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Sammendrag 
 

Hvordan løses konflikter i temporære organisasjoner hvor det er manglende hierarkiske 

strukturer og autoritetslinjer? 

 

I økende grad kommer ulike aktører sammen for å løse unike og komplekse oppgaver som 

ikke kan løses alene og oppretter en temporær organisasjon, som slutter å eksitere når 

oppgaven er løst. Organisasjonene har derfor en tidslinje fra fødsel til død, og skiller seg ut fra 

tradisjonelle organisasjoner. I en slik konstellasjon øker sjansen for at det oppstår konflikter 

ettersom partene har ulike «hjem» og derfor gjerne ulike interesser og tolkninger til målet. 

Partene preges også av en dual lojalitet til den temporære organisasjonen og hjem-enheten. 

Dette øker sjansen for uenigheter og konflikter ettersom partene samtidig er gjensidig 

avhengige av hverandre som følge av den unike oppgaven som skal løses. Problemet er at 

samtidig som slike aktører er mer utsatt for konflikter er det ingen overordnende mekanismer 

som kan løse konfliktene. Slik er det er åpent for hvordan konflikter blir håndtert. 

 

En annen kontekst som også er preget av manglende hierarkiske strukturer og autoritetslinjer 

og samtidig er gjensidig avhengige er parter i internasjonale relasjoner. I denne konteksten er 

det en bred teori om at asymmetri og kompleksitet har betydning for konflikter og 

forhandlinger mellom partene. Med bakgrunn i dette er følgende problemstilling utformet: 

Har symmetri og kompleksitet betydning for konflikthåndtering i temporære organisasjoner? 

 

Fellesnemnder i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform har er et eksempel på 

samarbeid mellom autonome parter uten hierarkiske styringsstrukturer, som er gjensidig 

avhengige som følge av oppdraget om å samordne og forberede lokale 

sammenslåingsprosesser. Ved å kjenne til de 47 fellesnemndenes sammensetning i lys av 

symmetri og kompleksitet undersøker jeg problemstillingen gjennom et most similar system 

design. Basert på funn fra 10 informantintervju og dokumentstudier fra fellesnemnda for nye 

Midt-telamark og nye Stavanger finner jeg at støtte for at autonome parter som samarbeider 

om en felles oppgave under manglende styringsstrukturer vil håndtere konflikter ulikt som 

følge av grad av asymmetri og kompleksitet. Jeg finner videre et interessant funn som tyder 

på at symmetri og kompleksitet i en temporær organisasjon kan ha betydning for hvor 
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forpliktene den temporære organisasjonen vil være til planer vedtatt i den konstituerende 

fasen for en temporær organisasjon.  
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1. Innledning  
 

I forbindelse med Solbergregjeringens kommunereform har 119 kommuner gått gjennom en 

prosess for å forberede kommunesammenslåinger som for de aller fleste av kommunene trådte 

i kraft 1.1.2020. Oppgaven om å tilrettelegge for sammenslåinger er lagt til fellesnemnder 

som etter inndelingsloven § 26 opprettes for å samordne og forberede 

kommunesammenslåinger (KS 2017a). Etter inndelingsloven skal medlemmene av 

fellesnemdene bestå av representanter fra kommunestyrene i kommunene som skal 

sammenslås. Dette innebærer at medlemmene i fellesnemnder både representerer en fortsatt 

autonom kommune, samtidig som de arbeider for et felles prosjekt om å tilrettelegge for 

sammenslåing. Kommuner som har blitt sammenslått under dagens kommunereform kunne 

ikke trekke seg fra dette fellesprosjektet etter Stortinget vedtok ny kommunestruktur våren 

2017 (KS 2017b; Sandvik og Krekling 2017). Dette innebærer at partene i fellesnemnder er 

preget av en sterk gjensidig avhengighet og i kombinasjon med at partene er sammensatt av 

autonome parter og mangler hierarkiske styringsstrukturer og overordnet autoritetslinjer i 

samarbeidet, er fellesnemnda en interessant case av temporære organisasjoner. Dette er et 

fenomen som har eksistert i lang tid, men som også ses i økende grad og beskriver situasjoner 

der hvor ulike enkeltpersoner, avdelinger og organisasjoner arbeider sammen om en felles 

oppgave som ikke kan løses alene, definert av Goodman og Goodman (1976, s. 494) som: " a 

set of diversely skilled people working together on a complex task over a limited time period».  

 

Alle temporære organisasjoner er satt sammen av mennesker fra ulike avdelinger eller 

organisasjoner som medfører at de har manglende kjennskap til hverandre og ulike interesser, 

samtidig som de skal dele ressurser mellom seg. Dette gir grobunn for uenigheter, og ettersom 

partene ikke kan trekke seg unna hverandre ved uenighet vil det alltid ligge latente konflikter i 

et slikt samarbeid. Temporære organisasjoner vil ifølge Jacobsen (2016) derfor være mer 

preget av konflikter en tradisjonelle organisasjoner (Jacobsen 2016, s. 59 og s. 61). 

Sakskonflikter i moderate mengder kan være av det gode i lys av kreativitet, nytekning og 

ideer ved at ulike syn blir kastet opp og om hverandre. Likevel er konflikter noe en ønsker å 

begrense ettersom personkonflikter er ødeleggende, samtidig som forskning viser at det er 

vanskelig å skille sak fra person. Ved å se dette i sammenheng med at det er unngåelig at 

konflikter vil oppstå i temporære organisasjoner er det viktig å kunne håndtere de (Jacobsen 

2016, s. 64). Temporære organisasjoner kan være underlagt overordnede autoritetslinjer og et 
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overordnet hierarki ved å for eksempel være et samarbeid mellom ulike avdelinger i en 

organisasjon, men kan også bestå av organisasjoner som samarbeider om en felles oppgave og 

som mangler slike strukturer. Sistnevnte innebærer at partene er operasjonelt autonome og 

identifiserer seg selv som individuelle parter, men samtidig er gjensidig avhengige av 

hverandre, ettersom de har forpliktet seg til å oppnå noe i fellesskap (Goodman og Goodman 

1976, s. 495: Jensen mfl. 2018, s. 448) Spørsmålet er hvordan konflikter blir håndtert i en slik 

konstellasjon når ingen av partene har autoritet til å beslutte eller hvor saken kan ikke bringes 

inn for en overordnet autoritet? Er det den største parten som skjærer igjennom og dominerer 

med sitt syn? Forsøker parter å unngå konflikter i det lengste som følge av at de vet de verken 

blir enige eller har en overordnet autoritet som kan avgjøre konflikten? Satser partene på at en 

god samarbeidsdynamikk vil gjøre det lettere å løse konfliktene senere?   

 

Fra litteratur om konflikter og forhandlinger i internasjonale relasjoner og innen 

sosialpsykologien er det en sammenheng mellom grad av symmetri og konflikter, hvor det er 

sentralt at symmetriske parter er mer effektive og oftere kommer til enighet sammenlignet 

med asymmetriske konstellasjoner, og at symmetrien forsterkes av kompleksiteten i 

relasjonen (Rubin og Brown 1975). I likhet med temporære organisasjoner som består av 

autonome parter uten hierarki, kan aktørene i internasjonale relasjoner beskrives på samme 

måte. Det er derfor interessant å undersøke om disse forventingene kan forklare 

konflikthåndteringer i en temporær organisasjon, dette gir følgende problemstilling: Har 

symmetri og kompleksitet betydning for konflikthåndtering i temporære organisasjoner?  

 

Med 47 fellesnemnder som akkurat har løst en felles oppgave uten klare styringslinjer og 

autoriteter i en begrenset tidsperiode, har det vært en unik mulighet for å studere 

problemstillingen. Ettersom sammensetningen til alle de 47 konsortiene er kjent kan 

fellesnemder med ulik grad av symmetri og kompleksitet studeres. Jeg argumenter for at grad 

av likhet i størrelse er gode indikatorer på symmetri og at antall partnere er en god indikator 

for kompleksitet. Gjennom et most different system design basert på 10 informantintervjuer 

med medlemmer av fellesnemnda for de to nye kommunene nye Stavanger og Midt-Telemark 

undersøker jeg om grad av symmetri og kompleksitet har betydning for 

konflikthåndteringsstrategier. Videre i oppgaven er strukturen slik: I kapittel 2 redegjør jeg 

for kommunereformen og fellesnemnda spesielt. I Kapittel 3 presenterer jeg litteratur om 

temporære organisasjoner og viser litteraturens utvikling og hvorfor det er interessant å 

studere temporære organisasjoner og konflikthåndtering. Deretter går jeg videre til å 



 

 11 

presentere konflikthåndteringsstrategier og benytter teori fra internasjonale relasjoner og 

sosialpsykologi til å utlede forventinger til konflikthåndteringsstrategier. I kapittel 4 redegjør 

jeg for forskningsdesign og tar metodiske avveininger. Kapittel 5 presenteres resultatene fra 

den empiriske studien, før jeg i kapittel 6 drøfter resultatene opp mot forventingene og 

problemstillingen. I kapittel 7 viser jeg konklusjonene.  

 

2. Bakgrunn  

2.1. Solbergregjeringens kommunereform  

 

I juni 2014 startet arbeidet med Solbergregjeringens kommunereform. Regjeringens hensikt 

med kommunereformen var at den skulle legge til rette for større og mer robuste kommuner. 

Alle norske kommuner skulle frem til 2016 gjennomgå egen struktur og vurdere om den var 

egnet for å møte framtidige behov, og avklare om det var aktuelt å slå seg sammen med 

nabokommuner, gjerne omtalt som «napopraten». I hovedsak skulle disse lokale prosessene 

avgjøre om kommunene ble slått sammen eller ikke og derfor skulle reformen i hovedsak 

omhandle frivillige sammenslåinger. Det har likevel vært klart at Stortinget kunne overprøve 

lokale vedtak dersom de lokale vedtakene stanser endringer som er ønsket og hensiktsmessige 

med bakgrunn i regionale og nasjonale hensyn (KMD 2014, s. 29 og 51).  

 

Det var fylkesmenn i hele landet som fikk oppdraget med å tilrettelegge og koordinere 

prosessene på lokalt nivå og sørge for at prosessene var avsluttet våren 2016. Med bakgrunn i 

prosessene med «nabopraten» ble det fattet lokale vedtak i kommunene om de ønsket å 

fortsette å stå alene eller slå seg sammen med en eller flere av naboene. Med bakgrunn i disse 

lokale vedtakene vedtok Stortinget sommeren 2017 å redusere antall kommuner og etter 

1.1.2020 er antall kommuner i Norge redusert fra 428 til 356 (Regjeringen 2016; Regjeringen 

2020a). I dette vedtaket sommeren 2017 lå det at 15 kommuner ville bli tvangssammenslått av 

Stortinget, men etter valget i september samme år sørget KrF for at de to kommunene Leka og 

Bindal likevel fikk bestå som selvstendige kommuner og ikke bli sammenslått med Vikna og 

Nærøy. De andre vedtakene besto og forpliktet dermed kommunene til å gjennomføre 

sammenslåingsprosesser til 1.1.2020 (Gjerde og Husøy 2017).  
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Figur 1. Tidslinje over prosess og milepæler i kommunereformen (Regjeringen 2017).  

 

Regjeringens målsetninger for reformen er basert på Vabo-utvalgets anbefalinger, ledet av 

Signy Vabo. Utvalget ble oppnevnt av regjeringen for å foreslå kriterier med betydning for 

oppgaveløsning i kommunene og ble presentert i en samlerapport i 2014 (KMD 2014, s. 30). 

Følgende mål har regjeringen hatt for reformen:  

 

- Gode og likeverdige tjenester 

- Helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling 

- Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

- Styrket lokaldemokrati 

 

I sum var regjeringens mål med reformen å sikre at kommune kan løse oppgaver og rustes 

opp for fremtidens utfordringer (KMD 2014, s. 29). Ifølge Perspektivmeldingen 2013 vil det 

bli et økt behov for offentlige velferdstjenester i de kommende tiårene som følge av 

demografiske endringer. De fleste slike tjenester gis i kommunene og derfor må de sikre 

tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Ifølge regjeringen blir særlig små̊ kommunene (få 

innbyggere) betraktet som sårbare i den sammenheng, ettersom de har små̊ fagmiljø og 

problemer med å rekruttere tilstrekkelig kompetanse. Befolkningsveksten i mange byer gir et 

annet behov for kommunesammenslåing, ettersom det vil føre til utfordringer å tilpasse areal, 

infrastruktur og tjenestetilbud til den voksende befolkningen (KMD 2014, s. 8- 9). I lys av 

regjeringens målsetninger er økonomisk stabilitet og riktig kompetanse sentralt, hvor 

kommunene etter ekspertutvalgets syn bør ha minst 15.000 – 20.000 innbyggere for å oppnå 

robusthet (Ekspertutvalget 2014, s. 6).  
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2.2.  Fellesnemnda  
 

Kommuner som sammenslås skal opprette en fellesnemnd etter inndelingsloven. Videre skal 

fellesnemnda samordne og forberede en kommunesammenslåing jfr. inndelingsloven § 26. 

Etter inndelingsloven følger det at fellesnemnda skal forberede arbeidet med økonomiplan og 

budsjett for det første driftsåret i ny kommune, jfr. inndelingslova § 26 tredje ledd, utover 

dette er det lite klarhet i mandat og oppgaver. Dette må ses i lys av at inndelingsloven § 26 

fjerde ledd sier at andre arbeidsoppgaver og fullmakter for nemnda blir fastsatt i reglement og 

vedtas i de involverte kommunenes kommunestyrer. På tross av at mye er opp til 

kommunestyrene selv og at mandat og reglement blir avhengig av lokale vedtak viser likevel 

eksempler på reglement og mandat til ulike fellesnemnder at det er nok så likt på tvers av 

ulike kommunesammenslåinger. Det omhandler blant annet å behandle alle prinsipielle 

forhold som gjelder sammenslutningen, avgjøre lokaliseringen av ulike administrative og 

tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen og inngå avtaler på vegne av den nye 

kommunen. En viktig begrensning som gjelder alle fellesnemnder er at den kompetanse som 

ligger til «kommunestyret selv» ikke kan delegeres (Regjeringen 2019; KS 2017a).  

 

De lokale forhandlingene kalt nabopraten har gjerne munnet ut i en intensjonsavtale, denne 

avtalen sier mer inngående hvordan den nye kommunen skal se ut. For eksempel hva en ny 

felles kommune skal hete, hvor tjenester skal lokaliseres og hvilken del av den nye 

kommunen kommunehuset skal ligge i. Dersom prosessene ikke stopper opp før den tid, og 

det er aktuelt med en sammenslåing involveres gjerne innbyggerne gjennom 

folkeavstemninger eller innbyggerhøringer før det fattes vedtak i kommunestyrene. Med 

bakgrunn i intensjonsavtalen vurderer innbyggerne sin støtte til sammenslåing. 

Intensjonsavtalen er imidlertid ikke juridisk bindende og som prosjektrådmannen for 

sammenslåingen til Indre Østfold viser til, finnes det ingen virkemidler i bakkant- det er ingen 

korrektiver hvis den lokale avtalen blir brutt (Kommunal-Rapport 2019 s. 6). Det er denne 

kombinasjon med sparsomme overordnede styringslinjer og fravær av hierarki og 

autoritetsfordelinger som gjør det åpent for hvordan eventuelle konflikter innad i 

fellesnemnda håndteres. Likevel har ikke partene mulighet til å trekke seg fra 

sammenslåingen etter Stortingets vedtak om sammenslåing i 2017, derfor må partene løse 

eventuelle konflikter. Alternativet blir å utsette saker til nytt konstituert kommunestyre som 

kan skape utfordringer i den nye enheten og ikke levere på oppdraget den har fått. Det er dette 

som gjør det interessant å studere fellesnemnda som en case av temporære organisasjoner. 
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Den gir mulighet for å undersøke hvordan konflikter blir løst i en temporær organisasjon som 

består av autonome aktører uten etablerte hierarkiske strukturer.  

 

3. Litteratur og teori  
 

3.1.  Den temporære organisasjonen: Tid, team og oppgave 
 

Som nevnt i innledningen blir midlertidige strukturer i økende grad benyttet i ulike 

samfunnsmessige og organisatoriske omgivelser, noe som gjerne blir betegnet som 

«projectification» (Jensen mfl. 2018, s. 448). Allerede i 1965 spådde Bennis at det ville bli et 

økende behov for «ad hoc» eller midlertidige grupper for å håndtere nåværende og fremtidige 

organisatoriske problemer (Goodman og Goodman 1976, s. S. 495). Midlertidige systemer 

har i stor grad blitt sett i lys av prosjekter forklart av tradisjonell prosjektledelseslitteratur, 

hvor prosjektene blir vurdert etter klassiske kriterier for suksess etter Atkninson (1999). Her 

danner tid, kvalitet og kostnad det som blir kalt «jerntriangelet». Prosjektet var en suksess i 

tilfeller hvor det ble gjennomført innenfor tidsplanen, med ønsket kvalitet og innenfor 

kostnadsrammene som ble bestemt på forhånd (Hagebakken 2012, s. 29). Planlegging er slik 

en nøkkel i dette perspektivet. Planlegging blir likevel problematisk i lys av behovet for å 

opprette slike strukturer; Ifølge Goodman og Goodman (1976) opprettes temporære 

organisasjoner for å løse en oppgave som er av stor viktighet for den primære organisasjonen, 

men som det ikke finnes forhåndsbestemte prosedyrer for å håndtere i den permanente 

strukturen. Oppgaven er kompleks og unik og må derfor håndteres utenfor den primære 

strukturen av personer med ulik kompetanse og den unike oppgaven er derfor vanskelig å 

planlegge for og kan ikke løses alene. Å planlegge for en temporær organisasjon vil derfor 

innebære å planlegge for det ukjente, og man bør derfor forvente at det skjer endringer 

(Jacobsen 2016, s. 52).  

 

 Den unike oppgaven med behov for ulik kompetanse fører til at en går vekk fra den 

tradisjonelle funksjonelle inndelingen i den primære organisasjonen og samler kompetanse fra 

forskjellige deler av den (matrisestruktur). Behovet for ulike menneskers kompetanse for å 

løse oppgaven, etablerer en gjensidig avhengighet mellom medlemmene som må samarbeide 

for å finne løsninger frem til det gir ønsket leveranse. Selve leveransen er knyttet til et 
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spesifikt mål og har gjerne en tidsfrist for når den skal leveres til den primære organisasjonen. 

Dette medfører at både oppgaven og organisasjonen som arbeider med den er midlertidig 

(Goodman og Goodman 1976, s. 495; Packendorff 1995, s. 322). Det usikre og unike som 

kjennetegner en slik struktur blir problematisk ved at planlegging forutsetter god forståelse og 

oversikt over oppgavene, prosedyrer og fordeling, som mangler i temporære systemer 

(Goodman og Goodman 1976, s. 494).  

 

 
Tabell 1. Sammenligning mellom permanent og temporær organisasjon (Medina mfl. 2011, s. 

40). 

Av midlertidighet som det unike, følger det at tid anses som det viktigste tema og begrepet i 

litteraturen om midlertidig organiseringsformer. I kontrast til primære organisasjoner vil tiden 

alltid renne ut og «slutten» er som regel definert allerede ved start etter en kontrakt eller andre 

forhold (Ludin og Söderholm 1995, s. 439). Ved en forhåndsbestemt «død» blir den 

temporære organisasjonen et subjekt for utfall som haster å levere innenfor en tidsramme 

(Turner og Müller 2003, s. 1).  

Den temporære organisasjonen er avhengig av at personer og kompetanse samarbeider. 

Begrepet team er derfor et sentralt tema og begrep i litteraturen. Som følge av at oppgaven er 

unik og kompleks finnes det ikke regelmessige eller spesifiserte prosedyrer for å kunne 

håndtere den i den permanente organisasjonen og det er derfor nødvendig å danne et team av 

personer med ulik kompetanse for å løse oppgaven (Goodman og Goodman 1976, s. 495). 

Dette danner også en gjensidig avhengighet mellom partene frem til løsningen er levert 

(Bakker 2010, s. 474-475). I litteraturen ser det ut til å være enighet om at tidspresset skaper 

et oppgavefokusert team, hvor fokuset legges på elementer for å fullføre oppgaven fremfor 

menneskelige relasjoner. Det ikke er tid til annet enn å fokusere på elementer for å fullføre 
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oppgaven og sosiale relasjoner blir dermed mindre viktigere, sammenlignet med i en primær 

organisasjon (Ludin og Söderholm 1995, s. 447-448; Saunders og Ahuja 2006, s. 682).  

 

Begrepet oppgave (task) er også helt sentralt i litteraturen. Både kompetanse og personer 

organiseres rundt oppgaven, samtidig som et behov for å løse en oppgave som regel er 

årsaken til at en midlertidig organisasjon opprettes. Sammenlignet med mål som gjerne er det 

som legitimerer en primær organisasjon, er oppgaven (task) hovedmotivasjonen for 

opprettelsen og utviklingen av en temporær organisasjon. Oppgaven er gjerne unik og mer 

kompleks enn det en finner i primære organisasjoner og gjennomføres ikke på samme tid og 

på samme måte i en annen kontekst (Sydow og Brown 2018, s. 5; Ludin og Söderholm 1995, 

s. 438). 

 

Temaene tid, team og oppgave har fått stor oppslutning og blir referert til i flere bidrag i 

litteraturen om temporære organisasjoner (Se bidrag som Bakker 2010; Jacobsson mfl. 2018; 

Sydow og Brown 2018). Det var de skandinaviske forskerne Ludin og Söderholm som 

utviklet et rammeverk med de tre konseptene i sitt bidrag fra 1995. Begrepet overgang var 

også en del av deres teori, men Bakker (2010) argumenterer for at konseptet kontekst må 

tilføres teorien om temporære organisasjoner, og videre kan erstatte overgangskonseptet hos 

Ludin og Söderholm (1995), da han i sin gjennomgang av artikler fra over 15 år kun fant få 

som samsvarte med konseptet (Sydow og Brown 2018, s. 6). Kontekstbegrepet har imidlertid 

vært tilknyttet mye diskusjon. På tross av at temaene tid, team og task er sentrale tema i 

litteraturen og ser ut til å bli slått «ring om» er det fortsatt en pågående diskusjon om i hvilken 

grad temporære organisasjoner skal ses i lys av sin kontekst. Som følge av at individuell 

kunnskap ikke er nok og det ikke finnes prosedyrer for å håndtere oppgaven i den primære 

strukturen kreves det et samarbeid på «tvers».  

 

Den temporære organisasjonen har en integrerende funksjon, som muliggjør den 

tverfunksjonelle integreringen som den er avhengig av for å løse oppgaven. Med bakgrunn i 

det tverfunksjonelle argumentet viser Engwall (2003) med bidraget sitt at «No project is an 

island» og at prosjekter ikke er isolert i tid og rom, slik som bidraget til Ludin og Söderholm 

(1995) tar utgangspunkt i (Engwall 2003, s. 789-791). Tidligere aktiviteter, fremtidige planer, 

tradisjoner og normer i prosjektets organisatoriske kontekst vil påvirke prosjektet og derfor 

må de anses som åpne systemer i en større kontekst som vil kunne påvirke den temporære 

organisasjonen (Engwall 2003, s. 790 og s. 802-804). Det er dette konseptet som også fører til 
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en diskusjon om det oppgavefokuserte og harmoniske synet i litteraturen kan forklare hele 

bildet av en temporær organisasjon. Fokuset på oppgaven er sentralt i bidraget til Ludin og 

Söderholm (1995), hvor den temporære organisasjonen blir sett gjennom en livssyklus fra 

fødsel til død. Etter en fase hvor det mobiliseres støtte til prosjektet (entrepenørfasen) 

opprettes prosjektet, kobles fra sin permanente struktur, gis en egen plass i historien og en 

egen identitet (Ludin og Söderholm 1995, s. 446- 447). I neste fase, «partitioning-fasen», 

isoleres og voktes planene vedtatt i entrepenørfasen fra påvirkning utenfra. Dette vitner om et 

team som slutter opp om planene og ønsker å utføre oppgaven. Dette innebærer at 

beskyttelsesmekanismer trer i kraft, hvor prosjektet begrenser kontakt med andre 

organisasjoner eller personer utenfra. Ludin og Söderholm (1995) omtaler dette som 

«vakthold», hvor eventuelle forstyrrelser utenfra normalt blir argumenter for å holde seg til 

vakthold og planene fremfor argument for et mer åpent forhold til miljøet rundt. Dette er for å 

sikre det løpet som er skissert gjennom planene, samt for å holde kontroll på eventuelle 

endring som kreves (Ludin og Söderholm 1995, s. 448).  

 

Tilslutt i prosjektets levetid, viser forfatterne til en fase for «påkobling», hvor 

prosjektresultatene overleveres til den primære organisasjonen. Ettersom midlertidige 

organisasjoner i utgangspunktet er frakoblet, blir de koblet til igjen når de slutter å eksistere 

(Ludin og Söderholm 1995 s. 445-449).  I Ludin og Söderholms (1995) bidrag ses 

organisasjonen som isolert fra sin omverden, fra den opprettes til den slutter å eksistere. Den 

temporære organisasjonen gis en egen identitet og plass i historien. Dette er på tross av at 

medlemmene oppgis å ha egne «hjem». Med «hjem» menes at medlemmer kommer fra 

forskjellige steder; dette kan både være på tvers av avdelinger internt i en organisasjon eller 

på tvers av organisasjoner (Jacobsen 2016, s. 21).   

 

 

3.2. Handlingsfokus 
 

Handlingsorganisasjonen er et organisasjonsideal i oppgaveperspektivet som er sentralt i bidraget til 

Ludin og Söderholm fra 1995. Bidraget deres viser også hvordan medlemmene «vokter» planene slik 

at de skal ble gjennomført som planlagt. Oppgavefokuset underbygges av tidspresset og fravær av 

forventning om senere interaksjon mellom medlemmene, slik at det verken er tid eller nødvendig å 

legge vekt på sosiale relasjoner, men heller på elementer for å løse oppgaven. Etter Bakkers (2010, s. 
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473) systematiske gjennomgang av sentral litteratur om temporære organisasjoner skal det også være 

enighet om et oppgavefokus. Etter hvordan litteraturen fremstiller oppgavefokuset virker det som det 

verken er uenigheter eller konflikter blant medlemmene. De holder seg til å tolke planene som er 

bestemt i tidligere faser om til handling, og vokter planer fremfor å endre disse, sett i lys av blant 

annet Ludin og Söderholms (1995) «vokter-fase».  Handlingen står i sentrum og alle har fokus på de 

handlingene som må utføres for å løse oppgaven (Andersen 2010). Sammensetningen av kunnskap og 

aktører skal organiseres slik at det blir naturlig å konsentrere oppmerksomheten rundt visse områder, 

selv om individene kan ha annen kunnskap, avgrenses dette på måte som sikrer at et minimum av 

suksess oppnås (Ludin og Söderholm 1995, 447- 448).  

   

På tross av at det enes om et oppgavefokus er det også en avgjørende faktor å ikke bare få 

kompetansene til å spille sammen, men også menneskene, ettersom det er de som besitter 

kompetansen (Jacobsen 2016, s. 14-16). Som følge av begrenset tid til å levere på oppdraget er det 

ikke tid til å utvikle gunstige gruppeprosesser slik som samhold og tillit. Tillit er en helt nødvendig 

sosial mekanisme for kunnskapsutveksling. Dette har ført til at forskere har fokusert på å forklare 

hvordan det likevel kan skje kunnskapsutveksling mellom medlemmene i en midlertidig temporær 

organisasjon (Poppo 2008, s. 39; Li 2005, s. 82; Meyerson mfl. 1996, s. 167).   

 

En forklaring kan ses i lys av definisjonen til Goodman og Goodman (1976, s. 494) av temporære 

organisasjoner, hvor det vises til at en temporær organisasjon består av «skilled people». Forskere 

forklarer tillit som et resultat av at medlemmene ofte er individer som tilhører en profesjon slik som 

for eksempel ingeniører, som gjør at tillit kan etableres etter vedkommende sin tilhørigheten til faget, 

istedenfor personen. Dawes (1994) viser hvordan forventninger blir standardisert og definert etter 

oppgaver fremfor personligheter: «We trust engineers because we rust engineering and believe that 

engineers are trained to apply valid principles of engineering (Grabher 2002, s. 210). Slik er det rollen 

personen har som det gis tillit til, fremfor individet.  

