette på plass på en
tydelig måte i hovedavtalen. Det er en viktig

4

Brandtzæg, Bent Aslak. 2006. Evaluering av forsøk med
interkommunale barnevern. Telemarksforskning: Bø

forutsetning for et godt samspill mellom ar
beidstaker- og arbeidsgiversiden for å sikre
gode tjenester og et forsvarlig arbeidsmiljø.

Grunnlaget for samarbeid
En årsak til at kommuner ikke ønsker å inngå
i interkommunale samarbeid, kan for eksem
pel være at nabokommunen er for stor, eller
at samarbeidet vil skape problemer fordi de
geografiske avstandene vil bli for store og
uoversiktlige til at et samarbeid vil være hen
siktsmessig. Det er derfor viktig at interkom
munalt samarbeid starter som et selvstendig
initiativ på kommunenivå. FO tror ikke at
tvang eller pålegg om å inngå samarbeid er
veien å gå, men det er viktig å informere kom
muner som ikke har interkommunalt samar
beid om mulighetene som ligger der.
For at interkommunalt samarbeid skal
fungere, er det foruten en vilje til samarbeid,
viktig med tydelige og definerte oppgave- og
ansvarslinjer. I tillegg må det være et funge
rende administrativt system på tvers av kom
munene. Dette dreier seg om IKT-løsninger,
lokaler og bemanning. Alt dette må være på
plass før det interkommunale samarbeidet
kan iverksettes. Det må derfor brukes mye tid
på planlegging og forankring slik at grunn
laget ligger støtt. Grunnforutsetningen for
dette er en ledelse som bygger på et tett og
involverende samarbeid med tillitsvalgte og
medarbeidere. I de kommunene som har ne
gative erfaringer har dette ikke vært på plass).
Manglende samhandling innad i kommunen
og ulike prioriteringer og manglende kom
munikasjon kommunene imellom er oppgitt
som de viktigste årsakene til at det kan oppstå
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problemer. Et godt grunnlag gjør det mulig å
finne løsninger.
Det er riktignok ikke slik at en sammenslå
ing av kommunale tjenester nødvendigvis er
fasiten for å kunne gi gode tjenester. Det ser vi
for eksempel i Midtre Namdal samkommune,
der barnevernet er siktet for tjenesteforsøm
melse. Hva som ligger til grunn for disse for
holdene i denne barnevernstjenesten er uklart,
men det er tydelig at det handler om dårlig
styring av tjenesten. Dette viser blant annet
hvor viktig det er at forskriften for internkon
troll følges, og at man ikke blindt kan stole på
at problemer vil forsvinne ved samarbeid.

Rom for forbedringer
Kommunesammenslåing er ikke den eneste
veien å gå for å gi befolkningen bedre tjenes
ter. Med den forestående debatten om kom
munesammenslåing er det relevant å peke på
andre løsninger. FO mener interkommunalt
samarbeid er et godt alternativ til kommune
sammenslåing. Det er enklere å gjennomføre
og det krever ikke at kommunen må gi slipp
på sin identitet. Interkommunalt samarbeid
blir også i stor grad allerede benyttet, men FO
mener dette er en samarbeidsform som kan ut
nyttes på flere områder. En mulighet er å vur
dere interkommunalt samarbeid for eksempel
innenfor NAV og andre sosiale tjenester.
Et godt samfunn er et samfunn hvor
mennesker opplever tilhørighet, aktivitet og
mulighet for påvirkning. Det ligger derfor en
stor verdi i at kommunen ikke representerer
en fjern forvaltning, men er en nærværende og
involverende samfunnsbygger.

Et godt samfunn er et samfunn hvor mennesker opplever til
hørighet, aktivitet og m
 ulighet for påvirkning. Det ligger derfor en
stor verdi i at kommunen ikke representerer en fjern forvaltning,
men er en nærværende og involverende samfunnsbygger.
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Større kompetanse
utfordringer i små
kommuner?
Vidar Bakkeli master i teknologi, innovasjon og kunnskap, forsker ved Fafo
Ragnhild Steen Jensen dr.polit. samfunnsgeografi, forsker ved Fafo

Mange bekymrer seg for kompetansemangel i kommunene,
og det pekes på at det særlig er små kommuner som sliter
med å tiltrekke seg folk med rett kompetanse. Men store
kommuner sliter også, så størrelse alene kan ikke være
forklaringen på problemet.
a rt i k k elen er fagfellev u r dert

