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Sammendrag 

Har den kommende sammenslåingen mellom Mandal, Lindesnes og Marnardal ført til at 

kommunene endrer sin økonomiske politikk? I denne studien undersøkes det hvordan det kan 

oppstå et «common pool problem» i forbindelse med kommunesammenslåinger. Oppgaven er 

avgrenset til kun å omhandle kommuners investeringsatferd. Studien viser at kommunene 

investerer mer før sammenslåing, de fremskynder investeringsprosjekter og noen bruker opp 

«sparepengene» for å finansiere investeringene. Det er også enkelte investeringsformål som 

skiller seg ut, og som alle de tre casekommunene har prioritert før sammenslåing. Atferden har 

blant annet vært motivert av at det er nå eller aldri at kommunen kan utnytte denne muligheten. 

Formålet med studien har vært å skape en mer helhetlig forståelse for hvorfor og hvordan 

kommunene endrer investeringsatferd før sammenslåing. Etter mitt syn finnes det ingen andre 

kvalitative casestudier som har sett på akkurat dette, og hensikten har vært å få bredere data om 

kommuners økonomiske atferd under sammenslåingsprosesser.  

Jeg har gjort en casestudie av Nye Lindesnes, som er en sammenslåing av kommunene Mandal, 

Lindesnes og Marnardal. Det benyttes et «most likely case» for å undersøke om kommunenes 

endrede økonomiske atferd er betinget av kommunestørrelse og holdning til sammenslåing. 

Gjennom en dokumentanalyse av kommunenes lokale budsjett- og økonomiplaner undersøkes 

det om kommunene har investert mer, hvordan de planlegger investeringer, hva som er 

investeringsformål og hvordan de har finansiert investeringene. For å få et mer helhetlig bilde 

av investeringsatferden og for å finne ut hvorfor kommunene endrer sin økonomiske atferd, er 

det også gjennomført en intervjuundersøkelse med ordførerne, rådmennene og 

opposisjonslederne i de tre casekommunene. Når det kommer til å avdekke hvorfor kommunene 

har endret sin økonomiske atferd diskuteres funnene i lys av teorien, logikken om det passende. 

Studien viser at den endrede økonomiske atferden er betinget av størrelse – det er de minste 

kommunene som i størst grad utnytter «the common pool». Samtidig har kommunene inngått 

en slags avtale om at det er passende å investere mer før sammenslåing, så lenge det ikke øker 

driftskostnadene til den nye kommunen. 
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Forord 

Etter fem år på Blindern er studenttilværelsen over. Gjennom studietiden har jeg fått stor 

interesse for offentlig politikk og forvaltning og i løpet av de siste årene har jeg vært særlig 

engasjert i kommunereformen. Av den grunn har det vært utrolig givende å få avslutte 

utdannelsen med å fordype meg ytterligere i et fagområde som jeg brenner for.  

Det har til tider vært veldig krevende å skrive denne masteroppgaven. Det har skapt mye 

hodebry å skulle sette seg inn i kommuneøkonomi på kort tid. Jeg har i løpet av det siste 

halvåret båret med meg tre store permer med casekommunenes budsjett- og økonomiplaner. 

Det har (bokstavelig talt) vært en tung ryggsekk å bære, men av den grunn enda mer givende 

når jeg først knakk koden. Til tross for enkelte motbakker har jeg hatt mye glede av å skrive 

denne oppgaven.  

I den forbindelse vil jeg takke min enestående veileder, Jostein Askim, som oppmuntret meg 

til å skrive om kommuners pengebruk i tiden før sammenslåing. Jeg hadde ikke hatt med den 

samme oppgaven uten gode råd og konstruktive tilbakemeldinger fra deg underveis. Jeg 

kunne ikke bedt om en mer engasjert og flink veileder! Jeg vil også takke for midlene fra 

ISVs prosjekt om underveisevalueringen av kommunereformen som jeg fikk til å 

gjennomføre intervjuundersøkelsen. Og takk til Trond og Lars som har lest korrektur!  

Takk til informantene som ønsket å bidra til studien. Intervjuundersøkelsen gikk over all 

forventing, til tross for underkjølt regn og at bilen ikke startet første dagen. I den forbindelse 

burde jeg også takke eier av bensinstasjonen YX Mones som fikk kick-startet bilen min.   

Det siste halvåret har jeg hatt studentplass hos By- og regionforskningsinstituttet NIBR og det 

har vært fint å skifte miljø. Samtidig hadde ikke studietiden vært den samme uten vennene 

mine på Blindern. Emma, Maiken, Sebastian, Henriette, Therese og Hanna – takk for gode 

samtaler, lange pauser, altfor mange «kaffikopper» og mye humor! 

Tilslutt vil jeg også takke mor og far som har kommet med oppmuntrende ord underveis. 

Takk til Jens, Frida og Ingerid som alltid er der for meg. Alle feil og mangler er mitt ansvar 

alene. 

Blindern, 23.mai 2018 

Mari Rage Bråstein  
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1. Introduksjon

En tilbakevendende politisk diskusjon dreier seg om hva som er en ideell størrelse for 

kommuner. Hvordan utforme det kommunale styringsnivået slik at kommunene er små nok til 

å fange opp innbyggernes behov og preferanser og store nok til å ha ansvar for større 

velferdsoppgaver? Det er uenighet knyttet til hvordan begge kravene kan tilfredsstilles 

samtidig, noe som har ført til en endeløs debatt om størrelse. Debatten er ikke bare relevant i 

Norge, men også i en rekke andre land. Det har blitt gjennomført flere kommunereformer over 

hele verden de siste tiårene (se for eksempel Blom-Hansen, 2010; Jordahl & Liang, 2010; 

Saarimaa & Tukiainen, 2015; Allers & Ommeren, 2016; Askim et al, 2017). 

Større reformer medfører ofte uforutsette effekter (Christensen et al, 2013, s. 208). Dette er 

også tilfelle i forbindelse med kommunereformer. Det har blitt gjort undersøkelser i de 

skandinaviske landene om hvorvidt kommuner endrer sin økonomiske politikk i perioden fra 

kommunesammenslåing ble aktuelt, frem til faktisk fusjon (Hinnerich, 2009; Blom-Hansen, 

2010; Saarimaa & Tukiainen, 2015; Jordahl & Liang, 2010; Hansen, 2012; Askim et al, 2017). 

Kommuner endrer pengebruken gjennom økte låneopptak, omprioriteringer av prosjekter og 

drift, og ved bruk av oppsparte midler. Grunnen kan være at det er siste mulighet til selv å 

bestemme hvordan pengene skal brukes. Etter sammenslåing vil den opprinnelige kommunen 

slutte å eksistere, og slike avgjørelser blir tatt av den nye storkommunen.  

Tidligere studier av den samme tematikken har benyttet statistisk metode, i stor grad 

«Difference-in-Difference strategi» (Blom-Hansen, 2010; Jordahl & Liang, 2010; Hinnerich, 

2009; Saarimaa & Tukiainen, 2015; Askim et al, 2017). Studiene viser at kommunene bruker 

mer penger som følge av reformen, men gir begrenset empirisk kunnskap om hvorfor 

kommunene endrer sin økonomiske atferd før sammenslåing. Det er dette kunnskapshullet 

denne oppgaven tar sikte på å fylle. I tillegg nevner ikke studien av den norske 

kommunesammenslåingsprosessen (Askim et al, 2017) hva kommunene bruker mer penger på, 

noe som oppgaven også undersøker.  

Gjennom lokale nyhetssaker har det i en rekke tilfeller blitt kjent at lånegjelden og 

investeringslysten har økt i norske kommuner mens kommunereformen har pågått. For 

eksempel har rådmannen i Gaular kommune, Atle Fasteland, kritisert nabokommunene Jølster 
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og Naustdal for sine nye investeringer. I følge rådmannen har Gaular 25 000 kr mindre i 

lånegjeld per innbygger enn de to andre kommunene. Fasteland tror ikke kommunene hadde 

investert på samme måte dersom de skulle stå alene etter 2020 (Korsvoll og Johnsen, 2017, s. 

8-9). I Rømskog kommune bruker kommunen opp alle fondsmidler og øker gjelden betraktelig 

før sammenslåingen med Aurskog-Høland kommune. Ordføreren Thor Håkon Ramberg, 

forklarer at det er nå kommunen har muligheten (Bergerud, 2017, s.9). Også i Mandal, 

Marnardal og Lindesnes, som er caset i denne oppgaven, har kommunenes pengebruk før 

sammenslåing vært offentlig debattert. Gruppeleder i Marnardal Senterparti, Ole Sigurd 

Fidjestøl, har sagt seg svært bekymret over nabokommunenes planlagte gjeldsvekst de neste 

årene og en skakk økonomisk start i den nye storkommunen (Furuberg, 2017, s.9). Også i 

forbindelse med fylkessammenslåingen av Sogn og Fjordane og Hordaland har det vært 

offentlig debatt. Fylkesvaraordføreren i Hordaland reagerer på at Sogn og Fjordane mer enn 

tredobler investeringene før sammenslåing. Fylkesordføreren i Sogn og Fjordane svarer at 

verdier som er skapt i fylket skal komme dagens innbyggere til gode (Rydland & Løland, 2018). 

Norske kommuner har stor frihet til å bestemme over egen økonomi. Verken staten, 

fylkeskommunen eller nabokommunene har i utgangspunktet mulighet til å forhindre 

handlinger som de beskrevet i nyhetsoppslagene. Av den grunn ønsket regjeringen å innføre en 

lov som skulle begrense kommunenes låneopptak i forkant av sammenslåingene. En slik lov 

ville bety at fylkesmannen måtte godkjenne låneopptak i kommunene. Regjeringen 

argumenterte for forslaget på følgende måte: «I forbindelse med sammenslåinger kan 

lånegjelden øke fordi det sittende kommunestyret kan investere og velte kostnadene over på 

den nye, større kommunen» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet (heretter forkortet 

KMD), 2014a, s. 50). Lovforslaget ble sendt til høring, men ble dårlig mottatt som følge av at 

mange var imot en slik overstyring av kommunene (Askim et al, 2017, s.7-8). Forslaget ble av 

den grunn trukket. Nå står vi overfor en situasjon hvor mange kommuner potensielt kan ha 

misbrukt denne tilliten, og som et resultat kan kommunene få en mer begrenset økonomi i årene 

fremover. Dersom det viser seg at en slik investeringsstrategi i sammenslåingsprosessene har 

vært utbredt, vil argumentet for fremtidige reformer kunne svekkes.  

I litteraturen brukes det forskjellige ord for å beskrive kommuners strategiske økonomiske 

atferd i tiden frem mot sammenslåing. Blom-Hansen (2010) bruker ordet overspending, altså 

«overforbruk» på differansen mellom budsjett og regnskap (Blom-Hansen, 2010, s. 57). Ellers 

skriver mange om det å være gratispassasjer på andre kommuners regning (Hinnerich, 2009; 
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Saarimaa & Tukiainen, 2015; Jordahl & Liang, 2010). Askim et al (2017) skriver om hoarding, 

som kan oversettes til «hamstring». I denne oppgaven vil jeg følge Askim et al (2017, s. 16) sin 

definisjon av hamstring:  

«..that municipalities exploit a possible future common pool by spendning or borrowing beyond 

what they would otherwise do, driven by the expectation that they can keep the benefits for their 

present citizenry while sharing the costs with others in the amalgam».  

I følge bokmålsordboka (2018) betyr å hamstre at det kjøpes inn store mengder av en vare, i 

påvente av prisstigning eller at tilgjengeligheten skal reduseres. Ordet oppstod under første 

verdenskrig (og kommer fra det tyske ordet «hamstern») og ble brukt i forbindelse med at det 

ble lagret mat og andre varer under krigen i påvente av perioder med mangel (Gundersen, 2018). 

Kommuner kan bli fristet til å hamstre før sammenslåing, som følge av at de vil miste kontroll 

over egne økonomiske disposisjoner når de blir en del av en ny kommune. Hamstringen kan 

bidra til at kommunen sikrer nåværende innbyggeres interesser, både gjennom å forhindre 

sentralisering av tjenester og for å sikre at ønskede prosjekter blir prioritert. Dette bringer oss 

over på problemstillingen for oppgaven.  

1.1 Problemstilling 

Endrer kommunene sin økonomiske atferd før sammenslåing og i tilfelle på hvilken måte? 

Under hvilke betingelser hamstrer kommunene, og hvordan kan kommunenes økonomiske 

atferd forklares?  

Det finnes flere måter kommuner kan endre sin økonomiske atferd på (Blom-Hansen, 2010; 

Jordahl & Liang, 2010; Hinnerich, 2009; Hansen, 2012; Saarimaa & Tukiainen, 2015; Askim 

et al, 2017). For å avgrense oppgaven undersøkes det om kommunene endrer investeringsatferd 

i tiden frem mot sammenslåing. I den sammenheng diskuteres det om kommunene investerer 

mer, om investeringene planlegges på en annen måte og hva det investeres i. Det er disse tre 

elementene som måler hamstring, særlig med vekt på den første (investeringsnivå). I tillegg 

undersøkes det hvordan kommunene finansierer hamstringen, er det med egne midler eller 

låneopptak? 

Grunnen til at drift utelates, er at det er mer komplekst og krever omfattende kunnskaper om 

kommunene og konteksten de inngår i. I tillegg er funn fra tidligere forskning sprikende når det 
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kommer til hvorvidt kommunene bruker mer penger på drift før sammenslåing (se for eksempel 

Blom-Hansen et al, 2014; Reingewetz, 2012; Moisio & Uusitalo, 2012). Det er ifølge Blom-

Hansen (2010, s. 59) trolig slik at kommunene investerer i egen kommune, særlig i bygg og 

anlegg som blir stående «fast» etter sammenslåingen. Det er også enklere å manipulere 

investeringer enn driftsutgifter, og det gir mer synlige resultater for innbyggerne. 

Det vil også bli diskutert under hvilke betingelser kommunene hamstrer. I den sammenheng 

undersøkes betydningen av kommunestørrelse og holdning. Studier viser at det er de minste 

kommunene som hamstrer mest før sammenslåing (Saarimaa & Tukiainen, 2015; Houlberg, 

2014). Når det kommer til betydningen av holdning, viser Saarimaa & Tukiainen (2015) og 

Askim et al (2017) at hamstring forekommer i frivillige sammenslåinger. Blesse og Baskaran 

(2014, s. 67) mener derimot at hamstring er betinget av hvorvidt sammenslåingen er frivillig 

eller ikke.  

Oppgaven er en casestudie av en konkret sammenslåingsprosess. Det finnes svakheter ved et 

slikt forskningsdesign, og generaliseringsproblemet er fremtredende. Det er vanskelig å 

generalisere funnene til et større univers (Bryman, 2012, s. 406). I tillegg kan det være 

utfordrende som forsker å inneha en nøytral rolle siden man kommer tett på informanter og data 

(Bryman, 2012, s. 405). Samtidig sikrer en casestudie mye kunnskap om få enheter (Bryman, 

2012, s. 380). Av den grunn vil jeg kunne finne ut hva kommunene bruker mer penger på, samt 

forklare hvorfor kommunene opptrer som de gjør.  

For å finne ut om kommunene bruker mer penger enn tidligere, ville det i utgangspunktet vært 

hensiktsmessig å gjøre en kvantitativ studie av alle landets kommuner, eller av et stort utvalg. 

Det ville også vært mer fornuftig å se på mange enheter for å undersøke betydningen av 

kommunestørrelse og holdning. Det kan være enklere å kontrollere for andre effekter som kan 

påvirke resultatene enn hva man får til ved en kvalitativ undersøkelse (Bryman, 2012, s. 175). 

Når jeg valgte å gjøre en casestudie er det fordi det kan bringe oss nærmere svar på hvorfor 

kommunene handler som de gjør. Denne delen av problemstillingen innebærer en drøftelse av 

kommunenes økonomiske atferd i lys av teorien, logikken om det passende (March & Olsen, 

1989). Logikken om det passende kan bidra til å forklare variasjon i kommunenes atferd i lys 

av situasjonen og involverte aktører. Det kunne vært hensiktsmessig å benytte en teori som i 

større grad forventer økonomisk nyttemaksimering på enkeltkommunenivå, og i den 

sammenheng kunne spillteori vært relevant (Stiglitz & Rosengard, 2015, s. 336). Da kunne jeg 
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diskutert om kommunene endrer økonomisk atferd som følge av en formålsrasjonell vurdering 

av valgmuligheter og konsekvenser knyttet til disse. Samtidig er kommunene i 

sammenslåingscaset en lokal gruppe som kjenner hverandre og som skal være sammen videre. 

Det taler for å velge en teori som antar uendelig mange interaksjoner (spill) i fremtiden 

(Røiseland et al, 2015, s.2). I tillegg tenker jeg at fortiden og historisk interaksjon på 

institusjons- og personnivå har betydning for kommunenes atferd. For å forstå kommunenes 

økonomiske atferd er det ikke nok å kun vektlegge det rasjonelle i kommuneledelsen, fordi 

utbredte normer og forventinger påvirker hva kommunene gjør. Av den grunn er logikken om 

det passende en egnet teori for å diskutere hvorfor kommunene endrer økonomisk atferd før 

sammenslåing.  

For å finne ut hvordan sentrale personer i kommuneledelsen har opplevd 

sammenslåingsprosessen, benyttes intervju som metode. For å finne ut om kommunene faktisk 

har endret sin økonomiske atferd før sammenslåing, har jeg studert lokale budsjett- og 

økonomiplaner. I den sammenheng har også data fra intervjuundersøkelsen blitt brukt til å 

foreta en helhetsvurdering av kommunenes hamstring. For å kunne besvare problemstillingene, 

var det viktig å velge et case hvor det er sannsynlig at det har blitt brukt mer penger enn 

tidligere. Jeg har derfor valgt et «most likely case», som er et case hvor vi på bakgrunn av teori 

forventer at fenomenet forekommer (Levy 2008, s.12). Som case defineres her en gruppe 

kommuner som skal slås sammen. Valget falt på Nye Lindesnes kommune, som er en 

sammenslåing mellom Mandal, Lindesnes og Marnardal. Nye Lindesnes er altså et «most likely 

case», som vil si at det er forventet at kommunene har hamstret i tiden før sammenslåing. 

1.2 Oppgavens struktur 

Masteroppgaven er delt inn i 7 kapitler. Først (kap.2) presenteres teorien, logikken om det 

passende. Videre redegjøres det for tidligere forskning som danner utgangspunkt for 

caseutvelgelsen og de teoretiske forventingene som jeg har til analysen. I kapittel 3 beskrives 

den norske kommunereformen og grunnleggende norsk kommuneøkonomi. I kapittel 4 

redegjøres det for valg av forskningsdesign, samt metodiske valg og avveininger. I kapittel 5 

fremstilles de empiriske funnene fra dokument- og intervjuundersøkelsen. Deretter blir funnene 

diskutert i kapittel 6, med utgangspunkt i de teoretiske forventingene som jeg har til caset. Til 

slutt drøftes og oppsummeres studien.   
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2. Teori

For å forstå kommunenes økonomiske disposisjoner før kommunesammenslåing, kan 

passendehetslogikk være et aktuelt teoretisk perspektiv. March & Olsen (1989) har utviklet 

teorien om hvordan organisasjoner opptrer i tråd med hva som er passende. Kommunene vil i 

en sammenslåingsprosess oppleve et krysspress på hvilken atferd som anses som passende. I 

dette kapittelet presenteres først handlingslogikken og deretter skisseres det to identiteter som 

kommunene kan inneha i sammenslåingssituasjoner. Videre redegjøres det for foreliggende 

forskning på såkalte common pool problems i kommunesammenslåingsprosesser. Herunder blir 

det vist hvordan funn fra tidligere forskning kan forstås ut ifra passendehetslogikken. Til slutt 

skisseres seks teoretiske forventninger til caset. 

2.1 Logikken om det passende 

Innenfor det kulturelle perspektivet finner vi handlingslogikken som March og Olsen (1989) 

kaller the logic of appropriateness, oversatt til «logikken om det passende». Her forstås 

handlinger som et resultat av at organisasjoner matcher situasjoner ved hjelp av regler knyttet 

til identiteter (March, 1994, s. 57). Det betyr at organisasjoner opptrer i tråd med det passende 

gjennom å tilpasse situasjonen etter hvilken identitet de ivaretar og regler knyttet til denne. 

Betydningen av identitet og regler er helt avgjørende for å forstå organisasjoners atferd. Det vil 

si at kommunene tilpasser handlingene sine etter normer og verdier som eksisterer innad i 

kommunen samt i kommunens nære omgivelser (March, 1994, s.60).  

Forventninger som eksisterer innad i kommunen, kan blant annet komme fra folkevalgte eller 

administrativt ansatte. Medlemmer av kommunen har blitt institusjonalisert slik at de vet hva 

som forventes av rollen de innehar (March, 1994, s.66). Kommunens folkevalgte og ansatte vil 

legge føringer på kommunens handlinger. Samtidig kan forventinger som eksisterer innad i 

kommunen også komme fra innbyggerne. Som innbygger vil man ha klare forventinger til 

hvordan kommunen bør opptre, som følge av at kommunestyret er folkevalgte representerer de 

innbyggernes interesser.  
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I tillegg til at kommuner ønsker å opptre i tråd med forventinger som kommer innenfra, søker 

de legitimitet fra aktører i nære omgivelser, for eksempel fra andre kommuner. Som Brunsson 

(2006, s.14) skriver skapes legitimitet gjennom organisasjoners handlinger utad, men også 

gjennom hvordan de håndterer inkonsistente krav. En kan forvente at kommunenes atferd 

påvirkes av de formelle og uformelle normer som andre aktører har til dem (Christensen & 

Røvik, 1999, s. 167). Kommuner tilpasser atferden etter forventingene til andre aktører (for 

eksempel nabokommuner, fylkesmannen, staten eller KS) fordi det er ønskelig å ha et godt 

forhold til disse. Dette illustrerer forholdet mellom det indre og ytre presset som Christensen et 

al (2013, s. 59) refererer til. Noen ganger kan det oppstå et krysspress (March, 1994, s. 68) hvor 

innbyggerne har en forventning til kommunens atferd mens for eksempel staten har en annen.  

Måten kommunene kan bruke handlingsregler for å koble situasjoner og identiteter kalles for 

matching og er en konkretisering av hvordan organisasjoner generelt tilpasser atferden etter det 

passende (Christensen et al, 2013, s.54). Som Christensen og Røvik skriver (1999, s. 159) vil 

passendehetslogikken variere når organisasjoner matcher situasjoner, identitet og regler. Det 

betyr at noe kan være passende i en situasjon, på samme tid som at det kan være upassende i en 

annen. I andre tilfeller vil det som er passende innad i kommunen ikke nødvendigvis være 

passende utad. I en slik matchingprosess er det ifølge March (1994, s.58) tre spørsmål som blir 

viktige å avdekke.  

2.1.1 Situasjon 

Først må kommunene avgjøre hvilken situasjon de står overfor og det handler om gjenkjennelse. 

Er det en kjent situasjon med innarbeidede rutiner eller er det en krise? March og Olsen (1995, 

s. 32; referert i Christensen & Røvik, 1999, s.163) viser at det som er passende ofte knytter seg

til rutinesituasjoner, altså i kjente kontekster. Ofte kan det som er passende under kriser være 

noe annet. Det at en organisasjon, i dette tilfellet kommuner, risikerer å bli utryddet bør kunne 

omtales som en krisesituasjon. I forlengelse av dette kan forventningene til kommuners atferd 

være endret under sammenslåingsprosessene.  

2.1.2 Identitet 

Kommunene må bestemme seg for hvilken identitet som er viktig å ivareta (March, 1994, s. 

61). Organisasjoner har ofte flere identiteter og dersom de er inkonsistente, må organisasjonen 

ivareta identiteten som er viktigst sett i sammenheng med verdier og normer som preger 
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organisasjonskulturen (Christensen et al, 2013, s. 54). Fra et kommuneperspektiv er det flere 

verdier som knytter seg til det lokale forvaltningsnivået. I det følgende presenteres to bidrag fra 

faglitteraturen som omhandler hva som er sentrale forvaltningsverdier i kommunene (Jacobsen, 

2009; Christensen et al, 2012. Formålet er å kartlegge hvilke verdier som er viktige å 

opprettholde for kommunene.   

Jacobsen (2009, s. 17) vektlegger verdiene funksjonalitet, autonomi, demokrati og effektivitet. 

Funksjonalitet er knyttet til kommuner som avgrensede geografiske enheter hvor det 

forekommer samhandling på tvers. I utgangspunktet både bor, arbeider og lever innbyggerne 

innenfor kommunen, og det bidrar til at det skapes en felles identitet (Jacobsen, 2009, s. 37).  

Jacobsen (2009, s.164) vektlegger også autonomi, som betyr friheten kommuner har til å styre 

seg selv, og at beslutninger skal tas av dem som vet hvor «skoen trykker». I diskusjonen om å 

begrense statlig styring og kontroll, blir ofte viktigheten av å sikre et lokalt selvstyre vektlagt. 

I forbindelse med nærhet til beslutninger er den demokratiske verdien sentral. Den omhandler 

forholdet mellom de styrende og de styrte og det vektlegges at innbyggernes interesser skal bli 

hørt og tatt hensyn til i politiske beslutninger. Den siste verdien som Jacobsen belyser, er knyttet 

til effektivitet. Verdien må ses i sammenheng med den sentrale rollen kommuner har fått som 

leverandør av offentlig velferdstjenester (Jacobsen, 2009, s. 15). Det handler om å produsere 

tjenester på en effektiv måte og slik ivareta innbyggernes behov.  

Christensen et al (2012, 180-187) vektlegger på sin side frihet, deltakelse og effektivitet. Frihet 

er knyttet til kommunenes mulighet til å ta på seg oppgaver, samtidig som at kommunene har 

frihet fra statlige inngrep og pålegg (Christensen et al, 2012, s. 180). Frihet kan altså være 

positivt og negativt avgrenset. Vektlegging av verdien deltakelse er knyttet til demokrati og 

betydningen av å ha lokalt folkevalgte politikere som fremmer innbyggernes interesser 

(Christensen et al, 2012, s. 183). Det blir også redegjort for hvordan kommuneinstitusjonen kan 

fungere som en skole i demokrati, og at det kan forberede lokalpolitikere for verv på høyere 

nivå, i tråd med John Stuart Mill sine refleksjoner om lokale selvstyreorganer som demokratiske 

treningsleirer (Mill referert til i Christensen et al, 2012, s. 182). Den siste verdien som 

Christensen et al (2012, s. 185) trekker frem er effektivitet. Det omhandler hvorvidt 

kommunene klarer å oppfylle oppgave- og behovsaspekter, altså hvor effektive kommunene er 

til å nå fastsatte mål. I tillegg kan en forstå det som hvor egnet kommunene er til å tilfredsstille 

befolkningens behov og preferanser (Christensen et al, 2012, s. 186).  
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Det kan virke som at Jacobsen (2009, s.164) i stor grad vektlegger det samme som Christensen 

et al (2012, s. 180-182) gjør i forståelsen av autonomi/frihet. Det handler om å la kommuner få 

bestemme over lokalt anliggende saker og problemstillinger. Det kan også virke som at det 

Jacobsen (2009, s. 15) legger i demokrativerdien, i hovedsak er det samme som det Christensen 

et al (2012, s. 182-185) omtaler som deltakelse. Forståelsen av effektivitet er også tilnærmet lik 

i de to bidragene.  

Også i kommuneloven fra 1993 sin formålsparagraf fremkommer det hvilke identiteter 

kommunene skal ivareta. I § 1.Lovens formål, står det følgende:  

Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og 

fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og 

fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på 

en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som 

bygger på en høy etisk standard. 

Man kan skille mellom kommunens identitet som «..en rasjonell og effektiv [forvalter] av de 

kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser» og rollen som knytter seg til det å ivareta 

interessene til det «..nasjonale fellesskapet og [som har] med sikte på [å skape] en bærekraftig 

utvikling».  

På bakgrunn av de lokale forvaltningsverdiene og kommunelovens formålsparagraf, skisseres 

det to sentrale identiteter som kommunene kan inneha i en sammenslåingssituasjon. Den første 

identiteten er tilknyttet verdien om å ivareta innbyggerne i egen kommune, altså som forvalter 

av nåværende innbyggeres interesser. Den andre identiteten knytter seg til den sammenslåtte 

kommunens interesser. Det som gjør denne identiteten litt komplisert er at innbyggerne fra den 

gamle kommunen også er en del av den nye. Jeg har valgt å kalle denne identiteten for forvalter 

av fremtidige innbyggers interesser. Innenfor denne identiteten vil trolig de nasjonale 

forventingene skissert i kommunelovens formålsparagraf også bli ivaretatt fordi det sikrer at 

kommunene ikke setter seg selv i en usikker økonomisk situasjon. I en sammenslåingsprosess 

vil kommunene ikke kunne ivareta begge identitetene i like stor grad og må av den grunn velge 

hvilken identitet som er viktigst. I sammenheng med hvilken identitet kommunene velger, er 

det også normer eller handlingsregler som kan påvirke kommunens atferd.  
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2.1.3 Regler 

Det siste spørsmålet i en matchingsituasjon som kommunene må forholde seg til, omhandler 

hvilke forventinger som knytter seg til institusjonens atferd, altså hvilke handlingsregler (eller 

normer) som forbinder situasjon og identitet (March, 1994, s. 59).  Christensen et al (2013, s. 

54) omtaler denne delen av koplingen som relativt intuitiv siden organisasjonskulturen består

av klare regler og identiteter som legger tydelige føringer på atferden. 

Som følge av at kommunesammenslåing kan tolkes som en krisesituasjon, finnes det ikke noen 

klare regler på kommunenes atferd. Det er ingen innarbeidede rutiner eller handlingsregler for 

hva som er riktig å gjøre for kommunene. Uavhengig av om kommunene velger å bruke mer 

penger eller ikke, er handlingene legitime. Samtidig har det vært forsøk på å fastsette noen 

spilleregler i sammenslåingsprosessen. Gjennom Intensjonsavtalen og Planprogram for 

kommunedelplan 2015-2027 (gjennomgås i kapittel 5.1.3) har kommunene uformelt forpliktet 

seg til å ha en forsvarlig økonomi i årene frem mot sammenslåing. Spillereglene vil kunne 

påvirke atferden hos kommuner som påtar seg identiteten som forvalter av fremtidige 

innbyggeres interesser. Også regjeringens trukne lovforslag er en tydeliggjøring av hva staten 

forventer av kommunene i sammenslåingsprosesser. Som forvalter av fremtidige innbyggeres 

interesser vil kommunene ikke bruke mer penger før sammenslåing, og atferden vil medføre at 

penger blir spart.  

Som forvalter av nåværende innbyggeres interesser vil den demokratiske verdien legge særlig 

føringer på den økonomiske atferden. Det forventes at folkevalgte politikere tar beslutninger 

som først og fremst gagner egne innbyggere. Kommunene kan også helt fritt bestemme over 

egne investeringer frem mot sammenslåing, som følge av at verken andre kommuner eller staten 

kan bestemme over deres økonomi. Autonomiverdien kan skape en forventning om at 

kommunene benytter seg av muligheten til å investere mer før det er for sent. Dersom 

innbyggerne i nåværende kommunestruktur prioriteres først, oppstår det et incentiv om å sikre 

at investeringsprosjekter blir gjennomført mens man har kontrollen selv. En ivaretakelse av 

denne identiteten vil resultere i at kommunene bruker mer penger før sammenslåing.  

2.1.4 Mekanismer i matchingsituasjoner 

March (1994, s. 70) diskuterer fire mekanismer, eller bakgrunner som Christensen et al (2013, 

s. 55) kaller det, i en matchingsituasjon. Mekanismene er ulike måter organisasjoner kan foreta 
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matching på. En mekanisme kan være et resultat av erfart læring. Det er en konsekvens av at 

organisasjonsmedlemmene har lært seg hvilke regler og identiteter som bør koples og dermed 

hva som er passende i ulike situasjoner. Når organisasjonsmedlemmene er sosialiserte 

(institusjonaliserte) i organisasjonskulturen, representerer de en institusjonell hukommelse. Slik 

vil de som har vært medlem i organisasjonen lenge ha en fordel og kan således lære fra seg til 

nykommerne. Det er likevel ikke sikkert at dette gir en tydelig føring på medlemmenes 

handlinger, det avhenger av hvorvidt erfaringene er forskjellige og hvor mangfoldig kulturen 

er (Christensen et al, 2013, s. 55). Sett i sammenheng med kommunereformen som skaper en 

krisesituasjon i kommunene, er det lite trolig at kommunene har basert valg av identitet og 

handlingsregler på tidligere erfaringer. I tillegg er det ingen i kommuneledelsen som har vært 

med på en sammenslåing tidligere, og de har derfor ikke en institusjonalisert hukommelse i 

møte med denne problemstillingen.  

March (1994, s. 70) omtaler også en annen mekanisme; kategorisering. Det innebærer at det 

har blitt dannet komplekse kategorier for regler og identiteter som gir mening i forskjellige 

kontekster (Christensen et al, 2013, s.55). Det vil si at når organisasjoner velger identitet og 

regler som retningsgivende for egen atferd, er det avhengig av den enkelte situasjonen de står 

ovenfor. Eksempelvis, hvis en kommune er på ROBEK, er det andre identiteter og regler som 

blir relevante enn hvis kommunen har god økonomi – det handler om å tilpasse atferden etter 

konteksten. Det betyr at det er enkelte normer og verdier som trumfer de andre, og disse vil 

kategoriseres som hensiktsmessige og av den grunn følges. For organisasjoner med lang levetid 

vil en slik kategorisering være intuitiv (Christensen et al, 2013, s.55). I forbindelse med 

kommunene i sammenslåingsprosessen er det dette valget kommunene gjør – hvilke verdier og 

normer er det som er viktigst å overholde? Siden dette er en situasjon kommunene ikke har vært 

i før, er det ikke intuitivt hvilke verdier og normer som bør opprettholdes.  

For det tredje kan nærhet i tid ha betydning for hvordan organisasjonsmedlemmer handler 

(March, 1994, s. 70). Ofte vil nylig brukte regler og normer bli gjenbrukt for å spare tid ved å 

slippe nye utredninger og analyser (Christensen & Røvik, 1999, s. 163). Denne mekanismen er 

ikke relevant i forbindelse med sammenslåingsprosessen siden det er en ukjent situasjon for 

kommunene.  

En siste forklaring på organisasjoners valg av atferd er knyttet til den sosiale konteksten til 

andre (March, 1994, s. 70-71). Det betyr at en organisasjon sammenligner egen virksomhet med 

andre organisasjoner, og slik blir andres erfaringer sentrale (Christensen & Røvik, 1999, s.164). 



12 

Dette kan skje gjennom kontekstualisering, som vil si at ideer oversettes til praksis (Røvik, 

2007, s. 293). Det kan være at andres erfaringer ses på som særlig relevante dersom det er en 

lignende situasjon organisasjonen befinner seg i (Christensen et al, 2013, s. 55). Det kan også 

skje gjennom dekontekstualisering, som knytter seg til hvor «overførbare» praksiser er til ideer 

(Røvik, 2007, s.260). Slik kan andres erfaringer generaliseres og ses på som hensiktsmessige 

(Christensen et al, 2013, s. 55). Denne matchingmekanismen er den mest relevante for 

kommunene i en sammenslåingssituasjon. Det er ikke utenkelig at kommunene ser til naboene 

for å vurdere hva som er passende oppførsel i en slik krisesituasjon. Dersom nabokommunen 

bruker mer penger, kan det hende at dette påvirker kommunen sine egne investeringsplaner. 

