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Folk er mer tilfredse med de kommunale tjenestene i
kommuner med lavt folketall enn i folkerike kom-
muner. Dette kan skyldes kommunestørrelsen som
sådan; at små kommuner er mer homogene og at
politikerne representerer lokalbefolkningen på en
bedre måte enn i folkerike kommuner. En annen
forklaring kan være at folk i små kommuner skiller
seg fra befolkningen i store kommuner, for eksempel
ved høyere alder og lavere utdanning. En tredje
forklaring er at småkommunene har høyere inntekter
på grunn av høye statlige overføringer.

Vi presenterer analyser fra en omfattende inter-

vjuundersøkelse (N = 12.659). Folketallet i kom-
munen har en svak, negativ effekt på respondentenes
tilfredshet med de fleste tjenestene. Utdanningsnivå,
alderssammensetning og nivået på kommunens
inntekter er betydelig viktigere enn folketallet i seg
selv. Våre analyser tyder på at sammenslåinger av
kommuner vil øke befolkningens samlede tilfredshet
med kommunale tjenester noe. Dette skyldes at sam-
menslåing vil medføre overføring av inntekt fra kom-
muner med høye til kommuner med lave inntekter,
og at kommunenes kjøpekraft vil øke på grunn av
stordriftsfordeler.

Nøkkelord: kommuner, kommunestørrelser, brukertilfredshet

Is smaller better? Municipal size, resources and satisfaction with local government services
As in other countries, people in small municipalities
in Norway are more satisfied with local government
services than are residents of larger authorities, and
this has led to some scholars suggesting that consoli-
dation of municipalities will lower user satisfaction.
We study this issue through use of a large national
survey. After checking out municipal revenues per
capita and various individual-level characteristics, for
example education and age, we find that the differ-
ences in user satisfaction are relatively small. Econo-

mies of scale means that a consolidation policy
would increase the purchasing power of the smaller
municipalities. Since small municipalities tend to
have relatively high levels of municipal revenue, con-
solidations would mean a more equal distribution of
revenues. Owing to revenue redistribution and econ-
omies of scale, municipal consolidations are likely to
bring about increased satisfaction among average
citizens.

Keywords: local government, local government size, user satisfaction
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Innledning
Befolkningen i Norge er mer tilfreds med det kommunale tilbudet i små kommu-
ner enn i folkerike kommuner. Det kan være flere forklaringer på dette. Én er at
befolkningen i kommuner med lavt folketall er politisk homogen, slik at den ikke
behøver å inngå så smertefulle kompromisser som i folkerike kommuner. En annen
forklaring er at de folkevalgte i små kommuner representerer folks prioriteringer på
en god måte. Grunnen kan være at lokalpolitikerne i små kommuner har bedre
kontakt med «grasrota» enn det som er tilfellet i store kommuner. En tredje forkla-
ring kan være at folk bosetter seg i kommuner hvor tilbudet harmonerer med egne
ønsker. Kanskje er det lettere å finne en kommune som passer når det er mange små
enn når det er noen få, store kommuner? 

Hvis dette er treffende forklaringer, er det grunner til å beholde de mange små
kommunene i Norge. Faktisk kan det tale for at vi bør splitte de folkerike kom-
munene i flere små enheter slik at en større del av befolkningen kan nyte godt av
småkommunenes fordeler. Hvis disse resonnementene er gyldige, taler det for en
gjennomgripende oppdelingsreform.

Nå kan det også være andre forklaringer på at folk i små kommuner er mer til-
fredse. En slik faktor er systematiske forskjeller i befolkningssammensetningen i
store og små kommuner. I gjennomsnitt er folk i små kommuner noe eldre og de
har lavere utdanning. Tilfredsheten med tjenestetilbud øker med alder og avtar
med utdanning, trolig fordi eldre folk med lav utdanning har lavere forventninger
til tjenestetilbudet. Dette er relevant fordi analyser av tilfredshet nesten alltid er
tverrsnittsanalyser. Designet er ikke å kartlegge tilfredsheten til de samme men-
neskene før og etter en sammenslutning eller oppdeling av en kommune, men å
sammenligne kommuner med forskjellig folketall på samme tidspunkt. I et slikt
opplegg er det svært viktig å ha et omfattende batteri av kontrollvariabler.

Men det er en annen faktor som har vært neglisjert i norske studier: kommu-
nenes inntektsnivå (Baldersheim mfl. 2003). Som kjent bestemmes mesteparten
av kommunenes inntekter (frie inntekter = inntekts- og formuesskatt + statlig
rammetilskudd) av staten. Alle kommuner benytter de høyeste tillatte satsene for
inntekts- og formuesskatt, samtidig som rammetilskuddet bestemmes av såkalt
objektive kriterier (folketall, befolkningssammensetning, reisetid til kommune-
senteret i kommunen, osv.). Små kommuner har høyere frie inntekter enn store
kommuner, også når det tas hensyn til ulik befolkningsstruktur, bosettingsmøn-
ster og stordriftsfordeler knyttet til å produsere tjenester i en folkerik kommune.
En forklaring på høyere brukertilfredshet i små kommuner er derfor at disse har
høyere frie inntekter per innbygger enn det store kommuner har. 
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For å komme frem til et svar på disse spørsmålene benytter vi data samlet inn i
en omfattende spørreundersøkelse gjennomført av Direktoratet for forvaltningsut-
vikling (Difi) i 2009 (N = 12 648). I undersøkelsen spørres blant annet om tilfreds-
heten med det kommunale tjenestetilbudet generelt, om vurderinger av spesifikke
kommunale tjenester (barnehage, grunnskole, helse og omsorg mv.), og om en
rekke forhold som kan tenkes å påvirke opplevd tilfredshet, slike som kjønn, par-
tipreferanse, husstandsinntekt mv. Artikkelen er i det videre bygd opp som følger:

Først følger en kort gjennomgang av ulike aspekter ved kommunestørrelse
som kan tenkes å ha betydning for opplevd tilfredshet med ulike sider ved det
lokale tjenestetilbudet. I neste del gir vi så en kortfattet oppsummering av fors-
ningen på feltet. Hva har man funnet når det gjelder kommunestørrelsens betyd-
ning for tilfredsheten med lokale tjenester? Og hvilken betydning har kommune-
størrelse for andre sider ved lokalpolitikken som har å gjøre med tjenestetilfreds-
het – politisk deltagelse, lokal tilknytning, lokalpolitisk kunnskap mv.? Her
trekker vi også inn forskning fra Danmark, der spørsmålet om størrelseseffekter
ble grundig utredet forut for den omfattende danske strukturreformen. I etterføl-
gende del presenteres data, analyseopplegg og analyseresultater. Vi spør: 1) Har
ressursforskjeller mellom ulike kommuner betydning for tjenestetilfredshet?
2) Hvor stor er størrelseseffekten når det tas hensyn til forskjeller i kommunale
inntekter mellom store og små kommuner? 3) Hvilke tilfredshetsgevinster eller -
tap kan man regne med ved omfattende kommunesammenslåinger? Til slutt i
artikkelen oppsummerer vi våre funn.

