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Sammendrag 
Rådmennene i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal kommune legger i fellesskap fram et 
forslag om videre utredning av en Lister3-modell for samarbeid mellom de tre kommunene.  
 
Utredningsprosessen, som foreslås å strekke seg fram til våren 2016, forutsettes å kunne gi 
kommunestyrene i de tre kommunene grunnlag for å ta stilling til hva slags type styrket og 
utvidet fremtidig samarbeid som eventuelt bør etableres mellom de tre kommunene.  
 
Full kommunesammenslåing kan være et svar, men behøver likevel ikke å være det eneste 
svaret. Om sammenslåing oppleves som riktig svar på de endrede behovene eller ikke, vil 
avhenge av flere faktorer; noen lokale (avstand, samarbeidsevne, tilhørighet, kultur) og noen 
nasjonale (oppgavefordeling, reformens omfang, økonomiske rammebetingelser mv.). 
 
Formålet med utredningen er å synliggjøre et gjennomførbart samarbeidsalternativ på aksen 
mellom full kommunesammenslåing og ingen endring i forhold til dagens situasjon. Dersom 
et politisk flertall i de tre kommunene ønsker det, så vil utredningen også kunne legge 
grunnlag for en ny Listerkommune med ca. 25 000 innbyggere.  
 
Forslaget vektlegger de mulighetene som antas å ligge i et mer forpliktende Listersamarbeid 
mellom kommunene Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal. Det fremtidige samarbeidets form, 
omfang, grad av formalisering og gjensidig forpliktelse, forholdet til andre nabokommuner, 
samt en realistisk gjennomføringsplan, vil måtte belyses nærmere som en del av selve 
utredningsarbeidet.   
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Bakgrunn 
Et flertall på Stortinget mener at dagens kommunekart, som ble tegnet for mer enn 50 år 
siden, ikke vil være egnet til å ivareta kommunenes samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende 
måte de kommende 50 årene. Og det er ganske mange som hevder at færre og større 
kommuner vil være helt nødvendig for å sikre tilstrekkelig høy kvalitet på de kommunale 
tjenestene, og for å legge til rette for en mer helhetlig samfunns- og næringsutvikling. 
 
Selv om argumentene for en kommunestrukturreform gjerne handler om «mer, bedre og 
sterkere», så er det kanskje enda mer aktuelt å se reformen som en tilpasning til et 
økonomisk og velferdsmessig omstillingsbehov som vi enda ikke vet hvor krevende vil bli. 
Norge som et fremtidig annerledesland, upåvirket av internasjonale konjunkturer, er et 
fremtidsbilde som det ikke er like lett å tro på i dag som for ett års tid siden.  
 
På tross av at Norge har forutsetninger og ressurser som kan gjøre det lettere enn for mange 
andre land å møte disse utfordringene, så er det stadig færre som tror at vi vil oppleve 
samme vekst i offentlige velferdstjenester, både mht. omfang og nivå, som det vi har sett i de 
siste tiårene. Dette vil også berøre kommunene – hvordan er ingen som sikkert kan si…  
 
Det er ikke åpenbart at svært mange av landets kommuner vil velge å slå seg sammen, selv 
om nesten alle nå deltar i ulike utredningsprosesser for å se på hva slags nye samarbeids-
konstellasjoner som kan være aktuelle. Det er på ingen måte en selvfølge at det blir en 
omfattende strukturreform, og det er slettes ikke opplagt at det blir langt færre kommuner. 
 
Statsminister Erna Solberg uttalte nylig at Norge bør ha færre enn 400 kommuner når 
reformprosessen er sluttført. Det er en mindre ambisiøs målsetting enn tidligere, og milevidt 
fra NHOs anbefaling om ende opp med så få som 77 kommuner i Norge. Så langt har kun tre 
kommuner fattet formelle vedtak om sammenslåing, og det er fortsatt betydelig usikkerhet 
knyttet til hvor mange som vil følge etter.  
 
Det er uklart hva det på sikt vil kunne bety dersom det ikke blir en kommunereform av et visst 
omfang. Mange vil mene at kommunenes rolle da vil måtte gjennomgå store endringer, enten 
ved at man går bort fra generalistkommuneprinsippet (dvs. at alle kommuner har samme 
oppgaveansvar og tilbyr samme tjenester) eller ved at funksjoner og en rekke oppgaver 
enten flyttes fra kommunalt til regionalt eller statlig nivå, eller i større utstrekning privatiseres.  
 
Status i Lister 
Etter at veiprosjektet «Listerpakken» ble gjennomført, så har man en reisetid med bil mellom 
sentrene i kommunene på 30 minutter eller mindre. Det har medført at Lister er mye tettere 
integrert enn før, og det kan fastslås at Lister langt på vei har utviklet seg til en funksjonell 
region med ett bo-, service- og arbeidsmarked. Det er et utstrakt politisk og administrativt 
samarbeid, det er betydelig arbeidspendling mellom kommunene, og en rekke service- og 
tjenestetilbud forutsetter allerede i dag mobilitet på tvers av kommunegrensene. 
 