Hvis naboen derimot er påpasselig, kan det føre til at kommunen selv er forsiktig med 

investeringene. 

2.2 Foreliggende forskning 

I løpet av de siste tiårene har det blitt gjennomført en rekke studier som har omhandlet 

kommuners økonomiske atferd i perioden mellom vedtak om sammenslåing og faktisk fusjon 

(Hinnerich, 2009; Blom-Hansen, 2010; Saarimaa & Tukiainen, 2015; Jordahl & Liang, 2010; 

Hansen, 2012; Askim et al, 2017; Allers & Ommeren, 2016; Houlberg, 2014). Flere av studiene 

har tatt utgangspunkt i antakelser hentet fra økonomisk teori, herunder «the common pool 

problem», «loven om 1/n», «the exploitation of the great by the small» og «allmenningens 

tragedie».  

I denne delen presenteres relevante bidrag fra tidligere forskning. Disse har vært sentrale for 

caseutvelgelsen og for å diskutere de empiriske funnene i diskusjonsdelen av oppgaven. 

Studiene har til felles at de alle baserer seg på kvantitativ metode og funnene er i stor grad 

sammenfallende. Samtlige av undersøkelsene viser at kommunene bruker mer penger enn de 

vanligvis ville gjort, men det varierer under hvilke betingelser.  

2.2.1 Erfaringer fra den svenske kommunereformen 

Jordahl og Liang (2010) har studert den svenske kommunereformen fra 1952 ved å undersøke 

hvorvidt det eksisterte et «common pool problem» i sammenslåingsprosessen. Ofte brukes «the 

common pool problem» for å forklare hvorfor vi får et overforbruk av knappe naturressurser. 

Ostrom (1990, s. 2) viser til hvordan et slikt problem oppstår når aktører har fri tilgang til en 
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ressurs, på samme tid som at de ikke kan belastes for sitt forbruk. I tillegg vil forbruket gå 

utover andre aktørers mulighet til å benytte seg av det samme godet. En slik ressurs kalles 

«trengselsgoder» og disse kjennetegnes av å være ikke-ekskluderbare og rivaliserende. Det vil 

si at det ikke er mulig å forhindre andre i å bruke godet, samtidig som at noen sitt forbruk 

hindrer en annens. Dette vil ofte resultere i et overforbruk av ressursen. I tillegg kan forbrukeren 

belage seg på at det er andre som må betale for forbruket, også kalt «gratispassasjerproblemet». 

Det at noen sin handling går utover en tredjepart som det ikke kompenseres for, kan forstås som 

en eksternalitet (Stiglitz & Rosengard, 2015, s. 86).  

Disse tendensene bak «the common pool problem» kan bidra til å forklare hvorfor kommuner 

blir fristet til å bruke mer penger enn hva de vanligvis ville ha gjort før en sammenslåing. 

Overforbruket kan forstås som en irrasjonell atferd som følge av at kommunen som en liten 

gruppe ikke må bære kostandene alene, men at den nye, sammenslåtte kommunen også må ta 

noe av byrden. For den gamle kommunen representerer det nye skattegrunnlaget i 

storkommunen en «common pool». Kommunen vil ha incentiver til å utnytte dette godet fordi 

kostnaden er kollektiv mens gevinsten er privat (Blom-Hansen, 2010, s. 55). I lengden 

forårsaker dette «allmenningens tragedie».  

Med andre ord kan kommunene i en slik situasjon være gratispassasjerer på bekostning av de 

andre kommunene i perioden mellom vedtak og faktisk sammenslåing. Ved bruk av en 

«Difference-in-Difference strategi» har artikkelforfatterne undersøkt hvorvidt kommunene har 

investert i prosjekter som utelukkende ga den enkelte kommune fordeler mens gjelden ble delt 

på den nye storkommunen (Jordahl og Liang, 2010, s. 158). Studien viser at de svenske 

kommunene hadde en slik atferd og at den gjennomsnittlige gjeldsveksten per innbygger økte i 

perioden 1948-1952 (Jordahl og Liang, 2010, s.164). Jordahl & Liang (2010, s. 158) viser at de 

svenske kommunene investerte i prosjekter som i hovedsak gagnet nåværende innbyggere. 

Dette viser at de svenske kommunene har valgt identiteten som forvalter av nåværende 

innbyggeres interesser.  

Artikkelforfatterne (2010, s. 159) påpeker at de svenske kommunene hadde stor frihet til å styre 

seg selv og egen økonomi, og at de av den grunn hadde mulighet til å øke låneopptakene i 

sammenslåingsperioden. Samtidig understreker de at størrelsen på «the common pool» var uten 

betydning (Jordahl og Liang, 2010, s. 169). Av den grunn oppfordrer de til varsomhet i bruken 

av «loven om 1/n» i videre studier (Jordahl og Liang, 2010, s. 171). 
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Det er i Weingast et al (1981) sin artikkel om fordelingspolitikk at «loven om 1/n» for første 

gang presenteres. Til tross for at loven er omdiskutert har den likevel et sentralt poeng. 

Hovedkonklusjonen til artikkelforfatterne (1981, s. 662) er at siden politiske institusjoner har 

en tendens til å endre oppfatning av nytte og kostander, vil de systematisk foreta valg som gir 

ineffektive resultater. I forbindelse med fordelingspolitikk observerte de dette gjennom at det 

ble iverksatt større prosjekter enn hva institusjonene var økonomisk berettiget til. «Loven om 

1/n» tilsier at jo flere aktører involvert, jo flere å dele regningen på, ergo et større incentiv til å 

bruke mer penger (Weingast et al, 1981, s. 643).  

Som Blom-Hansen (2010, s. 55) refererer til viser dette et negativt forhold mellom, på den ene 

siden – andelen av kostandene (1 over n) som gruppen må bære for å ha nytte av offentlige 

prosjekter, og på den andre siden, offentlige utgifter. Dette kan være relevant i forbindelse med 

kommuners atferd før en sammenslåing. Påstanden går ut på at kommunenes incentiv til å 

utnytte et «common pool» er påvirket av hvor mange deltakende n (kommuner) som er 

involvert. Jo flere kommuner, desto større «common pool» å forsyne seg av.  

2.2.2 Erfaringer fra den danske kommunereformen 

I 2007 ble det gjennomført en omfattende kommunereform i Danmark. Sammenslåingene var 

til dels frivillige, og hele 271 kommuner ble redusert til 98. Kommunene kunne kontrollere 

store deler av eget budsjett, noe som både gjorde det teknisk mulig og politisk attraktivt å bruke 

mer penger. For å forhindre overforbruk i kommunene frem til sammenslåing ble det iverksatt 

en del tiltak fra statlig hold, men disse hadde bare delvis effekt. Blom-Hansen (2010) har gjort 

en studie der han sammenligner kommunene som ikke ble berørt av reformen med de 

kommunene som ble sammenslått. Han ser på budsjettoverskridelser både i form av økte 

driftsutgifter og investeringer. Resultatene viser at de sammenslåtte kommunene hadde 

investert mer i vedlikehold av vei, gang- og sykkelstier og bytorg enn de uberørte kommunene 

(2010, s. 52). Det var også en liten økning i deler av skolesektoren (Blom-Hansen, 2010, s. 66). 

Som en forklaring på hvorfor dette skjer viser Blom-Hansen (2010, s. 51) til hvordan 

budsjettansvarlige vil bruke opp midler de har fått tildelt før budsjettåret er omme. Dette gjør 

de for å unngå at midler går tapt siden de ikke kan overføres til neste årsbudsjett, og for å 

forhindre at overføringene blir nedjustert (Blom-Hansen, 2010, s. 54). I en slik kontekst kan 

kommunesammenslåing forstås som et ekstremt tilfelle siden budsjettåret representerer en 

endelig slutt. I en sammenslåingsprosess er alternativet om å tape penger ikke bare et mulig 
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scenario, men det er faktisk det eneste. Det å omfordele ubrukte midler til nye områder kan 

virke fornuftig ut ifra et systemperspektiv, men ikke fra den budsjettansvarliges perspektiv. 

Problemet er at den irrasjonelle oppførselen gir fordeler for den enkelte kommunen mens 

kostnadene av økte skatter i tiden fremover går utover den nye storkommunen (Blom-Hansen, 

2010, s. 55). 

Det vektlegges at det fremtidige skattegrunnlaget i den nye storkommunen representerer en 

fellesressurs, og fordelene ved å utnytte dette er private mens kostnadene er kollektive. Av den 

grunn kan fenomenet forstås som et eksempel på «allmenningens tragedie». Hardin (1968) viser 

hvordan «allmenningens tragedie» knytter seg til individers bruk av knappe ressurser. Han 

illustrerer poenget ved å fortelle om en gjeter og dyrene hans. For gjeteren er det rasjonelt å 

maksimere egen flokk og som en følge vil den enkelte gjeteren få en høyere fortjeneste. 

Samtidig vil økningen av dyr gå utover de andre gjeterne da ekstra dyr på beitet vil kunne 

forårsake overbeiting. Dersom alle gjeterne kun tenker på å maksimere egen nytte, vil dette på 

sikt forårsake en tragedie hvor beiteområdet er ødelagt, og ingen lengre kan bruke området til 

beiting. Kombinasjonen av at systemet oppfordrer til å øke produksjonen av begrensede 

ressurser, samtidig som at individer har frihet til å gjøre akkurat dette, resulterer i et overforbruk 

og en tragedie som vil begrense alle (Hardin, 1968, s. 1244).  

På samme måte vil det være rasjonelt for kommuner å bruke mer penger på egen 

kommunestruktur før en sammenslåing finner sted. Men dersom alle kommuner i en 

sammenslåingsprosess handler slik, vil det økonomiske utgangspunktet for den nye 

storkommunen være betydelig svekket.  

Det blir diskutert hvorvidt incentivet til å utforske fellesressursene er størst for de kommunene 

som er minst relativt til de andre sammenslåingskommunene. Som Blom-Hansen (2010, s.55) 

skriver er det fordi de kan dele kostandene på en større gruppe og dermed få en større nettofordel 

selv. Logikken er i tråd med det Olson (1971, s. 35-36) omtaler som «the exploitation of the 

great by the small», som innebærer at det er de små kommunene som utnytter de store.  

Studien til Blom-Hansen viser en økning i pengebruken hos sammenslåtte kommuner i perioden 

mellom vedtak og faktisk sammenslåing, med andre ord eksisterte det et «common pool 

problem». Samtidig er det først i 2006 at Blom-Hansen finner en statisk signifikant 

sammenheng, altså året før sammenslåingen (2010, s. 65). Jo nærmere kommunene kom 

sammenslåing, jo mer fristet ble de til å bruke opp pengene før «stengetid». Resultatene viser 
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også at størrelsen på «the common pool» ikke hadde betydning, som vil si at størrelsen på den 

gamle kommunen relativt til den nye sammenslåtte ikke hadde en statistisk signifikant effekt 

på kommunens pengebruk (Blom-Hansen, 2010, s. 68).  

Samtidig var ikke den økte pengebruken like omfattende som først fryktet (2010, s. 67). Blom-

Hansen forklarer funnet med at restriksjonene fra de danske myndighetene om å forhindre økt 

pengebruk kan ha fungert. Han vektlegger også at kommunestyrene var mer ansvarlige enn hva 

som var forventet. Dette mener han kan ha sammenheng med at mange av kommunens sentrale 

skikkelser hadde planer om å fortsette i politikken eller administrasjonen etter sammenslåingen, 

og at de av den grunn ville opptre ansvarlige. Det kan se ut som at det har variert hvilken 

identitet de danske kommunene har valgt. Det har både vært mekanismer som har ført til økt 

pengebruk, og samtidig har kommunene begrenset seg. Det kan som Blom-Hansen (2010, s.67) 

skriver være et resultat av restriksjonene fra de danske myndighetene, og dermed har disse 

reglene påvirket kommunens oppfatning av hva som er passende atferd.  

Blom-Hansen (2010, s. 68) avslutter artikkelen ved å si at studien ikke forklarer godt nok 

hvorfor størrelsen på «the common pool» var uten betydning. Videre påpeker han at for å finne 

ut dette må det gjøres mer detaljerte studier av enkeltkommuners forbruk, og at dette er et 

åpenbart sted å starte for fremtidige studier.  

Hansen (2012) har også skrevet en artikkel om bruken av «loven om 1 over n» i forbindelse 

med den danske kommunesammenslåingen. Til forskjell fra tidligere studier som har sett på 

størrelsen på de deltakende distriktene (i tråd med Olson (1971) sin teori om «the exploitation 

of the great by the small»), har Hansen sett på antall deltakende distrikter. Dette er i samsvar 

med den originale formuleringen i Weingast et al (1981) sin artikkel. I Hansen sin studie viser 

resultatene en statistisk signifikant effekt av tilgjengeligheten til og størrelsen på «the common 

pool». Det viser betydningen av å studere antallet distrikter heller enn størrelsen på dem, og 

videre skriver han om hvordan «loven om 1 over n» burde revurderes (2012, s. 3). Weingast et 

al mente at «loven om 1/n» medfører at ineffektivitet, det totale utgiftsnivået og størrelsen på 

prosjekter har en tendens til å øke når «the common pool» blir større, altså jo flere distrikter n 

som deltar (1981, s. 653-654).  

Ifølge Houlberg (2014, s. 2) har Blom-Hansen (2010) og Hansen (2012) i sine undersøkelser 

primært hatt fokus på budsjettoverskridelser av driftsutgiftene. I Houlberg (2014) sin analyse 

er det derimot fokus på hvorvidt det har blitt mindre penger i kommunekassen, uavhengig om 
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det kan tilskrives drift- eller investeringsutgifter, endringer i budsjett og/eller 

tilleggsbevilgninger. Houlberg (2014, s. 2) operasjonaliserer den økte pengebruken som et 

forbruk av likvide midler og langsiktig gjeldsvekst, og han bruker også en «Difference-in-

Difference strategi» for å finne ut om det er en forskjell i pengebruken hos 

sammenslåingskommuner og andre kommuner frem til 2007.  

Houlberg (2014, s. 16) finner i sin studie at både størrelsen på og tilgangen til «the common 

pool» har betydning. Videre ser han at de danske kommunene brukte store deler av oppsparte 

midler i løpet av 2005 og 2006. Han finner også at det økte pengebruket foregikk hovedsakelig 

gjennom et økt låneopptak og bruk av oppsparte midler. Studien bekrefter at det er de små 

kommunene som bruker mest penger, samtidig som at pengebruken også øket i de større 

kommunene (Houlberg, 2014, s. 17).  Det kan virke som at de mindre kommunene er mer 

opptatt av å ivareta identiteten knyttet til nåværende innbyggeres interesser mens de større 

kommunene tenker mer på den kommende storkommunen. Det kan hende at det er andre 

forventninger knyttet til større kommuners atferd i en sammenslåingssituasjon. Det er heller 

ikke utenkelig at det kan ha sammenheng med det Houlberg (2014, s. 7) skriver om hvordan 

små kommuners økte pengebruk vil få mindre konsekvenser for den nye kommunens økonomi 

enn hva større kommuners pengebruk vil få.  

2.2.3 Erfaringer fra den finske kommunereformen  

Saarimaa og Tukiainen (2015) har undersøkt hvordan det oppstod et «common pool problem» 

i forbindelse med den finske kommunereformen som varte fra 2005 til 2014. De har studert 32 

sammenslåinger som fant sted i starten av 2009 (Saarimaa og Tukiainen, 2015, s. 143). 

Overforbruket kan oppstå som en følge av at det ofte går noen år i perioden mellom vedtak og 

faktisk sammenslåing. I denne perioden kan kommunene ta selvstendige beslutninger for 

deretter å flytte noen av utgiftene eller investeringene over på sine sammenslåingspartnere 

gjennom å øke gjeld og selge unna eiendom (Saarimaa og Tukiainen, 2015, s. 140).  

Artikkelforfatterne trekker frem to relevante distinksjoner. I bruken av «loven om 1/n» 

undersøker Saarimaa og Tukiainen (2015, s. 141) forholdet mellom størrelsen på de deltakende 

kommunene relativt til størrelsen på «the common pool» i stedet for å knytte begrepet til antall 

kommuner som skal slås sammen. For det andre vektlegger de politikernes bekymringer med 

tanke på gjenvalg. Det viser seg at politikere fra små kommuner (som ofte er de kommunene 

med størst incentiver til å være gratispassasjer) har liten sannsynlighet for å bli gjenvalgt i den 
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nye kommunen. Dette har å gjøre med at politikerne i den nye storkommunen i hovedsak får 

stemmer fra innbyggerne som er fra deres tidligere kommune (Saarimaa og Tukiainen, 2013, 

referert i Saarimaa og Tukiainen, 2015, s. 141). Dette bidrar til at mange politikere er mest 

opptatt av å tilfredsstille velgerne fra sin tidligere kommune og at de av den grunn bruker mer 

penger før sammenslåing. Dette vil bety at politikerne i større grad har ønsket å ivareta 

nåværende innbyggers interesser heller enn de fremtidige innbyggerne.   

Det som er særegent med den finske kommunereformen er at sammenslåingene ble frivillig 

besluttet av kommunestyrene. Av den grunn var artikkelforfatterne usikre på hvorvidt de kom 

til å finne «free-riding» i kommunene. Ved bruk av en «Difference-in-Difference strategi» 

finner de likevel et høyt nivå av «free-riding». Jo sterkere «free-riding» incentiver kommunene 

ble møtt med, jo mer økte de den gjennomsnittlige lånegjelden per innbygger og de brukte mer 

av oppsparte midler (Saarimaa og Tukiainen, 2015, s. 141). De finner også at mesteparten av 

pengebruken gikk til investeringer og til drift av nåværende utgifter. Dette var mulig siden 

kommunene i Finland hadde stor økonomisk frihet, og det er særlig relevant at det ikke var 

noen begrensninger på kommunenes låneopptak (Saarimaa og Tukiainen, 2015, s. 142).  

Artikkelforfatterne er også opptatt av å finne ut hva kommunene bruker penger på. De redegjør 

for tre muligheter. For det første kan kommunene bruke lån eller «liquid assets» til å senke 

kommuneskatten eller redusere kommunale avgifter. For det andre kan kommunene øke 

nåværende utgifter. For det tredje kan kommunene investere pengene i lokale prosjekter, for 

eksempel rehabilitering av skoler eller andre tjenester som de lokale skattebetalerne får utbytte 

av (Saarimaa og Tukiainen, 2015, s. 146-147). Det er den siste måten å hamstre på som er 

relevant i forbindelse med denne oppgaven.  

Saarimaa og Tukiainen (2015, s. 144) deler kommunene inn i tre grupper. Den første gruppen 

inneholder de kommunene som ikke ble sammenslått. De sammenslåtte kommunene deles 

videre inn i to grupper; den ene gruppen har svake incentiver til å bruke mer penger mens den 

andre har sterke incentiver til å «free-ride» (og disse kjennetegnes av å være små og/eller er 

involvert i en sammenslåing med flere enn to andre kommuner). I analysen finner de at det ikke 

er en synlig endring i kommunenes inntektsskatt, samtidig som at kommunene som er 

kategorisert som de med sterkest incentiver, både øker utgiftene og investeringene. De 

observerer en økning på gjennomsnittlig 70 euro per innbygger i 2007 og 150 euro i 2008. De 

finner også en økning på 320 euro per gjennomsnittlig innbygger i 2008. Totalt forbruk i de 
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sammenslåtte kommunene utgjorde en økning på ca. 100 millioner euro og de investerte rundt 

140 millioner ekstra (Saarimaa og Tukiainen, 2015, s. 147).  

Med tanke på ekstern validitet mener artikkelforfatterne (2015, s. 150) at resultatene kan 

generaliseres til land med lignende institusjonelle trekk som de finske kommunene. Da særlig 

med tanke på økonomisk frihet og lokalt selvstyre. I tillegg er «free-riding» avhengig av at det 

er noe tid mellom vedtak og faktisk sammenslåing. Studien viser at det oppstår «free-riding» 

selv i en kommunereform basert på frivillighet.  

2.2.4 Erfaringer fra den norske kommunereformen 

Askim, Blom-Hansen, Houlberg, og Serrizlew har studert den norske 

kommunereformprosessen. Ved bruk av en «Difference-in-Difference» logikk har de undersøkt 

hvordan kommuner strategisk har endret økonomisk atferd etter at kommunesammenslåing ble 

aktuelt (Askim et al, 2017, s. 4). De viser til hvordan en tidligere har antatt at offentlige 

organisasjoner er udødelige (Kaufman, 1976, referert i Askim et al, 2017, s. 1), noe de utfordrer 

i denne studien. De påpeker hvordan kommuner som skal sammenslås vil «dø ut» og at det 

dermed oppstår et incentiv til å bruke mer penger før det er for sent. I tillegg vil kommunene 

kunne dele regningen på de kommende sammenslåingspartnerne, samtidig som de kan investere 

pengene på en slik måte at det gagner dem selv (Askim et al, 2017, s. 5).   

På bakgrunn av «loven om 1/n» blir det antatt at jo flere deltakende kommuner, jo flere kan 

kommunen dele regningen på og derav et større incentiv til å bruke mer penger (Askim et al, 

2017, s. 5). Som Askim et al (2017, s. 5) skriver er betydningen av «the common pool 

problems» i kommunesammenslåinger godt dokumentert (Hinnerich 2009; Saaarima og 

Tukiainen, 2015), men resultatene har likevel variert. Av den grunn fokuserer studien på to 

sentrale egenskaper ved sammenslåingsprosessen. Den ene effekten er den kjente sannsynlighet 

for å bli sammenslått. Hamstringen er avhengig av hvordan kommunene oppfatter 

sannsynligheten for å bli sammenslått. Med andre ord: høy sannsynlighet for sammenslåing går 

i lag med høy sannsynlighet for hamstring. Den andre effekten som de undersøker er holdningen 

til sammenslåing hos kommunene. Artikkelforfatterne mente det sannsynligvis var en positiv 

sammenheng mellom en negativ holdning til sammenslåing og hamstring (Askim et al, 2017, 

s. 6).
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Askim et al (2017, s. 9-10) har utviklet fire kategorier som de deler kommunene inn i. Den 

første kategorien kaller de for «de modne forlovede», og dette er kommunene som helt fra 

starten av ønsket sammenslåing. Dette er kommuner som ble frivillig sammenslått i 2017 og 

2018. Den andre kategorien kaller de for «de villige forlovede» og er kommuner som ønsket 

sammenslåing, men som ikke hadde utpekt spesifikk(e) partner(e). Disse kommunene vil 

sannsynligvis også ende opp i en frivillig sammenslåing. Den tredje kategorien kaller de for 

«de ufrivillig forlovede», og dette er kommuner som ble tvangssammenslått av Stortinget. Den 

fjerde og siste kategorien kaller de for «de lykkelige single», og dette er kommuner som ikke 

ønsket sammenslåing og som heller ikke ble slått sammen.  

Ved bruk av «Difference-in-Difference strategien» sammenligner de kommuners forbruk før 

og etter reformprosessen startet på tvers av kommunene i de fire kategoriene. De forventer 

særlig høy hamstring fra de kommunene som fryktet tvangssammenslåing. Samtidig forventet 

de «last-minute spending» til å forekomme i kategori tre, og i mindre grad i kategori én og to, 

relativt til kategori fire som forble uberørt av reformen (Askim et al, 2017, s. 10).  

Studien viser at hamstringen skjedde tidlig i reformprosessen, noe som var overraskende 

teoretisk sett fordi kommuner ikke hadde like sterke incentiver til å hamstre når det var stor 

usikkerhet knyttet til hvem de skulle slås sammen med (Askim et al, 2017, s. 16). 

Artikkelforfatterne mener det må ses i sammenheng med at mange kommuner er villige til å 

gamble. Samtidig viser studien at det var mer hamstring i kommunene som visste de kom til å 

bli slått sammen enn der hvor det var stor usikkerhet. De som hamstret mest var de kommunene 

som hadde bestemt seg på et tidlig stadium for at de ønsket sammenslåing. 

Tilslutt viser studien at hamstringen forekommer både i de kommunene som var negative og i 

de som var positive til sammenslåing. Dette er i tråd med Saarimaa og Tukianen (2015, s. 150) 

sine funn fra Finland, hvor hamstring også forekommer i en reform basert på frivillighet. Askim 

et al (2017, s.17) spekulerer i om det kan være en aksept blant kommunene til å bruke mer 

penger i sammenslåingsprosessen som følge av at det skjer nesten uavhengig av holdning og 

usikkerhet. Det virker som at spesielt holdning ikke har betydning for hvilken identitet 

kommunene velger, tydeligvis er også positive kommuner opptatt av å sikre egne innbyggeres 

interesser foran de fremtidige innbyggerne i den nye kommunen.  

Alle de nevnte studiene (Jordahl & Liang, 2015; Hinnerich, 2009; Blom-Hansen 2010; Hansen 

2012; Houlberg 2014; Saarimaa og Tukiainen, 2015; Askim et al, 2017) har til felles at de 
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undersøker problemstillingen om «common pool problems» i 

kommunesammenslåingsprosesser ved bruk av kvantitativ metode, i stor grad «Difference-in-

Difference» strategi. Til tross for at enkelte av bidragene reflekterer rundt hvorfor kommunene 

hamstrer, er det ingen som faktisk har undersøkt det. Det er dette kunnskapshullet denne 

oppgaven er ment til å fylle.  

2.3 Avgrensning 

Bruken av «loven om 1/n» er som nevnt omdiskutert. Weingast et al (1981) mente at den riktige 

måten å bruke loven på i forbindelse med «free-riding», var å se på antall deltakende 

beslutningstakere. Samtidig er Weingast et al (1981) studie basert på distrikter av lik størrelse, 

og dermed er kostandsbyrden lik for samtlige distrikter som følger av «loven om 1/n». Sett i 

sammenheng med kommunesammenslåinger, hvor kommunene er asymmetriske, er det mange 

som argumenterer for at man må se på den relative størrelsen på kommunene (Saarimaa & 

Tukiainen, 2015, s. 147, se også Blom-Hansen, 2010; Jordahl & Liang, 2010; Houlberg 2014).  

I denne oppgaven undersøkes det hvorvidt den relative størrelsen til kommuner har betydning 

for hamstring, i tråd med Olson (1971) sin teori om «the exploitation of the great by the small». 

Resonnementet bygger på en forventning om at det er de små kommunene, relativt til de andre, 

som har mest å tjene på å hamstre. Olson (1965) har undersøkt hvordan gruppedynamikken 

fungerer i en kollektiv handlingssituasjon (referert i Blom-Hansen, 2010, s. 55). Han viser til 

hvordan størrelsen på aktører har betydning for hvordan kostnader og gevinster fordeles. Det 

viser seg å være en systematisk tendens til at de minste aktørene utnytter de store som følge av 

at de bidrar mindre til «the common pool» (Olson, 1971, s. 29).  

Sett i sammenheng med kommunesammenslåing vil incentivet til å utnytte «the common pool» 

være særlig stort hos den kommunen som er liten relativ til de andre som den skal slås sammen 

med (målt i antall innbyggere). Dette fordi de kan dele på kostandene knyttet til sin irrasjonelle 

atferd med større gruppe og dermed få en større nettofordel selv (Blom-Hansen, 2010, s. 55). I 

tillegg til å undersøke betydningen av størrelsesforholdet, studeres betydningen av at en 

kommune (Lindesnes) er tvangssammenslått. Som studien til både Askim et al (2017, s. 17) og 

Saarima & Tukiainen (2015, s.150) viser forekommer hamstring i selv frivillige 

sammenslåinger. Likevel kan det være interessant å se nærmere på dette i ett konkret case.  
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2.3.1 Når hamstrer kommunene? 

Kommuner har flere forskjellige måter å hamstre på. Eksempelvis kan kommuner øke 

driftsbudsjett ved å ansette flere lærere på en skole. Slik legger kommunen press på den nye 

storkommunen om å opprettholde tilbudet til elevene i tillegg til at det vil bli vanskelig å si opp 

ansatte i den tidligere kommunen (Blom-Hansen, 2010, s. 63). For det andre kan kommuner 

øke investeringene i forkant av sammenslåing. Kommuner kan for eksempel investere i et nytt 

kulturhus eller en svømmehall for å sikre at innbyggerne i den nåværende kommunen får tilgang 

på tjenester som «står fast» etter sammenslåing (Blom-Hansen, 2010, s. 61-62). I tillegg kan 

kommuner ruste opp bygg, for eksempel skoler, i forsøket på å forhindre sentralisering etter 

sammenslåing. Det kan også være et grep for å sikre at prioriteringen gjennomføres nå som 

kommunen bestemmer selv. Dersom en skole er nyoppusset vil det være vanskeligere for den 

nye storkommunen å legge den ned til fordel for å samle kommunens innbyggere på større 

skoler (Blom-Hansen, 2010, s. 55). 

Som en ser er det flere måter å avdekke hamstring på, men jeg har valgt å avgrense oppgaven 

til kun å se på kommunenes investeringer. I den sammenhengen undersøkes det om kommunene 

investerer mer, om investeringer planlegges annerledes, og hva det investeres i. Dersom den 

kommende sammenslåingen fører til at kommunene investerer mer, er dette et tegn på 

hamstring. Kommunene kan også hamstre ved å planlegge investeringer mer kortsiktig for å 

sikre at investeringsprosjekter blir prioritert før sammenslåing. Når det kommer til 

kommunenes investeringsformål, er det forventet at kommunene hamstrer prosjekter som de 

vet blir stående fast etter sammenslåing og som innbyggerne i nåværende kommune kan benytte 

etter at de har blitt en del av den nye storkommunen. Det kan skisseres et skille mellom 

investeringer som er lovpålagt og ikke. Ofte vil lovpålagte investeringer være noe som den nye 

kommunen er nødt til å prioritere, for eksempel vedlikehold av vei eller vann- og 

avløpssektoren, skole, helsetjenester etc. Det er gode grunner til å tro at slike investeringer 

prioriteres etter sammenslåing, hvis ikke bryter den nye kommunen loven.  

Av den grunn er det forventet at kommunene investerer i prosjekter som er ikke-lovpålagt. Det 

vil være strategisk lurt av kommunene å investere i prosjekter som den nye kommunen ikke må 

prioritere, men som den nåværende kommunen likevel ønsker seg. Det kan for eksempel være 

prosjekter knyttet til kulturtilbud og idrett. I utgangspunktet vil slike investeringer i hovedsak 

komme innbyggerne i nåværende kommune til gode, det er lokale prosjekter som 

svømmehaller, gang- og sykkelstier osv. Som følge av at investeringene ikke er lovpålagt, vil 
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det være større usikkerhet knyttet til hvorvidt den nye kommunen vil prioritere disse etter 

sammenslåing. Det skaper nok en grunn til å prioritere slike investeringsplaner.   

Samtidig kan de ikke-lovpålagte investeringene også gagne de fremtidige innbyggerne i den 

nye kommunen. For eksempel vil et kulturhus kunne være noe som flere kan ha glede av. I 

tillegg kan de lovpålagte investeringene også være et tegn på hamstring. Eksempelvis vil det 

være hamstring dersom det blir igangsatt en ekstraordinær utbyggelse på en grendeskole som 

er truet av nedleggelse. Som vi ser vil det ikke være et tydelig svar på hvilke investeringsformål 

som er hamstring, og av den grunn vil jeg se spesielt etter formål som er vanskelig å forklare 

på noen annen måte enn hamstring. Eksempelvis vil kultur og idrettsanlegg i randsonen til den 

nye kommunen være et åpenbart tilfelle. Det er også åpenbart at investeringsprosjekter som 

informantene selv sier er påvirket av sammenslåing, er hamstring.  

En av grunnene til at det er investeringsbudsjettene som undersøkes, er at til forskjell fra 

driftsbudsjettet, som kun finansieres med egne inntekter og oppsparte midler, kan investeringer 

også dekkes av låneopptak. Empirisk er det interessant å undersøke hvordan kommunene 

finansierer investeringene frem mot sammenslåing. Særlig hvis man ser det i lys av regjeringens 

forsøk på å regulere kommunenes låneopptak. Dette understreker regjeringens forventing om 

at kommunene ikke skal pådra seg stor lånegjeld før sammenslåing. Det er likevel ingen sterk 

grunn til å forvente at kommunene benytter egne midler i stedet for låneopptak. Det kan derimot 

tenkes at det er mer passende å finansiere hamstringen med egne midler. Som Blom-Hansen 

(2010, s. 55) forklarer kan kommuner føle seg forpliktet til å bruke opp midler oppspart i fond 

siden det ofte er et overskudd av skattebetalernes inntekter. 



24 

2.3.2 Forventninger 

På bakgrunn av litteraturgjennomgangen og logikken om det passende har jeg følgende 

forventninger til caset:  

Tabell 2.1: Forventninger til caset 

Faktor Forventning til caset 

Økt investeringsnivå Kommunene investerer generelt mer nå enn tidligere. 

Det er de små kommunene, Marnardal og Lindesnes, som hamstrer 

mest.  

Lindesnes som er negativ til sammenslåing, hamstrer mer enn 

Marnardal og Mandal som er positive. 

Tidshorisont for 

planlegging 

Kommunene planlegger investeringer mer kortsiktig. 

Investeringsformål Det investeres i prosjekter som er ikke-lovpålagte. 

Finansiering Det er passende å investere mer før sammenslåing dersom 

investeringene finansieres av egne midler.  
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3. Den norske kommunereformen

3.1 Bakgrunnen for reform

I løpet av de siste 50 årene har kommunens rolle endret seg i form av at det lokale 

forvaltningsnivået har fått et betydelig større ansvar for velferdsoppgaver enn tidligere. 

Utviklingen har skjedd parallelt med at samfunnet har blitt mer komplekst og behovet for 

spesialisert kunnskap har økt (KMD, 2014a, s. 9).  På samme tid har den statlige detaljstyringen 

tiltatt og flere kommuner har flyttet oppgaver inn i interkommunale samarbeid. På bakgrunn av 

dette mente regjeringen at kommunestrukturen stod overfor et reformbehov. 

I forkant av kommunereformen ble det nedsatt et ekspertutvalg som skulle utrede grunnlaget 

for reform. I mars 2014 ble delrapporten Kriterier for god kommunestruktur offentliggjort og 

utvalget vektla at kommuner bør ha mellom 15-20 tusen innbyggere for å være robuste nok til 

å ivareta rollen de har, men også for å kunne håndtere fremtidens utfordringer (Ekspertutvalget, 

2014, s. 8). Når over halvparten av Norges kommuner var under 5000 innbyggere, ble det enda 

et argument for å slå sammen flere kommuner (KMD, 2014a, s. 23).   