 

Etter hvert som det har blitt økende oppmerksomhet rundt prosjekt som er sammensatt av flere 

organisasjoner- gjerne omtalt som interorganisatoriske prosjekt, skal «roller» også bidra til å «lette» 

tillit fra prosjekt til prosjekt, ved at roller opprettholdes «på tvers» gjennom «swift trust». Rollebasert 

samhandling oppstår ved at medlemmer av temporære organisasjoner avhenger av nettverk av 

organisasjoner for fremtidig karriere (Bechky 2006, s. 3). På tross av at det ikke nødvendigvis er en 

forventet samhandling med akkurat de samme medlemmene, er det en fremtidig forventning om at de 

vil innta de samme rollene i fremtiden. Slik skjer det en reproduksjon av rollestrukturer som driver 
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koordinering i disse midlertidige organisasjonene og opprettholder kontinuitet på tvers av prosjekter. 

At medlemmene er avhengig av det samme nettverket gjør at medlemmene er lojal til det enkelte 

prosjekt og opprettholder rolleforventningene. Slik opprettholdes rollestrukturen på tvers av prosjekt 

og harmonien i det enkelte prosjekt. Et eksempel er hvordan Bechky (2006) viser i sin studie av 

filmprosjekter at samme rollestruktur er kommunisert fra prosjekt til prosjekt og gir en koordinering 

og kontinuitet for hvordan medlemmene oppfyller rolleforventningene sine og fullfører arbeidet. 

Medlemmenes karriere er avhengig av prosjekt innenfor samme nettverk, og på tross av at prosjektene 

avsluttes, utvikles det forståelse for en overordnet struktur i filmprosjekter som hjelper medlemmer til 

å koordinere aktivitetene (Bechky 2006, s. 9). Dette viser hvordan læringsprosesser på tvers kan 

«lette» koordinering i en temporær organisasjon, men at den ikke nødvendigvis utvikles gjennom 

vedvarende samhandling, men gjennom en minimal tilkobling mellom prosjektene (Grabher 2002, s. 

211). Grabher (2002) argumenterer derfor for at både «skyggene» fra tidligere erfaring og 

«skyggene» av potensiell fortid for samarbeid påvirker samhandling, og at på tross av at temporære 

organisasjoner kan være fysisk isolert i perioder, vil konteksten tas med inn organisasjonen (Grabher 

2002, s. 209). Det kan dermed skje en form for institusjonalisering mellom prosjekter i et større 

nettverk av prosjekter, hvor rolleforventninger opprettholdes. Samtidig vil rolleforventningene 

innebære en form for repetering, ettersom rollene opprettholder en kontinuitet på tvers av prosjekter 

(Bechky 2006, abstrakt).  

 

3.2.1. Gir midlertidige organisasjoner en koordinerende og tillitsskapende kontekst? 

 

Så langt har temporære organisasjoner blitt presentert med en kontekst som «binder» ulike temporære 

organisasjoner sammen. Som fører til både koordinering og tillit mellom partene, samt opprettholder 

harmoni og orden. Samarbeid mellom forskjellige grupper i et prosjektarbeid blir ansett som en 

naturlig del av prosessen i bidraget til Ludin og Söderholm (1995) noe som også ses i bidrag som 

Bechky (2006) og Grabher (2002) (van Marrewjik mfl. 2016, s. 1750).  For medlemmene vil det være 

en felles interesse om å ferdigstille prosjektet innen tidsfristen, med riktig kvalitet og innenfor de 

definerte kostnadsrammene. Likevel gir på tvers-dimensjonen grobunn for dual lojalitet. Dette kan 

føre til en konflikt mellom hjemme-enheten og den midlertidige-enheten. Ifølge Jacobsen (2016) må 

også en slik konflikt rett og slett forventes (Jacobsen 2016, s. 59 og 63). Dette står i motstrid til det 

harmoniske synet som fremstilles i den gjennomgåtte litteraturen, jeg så langt har fremstilt. Som 

tidligere nevnt har Engwall (2003) argumentert for at konteksten til temporære organisasjoner føre 

med seg en fortid, nåtid og fremtid som vil påvirke den temporære organisasjonen (Engwall 2003, s. 

790 og s. 802-804). Som Jacobsen (2016) påpeker vil kjennetegn med temporære organisasjoner og 
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dens kontekst bidra til utfordringer, som også kan medvirke til mindre velfungerende og harmoniske 

temporære organisasjoner.  

 

Bidraget til Turner og Müller (2003) problematiserer hvordan et prosjekt kan sammenlignes 

med et byråkratisk byrå eller etat. Etter det velkjente prinsipal-agent dilemmaet, hvor agenten 

har mer oversikt i daglig drift enn prinsipalen, står den primære organisasjonen (som er den 

som vanligvis etablerer en temporær organisasjon) ovenfor problemer: Prosjektlederen har 

mer oversikt i det daglige og kan motiveres av egeninteresse. Bidraget sier implisitt at det 

midlertidige teamet ikke nødvendigvis er handlingsorienterte, som står i kontrast stil 

oppgavefokuset i tidligere bidrag. Men i likhet med andre bidrag vises det til en rollestruktur 

som opprettholdes på tvers av prosjekter som gjør at handlingsfokuset holdes i «sjakk». En 

prosjektleder vil ønske å opprettholde sin profesjonelle rolle og rykte for aktuelle fremtidige 

arbeidsgivere i senere prosjekt. Derfor er det en «skygge» som skaper og sørger for at det 

opprettholdes en lojalitet til det enkelte prosjekt (Turner og Müller 2003, s. 5-7). Slik viser 

Turner og Müller (2003) hvordan medlemmene, med særlig vekt på prosjektleder, i en 

temporær organisasjon kan ha egeninteresse tilknyttet oppgaven, som kan gå på bekostning av 

det den primære organisasjonen interesserer. Den opportunistiske oppførselen skal forhindres 

av overvåkningssystemer og ønsket om videre karriere som prosjektleder. Sett i lys av den 

interorganisatoriske dimensjonen skal nettverket fungere som en institusjon som 

medlemmene er avhengig av for fremtidig karriere, og slik motiveres til å oppfylle 

rolleforventninger i det enkelte prosjekt, samtidig som rollene fungerer som en tillitsbygger 

ved at rollene består på tvers av prosjektene, selv om prosjektene er ulike. Den 

interorganisatorisk dimensjonen gir derimot en annerledes kontekst enn den i Müller og 

Turners (2003) bidrag, ved at det ikke finnes noen overordnet myndighet som legitimt kan 

holde styr på og overvåke partene. Det finnes ingen kontrollmekanismer utover en eventuell 

kontrakt som kan hindre opportunistisk oppførsel i en slik kontekst (Jacobsen 2016, s. 41).  

 

3.3. Fra beslutningsrasjonalitet til handlingsrasjonalitet  
 

Gjennomgangen av litteraturen så langt har hatt som mål å vise hvordan litteraturen har utviklet seg 

fra synet på at forhåndsbestemte planer er avgjørende for suksess, til et fokus på at handling som 

medfører at temporære organisasjoner blir ansett som harmoniske og uten konflikter og uenigheter. 

Herunder hvordan oppgavefokuset og rollestrukturene blir en mekanisme for å opprettholde 
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harmoniske forhold, samtidig som det ikke problematiseres rundt den temporære organisasjonens 

kontekst. Dette er på tross at det er en utvikling i litteraturen fra å se på den temporære organisasjonen 

som isolert i tid og rom.  

 

I litteraturen har skillet mellom primær organisasjon, som skal ta seg av politikk og den midlertidige 

organisasjonens fokus på handling vært viktig for at medlemmenes handlingsfokus skal utløses 

(Andersen mfl. 2010. s, 124).  

 

 
(Figur 2a. Forholdet mellom primær- og temporær organisasjon. Basert på Andersen 2010).   

 

 
(Figur 2b. som en temporær organisasjon hvor flere permanente organisasjoner inngår (Basert på 

Andersen 2010).   

 

I økende grad operer imidlertid temporære organisasjoner med stadig mer komplekse oppgaver, som 

gjør at dette skillet slår sprekker. De komplekse oppgavene fører til at den temporære organisasjonen 

tvinges til å ivareta og engasjere seg i politiske beslutningsprosesser. Dette skaper ikke bare en 

spenning mellom det å balansere politikk og handling, men der hvor den permanente organisasjoner 

fungerer som den temporære organisasjonen slik som i versjon to av figur. 2b, vil det også være ekstra 

utfordringer knyttet til institusjonell kompleksitet; en beskrivelse av at det eksisterer flere logikker 

med motstridende, eller i det minste divergerende atferd (Andersen mfl. 2010, s. 134-135; Dille mfl. 
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2018, s. 673).  Dette kan gi grobunn til store politiske diskusjoner rundt mål og hvordan disse målene 

skal nås som igjen kan gå utover effektivitet (handlinger). Identifisering kan også bli et problem i et 

slikt samarbeid ettersom identifisering til sin «hjemme»-enhet, den primære organisasjonen, kan 

hemme identifisering med det det temporære teamet. Identifisering er viktig for et team: Det er limet 

som binder de sammen. Det skal øke etterlevelse, motivasjon og arbeidsglede (Rockmann mfl. 2007, 

s. 728). Tilhørighet til primær organisasjon medfører også økt sjanse for motstridende tolkninger og 

løsninger av problemet. Det kan være ulikt hvordan veien til målet eller målet i seg selv vil tolkes 

(Sydow og Braun 2018, s. 5) 

 

Et annet moment er at det mellom partene deles en knapp ressursramme, som oppmuntrer til 

opportunistisk oppførsel. Partene kan lett føle at de står i et «null-sumspill», hvor parten oppfatter at 

det som den andre vinner oppfattes som et tap for parten selv. Ønske om å maksimere egne interesser 

på bekostning av helheten kan derfor lett oppstå (Jacobsen 2016, s. 22). I kombinasjon institusjonell 

kompleksitet, vil det kunne føre til uenighet og konflikt mellom partene. På tross av en fellesinteresse 

i å nå et mål, taler argumentene for at en temporær organisasjon ikke bare er en kontekst for orden, 

handling og harmoniske rollestruktur, men også uenigheter og konflikt (van Marrewjik mfl. 2016, s. 

1748). En temporær organisasjon i lys av en idealistisk handlingsorganisasjon vil derfor gi et skjevt 

bilde av hva som faktisk skjer i en temporær organisasjon. Konflikter er sannsynlig i alle temporære 

organisasjoner; institusjonell kompleksitet, delt ressursramme og gjensidig avhengighet vil være 

problematisk der hvor ulike avdelinger i en og samme organisasjon utgjør en temporær organisasjon 

og der hvor det omhandler ulike organisasjoner som samarbeider. Imidlertid er en vesentlig forskjell 

at der hvor den temporær organisasjon består av ulike primære organisasjoner mangler en hierarkisk 

struktur og overordnede autoritetslinjer. I et slikt uvanlig og diffust hierarki, uten formelt avklarte 

autoritetsrelasjoner finnes det ikke institusjonelle regler for konflikthåndtering. Det er mer åpent 

hvordan konflikter håndteres. Likevel tilsier den gjensidige avhengigheten at de er forpliktet til 

hverandre i form av å skulle løse en oppgave sammen. Dette gjør temporære organisasjoner satt 

sammen av ulike organisasjoner blir spesielt interessante å studere i lys av konflikthåndtering (van 

Marrewjik mfl. 2016, s. 1747- 1748).  

 

3.4. Konflikthåndtering  
 

Etter en gjennomgang av litteratur om temporære organisasjoner har jeg vist at den skaper en kontekst 

for både orden og konflikt, handling og politikk. Konflikt er en del av den normale, daglige praksisen 



 

 23 

i den politiske organisasjonen, og konflikter blir forstått som muligheter til å spille ut tvister, samt å 

reflektere over og utvikle ulike perspektiver. Dessuten er politiske organisasjoner problemorienterte, 

og problemer uten et definitivt svar blir spesielt verdsatt (Andersen mfl. 2010, s. 125). Leveransen 

som en temporær organisasjon skal gi innebærer imidlertid at det må skje konkrete handlinger for å 

løse slike problemer slik at leveransen blir gitt innenfor tidsfristen. Dette gir et oppgavefokus hvor 

den temporære organisasjonen må utføre handlinger for å løse oppgaven og oppnå ønsket leveranse, 

selv om det kan være tilknyttet uenigheter til hvordan en skal gjøre dette.   

 

På tross av at litteraturen sier noe om et konfliktpotensial som ligger latent i temporære 

organisasjoner, sier litteraturen lite om forløpet av slike konflikter, eller hvordan den 

temporære organisasjonen håndterer konfliktene når den består av autonome parter. Det har 

derfor vært nødvendig å finne teori som kan forklare hvordan konflikter håndteres, utenfor 

litteraturen om temporære organisasjoner. Som påpekt i innledningen av denne oppgaven 

finnes det litteratur om hvordan grad av symmetri og kompleksitet vil påvirker parter, både 

innenfor konteksten internasjonale relasjoner og innenfor sosialpsykologien. Dette omhandler 

også autonome parter som mangler etablerte strukturer. Rahim (2002) har videre utviklet 

konflikthåndteringsstrategier for organisasjoner og denne litteraturen kan benyttes for å utlede 

forventinger til konflikthåndteringsstrategier. Av hensyn til fremstillingen vil jeg først 

gjennomgå Rahims (2002) konflikthåndteringsstrategier før jeg går videre til litteraturen fra 

internasjonale relasjoner som skal lede meg inn på hvorfor jeg mener å kunne besvare 

problemstillingen ved å kombinere litteratur fra ulike kontekster, før forventingene tilslutt 

utledes.  

 

3.4.1. Rahim (2002): Strategier for håndtering av konflikter i organisasjoner 

 

Som nevnt i innledningen er konflikter i organisasjoner noe som en ønsker å unngå, men som 

samtidig er unngåelig at vil oppstå. Rahim (2002) har introdusert fem ulike 

konflikthåndteringsstrategier og forsøkt å utvikle strategier for konflikthåndtering i 

organisasjoner. I bidraget presenteres de fem ulike konflikhåndsteringsstrategiene: 

Integrasjon, ettergivenhet, dominans, kompromiss og unngåelse (Oversettelse av Jacobsen 

2016, s. 67). Rahim (2002) rangerer de fem strategiene etter hvordan en part ved bruk av 

strategien tar hensyn til «seg selv» og/eller «andre», videre skiller han mellom en 

problemløsende og en forhandlende dimensjon slik det fremgår av figur 3.  
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Figur. 3 The Dual Concern model Rahim (2002, s. 221).  

 

På tross av at handlingsfokuset i en temporær organisasjon skal utløse og sørge for effektivitet 

slik at oppgaven løses innenfor en forhåndsbestemt tidsfrist er det imidlertid ikke selvsagt. 

Effektiviteten vil også avhenge av at medlemmene fungerer som et team. Et utelukkende 

fokus på handlingseffektivitet i en temporær organisasjon vil derimot kunne undergrave 

effektviten. På tross av at noen konflikthåndteringer vil være mer effektive for å få 

handlingene i gang raskt «task work», vil den totale effektiviteten også avhenge av «team 

work» og en konflikthåndtering bør derfor ta hensyn til dette (Jacobsen 2016, 67). Dette vil 

være utgangspunktet for hvordan jeg presentere Rahim (2002) sine strategier:  

 

1. Med den første strategien for konflikthåndtering, integrasjon eller problemløsning, 

søker partene å identifisere årsaken til konflikten og analysere den. Gjennom åpenhet 

og utveksling av informasjon skal partene komme frem til en håndtering som er god 

for alle. Denne strategien er effektiv for behandling av komplekse problemer og i 

tilfeller hvor en part ikke kan løse et problem alene. Integrasjon som strategi tar ifølge 

Rahim (2002) høy grad av hensyn til alle de involverte partene. Ettersom en temporær 

organisasjon opprettes for å løse problemer en part ikke kan løse alene og er avhengig 

av samarbeid mellom ulike medlemmer, er dette en strategi som bør være nyttig for en 

temporær organisasjon. Strategien er en harmonisk måte å håndtere konflikter på med 
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tanke på samholdet (team work). På tross av at den krever noe tid til å utveksle og 

finne ut av konfliktene vil den være effektiv for å ivareta effektivitet totalt. Den 

forutsetter imidlertid at en det settes av tid til å finne ut av uenigheter, ettersom å finne 

én beste løsning er utfordrende etter konflikten har manifestert seg. Dette betyr at 

partene må finne ut av uenigheter før konflikten øker i intensitet (Rahim 2002, s. 218 

og Jacobsen 2016 s. 67-68). 

 

 

 
  

Figur 4. Konflikters utvikling over tid (Jacobsen 2016, s. 61).  

 

 

For å gi klarhet i konflikters intensitet viser jeg til figur 3. basert på Jacobsen (2016). Her er 

laveste intensitet på konflikter latente konflikter. Som nevnt i innledningen vil latente 

konflikter alltid ligge i bunn for grupper som skal arbeide sammen om noe, og er derfor alltid 

til stede i en temporær organisasjon. Dersom partene oppfatter at de kan tape noe, øker 

konflikten til en oppfattet konflikt. Med aktivering av emisjoner slik som frykt eller redsel 

øker konflikten i intensitet til en følt konflikt. På øverste nivå finner vi en manifest eller 

opplevd konflikt, som beskriver der hvor konflikten utrykkes gjennom ord og handlinger 

(Jacobsen 2016, s. 60). Det er på dette nivået det vil være utfordrende å benytte integrasjon 

som konflikthåndtering.  

 

2. Den andre strategien, ettergivenhet, beskriver en strategi der en av partene gir etter for 

den andre partens behov og gir opp å kjempe for sine synspunkter. Denne strategien er 

nyttig når en part ikke er kjent med problemene i konflikten, i tilfeller hvor en part er 
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villig til å gi opp noe i håp om å få noe igjen fra den andre parten eller der parten 

mener «å gi opp» er nødvendig for å bevare relasjonen til den andre. Strategien er 

forhandlende framfor problemløsende og kan derfor være problematisk: Partene blir 

ikke enige om noe felles, og det er parten som gir opp som taper. En part kan 

imidlertid godta å ikke få det som den vil i en lovnad om å få noe tilbake. Dersom 

parten gjør dette, men ikke får noe tilbake er det sannsynlig at det kan skape splid i et 

samarbeid i en temporær organisasjon. Slik kan det gå negativt utover «team work» og 

den totale effektiviteten (Rahim 2002, s. 218-220).  

 

3. En tredje strategi er dominans. Denne strategien beskriver tilfeller hvor en part bruker 

sin overlegne makt til å påtvinge andre sine løsninger. Dette kan betraktes som et 

«null-sumspill» hvor en dominerende eller konkurrerende part går inn for å oppnå 

målet sitt og ignorer behovet og forventingene til andre. Strategien kan ikke 

svartmales helt, ettersom den kan være passende når problemet er viktig for parten og 

en ugunstig avgjørelse kan føre til skade for parten selv. Likevel er strategien 

forhandlende og hensynet til den andre parten vil bli ignorert. Håndteringen kan derfor 

gå negativt utover «team work» og den totale effektiviteten i en temporær 

organisasjon (Rahim 2002, s. 219-220).   

 

 

4. Den fjerde strategien unngåelse (avoidning) er en strategi hvor en egentlig ikke 

håndterer konflikten, men heller forsøker å unngå den slik at den ikke kommer opp til 

overflaten og øker i intensitet. Likevel kan strategien være nyttig for å kjøle ned en 

konflikt. Tid kan føre til at partene etter å ha tenkt seg om, innser at konflikten var 

triviell slik at partene kan komme frem til enighet likevel. Den er ikke nyttig der hvor 

det kreves en håndtering der og da, hvor partene har ansvar for å ta stilling til 

problemet eller i tilfeller hvor saken er viktig for partene (Rahim 2002, s. 220 og 

Jacobsen 2016, s. 67). På tross av den ikke tar hensyn til «task work» tar den likevel 

hensyn til «team work» på den måten den tar hensyn til samarbeidet og hindrer at 

konflikten blir manifestert og gir mulighet for at partene kan bli enige senere.  

 

5. Den femte strategien er kompromiss. Strategien innebærer å «gi og ta» hvor alle 

involverte blir litt fornøyde og litt misfornøyde. Alle gir opp noe for å fatte en 

avgjørelse som er gjensidig akseptabel derfor er strategien nyttig dersom man ikke 
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makter å finne én felles løsning. Kompromiss kan tjene til formålet dersom partene 

ikke makter å bli enige ettersom den befinner seg i en mellomstilling mellom hensyn 

til seg selv og andre. Ved at begge parter gir og tar kan den imidlertid være en god 

løsning for å ivareta både «task og team work» i tilfeller hvor én felles beste løsning 

ikke er mulig (Rahim 2002, s. 219-222). 

 

Oppsummert vil partene med bruk av strategiene integrasjon, kompromiss og unngåelse ta 

hensyn både til «seg selv» og «andre», og derfor (i mer eller mindre grad) ta hensyn til «team 

work». Strategiene dominans og ettergivenhet kan være mer effektive for å ivareta «task 

work» sammenlignet med strategiene integrasjon, kompromiss og unngåelse. Dette er med 

bakgrunn i at strategiene sørger for at den temporære organisasjonen kan komme i gang med 

arbeidet igjen, uten å bruke tid på problemløsning slik som gjennom integrasjon eller måtte 

utsette problemer for å håpe at man kan bli enige på et senere tidspunkt som med unngåelse. 

Likevel er de forhandlende og representerer strategier hvor en tar hensyn til bare seg selv eller 

bare andre. Strategiene kan gå negativt utover «team work» ved å ignorere det totale hensynet 

til alle involverte, ettersom en temporær organisasjon er avhengig av et velfungerende team 

for å løse oppgaven, vil en effektiv strategi være den som ivaretar hensyn til alle involverte og 

som bidrar til bedre effektivitet totalt.  Hvordan Rahim (2002) sine strategier er vektlagt i 

dette delkapittelet vil sammen med teori fra konteksten for internasjonale relasjoner bli 

benyttet for å utlede forventinger til konflikthåndtering i temporære organisasjoner.  

3.4.2.  Konflikter og forhandlinger i internasjonale relasjoner  

 

Ettersom parter i internasjonale relasjoner i likhet med temporære organisasjoner er autonome 

parter uten hierarkiske styringslinjer har jeg vurdert det som relevant at teori om konflikter og 

forhandlinger i konteksten for internasjonale relasjoner kan benyttes for å forklare hvordan 

konflikter håndteres i temporære organisasjoner. Det er likevel ikke åpenbart at teorier om 

forhandlinger kan belyse konflikter i en temporær organisasjon. Schelling (1980) 

argumenterer imidlertid for at studier av strategier for å håndtere konflikt egentlig vil være en 

studie av forhandlinger i internasjonale relasjoner. Argumentet er med bakgrunn i at 

konflikter i internasjonale relasjoner sjeldent omhandler kun motstridende interesser, men 

også felles interesser Schelling (1980, s. 4-6). En studie av strategier for håndtering av 

konflikter vil derfor stå i fare for å kun fokusere på motstridende interesser. Dette må ses i lys 
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av hvordan konflikter defineres som: “An active disagreement between people with opposing 

opinions or principles” (Cambridge University Press 2020). Likevel er det som regel en 

gjensidig avhengighet i en internasjonal konflikt, ettersom et fravær av uavhengighet mellom 

parter med helt motstridende interesser vil innebære en total utslettende krig eller en krig som 

ikke blir noe av i det hele tatt, som vil være et sjeldent tilfelle ifølge Schelling (1980). Studier 

av strategier i konflikter bør derfor studeres som en forhandlingssituasjon som tar hensyn til at 

det også eksisterer en gjensidig avhengighet og derfor felles interesser mellom partene 

(Schelling, 1980, s. 4-6). 

 

En forhandling defineres av Rubin og Brown (1975, s. 2) som: “The process whereby two or 

more parties attempt to settle what each shall give and take, or perform and receive, in a 

transaction between them”. Av definisjonen fremgår det at forhandlingsprosessen implisitt 

innebærer en gjensidig avhengighet, og derfor en felles interesse mellom partene. Med 

utgangspunkt i forhandlinger vil en unngå faren for å kun fokusere på de motstridende eller 

felles interessene mellom partene.  I internasjonale konflikter, som i forhandlinger, er partene 

avhengige av hverandre for å oppnå mål og ønsker. Stater kan ikke inngå handelsavtaler med 

seg selv, og går sjelden inn i kriger med ønske om å utslette en annen stat totalt, ettersom det 

som regel eksiterer et avhengighetsforhold mellom statene. På samme måte er en tilnærming 

med fokus på motstridende og felles interesser en fruktbar måte å studere konflikthåndtering i 

temporære organisasjoner, ved at den tar hensyn til både den gjensidige avhengigheten 

mellom partene, men også de motstridene interessene som følger av sammensetningen på 

tvers. Med bakgrunn i Schelling (1980) vil jeg derfor basere meg på at konfliktstrategier i de 

aller fleste tilfeller er studier av forhandlinger og benytte forhandlingslitteratur til å utlede 

forventinger til konflikthåndteringsstrategier.  

 

3.4.3. Symmetri i internasjonale relasjoner  

  

Symmetri er et sentralt konsept i studier av parter i internasjonale relasjoner (Pfetsch 2011, S. 

44). Hva symmetri er i en internasjonal relasjon er imidlertid ikke selvsagt, men ifølge Pfetsch 

(2011, s. 41) omhandler det lik allokasjon av maktressurser. Kriesberg (2014) fokuserer også 

en balanse i maktressurser, ved å vise til at en endring av konflikter mellom parter i en 

internasjonal konflikt vil være mer sannsynlig der det skjer endringer i maktbalansen mellom 

partene, altså i tilfeller hvor den svake parten får likere makt med sin i utgangspunktet sterkere 
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motpart. Kriesberg peker på USAs relasjon til Sovjetunionen, Nord-Korea og Iran som et 

eksempel, ettersom forhandlinger mellom partene startet da landet uten atomvåpen tilegnet seg 

dette eller nærmet seg å ha slike våpen (Kriesberg 2014, s. 118). Relasjonen ble nærmere 

forbedring med en likere allokasjon av matressurser- en mer symmetrisk relasjon.  

 

I likhet med Krisbergs (2014) studier av internasjonale konflikter, er makt sentralt i 

forhandlingslitteratur, hvor et gammelt «puzzle» er hvordan svakere parter kan forhandle med 

sterkere parter og fremdeles tjene noe (Rubin og Zartzman 1995, s. 349). Rubin og Browns 

(1975) mye siterte bok viser også at likere makt mellom parter vil føre til mer effektive 

forhandlinger, sammenlignet med ulik makt (Rubin og Brown s. 221). Boken baseres på omlag 

1000 eksperimentelle studier fra laboratorieforskning om forhandlinger, hvor flere 

eksperimenter gir støtte for at: Jo nærmere partene er i makt, jo mer vil forhandlingseffektiveten 

øke (Rubin og Brown 1975, s. 223). Komorita og Barnes (1969) finner i tillegg at parter med 

lik makt oftere kommer til enighet og at det krever færre forsøk, sammenlignet med parter med 

ulik makt (Beriker og Druckman 1996, s. 163-165). Rubin og Brown (1975, s. 222-223) finner 

videre støtte i eksperimentstudiene for at maktulikhet tenderer til dominerende og tvangsfull 

atferd hos parten med mer makt og underdanig oppførsel eller forsøk på exit-strategi (trekke 

seg) fra den svakere parten. Ettersom temporære organisasjoner etter etablering er gjensidig 

avhengige av hverandre er det lite sannsynlig at en part vil trekke seg. Kostnaden med å trekke 

seg antas rett og slett for å være for stor. Derfor er det nærliggende å tenke at det fra den sterkere 

part kan forventes mer «dominerende» oppførsel og «underdanig» oppførsel fra den svakere 

parten i en temporær organisasjon. Der partene har lik allokasjon av matressurser og parter har 

lik mulighet til exit kan en forvente mindre tvingende oppførsel og mer problemløsning enn der 

hvor kun en part har exit-mulighet (Giebels mfl. 2000, s. 257).  

 

3.4.4. Total makt  

 

Videre skal total makt i relasjonen virke inn på forhandlingseffektiviteten. I 11 av 17 

gjennomgåtte studier av Rubin og Brown (1975, s. 229) er lav, men lik makt mellom parter 

mer effektive enn par med høy, men lik makt. Parter med lav makt vil få forbedret utfall i en 

bilateral forhandling med en svak part. Imidlertid kan symmetri føre til at en relasjon stopper 

opp, ettersom ingen kan bestemme over den andre. Dette blir imidlertid ansett som mer 

sannsynlig i en bilateral forhandling med høy total makt, enn der hvor det er lav total makt. 
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Slik vil forhandlingseffektivitet variere som følge av den totale mengden makt i relasjonen 

Rubin og Brown 1975, s. 244-247). 