I Listerregionen har kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal, 
dvs. fem av de seks «Listerkommunene», samarbeidet om utredning av det såkalte Lister5-
alternativet. Vedtak av kommunestyrene i Hægebostad og Lyngdal like før sommerferien slår 
fast at to av de fem kommunene ikke lenger vurderer Lister5 som en aktuell fremtidig modell.  
 
Siden to av fem Listerkommuner nå har valgt en annen samarbeidsretning, så blir 
spørsmålet for de øvrige tre kommunene:  
 
Skal man konstatere at Lister5 ikke førte fram og fortsette hver for seg, eller skal man legge 
til rette for å etablere et mer forpliktende samarbeid i Lister som kan være bedre tilpasset de 
oppgavene og utfordringene som vil prege kommune-Norge de kommende årene? 
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Et premiss for rådmennenes forslag er at utredningen må omfatte noe mer enn det man 
tradisjonelt tenker på som interkommunalt samarbeid. Det må handle om å jobbe sammen 
på en langt tettere måte enn før, der formelle og geografiske grenser mellom kommunene 
ikke representerer hindringer for effektive organisatoriske løsninger.  
 
Utgangspunktet for prosessen er at en større del av tjenestene både bør kunne organiseres, 
driftes og videreutvikles som om man var én kommune, og at det samarbeidet man måtte bli 
enige om, innrettes slik at det enkelt kan «veksles om» i etablering av en ny Listerkommune 
hvis øvrige utviklingstrekk, økonomiske rammevilkår og politisk vilje trekker i en slik retning. 
 
Samtidig er utredningsforslaget ment å romme anledningen til ikke å velge en full sammen-
slåing, men til å etablere et styrket og utvidet samarbeid på tvers av kommunegrensene der 
de tre kommunene selv disponerer over egne midler, selv tar avgjørelsene mht. geografisk 
struktur for og omfang av tjenestene, og samtidig beholder dagens nærhet mellom 
innbyggerne og det folkevalgte nivået i kommunene. 
 
Kommunereformens begrunnelse 
Det har, både fra regjeringens side og i samfunnsdebatten for øvrig, vært vist til en rekke 
potensielle fordeler ved å slå sammen kommuner. Noen eksempler på slike argumenter er: 
 

 Bedre koordinert og mer helhetlig samfunns – og næringsutvikling 

 Mer attraktive og funksjonelle bosteds- og arbeidslivsregioner 

 Bedre muligheter for å tiltrekke seg/beholde kompetanse i kommunen 

 Økt kvalitet i tjenestene for næringslivet  

 Økt kvalitet i tjenestene for innbyggerne  

 Styrket kapasitet til å kunne ta på seg nye eller større oppgaver  

 Mer kostnadseffektiv offentlig sektor med stordriftsfordeler 

 Forbedrede muligheter for å omprioritere ressurser  

 Redusert økonomisk sårbarhet 

 Utvikling av større og mer kompetente fagmiljøer 

 Økt profesjonalisering av kommunestyrene 
 
Samtidig har en rekke av disse argumentene blitt problematisert. Det har blitt reist spørsmål 
ved om større kommuner virkelig gir en mer kostnadseffektiv drift, forutsatt at man tar hensyn 
til geografi og politisk vedtatt struktur på tjenestetilbudet (barnehager, skoler, omsorgsboliger 
osv.), og det har vært problematisert hvor avhengig bosettings- og besøksattraktiviteten til et 
sted egentlig er av selve kommunestørrelsen.  
 
Eksempler fra andre bransjer kan også gi grunn til å frykte at omstillingskostnadene under-
vurderes, at styringen kan bli vanskeligere og byråkratiet mer tungrodd. Det er altså ikke slik 
at kommunesammenslåing kun har fordeler og vil løse alle fremtidens problemer. Men det er 
heller ikke sånn at dagens måter å tenke kommunal tjenesteyting og forvaltning på, uten 
videre vil være tilstrekkelig for å møte fremtidens behov på en god nok måte. Dette gjør det 
helt naturlig å se nærmere på om det finnes andre og bedre svar enn de man har i dag. 
 
Kommunale oppgaver 
Kommunene har i dag rollene som en produsent av grunnleggende offentlige velferdsgoder, 
som en viktig samfunnsutvikler og som en lokal myndighetsutøver. En vanlig inndeling av det 
kommunale nivåets hovedfunksjoner er: 
 

 Tjenesteyting 

 Myndighetsutøvelse 

 Samfunnsutvikling 

 Demokratiarena 
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Regjeringens oppgavemelding legger opp til at kommunene skal få mer ansvar og bli tilført 
nye oppgaver. Mantraet har så langt vært «Mer robuste kommuner med større myndighet og 
flere oppgaver». Den nylig fremlagte primærhelsemeldingen trekker i samme retning, og går 
relativt langt i det å forutsette større kommuner enn i dag, for å kunne la seg gjennomføre. 
 
Likevel er ikke oppgavefordelingen mellom stat, fylke og kommune avklart, noe som er en 
svakhet når hovedspørsmålet tross alt er hva slags kommuner vi i fremtiden vil trenge. 
Svaret må derfor i stor grad bygges på hvordan man tror fremtiden vil bli for kommunene – 
mer enn hva som så langt er gjennomdrøftet og besluttet av Stortinget. 
 