På oppdrag fra Solberg-regjeringen igangsatte KMD kommunereformen i juni 2014. De vektla 

kommunesammenslåing som den eneste løsningen på kapasitetsproblemene i kommunene. Det 

ble presentert fire hovedargumenter for en slik løsning. For det første skulle reformen bidra til 

økt kapasitet og kompetanse som på sikt skal gi bedre og mer likeverdige tjenester over hele 

landet. For det andre skulle reformen sikre mer tilpassede bo- og arbeidsmarkedsregioner som 

skal skape en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. For det tredje skulle større 

kommuner være mer bærekraftige og økonomisk robuste. Dette skal bidra til en mer effektiv 

ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer, og kommunene skal bli bedre rustet til 

å møte morgendagens utfordringer. Tilslutt skulle reformen styrke lokaldemokratiet gjennom 

at flere oppgaver kan delegeres til større kommuner. Dette vil på sikt også redusere behovet for 

interkommunale samarbeid (KMD, 2014a, s. 35).  
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3.1.1 Reformprosessen 

Kommuneproposisjonen 2015 ble fremlagt for Stortinget våren 2014. Fylkesmannen fikk 

ansvar for å igangsette regionale og lokale prosesser. Det ble gjennomført en rekke 

innbyggerhøringer og folkeavstemninger i perioden frem til fristen 1.juni 2016. Året etter, 

8.juni 2017, vedtok Stortinget 47 kommunesammenslåinger, inndelingen av ti regioner og

kommunenes nye oppgaver (Regjeringen, 2017a). Vi befinner oss nå i perioden mellom vedtak 

om sammenslåing og faktisk fusjon. Fra våren 2014 og frem til kommunene blir slått sammen, 

kan det både ha vært attraktivt og mulig å begå hamstring. Allerede i Sundvolls-erklæringen 

(2013) offentliggjorde Høyre og Fremskrittspartiet at de ville gjennomføre en kommunereform 

(Regjeringen, 2013, s. 47).  Likevel var det ikke før våren 2014 at Stortinget behandlet mål for 

reformen og videre opplegg for prosessen (KMD, 2014b). Dermed er det ikke sikkert at 

kommunene var like bevisst reformen før den ble stortingsbehandlet og av den grunn er det 

forventet at hamstring først kan avdekkes i årsbudsjett- og økonomiplan for 2015-2018. I 

figuren nedenfor vises reformprosessen.  

Kilde: Regjeringen, 2017a 

Figur 3.1: Oversikt over reformprosessen 

3.1.2 Frivillig reform? 

Som en følge av reformen vil antall kommuner i Norge reduseres fra 428 til 354 innen 2020 

(KMD, 2017). Det har ikke blitt gjennomført en så omfattende kommunereform i Norge siden 

Schei-komiteen sitt arbeid på 1960-tallet (KMD, 2014a, s.130). Til forskjell fra den pågående 

kommunereformen, var bruken av tvang langt mer omfattende den gangen. Etter at 
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frivillighetslinjen ble vedtatt av Stortinget på 1990-tallet, har bruken av tvang i 

kommunesammenslåinger vært fraværende frem til nå. Frivillighetslinjen innebærer at ingen 

kommuner bør bli slått sammen uten at de berørte kommunene selv er for det. Samtidig fastslår 

inndelingsloven at Stortinget kan vedta kommunesammenslåing til tross for at berørte 

kommuner er imot det. Dette skyldes at frivillighetslinjen aldri ble lovfestet (Askim et al, 2016, 

s. 26).

I forbindelse med den pågående kommunereformen skulle avgjørelsen om sammenslåing i 

utgangspunktet bli tatt av de involverte kommunene, men i enkelte tilfeller åpnet regjeringen 

opp for bruk av tvang. Det skapte usikkerhet for kommunene siden egne vedtak kunne bli 

overkjørt av Stortinget. For å sikre at innbyggerne ble hørt, gjennomførte mange kommuner 

innbyggerhøringer og folkeavstemninger. Sommeren året etter vedtok Stortinget hvilke 

kommuner som skulle slås sammen, og totalt var 13 av de 47 vedtatte sammenslåingene basert 

på tvangsvedtak (Sandvik & Krekling, 2017). Regjeringens trussel om tvangssammenslåinger 

har blitt møtt med motstand både fra enkelte partier som for eksempel Senterpartiet, fra 

lokalpolitikere og innbyggere. 

Per dags dato er det kun enkelte kommuner i Vestfold som har slått seg sammen mens de fleste 

sammenslåingene vil bli gjennomført innen 1.januar 2020. Det betyr at mange kommuner 

venter i 3-6 år før de blir en del av en ny storkommune. Dette gjør det både mulig og attraktivt 

å bruke mer penger i tiden før sammenslåing.   

Kommunene som slås sammen varierer med hensyn til geografisk størrelse og antall 

innbyggere. Flere studier (se for eksempel Rose & Pettersen, 2003, s. 254) viser at størrelse ofte 

har effekt på kommunens holdning til sammenslåing. Små kommuner er statistisk sett mer 

negative til sammenslåing enn større kommuner. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 6.1.  

3.2 Kommuneøkonomi 

Kommuner får inntekter i hovedsak gjennom tre kanaler. Den viktigste finansieringstypen er 

ulike former for skatter (Jacobsen, 2009, s. 56). Herunder er skatt på innbyggernes arbeid den 

største, men også eiendomsskatt og andre typer naturskatter kan være vesentlige. Den andre 

finansieringstypen er overføringer fra staten. Noen av midlene er øremerket, som vil si at de 

skal brukes til helt spesielle formål, definert av staten. Kommunen får også rammeoverføringer, 

som er frie midler som kommunene kan bruke på det de vil. Den siste inntektskilden består av 
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gebyrer og avgifter, eksempelvis avgift på kommunale tjenester som søppeltømming, vann og 

avløp osv. (Jacobsen, 2009, s. 57).  

3.2.1 Årsbudsjett og økonomiplan 

Ofte utarbeides årsbudsjettet og økonomiplanene samtidig, og kommunestyret vedtar 

dokumentene vanligvis i løpet av desember måned. Det er kun årsbudsjettet som er bindende 

for kommunens ressursbruk (Rudå, 2014, s. 29). Økonomiplanen er kommunens langsiktige 

budsjett og utarbeides for fire år (Rudå, 2014, s. 73). Det er kommuneloven, kapittel 8, som er 

lovgrunnlaget for de to dokumentene, i tillegg til en forskrift om kommunale årsbudsjett 

(15.12.2000, nr. 1432) (Rudå, 2014, s. 27). Rådmannen legger frem forslag til budsjett og 

økonomiplan som kommunestyret behandler. Administrasjonen fungerer i den sammenheng 

som politikernes redskap for å få et realistisk budsjett (Rudå, 2014, s. 29). 

I kommuneloven § 46, ledd 5, forutsettes det at kommunens budsjett deles opp i driftsmidler 

og investeringsmidler. I forskriften om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 

fremkommer det at kun investeringer kan finansieres av låneopptak. Driftsbudsjettet kan kun 

finansieres av egne inntekter og innbetalinger. Det vil si at kommunen ikke kan ta opp lån for 

å finansiere driften. Kommunene kan overføre midler fra driftsbudsjettet til 

investeringsbudsjettet, men ikke omvendt (Rudå, 2014, s. 38). Investeringsbudsjettet skal 

inneholde antatte investeringskostnader og hvordan disse skal finansieres. Finansieringen kan 

være lån eller egne kommunale midler, som salg av eiendeler eller anleggsmidler, statlige 

tilskudd eller overføringer av penger fra driftsbudsjettet. Hovedtyngden av 

investeringskostnadene er ofte knyttet til investeringer i anleggsmidler, altså eiendeler (Rudå, 

2014, s. 43).  

For å kunne investere i nye prosjekter har Fylkesmannen anbefalt at kommunene bør ha et 

driftsoverskudd (netto driftsresultat) som utgjør ca. 3 % av kommunens totale inntekter. Dette 

overskuddet bør settes av til fond eller delfinansiering av investeringer (Jacobsen, 2009, s. 58; 

Rudå, 2014, s. 54). Det vil ofte være nødvendig for kommunene å ta opp lån til større prosjekter. 

Kommuneloven setter rammer for låneopptak, garantistillelser og finansieringsforvaltning i 

kommuner. Det kan kun tas opp lån i forbindelse med investeringer i bygg, anlegg og eiendeler 

med varig verdi. I kommuneloven, § 50 om låneopptak, står det også eksplisitt at det kun kan 

tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Generelt pålegger loven kommunene å 

forvalte midler og gjeld uten en for stor finansiell risiko (KMD, 2016).  
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Kommunenes regnskapstall i KOSTRA viser at kommunene i 2016 samlet hadde en korrigert 

netto lånegjeld på 74,6 prosent av brutto driftsinntekter, noe som utgjør en økning på 1,3 

prosentpoeng fra 2015 og 4,1 prosentpoeng fra 2014. Gjeldsveksten i kommunene er høyere 

enn inntekstveksten (KS, 2017). Kommunenes økonomiske handlingsrom er med andre ord 

betydelig, og kommunene har mulighet til å bruke mer penger før sammenslåing dersom de 

ønsker det.  

3.2.2 ROBEK- Register om betinget godkjenning og kontroll 

Dersom kommuner er i økonomisk ubalanse, blir de registrert i ROBEK, som er en forkortelse 

for «Register om betinget godkjenning og kontroll». Det betyr at kommuner og 

fylkeskommuner som er registrert i ROBEK må få godkjenning av KMD for å kunne foreta 

gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av 

budsjettvedtakene skal kontrolleres (Regjeringen, 2017b). Det betyr også at departementet må 

godkjenne vedtak knyttet til «..varige driftsmidler som kan påføre kommuner eller 

fylkeskommunen utgifter utover de fire neste budsjettår» (Regjeringen, 2016).  

3.2.3 Reguleringen av kommunens låneopptak 

I forkant av kommunereformen presenterte KMD et forslag til lovendring som skulle styrke 

statens mulighet til å regulere kommunenes låneopptak. Som det står i høringsnotatet var 

formålet med lovforslaget å sikre at kommunene «..ikkje gjennomfører uheldige økonomiske 

disposisjonar og strategiske tilpassingar i forkant av kommunereforma» (KMD, 2014c, s. 1). 

Forslaget gikk ut på at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler kun var 

gyldige etter at de hadde blitt godkjent av fylkesmannen.  

KMD (2014c, s. 3) mente at det var behov for en slik lovendring som følge av at de fleste 

kommuner (med unntak av kommuner som er på ROBEK) er frie til å ta opp lån så lenge 

låneopptaket knytter seg til et lovlig låneformål. Det betyr at så lenge låneopptaket er i tråd med 

reguleringene i kommuneloven § 50, har kommunene mulighet til å bruke egne midler helt fritt. 

Som en konsekvens av kommende sammenslåinger fryktet departementet at lånegjelden kunne 

øke fordi det sittende kommunestyret kunne investere og velte kostnadene over på den 

kommende storkommunen. Av den grunn så regjeringen et behov for sterkere statlig styring og 

kontroll over de økonomiske forpliktelsene som kommunene kunne inngå i forkant av 

sammenslåingene. I praksis ville det betydd at staten kunne forhindre låneopptak eller 
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langsiktige leieavtaler som isolert sett var lovlige, men som også var en tydelig strategisk 

tilpasning i forkant av sammenslåing (KMD, 2014c, s. 3).  

Forslaget fikk mye kritikk i høringsrunden og ble av den grunn trukket. Blant annet skrev KS 

(2014, s.1) i sitt høringssvar at de ikke støttet forslag på bakgrunn av at de var prinsipielt imot 

en slik overstyring av kommunene. En av casekommunene i denne studien, Marnardal 

kommune, skrev i sitt høringssvar at de var imot statlig styring av kommuneøkonomien 

(Marnardal kommune, 2014, s.1). Lovforslaget ble også diskutert i offentligheten og tidligere 

finansbyråd i Bergen, Liv Røssland (Frp), uttalte til Bergensavisen at: «..å ha en så enorm mistro 

til oss som politikere håper jeg beror på en misforståelse. Dette har skapt og skaper en høy 

temperatur i kommune-Norge» (Kvile, 2014). Samtidig var det også noen som støttet forslaget, 

blant annet en annen av casene i denne studien, Mandal kommune. Bystyret i Mandal mente at 

lovforslaget burde gjelde for hele investeringsbudsjettet slik at tiltak som finansieres fra fond 

eller salg av anleggsmidler også ville bli gjenstand for vurdering og kontroll (Mandal kommune, 

2014, s. 1).  

Regjeringens forslag om strengere regulering av kommuners låneopptak understreker at 

kommunenes mulighet til å hamstre har vært et tema i reformarbeidet. Med andre ord forventet 

KMD at kommunene kunne hamstre før sammenslåing, og lovforslaget var et forsøk på å 

forhindre dette. Regjeringens lovforslag er også interessant sett i sammenheng med hvordan 

kommunene finansierer investeringene i tiden frem mot sammenslåing. Som det ble nevnt i 

kapittel 2.3.1 er det forventet at det er mer passende å finansiere investeringene med egne midler 

enn ved økte låneopptak.  
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Kapittel 4. Forskningsdesign og metode 

I dette kapittelet redegjør jeg for de metodiske avveiningene som har blitt gjort. Ved å drøfte 

metodiske valg samt påfølgende problemer og utfordringer knyttet til disse, bidrar det til at 

oppgaven blir mer gjennomsiktig. Først forklarer jeg valg av forskningsdesign etterfulgt av en 

kort drøfting av fordeler og ulemper med et slikt design. Videre belyses prosessen rundt 

caseseleksjonen med utgangspunkt i de uavhengige variablene. Deretter redegjøres det for valg 

av metode, som er dokumentanalyse og intervjuundersøkelse. Avslutningsvis tydeliggjøres hva 

som regnes som hamstring. Underveis blir studiens reliabilitet og validitet diskutert.  

Prosjektet har blitt godkjent av Norsk senter for forskningsdata (heretter forkortet NSD) 

ettersom undersøkelsen behandler personopplysninger. Ved prosjektslutt vil prosjektet bli 

meldt avsluttet til NSD og innsamlede opplysninger anonymisert. 

4.1 Forskningsdesign 

However, investigating the impact of factors such as these requires a much more detailed study 

of each individual municipality’s expenditure than the analysis performed in this article. This 

would be an obvious path to follow for future studies of common pool problems in municipal 

amalgamations. (Blom-Hansen, 2010, s. 68).  

Blom-Hansen konkluderer i sin studie av den danske kommunereformen at kommunene brukte 

mer penger før sammenslåing enn hva de vanligvis ville ha gjort. Samtidig viser sitatet ovenfor 

en oppfordring til videre forskning om hva kommunene investerer pengene i. På samme tid 

viser han til at funnene fra analysen ikke påviser en sammenheng mellom kommuners størrelse 

og grad av hamstring (Blom-Hansen, 2010, s. 67-68). Dette er ikke sammenfallende med Olson 

(1971, s. 29) sin teori om «the exploitation of the great by the small». Også Jordahl og Liang 

(2010, s.170) sin studie av den svenske kommunereformen fra 1952 viser at størrelse ikke har 

betydning. Hinnerich (2009) sin studie av den svenske kommunereformen fra 1969-1974 

påviser derimot en sammenheng mellom størrelsen på «the common pool» og hamstring (se 

også Houlberg, 2014; Saarimaa & Tukiainen, 2015).  
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Som Blom-Hansen (2010, s. 68) skriver vil de ulike resultatene kreve en mer detaljert studie av 

enkelt kommuners utgifter, noe han mener er et åpenbart sted å starte for videre studier av 

«common pool problems» i kommunesammenslåinger. Også Jordahl & Liang (2010, s. 171) 

oppfordrer til videre studier av «common pool problems» for å vurdere muligheten for at «free-

riding» effekten er overdrevet i en sammenslåingsprosess. Denne oppfordringen har på mange 

måter vært bakgrunnen for denne masteroppgaven. Forhåpentligvis vil prosjektet gi en mer 

detaljert forståelse av hvilken effekt størrelse og holdning til sammenslåing har i en slik prosess. 

Etter oppfordring fra Blom-Hansen (2010, s.68), og som følge av Askim et al (2017) heller ikke 

har besvart det, blir det i denne oppgaven undersøkt hva de norske kommunene investerer i. 

Foreliggende forskning har vært basert på kvantitative undersøkelser. Det finnes klare fordeler 

med en slik metode, blant annet kan man i større grad generalisere resultatene, og det er enklere 

å replisere studien (Bryman, 2012, s. 176-177). Samtidig mener jeg at metoden i de tidligere 

undersøkelsene ikke gir tilstrekkelig kunnskap om fenomenet, særlig med tanke på å forstå 

hvorfor kommunene oppfører seg slik som de gjør. Dette bekrefter jo på mange måter både 

Blom-Hansen (2010) og Jordahl & Liang (2010) når de etterspør flere detaljerte studier av den 

samme tematikken.  

Samtidig er det viktig å være klar over utfordringer knyttet til kvalitative studier. Ofte kritiseres 

kvalitative undersøkelser for å være for subjektive. Forskerens egne synspunkter med tanke på 

hva som er signifikant og viktig kan i mange tilfeller ha effekt på resultatene. I tillegg vil 

forskeren ofte være tettere på dem som undersøkes og slik kan han eller hun påvirke dem. 

Kvalitative studier kan også være vanskeligere å replisere ettersom forskeren selv har stor 

betydning i selve undersøkelsen og det ikke foreligger en prosedyre som kan følges (Bryman, 

2012, s. 405). Det vil også kunne være en begrenset mulighet til å generalisere. For at man skal 

kunne generalisere, må utvalget være representativt for den populasjonen man ønsker å si noe 

om, og det forutsetter at utvalget trekkes på en måte som sikrer dette (Bryman, 2002, s. 406). 

Likevel mener jeg at det er mye som vinnes på å studere færre enheter, det kan gi mer detaljert 

kunnskap enn hva kvantitative studier ofte gjør. Det resulterer i at man kan si mye om få, i 

stedet for lite om mange (Gerring, 2007, s. 49). 

Gjennom en kvalitativ casestudie av en sammenslåingsprosess vil jeg kunne bidra med en mer 

detaljert kunnskap om hamstring, særlig med tanke på hvorfor og på hvilken måte kommunene 

hamstrer. Caseseleksjonen har vært basert på funn fra tidligere forskning og dermed vil 

resultatene fra diskusjonsdelen av oppgaven kunne utfordre eller bekrefte teoretiske antakelser. 
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Kvalitative undersøkelser kan i mange tilfeller ha en sentral rolle når det kommer til å teste teori 

(Bryman, 2012, s. 387). Samtidig vil undersøkelsen også kunne generere ny kunnskap, for 

eksempel innenfor hva de norske kommunene bruker penger på og betydningen av hvordan 

hamstringen finansieres. Slik kan studien også være teoriutviklende. 

4.1.1 Casestudie 

Med utgangspunkt i å finne ut hvorfor kommunene hamstrer valgte jeg å gjennomføre en 

casestudie av en konkret sammenslåingsprosess med tre involverte kommuner for å undersøke 

hvorvidt og eventuelt hvorfor kommunene endrer økonomisk atferd før sammenslåing. Dette er 

med andre ord ett case av hvordan organisasjoner oppfører seg når de trues av nedleggelse. Som 

Gerring (2007, s. 19) beskriver kan ett case ofte begrenses til et fenomen som kan observeres 

på et tidspunkt eller over en periode. Det kan være utfordrende å avgrense fenomenet i tid fordi 

det kan være vanskelig å påpeke når fenomenet oppstod og når det forsvinner. 

I den sammenhengen valgte jeg å avgrense hamstring til å omhandle perioden fra når 

kommunereformen ble presentert og til sammenslåingene har funnet sted. Av den grunn har jeg 

studert lokale budsjett- og økonomiplaner i perioden 2015-2021. Samtidig var det også nyttig 

å inkludere tidsperioden 2012-2014 siden det fungerer som en kontrollperiode i og med at dette 

er årene før kommunereformen ble aktualisert. Dette medfører at den indre validiteten styrkes 

siden jeg kan kontrollere for effekten før og etter reformen (Lund, 2002, s. 106). 

Kontrollperioden kan bidra til å gjøre den kausale sammenhengen mellom «trussel om reform» 

og hamstring mer tydelig siden man kan kontrollere for effekten av reformen. Samtidig kan 

ressursbruken ha vært påvirket av andre faktorer, for eksempel at Lindesnes kommune var på 

ROBEK i kontrollperioden. Det kan ha hatt innvirkning på hvorfor kommunen endrer 

investeringsatferd etter 2014, og slik kan den indre validiteten svekkes. Siden dette 

masterprosjektet skal avsluttes våren 2018, kan jeg ikke si noe konkret om hva som skjer fra 

2019-2021, men jeg har forholdt meg til hva som prioriteres i økonomiplanen 2018-2021. 

I følge Gerring (2007, s. 20) kan casestudie defineres som: «..en intensiv studie av et enkelt 

case hvor formålet til studien er å kaste lys over en større populasjon». Denne oppgaven har 

som ambisjon å undersøke hvordan og hvorfor hamstring forekommer i kommunene som skal 

utgjøre Nye Lindesnes. Casene er en del av et større univers, og funn fra analysen kan dermed 

tenkes å ha overføringsverdi til resten av populasjonen, altså andre kommuner som har blitt 

eller skal bli sammenslått. Likevel kan resultatene fra analysen i mindre grad generaliseres til 
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resten av kommune-Norge fordi utvalget ikke er representativt grunnet caseseleksjonen. 

Hvorvidt kommunene endrer sin økonomiske atferd eller ikke vil, være situasjonsbetinget og 

unikt for hvert case. Det vil være vanskelig å si noe om hvor stor overføringsverdi resultatene 

har siden utvalget er lite. Samtidig som at casene ikke er representative for alle kommuner, er 

hensikten med denne oppgaven å skape en forståelse for kommuners økonomiske atferd i 

sammenslåingssituasjoner. Av den grunn kan funnene i noen grad generaliseres til 

sammenslåingssituasjoner som har likhetstrekk med den jeg studerer, eksempelvis et tilnærmet 

likt størrelsesforhold mellom kommunene. Dette bidrar til å styrke den ytre validiteten til 

undersøkelsen (Lund, 2002, s. 107). Det gjelder også for andre land som har et lignende 

kommunalt forvaltningsnivå som Norge, med tanke på kommunenes myndighet, 

oppgavespekter etc. Dette er også grunnen til at jeg har tatt utgangspunkt i studier fra Sverige, 

Finland, Danmark og Norge (Hinnerich, 2009; Jordahl & Liang, 2010; Saarimaa & Tukiainen, 

2015; Blom-Hansen, 2010, Askim et al, 2017).  

Til tross for at kvalitative studier gir en begrenset mulighet til å generalisere (Gerring, 2007, s. 

42), er det også store fordeler med å gjøre casestudier, spesielt når formålet med studien er å 

teste og videreutvikle teori (Gerring, 2007, s. 38). Casestudier kan bidra til å spisse eksisterende 

hypoteser gjennom en sammenstilling av teori og empiriske bevis (Levy, 2008, s. 5). Sett i 

sammenheng med kommuners hamstring mener jeg at tidligere studier (Hinnerich, 2009; Blom-

Hansen, 2010; Saarimaa & Tukiainen, 2015; Jordahl & Liang, 2010; Hansen, 2012; Askim et 

al, 2017; Allers & Ommeren, 2016) har vært mangelfulle i den forstand at de gir begrenset 

empirisk kunnskap om hvorfor kommunene bruker mer penger før sammenslåing. Ved bruk av 

kvantitativ metode mister forskeren mulighet til å gi dype forklaringer på hvorfor ting skjer, i 

tillegg til at viktig informasjon fra sentrale aktører kan bli utelatt (Bryman, 2012, s. 178-179). 

Med en casestudie vil dataene som samles inn kunne gi et mer helhetlig bilde av fenomenet 

(Gerring, 2007, s. 37).  

4.1.2 Most likely 

Under kategorien «cruical case designs» finner vi såkalte most likely case (Eckstein, 1975, 

referert i Levy, 2008, s.12). Et slikt forskningsdesign er nyttig for å teste teoretiske antakelser, 

og det bidrar til at forskeren kan utlede presise forventinger samt at målefeil holdes lave (Levy, 

2008, s. 12). Et «most likely case» kan brukes i de tilfeller hvor vi forventer at teoriens 

antakelser inntreffer. Dersom man på bakgrunn av teoretiske antakelser kan forvente at 
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egenskaper ved ett case passer til teorien, men dataene motsier denne forventingen, vil det 

kunne få fatale konsekvenser for teoriens troverdighet. Dette er også den bakenforliggende 

logikken i et slik casedesign – dersom teorien ikke blir bekreftet her, vil den heller ikke overleve 

noe annet sted (Levy, 2002, referert i Levy 2008, s.12). Av den grunn kan et slikt case-design 

også brukes i de tilfeller man ønsker å avkrefte teori (Gering, 2007, s. 115).  

4.1.3 Caseseleksjon på bakgrunn av uavhengig variabel 

Caseseleksjonen er gjort på bakgrunn av uavhengig variabel. Det vil i praksis bety at det ikke 

er sikkert at hamstring faktisk forekommer i de utvalgte casene. Tidligere studier har undersøkt 

ulike variabler som kan tenkes å ha effekt på den avhengige (altså hamstring). Som vist i kapittel 

2.2.4 har Askim et al (2017) undersøkt hvilken betydning det har at kommunene var vært kjent 

med sannsynligheten for å bli sammenslått. Videre har det også blitt undersøkt hvorvidt antall 

deltakende kommuner har betydning for kommuners pengebruk før sammenslåing. Som det har 

blitt nevnt tidligere har ulike studier forskjellige konklusjoner med hensyn til bruk av «loven 

om 1/n» (Blom-Hansen, 2010; Jordahl & Liang, 2010; Saarimaa & Tukiainen, 2015; Hinnerich, 

2009; Houlberg, 2014). Som det også ble vist i teorikapittelet har flere undersøkt hvorvidt 

pengebruken øker jo nærmere kommunene kommer «stengetid». Det er mye som tyder på at 

det kan forventes flere kortsiktige investeringer jo nærmere sammenslåing kommunene 

kommer. 

For å avgrense oppgaven har jeg imidlertid valgt å undersøke hvilken betydning den relative 

størrelsen til kommuner («the exploitation of the great by the small») og holdning til 

sammenslåing, har for hamstring. Grunnen til at det er disse to egenskapene som undersøkes, 

er at dersom jeg eksempelvis skulle undersøkt kommunenes kjente sannsynlighet for å bli 

sammenslått eller effekten av antall deltakende kommuner, ville jeg måtte gjennomføre en 

komparativ studie. Da kunne jeg for eksempel sett på to eller flere sammenslåingscaser som 

hadde et «most similar system design». Når man anvender denne metoden, velger man to caser 

som skal studeres på bakgrunn av at de skal være så like som overhodet mulig utenom 

fenomenet som man ønsker å studere (Anckar, 2008, s. 389). Med et slikt design måtte 

kommunene vært tilnærmet like på en rekke variabler, men variert på for eksempel kjent 

sannsynlighet for å bli sammenslått eller hvor mange deltakende kommuner sammenslåingen 

bestod av.  
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Det var ønskelig å studere mer enn to kommuner, og dermed ble antall kommuner likevel en 

del av caseseleksjonen1. Caset Nye Lindesnes er et bra utgangspunkt til å teste effekten av de 

utvalgte uavhengige variablene siden Lindesnes kommune er tvangssammenslått (og dermed 

negativ til sammenslåing). Det er også en tilfredsstillende størrelsesforskjell mellom 

kommunene, Mandal har over 15 000 innbyggere, mens Marnardal og Lindesnes har under 

5000. Dermed passer de SSB sin definisjon av store og små kommuner (Langørgen et al, 2015, 

s. 10). I tillegg var det også avgjørende at det allerede var fokus i kommunene på

investeringsatferd. Av den grunn søkte jeg i Retriever for å finne lokale nyhetssaker om 

kommuners pengebruk før sammenslåing. Tanken bak var at det kunne bli viktig i forbindelse 

med å skaffe informanter til intervjuundersøkelsen, som følge av at hamstring kan være mindre 

sensitivt dersom det allerede er offentlig kjent.  

4.2 Metode 

Det empiriske grunnlaget for oppgaven er todelt; jeg har undersøkt lokale budsjett- og 

økonomiplaner, i tillegg til at jeg har innhentet intervjudata. Ved å studere de lokale budsjett- 

og økonomiplanene ønsket jeg å avdekke hvorvidt hamstring forekommer, for deretter supplere 

funnene med informantenes synspunkter. Dette vil kunne bidra til at jeg får en mer helhetlig 

forståelse av kommunenes handlinger.  

4.2.1 Dokumentanalysen 

For å avdekke hvorvidt kommunene har endret investeringsatferd etter at kommunereformen 

ble presentert, har jeg tatt utgangspunkt i kommunenes budsjett og økonomiplaner i perioden 

2012-2021. Flere av dokumentene lå tilgjengelig på kommunens hjemmesider, og i de tilfellene 

noen manglet, fikk jeg disse tilsendt på mail av kommunene. Som det fremkom i kapittel 3.2.1 

inneholder kommuners budsjett- og økonomiplan en egen investeringsdel. Dokumentanalysen 

avgrenses til kun å omhandle kommuners investeringer.  

Det har ikke vært mulig å få tilgang til samtlige vedtatte budsjett- og økonomiplaner for alle 

årene i Lindesnes og Mandal kommune. For en del av årene fikk jeg kun tilgang til rådmannens 

forslag eller revidert budsjett. I disse tilfellene leste jeg gjennom kommunestyrets 

1 Se vedlegg 1: Supplerende statistikk, tabell v1: Egenskaper ved kommunesammenslåinger (grunnlag for 

caseseleksjonen).  
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møteprotokoller fra når budsjett- og økonomiplan ble vedtatt. Deretter ble det tatt en vurdering 

av hvor omfattende endringene som kommunestyret vedtok var. Ofte var endringene minimale 

med tanke på beløp, og noen ganger kunne det være at et prosjekt ble flyttet fra et år til et annet 

i økonomiplanen. Det var sjeldent at større prosjekter ble rammet med unntak av Lindesnes sine 

budsjett- og økonomiplaner for 2016-2019 og 2018-2021, noe som jeg kommer tilbake til i 

kapittel 5.3. Ellers var endringene såpass små at de ikke har blitt tatt med i vurderingen, og 

dokumentene har blitt behandlet på samme måte som vedtatte budsjett- og økonomiplaner. 

Tallene på investeringene for 2012-2018 sammenlignes direkte, uten justering for inflasjon.  

Det er flere måter å gå frem på for å avdekke hamstring, og i denne studien har det vært fokus 

på tre strategier. For det første har det blitt undersøkt hvorvidt investeringsnivået øker etter at 

kommunereformen ble presentert i 2014. Da sammenligner jeg tallene før 2014 og tallene etter. 

For det andre har det vært relevant å se på om kommunens planlegging av investeringer har 

endret seg. I den sammenheng vil en mer kortsiktig planlegging kunne indikere at kommunen 

har hatt dårlig tid til å bruke opp pengene. For å finne ut hvorvidt kommunene planlegger 

annerledes, har jeg sett på hvor mye kommunene planlegger å bruke for hvert år i 

økonomiplanen. Videre undersøkes enkeltinvesteringer for å se hva som det typisk investeres 

i. For å finne ut hva kommunene prioriterer, har jeg sett på om det er enkelte sektorområder

som har fått mer fokus, og om det er enkeltprosjekter som tidligere har blitt nedprioritert, som 

nå blir vedtatt. Som vist i kapittel 2.3.1 vil diskusjonsdelen av oppgaven vurdere hvorvidt 

investeringsformålene er lovpålagte eller ikke. 

I tillegg til å undersøke hvorvidt kommunene hamstrer er det fokus på å finne ut hvordan 

investeringene finansieres; er det ved bruk av egne midler eller økte låneopptak? Dersom 

kommunene bruker egne midler, kan det kanskje være enklere å forsvare investeringsplanene 

enn dersom de setter seg i høy lånegjeld før sammenslåing. Egne midler kan være penger som 

innbyggerne har bidratt til gjennom et overskudd av skatter og avgifter. Av den grunn blir det i 

kapittel 6.5 diskutert hvorvidt det er mer passende å finansiere investeringene ved bruk av egne 

midler enn ved økte låneopptak.  

En sentral utfordring med dokumentanalysen har vært at mine kunnskaper innenfor 

kommuneøkonomi har vært begrenset. I forkant har jeg lest mye om kommuneøkonomi, blant 

annet bøkene Kommuneøkonomi for tillitsvalgte og politikere (Rudå, 2014) og Regnskap og 

budsjett i kommunesektoren – en innføring (Mellemvik et al, 2012). Under intervjuene ble 

rådmennene bedt om å oppklare ting som jeg syntes var uklart. Jeg har også tatt kontakt med 
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personer som jeg har tenkt at kunne vært nyttige å prate med. I den forbindelse har jeg sendt 

mail til Rogaland revisjon IKS og Romerike revisjon IKS, som blant annet arbeider med 

kommunerevisjon. Jeg kontaktet også en journalist fra Lindesnes Avis som skrev om den 

bekymrede politikeren fra Sp i Marnardal. For å øke forståelsen for kommuneøkonomi har jeg 

også fått hjelp av venner som er folkevalgte i sine kommuner.  

Det kan være krevende å presist definere «kommunens egne midler». I budsjett- og 

økonomiplan 2017-2020 for Marnardal kommune defineres egenfinansiering som: «..enten å 

overføre fra driftsbudsjettet eller å bruke av egenkapital (fond)» (s.25). Samtidig er det også 

flere poster i budsjettene, og det krevde at jeg satte meg grundig inn i hvordan disse kunne 

disponeres med hensyn til investeringer. Jeg har derfor slått sammen postene som er knyttet til 

fond, refusjoner fra fylke/stat/Husbanken, utbytte, salg av eiendom og aksjer og 

momskompensasjon. Jeg har også valgt å skille ut «formidlingslån/utlån og forskuttering» fra 

investeringene, selv om disse blir ført i investeringsbudsjettet. Grunnen til det er at disse 

midlene brukes ikke til investeringer knyttet til kommunens anleggsmidler. Som det står 

beskrevet i Mellemvik et al (2012, s. 224) er formidlingslån såkalte Husbanklån. Låneordningen 

skal bidra til at unge og vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg egnede boliger 

(Husbanken, 2014). I de lokale budsjett- og økonomiplanene har det ikke alltid vært en like god 

oversikt over hvordan formidlingslån skal finansieres, og i enkelte tilfeller vil også denne 

kategorien gå under «egne midler». Dette gjelder for Mandal kommune i årene 2012 og 2013. 

Som følge av at det har vært vanskelig å skille ut kommunens egne midler, kan det svekke 

validiteten i undersøkelsen.  

4.2.2 Intervjuundersøkelsen 

Hensikten med å bruke intervju som metode var at det kunne gi innsyn i forhold som ikke kom 

til uttrykk i de lokale dokumentene. Blant annet var det sentralt å finne ut hvordan kommunene 

har forholdt seg til hverandre i tiden etter vedtak om sammenslåing, særlig med tanke på å mene 

noe om hverandres investeringsplaner. Det var ønskelig å finne ut hvilke holdninger 

informantene har hatt til hamstring generelt og i forhold til egen kommunesammenslåing. 

