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Norsk Rådmannsforum, 14.1.2020 
 

Plyndrer de gamle kommunene de nye?   
 

Jostein Askim ∙  Professor ∙ Institutt for statsvitenskap, UiO 

Agenda 

1. Kommunereform og fellesressursproblemet 

2. Hvordan påvirket kommunereformen lokale økonomiske disposisjoner i 

perioden frem mot sammenslåingen?  

3. Plyndring? Det er jo kommunens penger? 

4. Er det så farlig? 
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Agenda 

1. Kommunereform og fellesressursproblemet 

2. Hvordan påvirket kommunereformen lokale økonomiske disposisjoner i 

perioden frem mot sammenslåingen?  

3. Plyndring? Det er jo kommunens penger? 

4. Er det så farlig? 

Fellesressursproblemet 

• Common-pool problem 

• Ingen kan utelukkes fra forbruk, men 

den enes forbruk begrenser andres  

• Problemet er overforbruk. Alle har 

insentiver til forbruk, så ressursen 

begrenses for alle  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.pnas.org/content/114/1/7&psig=AOvVaw2q9HObC2LTR1qzpIFJgBaR&ust=1574366472071693
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Hva har kommunesammenslåing med det å gjøre? 

Nykommunen som fellesressurs 

• En kommunesammenslåing skaper en fellesressurs: Den nye 

kommunens økonomi 

• ‘Dagens’ kommunestyre bryr seg om ‘dagens’ innbyggere og territorium 

• Dine penger er snart verdiløse; veksle inn i håndfaste goder raskest mulig 

• Dessuten får dagens innbyggere ALL MOROA men slipper unna med å 

betale 1/n’tedel av kostnadene 

• Det er irrasjonelt å IKKE hamstre* når enden er nær 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.pnas.org/content/114/1/7&psig=AOvVaw2q9HObC2LTR1qzpIFJgBaR&ust=1574366472071693
https://gloppen.kommune.no/artikkel.aspx?aid=3611&MId1=150814&tid=29
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hamstring 

def 

forbruk og investeringer større enn hva som ville vært tilfelle uten en 

sammenslåing, drevet av en forventning om at godene som 

frembringes forbeholdes dagens innbyggere, mens kostnadene 

deles med andre i den sammenslåtte kommunen. 
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Hva har skjedd? 

Kilder 

• Kommunal rapports undersøkelse blant prosjektrådmenn 2019 

• Nyhetsmediers dekning av enkelthendelser 

• Casestudie av Nye Lindesnes kommune 

• Vitenskapelig artikkel basert på regnskapsdata fra alle landets kommuner 

 

 

 

Prosjektrådmennene 

Kommunal rapport 31.5.2019 

https://fee.org/articles/the-secret-life-of-bureaucrats/
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Prosjektrådmennene 

Kommunal rapport 31.5.2019 

Noko som går att er at dei gamle 

kommunane driv med posisjonering. Dei set 

i verk investeringar raskt – før dei skal inn i 

ny kommune.  

 
Fjordenes Tidende, 22.3.2019 

https://fee.org/articles/the-secret-life-of-bureaucrats/
http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/lars-sponheim-ny-mellombels-fylkesmann-1.1862926
http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/lars-sponheim-ny-mellombels-fylkesmann-1.1862926


13.01.2020 

7 



13.01.2020 

8 



13.01.2020 

9 

Caset Nye Lindesnes kommune 

• Endringer i økonomiske disposisjoner i Mandal, Lindesnes og Marnardal 

så snart det var en viss sannsynlighet for at det ble en sammenslåing 

• Økte og fremskyndede investeringer i helse, skole og idrettsanlegg (fem 

idrettshaller); raskere prosesser, kortere vei fra vedtak til spaden i jorda 

• Rike Marnadal og uvillige Lindesnes hamstret mest  

• Forebygge sentralisering i områder som blir utkant i en ny kommune 

• Smøre reformen hos innbyggerne 

• Utbredt syn: Prosjekter med lave driftskostnader er mest greit 

• Marnadal: åpenhet om at dette var reformdrevet. Forsvart med at det er 

egne sparepenger.  