 

3.4.5. Kompleksitet  

Antall parter i en forhandling vil også påvirke samhandlingen mellom partene. Temporære 

organisasjoner er i utgangspunktet preget av institusjonell kompleksitet. At dette øker jo flere 

parter som er involvert og dermed vil gi mindre effektive prosesser er rimelig. Det vil være 

vanskeligere å komme frem til enighet jo flere sider, parter og problemer som er involvert, 

noe som naturligvis vil øke ved antall involverte (Crump og Zartman 2003, s. 2). Bilaterale 

forhandlinger skal derfor være mer effektive og resultere i mer samarbeidene prosesser, 

sammenlignet med multilaterale forhandlinger eller der hvor det er koalisjonsordninger 

(Beriker og Druckman 1996, s. 179). Den totale makten vil videre virke forskjellig etter hvor 

mange parter som er involvert (Rubin og Brown 1975, s. 228-229). Svakere parter i en 

koalisjon, har begrenset påvirkning over stillinger vedtatt av de kraftigere medlemmene, slik 

at det en sterkere koalisjonen av partnere vil få mer utbytte enn svake parter (Beriker og 

Druckman 1996, s. 165-166). Slik vil makten være til den sterke parts fordel, så langt svakere 

parter ikke kan danne koalisjoner.   

3.5. Forventinger 

Oppsummert fra de foregående avsnittene vil parter med lik, men lav makt i en bilateral 

relasjon være mer effektiv sammenlignet med der det er flere parter involvert og der hvor det 

er stor maktulikhet mellom partene. Symmetri ses her i hovedsak i lys av to dimensjoner som 

også er passende for en temporær organisasjon: makt og kompleksitet. Spørsmålet er hvilke 

av konflikthåndteringsstrategiene til Rahim (2002) som en kan forvente i en temporær 

organisasjon i lys av litteratur fra internasjonale relasjoner? 

3.5.1. Integrative strategier - lav grad av asymmetrisk og kompleksitet  

Slik det fremgår av litteraturen kan det forventes at symmetriske parter samarbeider bedre, er 

mer effektive og oftere kommer til enighet. Teorien om temporære organisasjoner tilsier at 

effektivitet bør vurderes i lys av balansen mellom hensyn til både «task og team work». 

Derfor forventes det at symmetrisk temporær organisasjon vil benytte strategier hvor partene 

fokuserer både på «seg selv» og på «andre», altså først og fremst en av strategiene som 
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karakteriseres med en problemløsende dimensjon av Rahim (2002). På den annen siden kan 

det argumenteres for at dominerende strategier er mer effektive. Ved uenighet kan den sterke 

parten «skjære» igjennom og den svakere parten vil gi etter, slik at den temporære 

organisasjonen kan få i gang arbeidet raskere enn i prosesser som i integrasjon eller 

unngåelse. På den andre siden er dominerende strategier forhandlende og representerer 

strategier hvor en det tas hensyn til bare «seg selv» eller bare «andre». Strategiene kan derfor 

gå negativt utover «team work» ved å ignorere det totale hensynet til alle involverte. I en 

temporær organisasjon må både «team og task work» fungere, på tross av at handlingen 

kommer i gang, vil denominerende strategier kunne påvirke samarbeidet negativt og derfor gå 

utover videre handling og effektivitet i disse.  

Ettersom en leveranse for temporære organisasjoner gjerne tilknyttet et spesifikt tidspunkt 

etter kontrakt eller lignende, vil være sannsynlig at det kan medføre visse konsekvenser av å 

ikke overholde tidsfristen. Dette kan både være i form av sanksjoner etter formelle kontrakter 

eller uformelle normer (Bakker mfl. (2016, s. 1707). Dette taler for at der en asymmetrisk 

temporær organisasjon er preget av en konflikt, vil den sterke parten skjære igjennom for sitt 

syn for å overholde fristen. Dette kan være problematisk i en lite asymmetrisk og kompleks 

temporær organisasjon ettersom unngåelse skal være mer sannsynlig i en mindre kompleks 

symmetrisk temporær organisasjon med lav total makt enn høy total makt, men kan ikke 

utelukkes at vil være sannsynlig i enhver symmetrisk temporær organisasjon hvor partene har 

lik allokasjon av makt. Denne begrunnelsen er med bakgrunn i at ingen av partene har 

myndighet eller makt til å «skjære igjennom». Likevel forventes det at partene vil være preget 

av mer samarbeid, slik at unngåelse er en relevant strategi for å «kjøle» ned konflikter eller 

sørge for at de ikke blir manifeste. Temporære organisasjoner med en slik sammensetting 

forventes derfor å benytte strategi og satse på at det gode samarbeidet vil medføre at saken 

ikke oppstår som en konflikt på et senere tidspunkt. Kompromiss blir også vurdert som en 

relevant strategi i en lite asymmetrisk og komplekst temporær organisasjon. At partene i en 

slik sammensetning lettere skal komme til enighet medfører ikke nødvendigvis at partene 

samler seg om én felles løsning som er best for alle slik som i integrasjon, som følge av 

institusjonell kompleksitet vil det være sannsynlig at det er ulike tolkninger av mål og planer, 

og hvordan disse skal tolkes om til handlinger. Det er derfor sannsynlig at det kan oppstå mer 

manifeste konflikter og at integrasjon som best løses på latente konflikter ikke alltid vil være 

en sannsynlig løsning. Enighet kan derfor også komme i form av en «gi og ta-løsning» hvor 

begge taper litt og begge vinner litt ved mer intense konflikter. Samlet sett er forventingene at 



 

 32 

integrasjon, kompromiss og unngåelse vil benyttes av en temporær organisasjon med lav grad 

av asymmetri og kompleksitet. Likevel kan det ikke med bakgrunn i litteraturen utledes klare 

forventinger til hvilken av disse som vil bli benyttet. Derfor vil jeg omtale de samlet som 

integrative strategier ettersom de tar hensyn til helheten1, eller mer spesifikt i dette tilfelle- 

alle involverte parter og slik antas å bedre ivareta samarbeidet som er viktig for effektiviteten 

i en temporær organisasjon.  

3.5.2. Dominerende strategier i temporære - høy grad av asymmetri og kompleksitet  

Ulikhet i makt vil ifølge litteraturen føre til mer tvingende oppførsel fra den sterkere parten og 

underdanighet hos den svakere parten (eller forsøk på å trekke seg), dette ses i sammenheng 

med Rahims (2002) strategier ettergivenhet og dominans. Forbeholdet er at det ikke dannes 

kollisjoner mellom svakere parter, ettersom dette kan transformere underkastelse til motstand 

fra de svakere partene (Rubin og Brown 1975, s. 222). Oversatt til Rahims (2002) strategier 

kan det forventes at den svake parten vil gi opp for sitt standpunkt, og derfor ses i lys av 

strategien ettergivenhet, hvor partene dermed legger seg gir etter den sterke partens 

dominerende oppførsel (dominans) (Rahim (2002, s. 218-221). Av figur 2. er det 

basisorganisasjonene som medbringer ressursene, der hvor basisorganisasjonen også opererer 

som den temporære vil den sterke parten medbringe flest ressurser. Jo flere parter som er 

involvert i den temporære organisasjonen jo flere skal disse ressursene fordeles mellom, og jo 

mer vil den knappe ressursrammen settes i spenn. Ettersom det er usannsynlig at en 

dominerende part vil dele resursene til tap for seg selv, er det nærliggende at den sterke parten 

vil fordele ressursrammen til fordel for seg selv. Jo flere parter som er involvert vil det også 

være sannsynlig at institusjonell kompleksitet, som vil gjelde alle temporære organisasjoner, 

vil gjøre seg mer gjeldende. I konflikter om hvordan planene skal tolkes om til handlinger er 

det sannsynlig at det vil være flere interesser og tolkninger til hvordan den skal se ut i praksis, 

ettersom partene må utføre handlinger for å levere på oppgaven, og den sterke parten vil ha 

myndighet til å skjære igjennom for sin tolkning av hvordan handlingen skal se ut i praksis, er 

det sannsynlig at den sterke parten vil skjære igjennom for sin tolkning. Ettersom partene ikke 

har noen exit-strategi etter den temporære organisasjonen er etablert, og de allerede er 

 
1 Med bakgrunn i at integrasjon i følge Store norske leksikon betyr sammenslutning av enheter til en større 
enhet, eller til et nært samarbeid argumenterer er integrative strategier de som tar hensyn til helheten, her alle 
parter i samarbeidet. Kilde: integrasjon i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 20. juni 2020 fra 
https://snl.no/integrasjon.  
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forpliktet til hverandre er det ikke sannsynlig at noen trekker seg, og at de svakere partene vil 

benytte dette for å få gjennomslag for sitt syn. Det derfor lite sannsynlig at den svake parten 

vil trekke seg. For å levere på oppdraget de er forpliktet til vil derfor den sterke parten 

dominerende i konflikter og den svake parten vil gi etter. I forlengelsen av dette er det mindre 

sannsynlig med andre håndteringsstrategier.  

5.4.1. Oppsummering om forventinger til konflikthåndteringsstrategier  

I figur 4 har jeg illustrert forventingene til bruk av Rahims (2002) strategier med bakgrunn i 

litteratur fra internasjonale relasjoner. Slik det fremgår av figur 4 kan jeg ikke med bakgrunn i 

teorien fastslå akkurat hvilken av de fem konflikhåndsteringsstrategiene som vil benyttes. Jeg 

kan forvente at integrasjon, kompromiss og unngåelse er mer sannsynlig i en symmetrisk 

temporær organisasjon, men jeg kan ikke si noe om akkurat hvilken av disse som vil benyttes. 

Oppsummert antas det derfor at det vil velges integrative strategier i temporær organisasjon 

med lav grad av asymmetri og kompleksitet. Ettersom symmetriske og lite komplekse 

konsortier velger enten integrasjon, unngåelse, kompromiss eller kombinasjon. I en temporær 

organisasjon med høy grad av asymmetrisk og kompleksitet vil partene velge dominerende 

strategier.  

 

 
Figur 5. Illustrasjon av forventinger mellom grad av asymmetri/ kompleksitet og 

konflikhåndteringsstrategier  

 

Det må likevel spesifiseres hva grad av asymmetri og kompleksitet er i en 

kommunesammenslåing. Ettersom grad av maktavvik er en sentral indikator for 

symmetri/asymmetri i litteraturen, vil grad av asymmetri i denne oppgaven ses på som den 
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største kommunens andel av innbyggere i ny kommune. For kompleksitet som en forsterker 

av maktdimensjonen, benyttes antall parter i en kommunesammenslåing som indikator. Slik 

antas det at en kommunesammenslåing som består av to kommuner med lik andel av 

innbyggere i ny kommune, vil forhandle mer effektivt og benytte integrative løsninger i 

konflikter og ha bedre samarbeidsprosesser sammenlignet med en sammenslåing mellom flere 

kommuner hvor størrelsesforholdet er ulikt. Forventingen går altså ut på at jo færre 

kommuner og jo likere (lavt) antall innbyggere kommune har, vil konflikthåndteringene være 

integrative strategier. Sammenlignet vil jo flere kommuner som er involvert og jo større 

avviket (lavt og høyt) i innbyggertallet er, antas å føre til at konflikthåndteringene er 

dominerende strategier.  

 

4. Metode  
 

4.1. Forskningsdesign  
 

Ettersom fellesnemnda blir ansett som en type temporær organisasjon hvor det ikke finnes 

hierarki og autoritetslinjer beror oppgaven på et casedesign. Casestudier som metode er 

fruktbar i en intensiv studie av en eller få enheter, når formålet om å forstå en større klasse av 

lignende enheter (Gerring 2007, s. 37). Casestudien fokus ligger på å utvikle forklaringer på 

et mer generelt fenomen, og målet er derfor å kaste lys over en generell klasse (Gerring 2007, 

s. 20). I denne oppgaven omhandlet dette å undersøke konflikthåndtering i fellesnemnder og 

slik kunne si noe om konflikthåndtering i temporære organisasjoner generelt. Her er en viktig 

begrensing at det er temporære organisasjoner uten hierarkiske styringslinjer og 

autoritetslinjer, og at ambisjonene kun er å kunne generalisere til denne typen av temporære 

organisasjoner. Som vist i innledning sier teori fra internasjonale organisasjoner at grad av 

symmetri og kompleksitet vil påvirke relasjonen i forhandlinger og konflikt. I teoridelen 

utledet jeg forventinger til konflikthåndteringene til Rahim (2002) med hjelp av teoriene fra 

denne konteksten. Potensialet for generaliseringen begrenses derfor til analytisk 

generalisering, som beskrives av Firestones (1993) andre modell for generalisering. Formålet 

er å generalisere fra casen til en bredere teori eller konseptualisering (Polit og Beck 2010 s. 

1453). Det omhandler å undersøke om teorien får støtte, slik at mekanismene kan tilskrives 

den generelle klassen.  
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Med en antagelse om at grad av grad av symmetri og kompleksitet har betydning for 

konflikhåndteringsstrategi er det nyttig med en sammenlignende casestudie. Ved å sammenligne to 

eller flere tilfeller vil en forsker ifølge Bryman (2016, s. 67) være i bedre stand til å fastslå om 

omstendighetene i en teori vil holde eller ikke. Most similar system design er vurdert som et passende 

design. Et slikt design tar utgangspunkt i at caser er så like som mulig på mange relevante variabler, 

men ulike på det fenomenet en ønsker å studere (Anckar 2008, s. 389). I mitt tilfelle er det graden av 

asymmetri/kompleksitet som varierer. Da målet er å holde mest mulig likt på relevante variabler i et 

slikt design, gir det å velge kommuner i Norge som case, et godt sammenligningsgrunnlag. Alle 

kommunene i Norge operer etter generalistkommuneprinsippet, som sier at alle kommuner har ansvar 

for de samme oppgavene og tjenestene. Dette er også en forutsetning for at finansieringssystem og 

lovgiving av rammene for organisering og styring av kommunene er den samme for alle kommunene i 

Norge (Jacobsen 2020, s. 62). Videre inviterer most similar system design først og fremst til deduktiv 

tilnærming, på tross av at den kan benyttes induktivt ifølge Anckar (2008). En deduktiv tilnærming er 

passende til min oppgave, ettersom jeg er ute etter å se om de uavhengige variablene symmetri og 

kompleksitet kan forklare utfallet i den avhengige variabelen, altså konflikthåndteringsstrategi. 

Anckar (2008) understreker at det bør være variasjoner i avhengig variabel for å benytte most similar 

system design, dette er gjeldende i min oppgave da jeg ut fra teori forventer ulike 

konflikhåndteringsstrategier, avhengig av grad av symmetri og kompleksitet i den temporære 

organisasjonen (Anckar 2008, s. 393).  

 

En svakhet med et slik design er kompleksiteten i virkeligheten og at most similar system design kun 

tillater å studere effekten av en eller to årsaksvariabler av gangen. Det er derfor en fare for at det er 

andre variabler som kan forklare det samme utfallet i andre enheter (Ragin 1987, s. 42; Østerud 2014 

s. 21-22). Jeg har forsøkt å imøtekomme svakhetene ved å diskutere alternative forklaringer, og 

dermed andre variabler som kan forklare utfallet.  
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4.2. Data  
 

For å besvare problemstillingen må jeg innhente data som kan gi informasjon om konflikter og 

hvordan konflikter ble håndtert i fellesnemnder med ulik grad av kompleksitet og symmetri. Det har 

derfor blitt ansett som mest hensiktsmessig å samle inn data ved hjelp av informantintervju, supplert 

med relevante dokumenter. Skriftlige kilder som møtereferater i form av saksliste og protokoll fra 

fellesnemndas møter, er relevante kilder som antas å ville gi informasjon om hvilke saker det har vært 

enighet om og hvilke saker det ikke har vært enighet om, samt om saker har blitt utsatt. Videre kan 

møtereferatene gi innblikk i bakgrunn for vedtak og om de ble enstemmige eller ikke, ved å 

sammenligne intensjoner i intensjonsavtalen, saksfremlegg og møteprotokoller, men det gir ikke 

nødvendigvis nok informasjon for å kunne si noe om hvilken forhandlingsstrategi som fører til ulike 

utfall der det har vært konflikt. De gir ikke innblikk i diskusjonene, samtaler eller konflikter i forkant 

av avstemningene. Informasjonen fra de som var tilstede er derfor viktig, dette er også en årsak til at 

data som blir antatt å kunne besvare problemstillingen er informantintervju. 

 

4.2.1. Dokumenter  

 

Ettersom det ikke har vært spesifisert noen klare regler utenom inndelingslovens nokså sparsomme 

presiseringer for hvordan fellesnemnda skal organiseres og fungere, samt at mandat og reglement for 

fellesnemda har vært avhengig av lokale avtaler, har det vært viktig å belyse prosessen før 

fellesnemnda ble operativ i denne oppgaven. Først og fremst gir lokale avtaler som fastslår reglement 

og mandat for fellesnemnder i de enkelte lokale sammenslåingsprosessene nyttig informasjon om 

hvordan de formelt skal fungere, som nevnt i innledningen er disse avtalene nokså overordnede og 

nokså overlappende på tvers av de ulike lokale avtalene etter det oppgaveskriver er kjent med (Se 

eksempel fra KS 2017b). Videre har intensjonsavtalen som har vært grunnlag for 

innbyggerinvolvering i de lokale prosessene vært viktig for kunne undersøke hvilke målsetninger som 

finnes for de den enkelte sammenslåingen, dette er med bakgrunn i teori: Utgangspunktet i teorien om 

temporære organisasjoner er et skille mellom poltikk- og handelsorganisasjoner, hvor planene 

bestemmes i «entrepenørfasen» slik som vist i bidraget til blant annet Ludin og Söderholm (1995). 

Disse planene skal så tolkes om til handlingsaktiviteter av den midlertidige organisasjonen, og derfor 

teamet. Relevante «handlingsdokumenter» for en fellesnemnder vil være kommunesammenslåingens 

intensjonsavtale, som kan ses på som «planen» medlemmene skal tolke om til handlinger, i tillegg til 

mandatet. Med bakgrunn i det Jacobsen (2016, s. 57-58) sier om at konflikter gjerne oppstå når noe 
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blir gjort eller sagt eller omvendt ikke gjort eller sagt, har det vært viktig å undersøke 

intensjonsavtalen som en handlingsplan eller målsetning for hvordan kommunen fellesnemndene skal 

tilrettelegge for, er planlagt å se ut. Dette er med tanke på at intensjoner i intensjonsavtalen også 

innebærer flere saker fellesnemnda skal ta stilling til, blant annet navn på ny kommune og 

lokalisering av tjenester. Særlig blir de viktige i temporære organisasjoner som er satt sammen av 

ulike autonome aktører, da dette er et av få overordnede dokumentene som kan gir føringer for 

hvordan sakene i fellesnemnda skal tas stilling til.   

 

Videre er informasjon om fellesnemndas arbeid publisert på de ulike involverte kommunenes 

nettsider eller i lokalaviser en viktig informasjonskilde til både tiden før fellesnemnda var operativ og 

for tiden da den var operativ. Som nevnt er også saksdokumenter i form av referater fra 

fellesnemndenes møter en viktig kilde som supplement til informantintervjuene. Særlig av hensyn til 

at informantene kan være ulike hva gjelder åpenhet, og hvor villige de er til å trykke uenigheter og 

konflikter. Det kan derfor være risiko for at det gis et skjevt bilde av hvordan situasjonen faktisk var 

ved å bare basere oppgaven basert på informantinervjuer. Med dokumentene kan jeg kontrollere det 

som kommer opp i informantintervjuene, men også omvendt. Samlet kan dette derfor øke oppgavens 

validitet (Bryman 2012, s. 717).  I noen tilfeller har referater med tilhørende saksvedlegg-og protoller 

fra fellesnemndene eller tidligere møter mellom kommunene ikke tilgjengelige på nett, i forbindelse 

med dette har jeg sendt mail til prosjektkontoret i Stavanger kommune og fått tilsendt referater på 

mail, jeg har også fått veiledning av dokumentsenteret i Midt-Telemark for hvordan jeg kan finne 

referater på nett. Ettersom kommunenes dokumenter skal være offentlig tilgjengelige antas det at 

dette er en metode som kan repliseres.  

 

4.2.2. Intervjudata og identifisering av informanter 
 

Ettersom fellesnemnda i denne oppgaven blir sett på som en spesiell type organisasjon- en case av 

temporære organisasjoner og uten hierarkiske styringslinjer og overordnede autoriteter, har jeg basert 

meg på Beyers mfl. (2014) bidrag om undersøkelser av interesseorganisasjoner som utgangspunkt for 

hvilke informanter jeg bør intervjue. Fra dette bidraget fremgår det at det i en intervjuundersøkelse av 

(interesse)organisasjoner er viktig å identifisere hvem i den enkelte organisasjon som skal intervjues 

for å sikre gyldige og pålitelige data (Beyers mfl. 2014, s. 181). På tross av at subjektet i oppgaven er 

fellesnemnder, er det mennesker som utgjør partene og medlemmene i fellesnemnda og som har 

opplevd eventuelle uenigheter og konflikter, noe som trolig vil gjelde enhver undersøkelse av 
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lignende tema, i en hvilken som helst type organisasjon. Jeg har vurdert det som at representanter fra 

de ulike partene (kommunene) som utgjorde medlemmene i fellesnemnda er de som best kan gi 

innsikt i konflikter og uenigheter i fellesnemnda.  

 

Av hensyn til at personer i denne undersøkelsen i kraft av sitt verv eller posisjon i en kommune kan 

kvie seg for å uttale seg om konflikter og uenigheter, noe som både kan gå negativt utover personen, 

men også oppgavens validitet, har jeg i en vurdering falt på at jeg ikke vil oppgi navn på personene, 

partitilhørighet og rolle i ny og gammel kommune annet en at de var medlemmer og hvilken 

kommune de i utgangspunktet tilhørte. Det kan for eksempel være grunner til at en ordfører i en 

sammenslått kommune ikke vil uttale seg negativt om sammenslåingen. Valget er tatt for å minimere 

eventuelle negative konsekvenser deltakelse i min studie vil få i kraft av å være informant, men også 

for å imøtekomme mistanken om at informantene kan holde «kortene tettere til brystet», noe som kan 

skape skjevhet i resultatene og svekke oppgavens validitet (Blair mfl. 2014 s. 297). Likevel kan 

kommunenavn og fellesnemndene relativt sparsomme størrelse (antall medlemmer) medfør at 

informantene kan bli identifisert. Det har derfor vært viktig å understreke dette både skriftlig og 

muntlig til informantene.  

 

For å overholde forskersamfunnets søken mot «gjennomsiktighet» har jeg valgt å ta med flere sitat fra 

informantene og oppgi sitater i sin helhet, for å styrke oppgavens relabilitet. Samtlige informanter har 

blitt tilsendt direkte sitat som er benyttet i oppgaven. Flere sitat har fått endringer som følge av dette, 

endringene har omhandlet å legge til enkelte ord, slette eller erstatte enkelte ord og setninger for få 

frem meningsinnholdet på en tydeligere måte. Det skal derfor ikke ha svekket relabiliteten i 

oppgaven.   

 

Prosjektet er vurdert og godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD), ettersom jeg behandler 

personopplysninger. Jeg har i forbindelse med covid-19-situasjonen søkt og fått godkjent utsatt 

prosjektperiode av NSD frem til 22.06.2020, som følge av utsatt frist av innlevering av 

masteroppgaven fra institutt for statsvitenskap (Vedlegg 6). 

 

4.2.3. Intervjuundersøkelsen 

 

Jeg kontaktet informantene per e-post direkte, ved hjelp av oversikt over medlemmene av 

fellesnemnder på kommunenes nettsider som et offentlig tilgjengelig, hvor det også lå 

kontaktinformasjon til hvert enkelt medlem. Forespørselen per e-post inneholdt kort informasjon om 
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formålet og opplegget for intervjuet. Informantene fikk også tilsendt et informantbrev som ga en mer 

inngående beskrivelse av både formål, opplegg og rettigheter som følger av å delta i undersøkelsen, 

hvor de kunne gi samtykke på bakgrunn av enten ved å scanna dokumentet med sin underskrift og 

sende på mail eller samtykke til muntlig under lydopptak når intervjuene ble gjennomført. Avtale om 

tidspunkt for intervju ble gjort per e-post. For alle informantene var det omlag et halvt år etter siste 

møte i fellesnemnda da kontakt ble opprettet og intervju ble gjennomført, dette fant sted i perioden fra 

februar til april 2020. Samtlige intervju ble gjennomfør per telefon, ettersom jeg ønsket å velge case 

«fritt» geografisk. En ulempe med telefonintervju er at det som følge av fysisk avstand ikke 

nødvendigvis vil være lett å bygge opp tillit til meg som intervjuer. Jeg har forsøkt å redusere dette 

gjennom med et informantbrev og en informativ, samt starte med en hyggelig prat før jeg startet 

intervjuene og båndopptakeren. Samtlige intervju er tatt opp ved hjelp av båndopptaker, slik har jeg 

hatt muligheten til å transkribere intervjuene og sørge for nøyaktighet i etterkant. Alle informantene 

har samtykket til bruk av båndopptaker.  

 

Jeg ønsket likt antall informanter fra hver kommune fellesnemnda besto av i innad i fellesnemndene. 

Samtidig ønsket jeg like mange informanter fra hvert av casene for å kunne sammenligne på likt 

grunnlag. Jeg har endt opp med 10 informantintervju. For fellesnemnda for nye Stavanger har jeg 

intervjuet to respondentene fra tidligere Stavanger kommune, to fra tidligere Rennesøy kommune og 

én fra tidligere Finnøy kommune. Her hadde jeg optimalt ønsket meg minst en respondent til, spesielt 

fra Finnøy kommune, men med kun syv potensielle informanter viste det seg å være utfordrende. Fra 

et fåtall i Finnøy fikk jeg få avslag, men flesteparten svarte ikke, selv etter oppfølgningsforsøk. I 

Midt-Telemark har jeg intervjuet tre informanter fra tidligere Sauherad kommune og to fra tidligere 

Bø kommune. Her hadde jeg også ønsket meg minst én informant til fra Bø, men ettersom jeg måtte 

vente lenge på at flere av informantene responderte, også etter et oppfølgningsforsøk vurderte jeg det 

som at det var for knapp tid igjen til å intervjue flere. Dette kan skyldes situasjonen som oppsto rundt 

Covid-19-situasjonen. To aktuelle informanter fra Midt-Telemark svarte tidlig i mai, nesten to 

måneder senere. Her avslo en av informantene, mens den andre hadde mulighet til intervju i mai, etter 

avvikling av en lang periode med hjemmeskole og hjemmekontor. Dette vurderte jeg som for knapp 

tid å intervjue vedkommende, samt transkribere og analysere dette med så kort tid til leveringsfrist.  

 

4.2.4. Intervjuguide  

 

I enhver intervjuundersøkelse må intervjuer avgjøre hvilken grad av strukturering undersøkelsen skal 

ha (Leech mfl. 2013, s. 218). Da undersøkelsen bygger på en sammenlignende casestudie som tester 
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teori mot virkeligheten er det viktig at intervjuene kan sammenlignes på tvers for at variasjonen 

mellom svarene skyldes «ekte» variasjon og ikke intervjukonteksten (intra-valibilitet) (Bryman 2016, 

s. 200). Med en semi-strukturert intervjuguide kan jeg ifølge Leech mfl. (2013, s. 210) tilrettelegge 

for sammenligning, ved å stille lignende spørsmål på tvers av informanter, men også tilrettelegge for 

alternative spor og forklaringer, som er mulig med fordeler fra det helt åpne, etnografiske intervjuet. 

Dette er passende ettersom jeg ønsker detaljrikdom om konflikter og håndteringene av disse, men 

også for å legge til rette for å kunne avdekke alternative spor og forklaringer for bruk av 

konflikthåndteringsstrategier). Hovedmålet med spørsmålene i intervjuguiden har vært å få 

informasjon om hvilke konflikthåndteringsstrategier som er benyttet i fellesnemnda. Med tanke på 

begrensninger til menneskers minne og at den lokale sammenslåingsprosessen har vart over flere år, 

har jeg vurdert det som nyttig å spørre om informantene kan huske spesifikke saker som det har vært 

konflikter om og hvordan disse ble løst (Beyers mfl. 2014, s. 177-178). Dette vil både gi innsikt i 

bakgrunn for konfliktene og informasjon om konflikthåndteringer, men også gi meg mulighet til å 

sjekke informantenes utsagn mot saksprotokoller eller andre typer for skriftlige dokumenter noe som 

vil styrke oppgavens validitet. Dette kan også ses i lys av Gerring (2007, s. 21) sin betegnelse av 

With-in-case ved at konfliktsaker vil gi meg ulike case innad i den samme casen, slik at jeg også vil 

sammenligne flere deler (konfliktsakene) av ett og samme case (fellesnemda).  