Fordelen med intervjuundersøkelser er at det gir innblikk i kunnskap og informasjon hos 

nøkkelinformanter i kommunen som det ellers ville vært vanskelig å få tilgang til (Bryman, 

2012, s. 470).  
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I den sammenheng var det nyttig å benytte semi-strukturerte intervju. Denne intervjuformen 

innebærer ofte at forskeren har forberedt en intervjuguide på forhånd som inneholder relativt 

åpne spørsmål (Bryman, 2012, s. 471). Det er som kjent hensiktsmessig med mer objektive og 

observerende metoder (for eksempel en surveyundersøkelse) for å unngå at de som studeres 

påvirkes av intervjueren og intervjusituasjonen. Dette bidrar til å øke reliabiliteten siden det 

subjektive holdes mer på avstand (Beyers et al, 2014, s. 175). Samtidig er semi-strukturerte 

intervju unike fordi det gir forskeren mulighet til å få innsikt i informantenes holdninger, 

meninger og erfaringer, noe som ikke kan observeres på samme måte ved bruk av andre 

metoder. Det gir også en bedre flyt i samtalen siden det åpner opp for å tilpasse intervjuet 

underveis, for eksempel ved bruk av oppfølgingsspørsmål eller «probes» som det også kalles. 

Denne muligheten er særlig relevant i forbindelse med i eliteintervjuer (Leech et al, 2013, s. 

217). 

Samtidig var det viktig å kunne sammenlikne intervjuobjektenes svar når jeg skulle vurdere om 

egenskaper ved kommunen har effekt på hamstringen. For å kunne sammenligne svarene var 

det behov for en strukturering av intervjuene (Bryman, 2012, s. 472-473). Dette har blitt sikret 

gjennom at intervjuguiden i stor grad er fulgt, og informantene har besvart tilnærmet de samme 

spørsmålene. Hvis en intervjuer stiller de samme spørsmålene på akkurat samme måte, styrker 

det reliabiliteten som følge av at intervjuprosessen oppleves likt for informantene. Samtidig vil 

det kunne svekke validiteten dersom intervjueren stiller de samme spørsmålene uten å ta hensyn 

til informantens tidligere svar (Leech et al, 2013, s. 217-218). Sett i sammenheng med 

eliteintervju er det lite hensiktsmessig å slavisk følge intervjuguiden, og ofte vil en oppleve at 

informantene snakker seg bort og besvarer andre spørsmål som ikke har blitt stilt enda (Leech 

et al, 2013, s. 216). 

4.2.2.1 Informantene 

Når det skal besluttes hvem som er relevante informanter, bør det ses i sammenheng med 

forskningsspørsmålet og hvem som inngår i den relevante interessegruppen (Beckmann & Hall, 

2013, s. 200). En bevisst utvelgelse av informanter er viktig for å sikre valide og troverdige 

intervjudata (Beyers et al, 2014, s. 181). I prosessen rundt det å velge ut informanter var det 

helt sentralt å finne noen som hadde god forståelse for kommunens økonomi og som hadde en 

viktig rolle i forbindelse med arbeidet med den nye kommunen, også forstått som en 

nøkkelinformant. En nøkkelinformant er en person med en unik kunnskap om tematikken 
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(Beyers et al, 2014, s. 178).  Av den grunn var det naturlig å tenke i retning av 

kommuneledelsen, både politisk og administrativt. Da ble åpenbart ordførerne aktuelle 

kandidater. Som ordfører bør en ha god kunnskap om kommunens økonomi, og han eller hun 

er også medlem i Fellesnemda. Det betyr at personen vil ha god innsikt i arbeidet rundt den 

kommende sammenslåingen. I tillegg var det nyttig å inkludere opposisjonslederne i 

kommunene, for å sikre at flere perspektiver ble hørt. Rollen innebærer representasjon i 

kommunestyret, og de er av den grunn med på å vedta budsjett- og økonomiplaner. I tillegg er 

opposisjonslederne representert i Fellesnemda. Fra den administrative siden var rådmennene 

nyttige kilder. Rådmenn er administrasjonssjefer i kommunen, og det er de som utarbeider 

forslag om årsbudsjett- og økonomiplan. I tillegg skal rådmannen påse at de tiltak som 

kommunestyret vedtar også blir iverksatt (Hansen, 2018). Jeg kontaktet informantene via mail 

og ringte dem som ikke responderte på mailen. Samtlige av informantene som ble spurt ønsket 

å være med på prosjektet.  

Det er forventet et mønster i de subjektive dataene. Politikerne, altså ordførerne og 

opposisjonslederne, er mindre tilbøyelige til å innrømme hamstring enn hva rådmennene er. 

Dette kan skyldes at rådmennene er mer objektive som følge av at de ikke er folkevalgte 

representanter. I tillegg forventes det at rådmennene og ordførerne har større innsikt og er mer 

engasjert i sammenslåingsprosessen enn hva opposisjonslederne er.  

4.2.2.2 Gjennomføringen av intervjuene

Jeg besøkte Mandal, Marnardal og Lindesnes 12. og 13.mars. Intervjuene tok mellom 23 til 43 

minutter å gjennomføre. Totalt ble syv av ni intervjuer gjort ansikt til ansikt. Det var avtalt møte 

13.mars med opposisjonsleder i Marnardal, men dette ble avlyst og intervjuet ble gjennomført

på telefon 15.mars. Intervjuet med opposisjonsleder i Lindesnes ble gjort på telefon 20.mars. 

Intervjuene med ordførerne og rådmennene foregikk på kontorene deres på rådhuset. Intervjuet 

med opposisjonsleder i Mandal ble gjennomført på hans kontor på en skole som han var rektor 

på.  

For å sikre god reliabilitet har alle intervjuene blitt tatt opp på min mobiltelefon og transkribert 

i ettertid. Reliabilitet omhandler hvor nøyaktig de operasjonaliserte variablene er målt, og 

avhenger av hvorvidt det er fravær av tilfeldige målefeil (Hellevik, 2002, s. 183). Hensikten 

med å transkribere er at det gjør det mulig å utforske mer hva som faktisk ble sagt og det bidrar 
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til å gjøre studien mer gjennomsiktig fordi andre kan «se meg i kortene» (Bryman, 2012, s. 

482). Med andre ord bidrar det til mer pålitelige data.  

En utfordring knyttet til gjennomføringen av eliteintervju er at informantene ikke er objektive 

og ifølge Beyers et al (2014, s. 178) kan de i enkelte tilfeller ikke føle seg forpliktet til å være 

helt ærlige. Det kan være for å beskytte egen rolle eller organisasjon, og for å forsvare egne 

handlinger. Artikkelforfatterne presiserer at denne utfordringen ikke må overdrives. Hamstring 

kan være et sensitivt tema fordi det kan gi assosiasjoner til at kommunene sløser penger før 

sammenslåing. Av den grunn var jeg bekymret for at enkelte av spørsmålene i intervjuguiden 

kunne oppleves som ubehagelige og av den grunn vanskelige å besvare. Dette var imidlertid 

ikke et problem. Informantene virket stort sett åpne og ærlige.  

I forkant av intervjuene fikk informantene tilsendt et informasjonsskriv2 om prosjektet og 

opplysninger om de kravene som NDS stiller til personopplysninger. Av den grunn var 

informantene godt informert om hva de skulle være med på. I tillegg var det viktig å opplyse 

dem om at de når som helst kunne trekke seg fra undersøkelsen (Brooks, 2013, s. 52). I 

informasjonsskrivet ble det presisert at jeg ønsket å benytte lydopptaker, noe som informantene 

også ble påmint om før jeg startet intervjuene. De ble gjort oppmerksomme på at kommunene 

ikke kom til å anonymiseres, og at det var ønskelig å kunne bruke stilling, og ikke personnavn. 

Dette aksepterte samtlige informanter. Ved bruk av direkte sitat har informantene fått mulighet 

til å foreta en sitatsjekk.  

4.2.2.3 Intervjuguiden 

I utformingen av intervjuguiden var det viktig å ha presise spørsmål for å sikre at informanten 

svarte på det som jeg ønsket å finne ut. En styrke med intervjuundersøkelsen er at det omhandler 

en pågående prosess, dermed kunne jeg forvente at informantene husket detaljene om det jeg 

spurte om (Beyers et al, 2014, s. 178).  

Ifølge Beckmann og Hall (2014, s. 2006) skal man ikke stille standardiserte spørsmål til 

eliteinformanter fordi det antas at eliter ikke vil tolerere lukkede spørsmål der de ikke får snakke 

fritt. I den forbindelse var det uansett ønskelig å stille spørsmål som åpnet for at informantene 

kunne forklare og utdype hva de tenkte (Leech et al, 2013, s. 216).  

2 Se vedlegg 6 
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I utformingen av intervjuguiden hadde jeg i bakhodet at det er viktig med et enkelt språk uten 

unødvendige fagsjargonger (Beckmann & Hall, 2013, s. 205). Jeg forsøkte også å unngå ladede 

ord siden det kan påvirke respondentenes svar (Fink, 2002, s. 34). Dersom jeg hadde spurt 

informantene om det pågikk hamstring i kommunene, ville jeg sannsynligvis ikke fått de samme 

svarene som ved å unngå slike formuleringer. Det var også viktig å ha godt formulerte spørsmål 

slik at respondentene ikke tolket dem forskjellig og heller ikke på en annen måte enn hva som 

opprinnelig var meningen. Det å formulere spørsmålene upresist er en vanlig kilde til målefeil 

og svekker henholdsvis begrepsvaliditeten. Begrepsvaliditet handler om man måler de relevante 

begrepene, i denne sammenheng om spørsmålene som stilles faktisk måler det man er ute etter 

å måle (Lund, 2002, s. 106).  

For å teste spørsmålene i guiden stilte jeg dem til en venn som har vært folkevalgt i en 

kommune. Intervjuguiden ble også sendt til veileder da jeg ønsket å høre hans tanker rundt dem. 

Også her fikk jeg konstruktive tilbakemeldinger som jeg brukte til å utforme den endelige 

intervjuguiden.  

Intervjuguiden ble utarbeidet med formål om å avdekke hvorfor og hvordan kommunene 

eventuelt har endret sin økonomiske atferd etter sammenslåing ble aktuelt. Intervjuene ble 

innledet med et spørsmål knyttet til hvordan kommunen utarbeider sine investeringsbudsjett. 

Deretter ble det spurt mer spesifikt om denne prosessen er påvirket av den kommende 

sammenslåingen. Videre spurte jeg hva de mente om regjeringens lovforslag om godkjenning 

av låneopptak og generelt om hva de tror skjer i kommune-Norge frem mot sammenslåing. 

Deretter ble det stilt spørsmål rettet mot de enkelte kommunenes investeringsplaner. Det var 

fokus på om enkelte prosjekter har vært eller er særlig viktige å få gjennomført før 

sammenslåing, og hvilken forventning de hadde til at egne investeringsprosjekter kom til å bli 

prioritert etter sammenslåing. I en forlengelse av dette ble det spurt om bakgrunnen for konkrete 

investeringer. Det var viktig å fange opp hvorvidt informantene mente at prosjektene var 

framskyndet som følge av den kommende sammenslåingen. Deretter ble det også spurt om 

hvordan investeringene skulle finansieres og betydningen av dette. I tillegg var det fokus på om 

informantene hadde kjennskap til de to andre kommunens investeringsplaner og om dette 

påvirket egen kommunes prioriteringer. Avslutningsvis ble det spurt om Fellesnemda sin 

betydning i forhold til investeringsplanene i kommunene. Intervjuguidene ligger ved som 

vedlegg 2-5.  
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4.2.3 Metode triangulering 

For å kunne hevde at kommunene hamstrer foretas det en helhetsvurdering av funn fra 

dokumentanalysen og intervjuundersøkelsen. Dersom de ulike metodene gir forskjellige svar, 

vil budsjett- og økonomiplanene vektlegges. I tillegg til at det er forventet et mønster i de 

subjektive dataene, vil informantene kanskje ha et incentiv til å fremstille egen kommune mer 

positivt enn hva som faktisk er tilfelle. Av den grunn må dataene vurderes i lys av dette. 

Dataene fra kommunenes budsjett- og økonomiplaner er i mye større grad objektive. Dersom 

jeg hadde anonymisert kommunene (eller informantene), kunne kanskje problemet vært 

unngått. Det var likevel ikke ønskelig siden jeg benytter et «most likely case», og dermed 

ville redegjørelsen for caseseleksjonen sannsynligvis ha avslørt hvilke tre kommuner som 

studeres.  
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5. Empiriske funn

I kapittel 5.1 presenteres prosjektet Nye Lindesnes. Videre i kapittel 5.2-5.4 gjennomgås 

resultatene fra dokumentanalysen og intervjudataene. Som tidligere beskrevet er det flere måter 

å avdekke hamstring på, og i denne oppgaven blir tre tendenser undersøkt. Har kommunene 

investert mer etter at kommunereformen ble presentert? Planlegges investeringene annerledes 

som følge av reformen? Og hva investerer kommunene i? Tilslutt har det også blitt undersøkt 

hvordan investeringene finansieres; er det ved bruk av låneopptak eller egne midler? I kapittel 

5.5 oppsummeres og konkluderes det om kommunene har hamstret før sammenslåing.  

5.1 Prosjekt Nye Lindesnes 

Prosessen bak den nye kommunen startet i slutten av 2014. Kommunene Mandal, Lindesnes, 

Marnardal og Audnedal utarbeidet Planprogram for Nye Lindesnes som ble lagt ut for høring 

våren 2015. Audnedal kommunestyre valgte ikke å legge ut forslaget, og gikk dermed ut av 

prosjektet. Det ble deretter laget en intensjonsavtale mellom de tre kommunene, og denne ble 

enstemmig vedtatt av alle tre kommunestyrer 04.11.2015 (Sandåker, 2016). I slutten av 2015 

ble det gjennomført en innbyggerhøring i Mandal. Ifølge ordfører i Mandal var resultatene 

tydelige – over 80 prosent ønsket å bli en større kommune. Det ble også arrangert et folkemøte, 

som ifølge ordføreren hadde god oppslutning. Dermed valgte kommunen ikke å bruke mer 

penger på folkeavstemming eller andre involveringsmetoder. 

For Lindesnes sin del var det først et spørsmål om retning; skulle kommunen se til Lyngdal, 

Hægebostad og Audnedal eller til Nye Lindesnes? Det ble avholdt folkeavstemning 6.-7. 

desember 2015. Nye Lindesnes fikk flest stemmer, totalt 54,4%, og valgdeltakelsen var på 56% 

(Lindesnes kommune, 2016). Ifølge ordføreren i Lindesnes var det et politisk ønske i 

kommunen om å ha en ny folkeavstemming om hvorvidt kommunen skulle gå sammen med 

Mandal og Marnardal eller om de skulle stå alene. 14.mars 2016 ble det avholdt en ny 

folkeavstemming, og denne gangen var det null-alternativet (om å stå alene) som fikk flest 

stemmer. Valgdeltakelsen var denne gangen 40% (Lindesnes kommune, 2016). Dermed valgte 

kommunestyret å si nei til sammenslåing (14 av 21 av representantene stemte nei).  
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I Marnardal var det også lenge et spørsmål om retning. I 2014 var kommunen i gang med to 

prosesser. Allerede i september 2014 var Marnardal invitert med i prosjektet Midtre Agder 

(Åseral, Hægebostad og Audnedal).  I september, året etter, vedtok Åseral å gå ut av prosjektet 

som følge av negativt resultat i den rådgivende folkeavstemmingen. Deretter vedtok Audnedal 

og Hægebostad å avslutte Midtre Agder og gikk heller mot Lyngdal. I følge ordføreren i 

Marnardal sin blogg, var det uaktuelt å gå til Søgne og Songdalen da disse ikke ønsket å gå 

vestover (Sandåker, 2016). Dermed vedtok Marnardal kommunestyre å avvente endelig vedtak 

i inntektssystemet da det var helt avgjørende for om de kunne stå alene. Marnardal vedtok 

deretter Nye Lindesnes som det eneste reelle alternativet dersom inntektssystemet skulle bli slik 

det lå for høring. Vedtaket i kommunestyret i Marnardal var betinget av at også Lindesnes 

kommune skulle bli med (Sandåker, 2016). 

Til tross for det negative vedtaket i Lindesnes valgte fylkesmannen å anbefale sammenslåing 

av de tre kommunene. Fylkesmannen vektla at «..løsningen er svært god også i et svært 

langsiktig samfunnsmessig perspektiv, og at det var massiv støtte til intensjonsavtalen i 

kommunestyret i Lindesnes før den siste folkeavstemningen» (Ytterdahl & Egerhei, 2016, s.6). 

I tillegg henviste fylkesmannen til at innbyggerundersøkelsen viste at 62 % av innbyggerne i 

Lindesnes var for kommunesammenslåing og bare 22 % var mot.  

Det ble allerede i februar 2017 kjent at Lindesnes kunne bli tvangssammenslått (Sandvik & 

Krekling, 2017). Det endelige stortingsvedtaket om kommunesammenslåing var 8.juni 2017 og 

det ble da klart at Lindesnes skulle tvangssammenslås. Ordføreren i Lindesnes uttalte seg tidlig 

om at hun var positiv til vedtaket (Furuberg et al, 2017), noe som hun også nevnte under 

intervjuet.  

Det er først den 1.januar 2020 at kommunene blir slått sammen, og den nye kommunen blir da 

hetende Lindesnes. Kommunen vil få omtrent 23 000 innbyggere og vil ha rundt 2000 ansatte. 

Rådhuset skal være i Mandal samtidig som at det skal være kompetansearbeidsplasser i alle 

dagens rådhus. Når det kommer til det nye kommunestyret, velges det allerede høsten 2019. 

Totalt skal kommunestyret ha 39 representanter (Nye Lindesnes, 2018). På kartet under kan en 

se hvordan kommunene grenser til hverandre.  
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Kilde: Statistikknett.no 

Figur 5.1: Kart over kommunene 

5.1.1 Den økonomiske situasjonen i kommunene før reformprosessen 

Etter inspirasjon fra nykommune.no har jeg laget en oversikt over den økonomiske situasjonen 

for kommunene i 2015. Her sammenlignes kommunene på netto lånegjeld, fondsbeholdning, 

driftsinntekter og netto driftsresultat. Som en kan lese av figuren har Marnardal kommune hatt 

en romsligere økonomi enn de to andre kommunene, som skyldes at det er en kraftkommune 

med relativt få innbyggere og store fondsbeholdninger. Marnardal har både lavere netto 

lånegjeld, en langt større fondsbeholdning og høyere driftsinntekter. Mandal har derimot høyere 

netto driftsresultat enn Marnardal. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til 

avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt (Det tekniske 

beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, 2018, s.1). 
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Kilde: tallene er hentet fra nykommune.no 

Figur 5.2: Den økonomiske situasjonen i kommunene (2015) 

5.1.2 Fellesnemda 

Arbeidet med å slå sammen de tre kommunene er i gang for fullt. Nedenfor viser figuren 

hvordan prosjektet er organisert: 
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Kilde: Nye Lindesnes sine nettsider (2018)  

Figur 5.3: Organiseringen av Fellesnemda 

I forbindelse med prosjektet om Nye Lindesnes ble det opprettet en fellesnemd. Nemda er valgt 

av kommunestyrene og består av fem politikere fra hver kommune. Leder av Fellesnemda er 

ordføreren i Mandal, og han har ved avstemminger i nemda dobbeltstemme. Mandatet til 

Fellesnemda består blant annet av å forberede arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet 

for det første driftsåret etter sammenslåing samt ivareta de andre oppgavene som 

inndelingsloven angir. Det er Fellesnemda som disponerer midlene som staten har gitt i 

engangsstøtte. Når det nye kommunestyret er konstituert, vil Fellesnemda opphøre (Nye 

Lindesnes, 2017a).  

På nettsiden til den nye kommunen står det at Fellesnemda kan uttale seg i saker som er til 

behandling i kommunenes ordinære utvalg. Nemda har et spesielt ansvar for å vurdere saker 

med økonomiske eller arealpolitiske konsekvenser. Fellesnemda skal også involveres i 

forberedelsen av økonomiplan med årsbudsjett. Likevel er det formannskapet som skal avgi 

budsjettinnstilling til kommunestyret (Nye Lindesnes, 2017a).  
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Både ordførerne og opposisjonslederne sitter i Fellesnemda. I tillegg er det disse politikerne 

som utgjør arbeidsutvalget, som er et forberedende organ overfor Fellesnemda. Deretter er det 

opp til leder av Fellesnemda å bestemme hvilke saker som skal videre til behandling i nemda 

(Nye Lindesnes, 2017b).  

Som en kan se i figur 5.3, ligger rådmannsutvalget under prosjektleder. Det er rådmennene i 

Mandal, Lindesnes og Marnardal som sitter i utvalget. Denne gruppen er de viktigste 

støttespillerne og rådgiverne for prosjektleder i prosessen, og de møtes jevnlig (Nye Lindesnes, 

2017b).   

Det fremkom av intervjuene at større investeringsprosjekter har blitt diskutert i nemda slik at 

kommunene har fått si hva de mener om prosjektene. Det ble også nevnt at kommunene har 

blitt enige om at investeringer som fører til økte driftskostnader bør drøftes i Fellesnemda. Som 

det fremkommer av møtereferatet fra Fellesnemda fra mai i fjor (2017, s. 10), ble det bestemt 

at som hovedregel bør investeringer føre til innsparing i drift minimum tilsvarende 

kapitalkostnaden. Videre ble det også diskutert at investeringer innen Oppvekst, Helse og 

Omsorg bør koordineres i nemda frem til 2020. For å sikre at kommunene fikk en ordentlig 

orientering om hverandres budsjett, ble det i september i fjor vedtatt at kommunene skulle ha 

et fellesmøte for de folkevalgte i de tre kommunene der rådmennene la frem sine budsjettforslag 

(referat fra 8.september 2017, s. 7).  

Ordføreren i Marnardal opplevde at sammenslåingsprosessen var preget av likeverdighet. «Vi 

har jo en Fellesnemd med 5 stykker fra hver kommune selv om Marnardal har 2000 innbyggere 

og Mandal har 15 000, er vi fortsatt likeverdige i prosessen i forhold til stemmetall». Det virket 

som at han mente dette var en viktig suksessfaktor for å få til et godt samarbeid før 

sammenslåing. Videre sa han at Fellesnemda har fungert som en: «[B]egrensende faktor fordi 

en må forsvare for de andre det en gjør».  

Opposisjonslederen fra Lindesnes kommune mente derimot at kommunenes investeringsplaner 

frem mot sammenslåing ikke hadde sett noe særlig annerledes ut dersom Fellesnemda ikke 

eksisterte. «Det er en genuin interesse i alle tre kommunene om at det må samkjøres, og det er 

jo ingen som ønsker å ødelegge for hverandre. Nå er det Fellesnemda som har blitt brukt som 

verktøy da». Opposisjonslederen i Mandal syns det var vanskelig å skulle vurdere betydningen 

av Fellesnemda, men sa: «[H]ar i hvert fall ført til at sentrale personer i de tre kommunestyrene 

har blitt bedre kjent». Heller ikke rådmannen i Marnardal mente at investeringsprosjektene i de 
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tre kommunene hadde sett annerledes ut dersom Fellesnemda ikke eksisterte. Videre sa han: 

«Fellesnemda har i realiteten ikke hatt noen innflytelser over investeringer». Dette mente også 

ordføreren i Mandal, han viste til at Fellesnemda ikke har hatt noe ønske om å komme med 

noen rettledning for kommunene. Videre sa han: «Fellesnemda sin oppgave er hvordan den nye 

kommunen skal organiseres og Fellesnemda har ingen påvirkning [på] hvordan dagens 

eksisterende kommuner driftes». Heller ikke rådmannen eller ordføreren i Lindesnes mente at 

nemda har hatt noe betydning for kommunenes investeringsplaner.  

Til tross for at informantene var uenige i betydningen av Fellesnemda, var samtlige enige om 

at kommunene skal få mene noe om hverandres investeringsplaner i tiden før sammenslåing. 

Som rådmannen i Marnardal sa: «[R]ett til å mene, men ingen instruksjon». Det han mente med 

dette var at kommunene har rett til å uttale seg om hverandres investeringsplaner, men det er 

likevel kommunestyret som er ansvarlig for egne investeringer. Det var flere av informantene 

som trakk frem at Fellesnemda har vært en møteplass hvor kommunene har drøftet nettopp 

dette. Som opposisjonslederen i Mandal sa: 

«I stedet for å si rett [til å mene], vil jeg heller si at det vil være sunt å mene noe om det. (…)  

[T]enker (…) at det er viktig å høre hvorfor investeringene bør gjøres. For det er alltid lett å 

mene noe, men det er noe med det å lytte til argumentasjonen og høre hvordan dette slår ut».  

5.1.3 Lokale dokumenter  

For å få et helhetlig bilde av prosjektet har jeg studert lokale dokumenter som ble utarbeidet i 

forbindelse med den aktuelle sammenslåingen. Det ene dokumentet kalles Planprogram for 

kommunedelplan 2015-2027 og ble utarbeidet i mai 2015. Dokumentet er i hovedsak en 

oppsummering og systematisering av det som så langt var bestemt av Styringsgruppen. Det er 

beskrevet saker som det var enighet om, konkrete målsettinger, i tillegg til forhold som trengte 

mer utredning (Planprogram for kommunedelplan 2015-2027, 2015, s. 3). I forbindelse med 

økonomien i den nye kommunen står det: «Den nye kommunen skal ha en lånegjeld på et 

forsvarlig nivå. De involverte kommunene må samrå seg om investeringer, låneopptak, 

fondsbruk og salg av finansielle eiendeler i perioden frem mot en eventuell sammenslåing» 

(2015, s. 11). Det var også enighet om at dagens skolestruktur skulle opprettholdes.  

I Intensjonsavtalen (2015, s.7) beskrives forholdet mellom Fellesnemda og kommunestyrene. 

Følgende formulering er særlig relevant: «Kommunene har i perioden fram til sammenslåing 

ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør 
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først drøftes i Fellesnemnda». Videre står det også at nemda kan uttale seg i saker som er til 

behandling i kommunenes ordinære utvalg. I tillegg har Fellesnemnda særlig ansvar for å 

vurdere saker med økonomiske eller arealpolitiske konsekvenser. Det fastslås at Fellesnemnda 

skal involveres i forberedelsen av økonomiplan med årsbudsjetter, på samme tid som at det 

understrekes at det likevel er formannskapet som skal avgi budsjettinnstilling til 

kommunestyret. Under intervjuene ble informantene spurt om hvilken betydning 

formuleringene hentet fra Planprogram for kommunedelplan 2015-2027 og sitatet hentet fra 

Intensjonsavtalen har hatt på kommunenes investeringsplaner. Tabellen under oppsummerer 

hva informantene svarte:  

Tabell 5.1: Symbolsk eller reell begrensning? 

Som vi kan se mente informantene fra Lindesnes og Marnardal at dokumentene har hatt en reell 

begrensning på kommunenes investeringsplaner. Informantene fra Mandal mente derimot at det 

kun har hatt en symbolsk betydning. Sett i sammenheng med forventningen om at Lindesnes 

og Marnardal hamstrer mer enn Mandal, er dette overraskende. Jeg vil diskutere dette i kapittel 

6.5. 

Rådmannen i Lindesnes sa blant annet: «[I] forhold til Lindesnes har det faktisk vært en 

begrensning. Kommunestyret har tatt det seriøst». Ordføreren i Lindesnes bekreftet på mange 

måter dette og sa: «Ja, fordi vi vet at de andre ser oss i kortene. Hvis vi hadde tatt helt av, hadde 

noen tatt tak i oss og vist oss denne avtalen». I Marnardal mente flere av informantene at 

formuleringene har hatt betydning. Ordføreren i Marnardal sa: «Tror det har hatt en faktisk 

Symbolsk betydning Reell begrensning 

Ordfører i Mandal X 

Rådmann i Mandal X 

Opp.leder i Mandal X 

Ordfører i Lindesnes X 

Rådmann i Lindesnes X 

Opp.leder i Lindesnes X 

Ordfører i Marnardal X 

Rådmann i Marnardal X 

Opp.leder i Marnardal X 
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betydning, rett og slett fordi vi har måttet være bevisst argumentasjonen, bevise at dette er 

fornuftig, at det ikke øker kostandene og et behov for å gjøre det uansett». Dette mente også 

rådmannen i Marnardal: «Det har nok vært en reell begrensning (…). Symbolsk – da ville jeg 

ikke hatt tro på det. Tror (…) det har (…) ført til at alvoret har siget inn». I Mandal var 

informantene ikke like overbevist om det faktisk hadde skapt en reell begrensning. Rådmannen 

sa: «Vet ikke om det har hatt noen begrensende betydning, men jeg tror at det har gjort at man 

har stilt seg de spørsmålene ekstra, er dette nødvendig?». Heller ikke ordføreren i Mandal var 

overbevist om at formuleringene hadde hatt betydning:  

Ikke fungert som en begrensning, mer en sånn overhengende uttalelse om at vi skal være 

oppmerksomme. Vi sitter jo femten stykker i Fellesnemda (…) og det er viktig for oss at vi bryr 

oss om hverandre, både i prosessen og hele arbeidet med å bygge den nye kommunen. Vi skal 

tross alt bygge en ny kommune, skal ikke bare slå sammen tre. 

Det fremkommer av Fellesnemda sitt Styringsdokument (2017, s. 18) at kommunene har 

diskutert hva økte investeringer kan medføre. Tabellen nedenfor oppsummerer Fellesnemda sin 

vurdering: 

Tabell 5.2: Økt investering som trussel 

Mulige hendelser Virkning hvis ingen tiltak 

iverksettes 

Tiltak som vil redusere 

hendelsens 

sannsynlighet og/eller 

konsekvens 

Stor og ukontrollert økning i 

drifts- og investeringsbudsjetter 

etter sammenslåingen 

Ny kommune må starte med 

betydelige kutt i tjenester, 

bemanning og/eller økte skatter 

og priser. Omdømmetap og 

usikkerhet 

Tidlig avklaring av nøkterne 

rammer og klargjøring av at ny 

kommune ikke i seg selv gir 

muligheter til stor vekst i 

kvalitet og volum på tjenester 

Kilde: Tabell hentet fra Styringsdokumentet (2017) 

5.1.4 Regjeringens lovforslag 

Som vi nå har sett har kommunene gjennom de lokale dokumentene nedsatt noen regler for hva 

som er passende atferd. Regjeringens lovforslag om å begrense kommunens låneopptak (KMD, 

2014a, s. 50) kan forstås som et ytre press fra staten om hva som forventes av kommunene. 

Informantene var stort sett enige om at det var viktig å ha tillit til lokalpolitikerne og dermed 



53 

var det bra at forslaget forfalt. Som rådmannen i Lindesnes sa: «Jeg tenker at det klarer 

kommunene å vurdere selv, det er de som må ta konsekvensene av det, staten kommer ikke med 

mer penger». I den sammenhengen kan det virke som at det har vært viktig for kommunene å 

verne om verdien knyttet til kommunenes autonomi (Jacobsen, 2009, s. 164; Christensen et al, 

2012, s. 180-182). Videre ble det blant annet sagt:  

Jeg ser hva som kunne vært bra og det hadde vært å få noen som kontrollerer investeringene. 

Men med tanke på reformen hadde jo det vært et overformynderi som hadde hemmet prosessene 

totalt sett (Opposisjonsleder i Mandal). 

[D]et var riktig at kommunene fikk den tilliten for nettopp å kunne få med innbyggerne på 

prosessen. Er nok redd for at hvis det hadde blitt vedtatt, hadde motstanden mot 

kommunereformen blitt betydelig større. Da hadde man fått en mye [større] redsel for ikke å 

satse på distriktene. (Ordfører i Mandal) 

Jeg tenker at man må (…) ha tillit til de folkevalgte. Sett i lys av alle, uavhengig av hvilken 

kommune man er i, skal man bli en del av den nye kommunen, må en faktisk forvente at de 

folkevalgte også har dette med seg når de skal vedta investeringer. (Ordfører i Lindesnes) 

Jeg mener at etter hvert som jeg har lært meg å kjenne kommune-Norge, særlig Lindesnes, er 

det god grunn til å ha tillit til lokalpolitikerne. Det er jo ingen som ønsker å sette økonomien 

over styr fordi en skal gå sammen med andre kommuner. (Opposisjonsleder Lindesnes) 

Det var kun rådmannen i Marnardal som var tydelig for et slikt forslag om å begrense 

kommunenes låneopptak:  

Generelt burde det vært en begrensning på låneopptak. Enten regulert med en mekanisme i 

forhold til betalingsevne eller prosess, eller ved å gjøre alle kommunene til ROBEK kommuner. 

Den ene kommunen kan ikke sikre seg mot uansvarlighet i den andre, du kan bli ansvarlig for 

gjeld som du ikke har tatt opp. Det syns jeg er uansvarlig. 

Samtidig var det flere som vektla at forslaget likevel har vært viktig fordi det bidro til at 

kommunene diskuterte problemstillingen knyttet til økte låneopptak og investeringer i forkant 

av sammenslåing. Det var flere som mente at det også var en av årsakene til at formuleringene 

i Planprogram for kommunedelplan 2015-2027 og i Intensjonsavtalen ble tatt med. Rådmannen 

i Mandal uttalte: 
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 Jeg tenker (…) at det var riktig den beslutningen som ble tatt. Men (…) greit å få debatten, for 

det bevisstgjør oss det vi står ovenfor. Det krever at vi er våkne og har en god dialog med de 

andre kommunene og jobber for å skape tillit. 

Det er tydelig en bevissthet i kommunene om hvilke økonomiske konsekvenser 

sammenslåingen kan få. Kommunens formuleringer i de lokale dokumentene er etter min 

oppfatning en bevisst handling for å sikre tillit og et godt utgangspunkt for den nye kommunen. 

Det er en måte kommunene kan holde hverandre ansvarlige på. Under det ene intervjuet ble det 

spekulert i hvorvidt målet med regjeringens lovforslag egentlig var å skape debatt i 

kommunene. Uansett hva som var formålet med forslaget, virker det å ha fungert som et ytre 

press på kommunenes handlinger, det har bidratt til å skape diskusjon om kommuners 

investeringsplaner før sammenslåing.  

5.2 Økonomiske disposisjoner i Mandal kommune

Mandal kommune er den nest største kommunen i Vest-Agder fylke og har 15 659 innbyggere 

(SSB, 2017a). Over 10 000 av disse bor i tettstedet Mandal. I landareal utgjør kommunen 223 

km². Ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837 ble Mandal opprettet som bykommune. 

Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1964 ved sammenslåingen av kommunene Holum, 

Halse og Harmark (Thorsnæs, 2017a). I dag grenser kommunen til Lindesnes i vest/nordvest, 

nord mot Marnardal og øst mot Søgne.  

Kommunen er et naturlig sentrum mellom Lindesnes og Marnardal i og med at den ligger 

geografisk midt i mellom dem. Mandal by har fått et løft de senere årene, blant annet har 

kommunen investert i et nytt kulturhus, som også inneholder bibliotek, kulturskole, 

kunstgalleri, kinosaler og scener som er tilrettelagt for dans og konserter. Dette er et tilbud som 

det også er naturlig å tro at innbyggerne i Lindesnes og Marnardal benytter. Sett i sammenheng 

med fylkesmannens tilrådning til KMD (Ytterdahl & Egerhei, 2016, s. 3), står det: «[F]ysiske 

tettstedsavgrensninger, og spesielt pendlingstallene, isolert sett tilsier byutvidelser på Agder». 