FOTO: COLOURBOX

Vi har i en studie spurt kommunene om deres
kompetansebehov- og utfordringer innenfor
barnehage, grunnskole, pleie og omsorg og
administrasjon/teknisk sektor. Kommunenes
svar tyder på at mange kommuner, både små
og store, har kompetanseutfordringer, særlig
innenfor helse og omsorg og administrasjon/
teknisk sektor.
Det er stor variasjon både innad i og mel
lom små og store kommuner. Men mellom
små og store kommuner og mellom kommu
ner av ulik sentralitet er det lite systematiske
forskjeller.
I denne artikkelen presenterer vi noen ho
vedfunn, ser disse i lys av tidligere forskning
og diskuterer årsaker til det sammensatte
kompetansebildet.

Viktige aktører
Kommunene er viktige aktører i den norske
velferdsmodellen. De har ansvar for å levere
sentrale velferdstjenester som barnehage,
grunnskole, helse- og omsorg, sosiale tjenes
ter (fra barnevern til boligsosialt arbeid), de
driver bibliotek og tilbyr kultur, de planleg
ger og utvikler lokalsamfunn og næringsliv.
Kommunene skal tilby likeverdige velferdstje
nester til befolkningen, men bestemmer i stor
grad selv hvordan de løser sine velferdsoppga
ver innenfor rammene av nasjonale mål. Å ha
faglig dyktige og kompetente medarbeidere i
kommunen er sentralt for å kunne løse dette
mangfoldet av oppgaver og utfordringer på en
kvalitativt god måte, for å sikre likeverdige
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Andel ansatte med høyere utdanning i kommunen

Figur 1. Andel ansatte med
høyere utdanning i kommunen,
kommuner under 20.000 innbyggere. Prosentuert. N = 374.
Data fra PAI-registeret.

0

5000

10000

15000

20000

Innbyggere i kommunen

tjenester, og ivareta viktige krav om faglighet
og rettssikkerhet.
Når det gjelder kompetanseutfordringer
i kommunene, har det vært mye medieopp
merksomhet og politisk debatt om proble
mer i små distriktskommuner.1 Det påpekes
at kommunene ikke klarer å trekke til seg
kompetente folk, at fagmiljøene er for små,
andelen ufaglærte farlig høy, at kvaliteten på
tjenestene blir for dårlig, at interkommunale
samarbeid skaper mindre demokratisk styring
og fragmenterte organisasjoner. Kompetanse
mangel i små kommuner har derfor også vært
et sentralt argument for kommunesammen
slåinger.
Forskningen på feltet gir imidlertid et mer
sammensatt bilde av kompetansesituasjonen i
både små og store kommuner. I denne artik
kelen vil vi presentere noen funn fra Fafo-rap
porten «Kompetanse i kommunene» fra 2013
(Bakkeli, Jensen & Moland 2013). Funnene
tyder på at små og usentrale kommuners kom
petansebehov i liten grad skiller seg fra store

kommuners behov. Også store kommuner har
utfordringer knyttet til kompetanse og re
kruttering og det er store variasjoner mellom
både små og store kommuner.
Rapporten bygger på datamaterialet fra
en spørreundersøkelse med et utvalg på 177
kommuner (41 prosent av kommunene), en
kvalitativ casestudie i ni kommuner, og ana
lyser av registerdata fra SSB og KS. Vi spurte
kommunene (representert ved kommunele
delsen – enten rådmann, ordfører, evt. en
personalsjef) om deres egne vurderinger av
kompetansesituasjon, utfordringer og kompe
tansestrategier. Det er kommunene selv som
kjenner egen situasjon best, og vet hva slags
behov og utfordringer de har lokalt. Kom
munene ble blant annet spurt om hvordan de
vurderer kompetansebehov og rekrutterings
utfordringer innen barnehage, grunnskole,
pleie og omsorg, og i administrasjon/teknisk
sektor.