Konflikter kan også ha oppstått tidligere i prosessen under forhandlingen om 

intensjonsavtalen og andre styringsdokument, derfor har det vært nyttig å spørre om 

målsetninger og om det har vært enighet om dette. Videre med tanke på at konflikter gjerne 

oppstå når noe blir gjort eller sagt eller omvendt ikke gjort eller sagt jfr. Jacobsen (2016, s. 

57-58), slik at jeg kan bruke informasjon fra de første spørsmålene dersom det kommer frem 

uenigheter til å utlede spørsmål om hvordan denne uenigheten ble løst i det praktiske arbeidet 

i fellesnemda. Jeg har også spurt om mandatet til fellesnemnda har vært klart og om det har 

oppstått konflikter mellom fellesnemnda og de gamle kommunestyrene, ettersom jeg var 

interessert i om det hadde oppstått konflikter mellom disse to organisasjonene som følge av 

dual lojalitet. Dette fikk jeg for så vidt i stor grad avkreftet, men blir ikke sentralt videre i 

oppgaven.  

For å styrke oppgavens validitet har jeg forsøkt å maksimere nøytralitet og minimere bruk av 

ledene spørsmål i intervjuguiden (Martin 2013, s. 117). Jeg har derfor problematisert hvordan 

spørsmål om «konflikt» og «strategi» kan tolkes. Slik som omtalt i teoridelen vil konflikter ha 

ulik grad av intensitet i figur 4. basert på Jacobsen (2016, s. 61), men basert på hva jeg 
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kjenner til, kan konflikter i dagligtalen oppfattes som at det er spørsmål om kun svært intense 

konflikter. Et annet moment er at medlemmene av fellesnemnda kan ha motivasjon for å ikke 

ville fremstille arbeidet i fellesnemnda som konfliktfylt og kvise seg for å utale seg om saker 

det var konflikter om. Derfor har jeg benyttet ord som «uenighet» eller «motstridelser» for å 

finne frem til konflikter, og «forhandlingsmetoder» som en erstatning for 

forhandlingsstrategier. Sistnevnte er med bakgrunn i at ordet strategi kan tolkes som at 

fellesnemnda er «strategiske spillere»2 noe partene i nemnda ikke nødvendigvis ønsker å bli 

assosiert som. Dette er særlig med tanke på at de er representert i nemnda for å finne ut av et 

felles prosjekt, og er der i kraft av å være folkevalgte. På tross av at disse ordende kan 

problematiseres hva gjelder om de er nøytrale ord, er det min vurdering at de vil oppleves 

som mer nøytrale (Bryman 2016, s. 209; Martin 2013, s. 117). Samtidig kan det 

problematiseres at uenighet og konflikt ikke er det samme og at det derfor vil svekke 

validiteten i oppgaven. Likevel er en uenighet utgangspunkt for en konflikt og vil ifølge 

Jacobsen (2016) i kombinasjon med gjensidig avhengighet alltid innebære en latent konflikt 

(Jacobsen 2016, s. 59 og s. 61). Deretter har jeg spurt om ulike «forhandlingsmetoder» 

partene brukte for å løse uenigheter eller benyttet «probes» og oppfølgingsspørsmål dersom 

det har blitt tatt opp tidligere spørsmål som kan være sannsynlig i et semi-strukturert intervju i 

følge Leech mfl. (2013, s. 218). For å ikke utelukke noen strategier har jeg utformet 

spesifikke spørsmål som skal tappe de ulike konflikthåndteringsstrategiene til Rahim (2002), 

slik at viktig informasjon jeg trenger for å besvare problemstillingen ikke uteblir og for at jeg 

ikke skal få skjevhet i svarene (Leech mfl. 2013, s. 217- 218). Spørsmål 5-7 skal i hovedsak 

tjene til dette formål. For å sikre at jeg belyser det jeg ønsker i oppgaven, har jeg tatt 

utgangspunkt i hvordan Rahim (2002) beskriver konflikhåndsteringsstrategiene, å direkte ta 

utgangspunkt i det jeg har hensikt å måle kan styrke oppgavens validitet (Bryman 2016, 158). 

Det har likevel vært utfordrende å utforme spørsmål om konflikthåndteringsstrategier på en 

måte som ikke gjør de for diffuse og samtidig ta hensyn til negativt ladende ord slik som 

«dominans», dette ligger imidlertid i begrepene også. Et kompromiss kan være hardt, mildt 

eller svakt og bør ikke nødvendigvis være en ren «gi og ta»-situasjon. For å imøtekomme 

problemet har jeg analysert hva informantene forteller og ikke sett meg blind på at de har 

svart at saken omhandlet kompromiss, noe som også gjelder andre svar på spørsmål om andre 

 
2 Basert på Ørvik 2017 masteroppgave hvor hun problematiserte bruken av strategi i intervjuundersøkelsen. 
Kilde: Ørvik, Ida Marie Scheie. (2017). Balansert strategibruk? En komparativ studie av LO, Unio, YS og 
Akademikernes bruk av administrative og parlamentariske strategier for politisk påvirkning. Masteroppgave. 
Oslo: Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57655/Masteroppgaven--rvik.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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strategier for håndtering av konflikter. Ettersom jeg har basert meg på hvordan Rahim (2002) 

beskriver konflikthåndteringene kan det være problemer til oversettelse fra engelsk til norsk. 

Oversettelse av selv enslige ord kan gi komplikasjoner i form av at de betyr forskjellig ting i 

forskjellige kontekster i følge van Deth (2009, s. 4), jeg har forsøkt å imøtekomme dette ved å 

benytte Jacobsens (2016, s. 67) oversettelse av konflikhåndsteringsstrategiene til Rahim 

(2002).  

En viktig opplysning er at jeg i de to første intervjuene brukte intervjuguide 1 under som er oppgitt 

under vedlegg. Her utformet jeg et generelt spørsmål om saker som ble særlig diskutert i perioden 

fellesnemnda var operativ, hvor tanken var at flere saker ville komme frem i dette resonnementet og 

at jeg med bakgrunn i informasjonen skulle klare å tilpasse oppfølgingsspørsmål som kunne tappe de 

fem konflikthåndteringsstrategiene til Rahim (2002). Slik ville jeg få mye informasjon fra det lengere 

resonnementet og følge opp med spørsmål uten å ignorere eller avbryte lengere resonnement. Leech 

mfl. (2013, s. 218) skriver at å ignorere tidligere spørsmål kan gi mindre valide svar, derfor ønsket jeg 

å tilrettelegge for at jeg kunne tilpasse spørsmålene mine etter hva som hadde kommet frem i det 

overordnede, mer åpne spørsmålet og ikke bli så fastlåst til mer spesifikke spørsmål. Her opplevde jeg 

at jeg stilte for høye krav til meg selv som nokså fersk intervjuer. Informantene var noe unnvikende 

om uenigheter, og i den flytende samtalen var det vanskelig å utforme gode nok oppfølgingsspørsmål 

og/eller huske å notere ned hvilke konflikthåndteringer som ikke hadde blitt nevnt i lengere 

resonnement.  

 

Etter et forsøk nummer to i intervju nummer to erfarte jeg det samme, og jeg utformet derfor en ny 

intervjuguide for å stille informantene mer direkte spørsmål om uenigheter og håndteringer. Ved å 

utforme spesifikke spørsmål om håndteringsstrategier i intervjuguiden var det lettere å spørre 

informantene om alle konflikthåndteringene, og på tross av at informasjon om konflikter kom frem i 

for eksempel svarene på målsetninger, kunne jeg følge opp denne informasjonen senere i intervjuet 

slik som jeg først hadde ønsket, men jeg erfarte samtidig at dette var lettere med spørsmål som var 

mer spesifikt uformet på forhånd. Det er imidlertid ikke stort avvik i hva som kom frem av 

informasjon mellom intervju1 og 2, mot intervju 3 da skiftet fant sted, da jeg intervjuet informanter 

fra nye Stavanger i de tre første intervjuene. Relabiliteten anses ikke som å være betydelig svekket, 

men det er nærliggende at jeg kunne fått mer informasjon konflikthåndtering i sakene som ble nevnt i 

intervju 1 og 2 dersom jeg hadde stilt mer direkte spørsmål om håndtering av sakene, noe jeg 

opplevde etter jeg skiftet til intervjuguide 2.  
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4.3.  Operasjonaliseringen av grad av asymmetri og kompleksitet 
 

Av teorikapittelet ble grad av symmetri og kompleksitet i en kommunesammenslåing ansett 

som den største kommunens andel av innbyggere i ny kommune og grad av kompleksitet som 

antall kommuner i den enkelte sammenslåingen. Operasjonaliseringen av variabler må ifølge 

Adcock og Collier (2001) vurderes etter om variablene faktisk måler det begrepene er ment å 

skulle måle, dette omtales som målevaliditet. 

 

4.3.1. Hvordan måles grad av asymmetri? 

Avvik i makt blir beskrevet som en indikator på symmetri i litteraturen om internasjonale 

relasjonen, og asymmetri defineres derfor som avvik i makt. En teoretisk definisjon av makt 

kan ses i lys av Robert A. Dahls klassiske definisjon og beskriver der hvor «A har makt over 

B i den grad han kan få B til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort» (Østerud 2014 s. 33). I 

ulike temporære organisasjoner kan makt og maktavvik være tilknyttet ulike faktorer. En 

relevant operasjonalisering av makt i internasjonale relasjoner er befolkning ettersom 

befolkning er én av tre naturlige kilder til makt, sammen med areal og naturressurser (Mingst 

og Arreguín-Toft 2014, s. 141). Av disse tre har jeg ansett befolkning, i form av antall 

innbyggere i en kommune som en valid indikator for makt i en kommunesammenslåing. Dette 

er som føle av at kommuner med mange innbyggere går for å være sterkere sammenlignet 

med kommuner med få innbyggere. Anbefalingen fra ekspertutvalget omtalt i 

bakgrunnskapitelet vitner også om dette, hvor anbefalingen fra Ekspertutvalget er et 

innbyggertall i en kommune bør være på 15.000 – 20.000 innbyggere for å oppnå robusthet. I 

dette ligger det blant annet at en større befolkning gir tjenester som blir mindre 

kostnadskrevende ved at de deles på flere, og slik gi grunnlag for en mer robust økonomi, 

med rom for tilpasning (Ekspertutvalget 2014, s. 6). De danske forskerne Batti og Hansen, 

som har forsket mye på den danske kommunereformen, argumenterer i likhet med 

Ekspertutvalget (2014) for at større kommuner er sterkere ettersom de har mer ressurser (Batti 

og Hansen 2011, s. 221). Ettersom temporære organisasjoner kan operere innenfor mange 

kontekster, er det relevant å tenke at makt ikke nødvendigvis vil være tilknyttet størrelse i 

enhver sammenheng, men i en kommunesammenslåing vurderes den som den mest valide 

indikatoren. Makt må derfor operasjonaliseres i lys av den enkelte kontekst for den temporære 

organisasjonen og i lys av hvilken oppgave den skal løse og hvilken type temporær 

organisasjon det er.  
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4.3.2. Hvordan måles grad av kompleksitet? 

Kompleksitet er operasjonalisert som antall kommuner som er involvert i sammenslåingen, 

som vil si hvor mange kommuner som skal sammenslås i en ny kommune. Som i en 

forhandling mellom internasjonale stater eller andre aktører vil jo flere parter som er involvert 

øke sjansen for at det er flere motstridende interesser, krav og behov som skal det må tas 

hensyn til slik vil det bli flere problemstillinger og vanskeligere å komme frem til enighet 

(Crump og Zartman 2003, s. 2). Slik antas det at jo færre kommuner som er involvert i 

sammenslåingen, jo mer vil denne «sjansen» minke. Dette antas å gjelde for den temporære 

organisasjoner generelt, ettersom det tilknytning til en bredere kontekst vil gjøre seg gjeldene 

at flere parter eller personer tilfører en temporær organisasjon flere motstridende interesser og 

derfor som en valid indikator.  

 

4.3.3. Hvor nøyaktig måles grad av asymmetri og kompleksitet?  

En annen viktig vurdering i operasjonaliseringen av variablene er tilknyttet relabilitet. Dette 

sier noe om i hvilke grad måling av et konsept er stabil, og omhandler hvor nøyaktig 

konseptet måles (Bryman 2012, s. 715). Indikatoren for asymmetri er basert på 

befolkningstall fra SSB og blir beregnet som prosenten av andel innbyggere som den største 

kommunen har i den nye kommunen. Befolkningstall er basert på tall fra 2017 ettersom 

vedtaket om ny kommunestruktur i Stortinget sommeren 2017 markerte starten for de fleste 

fellesnemndenes arbeid frem mot 2020. Noen tall er hentet fra andre år, ettersom 

sammenslåingene fant sted tidligere. Disse er markert med årstallet som tallene er hentet fra i 

tabell 2.  

 

Kompleksitet viser i tabellen som hvor mange kommuner som slås sammen og er representert 

i fellesnemnda og er hentet fra en oversikt av regjeringen sine nettsider over sammenslåtte 

kommuner. Tallmateriale ansees som svært reliable ettersom det baserer seg på tall fra SSB 

og Regjeringen (Regjeringen 2020a). At konseptene er bygget på tall og viser alle de 47 

fellesnemndene styrker relabiliteten. Likevel er det sannsynlig for at det har oppstått 

unøyaktigheter i tabellen, ettersom jeg har hentet tall fra forskjellige år. Jeg har imidlertid 

kontaktet sentralbordet til SSB for å prøve å imøtekomme disse utfordringene, og har fått råd 

og veiledning. Likevel har en særlig utfordring omhandlet å finne tall for nye Hitra, Hamarøy, 

Orkland, Narvik og Heim ettersom Tysfjord og Snillfjord ble delt mellom disse nye 
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kommunene. Fra SSB ble jeg rådet til å finne tall for total befolkning i de aktuelle nye 

kommunene fra 2020 (første kvartal), og benytte tall fra 2019 (fjerde kvartal) for å finne 

andelen som manglet og som ville tilsi andelen for Snillfjord og Tysfjord. Her antas det at det 

kan være unøyaktigheter som følge av fødsler og dødstall mellom kvartalene (kildene til 

asymmetri finnens i vedlegg 1). 

 

Tabell 2. Oversikt over fellesnemnder med ulik grad av asymmetri og kompleksitet  

 

Ny 

kommune 

Kommuner 

som inngår 

Asym

metri 

Kompleksit

et 

Stavanger Finnøy 

(3235) 

Rennesøy 

(4892) og 

Stavanger 

(132 729) 

 

94, 23 

% 

 

3 

Kristiansan

d 

Kristiansand 

(89 268), 

Songdalen 

(6568) og 

Søgne 

(11321) 

 

83, 30 

% 

 

3 (Tvang)  

Drammen 

 

Drammen 

(68 363), 

Nedre Eiker 

(24 718) og 

Svelvik 

(6653) 

 

68, 54 

% 

3 

Asker  

 

Asker (60 

781), Hurum 

65, 94 

% 

3 
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(9 462) og 

Røyken (21 

931) 

Lillestrøm Skedsmo (53 

276), Fet (11 

555) og 

Sørum (17 

665) 

 

64, 58 

% 

 

 

3 Tvang  

Sandnes Forsand (1 

245) og 

Sandnes (75 

497) 

98, 37 

% 

2 

Trondheim  

 

 

Klæbu (6 

050) og 

Trondheim (1

90 464) 

 

 

96, 92 

% 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ålesund 

 

Ålesund 

(47 199), 

Haram (9 

312), Sandøy 

(1 246), 

Skodje (4 

667) og 

Ørskog (2 

296) 

 

72, 92 

% 

5 Tvang  



 

 47 

Nordre Follo Oppegå

rd (26 988) 

og Ski 

(30 698) 

 

 

53, 21 

% 

2 

Tønsberg 

 

Re (9486) og 

Tønsberg (44 

922) 

 

 

82, 56 

% 

 

2 

Moss Moss (32 

407) og 

Rygge 

(15 747) 

 

67, 29 

% 

2 

Indre 

Østfold 

 

 

Askim 

(15 720), 

Eidsberg 

(11406), 

Hobøl (5557), 

Spydeberg 

(5765) og 

Trøgstad (536

7) 

 

35, 87 

% 

5 Tvang  

Øygarden Fjell 

(25 204), 

Sund 

(7058)og 

Øygarden (49

13) 

25204/ 

37 175 

67, 79 

% 

 

3 
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Molde  Midsund (2 

085), Molde 

(26 822) og 

Nesset (2 

963) 

 

 

84, 16 

% 

3 

Alver  Radøy 

(5077), 

Lindås 

(15731) og 

Meland (8021

) 

 

 

54, 56 

% 

 

3 

Bjørnafjord

en 

 Fusa (3895) 

og Os (20 

152) 

 

 

83, 80 

% 

2 

Steinkjer  

 

Steinkjer (21 

972) og 

Verran (2 

515) 

 

89, 72 

% 

2 

 

Holmestran

d 

Sande (9 726) 

og 

Holmestrand 

(14 212) 

 

 

 

59, 37 

% 

  

 

2 (2018) 
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Lindesnes Lindesnes (4 

950), Mandal 

(15 600), 

Marnardal (2 

309) 

 

68, 24 

% 

 

3 Tvang  

Sunnfjord Førde 

(13009), 

Naustdal 

(2848), 

Gaular (2966) 

og Jølster 

(3049) 

 

 

13009/ 

21 872 

59, 47 

% 

 

4 

Kinn Flora (11 

999) og 

Vågsøy (6 

031) 

 

66, 55 

% 

 

2 

Aurskog-

Høland 

Aurskog-

Høland (16 

162) og 

Rømskog (6 

85) 

 

95, 93 

% 

2 

Voss herad 

 

Granvin 

herad (933) 

og Voss (14 

514) 

 

93, 95 

% 

2 

Namsos  Namdalseid 

(1593), 

13051/ 

15 272 

3 
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Namsos 

(13051) og 

Fosnes (628) 

 

 

85, 4 

% 

 

Senja  Berg (914) , 

Lenvik 

(11697), 

Torsken 

(921) og 

Tranøy 

(1540) 

 

 

11697/ 

15 072 

77, 6 

% 

 

4 Tvang  

Hustadvika Eide (3454) 

og Fræna 

(9741) 

 

9741/ 

13 195 

73, 8 

2 

Sogndal  Balestrand 

(1288), 

Leikanger 

(2332) og 

Sogndal 

(7941 

 

7941/ 

11 561 

68, 68 

% 

3 Tvang  

Hammerfes

t 

 Hammerfest 

(10527) og 

Kvalsund (10

27) 

 

91, 

11% 

2 

Ullensvang  Jondal 

kommune 

(1108), Odda 

61% 3 
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kommune 

(7025) og 

Ullensvang 

herad (3377) 

 

 

Midt-

Telemark  

 

 

 

Bø (6 262), 

Sauherad (4 

303) 

 

59, 27 

% 

2 

Lyngdal  Audnedal, 

(1765) 

Lyngdal (858

8) 

 

 

82, 9 

% 

2 

Volda  Hornindal 

(1198) og 

Volda (9102) 

88, 36 

% 

2 

Ørland  Bjugn (4822) 

og Ørland 

(5291) 

 

 

52, 31 

% 

2 Tvang 

Nærøysund Vikna (4418) 

og Nærøy 

(5138) 

 

53, 7 

% 

2 Tvang 

Stad Eid (6064) og 

Selje (2791) 

 

68, 48 

% 

2 
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Tjeldsund  

 

Skånland 

(3048) og 

Tjeldsund (12

52) 

 

70, 88 

% 

2 

Åfjord Roan (959) 

og Åfjord 

(3263 

 

77, 28 

% 

2 

Narvik Narvik 

(18511) 

Ballangen 

(2442), 

Tysfjord 

(892) 

84, 73 

% 

3 Tvang  

Fjord  

 

Norddal 

(1663) og 

Stordal (1005

) 

 

62, 33 

% 

2 

Hamarøy - 

Hábme 

Hamarøy 

(1748) og 

Tysfjord 

(deles) (892) 

 

 

63, 19 

% 

2  

Orkland Orkdal (12 

173), 

Agdenes (1 

662, 

Snillfjord 

(deles) (493) 

og 

66, 82 

% 

4 

  



 

 53 

Meldal (3889

) 

 

Hitra  Hitra (4715) 

og Snillfjord 

(deles) (335) 

 

93, 36 

% 

 2 

    

Heim  

 

Hemne 

(4202) 

, Halsa 

(1561) og 

Snillfjord 

(deles) (200) 

 

70, 46 

% 

 

3 

Sandefjord  

 

 

Sandefjord 

(45 820), 

Andebu 

(5 937) og 

Stokke 

(11 657) 

 

 

72, 25 

% 

3 (2016) 

Larvik  Larvik 

(43 867) og 

Lardal (2 

474) 

 

 

94, 66 

% 

2 (2016) 

Holmestran

d 

 Hof (3 163) 

og 

77, 25 

% 

2 (2016) 
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Holmestrand 

(10 741) 

 

 

Færder  

 

Tjøme 

(4 971) og 

Nøtterøy (21 

621) 

81, 3 

% 

2 (2016) 

Indre 

Fosen  

Rissa (6 644) 

og Leksvik 

(3 531) 

 

 

 

65, 29 

% 

2 (2016) 

 

 

4.4. Valg av caser  

 

Ved å ha oversikt over alle de 47 fellesnemndene som har vært operative under 

Solbergregjeringen kommunereform kan jeg velge nemnden med høyest grad av asymmetri 

og kompleksitet og den nemnda med lavest grad av symmetri og kompleksitet, i tråd med 

forventingene illustrert i figur 4. Jeg har avgrenset relevante fellesnemnder til de som skulle 

tilrettelegge for sammenslåing innen 1.1.2020, og utelukket det fåtallet av 

kommunesammenslåinger som ble gjennomført i 2017 og 2018 som relevante case, men de er 

likevel oppgitt i tabellen. Årsaken til at de utelukkes er karakteristikker ved personene som 

intervjues, som i denne oppgaven anses som eliteinformanter. Fellesnemndas medlemmer er 

sammensatt av representanter fra de involverte kommunens kommunestyrer, som derfor kan 

betraktes som en gruppe av politiske autoriteter i en kommune (Berg 2018). I følge Beckmann 

og Hill (2013, s. 198) bør intervju med eliteinformanter ta for seg hendelser som fant sted i 

nær fortid. En kommunesammenslåing varer i flere år, og informantene kan derfor å ha 

problemer med å huske så langt tilbake i tid. Foruten om grepene som er gjort i 

intervjuguiden, anses grepet om å gå vekk fra fellesnemnder som skulle tilrettelegge for 
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sammenslåing til 1.1.2017 og 1.1.2018 som en måte å minimere de negative konsekvensene 

av begrensninger til hukommelse.   

 

 

4.4.1. Lav grad av asymmetri og lav grad av kompleksitet: Midt-Telemark 

 

For å minimere symmetri og kompleksitet tilsiter valg av case en fellesnemnd som består av 

to kommuner med så lik andel innbyggere i den nye kommunen som mulig og så få 

innbyggere som mulig. Av tabellen finner vi her fellesnemnda for Ørland, som består av 

kommune Bjugn og Ørland, hvor den største kommunen har 52, 3 % av innbyggerne i nye 

kommune og Vikna og Nærøy med 53 % av innbyggerne i ny kommune. Likevel vil valg av 

en av casene kunne forstyrre designet: Dette utelukker de mest «likeverdige» 

sammenslåingene. Da både Bjugn og Ørland og Vikna og Nærøy er tvangssammenslått, med 

ufrivillighet fra mist en av partene, og går jeg derfor vekk fra disse fellesnemdene. Tabellen 

tilsier da casen fellesnemnda for sammenslåing mellom Bø og Sauherad. På tross av den er 

tilnærmet lik hva gjelder Holmestrand og Sande er Bø og Sauherad to kommuner med færre 

innbyggere totalt, som gir mindre total makt etter hvordan lav grad av asymmetri er 

operasjonalisert i denne oppgaven. Bø og Sauherad er også representert med 5 representanter 

fra hver, slik at de har lik representasjon (Distriktssenteret 2016a).   

 

1.1.1. Høy grad av asymmetri og høy grad av kompleksitet: nye Stavanger 

 

Av tabellen har jeg en variasjonsbredde på 52-98 prosent i asymmetri og en variasjonsbredde 

på 2-5 i kompleksitet. Med en antagelse om at høy grad av asymmetri og høy grad av 

kompleksitet vil gi dominerende strategier er det relevant å finne den fellesnemnda av de 47 

mulige, hvor det er flest mulig kommuner involvert, samtidig som én kommune har flest 

mulig innbyggere og resten av de involverte kommunene har minst mulig innbyggere. Med 

bakgrunn i tabellen har jeg vurdert det som at «nye Stavanger» er den fellesnemnda som best 

tilfredsstiller denne beskrivelsen. Stavanger er Norges tredje største kommune og står for over 

94 % av andelen av befolkningen i den nye kommunen. De to kommunene Finnøy og 

Rennesøy står tilsammen for 6 % av innbyggerne i den nye kommunen. I tillegg har Finnøy 

og Rennesøy et mindretall av representanter i fellesnemnda, ettersom Stavanger har 19 

representanter og Finnøy og Rennesøy har 7 representanter hver. Slik gis det mulighet for 
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Stavanger som den største kommunen til å «blocke» for en kollisjon mellom de to mindre 

kommunene (Nye Stavanger 2020b). 

 

Det kan imidlertid argumenteres for at det er andre mer relevante fellesnemnder med 

bakgrunn i tabellen: Fellesnemnda for nye Trondheim og nye Sandnes er sammenslåingene 

med størst avvik innbyggertall, ettersom Trondheim og Sandnes står for 96, 9 % og 98, 37 % 

av innbyggerne i den nye kommunen. Slik er de mest asymmetriske fellesnemdene og kunne 

derfor blitt ansett som mer aktuelle enn Stavanger, de har likevel ikke like stor kompleksitet. 

Et annet aktuelt case er Nye Kristiansand hvor Kristiansand står for en overlegen andel av 

innbyggere i den nye kommunen, samtidig som det er flere enn to kommuner involvert. Jeg 

har likevel sett på kommunene som mindre aktuelle enn nye Stavanger, da sammensetningen i 

fellesnemnda i Nye Kristiansand gir mulighet for at de to mindre kommunene kan danne en 

koalisjon, ved at de mindre kommunene har et flertall i nemnda tilsammen, det har i tillegg 

vært involvert tvang i sammenslåing ved at Søgne ble sa nei i etter folkeavstemning og 

Songdalen hadde som forutsetning for at de sa ja at også Søgne skulle være med (Sandvik og 

Krekling 2017). I kontrast til parter i internasjonale konflikter er ikke kommuner i Norge 

suverene, noe som ses i bakgrunnskapitelet om at Stortinget kan overstyre lokale vedtak om 

sammenslåing og slik tvinge kommuner til å sammenslås. Ettersom 

konflikthåndteringsstrategier blir utledet med bakgrunn i teori fra forhandlingslitteratur vil 

tvang kunne forstyrre antagelsene, ettersom dette baseres på frivillige prosesser. Det derfor 

lagt inn et forbehold i valg av caser om at sammenslåingene må være frivillige.  

 

I lys av kompleksitet er det andre fellesnemnder slik som nye Ålesund og Indre Østfold som 

er mest aktuelle, da dette er fellesnemdene med flest parter av alle de 47 fellesnemdene. 

Likevel har ikke den største kommunen like høy andel av innbyggertall slik som Stavanger, 

Trondheim, Sandes og Kristiansand og vil totalt innebære et lavere antall innbyggere. At det 

har vært involvert tvang i både nye Ålesund for kommunen Haram og i Indre Østfold for 

kommunen Spydeberg har også talt for at jeg ikke velger disse casene. Nye Stavanger står 

derfor igjen som den mest aktuelle casen for å maksimere grad av asymmetri og kompleksitet 

(Nye Ålesund 2017; Indre Østfold kommune 2017).    
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5. Resultater  
 

I dette kapittelet blir det empiriske resultatene fra de to fellesnemndene for nye Stavanger og 

Midt-Telemark presentert. For at resultatene skal plasseres i en riktig kontekst, presenteres 

først de lokale prosessene som førte frem til vedtak om sammenslåing mellom Bø og 

Sauherad og til opprettelsen av fellesnemnda. Deretter presenteres resultatene med en todelt 

presentasjon: Først presenteres ulike konfliktsaker som informantene har trukket frem i 

intervjuene før jeg jeg presenterer hvordan arbeidet i fellesnemnda har vært på et mer 

overordet nivå. Funnene fra Midt-Telemark vil presenteres i sin helhet, før det samme vil 

gjøres med funnene fra nye Stavanger.  