Hvorfor er kommunestørrelse viktig?
Befolkningens tilfredshet med kommunale tjenester kan ses som et resultat av to
typer effektivitet: prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet. Med prioriterings-
effektivitet mener vi at kommunen gjør «de rette tingene». Her kan små kommuner
ha to fortrinn. Det ene er at borgerne kan kontrollere sine folkevalgte på en bedre
måte enn i store kommuner (delegasjons- eller agentproblemet). Lokalpolitikernes
prioriteringer korresponderer derfor bedre med befolkningens prioriteringer i små
kommuner. Det andre fortrinnet er at små enheter oftest er mer politisk homogene
enn store enheter. Sett at medianvelgerens preferanser bestemmer utfallet av en
lokal partikonkurranse, vil flere av borgerne være enige i vedtatt politikk i en liten
og politisk homogen kommune enn i en større og mer heterogen kommune. 

Men kostnadseffektivitet mener vi at kommunen gjør «tingene på riktig måte»,
og oppnår en høy tjenesteproduksjon for en gitt kommunal inntekt. Hensynet til
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kostnadseffektiviteten anses å være et fortrinn for folkerike kommuner, både fordi
det er stordriftsfordeler i enkelte typer tjenesteproduksjon, og fordi enkelte kom-
munale tilbud har karakter av å være ikke-rivaliserende goder (for eksempel kul-
tur- og fritidstilbud). Trolig er skalafordelen mindre for individuelle, kommunale
tjenester innenfor utdannings-, omsorgs- og helsesektoren (Myrvold og Toresen
2003). I den grad man kan skille mellom prioriteringer og produksjon, behøver
ikke dette være en kostbar ulempe for små kommuner. Det store omfanget av
interkommunale selskaper og annet interkommunalt samarbeid er motivert ut fra
dette hensynet. Nå viser imidlertid analyser at det er betydelige stordriftsfordeler i
kommunaladministrasjon og i tekniske tjenester (Langørgen mfl. 2002), noe som
kan ha sammenheng med at kostnadseffektiviteten i interkommunale selskaper
avtar med antall kommunale eiere (Dalen og Grammeltvedt 2006; Sørensen
2007). Grunntesen er derfor at prioriteringseffektivitet taler for små kommuner,
mens kostnadseffektivitet trekker i retning av store kommuner. Det er altså et
åpent spørsmål hvilken av effektene som er sterkest (Dahl og Tufte 1973), og om
kommunestørrelse har en positiv effekt, ingen effekt, eller en negativ effekt på
befolkningens tilfredshet med kommunale tjenester.

Tidligere undersøkelser av kommunestørrelsens betydning
I løpet av de siste ti til femten årene er det gjennomført flere undersøkelser av til-
fredshet med det lokale tjenestetilbudet i nordiske kommuner, samt av tillits-, til-
knytnings- og kunnskapsaspekter ved det å bo i små versus store lokale enheter. For
å ta det siste først: Hansen (2003) finner i sin undersøkelse ingen signifikante eller
betydelige forskjeller mellom små og store norske kommuner når det gjelder inn-
byggernes lokale forankring og identifikasjon med kommunen de bor i. Ei heller
finner han større forskjeller mellom kommuner av ulik størrelse når det gjelder opp-
fatningen av egne påvirkningsmuligheter (ibid.:41) eller når det gjelder tilliten til
omgivelsene som rapporteres.1 I senere analyser av lokalbefolkningens selvopplevde
politiske kompetanse og følelse av å være informert om lokalpolitiske forhold finner
Rose og Pettersen (2009a) små forskjeller i småkommunenes favør. I andre spørre-
undersøkelser vurderer innbyggerne lokaldemokratiet nokså likt i store og små
kommuner, men det finnes holdepunkter for at man i små kommuner, mer enn i
store, opplever større nærhet til de folkevalgte (Rose og Pettersen 2009b:284–

1. Tilliten til «andre» er allikevel størst i kommuner med mellom 30 000 og 50 000 innbyggere,
og det er større, om enn ikke entydige og lineære, forskjeller mellom store og små kommuner når
det gjelder tillit til «kommunestyret» (Hansen 2003:35–37).
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285).2 Også i tilsvarende undersøkelser av danske kommuner rapporteres om små
forskjeller mellom store og små lokale enheter. Kjær (2003:82–83) finner ingen sig-
nifikante effekter av kommunestørrelse i kontrollerte analyser av lokal identitet, og
Levinsen (2003a:93 og 2003b:159–160) finner små effekter av størrelse når det
gjelder lokalpolitisk interesse og tillit til ulike lokalpolitiske instanser.3 

Heller ikke i studier som tar for seg tjenestetilfredshet direkte er størrelses-
effekten entydig. I kontrollerte analyser av tilfredsheten med lokale tjenester fin-
ner Lolle (2003b:189–192) få betydelige forskjeller mellom tilfredshetsnivået i
små og store danske kommuner – tilfredsheten med ulike tjenester er kun svakt
til moderat lavere i de største kommunene. Dessuten er slike forskjeller størst for
tjenesteområder som gjelder «sikkerhet» og «integrasjon». Dette er sektorer som i
betydelig grad er spesifikke for urbane områder, men som like fullt har med andre
ting enn kommunestørrelse å gjøre.4 Såheim og Fjermeros (1997) finner i sin stu-
die at tilfredsheten med ulike omsorgstjenester er størst i de minste norske kom-
munene, mens tilsvarende størrelseseffekter ikke finnes for andre tjenesteområder.
Én forklaring – som også er forfatternes hovedhypotese – kan være at det nettopp
er på disse personlige tjenesteområdene at større sosial kapital i små kommuner
kan nyttiggjøres spesielt (selv om dette ikke er forenelig med Hansens (2003)
funn referert ovenfor). I Baldersheim mfl. (2003) sin undersøkelse av holdnin-
gene hos innbyggerne i norske kommuner synker tilfredsheten med de fleste
kommunale tjenester med økende kommunestørrelse (unntakene er kultur- og
fritidstjenester). Også når det gjelder tilfredsheten med «det kommunale tjeneste-
tilbudet mer allment» synker nivået med økende kommunestørrelse (ibid.:108).