Videre henviser fylkesmannen til at det er spesielt klart i Kristiansand og Arendal, men at det 

også i Mandal er et tydelig senter i en felles bo- og arbeidsmarkedområde. 

For øvrig er det kun Mandal som har bystatus av kommunene i Nye Lindesnes. Ordføreren i 

Mandal er fra Frp, mens varaordføreren er fra Venstre. Når det kommer til 

kommunesammenslåingen med Nye Lindesnes, var kommunen positiv til dette. I mai 2016 
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vedtok kommunestyret (34 mot 1 stemme) at Mandal kommune ønsket å bli slått sammen med 

Marnardal og Lindesnes (Mandal kommune, 2016a, s. 6). Det ble også gjennomført en 

innbyggerundersøkelse hvor 600 personer deltok. Ifølge rådmannen i Mandal var et stort flertall 

av innbyggerne positive til en sammenslåing av Mandal, Marnardal og Lindesnes (Mandal 

kommune, 2016b, s. 6).  

For å kartlegge Mandal kommune sine økonomiske disposisjoner har det blitt tatt utgangspunkt 

i budsjett og økonomiplaner for årene 2012-2018. For budsjettåret 2013-2016 er det 

rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan som har blitt undersøkt, grunnet utfordringer 

med å anskaffe vedtatt budsjett. Jeg har gjennomgått møteprotokollen fra bystyremøte 

(tilsvarende kommunestyret i de andre kommunene) hvor de vedtok budsjett- og 

økonomiplanene for årene 2013-2016. Hensikten var å se hvilke endringer som ble vedtatt 

sammenlignet med rådmannens forslag. Det ble tatt en vurdering på hvorvidt disse endringene 

burde tas med, men det ville komplisere det hele, siden det ikke fremkom tydelig hvordan de 

for eksempel skulle finansiere enkelte prosjekter som ble lagt til. For de øvrige årene er budsjett- 

og økonomiplaner vedtatt av bystyret. Det faktum at dokumentene ikke er helt de samme kan 

påvirke validiteten. Det å studere hva bystyret vedtok versus hva rådmannen foreslo, er ikke 

helt det samme. Likevel er endringene som er gjort av bystyret såpass marginale at det ikke er 

forventet at dette vil påvirke resultatene i noen særlig grad.  
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5.2.1 Økte investeringer? 

Figuren under viser utviklingen i Mandal kommune sitt investeringsnivå for årene 2012-2018. 

Kilde: Mandal kommune sine budsjett- og økonomiplaner fra 2012-2015, 2013-2016 (rådmannens forslag), 2014-

2017, 2015-2018, 2016-2019, 2017-2020, 2018-2021. 

Figur 5.4: Mandal kommunes investeringer i driftsmidler 2012-2018 (angitt i 1000 kroner).  

Som en kan lese ut av figur 5.4 øker investeringsbudsjettet gjennom årene. Økningen skjer 

gradvis og fra 2014 frem til 2018 øker investeringsbudsjettet med ca. 74 %, men økningen er 

ikke lineær. Investeringene flater ut i 2015, 2016 og 2017. Likevel ligger investeringsnivået 

fortsatt høyere enn hva det gjorde før reformen. 

Rådmannen i Mandal mente at det ikke har blitt investert mer i tiden før sammenslåing – snarere 

tvert imot. «[V]i vegrer oss for å investere med tanke på at det vil være en stor belastning for 

den nye kommunen». Hun mente at Mandal kommune hadde investert mindre i denne perioden 

enn hva de ellers ville ha gjort i påvente av å bli en ny storkommune. «Det har ikke vært sånn i 

Mandal at vi har kastet oss rundt og brukt opp pengene. Har ikke vært fokus i det hele tatt», sa 

hun. 

Heller ikke ordføreren erfarte at Mandal kommune hadde investert mer før sammenslåing. Han 

mente at kommunen ikke hadde gjort investeringer med tanke på at de måtte gjøre noe for å 
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sikre seg selv. Han påpekte som en forklaring at Mandal er en relativt liten kommune med korte 

avstander og at det ikke vil være «utkantområder» i Mandal etter sammenslåing. Videre 

forklarte han situasjonen i nabokommunene på følgende måte:  

[B]åde Marnardal og Lindesnes er to kommuner med betydelig færre innbyggere, men betydelig 

større areal. [D]ermed er det viktig for [Lindesnes og Marnardal] at deres innbyggere blir 

ivaretatt, særlig infrastrukturen. [M]arnardal som gjorde (…) grepet med bredbånd [omtales mer 

i kap. 5.4.3] syns jeg var veldig lurt, for det er ikke sikkert at hadde blitt gjort i den nye 

kommunen. For den nye kommunen er du på en måte en like viktig innbygger om du bor i 

dagens distrikts-Marnardal eller dagens distrikts-Lindesnes.  

Informantene hadde meninger om de to andre kommunenes investeringsplaner. Rådmannen 

mente at det er kommuner med god økonomi som kan investere nå i tiden før sammenslåing. 

«Går det inn i skole, eldreomsorg og sånne ting er det helt greit (…). Må ikke bare være ting 

som gjøres fordi det kan være kjekt å ha, men at man har et behov», sa hun. Videre fortalte hun: 

«Det har vært noen investeringer i veier, vedlikehold og sånne ting, det er jo også varige 

investeringer som gagner alle». Ordføreren hadde oppfattet noe lignende:   

En ser at for eksempel Marnardal fant ut at alle innbyggerne skal ha bredbånd og brukte av sine 

oppsparte midler til å satse på bredbåndsutvikling. Vi ser at i Lindesnes har de vedtatt å bygge 

noen idrettshaller for å være sikre på at disse tettstedene får idrettshaller før de blir en ny 

kommune og det samme har Mandal gjort. Sånn at det er ingen tvil om at i perioden før vi blir 

en ny kommune vil det bli gjort vedtak som får konsekvenser for den nye kommunen. Så nå 

prøver vi i 2018 å synliggjøre for politikerne i de tre kommunene hva sånne investeringer får av 

konsekvenser etter at vi blir sammenslått. 

Opposisjonslederen uttalte: «Når det gjelder investeringstiltak som faktisk sparer kommunen 

for kostander, er det jo bra at man gjør det». Dette var noe som flere av informantene vektla. I 

intervjuene med de tre kommuner ble det nevnt at det i Fellesnemda hadde blitt snakket om at 

investeringene som gjøres frem mot sammenslåing ikke bør øke driftsutgiftene.  

Ordføreren mente at det sannsynligvis forekommer hamstring flere steder i kommune-Norge. 

«[K]anskje spesielt i de prosjektene der du har store forskjeller mellom stor og liten kommune», 

sa ordføreren. Slik jeg tolket de tre informantene var det en felles forståelse for at hamstring 

skjer spesielt i Marnardal og Lindesnes og i mindre grad i Mandal. Samtidig virket det som at 

det var en forståelse for det, noe jeg vil komme tilbake til i kapittel 6.  
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5.2.2 Planlegging av investeringer 

En måte å avdekke en mer kortsiktig planlegging i økonomiplanene er å se på om det kun 

planlegges for ett år om gangen. Det er verdt å huske på at det er kun planlagte investeringer 

for samme budsjettår som er bindende (se kapittel 3.2.1). Det er forventet at investeringer 

planlegges jevnt for alle fire årene i økonomiplan for 2012-2015, 2013-2016 og kanskje også 

for 2014-2017. I figuren nedenfor er det illustrert hvordan kommunen planlegger investeringer 

i økonomiplanen.  

Kilde: Mandal kommune sine budsjett- og økonomiplaner fra 2012-2015, 2013-2016 (rådmannens forslag), 2014-

2017, 2015-2018, 2016-2019, 2017-2020, 2018-2021. 

Figur 5.5: Planlegging av investeringer i Mandal kommune 

Det kan virke som om kommunen alltid planlegger mest for de to første årene, men unntaket er 

for budsjett- og økonomiplan for 2018-2021. Her planlegger kommunen nesten ingen 

investeringer for det første året, samtidig som at kommunen planlegger mye for det andre og 

tredje året. Som figuren viser stiger investeringene for årene 2019 og 2020. Dette skyldes at det 

er planlagt et nytt helsehus i Mandal kommune til en verdi av ca. 500 millioner kroner. Jeg vil 

komme tilbake til dette investeringsprosjektet i kapittel 5.2.3.  
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Svarene på spørsmålet om hvorvidt kommunen opererer med et kortere tidsperspektiv med 

hensyn til planlegging av investeringer var uventet. Informantene vektla hvordan kommunen 

«skyver på ting», de forteller om hvordan det blir tatt vurderinger på hva som kan vente. 

Rådmannen sa blant annet: «Har blitt litt sånn må, bør og kan vente». Ordføreren sa også noe 

lignende: 

Så vi har nok heller brukt kommunereformen som et argument for ikke å ha det tempoet som vi 

ville hatt dersom det ikke ble en kommunereform. Vi hadde nok villet gjort en del investeringer 

på et tidligere tidspunkt, da spesielt helsebygg.  

Opposisjonslederen sa at han opplevde kommunen og rådmannen som nøkterne og ryddige. 

Han fortalte videre om tidligere investeringer fra 2010 hvor kommunen vedtok kulturhus, bro 

og forskuttering av infrastrukturmidler og en ny ungdomsskole. Ingen av de nevnte prosjektene 

hadde ligget inne i en plan, noe som bidro til at kommunen måtte innføre eiendomsskatt grunnet 

økte driftskostnader på rundt 40 millioner i året. Opposisjonslederen mente at bystyret har vært 

nøkternt med tanke på investeringer etter dette.  

5.2.3 Hva investeres det i? 

For å finne ut hva det investeres i har jeg sett etter prosjekter som det bevilges mye penger til 

eller et sektorområde som har fått mer oppmerksomhet etter 2014. At prosjekter som tidligere 

har blitt nedprioritert nå blir igangsatt, kan være et tegn på hamstring. Dette kan jo typisk være 

tiltak som kommunen ikke må prioritere og av den grunn har de blitt satt på vent. Som 

ordføreren i Mandal mente, kunne det også hende at det blir vedtatt flere mindre prosjekter enn 

hva det ville ha blitt gjort i den nye kommunen. Det ble eksemplifisert med oppgradering av 

veier, investering i gatelys og lignende. Med andre ord trenger ikke hamstring å utgjøre de 

største summene. Dette vil likevel være vanskeligere å avdekke i en slik studie som denne og 

derfor ses det på de prosjektene som er av større karakter.  

I dokumentanalysen av Mandal sine budsjett- og økonomiplaner fra 2015-2018 er det særlig tre 

prosjekter som kan minne om hamstring. For det første vedtok Mandal kommune i 2016 å bygge 

to nye idrettshaller; en idrettshall i tilknytning til ungdomsskolen Vassmyra og en idrettshall 

tilknyttet barneskolen Frøysland. Dette er prosjekter som ikke er lovpålagt, men som likevel 

har blitt prioritert. I budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 er det satt av over 131 millioner 

kroner til Vassmyra og 55 millioner til Frøysland. Hallen på Vassmyra er tilknyttet et prosjekt 

om utvidelse av skolen. Derfor er det satt av mye mer midler til den enn hallen på Frøysland 
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(Budsjett- og økonomiplan for 2018-2021, 2017, s. 35). På bakgrunn av intervjuene kom det 

frem at hallen på Frøysland har blitt kjempet for i 15 år av lokalsamfunnet. Hallen på Vassmyra 

har derimot aldri blitt kjempet for og er noe som politikerne tok inn. Det er tydelig at det har 

skjedd en omprioritering. Det er heller ikke lenge siden Mandal kommune bygde forrige 

idrettshall – Holumshallen – som stod ferdig i 2016 (som hadde ligget i planen siden 2013). Jeg 

opplevde at informantene hadde et litt delt syn på de ulike hallene. Ordføreren var bekymret for 

utviklingen: 

[J]eg stiller meg jo av og til det spørsmålet selv - hvor reelt er sånn et behov egentlig. Vi bygget 

akkurat en idrettshall for to år siden, (…) i Holum, og den er jo ikke full-booket. Og nå bygger 

vi to til. Og i en liten kommune med små avstander er jo det litt sånn.. Jeg er bekymret.  

Det var særlig utbyggingen av idrettshall på Vassmyra som ordføreren var skeptisk til. 

Opposisjonslederen var på sin side positiv til hallen fordi han mente det er et stort behov som 

følge av tilstanden i dag er dårlig og utbyggingen skjer i et område med vekst. Han trodde at 

hallen ville blitt realisert uavhengig av reformen. Slik jeg forstår det hadde diskusjonen rundt 

bygging av Vassmyra blitt tatt opp i Fellesnemda, og det var enkelte 

kommunestyrerepresentanter fra de to andre kommunene som hadde vært skeptiske til hallen. 

Som opposisjonslederen sa: «Mer en skeptisk tilnærming, og ikke en skeptisk motstand med 

hva vi har vedtatt og hvorfor vi har gjort det».  

Ordføreren var usikker på hvorvidt hallene ville blitt prioritert etter 2020, og sa: 

[I] Lindesnes har de vedtatt to nye haller. (…). Så har Mandal vedtatt to nye haller, så har 

Marnardal vedtatt en. (…). Vi hadde sannsynligvis ikke bygd fem nye haller i den nye 

kommunen (...). Ville i hvert fall ikke vært tema i starten, det ville nok blitt dratt lenger ut i tid 

(…). Så det er jo helt klart prioriteringer som er fremskyndt i de respektive [kommunene].  

Videre har det vært en større satsning på utvidelse og renovering av skoler. Alle tre 

informantene fra Mandal var enige om at tiltakene rettet mot skole ville blitt prioritert etter 

sammenslåing. Begrunnelsen var at Mandal kommune har en effektiv skolestruktur og at det å 

vedlikeholde skolene hadde uansett vært nødvendig. Dette må forstås som en lovpålagt 

investering. Opposisjonslederen uttalte:  

Når det gjelder skolebygg er det slik at Mandal har en effektiv skolestruktur. Det er ikke snakk 

om å styrke skoler som blir lagt ned. Det hadde vært en forskjell hvis vi hadde hatt skoler som 

var sårbare og kanskje fornyet dem for å forhindre at noen la dem ned.  
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Den tredje og siste investeringen som så ut som et tegn på hamstring, er planleggingen av et 

nytt helsehus til en prislapp av ca. 500 millioner. Agenda Kaupang har gjort en vurdering av 

helse- og omsorgstjenestene for Nye Lindesnes, og opposisjonslederen oppsummerte 

konklusjonen i rapporten: «[D]ere må investere dere ut av ordningen dere har i dag fordi den er 

veldig dyr og blir bare dyrere jo flere eldre dere får». Ordfører mente at Mandal kommune 

kunne gjort vedtak om nytt helsehus for et år siden, men valgte likevel å vente for å se det i 

sammenheng med de andre kommunene. 

For ordens skyld er ikke helsehuset vedtatt enda – saken skal først opp i Fellesnemda, før det 

er opp til kommunestyrene i de tre kommunene å bestemme. Dette ble også stadfestet i Mandal 

kommune sitt budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 (s. 36): «All planlegging skjer i samråd 

med øvrige kommuner i Nye Lindesnes». Av den grunn er helsehuset ikke et tegn på hamstring. 
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5.2.4 Finansiering av investeringer 

Nedenfor viser tabellen hvordan Mandal kommune har finansiert sine investeringer i perioden 

2012-2018.  

Kilde: Mandal kommune sine budsjett- og økonomiplaner fra 2012-2015, 2013-2016 (rådmannens forslag), 2014-

2017, 2015-2018, 2016-2019, 2017-2020, 2018-2021.
3

Figur 5.6: Finansiering av investeringer i Mandal kommune 

Som en kan lese av figur 5.6 finansieres investeringene i stor grad av låneopptak. Det er spesielt 

store låneopptak for budsjettåret 2018. For 2012-2014, altså før kommunereformen, utgjorde 

låneopptaket 45 % av det totale investeringsnivået. For 2015-2018 var prosentandelen av 

låneopptak derimot 61 %. Med andre ord benytter Mandal kommune mer lån til finansiering av 

investeringer etter at kommunereformen ble presentert. Ordføreren i Mandal mente imidlertid 

at det ikke har noen betydning om kommunene har lite fond eller mye lån når de går inn i den 

nye kommunen.  

3
I budsjettdokumentene 2012 og 2013 fremkommer det ikke hva som er egenfinansiering og hva som er formidlingslån. Av den grunn er all 

finansiering som ikke er låneopptak lagt under «egne midler». Dermed er denne posten sannsynligvis mye større i tabellen enn i virkeligheten. 

Det har likevel ikke stor betydning siden jeg er mest interessert i å se hva som skjer med lånegjelden etter 2014. 
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5.3 Økonomiske disposisjoner i Lindesnes kommune 

Lindesnes kommune ble opprettet i 1964 ved sammenslåing av kommunene Sprangereid, Sør-

Audnedal og Vigmostad. Kommunen har 4 938 innbyggere (SSB, 2017b) og utgjør totalt 316 

km² i landareal. Med andre ord er Lindesnes en liten kommune etter SSB sine definisjoner 

(Langørgen et al, 2015, s. 10).  I Vigeland er administrasjonssenteret i kommunen (Thorsnæs, 

2017b). Kommunen har også to andre sentra; Sprangereid helt sør i kommunen og Vigmostad 

helt nord. Høyre har ordføreren og Venstre har varaordføreren.  

Fra august 2010 til mai 2014 var Lindesnes kommune på ROBEK. Sett i forbindelse med 

dokumentanalysen er dette i kontrollperioden. Dette kan ha betydning for validiteten som følge 

av at endringer i kommunens investeringsplaner kan være en konsekvens av at kommunen gikk 

ut av ROBEK. Når det kommer til kommunesammenslåingen med Mandal og Marnardal var 

kommunen negativ, og kommunen ble tvangssammenslått av Stortinget.  

I Lindesnes kommune finnes det ikke et dokument som viser vedtatte budsjett- og 

økonomiplaner, og det tas derfor utgangspunkt i rådmannens forslag (med unntak av vedtatt 

budsjett- og økonomiplan for 2017-2020 og for 2018-2021). Av den grunn undersøkes 

kommunestyrets møteprotokoller knyttet til vedtak av budsjett- og investeringsplaner slik at 

eventuelle endringer fanges opp. Med unntak av i budsjett- og økonomiplan for 2016, er 

endringene vedtatt av kommunestyret minimale sett i forhold til rådmannens forslag. Derfor er 

endringene utelatt i oppgaven. Det at Lindesnes var på ROBEK i 2012-2014 innebærer at 

kommunestyret uansett ikke har hatt mulighet til å gjøre store endringer uansett. Etter samtale 

med ordføreren fikk jeg også bekreftet at det som oftest er få endringer fra rådmannens forslag 

til det endelige vedtaket fordi det er et godt samspill mellom politikk og administrasjon: «[D]a 

ser vi at vi får lite endringer fra rådmannens budsjettforslag til det som blir vedtatt, fordi han 

har tatt med våre signaler».  
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5.3.1 Økte investeringer? 

Figuren nedenfor viser hvordan Lindesnes kommune har investert fra 2012-2018. 

Kilde: Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2012-2015, 2013-2016, 2014-2017, 2015-2018, 2016-

2019. Vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2017-2020 og 2018-2021. 

Figur 5.7: Lindesnes kommunes investeringer i driftsmidler 2012-2018 (angitt i 1000 

kroner). 

Som en kan se av figuren øker investeringene etter 2014. Som nevnt var Lindesnes kommune 

på ROBEK fra august 2010 til mai 2014 (Regjeringen, 2017c). Dette kan forklare hvorfor 

kommunen har et lavt investeringsnivå i årene frem til 2014. Økningen fra 2014 og frem til 

2017 er på 466 % (345% til 2018). Samtidig er det verdt å bemerke seg at det er satt av en del 

penger til blant annet vedlikehold av kirker, spesielt i perioden 2018-2021. Som ordføreren sa: 

«[D]isse store investeringene som går til kirkene, har ingenting med kommunesammenslåing å 

gjøre, at vi på død og liv må få tatt dem før vi blir en del av storkommunen. La oss si det sånn, 

det hadde vært lettere å vente».   

Ordføreren sa at hun heller ville ha brukt mer penger på barn og unge enn på kirkebygg, men 

som følge av at det er en lovpålagt oppgave for kommunen å vedlikeholde kirkene ble det 

likevel prioritert. Av den grunn kan man ikke på bakgrunn av figuren automatisk trekke 

konklusjonen om at Lindesnes har hamstret veldig mye etter at kommunereformen ble 

presentert.  
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Opposisjonslederen mente ikke at kommunen har brukt mer penger som følge av den 

kommende sammenslåingen. Samtidig trakk han frem at det var blitt diskutert blant politikerne. 

Ordføreren var også tydelig på at kommunen ikke hadde hamstret:  

[D]et er ikke sånn at vi prøver å kvitte oss med mest mulig penger før vi slår oss sammen. Det 

er faktisk vår oppgave å sørge for at det er liv laga i den nye kommunen som vi skal bli en del 

av. Og hvis vi alle bruker mye penger nå før sammenslåing vil [det] gå utover de svakeste, [noe 

som] vil gå utover tjenestene våre fra 01.01.2020. Det er heller ikke mine innbyggere tjent med. 

Ordføreren opplevde også at problematikken knyttet til å bruke mer penger før sammenslåing 

har blitt diskutert med jevne mellomrom i kommunen. Hun erfarte at det er enkeltpersoner i 

kommunestyret som har argumentert for at: «[D]et er nå vi bestemmer [og det er] nå vi har 

muligheten». Samtidig understrekte hun at hun opplever kommunestyret som opptatt av 

framtidens kommune også skal være god å bo i.  

Lindesnes har også investert mye i VAR-sektoren, og det kan diskuteres om dette skyldes en 

strategisk økonomisk atferd. I budsjett- og økonomiplan for 2015-2018 ble det vedtatt å bruke 

nærmere 30 millioner på renseanlegg etter Hovedplan vann- og avløpssektoren. I tillegg ble det 

i budsjett- og økonomiplan for 2016-2019 ble vedtatt å bruke i overkant av 49 millioner kroner 

på et renseanlegg. Som rådmannen sa er over halvparten av gjelden i Lindesnes relatert til 

selvkostområdet, altså vann- og avløp. Videre mente rådmannen at Lindesnes, som følge av 

investeringen i renseanlegget, har fått en høy andel gjeld som er relatert til selvkostområdet. 

Dermed har kommunen høyere gjeld relatert til dette enn hva de to andre kommunene har. 

Rådmannen opplevde i større grad enn de to politikerne i kommunen at kommunestyret var 

påvirket av sammenslåingsprosessen. Slik jeg forstod han mente han at de to hallene kunne 

være fremskyndet som følge av reformen. Han mente situasjonen i Lindesnes ikke var unik - 

generelt tenkte han at det er en investeringsboom i Norge nå i forbindelse med 

kommunereformen.   

5.3.2 Planlegging av investeringer 

For å avdekke hvorvidt Lindesnes kommune har fått en mer kortsiktig planlegging i årene etter 

at sammenslåing ble aktuelt, har jeg sett på hvordan de har planlagt for fire år av gangen. I 

figuren under illustreres kommunens planlegging av investeringer i økonomiplanen.  
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Kilde: Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2012-2015, 2013-2016, 2014-2017, 2015-2018, 2016-

2019. Vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2017-2020 og 2018-2021. 

Figur 5.8: Planlegging av investeringer i Lindesnes kommune 

Merk at for økonomiplanen 2016-2020 er det lagt inn 10 millioner for 2017 og 10 millioner for 

2018 grunnet vedtak i kommunestyret om å bygge to flerbrukshaller. Dette fremkommer ikke i 

rådmannens forslag men kan leses i protokollen fra kommunestyremøtet 19.11.2015. Også i 

økonomiplan for 2017-2021 er det lagt inn 4 millioner for 2017, 8,2 millioner for 2018, 8,05 

millioner for 2019 og 8,05 millioner for 2020 etter vedtak fra kommunestyret om å bygge de to 

flerbrukshallene. Dette fremkommer heller ikke i rådmannens forslag, men kan leses i 

protokollen fra kommunestyremøtet 08.12.2016. Som en kan se av figuren planlegger 

kommunen mest for de to første årene i økonomiplanen.   

På spørsmålet om kommunens planlegging av investeringer ga informantene ulike svar. 

Ordføreren i Lindesnes sa blant annet: «[V]i investerer generelt lite, og det har vi gjort over 

mange år. Det er de tingene som er helt nødvendige. Det eneste som ikke er av typen «må-

tiltak» er to idrettshaller som vi har besluttet». Videre mente ordføreren at enkelte politikere 

kan ha forsøkt å fremskynde oppstarten på hallene.  

Opposisjonslederen mente ikke at noen prosjekter hadde blitt fremskyndt og vektla at det som 

nå var på gang hadde ligget i kortene i noen år. Rådmannen sa at: «[I] administrasjonen har vi 
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ikke fremmet forslag for å skynde oss». Han opplevde at folk i kommunestyret mente at det var 

greit å få unnagjort en del ting nå som kommunen rår over det selv. «Blir det ikke gjort nå kan 

det være vanskelig å få til senere». Han viste til de to idrettshallene som ble enstemmig vedtatt 

av kommunestyret – men som ikke lå inne i rådmannens forslag til vedtak. Disse idrettshallene 

mente han var kommet som følge av reformen.  

5.3.3 Hva investeres det i? 

I undersøkelsen av budsjett- og økonomiplanene for de siste årene er det tre prosjekter som kan 

minne om hamstring. For det første har Lindesnes kommune vedtatt å bygge et nytt bygg for 

psykisk utviklingshemmede. I rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 

(s. 35) står det at det legges opp til å realisere prosjektet uten å vente på reformen. Som det ble 

nevnt av ordføreren ble saken tatt opp i Fellesnemda slik at de andre kommunene også skulle 

få mene noe om det. Også andre informanter fra nabokommunene nevnte dette prosjektet og 

behandlingen av det som et eksempel på hvordan Fellesnemda har fungert i 

sammenslåingsprosessen.  

Det ble i 2016 vedtatt at det skal bygges to nye idrettshaller i Lindesnes kommune. Den ene 

skal bygges i Sprangereid og skal etter planen være ferdig i løpet av 2019. Den andre hallen 

skal bygges på Vigeland og den skal være ferdig innen 2019. Det har også blitt vedtatt å 

renovere Lindesneshallen, men dette er planlagt for 2021. Det er til sammen satt av ca. 33 

millioner kroner til å realisere disse prosjektene. Idrettshaller forstås ikke som lovpålagte 

prosjekter.  

Under intervjuene fremkom det at hallprosjektene har vært omdiskutert. Ordføreren mente at 

de to hallene var de eneste investeringene som ikke var av typen «må-tiltak» av kommunens 

investeringsplaner. Hun mente det var usikkerhet knyttet til hvorvidt begge de to hallene ville 

blitt prioritert etter 2020. Videre forklarte hun behovet for hallene:  

Utfordringen var jo at det var behov for flerbrukshall i begge sentra, både i Sprangereid og 

Vigeland, og for politikerne var det vanskelig å skulle velge (…). Sprangereid har ingen 

innendørshall overhodet og der er det mest tilflytting i kommunen. [V]igeland er sentrum i 

kommunen, det er her (…) vi har alle våre nye landsmenn osv. Behovet er der definitivt begge 

steder.  
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Opposisjonslederen var heller ikke helt sikker på om hallene ville blitt prioritert etter 2020. 

Rådmannen var også i tvil om begge hallene hadde blitt vedtatt etter sammenslåing. Han var 

derimot sikker på at rehabiliteringen av Lindesneshallen ville blitt gjort. I rådmannens forslag 

til budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 (s. 34) finnes følgende formulering: «To nye 

idrettshaller er en politisk prioritering som kan endres». Også i beskrivelsen av de to 

idrettshallene står det at: «[H]allene er en oppfølging av kommunestyrets tydelige prioritering 

i gjeldende økonomiplan». Rådmannen mente også det var vanskelig å vite hvorvidt hallene 

ville blitt prioritert nå dersom det ikke var en pågående kommunereform.  

[B]lir (…) dyre driftsmessig og det er driftsbudsjettet som blir utfordringen her. Så det spørs om 

[kommunestyret] hadde tatt seg råd til det. Det var derfor jeg sa nei til det i 2017 budsjettet, gikk 

ikke opp økonomisk i det hele tatt. (…). Det er en ting å bygge hallene, (…) men [de] skal [også] 

drives etterpå.  

Som rådmannen forklarer kan det virke som om grunnen til at de to hallene ikke ble foreslått i 

rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan var knyttet til økte driftsutgifter for den 

kommende storkommunen.  

Det siste investeringsprosjektet som kan se ut som et forsøk på hamstring, er byggingen av fire 

nye grupperom (også kalt «Hønsehuset») i tilknytning til Nyplass skole. I rådmannens forslag 

til budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 (s.35) står det følgende:  

Etaten hadde satt opp en alternativ løsning med et nybygg i 2.etg der «Hønsehuset» står med en 

kostnadsramme på kr 20 millioner. De samlede investeringene i planperioden gjorde det umulig 

for rådmannen å prioritere dette selv om det nok hadde vært den beste løsningen og det som 

burde vært gjort for å satse på barna. 

Rådmannen foreslo å bruke 2 millioner til oppgradering. Til tross for rådmannens anbefaling, 

vedtok kommunestyret enstemmig alternativet som kostet 20 millioner. Opposisjonslederen 

mente at beslutningen var tatt på bakgrunn av beskrivelsen som skoleetaten hadde gitt om 

forholdene på skolen. Ordføreren forklarte hvordan kommunen tidligere har vært på ROBEK 

og at det er grunnen til at rådmannen foreslo det rimeligste tiltaket. Hun opplevde at det var en 

god økonomistyring i kommunen og at kommunen generelt er forsiktig med pengebruken. 

Videre mente ordføreren at rådmannen i utgangspunktet var enig i den politiske beslutningen 

om å prioritere det dyreste forslaget.  
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Rådmannen fortalte om at kommunestyret hadde vært veldig raske i beslutningsprosessen. Han 

mente det var tydelig at kommunestyret ønsket å prioritere dette prosjektet. Videre sa han:  

Det var sikkert noe med at nå har vi kontrollen selv og kan gjøre det (…), om to år vet vi ikke 

helt hva som kommer til å skje. Det tror jeg nok var i bakhodet på dem, men det blir jo bare noe 

jeg tror, har ikke bevis for det.  

Videre forklarte rådmannen at investeringen på Nyplass er fornuftig å gjøre, og at han ville ha 

foreslått det selv dersom han mente kommunen hadde råd til det. «Ble såpass stort, er også 

relatert til de nøkkeltallene som man skal forholde seg til i forhold til drift, derfor valgte jeg å 

ikke ta det med».  

5.3.4 Finansiering av investeringer 

Lindesnes kommune finansierer investeringene i hovedsak gjennom låneopptak. Det fremkom 

av informantene fra Lindesnes at kommunen ikke har noe valg, det er ikke andre muligheter 

enn å ta opp mer lån. Figuren nedenfor illustrer dette:  

Kilde: Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2012-2015, 2013-2016, 2014-2017, 2015-2018, 2016-2019. 

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2017-2020 og 2018-2021. 

Figur 5. 9: Finansiering av investeringer i Lindesnes kommune 
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For budsjettårene 2012-2014 (før kommunereformen), utgjorde låneopptaket 47 % av det totale 

investeringsnivået. For 2015-2018 var prosentandelen av låneopptak derimot 85 %. Lindesnes 

kommune benytter låneopptak til finansiering av investeringer etter at kommunereformen ble 

presentert.  

Da jeg spurte rådmannen om hvilken betydning det har at investeringene finansieres med 

låneopptak eller ved bruk av egne midler, svarte han følgende: 

[F]orskjellen er (…) at dersom du har lånt pengene er du mer utsatt for rentesvingninger. [H]vis 

rentene skulle stige, og du har penger på bok, er det positivt. Har du gjeld, er det negativt. (…). 

Hvis du samtidig bruker av fondene for å investere, mister du inntekter på de[m] også (…). Men 

tenker jo at det skumleste er å ha for mye gjeld i forhold til renteeffekten. Lindesnes kommune 

har alt for høy gjeld i forhold til de anbefalingene som staten har.  

Det ble senere i intervjuet gjentatt at Lindesnes kommune har for høy gjeld. Dette var grunnen 

til at rådmannen ikke fremmet forslaget om utbyggingen på Nyplass og de to idrettshallene. 

Rådmannen hadde også inntrykk av at investeringsgiveren hadde blitt større hos de to andre 

kommunene etter at reformen ble aktuell. Som han sa: «[D]e har også sine haller». I tillegg 

mente han at de to andre kommunene stort sett låner penger til investeringene uten at han hadde 

studert budsjettene i detalj.  

 5.4 Økonomiske disposisjoner i Marnardal kommune 

Marnardal kommune er minst av de tre kommunene når det kommer til innbyggertall og har 

2 308 innbyggere (SSB, 2017c). Marnardal er på lik linje med Lindesnes en liten kommune 

etter SSB sine definisjoner (Langørgen et al, 2015, s. 10). I landareal er kommunen 395 km² 

stort og sånn sett den største kommunen når det kommer til avstander. Kommunen var positiv 

til sammenslåing. Kommunen ble opprettet i 1964 ved sammenslåing av de tre tidligere 

kommunene Øyslebø, Laudal og Bjelland (samt Kleveland krets av Finsland kommune) 

(Thorsnæs, 2017c). Marnardal kommune er en kraftkommune med mye fondsmidler og god 

økonomi. Arbeiderpartiet har ordføreren og Senterpartiet har varaordføreren.  

I forbindelse med dokumentanalysen var Marnardal kommune den eneste av de tre kommunene 

som hadde tilgjengelig vedtatte budsjett- og økonomiplaner for alle årene 2012-2018. Det var 

også den eneste kommunen hvor det alltid ble skissert et tydelig skille mellom investeringer og 

formidlingslån.  
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5.4.1 Økte investeringer? 

Figuren nedenfor viser hvor mye Marnardal kommunestyret har vedtatt å investere for årene 

2012-2018.  

Kilde: Marnardal kommune sine budsjett- og økonomiplaner fra 2012-2018 

Figur 5.10: Marnardal kommunes investeringer i driftsmidler 2012-2018 (angitt i 1000 

kroner). 

Som en kan lese av figuren øker investeringene for 2014-2018 sammenlignet med 

investeringsnivået for 2012 og 2013. Samtidig er det et fall i investeringsnivået fra 2015 til 

2016, men det tar seg opp igjen allerede året etter. Økningen fra 2014 og frem til 2018 er på 

ca.32 %. 