 

5.1 Historien frem mot Midt-Telemark frem til november 2016 
 

For kommunene Bø og Sauherad ledet «nabopraten» frem til en felles intensjonsavtale med 

Nome kommune, samtidig som Sauherad laget en intensjonsavtale med Seljord, Hjartdal og 

Notodden kommuner. Avtalene ble grunnlag for innbyggerinvolvering i de to kommunene 

(Distriktssenteret 2016b og Distriktssenteret 2016c).  

 

 
 

(Figur 6. Tidslinje for veien frem til fellesnemnda for ny kommune mellom Bø og Sauherad)  
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Kommunene Sauherad, Seljord, Hjartdal og Notodden forhandlet i februar 2016 frem en 

intensjonsavtale som ble grunnlag for en opinionsundersøkelse i Sauherad kommune vinteren 

2016 (Sauherad kommune 2016).  Samtidig forhandlet kommunene Nome, Bø og Sauherad 

frem en intensjonsavtale om å danne en ny kommune: «nye Midt-Telemark». I Bø og Nome 

16.april 2016 ble det holdt folkeavstemninger om «Midt-Telemark». Sauherad gjennomførte 

opinionsundersøkelsen i uke 11 og 13 i 2016, med spørsmål om sammenslåing og 

alternativene «Midt-Telemark» eller sammenslåing med Seljord, Hjartdal og Notodden mot 

«Øst-Telemark». Resultatene fra Sauherad viste at det var et flertall som ønsket alternativet 

«Midt-Telemark» og med klar margin. I Nome falt en overvekt av stemmene på «nei», mens 

det i Bø var lav valgdeltakelse, slik at det var vanskelig å tolke et klart «råd» fra befolkningen 

selv om det var en overvekt på «nei» til sammenslåing. Uten Nome var imidlertid prosessen 

mellom de tre lagt død (KMD 2018 og Aarnes og Syversen 2016).  

 

Ettersom ingen av alternativene om ny kommune førte frem som følge av resultatene fra 

folkeavstemningene i Bø og Nome, gikk Bø og Sauherad inn i nye forhandlinger med 

hverandre i mai 2016. Det ble utarbeidet en ny intensjonsavtale mellom de to kommunene, og 

med grunnlag i denne ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse fra 2-8. juni 2016 i 

begge kommunene. Resultatene fra denne viste at innbyggerne i Bø var delt i spørsmålet om 

sammenslåing med Sauherad, mens 2 av 3 i Sauherad var for en sammenslåing med Bø 

(Opinion AS 2016). På tross av at det var uklart hvilket råd befolkningen ga i Bø, ble det 

fattet vedtak om sammenslåing med Sauherad i kommunestyret i Bø med 20 mot 5 stemmer. I 

kommunestyret i Sauherad ble det fattet et enstemmig vedtak for sammenslåing med Bø. 

Både i Bø og Sauherad falt vedtakene 16. juni. 2016 (Aarnes 2016a og Aarnes 2016b). Første 

møte i fellesnemnda ble avholdt den 4.11.2016.  

 

5.2.   Konfliktsaker i prosessen mellom Bø og Sauherad  
 

5.2.1. Organisering av flykningstjenesten og voksenopplæring 

Organisering av flykningstjenesten og voksenopplæring trekkes frem av flere informanter 

som en vanskelig sak. En informant fra Sauherad beskriver saken slik:  
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Det ble også her ganske steile fronter. Det var en sak hvor begge kommunene mente at 

sin løsning var den beste. Så det var litt steile fronter rundt organisering av 

voksenopplæringen og flykningstjenesten. I hovedsak landet det vel på Sauherad sin 

løsning, men med en spesialløsning for noe av voksenopplæringen eller lignende 

(Informant 9, Sauherad). 

Imidlertid hadde Bø kommune et samarbeid om voksenopplæring med Nome kommune:  

 

Vi hadde vel dette her med at flykningstjenesten skulle gå til Akkerhaugen. Det har i 

hvert fall ikke vært enighet om det i Bø. Vi hadde et tilbud borte på Lunde, på skolen 

der. Så der var det diskusjon i Bø, om hva som var fornuftig. Mitt inntrykk er at hadde 

det ikke vært for kommunesammenslåingen så hadde det nok vært 

sannsynlighetsovervekt for at den fortsatt var plassert i Lunde» (Informant 10, Bø). 

Av intensjonsavtalen fremgår følgende om organisering av tjenestene: «Administrasjon for 

skule og oppvekst, flyktningteneste, vaksenopplæring, samt PPT og barnevern bør lokaliserast 

til Sauherad» (Distriktssenteret 2016a). Dette benyttet Sauherad i sin argumentasjon for 

endelig plassering, slik det det fremgår av beskrivelsene til informant 8 (Sauherad):  

Vi fikk to alternativer fra administrasjonen, fra tjenesten selv. Og så måtte vi gjøre en 

politisk vurdering av det, og da satt vi vel egentlig litt hardt mot hardt. Og det var jo 

som følge av at det sto i intensjonsavtalen at voksenopplæring- og flykningstjenesten 

skal ligge i Sauherad-delen.  

Diskusjonen ender med at fellesnemnda vedtar den 21.09.2018 mot to stemmer at 

voksenopplæring og flyktningtjenesten i Midt-Telemark kommune skal organiseres som en 

enhet og lokaliseres til Akkerhaugen i Sauherad. Herunder at Bø kommune sier opp sitt 

interkommunale samarbeid om voksenopplæring med Nome jfr. sak 47/18.  

 

5.2.2. Skoleprosjektet på Garv  

 
Informantene fra Sauherad beskriver det å få bygget en ny skole på tettstedet i Garv i 

Sauherad som en forutsetning for å gå inn i enn kommunesammenslåing. Sauherad kommune 

hadde i lang tid før reformen sett behov for en ny skole i kommunen, og hadde gjort en rekke 

tiltak for få dette til, uten å lykkes. Kommunen var på ROBEK-listen og hadde lagt ned 
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skolene og samlet alle elevene på én skole, i håp om å bedre økonomien for å kunne bygge en 

ny skole. Tiltakene hadde ikke ført til en bedring i økonomien, og en del av motivasjon for å 

inngå i en sammenslåing, var derfor med bakgrunn i at Sauherad håpet å oppnå en mer robust 

økonomi. Bakgrunnen for skolesaken beskrives også av en informant som noe av årsaken til 

at tettstedet Hjuksebø i Sauherad «virkelig» satte i gang for å få en grensejustering: 

 

Vi hadde en skolestrukturendring for et par år siden, der skolene ble sammenslått. Og 

det var nok noe som skjøt fart i det, når grenda mistet skolen sin, og fikk en 

Montessoriskole, privat, istedenfor. Det var nok for mange en motivasjon for at «dette 

gadd de ikke lenger» Informant 7, Sauherad.  

 

På tross av at det opprinnelig var en sak for gamle Sauherad kommune, ville det omhandle 

budsjettene til den nye kommunen og utbyggingen var slik avhengig av et vedtak i 

fellesnemnda for Midt-Telemark. I investeringen var nedfelt i intensjonsavtalen sammen med 

investering for å øke kapasiteten på Bø ungdomsskole (Intensjonsavtale mellom Bø og 

Sauherad 2016). Sauherad hadde imidlertid ofret mye i mange år for å få råd til ny skole på 

Garv slik at det var veldig viktig å få påbegynt denne skolen før sammenslåing, dette skal ha 

vært en krevende diskusjon:  

 

Men noen diskusjoner var nok mer krevende enn andre. Sauherad kommune hadde 

jobbet hardt i mange år for å få råd til å bygge en ny skole, så det var veldig viktig for 

dem at den skolen ble påbegynt, eller at en fikk vedtak om at den skulle begynnes på, 

før det ble ny kommune» (Informant 6, Bø).   

 

Den 14.12.2018 blir investeringen vedtatt mot 1 stemme jfr. sak 71/18. Flere informanter 

forteller at dette vedtaket skal være et resultat av et ultimatum fra Sauherad. Informant 9 

(Sauherad) forklarer at dette var som følge at Sauherad kommune ikke kunne forsvare å ikke 

starte utbygningen:  

 

Da vi var klare for å sette i gang med bygging av skolen, så ble det en ganske heftig debatt 

om vi virkelig hadde råd til det. Og da ble det et ultimatum fra vår side. For det kunne vi 

ikke stå for, ovenfor befolkningen. Vi hadde ofret så mye i mange år med målsetning om å 

bygge ny skole (Informant 9, Sauherad).  
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5.2.3. Kommunehuset på Akkerhaugen i Sauherad 

 

En sak som de fleste informantene peker på som en konfliktsak i fellesnemnda for Midt-

Telemark er «Kommunehuset i Sauherad»-saken. Fra intervjuene kom det frem at den nye 

kommunen Midt-Telemark ikke ville ha råd til å bygge et nytt kommunehus som ville få plass 

til alle, og som følge av at det gamle kommunehuset i Bø ikke kunne huse alle, var dette en 

god anledning i forhandlingsutvalget til å nedfelle i intensjonsavtalen at noe av 

administrasjonen kunne lokaliseres i Sauherad: «Vi skjønte at vi ikke hadde råd til å bygge 

noe nytt kommunehus med plass til alle. Det var jo på en måte en god «unnskyldning» for å 

beholde begge kommunehusene, fordi man trengte arealene» (Informant 9, Sauherad).  

 

I rådmannens tilrådning i behandlingen av saken pekes det på intensjonsavtalens føring om 

«god utnytting av eksisterende bygg» og rådmannen tilrår med bakgrunn i intensjonsavtalens 

formuleringer at lokalisering av flyktning og voksenopplæring bør lokaliseres til Sauherad. I 

denne tilrådningen blir kommunehuset på Akkerhaugen sentral: «I sin tilråding legg 

rådmannen vekt på intensjonsavtala sine føringar om at administrasjonen for flyktingteneste 

og vaksenopplæring skal lokaliserast til Sauherad. Når denne føringa sjåast saman med 

føringa om å utnytte eksisterande bygningsmasse trer Akkerhaugen fram som aktuell 

lokalisering» jfr. sak 47/18. Problemet oppsto imidlertid da det ble klart at både 

kommunehuset i Bø og kommunehuset på Akkerhaugen trengte å pusses opp for å kunne tas i 

videre bruk:  

 

Det som står i intensjonsavtalen er jo at vi skulle bruke de kommunale byggene vi har, 

i forhold til å etablere nye lokasjoner, det ligger i intensjonen. Det skrev vi utfra at det 

skulle være billigste mulige løsning, vi skulle ikke bruke mye penger på nye bygg og 

annen infrastruktur som vi allerede disponerte over. Det vi ikke hadde tatt nok innover 

oss var at disse byggene vi hadde var i en dårligere forfatning enn vi hadde kunnskap 

om (Informant 10, Bø).  

 

At kommunehuset i Sauherad kanskje ikke skulle benyttes i den nye kommunen skapte 

konflikt i fellesnemnda:  

 

Så administrasjonen, anbefalte vel i forskjellig runder å isteden for å pusse opp 

kommunehuset på Akkerhaugen og lokalisere en del av de tjenestene som skulle være 



 

 62 

i den gamle Sauherad-delen til Gvarv, som da er det største tettstedet i gamle 

Sauherad, men ikke kommunesenteret. For der var det endel lokaler fra før, og senter 

fra før. Da ble det veldig mye bråk (Informant 9, Sauherad).  

 

Bråket ses i sammenheng med at det var flere i Sauherad som var imot at kommunehuset 

skulle fases ut av bruk, samtidig som andre var bekymret for at oppussing av kommunehuset 

slik at det kunne tas i bruk, ville gå utover skoleopprustning i Bø:  

 

Og da mente en del av oss at eie var bedre enn leie. Mens, for den andre siden av den 

debatten, så var det gjeldsgraden og det at man dermed måtte investere noe i 

oppgradering av det huset vi eide som bandt opp lånemulighetene for å realisere skole-

opprustning i Bø. Det var egentlig realiteten i det. Man var redd for å øke 

gjeldsgraden, selv om det i kroner der og da, ikke var noen forskjell. Men man ville bli 

nødt til å øke gjeldsgraden inn i den nye enheten, slik at det kunne forsinke en 

investering i skoleopprustning i Bø (Informant 7, Sauherad).  

 

Saken blir behandlet i møte den 11.01.2019 (sak 4/9), men av protokollen fremgår det at 

saken blir diskutert uten at det ble fattet vedtak. Spørsmålet om videre bruk av kommunehuset 

på Akkerhaugen blir behandlet igjen i neste møte den 08.02.2019 (sak 11/19). Behandlingen 

fører imidlertid ikke til et vedtak om endelig lokalisering, men et vedtak om mer utredning fra 

rådmannen og en faglig vurdering. Saken beskrives av informant 10 (Bø) som «elefanten i 

rommet» og en sak som det nye kommunestyret for Midt-Telemark enda ikke har tatt stilling 

til, ettersom fellesnemnda ikke fattet vedtak da nemnda var operativ og det har blitt opp til 

nytt konstituert kommunestyre for den nye kommunen å ta stillingen til saken. Informant 10 

(Bø) ser vanskeligheten med saken i sammenheng med at den er tilknyttet sterke følelser:  

 

Nei, det har jo vært en diskusjon, som vi så langt ikke har landet helt enda. Dette 

gjelder spesielt «elefanten i rommet» som jeg kaller de og da særlig kommunehuset på 

Akkerhaugen, som det ikke har blitt tatt noen fast beslutning på enda. Detter er en 

sånn type sak jeg kaller «elefanten i rommet», som vi utsetter å unngå å prate om. Da 

den både har økonomiske sider, lokalpolitiske sider og at vi må ta stilling til bruken av 

dette huset i et helhetlig perspektiv. Det er jo litt sårbart for de som bor i den delen av 

Sauherad, på Akkerhaugen osv, dersom det ikke skal lyse i vinduene og fortsatt være 
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liv i det tidligere kommunehuset. Mange i den delen av den nye kommunen er opptatt 

av dette. 

 

Tabell 3. Oppsummerende oversikt over konfliktsakene og utfall i Midt-Telemark  

Sak Saknummer Dato  Vedtak  

Organisering av 

flykningstjenesten og 

voksenopplæring 

47/18 

 

 

21.09.2018 

 

Flertallsvedtak mot to 

stemmer: Vedtak om 

organisering som en 

enhet og lokalisering til 

Akkerhaugen  

Skoleprosjekt på Garv 

 

71/18 

 

14.12.2018 Flertallsvedtak mot én 

stemme: Vedtas å 

gjennomføre tiltak 

innenfor drift og 

innvestering for å få på 

plass denne 

investeringen 

Bruk av 

kommunehuset på 

Akkerhaugen 

4/9  

 

11.01.2019 Ingen vedtak i saken 

Bruk av 

kommunehuset på 

Akkerhaugen 

11/19 08.02.2019 

 

Utsettes for mer 

utredning 

Bruk av 

kommunehuset på 

Akkerhaugen 

24/19 8.03.2019 Utsettes 
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5.3. Den overordnede prosessen i fellesnemnda for Midt-Telemark 
 

5.3.1. Mål for leveransen 

 

For både Bø og Sauherad er motivasjonen for sammenslåing å være robuste i møte med 

fremtiden, både økonomisk og faglig: «hovedmotivasjonen for Sauherad for å gå inn i 

sammenslåingsprosesser var jo at vi måtte bli mer økonomisk robuste og faglig robuste» 

Informant 8 (Sauherad). Informant 10 (Bø) beskrivelser målsetninger om robusthet og 

økonomi, men utdyper dette:  

 

Ønske om økt kompetanse var et aktuelt tema vi tok opp i forhold til de utfordringene som 

vi hadde i samfunnet, og at vi selv var bedre rustet til å møte disse. På den økonomiske 

siden hadde vi i hvert fall et mål eller en forventning om økonomiske evne til å håndtere 

forskjellige oppgaver som tillegges kommunen, ble bedre. Det kommer stadig nye 

oppgaver og det er jo litt varierende hva staten bringer inn av økonomisk støtte, så det var 

et ønske om å være bedre rustet til å møte fremtidens økonomiske utfordringer»  

 

5.3.2. «Diskuterte oss frem til enighet» 

 

Både informanter fra Bø og Sauherad viser til at det var lite avstemninger i fellesnemnda, og 

at det var et mål om å diskutere eller snakke seg frem til enighet og konsensus. Dette er i tråd 

med mandatet til fellesnemnda, hvor det fremgår at det skal arbeides for konsensus i alle saker 

(Sauherad kommune 2017). Lederen i fellesnemnda hadde likevel dobbeltstemme. Dette 

vervet var delt mellom ordførerne i de to kommunene som de byttet på fra år til år fra 2016 til 

2019 jfr. sak 1/6 og sak 14/16. Informant 10 (Bø) peker på at målet om å oppnå konsensus i 

fellesnemnda var begrunnet i at det ville få sterkere kraft i både gjennomføringen og ute blant 

folk: 

 

Vi samsnakket og prøvde å forberede sakene i fellesnemnda. Jeg var opptatt av, det 

har jeg vært hele tiden, å prøve å diskutere oss frem, så langt det er mulig, til 

konsensus. For når vi er enige har vedtaket en mye sterkere kraft i både gjennomføring 

og ute blant folk og i det politiske miljø. Dersom det blir en dobbeltstemme overvekt 
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ved avstemningen, er det lettere for at det kan bli uro ute, både politisk og blant folk. 

For meg var det viktig at vi klarte å komme frem til enighet i hvert fall i de viktigste 

sakene, og stort sett i alle sakene hvis vi hadde muligheten for det.   

 

På følgende oppfølgingsspørsmål fra intervjuer: «Du nevnte at det var en målsetning at man 

skulle komme frem til konsensus, hvordan søkte dere det?», beskriver informant 8 (Sauherad) 

prosessen mot konsensus slik:  

 

Det var jo å bruke litt tid. Vi fikk en sak til diskusjon med saksframlegg fra 

administrasjonen, gjerne. Hvor ting ble belyst, sånn som administrasjonen så den saken, 

hvor de gjerne hadde en innstilling til vedtak, forslag til vedtak til fellesnemnda. Og så 

begynte vi å diskutere realitetene i saken. Ser den ene det sånn og den andre det sånn. Og 

så begynner vi: Hvorfor er vi uenige og hva er vi enige om? (Informant 8, Sauherad) 

 

5.3.3. Det beste fra begge kommuner  

 

Informantene fra fellesnemnda for Midt-Telemark viser til at fokuset i utformingen av 

intensjonsavtalen lå på et overordnet nivå. Det var en bevisst holdning, hvor det blant annet 

skulle legges vekt på at fagmiljøene skulle påvirke hvordan de ville organiserer:  

 

Nei, det var å ikke være så nøye på hvor tjenester skulle plasseres, og ikke overstyre 

fagmiljøene sine råd. For vi følte vel i prosessen med Nome, at det ble sånn at vi satt 

og telte årsverk, knapper og glansbilder. Det ble for detaljert og det ble brukt til 

forhandling istedenfor å ha et overordnet strategisk mål med prosessen» (informant 8, 

Sauherad). 

 

I kapitlene om tjenester og lokalisering ser en også at det er lagt vekt på en helhetsvurdering: 
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(Distriktssenteret 2016a, kapittel 1).  

 

I forlengelsen av dette skal en bevisst holdning ha vært å fokusere på noe nytt, og hvordan 

både gode forhold og utfordringer kunne bli noe nytt i den nye kommunen: 

 

Det var et poeng i å finne frem til de beste forholdene i Sauherad og de beste i Bø, og 

se disse i sammenheng når ny kommune skulle utvikles. Det var også viktig å finne 

frem til utfordringer Sauherad hadde og Bø hadde på tjenesteområdene, identifisere og 

finne ut måter å gjøre disse tjenestene bedre på (Informant 10, Bø).  

 

Ifølge informant 7 (Sauherad) skal fokuset på ny organisering bidratt til at tjenestene kunne 

gjøres på en «lurere» måte i den nye kommunen:   

 

Vi så faktisk det i prosessen i fellesnemnda mellom Sauherad og Bø, at det var veldig 

mye underveis-gevinster med at man måtte snu på alle steiner, og ikke gjøre tjenestene 

til en sum av hvordan en hadde gjort det i henholdsvis Bø og Sauherad, eller sluke 

sånn den ene kommunen hadde gjort det. Men at en kunne gjøre ting på en lurere 

måte.   

 

5.3.4. Økonomiske prioriteringer som bakgrunn til konfliktene 

 

Konfliktene i fellesnemnda for Midt-Telemark bunnet i flere av sakene i økonomi som vist til 

av (Informant 8, Sauherad): «Nei, altså det handlet jo om økonomiske prioriteringer først og 
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fremst, skulle vi investere inn der og der eller gjøre det og det? Opp mot hverandre. Det var 

det jo store diskusjoner om».  

 

Derfor viser flere informanter at det var konflikt rundt økonomi og gjeldsgrad, slik som 

informant 6 (Bø) er et eksempel på:  

 

Det går jo veldig mye på dette her med økonomi da, det har vært vanskelig. Det var en 

diskusjon blant annet rundt økonomi. Disse her styringstallene som en bruker i 

økonomien. Lånegrad og de tingene der.  

 

Den økonomiske situasjonen ble endret som følge av uforutsette opprustningsbehov av de 

eksisterende byggene. Som vist til i forrige avsnitt skulle det tas en helhetsvurdering av 

organisering av tjenestene, som blant annet skulle omhandle en god utnytting av eksisterende 

bygg. Ifølge flere av informantene var nedskrivingen i intensjonsavtalen om unyttig av 

eksisterende bygg, begrunnet med en allerede begrenset økonomi, og at nye bygg ikke var 

fornuftige bruk av ressurser. En informant beskriver at dette ga anledning til at kommunehus i 

både gamle Bø og Sauherad kunne tas i bruk:  

 

Vi var jo veldig klare på at her er det ikke det første vi gjør å lage et kjempe-messig 

rådhus med alle funksjoner samlet på en plass. Det er ikke fornuftig bruk av ressurser, 

slik at en tenkte seg at de eksisterende kommune-husene kunne brukes til å plassere 

noen av enhetene, og det var ikke større reiseavstand enn at det var helt kurant 

(Informant 7, Sauherad).  

 

Ifølge informantene omhandlet både saken om skolene og kommunehuset på Akkerhaugen-

saken økonomi. I prosessen kom det frem at både kommunehuset i Bø, hvor mesteparten av 

administrasjonen skulle sitte, og kommunehuset på Akkerhaugen måtte pusset opp, dersom de 

foresatt skulle bli tatt i bruk. Ved benyttelse av kommunehuset på Akkerhaugen ville dette gi 

høyere gjeldsgrad, noe som førte til en frykt for at skulle gå utover fremtidig opprustning av 

ungdomsskole i Bø. Som sammen med bygging av ny skole i Sauherad, var én av to 

investeringer som sto i intensjonsavtalen (Distriktssenteret 2016a, kapittel 1).   
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5.4.  Historien bak nye Stavanger frem til august 2017 
 

For de tidligere kommunene Rennesøy, Finnøy og Stavanger ledet «napopraten» frem til tre 

ulike alternativ som ble presentert for velgerne i folkeavstemninger i de tre tidligere 

kommunene i mai og juni 2016 (Distriktssenteret 2017).   

 

 
(Figur 7. Tidslinje for veien frem til fellesnemnda for ny kommune mellom Finnøy, Rennesøy 

og Stavanger)  

 

Napopraten mellom Stavanger og Rennesøy kommuner kommer i gang i april 2015, men kom 

ikke i gang igjen før i januar 2016. Stavanger hadde på daværende tidspunkt allerede startet 

opp samtaler med Finnøy kommune, og fra neste møte var samtalene mellom alle de tre 
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kommunene. Høsten 2015 inviterte Sola kommune til nabopraten mellom Sola, Randaberg, 

Sandes og Stavanger kommuner. Et vedtak i Randaberg kommune gjorde at de ikke ble med 

videre, men prosessen mellom Sola, Sandnes og Stavanger fortsatte og resulterte i et 

prinsippdokument om en tiltenkt storkommune «Nord-Jæren kommune». Dette ville blitt 

Norges tredje største kommune bestående av over 200.000 innbyggere. Ordførerne i Finnøy, 

Rennesøy og Stavanger signerte en felles intensjonsavtale basert på prinsippdokumentet til 

«Nord-Jæren» kommune den 10.mai 2016. At intensjonsavtalen ble basert på 

prinsippdokumentet var som følge av at Finnøy og Rennesøy ville avhengig av de lokale 

folkeavstemningene, se på muligheten for å inngå i storkommunen «Nord-Jæren». Et 

alternativ Finnøy og Rennesøy til Stavanger og «Nord-Jæren» var «Utstein kommune». 

Denne kommunen var et alternativ som ville omhandlet kommunene Rennesøy, Finnøy, 

Kvitsøy og Randaberg som ville blitt en mellomstor kommune til «Nord-Jæren». Alternativet 

utviklet seg i februar i 2016 og resulterte i en enighet mellom de fire kommunene om at 

prosessen skulle resultere i en intensjonsavtale eller et utkast til intensjonsavtale. De tre 

prosessene ble grunnlag for folkeavstemningene i regionen mai og juni 2016. 

 

Her viste resultatene at et flertall av stemmene i Sola og Sandes «nei» til «Nord-Jæren», mens 

velgerne i Stavanger hadde en overvekt på «ja», men også «ja» til videre arbeid med andre 

kommuner. I både Rennesøy og Finnøy var det et flertall både for sammenslåing og for 

alternativet med Stavanger. Da det ble klart at «Nord-Jæren» ikke ble noe av, fattet Finnøy, 

Rennesøy og Stavanger vedtak om å etablere en ny kommune, «nye Stavanger», i by-og 

kommunestyrene i juni 2016. Det var imidlertid behov for å avklare navn, kommunesenter og 

eiendomsskatt ettersom det ikke ble en større kommune med de andre involverte fra «Nord-

Jæren». Disse sakene ble forhandlet frem i politisk styringsgruppe, hvor 5 representanter fra 

hver kommune klargjorde ubehandlede spørsmål gjennom totalt seks møter fra 29.september 

2016 til 9.mai 2017. Oppsummert viser dette de lokale prosessene for de tre kommunene frem 

til tidspunktet fellesnemnda opprettes og starter sitt arbeid i august 2017 (Rennesøy kommune 

2016a; Rennesøy kommune 2016b; Nye Stavanger 2020a).  

 

5.5.  Konfliktsaker i fellesnemnda for nye Stavanger 
 

5.5.1. Kommunevåpen som symbol for ny kommune   
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Flere informanter både representert fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger peker på 

behandlingen av hva som skulle være den nye kommunens kommunevåpen som en vanskelig 

slik som beskrevet av (Informant 1, Stavanger): «I det prosjektet diskutere vi vanskelige ting 

som kommunevåpen, som det var mange sterke meninger om i alle kommunene. Derfor var 

det viktig å vise respekt og ærlighet ovenfor hverandre3».   

 

Kommunevåpen behandles første gang i fellesnemnda den 17.09.2018, men vedtaket i saken 

blir utsatt. Forslag til vedtak i saksfremlegget er at det startes en prosess for å utforme nytt 

kommunevåpen jfr. sak 41/18. Dette er i tråd med et referat fra et av dialogmøtene mellom de 

tre kommunene etter vedtak om sammenslåing i de tre kommunene i juni 2016 og før nemnda 

ble operativ i 2017. I likhet med forslag til vedtak i fellesnemnda, fremgår det fra referatet at 

det var enighet mellom de tre partene om at det skal være en prosess for å utarbeide et nytt 

kommunevåpen for Nye Stavanger (Rennesøy kommune 2016c). En informant fra Rennesøy 

beskriver at gamle Stavanger likevel satt en stopper for dette i fellesnemnda: «Så var det jo 

kanskje en forventing i de mindre kommunene om at man i alle fall skulle få et nytt 

kommunesymbol, men det var det ikke snakk om, for å si det sånn. Når to små kommuner går 

sammen med en kommune som har en sterk identitet og sterk tilknytning til sitt 

kommunesymbol, så var det ikke snakk om at det skulle bli endret» (Informant 5, Rennesøy). 

