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4 Meninger

Kommunale følelser
Det er mulig, selv for økonomer, å være skeptisk til 
kommunesammenslåinger.

–F
or meg 
handler 
dette om 
økonomi og 
kostnadsef-
fektivitet, 

sa min professorkollega.
Vi diskuterte kommunesam-

menslåing i det som ellers 
fortonte seg som en trivelig 
morgenkaffedrøs. Heldigvis 
kunne kontorsjefen, som er 
sosialantropolog, fortelle oss 
hva dette egentlig handler om:

– Tanken på å slå sammen 
Stavanger og Sandnes slår langt 
ned i hjernens limbiske system, 
sa han.

Stavanger og Sandnes hører 
bare ikke sammen, så enkelt er 
det. Han heier på Viking. 

Debatten om kommunesam-
menslåinger fremstår gjerne 
som en debatt mellom fornuft 
og følelser. På den ene siden 
står økonomisk rasjonalitet: 
Stordriftsfordeler, koordine-
ringsgevinster, profesjonalise-
ring og spesialisering. På den 
andre siden står følelsene. 
Tilhørighet, nærhet, identitet. 

Eksperter, rikspolitikere og 
Oslo-kommentatorer omtaler 
gjerne det siste som «andre 
forhold», forhold som også «må 
tas hensyn til», men som 
underforstått handler om å gi 
den litt bakstreverske folkelige 
motstanden en smule forstå-
else. 

Fra mitt ståsted som 
samfunnsøkonom er det lett å 
nikke til argumenter om 
stordriftsfordeler og koordine-
ringsgevinster. Det er noe av 
det første vi lærer på økonomi-
studiet, at man kan få mer ut av 
knappe ressurser ved å utnytte 
«skalafordeler», det vil si 
samkjøre produksjon av varer 
og tjenester. 

Nå er det heldigvis ikke bare 
økonomer som mener noe 
faglig om kommunesammen-
slåinger. Men den samfunns-
økonomiske logikken er likevel 
rådende: Dagens kommune-
grenser er ikke hensiktsmes-
sige for å tilfredsstille innbyg-
gernes behov for kvalitet i 
tjenestetilbudet, og dermed 
kommunenes behov for 
spesialisert fagkompetanse.

Dette kan være riktig. 
Samtidig er det noe forslitt 

over den økonomiske argu-
mentasjonen. Den bærer preg 

økonomifaglig skepsis til større 
enheter.

Jeg vil her nevne tre forhold: 
l Incentiver: Standard mikro-
økonomisk teori antar at så lenge 
en organisasjon utnytter 
stordriftsfordeler og spesialise-
ringsgevinster, så er den effektiv. 
I en slik verden er det ofte mye å 
hente på å lage større enheter, og 
teoriutviklingen på 1960- og 
70-tallet foreskrev ofte sammen-
slåinger som svar på koordine-
ringsproblemer mellom organi-
sasjoner.

Nyere økonomisk organisa-
sjonsforskning erkjenner 
imidlertid at en organisasjon er 
full av incentivproblemer og 
interne interessekonflikter, og at 
de har en tendens til vokse i takt 
med størrelsen på organisasjo-
nen. Videre vet en at incentiver 
til kvalitet og innovasjon er nært 
knyttet til eierskap. Har man 
nærhet og eierskap til beslutnin-
ger som tas, og til konsekven-
sene av disse beslutningene, har 
man også bedre incentiver til å ta 
gode beslutninger. Små enheter 
som blir spist av store, mister 
initiativ og investeringslyst. 
l Tillit: Organisasjoner består av 
en rekke kontraktsløse relasjoner 

og transaksjoner, og er avhengig 
av tillit mellom menneskene i 
organisasjonen for at de skal 
fungere. Tillit gror best under 
små og oversiktlige forhold. 
Store organisasjoner byråkratise-
res og regelstyres, noe som kan 
redusere behovet for tillit. Men 
dermed investeres det også 
mindre i det som gjerne omtales 
som sosial kapital: frivillighet, 
fellesskap, det sivile samfunn.
l Identitet:Når kontorsjefen får 
pustebesvær bare av tanken på 
en Stavanger-Sandnes-kom-
mune, så kan man gjerne tenke 
at dette har veldig lite med 
økonomi å gjøre. Det har med 
følelser og identitet å gjøre. Men 
følelser henger sammen med 
preferanser, som er selve 
byggesteinen i økonomisk teori, 
og identitet er en størrelse som 
har kommet for fullt inn i 
økonomisk tenkning. Gjennom 
innflytelsesrike arbeider har for 
eksempel nobelprisvinner i 
økonomi George Akerlof, 
sammen med Rachel Kranton, 
vist hvordan identitet og sosial 
tilhørighet former måten vi 
handler og samhandler på i en 
rekke økonomiske situasjoner. 
Folk yter mer til fellesskapet og 

av gamle lærebøker, hvor 
stordriftsfordeler og gevinster 
ved arbeidsdeling gjerne fikk 
større plass enn incentivproble-
mer og adferdsøkonomiske 
realiteter. Men mye har skjedd 
innen økonomifaget de siste 
20–30 årene, og det finnes 
innsikt som faktisk også gir 
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bidrar sterkere til kollektive 
goder hvis de føler tilhørighet til 
organisasjonen de er en del av.  

Identitet tar tid å endre og kan 
dermed virke konserverende. 
Det kan stå i veien for mer 
hensiktsmessige organiseringer 
av kommuner, stater eller 
bedrifter for den saks skyld. Men 
identitet kan ikke feies under 
teppet som noe som ikke har 
økonomisk relevans.

Tro det eller ei, økonomer har 
også følelser. 
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«Det finnes innsikt som faktisk også gir økonomifaglig skepsis til større enheter», skriver Ola Kvaløy om kommunereformen.  
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