 

 

En studie basert på kommunale regnskapstall 
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En studie basert på kommunale regnskapstall 

• Sammenlignet økonomisk atferd (driftsutgifter og investeringer) 2012-13 

vs 2014-16 i fire grupper av kommuner, inndelt etter villighet til og 

sannsynlighet for sammenslåing (difference-in-difference design) 

 

 

En studie basert på kommunale regnskapstall 

• Sammenlignet driftsutgifter og investeringer i 2012-13 mot 2014-16 i fire 

grupper av kommuner, inndelt etter villighet til og sannsynlighet for 

sammenslåing (difference-in-difference design) 

• Territoriell usikkerhet var grunn nok til å hamstre, trengte ikke være sikkert 

at kommunen ville bli sammenslått med andre 

• Men hamstringen var likevel høyest der sannsynligheten for 

sammenslåing var størst 

• De som var villige til å bli sammenslått hamstret nesten like mye som de 

måtte tvinges 

• OBS: Erfaringsmessig mer hamstring nærmere sammenslåing (2017-19) 
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Plyndring? 

• Hva er grunnlaget for å betrakte dette som plyndring av en fellesressurs 

og ikke som (gårs)dagens kommunes ‘private’ forbruksbeslutninger – noe 

ingen andre har noe med å legge seg opp i? 

• Grensen mellom ressurssystemene (Ostrom) er ikke objektiv, den er 

sosialt konstruert 

• Vokst frem en norsk kommunereform-norm? 

– Det er ikke hva ressursene brukes på men hvor de tas fra som er avgjørende 

– Lånefinansiering er ugreit, det er plyndring av den nye kommunen 

– Finansiering med sparepenger er OK, det er ‘egne penger’ 

• Kan regjeringen ha bidratt til å knesette en slik norm med sitt forslag om å 

regulere adgangen til låneopptak? 
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Statlig kontroll bør omfatte hele 

investeringsbudsjettet, slik at også 

tiltak som finansieres fra fond eller 

salg av anleggsmidler blir 

gjenstand for vurdering og kontroll 

  
Mandal kommunes høringsuttalelse 
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Er det så farlig? 

• Hvorfor så mye bruduljer for noen ekstra svømmebasseng?  

Det er jo GODER 

• Arver prosjekter som er ineffektive for den nye kommunen 

• Svekket evne til å igangsette effektive nye prosjekter 

• Velgerne i den nye kommunen mangler noen å holde ansvarlig 

 

Aftenposten, leder 15.10.2019:  

Når politikere i kommuner som skal slås sammen, skynder seg og øker 

låneopptak for å investere rett før sammenslåing … er det ikke de som 

vedtar som skal stå til ansvar for at den nye kommunen kan få en tung 

økonomisk start. Ansvaret skyves over til politikere som kanskje ikke engang 

deltok i beslutningen. 

 

 

 



13.01.2020 

14 

Er det så farlig? (forts.) 

• Følelse av hevnlyst og å ha blitt lurt: En trussel mot felleskap og 

samarbeid i det nye kommunestyret 

• Reversering av populære vedtak – en «redning» økonomisk men en dårlig 

start for det nye kommunestyrets forhold til innbyggerne 
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Er det så farlig? (forts.) 

• Alt i alt: Verdt det likevel? På lang sikt?  

• Spørs hvilke fusjoner som ble gjennomført? 

 

 

 

Oppsummering 

1. Kommunereform og fellesressursproblemet 

2. Hvordan påvirket kommunereformen lokale økonomiske disposisjoner i 

perioden frem mot sammenslåingen?  

3. Plyndring? Det er jo kommunens penger? 

4. Er det så farlig? 
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Fra underveisevalueringen av kommunereformen 

How Government Agencies React to Termination Threats 

Askim, Blom-Hansen, Houlberg & Serritzlew, Journal of Public Adm. Research and Theory 2019 

 

Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Potential 

Amalgamation 

Askim, Houlberg & Klausen 

 

The Behavioral Effects of Social Norms on Pre-Merger Overspending 

Askim & Houlberg 

 

Local Government Reform: Compromise through Cross-cutting Cleavages.  

Klausen, Askim & Christensen, Political Studies Review 2019 

 