Dette er i tråd med utfallet som treffes, da saken blir behandlet igjen den 15.10.2018, hvor det 

fremmes et nytt forslag fra nestleder av fellesnemda (Rennesøy) om å videreføre gamle 

Stavanger sitt kommunevåpen, og at Stavangers ordførerkjede videreføres med 

kommunevåpen for gamle Finnøy og Rennesøy. Dette forslaget blir enstemmig vedtatt (med 

subsidiær stemmegiving) jfr. Sak 46/18.  

Av nettsidene til Nye Stavanger fremgår det at det var et klart flertall for videreføring, men at 

også mange politikere fra Rennesøy og Finnøy mente en videreføring var naturlig. Dette var 

særlig med tanke på at en endring ville koste omlag 10 millioner, som flere representanter 

ønsket å bruke andre steder (Nye Stavanger 2018).  

 

 

 
3 Informanten henviser til nye Stavanger sitt prosjekt: Symboler, identitet og felles kultur. Kilde: Stavanger 
kommune. (2020). hentet fra: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/693279?agendaItemId=217281 (Sist 
tilgjengelig 05.05.2020).  
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5.5.2. Målform 

 

En annen identitetssak som trekkes frem av informantene som det ikke var enighet om var 

hvilken målform Nye Stavanger skulle ha. Saken blir behandlet i samme møte som 

fellesnemnda vedtar å videreføre Stavanger sitt kommunevåpen og ordførerkjede den 

15.10.2018. Vedtaket endte med at det ble vedtatt nøytral målform, informant 3 (Stavanger) 

beskriver hvordan Stavanger strakk seg i vedtaket: «Ja, jeg husker vi i Stavanger kommune 

strakk oss ganske langt i forhold til dette med målform. For Stavanger kommune er jo en 

bokmålskommune, men vi åpnet opp for det skulle kunne være mer sånn frivillighetsprinsipp. 

For Finnøy var en nynorskkommune og Rennesøy var en frivillighetskommune, så der strakk 

vi oss i Stavanger».   

 

For fellesnemnda var det intensjon om hvilken målform den nye kommunen skulle ha. Fra 

dokumentstudiet er det likevel fremkommet et referat fra politisk styringsgruppe den 23.mars 

2017, at Finnøy kommune var opptatt av språkform etter etablering av «Nye Stavanger». Det 

gis imidlertid ikke noe mer informasjon om planer eller intensjoner for språkform i den nye 

kommunen i referatet (Nye Stavanger 2017). Tabellen viser hvordan språk var i de tidligere 

tre kommunene, hvor Finnøy var nynorsk-kommune, Rennesøy nøytral og benyttet nynorsk 

og bokmål 50/50 som skolemål. Stavanger var en bokmålskommune, men i administrasjonen i 

kommunen var det fritt med bruk av nynorsk jfr. Sak 47/18.  

 

 
 

(Tabell 4. Oversikt over bruk av målform i de tre tidligere kommunene, hentet fra 

saksfremlegg i sak 47/18 fellesnemnda for Nye Stavanger).  
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Saken ender med at en enstemmig fellesnemnd vedtar at Nye Stavanger skal være 

språknøytral, slik at administrasjonen kan velge målform. Målform i skolen og tiltak for å 

styrke nynorsken skal utredes nærmere jfr. sak 47/18.  

 

5.5.3. Kommunestyret eller bystyre?  

 
Hvordan den nye kommunens politiske styringsorgan skulle benevnes trekkes også frem som 

en sak det var «temperatur» i og som det var vanskelig å løse av flere av informantene. I 

Stavanger var benevnelsen «bystyre», og i forlengelsen av dette også «bydelsutvalg» for 

utvalgene i gamle Stavanger sine bydeler. Både Rennesøy og Finnøy hadde kommunestyrer. 

Prosjektgruppen for symboler, identitet og felles kultur fremmet forslag om bystyre og 

bydelsutvalg, kommunestyre med kommunedelsutvalg, eller kommunestyre med valgfri 

benevnelse av «utvalgene» i sak 50/18 i fellesnemnda. 

 

En informant beskriver at utgangspunktet for øykommunene i saken var at de ønsket at 

organet skulle representere hele kommunen og ikke bare byen: «En del, sikkert et mindretall, 

argumenterte hardt for at vi ikke kunne sitte i byen å ha et kommunestyre. Men jeg mente det 

var viktig for identitet. Jeg mente byen kunne vise litt raushet og kalle det kommunestyre og 

kommunedel» (Informant 4, Finnøy). Dette må ses i sammenheng med Henrik Hellelands 

(Finnøy) uttalelser under møtet hvor saken ble behandle, den 15.oktober 2018: «Alle i Norge 

bor i en kommune, men ikke alle bor i en by». Imidlertid skal «mange av politikerne fra 

Stavanger» hatt like klare standpunkt i motsatt retning, og ment at de det var riktig å kalle 

organet for bystyre (Nye Stavanger 2018).   

 

Det finnes ingen føringer for hvilken benevnelse organet skal ha, verken etter 

prinsippdokumentet eller intensjonsavtalen, ettersom organet benevnes med «by-

styre/kommunestyre» i intensjonsavtalen og i prinsippdokumentet (Stavanger kommune 2016 

s. 2; Distriktssenteret 2016d, s. 1). Saken ender med et vedtak, med et flertall som stemmer 

for at det øverste politiske organet skal benevnes som kommunestyre og at utvalgene skal hete 

kommunedelsutvalg jfr. Sak 50/18. 

 

5.5.4. Kommunedelsutvalgenes makt og myndighet  
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 Av intensjonsavtalen fremgår det slik om utvalgene: «I ny kommune skal Finnøy og 

Rennesøy ha egne kommunedelsutvalg med 11 medlemmer «MÅL: I ny kommune styrkes 

lokaldemokratiet ved å flytte makt og myndighet til kommune-/bydelsutvalg» (Stavanger 

kommune 2016, s. 5).  

Hva «flytte makt og myndighet» i intensjonsavtalen betydde i praksis var imidlertid ikke like 

klart. En informant peker på at utgangspunktet i intensjonsavtalen var at kommunedelsutvalg 

skulle bli opprettet for å gi mer makt og innflytelse enn det som var vanlig for bystyrene i 

gamle Stavanger.  

 

Det var litt motvilje mot det i Stavanger i utgangspunktet, men så fant vi en 

formulering vi kunne enes om. I det begynnende arbeidet viser det seg kanskje at det 

er større ambisjoner i Finnøy og Rennesøy, til kommunedelsutvalgets plass, enn det de 

har i dag (Informant 2, Rennesøy).  

 

I behandlingen av saken fremgår det videre at det skal ha vært uenighet om delene skulle ha 

innstillingsrett i saker, eller beholde høringsrett slik som praksisen i gamle Stavanger hadde 

vært. Saken ender med at et flertall stemmer for at kommunedelsutvalgene skal ha 

innstillingsrett i saker som er av særlig betydning for stedsutviklingen i den enkelte 

kommunedel. Videre skal kommunedelsutvalgene ha uttalerett plansaker, men det presiseres 

at de også skal involveres i aktuelle planer og ikke kun i sluttfasen av planer jfr. sak 63/18. 

Informant (5) peker i likhet med informant 2 på at det skal ha vært større ambisjoner om 

plassen til utvalgene enn hva de faktisk fikk, men også at økonomiske og ressursmessige 

årsaker medførte at dette ikke var mulig:  

 

 Og det er litt utvidet fullmakter i forhold til hva bydelsutvalgene hadde før her, men 

tross alt så tror jeg jo at det var en forventing i Rennesøy og Finnøy om at de skulle 

være langt høyere fullmakter der, enn det som vi så i ettertid var mulig å få til 

(Informant 5, Rennesøy).  

 

Likevel peker informant 2 (Rennesøy) på at de var forberedt på at ikke alt kunne bli som før, 

og at Stavanger har strukket seg langt for å kompensere for tap av nærhet:  

 

Vi hadde forberedt oss på at ikke alt kunne bli som før. Blant annet knyttet til nærhet 

til noen av tjenestene. Samtidig strakk Stavanger seg langt for å opprette noe som 
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kunne kompensere for den nærheten vi mistet, knyttet til det politiske arbeidet og til 

tjenester (Informant 2, Rennesøy).  

 

Saken nevnes en av informant fra Stavanger, men ikke som en konfliktsak:  

 

Hvordan ting skal organiseres, skal det hete kommunestyret/bystyre, hvordan skal det 

nye kommunestyret se ut? Denne type problemstillinger. Målform er en sånn type 

problemstilling, hvilken målform skal du ha? Hvordan skal du sørge for at 

innbyggerne får tilgang til NAV-kontor? Det ligger jo litt på siden av det en by som 

Stavanger egentlig diskuterer (Informant 3, Stavanger).  

 

5.5.5. Avgrensing av eiendomsskatt i ny kommune  

 

I fellesnemnda for Nye Stavanger er det én sak som alle fem informanter trekker frem: 

Spørsmålet om hvordan eiendomsskatt skulle avgrenses i den nye kommunen. Etter 

intensjonsavtalen mellom Rennesøy, Finnøy og Stavanger fremgår det følgende om 

eiendomsskatt: «En endring av eiendomsskatten må vurderes. Endringer i inntektsgrunnlaget 

til den nye kommunen kan påvirke tjenestenivået. Dersom det blir eiendomsskatt i en ny 

kommune vil Rennesøy og Finnøy få fritak i områder som ikke er utbygd på bymessig vis. 

Områder som er utbygd på bymessigvis i Rennesøy og Finnøy vil få lavere sonefaktor enn 

sentrale deler av Stavanger» (Stavanger kommune 2016, s. 7).  

 

Eiendomsskatt blir vedtatt for «Nye Stavanger» i fellesnemnda den 4.06.2018. I tilrådningen 

fra rådmannen er det presisert at vedtak om eiendomsskatt vil gjøre benevnelsene i 

intensjonsavtalen gjeldene jfr. sak 32/18. Vedtaket inneholder også et alternativt forslag fra en 

representant fra Stavanger som foreslår et mål om at en skal å beholde de lave kostnadene for 

eiendomsskatt som det frem til sammenslåingen hadde vært i Stavangeregionen. Både 

tilrådningen og tilleggsforslaget blir enstemmig vedtatt.  

 

Konflikten oppsto først da fellesnemnda skulle vurdere hvordan eiendomsskatten skulle 

avgrenses etter intensjonsavtalen at det oppsto konflikt. Fra intervjuene fremgår det at partene 

i fellesnemnda ikke lykkes i å bli enige og at det tilslutt ble opp til nytt konstituert 

kommunestyre å avgjøre saken. Blant andre beskrives dette av informant 3 (Stavanger):  
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Nå er det jo det nye kommunestyret som har tatt stilling til hvordan eiendomsskatten 

skal være i fremtiden. Til slutt så ble det det, men det var en veldig vanskelig sak, 

fordi alle hadde hatt forskjellig eiendomsskatt, så der prøvde vi å finne kompromisser, 

men det var veldig vanskelig. 

 

Informantene fra øykommunene beskriver en etablert forventing fra politikerne om at 

intensjonsavtalen skulle overholdes og at områder ville bli fritatt eiendomsskatt. På tross av at 

flere av disse informantene er klare på at en slik avgrensning ikke ville være en rettferdig 

beregning, beskrives det av informant 4 (Finnøy) som en «overkjøring»: «Men i intensjonen 

sto det at det ikke skulle være eiendomsskatt. Så da har du blitt overkjørt, for da står jo 

Finnøy-politikerne der og sier se i intensjonsavtalen, men så blir man overkjørt: «Det går 

ikke likevel, de pengene har vi ikke»  

I saksfremlegget i behandling av saken den 10.12.2018 fremgår det at rådmannen ikke uten 

videre kan anbefale et vedtak som oppfyller intensjonsavtalen. Formuleringen «på bygmessig 

vis» viste seg etter behandling av rådmannen og rådføring hos KS eiendomsskatteforum, å 

være utfordrende. Det var uklart hva definisjonen innebar og hvilke områder som ville 

omfattes av denne. Samtidig ville en inndeling av eiendomsskatt i tråd med intensjonsavtalen 

føre til en reduksjon i skatteinntektene som de økonomiske målsetningene for 

sammenslåingen ville lide under. Nye Stavanger ville være avhengig av skatteinntektene av et 

høyere skattenivå enn det som ville bli resultatet av en slik avgrensning. Derfor ville en 

avgrensing i tråd med intensjonsavtalen kunne medføre at en måtte skattlegge innbyggerne i 

gamle Stavanger kommune mer, for å få regnestykket til å gå opp med skatteinntektene jfr. 

sak 67/18.  

Saken behandles i flere omganger og siste gang i mai 2019 slik det fremgår av tabell 4. Det 

ikke noe endelig vedtak i saken, i tråd med informant 3 (Stavanger) sitt utsagn. Under siste 

behandling i mai oversendes det imidlertid et orienteringsvedtak til prosjektrådmannen. 

Nestleder (Rennesøy) i fellesnemnda kommer med forslag om å legge gamle Stavanger sitt 

system for eiendomsskatt til grunn, men opprette to soner for innkreving av eiendomsskatt i 

Finnøy og Rennesøy: 0 – sone (fritak etter eiendomsskatteloven §7d) og lav sone. I arbeidet 

med sonene står det i oversendelsesforslaget at det skal legges avgjørende vekt på om 

områdene ville falt inn under eller utenfor definisjonen «utbygget på byvis» jfr. sak 32/19. En 

slik beregning vil innebære at det er kun er spesielle bygg som kan fritas eller delvis fritas 
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eiendomsskatt, slik som institusjoner eller stiftelser som skal sikte på å gangen staten, 

bygninger med historisk verdi eller fritidsbygninger (eiendomsskattelova 1975§ 7).   

 

Tabell 5. Oppsummerende oversikt over konfliktsakene i fellesnemnda for nye 

Stavanger og utfall i sakene 

Sak Saknummer Dato  Vedtak  

Kommunevåpen/symbol 41/18 17.09.18 

 

Utsatt 

Kommunevåpen/symbol 46/18 

 

15.10.2018 Enstemmige vedtak: 

Stavanger kommunes 

kommunevåpen 

videreføres, 

ordførerkjede med 

symbol fra Rennesøy 

og Finnøy 

Målform 47/18 15.10.2018 Enstemmig vedtak:  

Nye Stavanger 

kommune skal være 

språknøytral etter 

målloven 

Valg av benevnelse for 

øverste politiske organ - 

bystyre/kommunestyre? 

50/18 15.10.2018 Flertallsvedtak vedtak 

med 28 mot 5 stemmer 

Nye Stavanger 

kommunes øverste 

politiske styringsorgan 

skal benevnes 

kommunestyre. 

Makt og myndighet til 

kommunedelsutvalgene 

63/18 10.12.2018 Flertallsvedtak 29 mot 

4 stemmer:  

Kommunedelsutvalgene 

skal ha innstillingsrett 
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til nærmeste politiske 

organ i saker som er av 

særlig betydning for 

stedsutviklingen i den 

enkelte kommunedel  

 

Avgrensning av 

eiendomsskatt 

67/18 10.12.2018 Utsatt 

Avgrensning av 

eiendomsskatt 

2/19 21.01.2019 Utsatt/vedtak om videre 

utredning av alternativ  

Avgrensning av 

eiendomsskatt 

32/19 20.05.2019 Utsatt/ saken til tas til 

orientering  

 

5.6.  Den overordnede prosessen i fellesnemnda for nye Stavanger 
 

5.6.1. Mål for leveransen   

 
De tre kommunenes målsetninger for reformen var ulike. Fra informantene fra gamle 

Stavanger oppgir den ene informanten i stor grad regjeringens målsetninger for reformen for å 

beskrive Stavanger sine målsetninger med reformen, den andre informanten fra Stavanger 

peker spesifikt om ønsket om mer areal: «For Stavanger var utgangspunktet dette med areal. 

Vi har jo veldig liten og veldig tett befolket by. Så behov for areal var jo en egentlig ganske 

sterk grunn for oss» Informant, 3 (Stavanger). Videre viser informanten til at behovet for 

bedre tjenester som en overordnet målsetning for sammenslåing av de tre kommunene 

generelt, ikke gjaldt Stavanger spesielt:  

 

Særlig for Finnøy og Rennesøy var det viktig å sikre likeverdig tjenestetilbud til hele 

kommunen. Det var jo på en måte ikke så avgjørende for Stavanger, for vi har jo 

veldig gode tjenestetilbud, så det var litt spesielt, for de to andre kommunene var jo 

mer avhengig av å lene seg til en større kommune enn vi var (Informant, 3 Stavanger). 
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På spørsmål om målsetninger for gammel kommune, viser informantene fra de to 

øykommunene til enkeltsaker som var spesielt viktige, som var helt særegent for deres 

kommune. På spørsmål om målsetninger for Finnøy pekes det spesielt på ambulansebåt: 

«Også var det noen konkrete ting, under det som var mer forutsetninger for å gå videre. 

Sånne ting som ambulansebåten er veldig viktig når du bor på en øy for eksempel (Informant 

4, Finnøy). Informanten er videre klar på at det egentlig ikke var en målsetning, men at det 

hadde vært en forutsetning for å ikke gå videre i sammenslåingen. Informanten er videre klar 

på at alternativet om å stå alene, og ikke slå seg sammen med noen, egentlig ikke var et 

alternativ: «Men målsetningen med å gå inn var som sagt mer at vi var så liten, det er veldig 

krevende. Null-alternativet var sånn sett egentlig ikke et alternativ» Informant 4 (Finnøy).  

 

For Rennesøys del pekes det på momenter som har vært viktig for innbyggerne: 

   

Det som var helt tydelig både i innbyggerundersøkelsen og i SWOT-analysen var dette 

med felles legevakt. Det var viktig for kommunen, og da tenker jeg på Rennesøy 

kommune. Det var også viktig å få et samlet sentrum, hvor oppgavene som ble igjen i 

denne kommunedelen ble samlet under et tak eller i hvert fall minimum i et hus. Det 

var særdeles viktig i utgangspunktet (Informant 2, Rennesøy).  
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5.6.2. Viktige saker for øykommunene er nedskrevet i intensjonsavtalen  

 

I forlengelsen av forrige avsnitt om målsetninger for øykommunene er disse spesifikke 

målsetningene for øykommunene stadfestet i intensjonsavtalen:  

 

(Stavanger kommune 2016 s. 5).  

 

I utredningen av sak 53/18 fremgår det at «Intensjonsavtalens formuleringer om «Samferdsel, 

by- og stedsutvikling», «Lokaldemokrati og politisk organisering» og «Tjenester og 

lokalisering» handler primært om hvordan Finnøy og Rennesøy skal ivaretas når de slår seg 

sammen med Stavanger». Videre at det sies lite eller ingenting om tjenestetilbudet i 

Stavanger, men dette må ses i lys av at intensjonsavtalen ble inngått parallelt med 
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forhandlingene om Nord-Jæren, her var en forutsetning at «storparten» av administrasjon og 

sentral tjenesteproduksjon skulle skje i Stavanger sentrum og Sandnes sentrum.   

 

Ifølge en informant var det ikke mulig å få gjennomslag for at øykommunene skulle få 

beholde kommunalt ansatte dersom det ikke sto i intensjonsavtalen:  

 

Rennesøy ønsket jo å beholde noen arbeidsplasser. Men så mistet vi jo mellom 35 og 

40 arbeidsplasser til Stavanger. Men når vi ikke hadde det allerede stadfestet i 

intensjonsavtalen så var det ikke mulig å få gjennomslag for det i fellesnemnda for å si 

det sånn.. for der ønsket de å ha mest mulig av administrasjonen sentralt i Stavanger 

(Informant 5, Rennesøy).  

 

5.6.3. «Den stavangerske måten»  

 

I forlengelsen det som sto i intensjonsavtalen og det som ikke sto om formuleringer om 

Stavanger, peker informanter fra både Finnøy og Rennesøy på at prosessen var preget av 

gamle Stavanger sin måte å gjøre ting på slik som informant 4 (Finnøy) viser til: «Arbeidet 

ble jo i en viss grad og kanskje i en ganske stor grad, til og med, dominert av «stavangerske» 

måten å gjøre det på. Rimeligvis, fordi de var så mye større og det var veldig tidlig, helt 

opplagt for de fleste av oss, at det var naturlig å basere den nye kommunen på Stavanger sitt 

regime og struktur». Videre peker informanten på at det nok ikke opplevdes som så store 

endringer for Stavanger:  

 

For mange i Stavanger så var det nok litt sånn: Vi bare fortsetter som vanlig, for det 

kommer bare noen få tusen folk inn i dette her. Så kverna gikk på en måte» (Informant 

4, Finnøy). Dette er i motsetning til hva informant 1 fra Stavanger mener: «Ganske ny 

organisering i kommunen.. Dette ga fordeler, man kaster opp ting på nytt. Dette var 

viktig for at Finnøy og Rennesøy ikke føle at de ble slukt (Informant 1, Stavanger).  

 

5.6.4. «Mulighet til å sette foten ned»  

 

Informantene peker på at det var viktig for Stavanger å ha flertall i fellesnemnda: «Stavanger 

følte at vi burde ha en mulighet til å sette foten ned. De andre var så vesentlig mye mindre i 
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folketall (Informant 1, Stavanger). Informanten viser til at Stavanger ikke hadde turt å gå 

videre uten et flertall, som han begrunner med i en frykt for at det kunne oppstå problemer 

slik som motstand til bruk av ressurser på øykommunene:  

 

Det kan skje at det blir opprør blant innbyggerne i Stavanger, som for eksempel det 

«bompengeopprøret» vi nylig opplevde. Grupper kan være uenig i at vi skal bruke så 

mye penger på de som for eksempel bor i gamle Finnøy kommune. Vi kan risikere at 

det dukker opp "nei til Finnøy og Rennesøy" grupper i Stavanger. Dette er jo satt litt 

på spissen ... selvfølgelig.  

 

Den andre informanten fra Stavanger (informant 3) peker på at prosessen var krevende for 

Stavanger med tanke på de store forskjellene mellom de tre kommunene:  

 

Det som ofte er en veldig stor utfordring i sånne prosesser er jo tendensen til at man 

blir veldig opphengt i sin egen kommune. Det å se en helhet og det som er best for 

hele kommunen, det er krevende, og det tror jeg vil bli krevende i fortsettelsen også. 

De fleste vil jo være veldig opptatt av sitt nærmiljø, i hvert fall de som kom fra Finnøy 

og Rennesøy. Jeg oppfattet det som krevende å få de til å forstå Stavanger sitt syn på 

sakene noen ganger.  

 

En informant fra øykommunene peker også på en forståelse for at Stavanger ønsket 

kontrollen: «Jeg forstår jo det at Stavanger ikke har kunnet ta sjansen på å gi ifra seg 

flertallet. De hadde jo hele kontrollen på prosessen fordi de hadde et stort flertall i 

fellesnemnda» (Informant 5, Rennesøy). Informanten utdyper videre at de ikke ville ta sjansen 

på å gi fra seg flertallet i fare for at det skulle bli et vedtak som Stavanger ikke kunne stille 

seg bak, slik som at de skulle bli en nynorsk-kommune eller få Rennesøy sitt kommunevåpen. 

Ifølge informanten innebar dette at øykommunene måtte prøve å finne kompromisser 

Stavanger kunne gå med på, ettersom de uansett hadde «hånden på rattet» og hadde 

myndighet til å beslutte til syvende og sist.  Ifølge informant 2 (Rennesøy) skal imidlertid 

ikke dette flertallet ført til at noen av partene ble overkjørt:  

 

Det var ikke sånn at den ene overkjørte den andre, det gikk litt på kryss og tvers. Men 

vi hadde en kraftig runde i Rennesøy. Vi var bekymret for at en sammensetning etter 

kommunestørrelse ville gjøre arbeidet problematisk. Det ble ikke tilfellet. 
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5.6.5. Vanskelig å innfri i intensjoner:  

 

Fra informantene fra øykommunene fremgår det fra hva det de forteller om blant annet 

kommunedelsutvalgene at det var en forventing om videre fullmakter. En informant fra 

Stavanger peker på at det har vært et ønske om å oppfylle intensjonene, men at den endrede 

økonomiske situasjonen i Stavangerregionen gjør intensjonene vanskelig å innfri: «En 

virkelighet etter at oljeprisene gikk ned er at mange har flyttet vekk, skatteinntekter har falt. 

Det blir fort dyrt å innfri.. en kan ha hatt lyst til å innfri, men det kan være ting som blir for 

dyrt» (Informant 1, Stavanger). 

 

Ifølge informant Finnøy, 4 (Finnøy) er det budsjettene som viser hvordan det prioriteres i den 

nye kommunen:  

 

Det er jo budsjettet som er den dimensjonerende saken, det du ikke setter penger på er 

ikke så viktig som det du setter penger på. Så det var da man kanskje ser at det er 

krevende og det her sentraliseringen. Du skal bruke pengene der det bor flest folk, du 

skal bruke pengene proporsjonalt der folkene er, da blir det jo ikke så mye penger 

igjen utenfor sentrum ikke sant, er det jo bare. 

 

En annen informant fra Rennesøy peker på at en naturlig konsekvens av å slå seg sammen 

med en større kommune er at de ikke sitter igjen med så mye i øykommunene:  

 

Det er klart, vi har jo prøvd å finne løsninger som alle kan leve med, men det er jo 

sånn at det er jo «kjøttvekta» som rår, når det er to mindre kommuner på fem og tre 

tusen innbyggere som slår seg sammen med en på 130 tusen, så må du ikke forvente å 

sitte igjen med så mye i de små kommunene (Informant 5, Rennesøy)  

 

5.6.6. Flertall og mindretall 
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På spørsmål om det har vært enighet om målsetninger og hvordan målsetningene skulle 

oppnås svarer informantene at det ikke alltid har vært enighet, men at de har kommet frem til 

løsninger på vanlig måte gjennom avstemninger:  

 

Nei, det var det jo politiske diskusjoner om, og i fellesnemnda med avstemninger. Så 

det har ikke vært helt enighet, det har det jo ikke. Men vi har jo fått landet beslutninger 

på vanlig måte, med avstemninger og sånn i fellesnemnda (Informant 5, Rennesøy).  

 

Dette skal ha omhandlet flertallet i Stavanger som styre på den tiden: 

 

Ja, det var jo i grunn det samme flertallet som styrte i Stavanger. Så de fleste 

vedtakene ble jo vedtatt med Høyre, FRP, Venstre, KRF, SP og pensjonistpartiet. De 

seks partiene, også var det jo ulik grad av de øvrige partiene som styrte som var enige 

(Informant 3, Stavanger).  

 

Fra dokument om reglement for fellesnemnda for nye Stavanger fremgår det av § 12 om 

avstemning at fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus. Videre at alminnelig flertall skal 

avgjøres saken ved alminnelig flertall (Stavanger kommune 2017). 

 

6. Drøftelse  
 

Har jeg funnet støtte for at symmetri og kompleksitet vil virke inn på konflikthåndtering i temporære 

organisasjoner uten hierarkiske styringssturkuter og etablerte autoritetslinjer? Den overordnende 

problemstillingen lød som følger: Har symmetri og kompleksitet betydning for konflikthåndtering i 

temporære organisasjoner? Med bakgrunn i teori fra internasjonale relasjoner utledet jeg forventinger 

ved bruk av Rahim (2002) sine konflikthåndteringsstrategier. I første del av drøftelsen vil jeg ut fra 

disse forventingene drøfte resultatene fra den empiriske undersøkelsen opp mot forventingene, før jeg 

i en sammenfattende drøftelse argumenterer for betydningen av symmetri og kompleksitet for 

konflikthåndteringene.  Sammen skal dette svare på den overordnede problemstillingen. Første del av 

drøftelsen vil jeg drøfte resultatene fra konfliktsakene i hver av nemndene ettersom disse gir ulike 

With-in-case etter Gerring (2007, s. 21). Deretter vil jeg vurdere disse delene av en casene opp mot 

hvordan konflikthåndtering kan beskrives overordnet i casene og slik vurdere om forventingene får 

støtte i funnene. Ettersom det av case-tilnærmingen er et mål i oppgaven å generalisere fra 
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fellesnemnda til den generelle klassen av temporære organisasjoner, har drøftelsen som mål å kunne 

si noe om funnene viser mekanismer som også kan tilskrives den generelle klassen av temporære 

organisasjoner.  