I Mouritzen (1989) analyseres danske data om befolkningens tilfredshet med
kommunens utgiftsprioriteringer. På ti ulike utgiftsområder oppga respondentene
om de ønsket lavere offentlige utgifter, om de ville ha høyere offentlige utgifter,
eller om de var tilfredse med utgiftsområdet. På dette grunnlag konstruerte Mou-
ritzen (1989:889) en indikator som måler antall utgiftskategorier der responden-
ten var tilfreds. Befolkningen i små kommuner (mindre enn 30 000 innbyggere)
var mer tilfreds enn befolkningen i større kommuner. I tråd med teoretiske for-
ventninger, var befolkningen i folkerike kommuner mer heterogen enn i små

2. Eksempelvis: Mens 65 prosent av befolkningen i de minste kommunene (under 2 500 innbyg-
gere) var uenig i påstanden «representanter i kommunen mister fort kontakt med alminnelige folk»
gjaldt dette kun 42 prosent av innbyggerne i kommuner med over 60 000 innbyggere (ibid.).
3. Innbyggerne i små danske kommuner fremstår imidlertid som noe bedre informert om lokal-
politiske forhold enn innbyggerne i store kommuner (Lolle 2003a:170–171). 
4. Slike forhold har mer med bosettingsmønster (urbanitet) enn kommunegrenser å gjøre, og vi
søker å ta hensyn til dette ved å inkludere indikatorer for sentralitet og tettbygdhet i de empiriske
analysene.
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kommuner, samtidig som den politiske deltagelsen er lavere. Det synes ikke å
være vesentlige stordriftsfordeler eller -ulemper i tjenesteproduksjonen. 

Danske kommuner har vesentlig større frihet til å fastsette skattesatser enn hva
som er tilfellet i Norge. I analysene benyttes derfor forholdstallet mellom skatte-
sats og tjenestenivå som forklaringsvariabel («tax/service ratio»), og denne synes å
ha en forventet negativ effekt på tilfredshet. Analysene (Mouritzen 1989:tabell 5)
inkluderer ingen kontroll for skattegrunnlaget. Dette svekker trolig utsagnskraf-
ten i analysene noe. Videre er det mindre variasjoner i størrelse mellom danske
kommuner, og kommunene har høyere folketall enn hva som er tilfellet i Norge
(også før strukturreformen). Vi tror derfor at de danske resultatene har begrenset
overføringsverdi til norske forhold.

Foreliggende forskning om kommunestørrelse og tilfredshet lider etter vårt
skjønn av flere svakheter. Analysene har et beskjedent batteri av kontroller for
befolkningssammensetning, slik som aldersammensetning, utdanningsnivå, inn-
tektsnivå osv. Vesentlig viktigere er at analysene ikke tar hensyn til at kommunene
har forskjellig inntektsnivå, og at dette inntektsnivå i all hovedsak er bestemt av
statlige myndigheter. Danske studier søker å ta hensyn til kommunenes ressurssitu-
asjon, men analysene kompliseres av høy beskatningsfrihet. Når man i norske stu-
dier ikke tar hensyn til forskjeller i kommunenes frie inntekter per innbygger betyr
det at det hefter betydelig tvil om resultatene. For eksempel konkluderer Balders-
heim mfl. (2003) med at folk i små kommuner er mer tilfredse fordi det er «…
større oversiktlighet og dermed større politisk treffsikkerhet i mindre kommuner»
(Baldersheim mfl. 2003:116). I vår analyse etterprøver vi dette resultatet.5

Empirisk analyse: Størrelse, ressurser og tilfredshet med 
kommunale tjenester
I analysene som følger benytter vi oss som sagt av Difis Innbyggerundersøkelse fra 2009
(Difi 2010a; Difi 2010b), der det ble spurt om vurderinger av i alt femten tjenester

5. I andre studier av potensielle kommunesammenslåinger viser det seg også at fordelingen av res-
surser (frie inntekter per innbygger) betyr en god del for lokalpolitikernes villighet til å slå egen
kommune sammen med nabokommunen(e) og at kontroll for dette svekker betydningen av kom-
munestørrelse i seg selv (Monkerud 2007; Sørensen 2006). Dessuten viser Klausens (2004) spørre-
undersøkelse at innbyggerne i åtte kommuner i tre konkrete sammenslåingsprosjekter legger mye
større vekt på «materielle» aspekter ved en potensiell sammenslåing (næringsutvikling, kommuneø-
konomi, tjenestetilbud mv.) enn på aspekter som har å gjøre med tilknytning til eller kvaliteten på
lokaldemokratiet.
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samt om egen tilfredshet med kvaliteten på disse tjenestene «alt i alt». Alle spørsmå-
lene ble målt med en syvpunktsskala med følgende koder og tekstforklaringer: 1 =
«svært misfornøyd –3», 2 = «–2», 3 = «–1», 4 = «0», 5 = «+1», 6 = «+2» og 7 = «svært
fornøyd +3». I hovedanalysene er responsen på disse spørsmålene behandlet som en
kontinuerlig skåre med verdier fra –3 («svært misfornøyd») til 3 («svært fornøyd»).
Respondentene blir dermed ledet til en underliggende «tilfredshetsskala». Det er imid-
lertid ikke sikkert at det er slik spørsmålene oppfattes. I det minste kan man regne
med at tilfredshet måles på en kategorisk ordinal skala, slik at en ordinal logistisk
regresjon vil være den mest passende analysemetoden. I mange tilfeller vil imidlertid
en lineær spesifikasjon gi mye de samme resultater, bl.a. under forutsetning av at for-
delingen på den avhengige variabelen er noenlunde symmetrisk og entoppet (slik som
forutsettes i den lineære spesifikasjonen).6 Resultatene fra den lineære regresjonen kan
tolkes rett frem (fra estimerte koeffisienter), mens dette ikke gjelder for den logistiske
versjonen. Vi henviser derfor til appendikset (tabell A2 og figur A1 og A2), der vi viser
og tolker resultater fra ordinale logistiske analyser. Mønstrene som fremkommer der –
dvs. signifikante effekter, samt effektenes retning, form og styrke – er konsistente med
forutsetningene for og resultatene som følger av de lineære hovedanalysene.

Tabell 1 viser gjennomsnittlige (omkodede) tilfredshetsskårer (ST) for de aktu-
elle tjenesteområdene, samt skårer for vurderingen av tjenestetilbudet «alt i alt»
(S), for kommuner av ulik størrelse. De tre kolonnene lengst til høyre innenfor
hver kommunegruppe viser prosentandelen som oppgir å ha hatt erfaring med de
aktuelle tjenestene i løpet av siste år, enten personlig, som pårørende eller i jobb-
sammenheng.7 For å kontrollere for mulige skjevheter i utvalget veies svarene
etter hvor godt ulike grupper, gitt ved kjønn, fylkestilhørighet og aldersgruppe, er
representert i undersøkelsen versus i landet som helhet.8