Det fremkom av intervjuet med ordføreren at Marnardal kommune allerede for 6-8 år siden 

hadde forutsett en kommende kommunereform. Han forklarte hvordan kommunen hadde 

sentralisert tjenester innenfor eldreomsorgen til Marnarheim. Det innebar at stort sett alle 

omsorgsboliger på Bjelland ble samlet. Det har også blitt bygd et oppvekstsenter på Øyslebø 

som vil bestå uavhengig av kommunestørrelse på grunn av størrelsen og satsningen som er 

gjort. «Det har vært en bevisst strategi fra kommunestyret over tid», sa ordføreren om de to 

investeringsprosjektene.  
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Opposisjonslederen mente at investeringspakkene som blir finansiert av fondsmidler og ikke 

av låneopptak, er prosjekter som har blitt prioritert som følge av reformen. Ordføreren uttalte 

følgende om investeringspakkene:  

[V]i har gjennomført noen investeringspakker i Marnardal siden vi har hatt mye fond. (…). Det 

var en forventing blant innbyggerne om at det skulle brukes i Marnardal før sammenslåing. Så 

ser vi at en del investeringer som har blitt gjort [nok] hadde vært mer krevende å få gjennomført 

i den nye storkommunen. [Jeg tenker] lokale prosjekter.  

Det var full åpenhet om at kommunen har investert mer som følge av reformen. Eksempelvis 

sa ordføreren:   

[V]i har investert mer enn hva vi ellers ville gjort, (…) men det vi har vært enige om er at de 

investeringene vi gjør skal være framtidsrettet, og de skal ikke øke driftskostnadene. 

Motivasjonen skal være å redusere driftskostnader for den nye kommunen. For eksempel 

investerer Marnardal mye i lokale veier, opprustning av disse for at det skal bli mindre 

vedlikehold i fremtiden.  

Kommunesammenslåingen ble av ordføreren beskrevet som «en katalysator i forhold til 

investeringer». Videre sa han:  

[V]i gjorde et vedtak om betydelig investeringsbeløp for to år siden under forutsetning at det 

blir kommunesammenslåing (…). Så hvis det ikke hadde blitt sammenslåing hadde ikke de 

pengene blitt brukt. For da måtte en ha øremerket de[m] til drift i egen kommune. 

De tre informantene i Marnardal var stort sett enige om at de andre kommunene også har brukt 

mer penger enn hva de ville gjort dersom det ikke var en pågående kommunereform. Ordføreren 

sa følgende om de to andre kommunenes investeringsatferd: 

De har økt de også. Men som sagt er vi under oppfatning av at vi er godt informert om hva de 

gjør og hvorfor de gjør det. Dette går jo på tillit i forhold til fremtidig kommune. Vi har vært 

ganske ærlige på det.  

Rådmannen mente også at kommunereformen har påvirket investeringsatferden i kommunene. 

Videre sa han: «[Har] ført til at alle tre kommuner smører sine kommuner». Opposisjonslederen 

var derimot ikke overbevist om at kommuner som har tenkt at det er «fare» for sammenslåing 

har brukt mer penger. «Det er vanskelig å svare for andre, men sitter ikke på den følelsen, nei», 

sa han.   
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5.4.2 Planlegging av investeringer 

Figuren nedenfor viser hvordan Marnardal kommune har planlagt sine investeringer for de 

neste fire årene i hver budsjett- og økonomiplan for årene 2012-2018.  

Kilde: Budsjett- og økonomiplaner for Marnardal kommune 2012-2018 

Figur 5.11: Planlegging av investeringer i Marnardal kommune 

Figuren viser at Marnardal planlegger mest for det første året i økonomiplanen. For budsjett- 

og økonomiplan 2018-2021 er denne tendensen enda tydeligere, og det planlegges nesten 

ingenting for de to siste årene i planen. Dette er i tråd med hva man kunne forventet, det er 

tydelig at kommunen kun planlegger for de årene hvor de fortsatt bestemmer selv.  

Ordføreren i Marnardal mente at kommunen har operert med et kortere tidsperspektiv etter at 

sammenslåingen med Mandal og Lindesnes ble aktuell. Han sa: «[V]i har ikke gjort dumme 

valg (…), men har satt fokus på fremdrift». Også rådmannen mente det var blitt et høyere press 

på å få gjennomført innen rimelighetens grenser. Videre forklarte han: «Det hører med til 

historien (…) at forut for kommunesammenslåingsprosessen (…) ble det bestemt i 

kommunestyret at vi skulle bruke en del penger på infrastruktur for å stimulere til den 

forestående sammenslåingen».  
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5.4.3 Hva investeres det i? 

Rådmannen i Marnardal oppfattet at det var tre investeringsprosjekter som var viktige å 

gjennomføre i tiden før sammenslåing. Det første han nevnte var opprustning av 

kommunikasjon (bredbånd, asfalt, Bjelland-utvikling, investering i infrastruktur). Videre vektla 

han tilrettelegging for næringsareal/boliger. Det siste var knyttet til opprustning av skoler og 

barnehager. Ordføreren nevnte flerbrukshallen på Bjelland, men også sentraliseringen av 

Marnarheimen og byggingen av Øyslebø oppvekstsenter.  

I budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 (s.17) er det satt av 7,5 millioner til industriområdet 

Heddeland og 3 millioner til Bjelland. Det har allerede blitt investert en hel del i disse områdene 

fra tidligere år, eksempelvis ble det vedtatt 9,6 millioner kroner i 2012 til Heddeland. 

Informantene omtalte disse to prosjektene som en del av en «investeringspakken» som 

kommunen har vedtatt. I budsjett- og økonomiplan for 2015-2018 (s. 13) ser man at 

industriområdet Heddeland har vært en del av prosjektet «Marnardal utvikling». I forbindelse 

med «Marnardal utvikling» ble det satt av 45 millioner som blant annet skulle gå til å sikre fiber 

til alle og ekstra mobildekning i Marnardal. Prosjektet ble vedtatt i 2013, som vil si før 

kommunereformen ble presentert. I budsjett- og økonomiplan for 2017-2020 ble det vedtatt å 

bruke nye 6 millioner kroner til Heddeland industriområde, mens det i 2018-2021 blir vedtatt å 

bruke 2 millioner på næringsområdet Bjelland. Dette er investeringer som ikke er lovpålagt å 

gjøre.  

I de senere årene har det vært en opprustning av eldreomsorgen i Marnardal kommune. I 2012 

ble det iverksatt et forprosjekt for å kartlegge behov og økonomiske konsekvenser av å etablere 

seks nye omsorgshybler med døgnkontinuerlig drift i området Marnarheimen-Solbakken 

(budsjett- og økonomiplan for 2012-2015, s. 29). I budsjett- og økonomiplan for 2014-2017 ble 

det vedtatt å bruke 13 810 millioner kroner til dette formålet. Opposisjonslederen og rådmannen 

mente at Marnardal sine investeringer innenfor eldreomsorgen ville blitt prioritert av den nye 

kommunen som følge av at prosjektene har vært i henhold til en 12 års plan (helse- og 

omsorgsplanen 2011-2024). Denne investeringen kan altså forstås som et lovpålagt tiltak. 

Videre sa rådmannen: «[M]en det kan jo i noen grad tenkes at de hadde blitt etablert andre 

plasser i den nye kommunen, men at de hadde blitt gjennomført tror jeg nok. De er ganske 

edruelige». Ordføreren forklarte at samlingen av Marnarheimen har vært en bevisst strategi i 

påvente av en kommunereform som Marnardal forutså for 6-8 år siden.  
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Et annet investeringsprosjekt som kan tyde på hamstring, er flerbrukshallen på Bjelland. Dette 

er ikke en lovpålagt investering som kommunen måtte gjøre. Først ble det vedtatt å gjøre en 

opprustning av Bjelland gymsal i 2016. For budsjettet 2018 ble vedtaket endret til at det i stedet 

skulle bygges en flerbrukshall til 17 millioner kroner. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 

2018 og 2019. Rådmannen mente det var tvilsomt at hallen ville blitt prioritert etter 

sammenslåing. Ordføreren forklarte at Bjelland er nord i kommunen og vil således bli utkant i 

storkommunen, hele 4-5 mil ifra Mandal. Videre sa han:  

Da blir avstanden stor og en relativt liten bygd og vanskelig å prioritere i en ny større kommune. 

Det er en relativt stor investering i forhold til få folk, men utrolig viktig for bygda. Noe med å 

ta vare på skole- og barnehagebarn i bygda.  

I budsjett- og økonomiplanen for 2018-2021 ble det vedtatt en investeringspakke til vei på 20 

millioner kroner. Som nevnt sa rådmannen at kommunen har vedtatt å bruke mer penger på vei 

og han kalte dette: «[E]n slags motivasjonsfaktor (…) for å stimulere til den forestående 

sammenslåingen». Samtidig er det påbudt å ha en sikker infrastruktur i kommunen, og denne 

investeringen ville kanskje av den grunn uansett blitt prioritert på sikt.  

I budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 ble det vedtatt å gjøre en mindre oppgradering av 

svømmehallen til 300 000 kroner. Dette var et prosjekt som alle informantene i Marnardal 

mente ville blitt prioritert som følge av at det kun blir to svømmehaller i den nye kommunen. 

«Så kanskje hadde [den] fått mer fokus, mer investering», sa rådmannen.  

Det ble vedtatt å ruste opp Laudal skole i 2016 og 2017 til 1,7 millioner kroner. I budsjett- og 

økonomiplanen for 2018-2021 ble det vedtatt å bruke 5 millioner kroner mer til opprustning av 

skolen. For 10 år siden ble det også bygd et større oppvekstsenter på Øyslebø. Ordføreren 

forklarte at det var den samme strategien som lå bak denne investeringen som med 

sentraliseringen av Marnarheimen. Siden kommunen forutså en reform for flere år siden «[V]ar 

det viktig å bygge (…) [et] oppvekstsenter på Øyslebø [,] som består uavhengig av 

kommunestørrelsen på grunn av størrelse og satsningen som er gjort. Det har vært en bevisst 

strategi fra kommunestyret over tid», sa ordføreren. Videre opplevde ordføreren at Laudal skole 

kan bli utfordret i fremtiden, siden avstanden til Øyslebø ikke er stor. Det kan virke som at dette 

har vært noe av grunnen til at oppgraderingen av Laudal har blitt prioritert. Generelt vil en tenke 

at oppgradering av skolestruktur er en lovpålagt og nødvendig investering, men som det vil bli 

diskutert i kapittel 6.3, kan motivet bak likevel være noe annet.  
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5.4.4 Finansiering av investeringer 

Situasjonen i Marnardal kommune er annerledes med tanke på finansiering av investeringer. 

Som rådmannen sa: «Vi har relativt mye fond og aksjer. Og det skyldes at det er en 

kraftkommune. Og i den forstand har en kanskje hatt noe mer romslighet i forhold til det å 

kunne prioritere (…)». Ordføreren hadde følgende uttalelse: «Når Marnardal investerer, gjør vi 

det med egne midler og ikke låneopptak». Tabellen nedenfor illustrer på mange måter akkurat 

dette:  

Kilde: Marnardal kommune sine budsjett- og økonomiplaner fra 2012-2018 

Figur 5.12: Finansiering av investeringer i Marnardal kommune 

Som en kan se har kommunen brukt mye av egne midler, spesielt fra 2014. Fra 2016 og frem 

til 2018 har alle investeringene blitt finansiert av egne midler. Dette er til tross for at 

investeringsnivået er ganske stabilt i årene 2013-2018. I årene før kommunereformen (2012-

2014) utgjorde Marnardal kommunens egne midler 42 % av det totale investeringsnivået og 

låneopptaket utgjorde 58 %. Etter at reformen ble presentert (2015-2018) utgjorde låneopptaket 

kun 8 % mens egenfinansieringen var på 92 %. Det kan se ut som om kommunen bruker opp 

egne midler til å finansiere investeringer før sammenslåing.  
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Ordføreren fortalte at kommunen har gjennomført enkelte investeringspakker som følge av at 

kommunen har hatt mye fondsmidler. Videre sa han: «Det var en forventing blant innbyggerne 

om at noe skulle brukes i Marnardal før sammenslåing». Rådmannen opplevde at 

kommunestyret ønsket å bruke av de oppsparte midlene på investeringer før sammenslåing. 

Videre erfarte han at fylkesmannen hadde anbefalt Marnardal kommune å bruke fondsmidler 

til å finansiere investeringer før sammenslåing. «For det å ha penger på bok kan jo tilskrives en 

viss politikk over tid», sa rådmannen. Videre fortalte han:  

[M]an har i denne kommunen vært veldig bevisst på at det ikke skal øke driftskostnadene. Det 

skal gå til varige investeringer som eventuelt gir reduserte driftskostnader, eksempelvis 

asfaltering av gruset vei, oppgradering av skolebygg eller infrastruktur etc. Og [kommunestyret] 

har vært (…) bevisst (…) på at det ikke skal føre til at man må bruke mer penger på drift i 

fremtiden sånn at du påfører den nye kommunen økte driftsutgifter.  

Rådmannen mente at dersom kommunen ikke hadde hatt fond å bruke, ville kommunen 

sannsynligvis vært mer forsiktige. Likevel oppfattet han at det kan være hensiktsmessig å 

investere uansett fordi det handler om å spare driftskostnader i lengden. Som han forklarte kan 

det være store utgifter knyttet til ikke å investere, eksempelvis med tanke på vedlikehold osv. 

Ordføreren mente at de kommunene som ikke har fond og av den grunn må gjøre større 

låneopptak, ikke har investert mye mer i tiden før sammenslåing. Han mente likevel at det 

kanskje kunne være enkeltprosjekter som blir løftet frem. Han viste til hvordan Mandal og 

Lindesnes har investert i to idrettshaller hver. Dette har vært prosjekter som det etter hans 

oppfatning har vært snakket om i mange år og «[S]om plutselig [ble] vedtatt».  

I forhold til regjeringens forslag om å begrense kommunenes låneopptak var situasjonen 

dermed annerledes i Marnardal enn for de fleste kommuner. Som ordføreren mente ville ikke 

forslaget hatt stor betydning for Marnardal siden de har mye fondsmidler og dermed kunne 

kommunen investert mer uansett.  

Ordføreren og rådmannen mente at Marnardal har hatt større risiko knyttet til investeringer enn 

hva mange andre kommuner har kunnet tillate seg. Som ordføreren forklarte har kommunen 

investert i høyrisikofond, og slik har kommunen skaffet driftsmidler gjennom investeringer. 

Som ordføreren sa: «Det betyr at vi har skaffet oss driftsmidler gjennom [en] taktisk vurdering 

[av] låneopptak og bruk av fond». Med andre ord har Marnardal overført midler fra 

investeringsbudsjettet til drift, og ikke motsatt. Som det fremkom i kapittel 3.2.1 er det vanligvis 
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slik at kommunene flytter overskudd fra driftsbudsjett over til investeringer. Dette illustrer at 

Marnardal har en solid økonomi.  

5.5 Har kommunene hamstret og i tilfelle på hvilken måte? 

I det følgende vil jeg oppsummere og konkludere om kommunene hamstrer og på hvilken måte. 

For å finne ut om kommunene hamstrer foretas det en helhetsvurdering av funn fra 

dokumentanalysen og intervjuundersøkelsen. Dersom de ulike metodene gir forskjellige svar, 

vil budsjett- og økonomiplanene vektlegges. Målet på hamstring er som nevnt i kapittel 2.3.1 

de tre variablene investeringsnivå, tidshorisont for planlegging av investeringer og 

investeringsformål. Det er altså ikke nok at kommunene kun har investert mer i tiden før 

sammenslåing, det må ses i sammenheng med hvordan kommunen planlegger investeringer og 

hva det investeres i. Samtidig er det en form for rangordning mellom de tre og i den 

sammenhengen er et økt investeringsnivå mest avgjørende for å kunne hevde at kommunene 

hamstrer.   

5.5.1 Har Mandal hamstret? 

På bakgrunn av intervjuene med de tre informantene fra Mandal var det lite som tilsa at 

kommunen hadde økt investeringsnivået som følge av den kommende sammenslåingen. 

Rådmannen opplevde ikke at kommunen hadde: «[K]astet seg rundt og brukt opp pengene». 

Budsjettene viser likevel at Mandal investerer betydelig mer etter 2014 da reformen ble lansert. 

Økningen må ses i sammenheng med at har vært en økning i norske kommuners investeringer 

generelt i samme periode (Bredli, 2017). Økningen i Mandal er ikke lineær, og for 2016 og 

2017 er ikke investeringsbudsjettet særlig høyere enn for de tidligere årene. Det vil alltid være 

noe variasjon i kommuners investeringer fra år til år. Likevel er det en markant økning for 2018-

budsjettet. Resultatene fra intervjuundersøkelsen og dokumentanalysen gir dermed to 

forskjellige svar. Investeringsbudsjettene gir grunnlag for å si at kommunen har hamstret før 

sammenslåing mens kommunens ledere ikke oppfatter at investeringene skyldes den 

kommende sammenslåingen. Det er vanskelig å si med sikkerhet hva som faktisk er tilfelle, 

men det er grunn til å hevde at Mandal kommune har investert mer som følge av den kommende 

sammenslåingen.  
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Mandal kommune planlegger også mesteparten av investeringene for de to første årene i 

økonomiplanen. I budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 er det derimot planlagt mer for 

andre- og tredje året. Med tanke på at det kun er investeringene som er planlagt for det første 

budsjettåret som er bindende, virker det umiddelbart ikke som at Mandal kommune har planlagt 

investeringene noe annerledes som følge av reformen. Som det fremkom i kapittel 5.2.2 mente 

informantene i Mandal at den kommende kommunesammenslåingen har hatt en motsatt effekt 

– investeringsprosjekter hadde blitt utsatt som følge av reformen. I stedet for å fremskynde

prosjekter mente informantene at kommunen har brukt reformen som et argument for å sette 

prosjekter på vent. Helsehuset er et eksempel på dette.  

Mandal kommune er ikke lovpålagt å investere i nye idrettshaller. Av den grunn har det vært 

klare incentiver til å investere i disse prosjektene før sammenslåingen. Det drøftes mer i kapittel 

6.3. Mandal sin opprustning av skoler er tiltak som den nye kommunen sannsynligvis måtte ha 

prioritert. Kommunen er lovpålagt å sørge for et forsvarlig skoletilbud. I tillegg er det i 

Intensjonsavtalen (2015, s.4) bestemt at skolestrukturen skal opprettholdes, og av den grunn er 

det ikke noen umiddelbar fare for nedleggelser av skoler som følge av sammenslåingen. Av den 

grunn er disse prosjektene ikke åpenbare tegn på hamstring.  

På bakgrunn av funnene fra dokumentanalysen og intervjuundersøkelsen er det grunnlag for å 

hevde at Mandal kommune har hamstret før sammenslåing. 

5.5.2 Har Lindesnes hamstret? 

Investeringsbudsjettene til Lindesnes kommune viser en enda tydeligere tendens til hamstring 

enn i Mandal. Investeringene stiger betydelig etter at kommunereformen ble presentert i 2014. 

Det faktum at Lindesnes var på ROBEK frem til 2014 kan som nevnt ha hatt innvirkning på 

dette mønsteret. Når kommunen må få godkjent låneopptak fra fylkesmannen, vil det redusere 

investeringsnivået. De politiske lederne, ordføreren og opposisjonslederen, mente ikke at 

kommunen hadde investert mer som følge av reformen, men forklarte at det hadde blitt diskutert 

i kommunestyret om man burde gjøre det. Rådmannen mente at kommunestyret var påvirket av 

den kommende sammenslåingen og at enkeltprosjekter ble fremskyndet. Som nevnt i kapittel 

4.2.2 så er det sannsynlig at politikerne kunne være mindre tilbøyelige til å innrømme hamstring 

enn rådmennene. Hvorvidt dette er tilfelle eller ikke, er vanskelig å si - dokumentanalysen viser 

likevel et tydelig mønster som gir grunnlag for å konkludere med at Lindesnes kommune har 

investert mer som følge av reformen.   
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I Lindesnes planlegges investeringene relativt jevnt i 2012 og 2013, noe som kan ha 

sammenheng med at kommunen var på ROBEK i denne perioden. Fra og med 2014 planlegges 

det betydelig mer i de to første årene enn i de to siste, med unntak av budsjett- og økonomiplan 

for 2018-2021 hvor det er planlagt et høyere investeringsnivå for det andre og det tredje året. 

Ordføreren og opposisjonslederen mente ikke at kommunen har fremskyndet investeringer, 

men rådmannen var av en annen oppfatning. Han mente at enkelte i kommunestyret kan ha 

tenkt at det er lurt å få unnagjort en del prosjekter før sammenslåing.  

Når det kommer til Lindesnes sine investeringsformål, har det også i denne kommunen blitt 

investert i to nye idrettshaller. Jeg vil komme tilbake til disse i kapittel 6.3. Lindesnes 

kommunestyre vedtok å bygge «Hønsehuset» som et påbygg til Nyplass skole. Dette kan se ut 

som et forsøk på å hamstre. Hvorvidt den omfattende satsningen skyldes den kommende 

kommunesammenslåingen kan nok diskuteres, men særlig økningen i forhold til rådmannens 

forslag kan indikere hamstring. Lindesnes sin investering i en bolig for psykisk 

utviklingshemmede og oppgraderingen av VAR-sektoren kan forsvares med at det er 

nødvendige tiltak. Det er vanskelig å skulle konkludere med at dette er hamstring eller ikke, 

men sannsynligvis ville den nye kommunen uansett ha måtte prioritere disse tiltakene. Av den 

grunn kunne Lindesnes ha brukt pengene på andre investeringer, men valgte likevel å prioritere 

de nevnte prosjektene. Dermed virker det ikke som at disse tiltakene skyldes den kommende 

sammenslåing.  

På bakgrunn av funnene fra dokumentanalysen og intervjuundersøkelsen er det grunnlag for å 

hevde at Lindesnes kommune har hamstret før sammenslåing. 

5.5.3 Har Marnardal hamstret? 

Marnardal sine budsjett- og økonomiplaner viser at kommunen har økt investeringsnivået fra 

2012 til 2018. Samtidig er ikke økningen lineær, den synker fra 2015 til 2016, men tar seg opp 

igjen allerede året etter. I intervjuundersøkelsen fremkom det at kommunen hadde forutsett en 

kommunereform allerede i 2010-2012. Som en følge av det har Marnardal kommune over tid 

hatt en bevisst strategi om å investere mer før sammenslåing. Av den grunn er 

investeringsnivået antakelig høyere enn vanlig allerede i 2012 (altså i kontrollperioden). 

Marnardal kommune har gjennomført investeringspakker før sammenslåing, og noen av disse 

er vedtatt under forutsetning om at det skulle bli kommunesammenslåing. Samtidig 

understrekte både ordføreren og rådmannen at investeringene som er gjort ikke vil øke 
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driftskostnadene til den nye kommunen. Det gir grunnlag for å hevde at Marnardal kommune 

har hamstret i form av økte investeringer før sammenslåing.  

Marnardal legger en betydelig andel av investeringsbudsjettet til det første året. Fra og med 

2016 planlegger kommunen enda mer for det første, men også det andre året, og tilnærmet 

ingenting de to siste årene. Dette er særlig fremtredende i budsjett- og økonomiplanen for 2018-

2021. Kommunen har altså fått en mer kortsiktig planlegging av investeringer jo nærmere 

sammenslåing de kommer. Informantene i Marnardal var også stort sett åpne om at de hadde 

satt fokus på «fremdrift», som ordføreren sa.  

Marnardal har på lik linje med de to andre kommunene investert i en idrettshall. Denne vil bli 

diskutert mer i kapittel 6.3. Kommunen har også investert i prosjekter innenfor skole, 

eldreomsorg og infrastruktur, kommunikasjon og næring. Som jeg vil diskutere nærmere i neste 

kapittel, er dette investeringer som skyldes den kommende sammenslåingen. På bakgrunn av 

funnene fra dokumentanalysen og intervjuundersøkelsen er det grunnlag for å hevde at 

Marnardal kommune har hamstret før sammenslåing. I tillegg benytter Marnardal kun egne 

midler til å finansiere investeringene etter 2015 og det illustrer jo på mange måter hvordan 

kommunen «tømmer» sparekontoen før sammenslåing. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 

6.5.  I tabellen nedenfor oppsummeres det hva kommunene har gjort:   
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Tabell 5.3: Har kommunene hamstret og på hvilken måte? 

Mandal Lindesnes Marnardal 

Økt investeringsnivå Ja Ja Ja 

Tidshorisont for 

planlegging 

Satt prosjekter på vent 

Fremskyndet 

prosjekter 

Fremskyndet 

prosjekter 

Fremskyndet 

prosjekter 

Investeringsformål To idrettshaller To idrettshaller, 

«Hønsehuset» 

En idrettshall, skoler, 

Marnarheimen, 

investeringsspakker 

Det konkluderes med at alle de tre kommunene har hamstret, og dermed er den første 

forventingen til caset oppfylt.  
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6. Diskusjon

Som vi har sett har både Mandal, Lindesnes og Marnardal investert mer som følge av den 

kommende sammenslåingen. I det følgende drøftes de andre fem forventingene til caset. Det 

diskuteres hvordan vi kan forstå kommunens hamstring på bakgrunn av funn fra tidligere 

forskning og i lys av teorien, logikken om det passende. I tabellen nedenfor repeteres 

forventingene til caset: 

Tabell 6.1: Forventninger til caset 

Faktor Forventning til caset 

Økt investeringsnivå Kommunene investerer generelt mer nå enn tidligere. 

Det er de små kommunene, Marnardal og Lindesnes, som hamstrer 

mest.  

Lindesnes som er negativ til sammenslåing, hamstrer mer enn 

Marnardal og Mandal som er positive. 

Tidshorisont for 

planlegging 

Kommunene planlegger investeringer mer kortsiktig. 

Investeringsformål Det investeres i prosjekter som er ikke-lovpålagte. 

Finansiering Det er passende å investere mer før sammenslåing dersom 

investeringene finansieres av egne midler. 

6.1 Er hamstringen betinget av størrelse og holdning? 

Funn fra tidligere studier er sprikende når det kommer til om hamstring er betinget av størrelse. 

Hinnerich (2009) fant i sin studie av den svenske kommunereformprosessen at størrelsen på 

«the common pool» har betydning mens Jordahl og Liang (2010) og Blom-Hansen (2010) har 

funnet at det kun er tilgjengeligheten på «the common pool» som betyr noe. Hansen (2012, s. 

5) mener de sprikende resultatene kan skyldes at de nevnte artikkelforfatterne gjør ulik bruk av

loven om 1/n, og at loven burde benyttes slik som Weingast et al (1981) originalt har formulert 
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den. Det innebærer at man ser på antall deltakende kommuner og ikke på den relative størrelsen 

mellom kommunene.   

I motsetning til Hansen (2012), mener Houlberg (2014, s. 7) at det er mer hensiktsmessig å 

benytte teorien til Olson (1971) «the exploitation of the great by the small» (se også Blom-

Hansen, 2010; Jordahl og Liang, 2010). Videre forklarer Houlberg at de danske kommunene 

ikke var likeverdige med hensyn til innbyggertall, egenkapital eller gjeld. Han er også enig i 

Blom-Hansen (2010) sin vurdering av at det er de små kommunene som har størst incentiv og 

best mulighet til å «free-ride». I tillegg vil en liten kommune sin kapital være av mindre 

betydning sett i forhold til sammenslåingsregnskapet. Dersom det var en stor kommune som 

brukte mer penger før sammenslåing, ville det ha fått mer synlige konsekvenser for den nye 

kommunens økonomi (Houlberg, 2014, s. 7). Studien viser at både størrelsen på og tilgangen 

til «the common pool» er av betydning (Houlberg, 2014, s. 16). Studien bekrefter at det er de 

små kommunene som bruker mest penger samtidig som at pengebruken også øker i de større 

kommunene (Houlberg, 2014, s. 17). Også studien til Saarimaa & Tukiainen (2015, s. 150) 

bekrefter at små kommuner hamstrer mest. På bakgrunn av funn fra tidligere studier har det i 

denne oppgaven blitt tatt utgangspunkt i kommunenes relative størrelse i forhold til hverandre.  

Når det kommer til om holdning har betydning for kommunenes hamstring er funn fra tidligere 

studier mer sammenfallende. Askim et al (2017, s. 17) har vist at norske kommuner hamstrer 

både når sammenslåingen er frivillig og ufrivillig. I utgangspunktet forventet Askim et al (2017, 

s. 10) at hamstringen ville være mer omfattende i ufrivillige sammenslåinger. Også Saarimaa 

& Tukiainen (2015, s. 150) fant at hamstring forekommer i frivillige kommunesammenslåinger.  

Som følge av at Lindesnes både er den nest minste kommunen og samtidig negativ til 

sammenslåing, er det vanskelig å si hvilken egenskap som har bidratt til at Lindesnes har 

hamstret. Av den grunn ville det vært mer hensiktsmessig å benytte ett case hvor kommunene 

kun hadde én av egenskapene som jeg ønsket å studere. Dette har vært en svakhet med 

caseseleksjonen. Samtidig kan det være et samspill mellom størrelse og holdning som det bør 

tas hensyn til. Som Rose og Pettersen (2003) har vist er ofte motstanden mot 

kommunesammenslåing størst i små kommuner. Som en kan se i vedlegg 1 (tabell v1) finnes 

det ikke et eneste eksempel på at den største kommunen er negativ til sammenslåing mens de 

mindre er positive. Hvis en også ser dette i sammenheng med det Askim et al (2017, s.17) og 

Saarimaa & Tukiainen (2010, s. 150) fant i sine studier, forekommer hamstring også i frivillige 
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sammenslåinger. På bakgrunn av dette kan Lindesnes sin hamstring være betinget av størrelse 

og ikke holdning.  

Det var forventet at Lindesnes og Marnardal hamstret mer enn Mandal. Som vi har sett er det 

mange ting som spiller inn, det er ikke nødvendigvis slik at den kommunen som har økt 

investeringsbudsjettet mest også er den som har hamstret mest. Det var mye mer åpenhet om 

kommunens hamstring i Marnardal. Det er også enklere å påpeke hvilke investeringsformål 

som har blitt fremskyndet som følge av reformen, og Marnardal bruker også opp egne midler. 

Av den grunn er det mulig å argumentere for at Marnardal har hamstret mest.  

Når det kommer til Lindesnes, indikerer det økte investeringsnivået at kommunen har hamstret. 

Samtidig har det ikke vært like enkelt å påpeke hvilke investeringsformål hamstringen har gått 

til og det er som vi har sett også andre faktorer som kan ha bidratt til at investeringsnivået har 

økt de siste årene. I tillegg opplevde særlig rådmannen i Lindesnes at kommunestyret hadde 

fremskyndet prosjekter, som følge av den kommende sammenslåingen. Økningen i Lindesnes 

kommunes investeringsnivå er såpass markant at det er grunn til å hevde at Lindesnes har 

hamstret mer enn Mandal.  

Investeringsnivået har også økt i Mandal, men foruten om idrettshallene, er det ikke like enkelt 

å påpeke hvilke investeringsprosjekter som er fremskyndet av reformen. Heller ikke 

kommuneledelsen i Mandal opplevde at kommunen investerte mer som følge av reformen. 

Mandal hamstrer før sammenslåing, men det er grunn til å hevde at hamstringen er mer moderat 

enn i de to små kommunene. Av den grunn er det mye som tyder på at størrelse har hatt 

betydning for kommunens hamstring. Forventing én og to (størrelse) er oppfylt, mens 

forventing tre (holdning) ikke er oppfylt.  

I en forlengelse av dette kan det diskuteres hvorfor det er de små kommunene som hamstrer 

mest. Logikken i «the exploitation of the great by the small» (Olson, 1971) er at de små 

kommunene hamstrer fordi de kan dele kostandene på en større gruppe og dermed få en større 

nettofordel selv (Blom-Hansen, 2010, s.55). Det at Marnardal er den minste kommunen og har 

hamstret mest, må også ses i sammenheng med at Marnardal har en spredt befolkning i en 

geografisk stor kommune. Som det har fremkommet av intervjuundersøkelsen vil områder i 

Marnardal kommune risikerer å bli utkant i den nye kommunen. Marnardal har prioritert disse 

områdene før sammenslåing for å forhindre sentralisering. Det samme gjelder på mange måter 

for Lindesnes. Av den grunn er det ikke sikkert at de små kommunene ville ha hatt samme 
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incentivet til å hamstre dersom avstandene var mindre i den nye kommunen. I tillegg er det, 

som vi skal se i kapittel 6.4 og 6.5, et ekstra incentiv til å hamstre i Marnardal, som følge av at 

kommunen har hatt egne midler til å finansiere hamstringen med.  

6.2 Hamstrer kommunene mer kortsiktig? 

I den danske kommunereformprosessen finner Blom-Hansen (2009, s. 65) at jo nærmere 

kommunene kom sammenslåing, jo mer hamstret de. Det var av den grunn forventet at 

kommunene i Nye Lindesnes bruker mer penger jo nærmere de kommer 2020. Dette viser også 

dokumentanalysen av de tre kommunene. Som følge av at det fortsatt er 1,5 år igjen før Nye 

Lindesnes blir etablert, undersøkes det ikke om hamstringen øker i den siste perioden. Samtidig 

fremkom det under intervjuene at fra og med neste budsjett- og økonomiplan (2019-2022) vil 

kommunene i større grad samordne investeringsplanene med hverandre. Budsjett- og 

økonomiplanen for 2018 var derfor trolig kommunenes siste reelle mulighet til å hamstre.  

Det var forventet at dokumentanalysen skulle vise at kommunene planla tilnærmet likt over alle 

fire årene i økonomiplanen for 2012-2014, og at for 2015-2018 ville kommunene investere mest 

det første og kanskje også det andre året. Med unntak av Marnardal viser dokumentanalysen 

ikke et tydelig skifte i hvordan kommunene planlegger investeringer, se figurene 5.5 og 5.8.  

Samtidig viser intervjuundersøkelsen noe annet enn hva dokumentanalysen gjorde. Flere av 

informantene erfarte at egen kommune opererte med et kortere tidsperspektiv med hensyn til 

investeringer. Det kan virke som om beslutningsprosessene har blitt kortere, det vil si at 

prosessen fra når et investeringsprosjekt har blitt foreslått og frem til det er vedtatt og igangsatt 

går raskere enn normalt. Ordføreren i Mandal, rådmannen i Lindesnes og ordføreren og 

rådmannen i Marnardal oppfattet at idrettshallene kan være fremskyndet som følge av reformen. 

Videre antok de at det ville vært større usikkerhet knyttet til hvorvidt hallene ville blitt prioritert 

dersom det ikke var en kommende sammenslåing. Av den grunn kan det argumenteres for at 

kommunene har hatt et kortere tidsperspektiv med hensyn til planlegging av investeringer. 

Beslutningsprosessene går raskere enn normalt og enkeltprosjekter har blitt fremskyndet på 

grunn av reformen. Forventing fire er derfor oppfylt.  
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6.3 Hva hamstrer kommunene og hvorfor? 

I intervjuundersøkelsen fremkom det at kommunene har blitt enige om at de ikke skal investere 

i prosjekter som øker driftskostnadene til den nye kommunen. Av investeringsprosjektene som 

ble nevnt i forrige kapittel, er det spesielt idrettshallene som skiller seg ut. Alle tre kommuner 

har investert i idrettshaller. Dette er investeringer som kan forstås som noe kommunene ønsker, 

men som ikke er lovpålagt. Det at kommunene har investert i idrettshaller er et kjent fenomen 

i forbindelse med kommunesammenslåing. Hinnerich (2009, s. 728) fant i sin studie av de 

svenske kommunene at det hadde blitt investert mer i idrettsstadioner før sammenslåing.  