 

6.2. Konflikthåndtering Midt-Telemark  
 

6.2.1. Ultimatumer- Sauherad får uventet gjennomslag  

I konflikten om organisering av flykningstjenesten og voksenopplæring mener de to 

kommunene på hver sin side å ha en god løsning på organiseringen av tjenesten. Ettersom 

ingen av partene har myndighet til å få igjennom sitt syn ville en forventet at saken endte i 

unngåelse og at partene ville satset på at saken løste seg på et senere tidspunkt. Det er derfor 

overraskende at vedtaket ender med å organisere og lokalisere tjenesten i Sauherad. Etter 

intensjonsavtalen står det at en organisering av tjenesten utenom et interkommunalt samarbeid 

bør medføre at tjenesten ble lokalisert til Sauherad-delen (se kapittel 5.5.1). Ettersom Bø 

mente at tjenesten var best organisert slik den var, samtidig som en ny organisering ville 

medføre at tjenesten ble lokalisert i Sauherad og ikke Bø. Ville en forventet at partene ville 

oppleve dette som et null-sumspill og at de ville kjempe for hver sine interesser.  

 

Likevel lykkes Sauherad med å få gjennomslag i fellesnemnda. Ettersom partene er likt 

representert og saken ender med et flertallsvedtak mot to stemmer, tyder dette på at Bø gir 

etter. Dette indikerer uventet bruk av dominerende strategier. Videre er det også overraskende 

at det er formuleringen i intensjonsavtalen som blir utslagsgivende. På en side er gir 

intensjonsavtalen en retning på hvor tjenesten skulle lokaliseres og kan slik gir tyngde til 

Sauherads argument. På en annen side er ikke intensjonsavtalen juridisk bindende og Bø 

kunne problematisert hvor tjenesten skulle lokaliseres. En forpliktende holdning til 

intensjonsavtalen kan imidlertid ses i sammenheng med at det var dette dokumentet som 

konstituerte sammenslåingen og ble lagt ut som grunnlag for innbyggerhøringene i 

kommunene. At partene i fellesnemnda representerer innbyggerne i kraft av å være 

folkevalgte og at det er med grunnlag i intensjonsavtalen innbyggerne har gitt si støtte til det 

felles prosjektet fellesnemnda skal løse, kan forklare hvorfor intensjonsavtalen gis slik tyngde 

i saken. Håndteringen i saken bryter imidlertid med antagelsen om bruk av integrative 

strategier.  
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Lignende konflikthåndtering viser seg i saken om skolebygging på Garv. Ettersom en 

investering i skole på tettstedet Garv kunne sette skoleutbygging i Bø i fare ville en forventet 

at partene ville stå på sitt, på hver sin side av saken. Likevel får Sauherad også her 

gjennomslag for sitt standpunkt ved å vise til intensjonsavtalen. Fra intervjuene viser 

informantene til at Sauherad hadde ofret mye for å få råd til ny skole på Garv; både 

nedleggelse av skoler og valget om å gå inn for sammenslåing var med mål om å få bedre 

økonomi for å få til denne investeringen. Dette hadde også fått negative følger: Nedleggelse 

av skolene skal ha skutt fart i at grenda Hjuksebø i Sauherad ønsket seg til Notodden, som 

også ble en realitet som følge av at Sauherad vedtok å slå seg sammen med Bø. Slik hadde det 

allerede oppstått uro og medfølgende negative konsekvenser i prosessen mot å få bygget en 

ny skole på Garv, uten at skolen enda var realisert. Dette skal ha vært bakgrunnen for at 

Sauherad stilte ultimatum om å få vedtak om investering i skolen i fellesnemnda, slik at de 

kunne starte byggingen av skolen og vise at ofrene kommunen hadde gjort hadde vært til 

nytte. Et ultimatum er imidlertid uventet fra en part i en lavt asymmetrisk temporær 

organisasjon, men det er enda mer uventet at parten faktisk får gjennomslag for ultimatumet. 

Dette er særlig med tanke på at en ville forventet at saken opplevdes som et null-sumspill, ved 

at investeringen i intensjonsavtalen er likestilt med investering i ungdomsskole i Bø. Et 

argument som underbygges at investeringen ville øke gjeldsgraden i den nye kommunen og 

ble fryktet å sette senere investeringer i fare.  

 

Videre er intensjonsavtalen som nevnt utgangspunktet for innbyggerhøringen i Sauherad. Ved 

at investeringen er eksplisitt nevnt i denne og at flere informanter nevner at dette var en grunn 

for å gå inn i sammenslåingen, samtidig som informantene fra Sauherad forteller at Sauherad 

ikke kunne forsvare å ikke starte utbyggingen før sammenslåingen trådte i kraft, gir dette 

argumenter for at summen talte for at utbyggingen burde starte. Særlig med tanke på at et 

politisk vedtak i fellesnemnda som i et ordinært kommunestyre, bare ville stå til neste vedtak i 

det nye konstituerte kommunestyre. Her ville det ikke være sikkert et nytt politisk flertall ville 

vedta investeringen. Dette kan forklare hvorfor saken ikke ender med unngåelse; Som følge 

av at en utsettelse av byggingen av skolen kunne medført kostander for det felles prosjektet 

dersom skolen ikke ble realisert etter sammenslåingen. Tidspunktet kan underbygge 

argumentet om at hensynet til det felles prosjektet veide tyngre, ettersom det på denne tiden 

ikke var kjent at kommunehuset på Akkerhaugen måtte pusses opp for å tas i videre bruk. Slik 

det fremgår av tabell. 3 er dette på et senere tidspunkt i prosessen. På tidspunktet er det derfor 

nærliggende at partene antok at begge investeringene kunne gjennomføres og at det derfor 
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ikke ble oppfattet som et null-sumspill. Hensynet til det felles prosjektet virker å ha betydning 

for konflikthåndteringen i saken. Saken bryter likevel med forventingene om integrative 

strategier.   

 

6.2.2. «Elefanten i rommet»- unngåelse i tråd med forventingene  

 

Da det på et senere tidspunkt blir kjent hva fortsatt bruk av kommunehuset i Sauherad ville 

koste, oppsto nye konflikter om økonomi og gjeldsgrad, samt en ny frykt rundt investeringen i 

ungdomskolen i Bø. Her blir bruken av kommunehuset på Akkerhaugen på den ene siden sett 

på som en fare for skoleopprustning av ungdomskolen i Bø og på den annen side en frykt for 

at kommunehuset skulle fases helt ut av bruk. Med de to konkurrerende ambisjonene skal 

flere ha kjempet for hvert sitt synspunkt i fellesnemnda og nemnda velger derfor å utsette 

saken for å unngå konflikt. Dette underbygges av utsagn som «elefanten i rommet» fra 

intervjuene, som vitner om at det er en ubehagelig sak, som de helst vil unngå. Saken er i tråd 

med forventingene og viser hvordan en lite kompleks og asymmetrisk sammensetning i en 

temporær organisasjon i en slik situasjon vil velge å unngå konflikten og håpe på at den løser 

seg på et senere tidspunkt. På den annen side det er det imidlertid interessant at uenigheten 

ikke skal ha vært mellom kommunene, men omhandlet enkelte representanter i fellesnemnda 

som hadde tilhørighet til Akkerhaugen og kjempet for at huset skulle fortsette å tas i bruk. Det 

er derfor noe uventet at partene ikke benytter et flertall for å fatte et vedtak i saken, i lys av 

hvordan temporære organisasjoner kjennetegnes av en forhåndsbestemt «død» og en oppgave 

som haster å levere. I lys av fortsatt bruk var kommunehuset viktig for flere med tilhørighet til 

Akkerhaugen i Sauherad kunne det oppstått uro både politisk og ute blant folk dersom en 

vedtok at det skulle fases ut av bruk. Dette kan også ses i lys av at det i intervjuene 

fremkommer at det var viktig for partene i fellesnemnda at det skulle være konsensus i 

sakene, ettersom dette ville skape mer ro politisk og ute blant folk. Slik kan det se ut som 

partene unngår konflikten for å ivareta det felles oppdraget de er satt til å løse, ettersom en 

utfasing av kommunehuset direkte ville kobles til kommunesammenslåingen og kunne skade 

det felles prosjektet.  

 

6.2.3. Håndtering av latente konflikter i Midt-Telemark gir støtte til forventingene  
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Funnene fra konfliktsakene gir i lite støtte til forventingene om integrative strategier. Likevel 

tyder funnene fra den overordnede prosessen i fellesnemnda på at den kan beskrives av 

integrative strategier og slik gi i støtte til funnene: Prosessene i fellesnemnda omhandlet få 

avstemninger, men derimot at partene heller kom til enighet ved å snakke eller diskutere seg 

frem til enighet. Partene skal ha fokusert på å finne ut hvorfor de var uenige og enige i sakene. 

Dette må ses i lys av hvordan Rahim (2002) beskriver integrasjon som en prosess hvor en 

analyserer seg frem til årsaken til problemet og benytter utveksling av informasjon for å finne 

frem til en felles løsning som er god for alle involverte. Dette var også fokuset i organisering 

av tjenester. Langt på vei skulle fagmiljøene selv avgjøre hvordan de ville lokaliseres, som 

ville ha betydning for hvor tjenesten ble lokalisert tilslutt (se side se kapittel 5.5.1). I en 

temporær organisasjon vil saker hvor parter skal fordele knappe ressurser mellom seg 

innebære latente konflikter. For fellesnemnda vil dette typisk omhandle lokalisering av 

tjenester, ettersom for eksempel en lokalisering i den ene delen av den nye kommunen, 

innebærer at den andre delen mister tjenesten og arbeidsplasser. Ettersom intensjonsavtalen 

mellom partene ikke ga bastante føringer og ikke er juridisk bindende kunne en forventet at 

flere saker ville oppfattes som null-sumspill og at partene ikke ble enige. At partene viser til 

at tjenester har blitt organisert med et fokus på helheten kan derimot tyde på at latente 

konflikter er løst med integrasjon. Dette kan underbygges ved at sitatene i resultatdelen viser 

at fokuset har ligget på å identifisere både gode tjenester og utfordrende tjenester i de to 

kommunene og benyttet denne informasjonen til å lage nye løsninger for tjenestene i den nye 

kommunen. Dette tyder på at partene har hatt prosesser hvor de har kommet til én felles beste 

løsning og et fokus vekk fra «ditt» og «mitt» som tyder på konflikthåndteringsstrategien som 

må kunne tillegges hvordan konflikthåndteringsstrategien integrasjon omhandler å finne frem 

til én beste løsning for alle. På tross av potensialet for at de latente konfliktene vil komme til 

overflaten, tyder derfor intervjuene på at partene i fellesnemnda i Midt-Telemark har kommet 

frem til enighet før den tid. På tross av at jeg ikke kan si noe om totalt antall konfliktsaker og 

hvordan de er håndtert i Midt-Telemark, vurderes det som at det er belegg for å si at arbeidet i 

fellesnemnda som helhet gir støtte til antagelsen at sammensetning som kjennetegnes av lav 

grad av asymmetri og kompleksitet vil benytte integrative strategier.  

 

6.3. Konflikthåndtering nye Stavanger  
 



 

 88 

6.3.1. Forventingene om dominerende strategier får støtte i kommunevåpensaken  

 

Konflikten om kommunevåpen omhandlet om en skulle følge det som ble avtalt mellom 

partene i forhandlingene i forkant av at fellesnemnda ble operativ, slik det fremgår av 

referatet som vist til i resultatdelen. Ettersom konflikten i hovedsak omhandlet å videreføre 

gamle Stavanger sitt symbol for identitet eller en felles ny identitet, ville en forvente at 

Stavanger ville skjære igjennom for sitt syn. Slik det fremgår av resultatdelen får 

forventingene støtte i funnene. Det blir enstemmig vedtatt å videreføre gamle Stavanger sitt 

kommunevåpen og fellesnemnda gikk derfor vekk fra enighet om en prosess for nytt 

kommunevåpen. At fellesnemnda får et enstemmig vedtak om dette viser at Finnøy og 

Rennesøy gir etter for sitt standpunkt. Funnene gir derfor støtte for at en sammensetning med 

høy grad av asymmetri og kompleksitet vil føre til at konflikter håndteres med dominerende 

strategier.   

 

 

 

6.3.2. Uventet konflikthåndtering - målform og benevnelse på øverste politiske organ  

 
Saken om målform anses som å bli håndtert etter konflikthåndteringen kompromiss. Vedtaket 

blir en mellomposisjon som ikke tilfredsstiller ytterpunktene i alternativene nynorsk eller 

bokmål. Slik er det nærliggende å si at partene møtes på midten for å finne en gjensidig 

akseptabel løsning mellom de to ytterpunktene. Etter forventingene ville en slik sak håndteres 

med at den sterke parten skjærer igjennom for sitt syn, og at Stavanger som eneste rene 

bokmålskommune derfor ville få gjennomslag. Derfor viser denne saken uventet 

konflikthåndtering.  

 

I saken om hvordan en skulle benevne øverste politiske organ i nye Stavanger, blir konflikten 

også håndtert med uventede strategier. Ettersom det fremstår som at øykommunene «skjærer» 

igjennom med sitt syn og flertallet i Stavanger gir «etter», indikerer at håndteringen er en 

omvendt bruk av dominerende strategier enn det som ble forventet. Dette ses i lys av at et 

flertallsvedtak krever at en viss andel av medlemmene fra Stavanger stemmer for, med 

bakgrunn i at de har et flertall de kan mobilisere i fellesnemnda og at øykommunene alene vil 

være i mindretall. På en side kan dette forklares av institusjonell kompleksitet. En temporær 

organisasjon vil bestå av dual lojalitet, hvor en står mellom lojalitet til det felles prosjektet og 
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sin opprinnelige enhet. Det er imidlertid ikke gitt hvor de forskjellige medlemmene av en 

temporær organisasjon vil være lojal mot det felles prosjektet og hvor de vil være lojale mot 

hjem-enheten. Ettersom det fremgår av resultatene at det var flere fra Stavanger som var imot 

dette et det likevel en andel fra Stavanger som har stemt for nøytral målform og slik kan 

forklare hvorfor øykommunene får uventet gjennomslag for å bevare nynorsken i den nye 

kommunen, på tross av at dette ikke er i tråd med identiteten til den sterke parten Stavanger.   

 

6.3.3. De uventede konflikthåndteringene: Symboler for den nye kommunens identitet 

 

Med et mer nyansert blikk blir imidlertid saken om kommunevåpen, målform og benevnelse 

på øverste politiske organ mer kompleks, ettersom det har vært nærliggende å se disse samlet. 

Dette er som følge av at de sammen er en del av en større leveranse- symboler for den nye 

kommunens identitet. Både kommunevåpen, målform og benevnelse på den nye kommunens 

øverste organ blir omtalt samlet som «viktige identitetsspørsmål» for nye Stavanger. Ettersom 

det er forventet at den sterke parten i konflikt vil skjære gjennom for sitt syn er det er rimelig 

å betrakte målform og benevnelse på kommunens øverste organ som noe øykommunene «får» 

av Stavanger mot at de godtar Stavanger sitt kommunevåpen. Dette begrunner jeg med 

bakgrunn i tidslinjen for behandlingen av sakene. Saken om kommunevåpen blir i første 

behandling utsatt til neste møte i fellesnemnda hvor de tre idenitetssakene blir behandles 

samlet, slik som det fremgår av tabell 5. Årsaken til at saken blir utsatt skal skyldes konflikten 

som allerede er nevnt om at valget sto mellom å følge avtalen om en prosess for nytt 

kommunevåpen eller å videreføre Stavanger sitt gamle kommunevåpen. Videre er det rimelig 

å anse kommunevåpen som det symbolet for en kommune som sterkes reflekterer identitet. 

Slik at Stavanger ville risikere å tape sin identitet ved å vedta nytt kommunevåpen. 

Sammenlignet med språk og benevnelse på øverste politiske organ, vil språk i 

administrasjonen og benevnelse på øverste politiske organ ikke reflektere hvilken kommune 

en tilhører eller er utad. Det er flere kommuner med målform som er bokmål eller nynorsk, 

eller som benevner sitt organ med kommunestyre eller bystyre, men det er ingen annen 

kommune som har samme kommunevåpen. I lys av antagelsen om dominerende strategier 

viser tidslinjen hvordan Finnøy og Rennesøy gir etter for Stavanger sitt syn i 

annengangsbehandling hvor de to andre idenitetssakene også behandles. Dette gir støtte for at 

svakere parter vil ha mindre sannsynlighet for å ende med et utfall nær sin posisjon. Dette kan 

forklare de uventede konfliktsakene, ettersom de svakere partene ved å gi etter i 

kommunevåpensaken har fått gjennomslag for mindre viktige identitetsspørsmål i en 
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kommune. Dette kan underbygges med et argument om at å videreføre Stavanger sitt 

kommunevåpen enstemmig vedtas i fellesnemnda: Slik som en informant påpeker så visste 

øykommunene hvem som hadde myndighet til å beslutte til syvende og sist, slik at det var 

avgjørende å finne et kompromiss som Stavanger kunne gå med på for å få gjennomslag for 

saker i fellesnemnda. Sakene viser derfor samlet støtte for forventingene om at en 

dominerende part vil få gjennomslag for sitt syn og de svakere partene vil gi etter for sitt syn i 

konflikter, i tråd med dominerende konflikthåndteringsstrategier.  

 

6.3.4. Makt og myndighet til kommunedelsutvalgene- avhengig av Stavanger  

 

Konflikten om hva benevnelse på øverste politiske organ omhandlet i hovedsak hva «makt og 

myndighet» ville bety i praksis. Funnene i resultatdelen tyder på at konflikten omhandlet hvor stor 

fullmakt kommunedelsutvalgene skulle ha, hvor øykommunene ønsket bredere fullmakter enn det 

som ble resultatet. Intervjuene tyder på at det var motvilje mot Stavanger dette, men at de likevel 

strekker seg for å imøtekomme intensjonsavtalen. Det er likevel klart at det er større ambisjoner i 

øykommunene enn det som ble resultatet med bakgrunn i intervjuene og at det er Stavanger som 

avgjør hvordan disse ambisjonene skal møtes. Årsaken til at ambisjonene ikke kunne møtes når 

intensjonsavtalen skulle tolkes og avgjøres i praksis skal skyldes at det ville kreve mer ressurser enn 

det som var mulig. Dette tyder på at der ressursrammen står i spenn og det oppstår konflikt er der den 

svake parten som vil måtte gi etter for sine ambisjoner om å få tildelt noe av ressursrammen. Slik gir 

denne saken i likhet med idenitetssakene støtte for at en svakere parts gjennomslag vil avhenge av den 

dominerende parten, men den viser også hvordan konflikter kan oppstå som følge av knappe ressurser 

i en temporær organisasjon.  

 

6.3.5. Eiendomskattesaken skiller seg ut  

 

Saken om eiendomsskatt skiller seg imidlertid ut i lys fra forventingene om hvordan høy grad av 

asymmetri og kompleksitet ble forventet å virke i konflikter. En oppfyllelse av intensjonsavtalen ville 

kunne innebære at den gamle Stavanger-delen sto i fare for å bli mer beskattet for å opprettholde et 

nødvendig skattenivå i den nye kommunen. Ettersom det saken blir behandlet i flere omganger og 

tilslutt går videre til behandling til nytt konstituert kommunestyre tyder konflikthåndteringen på 

unngåelse. Etter teorien om temporære organisasjoner er det uventet at partene ikke vil benytte 
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dominerende strategier, ettersom en unngåelse som endelig håndtering vil risikere at leveransen ikke 

blir gitt innen tidsfristen for leveransen av oppdraget.  

 

En nærliggende forklaring er at det oppsto uforutsette utfordringer om definisjonen av «bymessig 

vis», som førte til at saken i første omgang ble utsatt. Slik det frem går av tabell 5. trengtes det mer 

utredning som følge av den uklare definisjonen og kan slik forklare at det ikke fattes vedtak i saken. 

Dette er i tråd med hvordan det er utfordrende å planlegge for handlinger i den konstituerende fasen 

for en temporær organisasjon som følge av at en slik type organisasjon opprettes for å løse unike og 

komplekse oppgaver. Kompleksiteten og usikkerheten den temporære organisasjoner opererer under, 

kan derfor forklare hvorfor det ikke fattes vedtak i saken. Det er imidlertid overaskende at partene 

ikke benytter de forventede strategiene når tidsfristen og termineringspunktet for fellesnemnda 

nærmer seg, men lar saken gå til nytt konstituert kommunestyre. Av resultatdelen er det likevel klart 

at fellesnemnda har gått bort fra intensjonsavtalens formuleringer, ettersom det fra saksfremlegget i 

kapittel 5.5.5 viser at det kun er spesielle bygg som vil fritas fra eiendomsskatt i Finnøy og Rennesøy. 

Med bakgrunn i intervjuene hvor øykommunene opplever en «overkjøring» fra Stavanger i saken, i 

tillegg til at det er nestlederen i fellesnemnda (Rennesøy) som kommer med oversendelsesforslaget 

hvor partene går bort fra formuleringene i intensjonsavtalen, tyder saken likevel på at dominerende 

strategier er benyttet av partene og at konflikten derfor er påvirket av dominans og ettergivenhet som 

kan ses på som å gi støtte til forventingene. Ettersom partene i fellesnemnda har mulighet til å utsette 

saken til nytt konstituert kommunestyre kan forklare hvorfor det ikke fattes vedtak som følge av 

uforutsette utfordringer med definisjonen av «by messig-vis». Det viser likevel en problematisk 

håndtering av konflikten ettersom de ved å ikke levere på oppdraget setter planene som var 

utgangspunktet for oppdraget i fare, ved at partene ikke er garantert at det nye konstituerte 

kommunestyret vil følge det som er vedtatt i fellesnemnda. Håndteringen kan slik til dels forklares 

med hvordan fellesnemnda og kommunereformen er en spesiell kontekst som medfører muligheten til 

å utsette saker og til dels problematikken rundt hvordan planer i en temporær organisasjon kan skape 

utfordringer når det praktiske arbeidet begynner. Saken tyder likevel på at selve konflikten er håndtert 

med dominerende strategier, men at det er spesielle trekk ved konteksten til fellesnemnda og 

temporære organisasjoners unike og komplekse oppdrag som skal leveres kort levetid fra fødsel til 

død kan skape utfordringer som kan forklare den uventede konflikthåndteringen.  

 

6.3.6. Forventing til konflikthåndtering får støtte fra funnene fra nye Stavanger 
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I konfliktsakene er det Stavanger som har hatt kontrollen på hvilke utfall konfliktene fikk. Utfallene 

viser også i den retning av at øykommunene Finnøy og Rennesøy som de svakere partene har gitt etter 

for sine synspunkt og ambisjoner. Slik får forventingene om dominerende strategier støtte i funnene. 

Imidlertid ikke i en så ren form som dominans og ettergivenhet beskrives av Rahim (2002). Det er 

imidlertid klart at det er vekten som den sterkeste parten har og underdanigheten som de svakere partene 

har som er av betydning for konflikthåndteringsstrategiene.  

 

Overordnet beskrives prosessen i fellesnemnda fra flere representanter fra øykommunene at den har 

vært dominert av Stavanger som følge av at Stavanger var så betydelig mye større i innbyggertall og 

som følge av at de hadde flertall i fellesnemnda. På tross av at en informant peker på at flertallet ikke 

har vært problematisk. Synet til informanten kan imidlertid ses i lys av at Stavanger har strukket seg 

for å ivareta Finnøy og Rennesøy hva gjelder tap av tjenester og nærdemokrati. Det er likevel vanskelig 

å overse ordskiftet hos informantene som beskriver Stavanger som «dominerende» eller beskrivelsene 

av prosessen som «kverna går» og "kjøttvekta rår» med henvising til Stavanger. Dette tyder på at på 

tross av at Stavanger har strukket seg på mange områder, er det likevel Stavanger som har styrt 

prosessen og at Finnøy og Rennesøy har vært avhengig av Stavanger for å få gjennomslag i 

fellesnemnda. Slik det også fremgår av konfliktsakene.  

 

Fra Stavanger sin side skal det ha vært utfordrende å få Finnøy og Rennesøy til å se helheten i prosessen 

ettersom øykommunene var særlig opptatt av sitt nærmiljø. Dette er interessant ettersom det av 

intervjuene fremgår at årsaken til at Stavanger måtte ha flertall i fellesnemnda var for å kunne «sette 

foten ned». Dette begrunnes med en frykt for at det skulle vedtas noe som ikke ville være i tråd med 

Stavanger sine interesser; slik som uforholdsmessig bruk av penger i øykommunene eller at et annet 

kommunevåpen for den nye kommunen skulle vedtas enn Stavanger sitt. Dette vitner om et mer 

overordnet fokus i fellesnemnda på «mitt» og «ditt» fremfor noe nytt og felles. Dette kan kobles til 

hvordan høy grad av kompleksitet antas å medføre utfordringer til å ha lik tolking og forventinger til 

mål som følge av at det er flere interesser, ambisjoner og lojaliteter i fellesnemnda for nye Stavanger. 

Som følge av dette fokuset på «mitt» og «ditt» ville en også antatt at det ville vært flere konfliktsaker 

som ville fremkommet under intervjuene.  

 

Et annet argument for at dette også kan være tilfelle, er at det fra intervjuene vises fra resultatene at 

det ikke alltid var enighet i fellesnemnda, men at sakene ble landet med avstemninger med et flertall 

og et mindretall. Likevel skal flertallet og mindretallet speilet det som var det politiske flertallet og 

mindretallet i Stavanger på tidspunktet. Slik kan flertallsavstemninger forklares av at mindretallet 
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ikke var en del av flertallet som hadde gått inn for sammenslåing i utgangspunktet og derfor hadde en 

mindre forpliktene holdning til intensjonsavtalen og det felles prosjektet. På tross av at jeg ikke kan si 

noe om hvor mange konflikter det har vært i fellesnemnda for nye Stavanger, er det likevel slik at det 

er overlappende på tvers av intervju om hvilke konfliktsaker som nevnes. Dette kan tyde på at det 

ikke har vært særlig mange konfliktsaker i nye Stavanger. At prosessen likevel beskrives som å ha 

vært dominert av Stavanger kan skyldes at Finnøy og Rennesøy med å gå inn sammenslåingen med 

Stavanger og godtatt sammensetningen i fellesnemnda også har godtatt at alt ikke kan bli som før. De 

er også klar over at det ikke er mulig å få gjennomslag for noe som ikke står i intensjonsavtalen, noe 

som også fremgår av intervjuene. Dette medfører at det er sannsynlig at det er flere latente konflikter 

som ikke kommer til overflaten ettersom øykommunene vet at de ikke vil få gjennomslag der 

Stavanger er uenig. Det er derfor heller ikke overraskende at konfliktsakene har oppstått der det i 

hovedsak har vært forventinger og ambisjoner fra Finnøy og Rennesøy etter avtaler eller 

intensjonsavtalen fra før fellesnemnda var operativ.  Hovedbildet er derfor at også den overordene 

prosessen kan gi støtte for forventingene om at høy grad asymmetri og kompleksitet vil medføre 

dominerende konflikhåndteringsstrategier.  

 

6.4. Sammenfattende drøftelse: Symmetri og kompleksitets betydning for 

konflikthåndtering i temporære organisasjoner 
 

Forventingene som ble utledet fra teori fra konteksten fra internasjonale relasjoner til Rahim 

(2002) sine konflikthåndteringsstrategier i organisasjoner er at en temporær organisasjon med 

lav grad av asymmetri og kompleksitet ville benytte integrative strategier og en temporær 

organisasjon med høy grad av asymmetri og kompleksitet vil benytte dominerende strategier. 

Overordnet har partene i Midt-Telemark benyttet integrative strategier. Partene løser latente 

konflikter ved å diskutere seg frem til enighet for å løse fellesnemndas oppgaver. I nye 

Stavanger er det Stavanger som dominerer og de mindre kommunene Finnøy og Rennesøy 

som gir etter for saker som innebærer en latent konflikt.  

 

Videre tyder funnene på at svakere parter får gjennomslag for mer når begge parter har exit-strategi 

før fellesnemnda er operativ. Finnøy og Rennesøy får gjennomslag for viktige saker i 

intensjonsavtalen, som av intervjuene skal ha omhandlet forutsetninger for å gå videre i arbeidet. I 

Midt-Telemark blir også potensielle konkurrerende intensjoner nedskrevet i intensjonsavtalen. Dette 

kan forklares av at et forhandlingsutvalg før etablering av fellesnemnda må mobilisere støtte til 
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prosjektet både blant velgerne og i kommunestyrene. Slik det fremgår av funnene godtas derfor 

potensielle konkurrerende konflikter for å få tilslutning til det felles prosjektet, men det kan til dels 

også forklares av at partene ikke kan forutse hvordan planene for samarbeidet vil se ut når det skal 

tolkes og omsettes til handlinger, i tråd med teorien om temporære organisasjoner. For svakere parter 

som i teorien fra internasjonale relasjoner ble antatt å få lite gjennomslag for sitt syn, ser fasen før en 

fellesnemnd er operativ ut til å være en fordel, ettersom de kan få igjennom saker som er spesielt 

viktige i kraft av at de kan true med å trekke seg. Dette er også en relevant mekanisme som det antas å 

en kunne finne igjen i den generelle klassen av temporære organisasjoner. I likhet med fellesnemnda 

mobiliserer temporære organisasjoner støtte til et felles prosjekt som ikke kan løses alene, i likhet 

med at fellesnemnda måtte få gjennomslag hos velgere og i kommunestyrene i alle de involverte 

kommunene, må temporære organisasjoner forholde seg til en bredere kontekst med interessenter og 

få støtte fra sin hjemme-enhet. Det er derfor relevant at en vil se lignende mekanismer i den generelle 

klassen fellesnemda i denne oppgaven blir sett på som en del av, særlig i lys av entreprenør-fasen til 

Ludin og Söderholm (1995) hvor det må mobiliseres støtte og vedtas planer for den temporære 

organisasjonen før den opprettes. Her vil partene fortsatt har mulighet til å avbryte samarbeidet om en 

oppgave. 