Store forskjeller
1

Se for eksempel: Ukeavisen Ledelse «Store kommuner
tvinger seg frem». http://www.ukeavisenledelse.no/2013/
storre-kommuner-tvinger-seg-frem, NRK.no «Flere kommuner mangler kompetanse» http://www.nrk.no/vestfold/flerekommuner-mangler-kompetanse-1.11448086, aftenposten.
no «Erna truer kommunene med tvangsekteskap»
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Erna-truerkommunene-med-tvangsekteskap-6295773.html
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Det er store forskjeller mellom kommunene
når det gjelder antall ansatte med høyere ut
danning. Figur 1 viser prosentvis andel an
satte med høyere utdanning (fullført høyskole
eller universitet) i kommuner opp til 20.000
innbyggere, basert på 2012-tall fra KS’ PAI-

at omfanget av oppgaver varierer, eller det
kan være ulike lokale vurderinger av hvordan
oppgaver bør løses.
Nærhet mellom den som tilbyr tjenestene
og brukeren av tjenesten, har antageligvis
også betydning for hvordan kvaliteten på tje
nesten vurderes. Det er også viktig å temati
sere samspillet mellom formell kompetanse og
realkompetanse. Kompetansebegrepet rom
mer både formalkompetanse (dokumentert
gjennom vitnemål, eksamenspapirer o.l.) og
realkompetanse (det man faktisk kan). Den
formelle kompetansen får gjerne mer opp
merksomhet både i forskning, politisk debatt
og medier enn realkompetansen, blant annet
fordi den er enklere å registrere og måle. Den
erfarings- og praksisbaserte realkompetansen
spiller imidlertid også en viktig rolle for yr
kesutøvelse og tjenestekvalitet (Saga Corpo
rate Advisors 2011). Også ufaglærte gjør en
viktig jobb for å få «hjulene til å gå rundt» i
kommunene, særlig innenfor helse og omsorg.

register (Personaladministrativt informa
sjonssystem). Spredningen viser den store va
riasjonen mellom kommuner, og også mellom
kommuner med samme innbyggertall.
I 2006 fant Agenda, også basert på PAIregistertall, at det ikke var systematiske for
skjeller mellom små og store kommuner, men
at mer sentrale kommuner hadde høyere an
del ansatte med høyere utdanning enn mindre
sentrale (Agenda 2006). Vi fant større gjen
nomsnittlige forskjeller mellom kommuner av
ulik størrelse i våre analyser av 2012-tallene.
I kommuner med under 2000 innbyggere
hadde i gjennomsnitt 35 prosent av de ansatte
høyere utdanning, og andelen steg i større
kommuner, opp til 43 prosent i kommuner
med over 20 000 innbyggere. Mer sentrale
kommuner har også høyere andel ansatte med
høyere utdanning enn mindre sentrale.
Registerbasert statistikk alene gir imid
lertid ikke et dekkende bilde av kompetanse
situasjonen i kommunene (Agenda 2006; Saga
Corporate Advisors 2011). I undersøkelser
om innbyggernes opplevelse av kvaliteten på
de kommunale tjenestene har små kommuner
gjort det like godt eller bedre enn store kom
muner (jfr. Difi Innbyggerundersøkelsen 2010
og 2013), til tross for at statistikken viser la
vere andel med formell kompetanse og høyere
andel ufaglærte i små kommuner. Dette kan
indikere at objektive mål, som andelen med
formell utdanning, alene sier lite om kvalite
ten på tjenestene. Den kompetansen som opp
fattes som tilstrekkelig i en kommune, kan
oppfattes som utilstrekkelig i en annen. Det
kan skyldes forskjeller i lokale utfordringene,

Rekrutteringsutfordringer
Vår studie viser at mange kommuner har hatt
rekrutteringsproblemer de siste årene. Rundt
23 prosent av kommunene oppga at de hadde
hatt store problemer med å rekruttere ansatte
innenfor pleie og omsorg og administrasjon/
teknisk sektor. I barnehagesektoren hadde 18
prosent stor grad av rekrutteringsproblemer.
Grunnskolen var en mindre problematisk sek
tor, her svarte 60 prosent av kommunene at de
hadde hatt få eller ingen problemer. Vi spurte

Figur 2. Problemer med å rekruttere ansatte med formell kompetanse i løpet
av de to siste årene. Prosent, avrundet til hele tall. N=177.
Barnehage