6. En standard lineær modell forutsetter en normalfordelt avhengig variabel. I materialet fordeler
svarene på spørsmålet om tilfredshet «alt i alt» seg slik på de syv verdiene fra «–3» til «+3» (prosent):
1, 2, 5, 18, 35, 33, 6. 
7. Se for øvrig Difi (2010a) for fullstendig dokumentasjon av variablene. For spørsmålene om vur-
dering av tjenesten er ikke «NAV (arbeid, trygd, sosial)» og «Barne-, ungdoms- og familieetaten»
tatt med under opplistingen av aktuelle tjenester. Brukererfaring på disse områdene er imidlertid
spurt om i undersøkelsen, og vi kontrollerer for dette i alle de etterfølgende multivariate analysene.
Et uheldig aspekt ved spørsmålsformuleringen er at det ikke skilles mellom «foresatt» og «pårørende
(ellers)», for eksempel i spørsmålet om erfaring med «barnehage». Eksempelvis er det uklart hva en
andel på 4 prosent med «personlig» erfaring på området skal bety når erfaring som «pårørende» også
er et alternativ (når minstealder i undersøkelsen er 18 år). Vi er uansett henvist til å kontrollere for
erfaring med tjenester slik det er målt i undersøkelsen.
8. Det vil si at svarene i grupper som er overrepresentert i undersøkelsen vektlegges mindre enn
svarene i grupper som utgjør en mindre andel i undersøkelsen enn i landet som helhet. Vekten for
gruppe G kan skrives som vG = (andel G i landet som helhet) / (andel G i undersøkelsen). Se Difi
(2010b:5) for fullstendig dokumentasjon av veiegrupper og vekter.
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Av tabellen ser man at tilfredsheten med enkelte tjenester varierer betydelig med kom-
munestørrelse. Dette gjelder først og fremst omsorgstjenestene (sykehjem, omsorgsbo-
lig/aldershjem mv.) og sosialtjenesten, som alle oppfattes som betydelig bedre i småkom-
muner (under 5 000 innbyggere) enn i de største kommunene (med mellom 20 000 og
110 000 innbyggere og de store byene). På den annen side oppleves kollektivtransport
som betydelig bedre i de største kommunene (S = 1,1 versus S = –0,7 i de minste kom-
munene). I noen grad oppleves også folkebibliotek som bedre i de største kommunene,
mens tjenester som barnehage, skolefritidsordning, grunnskole og plan- og bygningstje-
nester oppleves som noe bedre i de mindre kommunene.

Nederste rad i tabell 1 viser tilfredsheten med tjenestene «alt i alt». Dette målet for
hvordan man sammenveid opplever tjenestene sett under ett varierer imidlertid ikke stort
mellom kommunegruppene (fra S = 1,2 i de minste kommunene til S = 1,0 i de største).
En forklaring kan være at sammenveiingen nettopp veier inn «motsatte størrelseseffek-
ter» innenfor for eksempel kollektivtransport og omsorgstjenester. I forlengelsen av dette
skal det også påpekes at den «typiske» tjenestebruker nok benytter seg mer av de få all-
menne tjenestene som empirisk synes å bli oppfattet som bedre i de store kommunene
(kollektivtransport, folkebibliotek) eller av tjenester hvor det ikke observeres størrelses-
effekter (fastlege) heller enn de tjenestene som har klare «størrelsesulemper» (omsorgstje-
nester og sosialtjenesten). Andelen med erfaring fra de ulike områdene kan gi en peke-
pinn her, med samlede andeler erfaring på de førstnevnte områdene som er langt høyere
enn tilsvarende andeler for de sistnevnte. 

Altså: På tross av at de fleste av tjenesteområdene kan vise til betydelige «størrelsesu-
lemper», er det ikke overraskende at en generell størrelseseffekt forsvinner ut av syne for
den typiske innbygger når man legger til grunn egen erfaring med de enkelte tjenestene.9

9.  Forskjellen mellom gjennomsnittlig «generell» tilfredshetsskåre i de to ytterste kommunegruppene
(de største og minste kommunene) som observeres i tabellen (1,2–1,0 = –0,2 på en skala fra –3 til 3) er
imidlertid langt lavere enn den som finnes i Baldersheim mfl. (2003). Forskjellen i «generell» tilfredshets-
skåre mellom gruppene med de største kommunene (over 100 000 innbyggere) og de minste kommu-
nene (under 2 500 og 2 500–5 000 innbyggere) ligger der på rundt –1,7 på en skala fra 0 til 10
(ibid.:2003:104, tabell 4.5), noe som utgjør 17 prosent av skalaen, mot tilsvarende 3,3 prosent i Difis
undersøkelse. Forfatterne finner for øvrig at mønsteret for «generell» tjenestetilfredshet er «svært likt det
som framgikk for de sosiale tjenestene» og konkluderer med at «det synes tydelig at det er disse tjenestene
som danner hovedgrunnlaget for hvordan innbyggerne vurderer den alminnelige tilfredsheten med tje-
nestene» (ibid.). Problemet med denne konklusjonen er at vignetten til spørsmålet om generell tilfredshet
nettopp lister opp omsorgstjenester, sosialtjeneste og barnehager (samt «innvilging av diverse tillatelser og
løyver», «tilskudd til organisasjoner …» og «informasjon om lokale tjenester og regelverk»), dvs. tjeneste-
områder for hvilke forfatterne selv (og vi) finner klare «småkommunefordeler». Respondentene blir altså
til en viss grad instruert til å tenke på en viss type tjenester når de blir bedt om å vurdere det kommunale
tjenestetilbudet generelt. Vi skal uansett ikke dvele ved de forskjellene som kommer til syne i tabellen –
forskjellene mellom kommuner av ulik størrelse kan like gjerne skyldes andre egenskaper ved de enkelte
kommunene (og respondentene selv), ikke minst de ressurser som kommunen har til rådighet.
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Vi skal uansett ikke dvele ved de forskjellene som kommer til syne i tabellen –
forskjellene mellom kommuner av ulik størrelse kan like gjerne skyldes andre
egenskaper ved de enkelte kommunene (og respondentene selv) – ikke minst de
ressurser som kommunen har til rådighet.

I det følgende presenteres derfor regresjoner av generell tjenestetilfredshet
samt tilfredshet med spesifikke tjenester. For det første, for å ta hensyn til at ulike
kommuner har ulikt sammensatte befolkninger, inkluderer analysene indikatorer
for ulike individegenskaper som i tidligere undersøkelser har vist seg å ha betyd-
ning for opplevd tilfredshet, dvs. alder, kjønn, sivilstatus, husstandsinntekt, yrkes-
status, sektortilhørighet og partipreferanse (Baldersheim mfl. 2003; Lolle 2003b).
Uten at vi skal gå mye inn på aktuelle mekanismer på dette punktet, kan man for
eksempel anta at yngre stiller høyere krav til kommunale tjenester; at kvinner –
med en større kunnskap om og interesse særlig for omsorgstjenester – kan ha en
annen oppfatning om tjenestekvalitet enn menn (utover erfaringshyppighet); og
at individer med sosialistisk partipreferanse mer enn andre kan vurdere offentlige
tjenester i et fordelaktig lys (se for eksempel Baldersheim mfl. (2003:106–110)
for en diskusjon av ulike mekanismer).