Kommunene har en slags avtale der det er greit at de investerer mer i tiden før sammenslåing, 

så lenge det ikke medfører økte driftsutgifter på sikt. Det er altså passende å hamstre før 

sammenslåing, så lenge kommunene forholder seg til de fastsatte spillereglene. Hva som er 

passende for kommunene drøftes mer i kapittel 6.5. Idrettshallene vil bidra til å øke 

driftskostnader for den nye kommunen. Likevel var ingen av informantene kritiske til de andre 

kommunenes hall-investeringer, kanskje fordi dette er et investeringsformål som alle tre 

kommunene deler.  

Ordføreren i Mandal oppfattet at haller har blitt prioritert som følge av at støtteordningen fra 

Norsk Tipping visstnok er veldig god for tiden, og at: «[R]egnestykket for å bygge idrettshaller 

(…) er mye bedre enn hva [det] noen gang har vært». Det ble også nevnt at idrettshallene har 

vært et tema lenge og at lokalsamfunn i de tre kommunene har i tiår vært pådrivere for flere av 

hallene. Som opposisjonslederen i Mandal sa er haller: «[Noe] veldig konkret, noe innbyggerne 

ser». Idrettshaller er lokale prosjekter som i hovedsak gagner innbyggerne som bor i området 

hvor hallene bygges.  

Ordføreren i Marnardal fortalte at kommunen består av tre gamle kommuner fra 1964 og videre 

sa han: «[V]i har en langstrakt kommune med fire [sentra], det legger (…) føringer på hvordan 

vi tenker og i forhold til investeringer. Får den ene bygda noe er det forventing i de andre». Det 

vil være større usikkerhet knyttet til hvorvidt tettstedene i den nye kommunen vil bli prioritert 

på samme måte etter sammenslåing fordi det vil være flere tettsteder som kan bli utkant når 

kommunen blir større. Det at Marnardal har bygd en idrettshall i den nye kommunens randsone 

er et tydelig tegn på at kommunen hamstrer for å forhindre at Bjelland blir nedprioritert etter 

sammenslåing. Det samme kan en kanskje si om hall-investeringene i Lindesnes. Her har 
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kommunestyret valgt å bygge hall i to av kommunens sentra, sannsynligvis for å sikre at disse 

bygdene har fått noe før sammenslåing.  

Opposisjonslederen fra Mandal mente at hall-investeringene i Lindesnes og Marnardal kan ha 

vært påvirket av at Mandal har satset på idrettshaller. Videre uttalte vedkommende:  

[T]anken på å realisere idrettshaller i Lindesnes har nok vært påvirket av det man gjorde i 

Mandal med Holum og Frøysland. Spesielt Holum, for det var jo et tettsted som var en egen 

kommune før, og som er et tettsted i vekst, og der kan du kjøre en direkte sammenligning til 

Sprangereid. Det er også et sted i utvikling.   

Som vist i kapittel 2.1.4 så kan kommunenes atferd påvirkes av hva de andre kommunene gjør. 

Dette kan forstås som kontekstualisering (Røvik, 2007, s. 293). Det kan innebære at 

kommunene ser til hverandre for å finne ut hva som er passende i situasjonen. Samtidig 

opplevde få av informantene at egen kommune ble påvirket av investeringsplanene i de andre. 

Ordføreren i Lindesnes sa derimot: «Vi følger definitivt med på hva som skjer i de andre 

kommunene (…). Hvis vi hadde sett at noen (…) brukte og bevilget ekstra midler til alt mulig 

rart, så hadde kanskje vår vilje til å begrense oss vært mindre». Dette viser at det har noe å si 

for de andre kommunene hva det investeres i. Samtidig opplevde både ordfører og rådmann i 

Marnardal at de to andre kommunene har investert mer som følge av reformen. Som rådmannen 

sa: «[Reformen har] ført til at alle tre kommuner smører sine kommuner». Det samme gjaldt 

for Mandal, som nevnt var informantene i Mandal klar over investeringstiltakene i de to andre 

kommunene. Selv om flertallet av informantene mente at de ikke er påvirket av hverandres 

planer, er det likevel en bevissthet rundt hva som skjer i de andre kommunene.  

Askim et al (2017, s. 16) viser hvordan de norske kommunene hamstret allerede før de med 

sikkerhet kunne forutse en reform. Artikkelforfatterne tolker dette som at kommunene er villige 

til å gamble. Dette funnet er særlig relevant for det som har skjedd i Marnardal. Som vist i 

kapittel 5.4 har Marnardal kommune forutsett en kommende kommunereform allerede i 2010-

2012. Av den grunn var det stor usikkerhet knyttet til investeringene som Marnardal gjorde med 

å sentralisere Marnarheimen og byggingen av Øyslebø oppvekstsenter. Stortinget vedtok 

sammenslåingen av Nye Lindesnes 8.juni 2017, likevel hamstret de tre kommunene allerede fra 

2015 av. Det kan med andre ord se ut som om Askim et al (2017) har et sentralt poeng. 

Kommunene i Nye Lindesnes har vært villige til å investere til tross for at det ikke var sikkert 

at de kom til å bli sammenslått.  
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Blom-Hansen (2010, s. 55) nevner tre faktorer som kan bidra til at kommuner hamster før 

sammenslåing. Den ene er at det å bruke mer penger på kommunens institusjoner kan være et 

forsøk på å forhindre sentralisering. En reell konsekvens av kommunesammenslåing er at en ny 

og større kommune vil effektivisere tjenestetilbudet og av den grunn nedlegges ineffektive, små 

institusjoner. En måte å forhindre dette på kan være å bevilge mer penger til slike truede 

institusjoner slik at det i neste omgang blir vanskeligere å legge dem ned.  

Investeringsformålene til de tre kommunene viser at det er flere eksempler på at kommunene 

kan ha investert for å forhindre sentralisering. Marnardal sin opprustning av Laudal skole var 

ifølge ordføreren i Marnardal motivert av å forhindre sentralisering. Som ordføreren sa: 

«Laudal skole er nok den skolen som blir utfordret i fremtiden (…)». Han viste til at avstanden 

til Øyslebø oppvekstsenter ikke er stor og at Laudal skole av den grunn vil kunne bli nedlagt på 

sikt. Videre er også Øyslebø oppvekstsenter et eksempel på et tiltak som er gjort for å forhindre 

sentralisering i den nye kommunen. Ordføreren sa: «Vi bygde (…) oppvekstsenter på Øyslebø 

(…) som består uavhengig av kommunestørrelse på grunn av størrelsen og satsningen som er 

gjort. Det har vært en bevisst strategi fra kommunestyret over tid». Den samme strategien var 

ifølge ordføreren det som lå bak sentraliseringen av Marnarheimen. Det er ingen tvil om at 

Marnardal har sett muligheten til å investere for å sikre et godt tilbud til innbyggerne i den 

nåværende kommunen.  

Også Mandal og Lindesnes har brukt mer penger på skoler etter at kommunereformen ble 

presentert. Det at kommunene har investert i skoler før sammenslåing er ikke unikt. Blom-

Hansen (2010, s.66) fant at de danske kommunene også hadde et overforbruk innenfor 

skolesektoren i forkant av sammenslåingene.  

Det kan virke som om Lindesnes sin investering på Nyplass skole kan ha vært påvirket av 

reformen. Som vist i kapittel 5.3.3 vedtok et enstemmig kommunestyre det dyreste alternativet 

til tross for at rådmannen ikke ville anbefale dette. Rådmannen forklarte at han ikke kunne 

foreslå det dyreste forslaget fordi det ville bli dyrt å drifte. Han mente også at kommunestyrets 

prioritering kunne ha sammenheng med at det er nå kommunen har kontrollen selv. Sett i lys 

av «the common pool problem» kan Lindesnes ha brukt mer penger på investeringsprosjektet 

enn hva de ville ha gjort dersom det ikke var en kommende sammenslåing. Som følge av at 

Lindesnes om kort tid kan dele driftsutgiftene med de to andre kommunene, ble investeringen 

likevel prioritert.  
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Ordføreren i Marnardal erfarte også at enkelte investeringer ble vedtatt under forutsetning om 

at det skulle bli kommunesammenslåing. Investeringspakkene er et eksempel på tiltak som har 

blitt vedtatt som følge av den kommende sammenslåingen. Det kan selvsagt hende at Marnardal 

ville gjennomført flere av tiltakene på sikt, men det at alle skal gjennomføres i tiden før 

sammenslåing, må forstås som hamstring. Disse investeringene er ikke lovpålagte og gagner i 

hovedsak innbyggerne i Marnardal kommune. Samtidig kan enkelte av tiltakene bidra til å 

redusere driftskostnadene til den nye kommunen, noe som vi i kap.6.5 skal se har vært 

avgjørende med tanke på hva som er passende atferd.  

Blom-Hansen sin andre forklaring på hvorfor kommunene hamstrer er at sentrale aktører i 

kommunen ønsker å sette spor etter seg, for eksempel gjennom å skape et minnesmerke som en 

fontene, en statue eller lignende (Blom-Hansen, 2010, s. 55). Gjennom studien av Nye 

Lindesnes har jeg ikke bemerket meg investeringer av denne typen. Som rådmannen i Mandal 

også sa: «[I]kke noen (…) som har et (…) behov for å bygge noe monument for den perioden 

de har vært politikere».  

Som vi har sett hamster kommunene idrettshaller før sammenslåing. Det gjør de fordi de frykter 

at det ikke ville blitt prioritert etter sammenslåing og fordi det er en måte å gi noe tilbake til 

innbyggerne på. Videre har det vært spesielt tydelig at prosjektene i Marnardal er fremskyndet 

som følge av den kommende sammenslåingen. Enkelte av tiltakene, som Laudal skole, Øyslebø 

oppvekstsenter og Marnarheimen, har blitt gjort for å forhindre sentralisering på sikt. Marnardal 

har også vedtatt investeringspakker under forutsetning om at det skulle bli kommunereform. 

Som vi skal se rettferdiggjør Marnardal kommune sine investeringer med at de finansierer det 

med egne midler og ikke låneopptak. Kommunene hamstrer både prosjekter som er lovpålagte 

og ikke. Forventing fem er derfor ikke oppfylt.  

6.4 Hvordan finansieres investeringene? 

Som vist i kapittel 3.2.1 kan kommunene finansiere investeringene enten med å ta opp lån eller 

med å bruke egne midler. Jeg forventet at det ville være større forståelse hos kommunene for å 

bruke egne midler enn å øke låneopptaket i tiden før sammenslåing. Dette fordi egne midler 

kan forstås som kommunenes egne «sparepenger», og da er det ikke utenkelig at det er større 

forståelse for å bruke av disse enn å ta opp lån i forbindelse med hamstring. Dette er i tråd med 

den siste forklaringen som Blom-Hansen (2010, s. 55) har på hvorfor kommunene hamstrer. 
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Han forklarer at kommunene kan føle seg forpliktet til å bruke opp midler oppspart i fond siden 

det ofte er et overskudd av skattebetalernes inntekter. 

Som vi har sett er finansieringsmulighetene i de tre kommunen ganske ulike. Mandal og 

Lindesnes har i hovedsak benyttet lån, som følge av at de ikke har særlig med egne midler å 

bruke. For Marnardal sin del er finansieringssituasjonen annerledes. Av figur 5.12 kan man se 

at fra og med 2013 finansieres investeringene i mindre grad av låneopptak, og i større grad av 

egne midler. Fra og med 2016 og frem til 2018 finansieres alle nye investeringer kun ved bruk 

av egne midler. Dette er et tydelig tegn på at kommunen prioriterer å bruke egne midler når de 

øker investeringene frem mot sammenslåing. Ifølge ordføreren i Marnardal forventet 

innbyggerne at fondsmidlene skulle komme innbyggerne i Marnardal til gode. Dette kan også 

ha vært en av pådriverne til at kommunen har prioritert å bruke egne midler til å finansiere 

investeringene.  

Rådmannen opplevde på sin side at kommunestyret ønsket å bruke av de oppsparte midlene på 

investeringer før sammenslåing. Som rådmannen påpekte hadde sannsynligvis ikke kommunen 

investert like mye dersom de ikke hadde hatt fond å ta av. Videre sa rådmannen: «For det å ha 

penger på bok kan jo tilskrives en viss politikk over tid». I den forbindelse kan det virke som 

om rådmannen rettferdiggjør at Marnardal investerer mer før sammenslåing som følge av at det 

er egne midler som finansierer investeringene. Det kan bety at dersom kommuner har hatt egne 

midler å investere med, skaper det et større incentiv til å hamstre før sammenslåing. I neste 

delkapittel diskuteres det om det er mer passende å hamstre dersom investeringene finansieres 

med egne midler.  

6.5 Hva er passende? 

Oppgaven har så langt vist at kommunene hamstrer, og det kan være flere forklaringer på 

hvorfor. I det følgende diskuteres det hvordan kommunens hamstring kan forstås i lys av 

teorien, logikken om det passende.  

Kommunereformen har skapt en krisepreget situasjon for kommunene. Det at kommunene vil 

miste kontrolleren over egne investeringsplaner medfører at kommunene endrer 

investeringsatferd. Som March og Olsen (1995, s. 32; referert i Christensen & Røvik, 1999, 

s.163) viser er det som er passende ofte knyttet til rutinesituasjoner, altså i kjente kontekster.
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Det er mer utfordrende for kommuner å tilpasse atferden i en ukjent situasjon enn i en 

rutinesituasjon. Samtidig er det alltid noe som er passende også under kriser. Som en 

konsekvens av at det ikke finnes en fastsatt rutine for hvordan kommunene skal opptre i en slik 

sammenslåingssituasjon, vil kommunene foretar en kopling mellom situasjon, identitet og 

regler for å finne ut hva som er passende (March, 1994).  

Sammenslåingssituasjonen kan som vist i kapittel 2.1.2 skape to identiteter for kommunene; 

forvalter av nåværende innbyggeres interesser og forvalter av fremtidige innbyggeres 

interesser. Som følge av at alle kommunene har hamstret, er det ingen tvil om at de har ivaretatt 

den førstnevnte identiteten. Kommunene har prioritert egne innbyggere når de har investert i 

idrettshaller. Det er i hovedsak innbyggerne som bor i tettstedene hvor hallene bygges som får 

glede av disse tiltakene. Mandal sin generelle opprustning av skoler og Lindesnes sin 

investering i «Hønsehuset» og VAR-sektoren er også investeringer som i hovedsak kommer 

nåværende innbyggere til gode. Det samme gjelder Marnardal sine investeringer i skole samt 

de såkalte investeringspakkene. Samtidig vil Marnardal sin investering i vei også kunne gagne 

den nye kommunen, som følge av at det reduserer driftsutgiftene. Det at kommunene investerer 

i tiltak for å ivareta interessene til nåværende innbyggere er ikke unikt. Saarimaa & Tukiainen 

(2010, s. 147) fant i sin studie av de finske kommunene at det ble investert mer i lokale 

prosjekter som skoler og andre fasiliteter som i hovedsak gagnet innbyggerne i den tidligere 

kommunen. 

På bakgrunn av intervjuene kan det virke som om kommunene har inngått en slags avtale om 

at det er greit å investere mye i tiden før sammenslåing så lenge investeringene ikke øker 

driftsutgiftene til den nye kommunen. Samtidig har de tre kommunene valgt å investere i 

idrettshaller, noe som vil øke driftsutgiftene. Likevel er det andre tiltak som ville vært mer 

kostnadsøkende. I forkant av studien kunne man forventet at kommunene investerte i nye 

svømmehaller, som følge av at dette er noe som mange kommuner ønsker seg, men som er 

veldig dyrt. Først av alt må kommunen ha råd til å bygge svømmehallen. I tillegg er de 

erfaringsmessig veldig dyre i drift. I den sammenheng kunne det vært en gylden mulighet for 

kommunene å investere i svømmehaller, for så å dele de omfattende driftskostnadene med de 

andre kommunene. Dette har imidlertid ikke kommunene i Nye Lindesnes gjort. I den 

forbindelsen kan det virke som om kommunene har handlet i tråd med den felles forståelsen av 

hva som er passende. Det kan forklare hvorfor kommunene ikke kritiserer hverandres 

investeringsplaner og i stedet virker stort sett positive til det som blir gjort i de andre 
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kommunene. Mandal er klar over at egne innbyggere ikke vil bli en utkant i den nye kommunen, 

og av den grunn godtar de at Marnardal sikrer egne innbyggeres interesser før det er for sent. 

Informantene fra Mandal uttalte seg i mindre grad om investeringene til Lindesnes, men det 

kan virke som om de var under oppfatning av at Marnardal har investert mest av de tre 

kommunene. Det kan også ha sammenheng med at Marnardal er minst og blir mer «utkant» i 

den nye kommunen enn hva Lindesnes blir. 

Det er mye som tyder på at det er mer passende for de små kommunene å hamstre enn de store. 

Som tidligere nevnt i kapittel 5.2.1 var informantene i Mandal positive til investeringsplanene 

i de to andre kommunene. Rådmannen i Mandal opplevde at investeringene i Marnardal var 

fornuftige. Også ordføreren mente at det var passende at kommuner har sikret egne innbyggere, 

særlig i de tilfellene hvor kommunen kan «[B]li en form for distrikt når det blir en del av noe 

større». Den positive holdningen til Marnardal sine investeringer kan også ha sammenheng med 

at kommunen har finansiert investeringene med egne midler. Spesielt opposisjonslederen i 

Mandal vektla at Marnardal finansierer investeringene ved bruk av fond og at det sparer den 

nye kommunen for kostander. Dermed kan det virke som om det å finansiere investeringene 

med egne midler kan rettferdiggjøre den økte investeringen. 

Som vi så i kapittel 3.2.3, var Mandal kommune positive i sitt høringssvar til regjeringens 

lovforslag om å begrense kommunenes låneopptak. I tillegg mente bystyret at forslaget også 

burde gjelde for andre deler av investeringsbudsjettet, for eksempel bruk av fondsmidler. 

Ordføreren i Mandal mente heller ikke at det har noen betydning om kommunene går inn i den 

nye kommunen med mindre fond eller mer lån (se kap.5.2.4). På den ene siden utelukker ikke 

dette at Mandal kommune kan ha større forståelse for investeringer som finansieres av egne 

midler enn av lån. På den andre siden kan det hende at det i hovedsak er Marnardal kommune 

som oppfatter det som mer passende å investere med egne midler. Videre vil det bety at Mandal 

sin forståelse av investeringsplanene i Marnardal i hovedsak er knyttet til 

sentraliseringsproblematikken. Altså er passendehetslogikken knyttet til størrelse og ikke 

hvordan investeringene finansieres.  

For dersom det er mer passende å bruke egne sparepenger enn å ta opp lån, er det på mange 

måter underlig. Er det å foretrekke at kommunene går inn i sammenslåing med tømt sparekonto 

foran en større lånegjeld? I dette tankesettet ligger det en pragmatisk politikk, og ikke en 

kommuneøkonomisk eller regnskapsmessig logikk. Ved å øke lånegjelden må den nye 

kommunen blant annet betale mer avdrag. Samtidig vil det å bruke opp penger oppspart i fond 
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føre til at den nye kommunen mister renteinntekter. Dermed burde det ikke ha noe å si om 

kommunen bruker egne midler eller lån til å finansiere de økte investeringene før 

sammenslåing.  

Årsaken til at det likevel kan være mer passende å bruke egne midler og ikke lån, kan være 

fordi kommunene føler mer eierskap over disse midlene. Som både ordføreren og rådmannen i 

Marnardal fortalte, har der vært forventinger både fra innbyggerne og fra kommunestyret om 

at noe av fondsmidlene skal brukes på de nåværende innbyggernes interesser. Det er mulig at 

mye egenkapital kan skape et incentiv hos kommunene til å hamstre mer, og at det er passende 

innad, men kanskje ikke utad. På bakgrunn av dette er det vanskelig å vurdere om forventing 

seks er oppfylt. Det er behov for flere studier som undersøker betydningen av at kommunene 

finansierer investeringene med egne midler før sammenslåing. 

Ordføreren i Mandal forklarte hva som kan ligge bak kommunenes endrede investeringsatferd: 

«[T]ror nok mange av politikerne tenker at det å slå seg sammen er lurt, men for å smøre den 

prosessen har de (…) brukt investeringer som en del av gulroten». Ved å investere mer vil den 

nye kommunen starte med et positivt utgangspunkt, innbyggerne er fornøyde etter å ha fått nye 

idrettshaller, og de er av den grunn mer åpne for sammenslåingen. Investeringer kan brukes 

som et virkemiddel til å gjøre sammenslåingsprosessen enklere.  

Ordføreren i Marnardal opplevde et press fra innbyggerne om å investere i kommunen før 

sammenslåing. Dette kan forstås som det indre presset som Christensen et al (2013, s. 59) viser 

til. I tillegg til at det har vært et press fra innbyggerne, har kommunestyrene hatt forventinger 

til kommuneledelsens handlinger. Flere av informantene fra både Lindesnes og Marnardal 

fortalte at enkelte i kommunestyrene har ønsket å fremskynde prosjekter som følge av reformen. 

På samme tid har kommunene identifisert seg som forvalter av fremtidige innbyggeres 

interesser. Gjennom Fellesnemda har kommuneledelsen i de tre kommunene møttes og 

diskutert hva de ønsker for den nye kommunen. Fellesnemda har fungert som et ytre press på 

den enkelte kommunes atferd. Fellesnemdas drøfting av større investeringssaker har ført til at 

kommunene har blitt mer bevisste hvilke konsekvenser egne investeringsplaner kan medføre.  

Ivaretakelsen av identiteten som forvalter av fremtidige innbyggeres interesser er spesielt 

synlig gjennom utarbeidelsen av noen konkrete spilleregler. Som vist i kapittel 5.1.3 har 

kommunene gjennom Plan for kommunedelplan 2015-2027 og Intensjonsavtalen forsøkt å 

begrense hverandres investeringsatferd ved å fastsette noen regler. Likevel er disse reglene kun 
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veiledende, kommunene har vært helt frie til å investere slik som de ønsker. Flere av 

informantene fortalte at regjeringens lovforslag om å begrense kommunens låneopptak har vært 

noe av bakgrunnen for reglene. Lovforslaget kan dermed ha fungert som et ytre press fra staten 

om hvilken investeringsatferd de forventer av kommunene.  

Som vi så i kapittel 5.1.3 var det kun informantene i Lindesnes og Marnardal som mente at 

formuleringene i de lokale dokumentene har hatt en reell begrensning på kommunenes 

investeringsplaner. Dette er overraskende siden det er disse to kommunene som har hamstret 

mest. Samtidig kan det bety at kommunene ville hamstret enda mer dersom Planprogram for 

kommunedelplan 2015-2027 og Intensjonsavtalen ikke inneholdt slike forventninger til 

kommunenes atferd. Det at Mandal ikke opplevde formuleringene som en faktisk begrensning 

kan ses i sammenheng med at de i utgangspunktet ikke hadde de samme incentivene til å 

hamstre som i de to andre kommunene (jf: kommunens relativt store størrelse og positive 

holdning). Uavhengig av disse dokumentene ville Mandal kommune ha oppført seg likt. Det 

kan altså virke som om de lokale dokumentene har skapt et ytre press på kommunene, 

uavhengig av om det har opplevdes som symbolsk eller som en faktisk begrensning. 

Dokumentene kan ha påvirket oppfatningen av hva som er passende atferd i den aktuelle 

situasjonen. Kommunene har blitt bevisste egne investeringsplaner og hvilke konsekvenser 

hamstring kan medføre.  

Diskusjonen viser at kommunene selv har definert hva som er passende og fastsatt noen 

spilleregler for hverandres investeringsatferd. Det innebærer at kommunene stilles i en 

mellomposisjon hvor de kan ivareta rollen som forvalter av nåværende innbyggeres interesser, 

samtidig som de tar ansvar for de fremtidige innbyggerne gjennom ikke å øke driftskostnadene 

til den nye kommunen. I tillegg er det mye som tyder på at det er mer passende å hamstre for 

de små kommunene Lindesnes og Marnardal. 
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7. Konklusjon  

Alle reformtiltak kan medføre uventete og ikke-tiltenkte virkninger. Som vi har sett er dette 

også tilfelle for kommunereformen. Problemstillingen for oppgaven har vært som følgende: 

Endrer kommunene sin økonomiske atferd før sammenslåing og i tilfelle på hvilken måte? 

Under hvilke betingelser hamstrer kommunene, og hvordan kan kommunenes økonomiske 

atferd forklares?   

Jeg har gjort en casestudie av Nye Lindesnes, som er en sammenslåing av kommunene Mandal, 

Lindesnes og Marnardal. Jeg benyttet et «most likely case» for å få finne ut hvorvidt størrelse 

og holdning har betydning for kommunenes hamstring før sammenslåing. Studien viser at 

kommunene endrer sin økonomiske atferd før sammenslåing. Kommunene investerer mer, de 

fremskynder prosjekter, og noen bruker opp «sparepengene» for å finansiere investeringene. 

Kommunene investerer både i tiltak som er lovpålagte og ikke, men prosjektene gagner i 

hovedsak innbyggerne i egen kommune. 

Det er grunnlag for å hevde at Marnardal og Lindesnes har hamstret mer enn Mandal, noe som 

indikerer at hamstring er betinget av størrelse. Dette funnet er sammenfallende med hva 

Houlberg (2014) og Saarimaa og Tukiainen (2015) fant i sine studier. Samtidig er funnet ikke 

sammenfallende med studiene til Jordahl & Liang, 2010 og Blom-Hansen, 2010.  

Det virker som om det har rådet en felles oppfatning om at det er mer passende for de to minste 

kommunene å hamstre enn for den største (Mandal). Som følge av at de små kommunene har 

tettsteder som risikerer å bli utkant i den nye kommunen, vil det å investere i disse områdene 

være en måte å sikre innbyggernes interesser. Etter sammenslåing er det ikke sikkert at den nye 

kommunen prioriterer utkantene på samme måte. Mandal kommune har vist forståelse for at 

Lindesnes og Marnardal investerer mer før sammenslåing.  

Når det kommer til kunnskapshullet som oppgaven tar sikte på å fylle, har studien skapt en 

større forståelse for hvorfor kommunene hamstrer. Grunnen kan være for å gi noe tilbake til 

egne innbyggere, for å få til en enklere sammenslåingsprosess, og for å forhindre senere 

sentralisering. Det er også nå eller aldri at kommunene kan utnytte denne muligheten. I den 

sammenhengen er kommunen en forvalter av nåværende innbyggeres interesser. Samtidig har 

kommunene tatt hensyn til innbyggerne i den nye kommunen. Den lokale handlingslogikken 
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virker å være som følger: Det er passende å hamstre før sammenslåing, så lenge en ikke øker 

driftsutgiftene til den nye kommunen.  

Askim et al (2017) sier ikke noe i sin studie om hva de norske kommunene investerer i. Jeg har 

i denne oppgaven vist at kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal investerer mer i blant 

annet idrettshaller, skole og vei. Dette er investeringsprosjekter også svenske, finske og danske 

kommuner prioriterte før sammenslåing (Hinnerich, 2009; Saarimaa & Tukiainen, 2015; Blom-

Hansen, 2010).  

Det har vært en tydelig bevissthet i de tre kommunene om hva økte investeringer kan medføre 

av konsekvenser for den nye kommunen. Det at kommunene har snakket sammen og hatt en 

positiv holdning til hverandres investeringsplaner, kan ha bidratt til at kommunene investerer 

mindre enn hva de kanskje ville gjort dersom det ikke eksisterte en slik dialog mellom 

kommunene. Det kan også virke som om de tre kommunene har tillatt hverandre å prioritere 

egne innbyggere for å få til en enklere sammenslåingsprosess.  

7.1 Refleksjoner rundt eget forskningsdesign og forslag til 

videre forskning 

Som det ble nevnt innledningsvis i denne oppgaven har tidligere studier av kommuners 

hamstring benyttet statistisk metode. Dersom hovedformålet med studien var å kartlegge om 

kommunene hamstrer, kunne en stor n-studie vært nyttig. Det ville sikret et større bilde på 

norske kommuners hamstring før sammenslåing. Samtidig er det mye som har blitt vunnet ved 

å gjøre en casestudie. En statistisk undersøkelse kunne ikke forklart hvorfor kommunene 

hamstrer. Til dette har intervjuundersøkelsen vært helt avgjørende. Det å få tilgang til 

informantenes egne refleksjoner om hva som har ligget bak de ulike investeringsprosjektene 

har vært utslagsgivende for å forstå kommunenes økonomiske atferd. Det hadde ikke vært mulig 

med en statistisk undersøkelse å avdekke kommunenes lokale definisjon av det passende. Det 

er en ting å kunne konstatere at noe skjer, men etter min oppfatning er det mer interessant å 

kunne forklare hvorfor det skjer.  

Som følge av at intervju er benyttet som metode kan en diskutere om det er tilstrekkelig med ni 

informanter. Det har opplevdes som dekkende fordi mesteparten av de relevante 

intervjudataene kom fra ordførerne og rådmennene. Det var tydelig forskjell på hvor orientert 
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informantene var om saken. I den sammenhengen var generelt opposisjonslederne mindre 

engasjerte, og de hadde mindre innsikt i saken enn de to andre informantgruppene. Studien har 

tatt sikte på å finne ut hvorfor kommunene hamstret, og i den sammenhengen var 

intervjudataene verdifulle og helt uvurderlige. Det kunne ikke dokumentanalysen ha svart på 

alene.  

Det er mye som tyder på at passendehetslogikk har vært en egnet teori for å diskutere 

kommunenes økonomiske atferd. Det at Mandal viser forståelse for hamstringen til Lindesnes 

og Marnardal, indikerer at kommunene har kommet frem til en enighet om hva som er greit å 

gjøre. På samme tid har kommunene begrenset seg, de har ikke hamstret så mye at det har skapt 

negative reaksjoner. Med andre ord har de forholdt seg til enigheten om at investeringene ikke 

bør skape store driftskostnader for den nye kommunen. Det at kommunene har snakket sammen 

og blitt enige om en lokal definisjon av det passende, understreker at passendehetslogikken har 

vært et gunstig valg. Særlig fordi det har vært en viktig del av problemstillingen for denne 

oppgaven å besvare hvorfor kommunene endrer økonomisk atferd før sammenslåing.  

En svakhet med studien er at kontrollperioden på tre år har vært for kort. Både med tanke på at 

Lindesnes var på ROBEK frem til 2014 og at Marnardal hadde forutsett en reform allerede i 

2010-2012. Denne kritikken er også treffende for de statistiske studiene. Blant annet benyttet 

Askim et al (2017, s. 10) kun to år som kontrollperiode i studien av den norske 

kommunereformen og Blom-Hansen (2010, s.58) benyttet kun ett år.   

Nye Lindesnes er som nevnt et «most likely case». I den forbindelsen kan en drøfte om funnene 

fra undersøkelsen kan generaliseres til andre norske kommuner. Kan vi forvente at små 

kommuner alltid hamstrer mer enn de store? Som det ble diskutert på slutten av kapittel 6.1, 

kan betydningen av kommunestørrelse også være påvirket av geografi. Situasjonen i Nye 

Lindesnes er preget av at Lindesnes og Marnardal er to store utkantkommuner med spredt 

befolkning. Dette bidrar til at kommunene ønsker å ivareta interessene til innbyggerne i egen 

kommune, i frykt for at den nye kommunen ikke vil prioritere utkantområdene like mye etter 

sammenslåing. Dersom avstandene i den nye kommunen hadde vært mindre er det ikke sikkert 

at incentivet til å hamstre hadde vært like stort for de små kommunene.  

Samtidig kan det nok også tenkes at hamstring er påvirket av hvor stor forskjell det er mellom 

kommunene som skal sammenslås. Dersom størrelsesforholdet mellom kommunene er relativt 

lite, er det heller tvilsomt at den minste kommunen alltid utnytter den største. Hvis det derimot 



99 

er stor forskjell på liten og stor kommune, slik som med casekommunene, er det antakelig større 

frykt for sentralisering, som igjen skaper et incentiv til å hamstre. På bakgrunn av disse 

resonnementene kan funnene knyttet til størrelse generaliseres til andre kommuner, samtidig 

vil det være situasjonsavhengig. Det er god grunn til å forvente at dette funnet også kan 

generaliseres til andre land som har et lokalt forvaltningsnivå som ligner det norske. Som vi har 

sett er funn fra den svenske, danske og finske kommunereformen også relevante for denne 

studien. Dermed kan man forvente at funn fra denne oppgaven også kan generaliseres til 

kommuner i de skandinaviske landene.  

Er det slik at økte driftskostnader for den nye kommunen legger føringer på også andre 

kommuners investeringsplaner før sammenslåing? Så vidt meg bekjent er det ingen andre 

studier som har undersøkt dette. En måte å finne det ut på kunne ha vært å studere 

intensjonsavtaler og andre lokale dokumenter utarbeidet i forbindelse med reformen. Da kunne 

man ha sett om kommunene har inngått lignende avtaler som kommunene i Nye Lindesnes. I 

tillegg kan man gjennom en kartlegging av hva kommunene investerer i, også finne ut om 

investeringene øker driftsutgiftene eller ikke. I utgangspunktet er det vanskelig å skulle hevde 

at funnet kan generaliseres, men det er gode grunner til at kommunene burde ha en slik føring 

på investeringsplanene. Studien viser at Mandal, Lindesnes og Marnardal har vært bevisste at 

investeringer kan medføre økte driftskostnader. Av den grunn burde man kunne forvente at 

også andre kommuner vil ta dette hensynet når de investerer før sammenslåing.  

Lovforslaget om å begrense kommunenes låneopptak i tiden før sammenslåing kan tyde på at 

regjeringen ikke hadde tillit til at kommunene kom til å ta dette hensynet. Hvilken betydning 

reguleringen kunne fått, er vanskelig å si. Likevel hadde lovforslaget kun begrenset de fattige 

kommunenes investeringsplaner siden de ikke har egne midler til å investere med. Rikere 

kommuner, som Marnardal i denne oppgaven, har som vist investert mer, uten behov for å ta 

opp mer lån. Det at lovforslaget kun ville begrenset kommunenes låneopptak og ikke 

kommunenes bruk av fondsmidler, kan tyde på at regjeringen oppfatter det som mer passende 

å benytte egne midler til hamstring.  

En sentral utfordring med undersøkelsen har vært å skulle vurdere hvilken egenskap hos 

Lindesnes som betinger hamstring. Som følge av at Lindesnes både er liten og 

tvangssammenslått er det vanskelig å si med trygghet hva som faktisk forårsaker hamstringen. 

Hvis en ser dette i et større perspektiv - hvordan kan de statistiske studiene i det hele tatt si noe 

om hva som betinger hamstring? (se for eksempel Blom-Hansen, 2010; Jordahl & Liang, 2010; 
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Saarimaa & Tukiainen, 2015; Askim et al, 2017). Hvordan kan studiene med mange enheter 

skille ut hvilke egenskaper som har effekt når kommunene ofte innehar mer enn én av 

egenskapene som studeres? Av den grunn kan jeg med større sikkerhet konkludere med hva 

som faktisk har betydning og validiteten er derfor høyere hos meg enn i de statiske 

undersøkelsene. I lys av dette mener jeg at funnet som viser at de små kommunene hamstrer 

mer enn de store, er pålitelig og velbegrunnet.  