18

Grunnskole 6
Pleie og omsorg

23

Administrasjon og teknisk sektor

23
0%

29

30

32
37

40%

24
19

60%

80%

Stor grad
Noen grad

33

43
20%

7

36

7
13
100%

Liten grad
Ikke i det hele tatt
Usikker

51

det er altså stor variasjon innad i begge grup
per.
Krysstabellanalyser med kjikvadrattest
viser at det ikke er systematiske forskjeller
mellom kommuner av ulik størrelse. Innenfor
barnehage og pleie og omsorg svarer en større
andel kommuner med over 10.000 innbyggere
at de i «stor grad» har hatt problemer, enn små
kommuner. Innenfor administrasjon/teknisk
sektor svarer en noe høyere andel små kom
muner at de i stor grad har hatt problemer,
men det er også en betydelig andel (34 prosent)
som har hatt lite eller ingen problemer. Innen
grunnskole var det betydelig færre kommuner
i begge gruppene som oppga å ha hatt rekrut
teringsproblemer, men det var noen flere små
kommuner som hadde hatt problemer.

kun om rekrutteringsproblemer generelt for
fire sektorer. Dette kan skjule utfordringer
knyttet til bestemte yrkesgrupper.
I den kvalitative caseundersøkelsen ga
kommunene særlig uttrykk for at det er utfor
drende å rekruttere sykepleiere og ingeniører.
Det samsvarer godt med andre undersøkel
ser, blant annet gjennomførte KS en spørre
undersøkelse i 2012, med et utvalg på 200
kommuner, der 85 prosent svarte at det var
meget eller ganske utfordrende å rekruttere
ingeniører, sivilingeniører og folk med tek
nisk fagskole (KS 2013). Flere studier peker
på at sterk konkurranse fra privat sektor er en
hovedårsak til dette (Fevang, Strøm & Sæther
2008). Andre yrkesgrupper det er vanskelig å
rekruttere er førskolelærere, sykepleiere, leger
og ledere.
I vår studie gjennomførte vi en rekke ana
lyser for å se om det er systematiske forskjel
ler mellom små og store kommuner, perifere
og sentrale, mellom ulike regioner og mel
lom kommuner med ulik sammensetning av
næringer. Hovedbildet er at det er store va
riasjoner mellom kommuner innen de samme
kategoriene, men lite systematiske forskjeller
i rekrutteringsproblemer mellom forskjellige
kommuner langs disse dimensjonene.
For å illustrere dette viser vi i figur 3 svar
fordelingen for kommuner under og over
10.000 innbyggere. Hovedbildet er at andelen
kommuner med og uten problemer fordeler
seg relativt likt i de to størrelseskategoriene –
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Kommunene ble også spurt om hvor stort
behov de hadde for flere ansatte med formell
kompetanse innenfor en rekke konkrete yr
kesgrupper. Svarene viser at de hadde særlig
stort behov for førskolelærere, sykepleiere,
ingeniører og arkitekter/arealplanleggere. Vår
undersøkelse sier lite om behovet for flere
ansatte i absolutte tall, men indikerer hvilke
yrkesgrupper som kommunene opplever at de
trenger mer av for å løse konkrete utfordrin
ger og oppgaver.
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Figur 3. Problemer med å rekruttere ansatte med formell kompetanse i løpet av de to siste årene. Prosent,
avrundet. Kommuner under og over 10.000 innbyggere (hhv. 128 og 49 kommuner i utvalget).
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Figur 4. Behov i kommunene for flere ansatte med formell kompetanse, etter yrke/utdanning. Kommuner
under og over 10.000 innbyggere (hhv. 128 og 49 kommuner). Prosent, avrundet.

Figur 4 viser kompetansebehovet i kom
munene, fordelt på kommuner under og over
10.000 innbyggere. Figuren viser at det er stor
variasjon i behovet blant både små og store
kommuner, og at det blant store kommuner
er en høyere andel enn blant små som svarte
at de har stor grad av behov for førskolelæ
rere, sykepleiere og ingeniører. Signifikanstes
ter viser at det er lite systematiske forskjeller
mellom små og store kommuner i materialet.
Det var imidlertid signifikant flere store kom
muner enn små som hadde stor grad av behov
for flere førskolelærere i barnehagen. Det var
også nær signifikant forskjell når det gjelder
behov for arkitekter og arealplanleggere, med
større behov i store kommuner.
Når det gjelder mer og mindre sentrale
kommuner, viser våre analyser at det er stor
variasjon, men lite systematiske forskjeller
mellom gruppene. Én forskjell er at det er

større behov for ingeniører i sentrale kom
muner, og at mindre sentrale kommuner i noe
større grad har behov for flere ansatte med
kompetanse innenfor ledelse og organisasjon.
Analyser av regionale forskjeller viste også
gjennomgående stor variasjon, men lite sys
tematiske forskjeller – med unntak av Oslo,
Akershus, Agder og Rogaland hvor det var
større behov for førskolelærere.