For det andre vil flere av regresjonene inkludere indikatorer for forskjellige
typer brukererfaringer på ulike tjenesteområder, slik som angitt i tabell 1 (dvs. 51
indikatorer for kombinasjonen av 17 tjenesteområder ganger tre typer brukererfa-
ringer).10 Også på dette punktet har tidligere analyser vist at brukere av ulike tje-
nester ofte har høyere tilfredshet enn andre (se for eksempel Baldersheim mfl.
2003:110).

Kontroll for ulik befolkningssammensetning – herunder ulik sammensetning
av brukere av ulike tjenester – kan også begrunnes med visse metodologiske pro-
blemer som hefter ved spørreundersøkelser. Det kan være slik at ulike responden-
ter legger forskjellig pragmatisk mening inn i et målt svar. For eksempel kan visse
typer respondenter ønske å gi et positivt eller et sosialt akseptabelt svar uavhengig
av de faktiske forhold som beskrives i spørsmålet (Smith 2004:439–440). Særlig
knyttes slik adferd til sosio-økonomiske bakgrunnsfaktorer, og eksperimenter
viser også at såkalt ja-siing og tendensen til å avgi «akseptable» svar er større blant

10.  Som nevnt i note 7, inkluderes indikatorer for erfaring med «NAV …» og med «Barne-, ung-
doms og familieetaten». At erfaring med «NAV ...» inkluderes i analysene er rimelig ettersom en del
av tjenestene som tilbys på dette området er et kommunalt ansvar. «Barne-, ungdoms og familieeta-
ten» vil i utgangspunktet forbindes med en statlig instans (BUF-etat), men området er andre steder
i Difis undersøkelse omtalt med tilleggsinformasjonen «… (barnevern, ungdomshjelp, familie-
støtte» og (kommunalt) barnevern i seg selv er ikke omtalt i undersøkelsen.» Vi regner derfor erfa-
ring med «Barne-, ungdoms og familieetaten» som en rimelig proxy for erfaring med sistnevnte
kommunale tjenesteområde.
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individer med lavere sosio-økonomisk status (se for eksempel Ross og Mirowsky
1984). Det kan ikke utelukkes at slike tendenser også gjør seg gjeldende i det
materialet vi ser på. Kontrollen for individuelle sosio-økonomiske bakgrunnsfak-
torer/brukererfaring er derfor med på å sikre en eventuell konklusjon om at målte
tilfredshetsendringer som følge av endring i de operative variablene (befolknings-
størrelse og kommunal inntekt) er reelle, og ikke kun er skinnendringer som skyl-
des visse metodologiske forhold samt forskjeller i befolkningssammensetning fra
den ene kommunen til den andre.

For det tredje inkluderes fire kommunespesifikke mål skrittvis i analysene:
Kommunens folketall som et mål på kommunestørrelse (NSD/SSB) og korrigerte
frie inntekter per innbygger (inklusive inntekter fra eiendomsskatt og konsesjons-
kraft) som et mål for ressurstilgangen i den enkelte kommunen.11 Kommunale
frie inntekter er summen av skatteinntekter og rammetilskudd.12 Korrigerte frie
inntekter tar hensyn til forskjeller i kommunenes kostnadsstruktur som følge av
stordriftsfordeler og -ulemper, alderssammensetningen i befolkningen og boset-
tingsmønster (St.prp. nr. 68 (2008–2009:kap.2.2)). Det korrigeres for de fakto-
rene som inngår i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet for kommunene. Gjen-
nom korreksjonen blir kommuner med et lavt kostnadsnivå gitt en høy korrigert
inntekt per innbygger, og omvendt for kommuner med et høyt kostnadsnivå.
Inntektsbegrepet korrigerer ikke for den differensierte arbeidsgiveravgiften til fol-
ketrygden. Dette fører til at korrigerte inntekter per innbygger underestimerer
kjøpekraften til små, relativt til store, kommuner.

Det er særlig to grunner til at vi har variasjoner i korrigerte, frie inntekter per
innbygger. Før det første foretas ikke en fullstendig utjamning av inntekts- og for-
muesskatt. For det andre inngår ikke kommunenes eiendomsskatt, konsesjons-
kraft- og hjemfallsinntekter i inntektsutjamningen i det statlige inntektssystemet.

Begge de sentrale forklaringsvariablene inngår i analysene som logaritmiske
transformasjoner, ut fra tankegangen om at en ekstra enhet (innbygger eller
krone) gir stadig mindre ulemper eller fordeler. Supplerende analyser viser også at
en slik antagelse om avtagende grensenytte gir bedre tilpasning til data.13 Dernest

11.  En del av de data som benyttes i denne artikkelen er hentet fra Norsk Samfunnsvitenskapelig
Datatjeneste (NSD) og (SSB). Hverken NSD eller SSB er ansvarlige for bruken av data eller de
tolkninger som fremkommer i artikkelen.
12.  Formelt kan kommunene påvirke slike inntekter noe gjennom varierende satser for inntekts-
og formueskatt. Dette valget utnyttes imidlertid ikke: Siden 1978 har alle kommuner benyttet
maksimalsatsen, og det er derfor rimelig å betrakte slike inntekter som eksogene.
13.  Inntektsvariabelen, som er hentet fra St.prp. nr. 68 (2008–2009), angir frie inntekter korrigert
for antatt tjenestebehov i prosent av landsgjennomsnittet (= 100), og inkluderer skatt fra inntekt og
formue, eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter, der de sistnevnte inntektskildene er betydelig 



lars chr. monkerud og rune j. sørensen

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift | nr 4 | 2010 |  årgang 26276

tas andel av kommunens befolkning i tettbygde strøk og sentralitet (NSD/SSB)
med for å kontrollere for ulike aspekter ved bosettingsmønsteret som kan ha inn-
virkning på opplevd tjenestetilfredshet. Eksempelvis kan man anta at henholdsvis
spredt- og tettbygde nabolag legger til rette for opprettholdelse av sosial kapital og
at nærhet til større urbane sentra (sentralitet) også kan ha visse smitteeffekter i så
henseende.14 På den annen side kan man anta at spredtbygdhet (og nærhet til
større befolkningssentra) vil ha konsekvenser for hvor godt man kan organisere
både tjenester som krever et tett nettverk – for eksempel kollektivtransport – og
tjenester som skal distribueres geografisk – for eksempel hjemmehjelp (se Myr-
vold og Toresen 2003:102–103). Til sist inkluderes også fylkesindikatorer (dum-
myvariabler) for å fange opp mulige regionale forskjeller i tilfredshet. Tabell 2
viser resultater fra analysene av spørsmålet om tilfredshet med det kommunale
tjenestetilbudet generelt.