 

Funnene viser imidlertid hvordan dynamikken endrer seg når exit-strategien faller bort og partene 

ikke har mulighet til å trekke seg og de sammen er forpliktet til å levere på en oppgave: Når den delte 

ressursrammen skal fordeles oppstår konfliktene i fellesnemndene, noe som er i tråd med den 

generelle teorien om temporære organisasjoner om at knappe ressurser kan føre til et null-sumspill. På 

tross av motivasjon for det felles oppdraget og oppgaven som ikke kan løses alene oppstår det 

konflikter og partene begynner å kjempe for sine interesser. I tråd med forventingene vil den sterke 

parten i en sammensetning av høy asymmetri og kompleksitet skjære igjennom med sitt syn og som 

følge av den gjensidige avhengigheten og at den svake parten ikke kan trekke seg gir de svakere 

partene derfor etter.  

 

Noe som er uventet er at det viste seg at konflikter i saker, hvor det var forventet 

konflikthåndteringsstrategien unngåelse i Midt-Telemark som følge av lav grad av symmetri og 

kompleksitet løses med dominerende strategier, hvor den ene parten får gjennomslag for sitt syn som 

følge av hva som er vedtatt i de konstituerende plandokumentene. Funnene tyder på at det et relevant 

valg for sammensetning i en temporær organisasjon med lav grad av kompleksitet kan stå mellom å 

oppfylle handlingsplanen i tråd med plandokumentene eller utsette handlinger. Etter forpliktelsen til 

det felles oppdraget kan det se ut som partene velger å la de konstituerende dokumentene være 
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styrende. En kan argumentere for at saken best forklares av særegne trekk ved fellesnemnda, ettersom 

det er intensjonsavtalen innbyggere som fellesnemndas medlemmer representerer har gitt sin 

tilslutning til kommunesammenslåingen på bakgrunn av. Likevel vil temporære organisasjoner ha 

interessenter de gjennomfører oppdrag på vegne av eller interessenter oppdraget retter seg mot, slik at 

man derfor kan forvente at en lignende forpliktelse vil være relevant i den generelle klassen. 

Temporær organisasjon vil i likhet med fellesnemnda være forpliktet til å levere på oppdraget eller 

risikere å møte sanksjoner, det er derfor relevant at valget mellom å risikere og ikke kunne levere på 

oppdraget eller følge oppfylle interessentenes forventinger vil medføre at likere parter vil velge å 

følge handlingsplanen. For å se det mer direkte i lys av teori om temporære organisasjoner kan det se 

ut som det er et relevant valg at partene i en slik sammensetning vil stå i et valg mellom å vokte 

planene slik som i Ludin og Söderholm (1995) sin «vokter-fase» eller unngå konflikten. Jeg 

argumenterer for at dette kan ses direkte i lys av hvordan en temporær organisasjon etableres med en 

start og en forhåndsbestemt slutt. Partene i en temporær organisasjon er forpliktet til hverandre og til å 

levere på oppdraget innen en tidsfrist, slik kan det se ut som partene istedenfor å unngå problemet og 

risikere at oppdraget ikke blir levert slik som en håndtering med unngåelse kan medføre, velger de å 

la det konstituerende dokumentet være styrende for konflikten der denne gir en spesifikk retning for 

konflikten.  

 

Dette er videre interessant sett i lys av et relevant valg for en temporær organisasjon med høy grad av 

kompleksitet vil stå mellom å følge handlingsplanen eller at den sterke parten skjærer igjennom med 

sitt syn der det oppstår konflikt. Her tyder funnene på at der hvor handlingsplanen vil være 

uforholdsmessig for den sterke parten vil denne parten velge å skjære igjennom. Til forskjell fra 

interessentene i den lite asymmetriske og komplekse fellesnemnda i Midt-Telemark var velgerne også 

klar over at flere av deres interesser ikke ville bli ivaretatt etter sammenslåingen, noe de ved å gi 

tilslutning til intensjonsavtalen som i stor grad baserer seg på Stavanger sin struktur og «regime» har 

godtatt. At ressursrammen fordeles uforholdsmessig også der det oppstår konflikter og at konfliktene 

omhandlet spesielle saker for de svake partene, kan imidlertid være problematisk for leveransen til 

fellesnemnda, ettersom interessentene ikke får oppfylt sine forventinger. Slik vises en mindre 

forpliktene holdning til handlingsplanen som følge av asymmetri. Ettersom temporære organisasjoner 

vil være tilkoblet en bredere kontekst, slik som jeg allerede argumentert for, kan dette også være 

problematisk utenfor konteksten av en kommunesammenslåing og kunne tilskrives den generelle 

klassen.  
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Denne problematikken kan også ses i lys av hvordan en temporær organisasjon vil være preget av 

institusjonell kompleksitet: Jo høyere grad av kompleksitet, jo flere forventinger og interesser fra 

både hjem-enheten og det felles prosjektet er representert i en temporær organisasjon.. Etter hvor flere 

parter som er med i en temporær organisasjon vil den knappe ressursrammen minske, og slik gjøre 

medføre at det oppstår flere uenighet og flere forventinger og ambisjoner som ikke blir oppfylt der.. 

På tross av at alle temporære organisasjoner vil preges av institusjonell kompleksitet er det derfor 

sannsynlig at det er den sterke parten som vil få mest gjennomslag for sine preferanser og hvordan 

ressursrammen deles. Dette får også støtte i hvordan den mindre asymmetriske og komplekse 

fellesnemnda lettere kommer til enighet og har en forpliktende holdning til intensjonsavtalen. Slik kan 

funnene tyde på at tross av at fellesnemnder er i en spesiell situasjon hvor de skal tilrettelegge for noe 

nytt og partene selv har fått en planlagt død, er bildet som tegnes likevel problematisk for en 

temporær organisasjon, ettersom funnene tyder på at høy grad av asymmetri og kompleksitet kan 

medføre at det er den sterke parten som avgjør hvilke handlinger som skal gjøres i lys av felles 

målsetninger og planer for leveransen. Slik kan dette være problematisk for fellesnemndas oppdrag 

som skal tilrettelegge for en felles ny kommune, men også for temporære organisasjoner uten 

autoritetslinjer og styringsstrukturer generelt.  

  

7. Konklusjon  
 

Det sentrale spørsmålet i denne oppgaven har vært hvordan temporære organisasjoner uten 

autoritetslinjer og hierarkiske styringsstrukturer løser konflikter. Den overordnende 

problemstillingen lød som følger: Har symmetri og kompleksitet betydning for 

konflikthåndtering i temporære organisasjoner?  

Ettersom parter i en internasjonal relasjon i likhet med denne typen av temporære 

organisasjoner denne oppgaven ønsket å studere samhandler i fravær av autoritetslinjer og 

hierarkiske styringsstrukturer benyttet jeg teori fra denne konteksten om konflikter og 

forhandlinger til å utlede forventinger om hvilke konflikthåndteringsstrategier som ville 

benyttes i en temporær organisasjon med ulik grad av asymmetri og kompleksitet etter  

Rahims (2002) fem konflikthåndteringsstrategier i organisasjoner.  

 

Forventingene som ble utledet var at temporære organisasjoner med lav grad av asymmetri og 

kompleksitet ville benytte integrative strategier og temporære organisasjoner med høy grad av 

asymmetri og kompleksitet ville benytte dominerende strategier. Med bakgrunn i at jeg ønsket 
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å teste om disse forventingene fra denne konteksten ville ha betydning for konflikthåndtering 

i temporære organisasjoner gir fellesnemnder som skal tilrettelegge for en unik og kompleks 

oppgave under regjeringen Solbergs kommunereform en mulighet for å studere om disse 

forventingene får støtte. Fellesnemnder anses som en temporær organisasjon ettersom de 

består av autonome parter som sammen skal tilrettelegge for en kommunesammenslåing 

innen en forhåndsbestemt tidsfrist som også innebærer at fellesnemda slutter å eksistere når 

denne oppgaven er levert. Baser på et most similar system design og 10 informantintervju 

med supplerende dokumentstudier viser undersøkelsen av konflikthåndteringer i 

fellesnemndene for Midt-Telemark og nye Stavanger at grad av asymmetri og kompleksitet 

vil ha betydning for konflikthåndtering:  

 

I Midt-Telemark er det mindre grad av institusjonell kompleksitet. Partene har likere 

forventinger og ambisjoner til målene for sammenslåingen som medfører et fokus på felles 

løsninger som gjør at latente konflikter kan løses gjennom å fokusere på problemer og 

muligheter, hva partene er uenig og enige om. Latente konflikter løses dermed ved integrasjon 

og medfører løsninger alle kan si seg fornøyde med. Forventingene fra teorien om 

internasjonale relasjonen får derfor betydelig støtte i funnene. I nye Stavanger er det mer 

fokus på egne interesser som følge av en stor grad av institusjonell kompleksitet som 

medfører at partene i denne fellesnemnda har ulike forventinger og ambisjoner til mål for 

sammenslåingen. Som følge av Stavanger sin overordene myndighet i kraft av å ha flest 

innbyggere og som følge av at de svakere partene Finnøy og Rennesøy har et betydelig 

mindre innbyggertall og er underrepresentert i fellesnemnda skjer løsning på latente konflikter 

ved dominerende strategier. Konflikthåndteringene kobles derfor i stor grad opp mot makt. 

Ettersom partene i Midt-Telemark har lav grad av makt i konteksten for en 

kommunesammenslåing er partene avhengig av hverandre for å oppnå målsetninger slik 

muliggjøres et fokus noe nytt og felles som muliggjør integrasjon som løsning på konfliktene. 

I nye er det Finnøy og Rennesøy i kraft av sin lave makt i denne konteksten som er avhengig 

av Stavanger for å oppnå målsetningene med kommunereformen, Stavanger på sin side er 

ikke på samme måte avhengig av Finnøy og Rennesøy og har andre ambisjoner for 

sammenslåingen. Dette medfører et fokus på «mitt» og «ditt» som gjør at konflikter ikke kan 

løses med integrasjon. Det er den sterke parten i kraft av sin størrelse og myndighet i 

fellesnemnda som vil få gjennomslag for sitt syn, og øykommunene som må godta at de kun 

vil få gjennomslag dersom Stavanger er villig til å strekke seg.   
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Videre er det særegne trekk i lys av en tidslinje fra fødsel og død som ser ut til å spille inn på 

dynamikken for konflikthåndtering i en temporær organisasjon. Til forskjell fra internasjonale 

relasjoner er det to forskjellige dynamikker mellom partene, ettersom det er en tidslinje fra 

fødsel til død operer partene først med exit-strategi før den faller bort og endrer dynamikken 

mellom partene. Før den temporære organisasjonen opprettes vil partene ha fokus på det felles 

prosjektet og ettersom partene er motivert for det felles prosjektet i kraft av at det er behov for 

å løse en oppgave som ikke kan løses alene gis det gjennomslag for potensielle konkurrerende 

intensjoner. Etter den temporære organisasjonen er opprettet vil dynamikken endre seg og 

partene vil kjempe for sine interesser ettersom de må dele en knapp ressursramme mellom seg 

og det er ulike tolkninger og ambisjoner til hvordan planene fra perioden før den temporære 

organisasjonen skal tolkes i praksis. Etter jo flere parter som er involvert, jo mer vil denne 

ressursrammen stå i spenn, og medføre at den sterke parten tar krever mest.  

 

Det er videre klart at det er manglende overordnede regler og styringsstrukturer som 

muliggjør konflikhåndsteringsstrategiene. Ettersom partene ikke kan lene seg på juridisk 

bindende avtaler må partene løse konflikter på egenhånd. Her er det interessant at fokuset på 

mitt og ditt i Stavanger medfører en mindre forpliktende holdning til planene som ble lagt i 

det konstituerende arbeidet, mens partene i Midt-Telemark som følge av et overordnet fokus 

på noe nytt og felles medfører en mer forpliktende holdning til intensjonsavtalen. I 

konfliktsaker velger partene å la det konstituerende arbeidet være førende for konfliktene.  

Dette resulterer svakere parter har fått gjennomslag i handlingsplanen, vil denne 

handlingsplanen kunne måtte vike dersom den ikke er forholdsmessig for den sterke parten 

eller i tråd med partens tolkninger av planen. I en sammensetning med lav grad av asymmetri 

og kompleksitet er lavere grad av institusjonell kompleksitet involvert, slik er det lettere for 

partene å tenke på felles løsninger. Det er dette som utgjør oppgavens tittel 

«Konflikthåndtering i temporære organisasjoner i fravær av autoritet og hierarki- kjøttvekt 

som rår eller planer som består?».  

 

Studien at teori om konflikter og forhandlinger i konteksten for internasjonale hvor asymmetri 

og kompleksitet vil kunne kan ha forklaringskraft i studier av konflikter i temporære 

organisasjoner som operer som autonome parter i et samarbeid uten overordnede 

styringsstrukturer og juridisk bindende avtaler. På tross av at studien begrenser seg til 

analytisk generalisering gir derfor funnene støtte for at symmetri og kompleksitet har 

betydning for konflikthåndtering i temporære organisasjoner.  
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Vedlegg 3: 
 

- Informantbrev:  
 

Forespørsel om deltakelse til intervju om fellesnemndas arbeid under 
kommunereformen  
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke om 
sammensetning av fellesnemnder har påvirket nemndas arbeid under kommunereformen. I 
dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære 
for deg. 
 
Formål 
  
Jeg er masterstudent ved masterprogrammet i statsvitenskap ved Institutt for statsvitenskap 
ved Universitet i Oslo. Denne studien er del av min masteroppgave, under veiledning av Jan 
Erling Klausen (førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap). I denne studien ønsker jeg 
å undersøke om sammensetning (karakteristikker ved de ulike partene) i fellesnemnder har 
hatt betydning for arbeidet i nemnda. Studien bygger på et komparativ design og vil innebære 
sammenligning av to fellesnemnder som har ulike karakteristikker. Metoden vil bygge på 
intervjuer av medlemmene av de to ulike fellesnemndene og dokumentstudier av relevante 
dokumenter om prosessen på lokalt nivå.  
 
Jeg ønsker både å studere tidsperioden nemnda var operativ, men også hvordan forhandlinger 
i forkant av nemdas virkeperiode påvirket arbeidet. Fellesnemnder har hatt en svært sentral og 
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viktig rolle med å tilrettelegge for sammenslåingene mellom ulike kommuner. Intervjuet vil 
bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget om fellesnemndas rolle og kommunereformen, og jeg 
håper at du vil bidra til dette.  
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
 
Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 
 
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
 
Jeg kontakter deg som følge av at du har hatt en helt sentral rolle i fellesnemnda for («navn på 
ny kommune»), som er en sentral case i min masteroppgave. Din kunnskap om prosessen 
ville vært svært verdifull for masteroppgaven min, da jeg jeg ønsker å intervjue medlemmer 
fra alle kommunene som utgjorde fellesnemnda. Du kontaktes for å sikre at representanter fra 
alle de tidligere kommunene blir intervjuet.  
 
 
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Intervjuene vil foregå over telefon (med hensyn til miljø og ressursbegrensinger) med en 
lengde på omtrent 60 minutter. Det er et ønske om å registrere intervjuet ved bruk av 
lydopptaker, for å sikre riktig gjengivelse av informasjon. Lydopptak vil skje etter 
godkjennelse fra deg. Intervjuet vil i hovedsak omhandle spørsmål målsetninger for 
sammenslåingen, fellesnemndas rolle i å oppnå disse målsetningene og forhandlinger i 
fellesnemnda.  
Det er frivillig å delta 
 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
trekke deg.  
 
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
 
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det vil kun 
være student og veileder som vil ha tilgang til opplysningene.   
 
For å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til dine personopplysninger og datamateriale 
lagres på UiOs hjemmeområde (M:-disken). Hjemmeområdet brukes til lagring av 
dokumenter som ikke skal være tilgjengelige for andre.  
Indirekte personidentifiserbare opplysninger som rolle i sammenslåingen og navn på 
kommunen du tilhører kan føre til at du kan bli gjenkjent i publikasjonen, dette er som følge 
av at fellesnemnda består av et begrenset antall personer. Dersom du ikke samtykker til dette, 
vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
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Prosjektet skal etter planen avsluttes 23.05.2020. Ved lydopptak vil opptaket etter 
transkripsjon bli slettet og datamaterialet anonymisert. Med dette menes at direkte 
personidentifiserbare opplysninger som navn slettes, og at indirekte personidentifiserbare 
opplysninger som e-post, adresser, navn på kommune og rolle i sammenslåingen, endres eller 
slettes.  
 
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 
innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
å få rettet personopplysninger om deg,  
få slettet personopplysninger om deg, 
få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 
personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke 
 
På oppdrag fra Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for 
forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i 
samsvar med personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 
Hanne Sofie Stolinski, Mastergradsstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo på E-post: 
hannstol@student.sv.uio.no eller telefon: +4746450731  
Jan Erling Klausen, Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo 
på e-post: j.e.klausen@stv.uio.no eller telefon: 22 85 51 91 
Vårt personvernombud: Roger Markgraf-Bye, på e-post: personvernombud@uio.no eller 
telefon: +47-90822826 
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 
telefon: 55 58 21 17. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hanne Sofie Stolinski 
(Student) 
 

Jan Erling Klausen 
Prosjektansvarlig 
(veileder)  
 
Samtykkeerklæring  
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Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet  
 
og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 

¨ å delta i intervju 
¨ at opplysninger om meg publiseres slik at jeg kan gjenkjennes (kommunetilhørighet og 

rolle i sammenslåingen)   
 

 
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 
23.05.2020 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
 
 
Vedlegg 4: 
 
Intervjuguide 1 (intervju 1 og 2): 
 
Som beskrevet i vedlegget du mottok på mail, ønsker jeg å både studere tidsperioden nemnda 

var operativ, men også hvordan forhandlinger i forkant av nemdas virkeperiode påvirket 

arbeidet. Fellesnemnder har hatt en svært sentral og viktig rolle med å tilrettelegge for 

sammenslåingene mellom ulike kommuner, samtidig som mandatet i stor grad har vært 

avhengig av lokale avtaler.  

 

Det er frivillig å delta i studien. Dette innebærer at du når som helst kan trekke ditt samtykke 

om deltakelse, dette gjelder også etter intervjuet er gjennomført. 

 

Dersom du vil trekke deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Ønsker du å lese 

igjennom sitat og informasjon som direkte kan kobles til deg i oppgaven, kan jeg sende deg 

dette for gjennomlesning. 

 

Ved lydopptak vil opptaket etter transkripsjon bli slettet og datamaterialet anonymisert. Med 

dette menes at direkte personidentifiserbare opplysninger som navn slettes, og at indirekte 

personidentifiserbare opplysninger som e-post, adresser og stillingstittel, endres eller slettes. 

Det er kun jeg som har tilgang til personidentifiserbare data under prosjektperioden. 

Prosjektets slutt er planlagt til den 23.05.2020. 



 

 112 

 

Samtykke innhentes muntlig: Samtykker du til at du har mottatt og forstått informasjon om 
prosjektet og har fått anledning til å stille spørsmål? 
 
Samtykker du til å:  
 
å delta i intervju 
at opplysninger om meg publiseres slik at jeg kan gjenkjennes (kommunetilhørighet og rolle i 

sammenslåingen 

 

- Er det i orden at jeg tar lydopptak av intervjuet?  

 

Jeg vil først starte med perioden før fellesnemnda, og bakgrunnen for sammenslåingen, samt 
grunnlaget for fellesnemndas arbeid. Tidsperioden intervjuet vil omhandle er fra dialogmøter i 
(år) til siste møte i fellesnemnda høsten 2019. Prøv å ha dette i bakhodet, med mindre jeg 
nevner noe spesifikt i spørsmålene. 

Forhold før etablering av fellesnemnda:  
 

1. hvilke målsettinger var viktige for din kommune i sammenslåingen? 
 

Kan du utdype hva som var viktig for din (navn gamle kommune) med denne/disse 

målsetningene?  

 
2. Hvilke målsetninger var viktige for den nye kommunen i sammenslåingen (felles for 

begge kommunene)?  

 
Motstrid mellom (navn gammel kommunes) målsetninger og felles målsetninger for 
ny kommune?  

 
 

3. Har det vært enighet om hvordan målsetningene skulle oppnås?  

 
4. Har det vært klarhet i hvordan målsetningene skulle oppnås? 

 
Spørsmål om prosessen i fellesnemnda 
 

5. Kan du trekke frem saker som har vært særlig diskutert i prosessen fra nemnda 
ble etablert (dato) til arbeidet ble avsluttet (dato)? 

 
(uenigheter? Still oppfølgingsspørsmål under spørsmål 6). 

 
6. I en kommunesammenslåing kan det oppstå motstridene interesser: Var det saker i 

fellesnemnda hvor det oppsto uenigheter mellom kommunene?  
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(uenighet? à hva handlet uenighet om?) 
 
 
Har det vært (andre) saker det har vært uenigheter om i fellesnemnda?  
 
Hvilke forhandlingsmetoder ble benyttet for løse uenigheten? 
(Åpne diskusjoner à enighet?)  
(Måtte parten vike fra sitt synspunkt?) 
(Ble parten overkjørt? / «skjærte parten igjennom» med sitt standpunkt?) 
(En gi og ta sak (kompromiss)?  
(ble man ikke enigà utsettelse?) 
 
Hvor i prosessen oppsto denne/disse uenighetene? 
 
Hvordan håndterte nemnda denne/disse uenighetene? 
 
Myndighet og mandat 
 

7. hvilken rolle har fellesnemnda hatt i å oppnå målsetningen for sammenslåingen? 
 
 

8. Har det vært klare nok rolleavklaringer mellom fellesnemnda og (by)/-
kommunestyrene? 

 
 

Da har vi vært igjennom de spørsmålene jeg har forberedt.  

8: Noe du vil utdype eller legge til som vi ikke har snakket om?  

 
Vedlegg 5: 
 

- Intervjuguide 2  
 
 
Intervjuguide 2 (fra intervju nummer tre).  
 
Som beskrevet i vedlegget du mottok på mail, ønsker jeg ønsker både å studere tidsperioden 

nemnda var operativ, men også hvordan forhandlinger i forkant av nemdas virkeperiode 

påvirket arbeidet. Fellesnemnder har hatt en svært sentral og viktig rolle med å tilrettelegge 

for sammenslåingene mellom ulike kommuner, samtidig som mandatet i stor grad har vært 

avhengig av lokale avtaler.  

 

Det er frivillig å delta i studien. Dette innebærer at du når som helst kan trekke ditt samtykke 

om deltakelse, dette gjelder også etter intervjuet er gjennomført. 
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Dersom du vil trekke deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Ønsker du å lese 

igjennom sitat og informasjon som direkte kan kobles til deg i oppgaven, kan jeg sende deg 

dette for gjennomlesning. 

 

Ved lydopptak vil opptaket etter transkripsjon bli slettet og datamaterialet anonymisert. Med 

dette menes at direkte personidentifiserbare opplysninger som navn slettes, og at indirekte 

personidentifiserbare opplysninger som e-post, adresser og stillingstittel, endres eller slettes. 

Det er kun jeg som har tilgang til personidentifiserbare data under prosjektperioden. 

Prosjektets slutt er planlagt til den 23.05.2020. 

 

Samtykke innhentes muntlig: Samtykker du til at du har mottatt og forstått informasjon om 
prosjektet og har fått anledning til å stille spørsmål? 
 
Samtykker du til å:  
 
å delta i intervju 
at opplysninger om meg publiseres slik at jeg kan gjenkjennes (kommunetilhørighet)? 

 

- Er det i orden at jeg tar lydopptak av intervjuet?  

 
 

Jeg vil først starte med perioden før fellesnemnda, og bakgrunnen for sammenslåingen, samt 
grunnlaget for fellesnemndas arbeid. Tidsperioden intervjuet vil omhandle er fra dialogmøter i 
(år) til siste møte i fellesnemnda høsten 2019. Prøv å ha dette i bakhodet, med mindre jeg 
nevner noe spesifikt i spørsmålene. 

1. Hvilke målsetninger var viktige for (din gamle kommune) når dere gikk inn for 

sammenslåingen?  

 

Kan du utdype hva som var viktig for din (navn gamle kommune) med denne/disse 

målsetningene?  

 

2. Hvilke målsetninger var viktige for den nye kommunen i sammenslåingen (felles for 

begge kommunene)?  

 
Motstrid mellom (navn gammel kommunes) målsetninger og felles målsetninger for 
ny kommune?  
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Probes: utdype/ (spørre om konflikthåndtering om det vises til fellesnemnda) 

 
3. Har det vært enighet om hvordan målsetningene skulle oppnås?  

 

Probes: utdype/ (spørre om konflikthåndtering om det vises til fellesnemnda) 

 

4. Har det vært klarhet i hvordan målsetningene skulle oppnås?  

 

5. Hvilken rolle har fellesnemnda hatt i å oppnå målsetningene?  

Oppfølgingsspørsmål: Kan du fortelle meg overordnet om hvordan saker ble behandlet i 
fellesnemda? 

 
6. I en kommunesammenslåing kan det oppstå motstridene interesser: Var det saker i 

fellesnemnda hvor det oppsto uenigheter mellom kommunene?  

 

à Hvilke saker har særlig blitt diskutert i fellesnemnda?  

 

Var det spørsmål det ble særlig diskusjon om?  

 

Hvilke saker omhandlet dette?  

 

Hvilke forhandlingsmetoder ble benyttet håndtere/løse uenighet?  

 

à ikke noe situasjon som kommer frem, rett på:  

 

7. Var det (andre) saker i fellesnemnda kommunene var uenige om?   

Kan du utdype hva denne saken omhandlet?  

 

- Hvilke forhandlingsmetoder ble benyttet for å løse denne/disse saken(e)?  

 

- Var det saker fellesnemnda måtte utsette som følge av uenighet mellom 

kommunene? (målet er å undersøke om man utsatte problemet som følge av uenighet) 

 

Kan du utdype hva denne saken omhandlet?  
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Kan du utdype hvordan dere løste saken? 

Hva mente de forskjellige partene/kommunene i fellesnemnda i saken?  

 

 

- Var det saker/spørsmål hvor (navn på gammel kommune opplevde å måtte vike 

fra sitt synspunkt for å komme frem til en løsning?   

 

(målet er å undersøke om part måtte oppgi sitt synspunkt) 

Kan du utdype hva denne saken omhandlet?  

Kan du utdype hvordan dere løste saken? 

Hva mente de forskjellige partene/kommunene i fellesnemnda i saken?  

 

- Var det saker hvor (navn på gammel kommune) opplevde å måtte «sette ned 

foten» for å komme frem til en løsning?  (målet er å undersøke om parten har 

dominert forhandlingen) à  

- Kan du utdype hva denne saken omhandlet?  

- Kan du utdype hvordan dere løste saken? 

- Hva mente de forskjellige partene/kommunene i fellesnemnda i saken?  

 

 

- Var det saker hvor (navn på gammel kommune) opplevde at man var nødt til å 

«møtes på midten» for å komme frem til en løsning?  

Kan du utdype hva denne saken omhandlet? (NB- kompromiss kan være at man måtte sette 

ned foten eller vike fra sitt synspunkt, må få spørre om å utdype).  

- Kan du utdype hva denne saken omhandlet?  

- Hva mente de forskjellige partene/kommunene i fellesnemnda i saken?  

 

Da har vi vært igjennom de spørsmålene jeg har forberedt.  

8: Noe du vil utdype eller legge til som vi ikke har snakket om?  

 
Vedlegg 6:  
 

-  Godkjenning for behandling av personopplysninger og utsatt frist som følge av 
COVID-19:  
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