Betydningen av lokal
kontekst
I studien finner vi altså at mange kommuner
har problemer med å få tak i rett kompetanse,
men at det i liten grad er systematiske forskjel
ler mellom små og store kommuner knyttet
til deres opplevelse av kompetansebehov og
rekrutteringsutfordringer. Det er betydelige
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Mange store kommuner har
også betydelige problemer
med å få tak i ingeniører og
teknisk personell.

kompetansebehov og rekrutteringsutfordrin
ger også i store kommuner, og store variasjo
ner mellom både små og store kommuner.
Tidligere forskning viser også et sam
mensatt bilde. Noen studier tyder på at det
er større rekrutteringsutfordringer i distrikts
kommuner (små og usentrale) enn i store og
mer sentrale kommuner (se særlig Econ Pöyry
2008). Agenda (2006) fant at små kommuner
manglet mange yrkesgrupper, som ingeniører,
arkitekter, jurister med mer, men at det ikke
var systematiske forskjeller i kompetanse
beholdning mellom små og større kommuner
(Agenda 2006). I en kunnskapsoversikt om
kompetansesituasjonen i distriktskommuner
fra 2011 viser Aure m.fl. at det er betydelige
rekrutteringsproblemer også i større og mer
sentrale kommuner (se Aure m.fl. 2011:19;
Hovik m.fl. 2004). Basert på intervjuer i 20
kommuner konkluderte Fevang m.fl. (2008) at
det var store variasjoner mellom kommunene
knyttet til utfordringer med å rekruttere kon
krete yrkesgrupper, og at variasjonene gikk på
tvers av faktorer som kommunestørrelse, sen
tralitet og region. I en annen litteraturoversikt
påpeker Saga Corporate Advisors (2011) at
kunnskapen om sammenhenger mellom kom
munestørrelse og sentralitet og rekrutteringsog kompetansesituasjonen er uklar, og at fors
kningen peker i ulike retninger.
Vi argumenterer for at en viktig forkla
ring på det sammensatte bildet vår studie og
også tidligere forskning gir, er at kommunene
befinner seg i ulike lokale kontekster og si
tuasjoner, som gir forskjellige rekrutterings
utfordringer. Kommuner bestemmer i stor
grad selv hvordan de organiserer seg og legger
opp sine kompetansestrategier (Asplan Viak
& Fafo 2010). Store kommuner har ansvar
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for å levere tjenester til en større befolkning,
og har derfor større behov for arbeidskraft,
altså flere kompetente hoder og hender. Selv
om det i sentrale områder bor flere mennesker
og dermed er flere potensielle arbeidstakere,
så befinner sentrale kommuner seg også i mer
konkurransepregede arbeidsmarkeder, med
mange attraktive arbeidsgivere i både privat
og statlig sektor. Det gjelder for eksempel sy
kehus som har høyere status og større fagmil
jøer for sykepleiere og leger enn kommunal
pleie- og omsorgssektor. Mange store kom
muner har også betydelige problemer med å
få tak i ingeniører og teknisk personell. Det er
vanskelig for mange kommuner å konkurrere
med privat sektor, og som en rådmann i en
sentral kommune med mellom fem og titusen
innbyggere fremholdt:
«Vi kan ikke konkurrere om ingeniører
med privat sektor på lønn. Vi prøver å vise at
dette er et attraktivt sted å bo og leve, og at
det er en alternativ karrierevei.»
Konkurransesituasjonen gjør det spesielt
krevende å rekruttere til ulike typer spesialist
stillinger og også ansatte med høyere utdan
ning, formulert slik av en rådmann i en sen
tral kommune med mellom 10.000 og 20.000
innbyggere:
«Middelutdanningen er ikke så vanskelig å
rekruttere, men jo høyere og mer spesialisert
utdanning som kreves, jo vanskeligere er det
å rekruttere.»
Mange små og mindre sentrale kommuner
er i en mer fordelaktig posisjon. I distriktene
er det mindre konkurranse om arbeidskraften
og kommunene fremstår gjerne som mer at
traktive arbeidsgivere, også for folk med høy
ere utdanning. Rådmannen i en lite sentral
casekommune med mellom 5000 og 10.000
innbyggere opplevde at det var forholdsvis lett
for kommunen å rekruttere medarbeidere med
ønsket kompetanse, nettopp fordi det ikke var
mange konkurrenter:
«Vi har gjennomgående stabil arbeids
kraft. Det er fordi vi er en liten kommune i en
del av landet hvor det er begrensa med alter
native arbeidsplasser. Vi har ikke noen tung