Regresjonene gjennomføres innenfor det som blir kalt flernivåanalyse (Bryk og
Raudenbush 1992; Goldstein 1999; Hox 1995; Singer 1998). Teknikken synes
spesielt egnet til analyse av data innenfor samfunnsfagene, «[where] there are
effects of the social context on individuals» (Hox 1995:7). En fordel med et slikt
opplegg er nettopp at det tas hensyn til at individresponsene innenfor den enkelte
kommunen kan være positivt korrelerte – som er rimelig ettersom de blant annet
står overfor den samme tjenesteyteren. Dette gjøres ved at det beregnes separate
komponenter for henholdsvis variasjonen i individresponser innenfor den enkelte
kommune og mellom kommuner (såkalte random effects for kommuner). Dette
gjør det mulig å se om variasjonen i materialet forekommer mellom kommuner
eller mellom individer.

En annen fordel er at man samtidig kan vurdere forklaringskraften til ulike
variabler både på individ- og kommunenivå etter hvert som de inkluderes i analy-
sen, dvs. om inkludering av bestemte variabler bidrar til å endre den estimerte

14.  Se tabell A1 i appendiks 1 for deskriptiv statistikk for disse variablene, samt for individegenska-
per andre enn erfaring med de enkelte tjenester.

særlig for små kraftkommuner. En logaritmisk transformasjon for folketallsvariabelen synes rimelig
ut fra mønsteret i tabell 1 (der fallet i tilfredshet er størst fra gruppen med under 5 000 innbyggere
til den neste). Dessuten er en logaritmisk spesifikasjon vanlig i denne typen analyser (Baldersheim
mfl. 2003; Kjær 2003; Levinsen 2003a og b; Lolle 2003a og b). Det kan innvendes at det man
egentlig er interessert i denne typen analyser – og burde være interessert i de nevnte studier – er
effekter for organisasjonsstørrelse (i den kommunale forvaltningen) snarere enn et mål for folketall.
Dette er imidlertid et mindre problem, siden folketall nærmest er perfekt korrelert med antall
ansatte og antall årsverk i kommuneforvaltningen (r=0.99, NSD/SSB 2008). Når det gjelder tilpas-
ningen til data, for eksempel vurdert ved hjelp av Akaikes informasjonskriterium (AIC) i modell D,
er AIClog_bef, log_innt = 15107,2, AICl og_bef, lin_innt = 15113,4, AIClin_bef, log_innt = 15124,7 og
AIClin_bef, lin_innt = 15135,1, der en mindre verdi angir bedre tilpasning.
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kommune- eller individvariansen eller begge deler. I vårt tilfelle er vi blant annet inter-
essert i hvorvidt de sentrale forklaringsvariablene – befolkningsstørrelse og kommunal
inntekt – bidrar til å redusere noe av tilfredshetsvariasjonen mellom kommuner. En
måte å gå frem på er å sammenligne den andelen av total varians som forekommer
mellom kommuner – såkalt intraclass correlation (ICC) – før og etter inkluderingen av
den aktuelle variabelen.15 Mål for varianskomponenter (σ2) og ICC for de ulike
regresjonene angis i de nederste radene i tabellen. En siste fordel ved flernivåanalysen
er at det gis konservative anslag (standardfeil) for effekten av variabler på kommune-
nivå siden det er variasjonen mellom kommunesnitt for tilfredshet som utnyttes.16

Siden vi sammenholder varians over flere modeller, benytter vi oss av det
samme utvalget i alle regresjonene, dvs. de respondenter som har gyldige verdier
for alle nevnte variabler (N = 5060).17 Første kolonne i tabellen (A) viser en
modell uten forklaringsvariabler. Modellen estimerer at variasjonen mellom kom-
muner kun utgjør 3,8 prosent (ICC = 0,038) av den totale variasjonen i tilfreds-
het. Typisk finner man altså de langt største forskjellene i tilfredshet mellom inn-
byggerne innenfor den enkelte kommunen. Dette er i tråd med funn i den
refererte danske undersøkelsen av tjenestetilfredshet, der variasjonen mellom
kommuner også estimeres til rundt tre til fire prosent av total variasjon (Lolle
2003b). Neste modell (B) inkluderer befolkningsstørrelse som forklaringsvaria-
bel, men uten at dette forklarer særlig mye av den observerte variasjonen mellom
kommuner (ICC synker fra 0,038 til 0,035).18 Effekten av befolkningsstørrelse

15.  Formelt: ICC = σu
2/(σu

2 + σe
2), der σu

2 er varians mellom kommuner og σe
2 er varians mel-

lom individer.
16.  Problemet med inflaterte t-verdier for gruppekorrelerte observasjoner kan også tas hånd om
ved en direkte justering av estimerte standardfeil – justering for såkalt clustering (se Moulton 1990).
I motsetning til dette vil en random effects-teknikk heller modellere en slik clustering, og det finnes
forskning som tyder på at random effects-estimering gir mer konservative/riktige resultater enn den
tradisjonelle justeringen (se Cheah 2009). Hovedmønsteret i analysen endres uansett ikke i supple-
rende regresjoner der cluster-justering benyttes.
17.  Antallet respondenter med gyldige verdier på alle aktuelle variabler er selvsagt langt mindre enn
totalutvalget (over 11 000 respondenter). Det samme problemet gjelder for analysene av tilfredshet
med enkelttjenester i tabell 3. Frafallet som skyldes at mange respondenter ikke vil eller kan svare på
enkelte av bakgrunns- eller erfaringsspørsmålene kan gi skjeve estimater dersom de som faller fra på
denne måten er svært forskjellige fra de som har fullstendige svarrekker. Det viser seg imidlertid at
modell A og B gir omtrent det samme mønsteret som i tabell 2 og 3 når de estimeres med alle «til-
gjengelige» respondenter. Dette tyder på at frafallet ikke skaper større problemer av nevnte art. Full-
stendige resultater (β) som ikke vises i tabell 2 og 3 og resultater for sistnevnte «frafallsanalyse» kan
fås fra forfatterne.
18.  Som man kan se av estimatene for varianskomponentene (σu

2 og σe
2), er det komponenten for

kommunevarians som endres, mens komponenten for individvarians holder seg på noenlunde
samme nivå (da befolkningsstørrelse og andre kommunespesifikke egenskaper ikke kan forklare for-
skjeller mellom individer innenfor samme kommune). 
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er imidlertid klart signifikant, og er av samme størrelsesorden som den som frem-
kommer i tabell 1: Tar man utgangspunkt i midtverdien for folketallet i den før-
ste kommunegruppen (under 5 000 innbyggere), dvs. rundt 2 500 innbyggere,
og en midtverdi for gruppen av bykommuner på 350 000 innbyggere, kan for-
skjellen i tjenestetilfredshet mellom bykommunene og småkommunene anslås til
β· [log (350 000) – log (2 500)] = – 0,051 · [log (350 000 / 2 500)] = –0,25 (på
skalaen fra –3 til 3). Eller man kan ta utgangspunkt i en «maksimaleffekt», der
forskjellen mellom den største (Oslo) og minste kommunen (Utsira) i materialet
anslås til –0,051·[log (575 475/214)] = –0,40.