På bakgrunn av dette er det behov for flere studier som undersøker de samme variablene som 

det jeg har gjort. I den forbindelsen er det viktig at kommunene ikke bør inneha mer enn én av 

egenskapene som man ønsker å undersøke. Et passende forskningsdesign til å studere 

betydningen av størrelse og holdning kan av den grunn være en statistisk undersøkelse. Det 

forutsetter imidlertid at andre variabler holdes konstant. Samtidig ville det vært nyttig med flere 

kvalitative undersøkelser som kan se videre på hvorfor kommunene hamstrer. Kan det være 

andre forklaringer enn det passendehetslogikken gir? 

Som det ble nevnt i kapittel 6.5 er det også behov for flere studier som kan se videre på 

betydningen av at kommuner har egne midler til å finansiere investeringene med. Som vi har 

sett har Marnardal brukt dette som et argumentert for å hamstre og det kan også ha skapt et 

større incentiv til å hamstre. Er det slik at rikdom betinger hamstring? Og er det mer passende 

å hamstre dersom investeringene finansieres med egne midler enn av låneopptak? Et egnet 

forskningsdesign kunne i den sammenhengen ha vært en komparativ undersøkelse av to caser. 

Dersom casene er like på alt med unntak av at det ene caset har en kommune med mye 

egenkapital, kunne det fanget opp betydningen av rikdom. Dette ville i så fall vært et «most 

similar system design» (Anckar, 2008, s. 389).   
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Vedlegg 1: Supplerende statistikk 

Tabell v1: Egenskaper ved kommunesammenslåinger (grunnlag for caseseleksjon) 

Kommune-

sammenslåinger 

Kommunestyre- 

vedtak 

Den relative størrelsen 

(innbyggertall)  

Antall 

kommuner 

Mediedekning 

Sandefjord 

Andebu 

Stokke 

+ 

+ 

+ 

45 820 

5 937 

11 657 

3 

Hof 

Holmestrand 

Sande 

+ 

+ 

+ 

3 163 

10 741 

9 297 

3 

Hobøl 

Askim 

Spydeberg 

Eidsberg 

Trøgstad 

+ 

+ 

- (t) 

+ 

+ 

9 297 

15 615 

5 736 

11 396 

5 343 

5 Effekt av 

sammenslåing4 

Skedsmo 

Fet 

Sørum 

- (t) 

- (t) 

- (t) 

52 522 

11 374 

17 443 

3 

Røyken 

Asker 

Hurum 

+ 

+ 

+ 

21 492 

60 106 

9 413 

3 

Svelvik 

Drammen 

Nedre Eiker 

+ 

+ 

- 

6 604 

67 895 

24 431 

3 

Kristiansand 

Søgne 

Songdalen 

+ 

- (t) 

+ 

88 447 

11 260 

6 419 

3 

Mandal 

Marnardal 

Lindesnes 

+ 

+ 

- (t) 

15 529 

2 290 

4 943 

3 Etter vedtak5 

Stavanger 

Rennesøy 

Finnøy 

+ 

+ 

+ 

132 644 

4 856 

3 221 

3 Etter vedtak 

Fjell 

Sund 

Øygarden 

+ 

+ 

+ 

24 870 

6 975 

7 812 

3 

Radøy 

Lindås 

Meland 

+ 

+ 

+ 

5 077 

15 607 

7 812 

3 

Ullensvang 

Odda 

+ 

+ 

3 401 

6 930 

3 

4 Første effekt av storkommunen – kutter millioner i eiendomsskatt: https://www.smaalenene.no/lokale-

nyheter/eiendomsskatt/kommunesammenslaing/forste-effekt-av-storkommunen-kutter-millioner-i-

eiendomsskatt/s/5-38-364549  
5  Fortsatt bekymret for pengebruken: http://ret-

web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=0200852017111857033793&serviceId=2 

   Budsjett i Mandal: kan spare 62,5 million: http://ret-

web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=0200852017111656981719&serviceId=2 

   Reagerer på byens pengebruk: http://ret-

web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=055034201711174105267&serviceId=2 

https://www.smaalenene.no/lokale-nyheter/eiendomsskatt/kommunesammenslaing/forste-effekt-av-storkommunen-kutter-millioner-i-eiendomsskatt/s/5-38-364549
https://www.smaalenene.no/lokale-nyheter/eiendomsskatt/kommunesammenslaing/forste-effekt-av-storkommunen-kutter-millioner-i-eiendomsskatt/s/5-38-364549
https://www.smaalenene.no/lokale-nyheter/eiendomsskatt/kommunesammenslaing/forste-effekt-av-storkommunen-kutter-millioner-i-eiendomsskatt/s/5-38-364549
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=0200852017111857033793&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=0200852017111857033793&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=0200852017111656981719&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=0200852017111656981719&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=055034201711174105267&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=055034201711174105267&serviceId=2
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Jondal + 1 104 

Førde 

Jølster 

Gaular 

Naustdal 

+ 

+ 

+ 

+ 

12 900 

3 020 

2 942 

2 840 

4 Etter vedtak 6 

Sogndal 

Balestrand 

Leikanger 

+ 

- (t) 

- (t) 

7 839 

1 294 

2 298 

3 

Ålesund 

Sandøy 

Skodje 

Ørskog 

Haram 

+ 

+ 

+ 

+ 

- (t) 

46 747 

1 270 

4 620 

2 310 

9 200 

5 Etter vedtak7 

Molde 

Midsund 

Nesset 

+ 

+ 

+ 

26 732 

2 088 

2 970 

3 Etter vedtak 8 

Namdalseid 

Namsos 

Fosnes 

+ 

+ 

+ 

1 622 

13 010 

633 

3 

Vikna 

Nærøy 

Leka 

Bindal 

- (t) 

+ 

- (t) 

- (t) 

4 387 

5 126 

562 

1 465 

4 

Tranøy 

Lenvik 

Torsken 

Berg 

+ 

+ 

- 

/ 

1 543 

11 618 

913 

915 

4 

+: positiv 

-: negativ 

(t): tvangssammenslått 

6 Rådmann: eg er svært bekymra: https://web.retriever-

info.com/go/?p=500763&d=05516320171107cd0401003c7f2858576e7d4d4f0cbc35&x=3c0f2ae1e40a3ade8b5e

339d471b6ab9&sa=2022004&a=38601&s=55163  

Ja til investeringsfest: http://ret-

web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=055163201711026bc70b7fa9e5f6c846515457b

41a236f&serviceId=2 

 Frykta for felleskassa: http://ret-

web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=05516320171108d461096c270830666c211e5a

665774cf&serviceId=2   
7 Investeringsboom i Sandøy: http://ret-

web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=05521320171027f570305c44515bbaf30cd51c0

bf43477&serviceId=2 
8 Ny kalkyle for skuleutbygging i Midsund: 123 millionar krone: 

https://vpn2.uio.no/+CSCO+1h75676763663A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/

services/archive/displayPDF?documentId=020058201711169780e1fa6850e92b387201a696e4221b&serviceId=2 

https://web.retriever-info.com/go/?p=500763&d=05516320171107cd0401003c7f2858576e7d4d4f0cbc35&x=3c0f2ae1e40a3ade8b5e339d471b6ab9&sa=2022004&a=38601&s=55163
https://web.retriever-info.com/go/?p=500763&d=05516320171107cd0401003c7f2858576e7d4d4f0cbc35&x=3c0f2ae1e40a3ade8b5e339d471b6ab9&sa=2022004&a=38601&s=55163
https://web.retriever-info.com/go/?p=500763&d=05516320171107cd0401003c7f2858576e7d4d4f0cbc35&x=3c0f2ae1e40a3ade8b5e339d471b6ab9&sa=2022004&a=38601&s=55163
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=055163201711026bc70b7fa9e5f6c846515457b41a236f&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=055163201711026bc70b7fa9e5f6c846515457b41a236f&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=055163201711026bc70b7fa9e5f6c846515457b41a236f&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=05516320171108d461096c270830666c211e5a665774cf&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=05516320171108d461096c270830666c211e5a665774cf&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=05516320171108d461096c270830666c211e5a665774cf&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=05521320171027f570305c44515bbaf30cd51c0bf43477&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=05521320171027f570305c44515bbaf30cd51c0bf43477&serviceId=2
http://ret-web01.int.retriever.no/services/archive/displayPDF?documentId=05521320171027f570305c44515bbaf30cd51c0bf43477&serviceId=2
https://vpn2.uio.no/+CSCO+1h75676763663A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayPDF?documentId=020058201711169780e1fa6850e92b387201a696e4221b&serviceId=2
https://vpn2.uio.no/+CSCO+1h75676763663A2F2F6A726F2E6572676576726972652D766173622E70627A++/services/archive/displayPDF?documentId=020058201711169780e1fa6850e92b387201a696e4221b&serviceId=2
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Tabell v2: Mandal kommunes investeringer 2012-2018 

Kilde: Mandal kommune årsbudsjett- og økonomiplaner fra 2012-2018   Tall i hele 1000 

Tabell v3: Lindesnes kommunes investeringer 2012-2018 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Investeringer i 

anleggsmidler/driftsmidler 

16 103 15 658 16 359 49 746 68 315 92 588 72 815 

Formidlingslån og andre 

finansieringstransaksjoner 

14 560 18 500 8 600 9 700 9 800 19 922 9 350 

Årets finansieringsbehov 30 663 34 258 24 959 59 446 78 115 112 510 82 165 

Kilde: Lindesnes kommune årsbudsjett- og økonomiplaner fra 2012-2018     Tall i hele 1000 

Tabell v4: Marnardal kommunes investeringer 2012-2018 

Kilde: Marnardal kommune sine budsjett- og økonomiplaner for 2012-2018 Tall i hele 1000 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Investeringer i 

anleggsmidler/driftsmidler 

70 890 59 603 77 800 102 382 97 715 94 293 135 027 

Formidlingslån og andre 

finansieringstransaksjoner 

48 000 115 850 74 600 58 300 1 030 71 450 68 500 

Årets finansieringsbehov 118 

890 

177 453 152 400 160 682 178 745 165 743 203 527 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Investeringer i 

anleggsmidler/driftsmidler 

15 975 31 250 34 010 39 100 18 990 27 700 44 860 

Formidlingslån og andre 

finansieringstransaksjoner 

2 503 5 613 2 704 2 754 2 904 4 954 2 944 

Årets finansieringsbehov 18 478 36 836 36 714 41 854 21 894 32 654 47 804 
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Vedlegg 2: Intervjuguide innledning 

Intervjuguide 

Først vil jeg takke deg for at du stiller til intervju. Litt om prosjektet - det omhandler hvorvidt 

kommunereformen kan påvirke kommunenes økonomiske politikk i tiden frem mot 

sammenslåing, særlig med fokus på investeringer. I forkant har jeg undersøkt lokale budsjett- 

og økonomiplaner for Lindesnes kommune, jeg har lest litt i fellesnemda sine protokoller og 

andre planer som ligger offentlig for Nye Lindesnes kommune (for eksempel 

intensjonsavtalen).  

Jeg ønsker også å benytte meg av intervju som metode fordi det kan bidra til å forklare mer 

om kommunens beslutninger enn hva jeg kan lese ut i fra de lokale dokumentene, noe som 

kan gi et mer helhetlig bilde. Du kan velge ikke å besvare enkelte spørsmål, og du kan også 

trekke deg fra undersøkelsen i ettertid dersom du ønsker det.  Du vil også få mulighet til 

sitatsjekk ved bruk av direkte sitater. Jeg benytter lydopptak og transkriberer intervjuene for å 

sikre at jeg får med meg alt. Dette vil bli slettet når prosjektet er avsluttet.  

Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at jeg ikke vil anonymisere hvilke kommuner som studeres i 

oppgaven. Men jeg vil ikke benytte personnavn, jeg vil skrive «rådmann» og «ordfører» og så 

videre. I noen tilfeller vil det være vesentlig at det er en rådmann i Mandal eller 

opposisjonsleder i Lindesnes som sier noe fordi det er kombinasjonen av egenskaper ved 

kommunen (størrelse, økonomi etc) og stillingen (politikk/adm, posisjon/opposisjon) som gjør 

utsagnet viktig. Navnene vil jeg som nevnt ikke bruke, men den som virkelig vil, kan da 

undersøke hvem som var rådmann i Mandal i mars 2018 osv. og slik knytte utsagn til person. 

Men det er i seg selv ikke viktig for meg i arbeidet med denne studien. I de fleste tilfellene ser 

jeg for meg at det ikke er nødvendig for analytiske formål å spesifisere ut over stilling ELLER 

kommune. Så det blir i de fleste tilfeller vanskelig å knytte utsagn til person. Når det er sagt, 

vil jeg som nevnt gi deg mulighet til sitatsjekk på alle direkte sitater jeg vil benytte fra dette 

intervjuet. 
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Vedlegg 3: Intervjuguide Mandal 

Innledning: 

1) Aller først så lurer jeg på om du kan forklare meg helt enkelt hvordan

investeringsbudsjettene blir til i Mandal kommune?

a) Hvordan prioriteres det mellom prosjekter?

b) Hvordan blir det avgjort hvordan investeringene skal finansieres?

c) Hvem kommer på banen når?

2) Har den kommende kommunesammenslåingen med Marnardal og Lindesnes påvirket

denne prosessen?

a) Opplever du at kommunen opererer med et kortere tidsperspektiv med hensyn til

planlegging av investeringer enn tidligere?  (altså planlegges

prosjektene/investeringene raskere nå enn før)

b) Nye prosjekter inn på grunn av reformen eller annen rekkefølge tidsmessig mellom

prosjekter (noen som fremskyndes, noen som utsettes), noen prosjekter som

prioriteres opp med mer midler enn de ellers ville fått, andre prosjekter som

prioriteres ned.

Lovforslag om godkjenning av låneopptak: 

Nå vil jeg gå over til å snakke til om regjeringens forslag (som ble varslet i 

kommuneproposisjonen 2015) om en lov om godkjenning av låneopptak, dette for å unngå at 

«det sittende kommunestyret… investerer og velter kostandene over på den nye, større 

kommunen». Etter høringsrunde valgte regjeringen likevel ikke å fremme forslaget 

(Statsbudsjettet for 2015). Begrunnelsen var at regjeringen hadde tillit til at kommunene selv 

tar ansvar for at låneopptak og investeringer blir vurdert ut fra framtidens kommunestruktur. 

3) Hva tenker du generelt om dette – var det riktig å ha en slik tillit til kommunene eller

burde det blitt iverksatt en slik begrensning på kommunens låneopptak?

a) Og mer konkret: hadde det hatt noe å si for hvilken politikk som har blitt ført i din

kommune, tror du?

4) Tror du generelt at kommuner som har tenkt at det er «fare» for sammenslåing kan ha

investert mer nå enn hva de ville gjort dersom det ikke var en pågående

kommunereform?

a) Og mer konkret: har det skjedd i din kommune?

b) Blir denne problematikken i det hele tatt diskutert innad i din kommune?

5) Hva mener du kan være årsaken dersom det ikke blir investert mer som følge av

kommunereformen?
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Hva kjennetegner investeringene generelt: 

6) Videre vil jeg gjerne at vi snakker litt mer om Mandal kommune. Er det, etter din

oppfatning, investeringsprosjekter i Mandal kommune som har vært og/eller er særlig

viktige å få gjennomført nå i tiden før sammenslåingen?

7) Hvilke forventninger har du til at planlagte investeringsprosjekter i Mandal kommune

vil bli prioritert etter sammenslåingen i 2020?

Hva kjennetegner konkrete investeringer: 

8) Jeg vil gjerne snakke litt om noen konkrete investeringsplaner som Mandal kommune

har og har hatt ifølge budsjett- og økonomiplaner for de siste årene.

a) Det kan virke som om det har vært en generell satsning på skoler i Mandal kommune

de siste årene – både prosjekter om utvidelse og rehabilitering. Tror du disse

investeringene hadde blitt prioritert av den nye storkommunen etter 2020?

b) Jeg observerer også at det bygges en flerbrukshall (Frøysland skole). Tror du dette

prosjektet ville blitt prioritert etter sammenslåingen?

c) Vil disse prosjektene gagne alle innbyggerne i den kommende storkommunen like

mye som det gagner Mandal kommune sine innbyggere?

a. Hvis prosjektene gagner alle innbyggere like mye, da ville de vel også blitt

prioritert av det nye kommunestyret…? (hvis nei på prioritering)

d) Tenker du at de nevnte prosjektene ville blitt gjennomført i denne tidsperioden selv

uten kommunereformen?

Finansiering av investeringer 

9) Vi har nå vært inne på kommunens investeringer de siste årene. Tenker du at det har

noe å si hvordan investeringene skal finansieres? (låneopptak eller egenfinansiering

(overført fra driftsbudsjett eller bruk av egenkapital (fond)).

a) (hvis ja) Men for den kommende storkommunens økonomi er det vel egentlig

likegyldig om det finansieres på den ene eller andre måten?

b) Tenker du at Lindesnes og Marnardal har rett til å mene noe om Mandal sine

investeringer i årene frem mot sammenslåing? (særlig når det er snakk om

investeringer som binder opp tjenestestruktur – eksempelvis skolebygg, omsorgsbygg

og driftskostnader).

→ Og vica-versa: Burde Mandal kommune ha rett til å mene noe om de to andre kommunenes 

investeringsplaner frem mot sammenslåing?  
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Forholdet til de andre to kommunene: 

10) Vet du noe om hvilke beslutninger de to andre kommunene har gjort med hensyn til

investeringsbudsjettene siden kommunereformen ble presentert i 2014? (hva har de

investert i, økt eller redusert investeringsvilje, hvordan er investeringene finansiert)

a) Har dette påvirket Mandal kommune sine egne beslutninger knyttet til planlegging av

investeringer?

 Fellesnemda: 

11) I Intensjonsavtalen står det beskrevet: «..kommunene har i perioden fram til

sammenslåing ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for

den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemda». Også i planprogram for

kommunedelplan 2015-2027 finner vi følgende formulering: «Den nye kommunen skal

ha en lånegjeld på et forsvarlig nivå. De involverte kommunene må samrå seg om

investeringer, låneopptak, fondsbruk og salg av finansielle eiendeler i perioden frem

mot en eventuell sammenslåing».

a) Hvorfor ble denne formuleringen tatt inn i avtalen? Hvem ville det og var det noen

diskusjon om det var nødvendig og heldig?

b) Tror du formuleringene har hatt en symbolsk betydning eller har de også fungert

som en faktisk begrensning på kommunenes investeringsplaner i årene frem mot

sammenslåing?

c) Hvordan har dere i fellesnemda arbeidet med å samordne planene i de tre

kommunene når det kommer til prioriteringsrekkefølgen av investeringsprosjekter?

d) Tror du at kommunenes investeringsplaner frem mot sammenslåing hadde vært

annerledes dersom fellesnemda ikke eksisterte?

Avslutning 

12). Jeg har nå kommet igjennom de spørsmålene jeg hadde til deg. Er det noe mer du ønsker 

å utdype eller viktig informasjon du føler har blitt utelatt? 

* Takk for intervjuet, det har vært veldig nyttig. Dersom jeg underveis i arbeidet opplever noe

som uklart, kan jeg få lov til å ta kontakt på telefon på et senere tidspunkt? * 
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Vedlegg 4: Intervjuguide Lindesnes 

Innledning: 

1) Aller først så lurer jeg på om du kan forklare meg helt enkelt hvordan

investeringsbudsjettene blir til i Lindesnes kommune?

d) Hvordan prioriteres det mellom prosjekter?

e) Hvordan blir det avgjort hvordan investeringene skal finansieres?

f) Hvem kommer på banen når?

2) Har den kommende kommunesammenslåingen med Marnardal og Mandal påvirket

denne prosessen?

a) Opplever du at kommunen opererer med et kortere tidsperspektiv med hensyn til

planlegging av investeringer enn tidligere?  (altså planlegges

prosjektene/investeringene raskere nå enn før)

b) Nye prosjekter inn på grunn av reformen eller annen rekkefølge tidsmessig

mellom prosjekter (noen som fremskyndes, noen som utsettes), noen prosjekter

som prioriteres opp med mer midler enn de ellers ville fått, andre prosjekter som

prioriteres ned.

Lovforslag om godkjenning av låneopptak: 

Nå vil jeg gå over til å snakke til om regjeringens forslag (som ble varslet i 

kommuneproposisjonen 2015) om en lov om godkjenning av låneopptak, dette for å unngå at 

«det sittende kommunestyret… investerer og velter kostandene over på den nye, større 

kommunen». Etter høringsrunde valgte regjeringen likevel ikke å fremme forslaget 

(Statsbudsjettet for 2015). Begrunnelsen var at regjeringen hadde tillit til at kommunene selv 

tar ansvar for at låneopptak og investeringer blir vurdert ut fra framtidens kommunestruktur. 

3) Hva tenker du generelt om dette – var det riktig å ha en slik tillit til kommunene eller

burde det blitt iverksatt en slik begrensning på kommunens låneopptak?

b) Og mer konkret: hadde det hatt noe å si for hvilken politikk som har blitt ført i din

kommune, tror du?

4) Tror du generelt at kommuner som har tenkt at det er «fare» for sammenslåing kan ha

investert mer nå enn hva de ville gjort dersom det ikke var en pågående

kommunereform?

c) Og mer konkret: har det skjedd i din kommune?

d) Blir denne problematikken i det hele tatt diskutert innad i din kommune?

5) Hva mener du kan være årsaken dersom det ikke blir investert mer som følge av

kommunereformen?
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Hva kjennetegner investeringene generelt: 

6) Videre vil jeg gjerne at vi snakker litt mer om Lindesnes kommune. Er det, etter din

oppfatning, investeringsprosjekter i Lindesnes kommune som har vært og/eller er

særlig viktige å få gjennomført nå i tiden før sammenslåingen?

7) Hvilke forventninger har du til at planlagte investeringsprosjekter i Lindesnes

kommune vil bli prioritert etter sammenslåingen i 2020?

Hva kjennetegner konkrete investeringer: 

8) Jeg vil gjerne snakke litt om noen konkrete investeringsplaner som Lindesnes

kommune har og har hatt ifølge budsjett- og økonomiplaner for de siste årene.

a) I budsjett- og økonomiplanen for 2018-2021 er det satt av ca. 32 millioner kroner til

bygging av Spangereid og Vigeland idrettshaller. Det er også satt av midler til å

rehabilitere Lindesneshallen. Tror du dette er prosjekter som også ville blitt prioritert

etter 2020?

b) I rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan 2018-2021 er det satt av 2 millioner

kroner til ombygging av det såkalte «Hønsehuset». Gjennom et enstemmig

budsjettvedtak i kommunestyret ble det likevel bestemt å bruke 20,5 millioner kroner

på dette prosjektet. Kan du fortelle litt om hvordan du opplevde denne

beslutningsprosessen?

a. Bakgrunn: I rådmannens forslag står det at en alternativ løsning (prissatt til

20 millioner) ville vært det beste for barna, men at samlede investeringer i

planperioden gjorde det umulig for rådmannen å prioritere dette. Hvordan

endte kommunen opp med å vedta det dyreste alternativet likevel?

➔ Tror du dette prosjektet ville blitt prioritert etter sammenslåingen? 

c) Vil disse prosjektene gagne alle innbyggerne i den kommende storkommunen like

mye som det gagner Lindesnes kommune sine innbyggere?

a. Hvis prosjektene gagner alle innbyggere like mye, da ville de vel også blitt

prioritert av det nye kommunestyret…? (hvis nei på prioritering)

d) Tenker du at de nevnte prosjektene hadde blitt gjennomført i denne tidsperioden selv

uten kommunereformen?

Finansiering av investeringer 

9) Vi har nå vært inne på kommunens investeringer de siste årene. Tenker du at det har

noe å si hvordan investeringene skal finansieres? (låneopptak eller egenfinansiering

(overført fra driftsbudsjett eller bruk av egenkapital (fond)).

a) (hvis ja) Men for den kommende storkommunens økonomi er det vel egentlig

likegyldig om det finansieres på den ene eller andre måten?

b) Tenker du at Mandal og Marnardal har rett til å mene noe om Lindesnes sine

investeringer i årene frem mot sammenslåing? (særlig når det er snakk om

investeringer som binder opp tjenestestruktur – eksempelvis skolebygg, omsorgsbygg

og driftskostnader).

→ Og vica-versa: Burde Lindesnes kommune ha rett til å mene noe om de to andre 

kommunenes investeringsplaner frem mot sammenslåing?  
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Forholdet til de andre to kommunene: 

10) Vet du noe om hvilke beslutninger de to andre kommunene har gjort med hensyn til

investeringsbudsjettene siden kommunereformen ble presentert i 2014? (hva har de

investert i, økt eller redusert investeringsvilje, hvordan er investeringene finansiert)

a) Har dette påvirket Lindesnes kommune sine egne beslutninger knyttet til planlegging

av investeringer?

Fellesnemda: 

11) I Intensjonsavtalen står det beskrevet: «..kommunene har i perioden fram til

sammenslåing ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for

den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemda». Også i planprogram for

kommunedelplan 2015-2027 finner vi følgende formulering: «Den nye kommunen skal

ha en lånegjeld på et forsvarlig nivå. De involverte kommunene må samrå seg om

investeringer, låneopptak, fondsbruk og salg av finansielle eiendeler i perioden frem

mot en eventuell sammenslåing».

a) Hvorfor ble denne formuleringen tatt inn i avtalen? Hvem ville det og var det noen

diskusjon om det var nødvendig og heldig?

b) Tror du formuleringene har hatt en symbolsk betydning eller har de også fungert som

en faktisk begrensning på kommunenes investeringsplaner i årene frem mot

sammenslåing?

c) Hvordan har dere i fellesnemda arbeidet med å samordne planene i de tre kommunene

når det kommer til prioriteringsrekkefølgen av investeringsprosjekter?

d) Tror du at kommunenes investeringsplaner frem mot sammenslåing hadde vært

annerledes dersom fellesnemda ikke eksisterte?

Avslutning 

12) Jeg har nå kommet igjennom de spørsmålene jeg hadde til deg. Er det noe mer du

ønsker å utdype eller viktig informasjon du føler har blitt utelatt?

* Takk for intervjuet, det har vært veldig nyttig. Dersom jeg underveis i arbeidet opplever noe

som uklart, kan jeg få lov til å ta kontakt på telefon på et senere tidspunkt? * 
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Vedlegg 5: Intervjuguide Marnardal 

Innledning: 

1) Aller først så lurer jeg på om du kan forklare meg helt enkelt hvordan

investeringsbudsjettene blir til i Marnardal kommune?

a) Hvordan prioriteres det mellom prosjekter?

b) Hvordan blir det avgjort hvordan investeringene skal finansieres?

c) Hvem kommer på banen når?

2) Har den kommende kommunesammenslåingen med Lindesnes og Mandal påvirket

denne prosessen?

a) Opplever du at kommunen opererer med et kortere tidsperspektiv med hensyn til

planlegging av investeringer enn tidligere?  (altså planlegges

prosjektene/investeringene raskere nå enn før)

b) Nye prosjekter inn på grunn av reformen eller annen rekkefølge tidsmessig

mellom prosjekter (noen som fremskyndes, noen som utsettes), noen prosjekter

som prioriteres opp med mer midler enn de ellers ville fått, andre prosjekter som

prioriteres ned.

Lovforslag om godkjenning av låneopptak: 

Nå vil jeg gå over til å snakke til om regjeringens forslag (som ble varslet i 

kommuneproposisjonen 2015) om en lov om godkjenning av låneopptak, dette for å unngå at 

«det sittende kommunestyret… investerer og velter kostandene over på den nye, større 

kommunen». Etter høringsrunde valgte regjeringen likevel ikke å fremme forslaget 

(Statsbudsjettet for 2015). Begrunnelsen var at regjeringen hadde tillit til at kommunene selv 

tar ansvar for at låneopptak og investeringer blir vurdert ut fra framtidens kommunestruktur. 

3) Hva tenker du generelt om dette – var det riktig å ha en slik tillit til kommunene eller

burde det blitt iverksatt en slik begrensning på kommunens låneopptak?

a) Og mer konkret: hadde det hatt noe å si for hvilken politikk som har blitt ført i din

kommune, tror du?

4) Tror du generelt at kommuner som har tenkt at det er «fare» for sammenslåing kan ha

investert mer nå enn hva de ville gjort dersom det ikke var en pågående

kommunereform?

a) Og mer konkret: har det skjedd i din kommune?

b) Blir denne problematikken i det hele tatt diskutert innad i din kommune?
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5) Hva mener du kan være årsaken dersom det ikke blir investert mer som følge av

kommunereformen?

Hva kjennetegner generelle investeringer: 

6) Videre vil jeg gjerne at vi snakker litt mer om Marnardal kommune. Er det, etter din

oppfatning, investeringsprosjekter i Marnardal kommune som har vært og/eller er

særlig viktige å få gjennomført nå i tiden før sammenslåingen?

7) Hvilke forventninger har du til at planlagte investeringsprosjekter i Marnardal

kommune vil bli prioritert etter sammenslåingen i 2020?

Hva kjennetegner konkrete investeringer: 

8) Jeg vil gjerne snakke litt om noen konkrete investeringsplaner som Marnardal kommune

har og har hatt ifølge budsjett- og økonomiplaner for de siste årene. 

a) Det kan virke som at det har vært en generell satsning på opprustning av

omsorgsboliger og avlastningshjem i Marnardal de siste årene. Tror du dette er

prosjekter som hadde blitt prioritert etter sammenslåing i 2020?

b) Jeg observerer også at gymsalen på Bjelland skal bli bygget om til en flerbrukshall og

Laudal svømmehall skal rustes opp. Prosjektene skal ifølge planen gjennomføres i

løpet av 2018 og 2019. Tror du dette er prosjekter som hadde blitt prioritert av den nye

storkommunen?

c) Vil disse prosjektene gagne alle innbyggerne i den kommende storkommunen like

mye som det gagner Marnardal kommune sine innbyggere?

a. Hvis prosjektene gagner alle innbyggere like mye, da ville de vel også blitt

prioritert av det nye kommunestyret…? (hvis nei på prioritering)

d) Tenker du at de nevnte prosjektene hadde blitt gjennomført i denne tidsperioden selv

uten kommunereformen?

Finansiering av investeringer 

9) Vi har nå vært inne på kommunens investeringer de siste årene. Tenker du at det har

noe å si hvordan investeringene skal finansieres? (låneopptak eller egenfinansiering

(overført fra driftsbudsjett eller bruk av egenkapital (fond)).

a) (hvis ja) Men for den kommende storkommunens økonomi er det vel egentlig

likegyldig om det finansieres på den ene eller andre måten?

b) Tenker du at Lindesnes og Mandal har rett til å mene noe om Marnardal sine

investeringer i årene frem mot sammenslåing? (særlig når det er snakk om

investeringer som binder opp tjenestestruktur – eksempelvis skolebygg, omsorgsbygg

og driftskostnader).

→ Og vica-versa: Burde Marnardal kommune ha rett til å mene noe om de to andre 

kommunenes investeringsplaner frem mot sammenslåing?  
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Forholdet til de andre to kommunene: 

10) Vet du noe om hvilke beslutninger de to andre kommunene har gjort med hensyn til

investeringsbudsjettene siden kommunereformen ble presentert i 2014? (hva har de

investert i, økt eller redusert investeringsvilje, hvordan er investeringene finansiert)

a) Har dette påvirket Marnardal kommune sine egne beslutninger knyttet til planlegging

av investeringer?

Fellesnemda: 

11) I Intensjonsavtalen står det beskrevet: «..kommunene har i perioden fram til

sammenslåing ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for

den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemda». Også i planprogram for

kommunedelplan 2015-2027 finner vi følgende formulering: «Den nye kommunen skal

ha en lånegjeld på et forsvarlig nivå. De involverte kommunene må samrå seg om

investeringer, låneopptak, fondsbruk og salg av finansielle eiendeler i perioden frem

mot en eventuell sammenslåing».

a) Hvorfor ble denne formuleringen tatt inn i avtalen? Hvem ville det og var det noen

diskusjon om det var nødvendig og heldig?

b) Tror du formuleringene har hatt en symbolsk betydning eller har de også fungert

som en faktisk begrensning på kommunenes investeringsplaner i årene frem mot

sammenslåing?

c) Hvordan har dere i fellesnemda arbeidet med å samordne planene i de tre

kommunene når det kommer til prioriteringsrekkefølgen av

investeringsprosjekter?

d) Tror du at kommunenes investeringsplaner frem mot sammenslåing hadde vært

annerledes dersom fellesnemda ikke eksisterte?

Avslutning 

12) Jeg har nå kommet igjennom de spørsmålene jeg hadde til deg. Er det noe mer du ønsker

å utdype eller viktig informasjon du føler har blitt utelatt? 

* Takk for intervjuet, det har vært veldig nyttig. Dersom jeg underveis i arbeidet opplever noe

som uklart, kan jeg få lov til å ta kontakt på telefon på et senere tidspunkt? * 
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Vedlegg 6: Informantbrev 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt: Nå eller aldri – en studie av 

kommuners økonomiske atferd før sammenslåing 

Bakgrunn og formål 

Studiens formål er å undersøke hvorvidt kommunereformen har hatt innvirkning på kommuners 

økonomiske atferd. Forhåpentligvis vil prosjektet kunne bidra til en bedre forståelse av hvordan 

kommuner oppfører seg i forkant av sammenslåing. Prosjektet er et masterprosjekt ved Universitetet i 

Oslo, Institutt for Statsvitenskap, tilknyttet Forskningsrådets følgeevaluering av kommunereformen og 

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.  

Jeg har valgt ut Nye Lindesnes som case på bakgrunn av egenskaper ved denne sammenslåingen (at 

det er tre kommuner som slås sammen, at det er en kommune som har blitt tvangssammenslått og 

størrelsesforholdet mellom dem). Din rolle og dine perspektiver som en sentral person i kommunens 

ledelse er derfor svært interessant for min studie. Håper du ønsker å delta. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Intervjuet vil vare i ca. 30-60 minutter. Spørsmålene vil i hovedsak omhandle informantenes 

kjennskap til hvordan kommunen blir styrt i årene frem mot sammenslåing. Det er derfor ikke 

nødvendig med forberedelser, men intervjuguiden kan bli tilsendt på forhånd dersom det er ønskelig. 

Det vil bli tatt notater fra intervjuet og det er ønskelig med lydopptak av intervjuet for at 

informasjonen jeg får skal kunne gjengis korrekt. Den som eventuelt velger å delta kan avstå fra å 

svare på enkeltspørsmål i løpet av intervjuet. Man kan også når som helst, og uten å oppgi grunn, 

trekke seg fra å delta. 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Jeg er underlagt taushetsplikt og all informasjon blir behandlet konfidensielt. Prosjektet er meldt og 

godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Opplysningene vil bli slettet når 

prosjektet avsluttes i mai 2018.  

Det er bare å ta kontakt dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien. Spørsmål kan også 

rettes til min veileder ved UiO: Førsteamanuensis Jostein Askim, tlf. 467 65 278, 

jostein.askim@stv.uio.no  
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