privat sektor som olje eller fisk som konkur
rerer med kommunen om arbeidskraften.»
Behovet for flere ansatte, målt i hoder og
hender, vil også være lavere i mindre kommu
ner, ettersom antallet som mottar de kommu
nale tjenestene også er lavere. Dette kan samlet
bidra til å redusere rekrutteringsutfordringene.
Små og mindre sentrale kommuner har
samtidig egne, spesifikke utfordringer, blant
annet knyttet til fraflytting, liten tilgang på
interesserte søkere med relevant kompetanse
(særlig hvis kommunen ligger langt fra høy
skole), små fagmiljøer, svak kommuneøko
nomi, perifér beliggenhet og problemer med
attraktivitet med mer. En annen og nyere ut
fordring er at det for å trekke til seg folk ikke
er tilstrekkelig med én jobb, det må også være
jobbmuligheter for partneren, og det kan være
vanskelig på mindre, lokale arbeidsmarkeder.
Som en rådmann i en usentral kommune med
under 2500 innbyggere fortalte:
«Jeg kom fra en større kommune da jeg
flyttet hit. Da så jeg en utfordring jeg ikke
hadde møtt før, og det er at når du skal re
kruttere en person, så har den personen ofte
en ektefelle. Det er en stor utfordring å skaffe
to jobber.»
I vår studie finner vi noen regionale for
skjeller når det gjelder kompetanseutfordrin
ger, samtidig som det er stor variasjon innad
i regioner. Det virker rimelig å anta at kom
muner i regioner med lav vekst, dårlig øko
nomisk utvikling og fraflytting, også vil ha
kompetanseproblemer. Intervjuene i case
kommunene indikerer imidlertid at det ikke
er gitt at kommuner i slike regioner nødven
digvis har større kompetanseutfordringer enn
kommuner i vekstregioner. I regioner preget
av stagnasjon kan kommunene fremstå som
mer stabile og attraktive arbeidsgivere i det
lokale arbeidsmarkedet. Som en rådmann i en
usentral innlandskommune på Østlandet med
mellom 5000 og 10.000 innbyggere fortalte:
«Hele omlandet går ned, og det betyr at
regionen står overfor store utfordringer med å
rekruttere og beholde innbyggere. Fordi vi er
i denne uheldige situasjonen, så er det ikke så