Modell C legger til de individspesifikke egenskapene som ble nevnt ovenfor
(samt de nevnte indikatorene for erfaring med ulike kommunale tjenester).19 For
det første ser man at en rekke av disse egenskapene ser ut til å ha signifikant
betydning for opplevd tilfredshet. Eksempelvis estimeres at eldre respondenter er
mer tilfredse enn yngre, kvinner mer enn menn, arbeidsledige mer enn yrkesak-
tive, offentlig ansatte mer enn ansatte i privat sektor og de som stemmer på sosia-
listiske partier mer enn de som stemmer på andre partier.20 Sivilstatus, antall barn
i husstanden og utdanning har ingen signifikant effekt på tilfredshet, og hus-
standsinntekt har heller ingen sterk eller entydig effekt (med en maksimal for-
skjell mellom enkeltkategorier på 0,11 – (–0,09) = 0,20 poeng). Av variansesti-
matene ses også at inkluderingen av de aktuelle individvariablene reduserer
residualvariansen noe, både for kommune- og individdelene, og ICC synker noe,
fra 0.035 til 0.031. Samtidig holder effekten av befolkningsstørrelse seg også
noenlunde uendret (β = –0,042).21

19.  Av plasshensyn rapporteres ikke parameterestimater for de 51 erfaringsindikatorene. 
20.  Det kan innvendes at opplevd brukertilfredshet kan tenkes å lede velgerne til å stemme på
bestemte måter, herunder stemme på sosialistiske eller ikke-sosialistiske partier. Vi kan altså stå
overfor et endogenitetsproblem på dette punktet. En slik effekt må forventes å være sterkere for
stemmegivning i kommunevalg enn for stemmegivning ved stortingsvalg, og i våre analyser benyt-
ter vi nettopp stemmegivning i stortingsvalget fra en stund tilbake i tid (2005). Vi mener at dette
bedre vil fange opp en stabil ideologisk preferanse for offentlige tjenester (snarere enn stemmereak-
sjon). Uansett kan også den operasjonaliseringen vi har valgt, fange opp et endogent valg, noe som
taler for å utelate stemmegivning fra analysen. Problemet synes uansett å være av mindre betydning:
Dersom partivariabelen tas ut av analysen, endres for eksempel effekten av frie inntekter (log) kun
beskjedent fra β = 0,58 til β = 0,60. 
21.  Dette er i tråd med funnet i Baldersheim mfl. (2003), som også viser signifikant effekt av
befolkningsstørrelse etter kontroll for tilsvarende individegenskaper. Det er imidlertid vanskelig å
sammenholde resultatene noe mer enn dette da forfatterne ikke oppgir parameterestimater eller dis-
kuterer substansielle implikasjoner av de spesifiserte modellene i det hele tatt – det er kun signifi-
kans som diskuteres (ibid.).
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Tabell 2. Betydningen av ulike individ- og kommunekjennetegn for generell tilfredshet 
(S) med kommunale tjenester. Regresjonsanalyser med random effects for kommuner 
(t-verdier)

A B C D

Befolkningsstørrelse (log) –0,0517 (–2,96) *** –0,0420 (–2,45) ** –0,0037 (–0,12)

Alder 0,0109 (8,58) *** 0,0108 (8,53) ***

Kjønn (kvinne = 1) 0,0794 (2,44) ** 0,0768 (2,36) **

Sivilstatus (gift/samboer = 1) –0,0235 (–0,56) –0,0183 (–0,43)

Antall barn i husstanden –0,0074 (–0,38) –0,0054 (–0,27)

Inntekt (< NOK 150' = 1) 0,1064 (1,02) 0,1254 (1,20)

Inntekt (NOK 150'–300' = 1) –0,0300 (–0,39) –0,0220 (–0,29)

Inntekt (NOK 300'–400' = 1) –0,0615 (–0,94) –0,0501 (–0,76)

Inntekt (NOK 400'–500' = 1) 0,0212 (0,33) 0,0337 (0,53)

Inntekt (NOK 500'–600' = 1) –0,0115 (–0,18) –0,0045 (–0,07)

Inntekt (NOK 600'–700' = 1) –0,0905 (–1,50) –0,0807 (–1,33)

Inntekt (NOK 700'–1 mill. = 1) 0,0327 (0,62) 0,0398 (0,75)

Yrkesstatus (i arbeid = 1) –0,0895 (–1,99) ** –0,0895 (–1,99) **

Sektor (offentlig = 1) 0,0924 (2,42) ** 0,0975 (2,55) **

Utd. (grunnskole = 1) –0,0567 (–1,01) –0,0512 (–0,91)

Utd. (v.gående skole = 1) –0,0010 (–0,03) 0,0034 (0,09)

Utd. (fagskole = 1) –0,0715 (–1,49) –0,0659 (–1,37)

Parti (sosialistisk parti = 1) 0,1049 (3,45) *** 0,1056 (3,46) ***

Korrigerte frie inntekter (log) 0,5836 (2,88) ***

And. av bef. i tettbygd strøk –0,0069 (–0,05)

Sentralitet –0,0371 (–2,43) **

N 5060 5060 5060 5060

–2LogLikelihood 15203,2 15200,8 15084,0 15103,2

σu
2 (var. over kommuner) 0,0338 0,0312 0,0258 0,0166

σe
2 (varians over individer) 0,8530 0,8526 0,8027 0,8031

Intraclass Correlation (ICC) 0,038 0,035 0,031 0,020

***) p < 0,01, **) p < 0,05, *) p < 0,10. Modell C og D estimerer også parametre for 51 indikatorer for ulik erfaring med for-
skjellige tjenester ved personlig bruk, som pårørende og gjennom jobb på 17 kommunale tjenesteområder (ikke vist; se tabell 1 
for oversikt over tjenesteområder). Modell D estimerer også parameter for fylkestilhørighet.
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De mest interessante resultatene ses imidlertid i modellspesifikasjon D. Mens tilleg-
get av indikatorene for frie inntekter, tettbygdhet, sentralitet og fylkestilhørighet ser
ut til å forklare en del av variasjonen mellom kommuner (synkende σu

2 og ICC fra
modell C til D), endres ikke estimatene for effekten av ulike individspesifikke egen-
skaper nevneverdig. Man ser også at effekten av (logget) befolkningsstørrelse redu-
seres med over 90 prosent (til β = –0,0037) og at den ikke lenger er signifikant (p =
0.907). For det andre ser man at effekten av (loggede) korrigerte frie inntekter (β =
0,58) er sterkt signifikant (p = 0.004).

Figur 1. Tilfredshetsskåre (S) for det kommunale tjenestetilbudet «alt i alt» ved endring 
fra observert minimums- til maksimumsverdi i (a) korrigerte frie inntekter per innbygger 
og (b) befolkningsstørrelse. Basert på estimater fra modell D, tabell 2 og observerte ver-
dier for andre variabler. Gjennomsnittlige prediksjoner (heltrukken linje) og 90 prosent 
prediksjonsintervaller (brutte linjer). 