 
 
 
Som premisser for forslaget om å utrede en Lister3-modell ligger antakelsene om at 
kommunene i årene framover vil bli tildelt et større oppgaveansvar både mht. omfang og 
kvalitet – at det vil bli økte krav til kompetanse og profesjonalitet innenfor de ulike tjeneste- 
og utviklingsområdene – og at en opplevd knapphet både i form av økonomi og tilgjengelig 
arbeidskraft vil bety enda større vekt på effektiv ressursbruk og -utnyttelse enn i dag.  
 
Det legges til grunn at kommunenes håndteringsevne vil bli reelt utfordret, og at det vil bli 
mer krevende for mindre kommuner å takle de forventningene og kravene som stilles til det 
kommunale forvaltningsnivået. Med dette som fundament blir oppgaven å gi et svar på 
hvordan man som kommune innretter seg for å møte en slik utvikling på best mulig måte. 
 
Utredningsbehov 
Perspektivet som foreslås lagt til grunn for utredningsarbeidet er: Å samarbeide om alt som 
kommunene kan ha fordel av å samarbeide tettere om – og å konkurrere om det man må… 
Erfaringer fra andre sektorer viser at gode allianser som tilrettelegger både for et tett 
samarbeid og sunn konkurranse, kan fungere like godt som sammenslåtte store enheter. 
 
Ett av hovedelementene i utredningen må være å definere de områdene hvor fordelene eller 
gevinstene ved et styrket samarbeid antas å være størst. Jo større og viktigere fordelene 
vurderes å være for kommunene, desto mer formålstjenlig vil det være å gå inn for å utvikle 
nye organisatoriske løsninger i et tett samarbeid mellom kommunene. 
 
Dagens interkommunale samarbeid i Lister omfatter tjenester og funksjoner som barnevern, 
PPT, pedagogisk senter, desentralisert høyskole- og universitetsutdanning, byggesaktilsyn, 
trafikksikkerhetsarbeid, utvikling av friluftsområder, skatteoppkreving og næringsutvikling. 
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Andre tjenester og funksjoner som det vil være naturlig å se nærmere på en neste 
utredningsfase, kan eksempelvis være etablering av felles: 
 

• Administrative stabsfunksjoner (arkiv, sentralbord, personal, økonomi mv.) 
• Planarbeid og byggesaksbehandling 
• Controller- og internkontrollfunksjoner 
• Fagteam og spesialiserte funksjoner (psykolog, ernæring mv.) 
• Prosjektlederressurser og søknadskompetanse 
• Digitaliserings- og innovasjonsprosesser  
• Innbyggerservice og -dialog 
• Samarbeidsavtaler med eksterne parter (fylkeskommunen, sykehuset osv.) 
• Eierskapsstrategi 
• Opplæringsplaner og kompetanseutvikling 
• Anskaffelser og innkjøp 

 
Som det framgår av denne listen, foreslås det å samordne, effektivisere og profesjonalisere 
en del funksjoner som oppleves å være «langt borte» fra innbyggerne og brukerne. Dette i 
den hensikt å oppnå høyere kvalitet på disse tjenestene og/eller frigjøre ressurser som kan 
kanaliseres til direkte tjenesteyting, for på den måten kunne opprettholde et godt tjeneste-
tilbud i det som må forventes å bli en mer krevende økonomisk virkelighet enn i dag. 
 
Utgangspunktet må være at det kan påvises eller sannsynliggjøres faglige, økonomiske eller 
utviklingsmessige gevinster ved å velge en felles organisering fremfor å løse oppgavene i 
hver enkelt kommune. Viktige avhengigheter mellom funksjoner må belyses og drøftes, slik 
at man får grunnlag for å vurdere hvilke tjenester som det vil være viktig å legge til ett sted. 
Det må også sies noe om hvorvidt en felles organisering vil kreve fysisk samlokalisering eller 
om nye digitale kommunikasjonsløsninger og arbeidsflater kan gi ønsket gevinstrealisering. 
 
Selv om det i opplistingen ovenfor først og fremst er pekt på administrative funksjoner, så bør 
utredningen også omfatte hva slags politiske oppgaver og funksjoner det vil være tjenlig å 
samarbeide tettere om, samt prinsipper for felles møtepunkter, representasjon i styrer mv. 
 
Et utvidet og mer strategisk politisk samarbeid mellom de tre kommunene vil kunne være av 
stor betydning, ikke minst i forhold til det å få økt oppmerksomhet, styrke de tre kommunenes 
forhandlingsposisjoner i ulike sammenhenger, og å legge til rette for å oppnå større 
gjennomslag i viktige saker inn mot andre instanser, både på regionalt og nasjonalt nivå. 
 
Det foreslås at ordfører, varaordfører og rådmann i de tre kommunene til sammen utgjør en 
felles styringsgruppe for den skisserte prosessen, og at denne gruppen gis i oppgave å 
utarbeide et mandat for selve utredningsarbeidet og å sørge for løpende rapportering til de 
enkelte formannskapene.  
 