vanskelig med kompetansesituasjonen i kom
munen, for vi har ikke så mange konkurre
rende arbeidsplasser. Det gjør at vi har ganske
stabil arbeidskraft og ganske bra kompetanse,
for i vår region så er en jobb i kommunen et
godt alternativ til det private.»
Ordføreren i en mindre, usentral kommu
ne som var i en lignende situasjon, framholdt
imidlertid at situasjonen på sikt ville kunne bli
problematisk. Dersom kommunesektoren er
den eneste som vokser, så han for seg at det vil
le bli en utfordring både å beholde innbyggerne
i kommunen og å trekke til seg nye innbyggere,
og ikke minst å holde på ungdommene:
«Først og fremst vil jeg si at kommunen
har en stabil arbeidskraft. Men vi har en be
kymring knyttet til ungdommene som reiser
ut for å utdanne seg og kanskje finner det mer
interessant å bosette seg andre steder, enn
komme tilbake.»
Små fagmiljøer i små distriktskommuner
fremheves ofte som en årsak til kompetanse
utfordringer. Dette blir delvis forklart med at
små fagmiljøer kan være en hindring både for
å rekruttere og beholde spesialkompetanse i
kommunen. Men også i store kommuner kan
fagmiljøene bli for små. En ordfører i en sen
tral kommune med over 20.000 innbyggere
fremhevet at også her ble fagmiljøene for små,
og at: «Det er ikke interessant å være den ene
ste».
Interkommunalt samarbeid kan være en
måte å skape større fagmiljøer på, og under
søkelsen vår viser at slikt samarbeid spiller en
viktig rolle for både små og store kommuner
– 74 prosent av kommunene svarer at det er
svært eller ganske viktig. Andelen var høyere
blant små kommuner.
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Små fagmiljøer i små distrikts
kommuner fremheves ofte
som en årsak til kompetanse
utfordringer.
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i store kommuner vil ofte også ha flere jobb
muligheter, og konkurransen om arbeidskraf
ten vil være større. Det betyr at kommunen
som arbeidsgiver kan ha utfordringer med å
konkurrere om ønsket arbeidskraft, både fra
privat næringsliv og statlige arbeidsplasser.
Samlet sett indikerer dette at kommunenes
kompetansesituasjon ikke kan forstås bare ut
fra generelle mål og kommunestatistikk, men
at man også må se på lokal kontekst og lo
kale vurderinger. Flere faktorer enn de vi har
nevnt påvirker kompetansesituasjonen lokalt.
Det kan handle om kommuneøkonomi, nær
het til høyskoler, lokale prioriteringer og ar
beidsgiverstrategier, omdømmebygging. Det
kan også handle om lokale særtrekk ved næ
ringsliv og arbeidsmarked.
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Hovedbildet som kommer fram i vår studie
er at det er store variasjoner i kommunenorge
knyttet til rekrutteringsutfordringer og kom
petansebehov, men at de går på tvers av fakto
rer som kommunestørrelse, sentralitet og regi
on. Når vi ser på kommunestørrelse, finner vi
få systematiske forskjeller mellom kommuner
i ulike størrelseskategorier. En grunn til det
er, som vi har vist, at det er store variasjoner
mellom kommuner på samme størrelse. Både
små og usentrale kommuner og store og mer
sentralt beliggende kommuner gir uttrykk
for at de har rekrutteringsutfordringer. Dette
skyldes flere forhold, blant annet at store kom
muner har større brukergrupper og dermed
flere stillinger som skal fylles, særlig innenfor
de sentrale tjenesteområdene. Arbeidstakerne
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Samlet sett indikerer dette at kommunenes kompetanse
situasjon ikke kan forstås bare ut fra generelle mål og
kommunestatistikk, men at man også må se på lokal
kontekst og lokale vurderinger.
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Drep ikke en sangfugl!
Etter å ha sirklet rundt skrivemaskinen samtlige kvelder
i påsken på jakt etter innfallsvinkelen til min spalte
i herværende tidsskrift, kom innskytelsen gjennom
et skarpt lite smell mot vinduet i hytteveggen.
En vakker liten spurv feiltolket det gjennom
gående lyset og brakk nakken i forsøket. Etter
en stille, men verdig begravelse blant hvitveis
og forglemmegei bak vetlehuset, satte jeg meg
ned ved tastaturet og tenkte på spurven som
nettopp hadde kvitret så vakkert i den lave et
termiddagssolen. Harper Lees roman To kill
a Mockingbird (på norsk: Drep ikke en sang
fugl) dukket umiddelbart opp i tankene mine.
Handlingen i romanen er lagt til en søvnig
liten by i USA, og kretser rundt det hårfine
skillet mellom anklage og skyld, makt og av
makt, fordommer, ideologi og menneskesyn.
Menneskerettigheter og sosiale forskjeller er
et av de sentrale temaene. En svart måltrost er
symbolet på en svart mann som blir dømt og
henrettet for en forbrytelse han ikke har be
gått. Et sted i boken står det: «Sangfugler gjør
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Hvordan vil den
demokratiske balansen
se ut i Norge etter Sanners
kommunereform?

ikke annet her på jorda enn å lage musikk som
vi gleder oss over. De eter ikke opp hagene til
folk, de bygger ikke reir i kornbingen, de gjør
ikke annet enn å synge for oss, av hjertens
lyst. Derfor er det synd å drepe en sangfugl.»
Tankene mine fløy videre til Maos Drep
en Spurv-kampanje på 60-tallet. Det Store
Spranget skulle gjennomføres i en fart. Kre
vende produksjonsmål ble satt av landets ek
sperter. Alt som truet Kinas overordnede ut
viklingsmål måtte utryddes. Øverst på listen
stod spurvene som spiste kornfrø og dermed
ødela for et effektivt landbruk. At spurvenes
hovedmåltid besto av innsekter hadde ikke
folk i den kinesiske tenketanken fått med seg.
Mens spurvereir systematisk ble rasert
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over hele landet, egg ble knust og spurvunger
tilintetgjort – ble det grøderike landet rammet
av en ødeleggende og enormt voksende inn
sektplage. I spurvenes fravær fulgte en hun
gersnød som tok livet av rundt 30 millioner
mennesker.
Landets politiske ledelse forsto ikke sam
menhengene i naturen. Det var lettere å fatte
vedtak enn konsekvenser. Da formann Mao
endelig skjønte dette og ba folket om å glem
me kampanjen, var det for sent. I Hamlet sier
Shakespeare et sted at «De stores vannvidd
må bevoktes nøye» – og tilføyer «Det vil vi
gjøre – med et våkent øye!»
Vårt våkne øye rettes i disse dager mot
moderniseringsminister Jan Tore Sanner som
har tatt mål av seg til å utrydde landets små
kommuner, som jo hevdes å true våre produk
sjonsmål, vår rettssikkerhet, vårt lokaldemo
krati og vår velferd. De mange rugekassene for
den norske modellen – velferd, tjenestekvali
tet, rettssikkerhet og lokaldemokrati – skal
derfor fjernes. Etter regjeringens mening har
ikke kommuner med under 15.000 innbyg
gere lenger noen eksistensberettigelse. Slike
reir må fjernes.
Det store spranget vi står foran i kommune
norge tar derfor sikte på utrydding av alle
«småspurvene» i lokalforvaltningen. Bare
100 eksemplarer av arten skal få overleve
dette eksperimentet. Spurvekampanjen i Maos
Kina førte til en gigantisk økologisk ubalanse.
Hvordan vil den demokratiske balansen se ut i
Norge etter Sanners kommunereform?
Sanners eksperiment virker like lite kunn
skapsbasert som Maos spurvekampanje. Mao
utryddet spurvene fordi han mente de truet
nasjonens overordnede produksjonsmål. Er
det da slik at Sanner mener at lokaldemokrati
og småkommuner er til hinder for en effek
tiv konsernstyring av Norge? Oppfattes norsk
kommunestruktur i dag som trussel mot de
fire friheter: fri flyt av arbeidskraft, kapital,
varer og tjenester? Fremstår dagens norske
kommunestruktur som et eneste stort hinder
for en mer liberal markedsøkonomi – og der
for et hinder som må fjernes?

I EU-charteret uttrykkes en sterk intensjon
om å bygge fellesskapet på og rundt det lokale
selvstyret. Vi ser samtidig en betydelig spen
ning mellom det charterfestede demokrati
hensynet og unionens målsetting om stadig
mer liberal markedsøkonomi som krever økt
integrasjon og avregulering. EU-domstolens
avreguleringsmyndighet omfatter også tiltak
som kan verne frihandelen i Europa fra ytter
liggående demokratiske inngrep på nasjonalt
nivå.
En fragmentert kommunesektor, med
sterke tradisjoner for selvstyre og lokaldemo
krati, vil kunne fremstå som et hinder for en
liberal markedsøkonomi. Den norske model
len og norsk kommunestruktur kan i et slikt
perspektiv fremstå som spurvereir som må
utryddes.
I løpet av noen få måneder har moderni
seringsministeren markedsført kommunere
formen under tre forskjellige faner: Struktur
reform, demokratireform og velferdsreform.
Det er tydelig at ministeren vakler og vingler
med hensyn til innholdet i reformen. Han
sier at fagmiljøene i kommunene må styrkes
gjennom sentralisering og sammenslåing for
at innbyggerne skal få tilgang til akseptabel
tjenestekvalitet og likebehandling.
Han sier videre at interkommunalt sam
arbeid er udemokratisk, selv om det er vedtatt
av de deltakende kommunene. På den annen
side hevder han at kommunale vedtak om pri
vatisering av offentlige tjenester er akseptable
resultater av demokratiske prosesser.
Moderniseringsministeren hevder at kom
munereformen handler om velferd og lokal
demokrati. For å oppnå dette vil Sanner legge
ned over 300 velfungerende kommuner. Flere
hundre lokaldemokratiske verksteder og vel
ferdskommuner som i dag finnes der folk bor,
skal raderes bort. Spurveirene skal fjernes og
fuglesangen stilne. Og utrolig nok: Deretter
skal visstnok Fugl Føniks oppstå.

Harry Herstad, spesialrådgiver
i Fagforbundet
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