Her kan man på samme måte som tidligere beregne en maksimaleffekt, dvs.
beregne effekten av å øke inntektene fra det minste til det største observerte nivået
(fra 88 til 387 av landsgjennomsnittet, se tabell A1). En slik beregning viser at
effekten også er av en viss substansiell betydning, og dette er fremstilt i figur 1 (a),
der tilsvarende effekter for befolkningsstørrelse (b) også er tegnet inn. Alt annet likt,
forventer man altså en økning i tilfredshetskåre på rundt 0,9 poeng (på –3 til 3-ska-
laen) dersom inntektene endres fra nevnte minimums- til maksimumsnivå. Eller
omvendt, et fall i tilfredshet på 0,9 poeng ved en endring fra maksimums- til mini-
mumsnivå: Dette kan illustrere en inntektseffekt for en rik og liten kommune som
slås sammen med en stor nabokommune med gjennomsnittlige inntekter, slik at
inntektene da må deles på langt flere innbyggere. Det må understrekes at effekten
for den enkelte kommune selvsagt avhenger av hvilke typer kommuner den er slått
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sammen med. Tilsvarende forventes etter modellen en ikke bare usikker, men også
substansiell ubetydelig maksimaleffekt av befolkningsstørrelse, som beregnes til
knappe –0,03 poeng.

Tilfredsheten med de femten enkelttjenestene (ST) kan analyseres på tilsvarende
måte. I tabell 3 vises effektestimater (β) og maksimaleffekter (DST, maks., der det
estimeres signifikante β) for modellspesifikasjon D (dvs. inklusive indikatorer for
individuelle egenskaper, erfaring med ulike tjenester, befolkningsstørrelse, kommu-
nal inntekt, sentralitet, tettbygdhet og fylke). I kolonnene til venstre rapporteres
ICC for henholdsvis modell C og D for den aktuelle tjenesten, og de viser at det for
enkelte tjenester (legevakt, kollektivtransport, folkebibliotek) kan være betydelig
større variasjon mellom kommuner enn hva som er tilfellet for tilfredshet med det
generelle tjenestetilbudet. For de fleste tjenesters vedkommende forklarer også kom-
muneegenskapene som legges til i modell D en ikke ubetydelig del av variasjonen
mellom kommuner (slik som i fallet i ICC fra modell C til D).

Tabell 3. Betydningen av befolkningsstørrelse og kommunale inntekter for tilfredshet 
(ST) med ulike kommunale tjenester. Regresjonsanalyser med random effects for 
kommuner

Befolkningsstørrelse 
(log)

Korrigerte frie inntekter 
(log)

Tjenesteområde: N ICCC ICCD β ΔST, maks. β ΔST, maks.

Barnehage 4346 0.024 0.018 –0.0686 ** –0.5 0.1966

Skolefritidsordning (SFO) 3935 0.024 0.019 –0.0946 ** –0.7 0.5564 ** 0.8

Grunnskole 4532 0.050 0.034 –0.0283 0.6690 *** 1.0

Fastlege 5005 0.073 0.068 0.0095 –0.2572

Legevakt 4768 0.171 0.147 0.0980 0.3274

Sykehjem 3664 0.065 0.055 –0.2951 *** –2.3 0.1579

Helsestasjon/skolehelsetjenesten 3896 0.012 0.008 –0.0867 ** –0.7 –0.0037

Omsorgsbolig/aldershjem 3464 0.054 0.046 –0.2782 *** –2.2 0.4128

Hjemmesykepleie 3309 0.018 0.007 –0.2123 *** –1.7 0.4215

Hjemmehjelp 3219 0.038 0.032 –0.2000 *** –1.6 0.5525 * 0.8

Sosialtjenesten 2575 0.015 0.000 –0.1665 *** –1.3 0.6229 * 0.9

Kemner 2772 0.021 0.003 0.0496 0.9141 *** 1.4

Plan- og bygningsetaten 3789 0.076 0.068 –0.0442 0.6952 ** 1.0

Kollektivtransporten i kommunen 5077 0.145 0.103 0.1267 * 1.0 –0.2994

Folkebibliotek 4731 0.167 0.164 0.1099 * 0.9 0.4080

***) p < 0,01, **) p < 0,05, *) p < 0,10. Alle viste effektestimater gjelder regresjoner der det kontrolleres for indikatorer og vari-
abler som angitt i modell D, tabell 2. ICCC og ICCD er andelen av total varians som utgjøres av variansen mellom kommu-
nesnitt etter kontroll for variabler i hhv. modell C og D, tabell 2.
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Av effektestimatene ser man at mønsteret for størrelseseffekter i stort er slik
som det fremgikk i de bivariate sammenhengene i tabell 1. Tilfredsheten med
barnehager, skolefritidsordning, omsorgstjenestene (sykehjem, hjemmehjelp mv.)
og sosialtjenesten synker med økende befolkningsstørrelse, og enkelte av maksi-
maleffektene er svært sterke. Eksempelvis: Alt annet likt, forventes en nedgang på
rundt 2,3 poeng i tilfredsheten med sykehjemstjenesten dersom en kommune på
størrelse med Utsira øker sitt folketall til Oslos nivå. Det kan altså være noe i en
variant av Såheim og Fjermeros’ (1997) argument om at spesielt omsorgstjenes-
tene nyttiggjør seg av sosial kapital i spesielt personavhengige tjenester – om enn
fordi dette kan mobiliseres lettere i en liten kommuneorganisasjon snarere enn at
dette følger av spesielle trekk ved lokalsamfunnet i seg selv.

På den annen side går størrelseseffekten motsatt vei for legevakt og kemner (ikke
signifikant), og for kollektivtransport og folkebibliotek, om enn ikke i like stort
monn. Trolig reflekterer dette dels at det eksisterer betydelige stordriftsfordeler i disse
tjenestene (kollektivtransport, folkebibliotek) og dels kompetanseeffekter, der større
kommuneorganisasjoner tiltrekker seg høyere kompetanse (legevakt, kemner).22

Som nevnt tidligere, veier man rimeligvis fordeler på ett område opp mot
ulemper på et annet når man skal gjøre seg opp en mening om det generelle tje-
nestetilbudet. Dersom slike fordeler og ulemper er en funksjon av befolknings-
størrelse (eller størrelsen på kommuneorganisasjonen) er det fra resultatene her
ikke urimelig å vente at befolkningsstørrelse i sum ikke vil ha noen betydning for
tilfredshet, alt etter som man tillegger tjenesteområdene ulik vekt. En foreløpig
konklusjon er at påståtte «småkommunefordeler» (nærhet mellom velgere og
politikere, større oversiktlighet mv.) ikke er et argument mot kommunesammen-
slåinger – all den tid det ikke synes å være slike fordeler til stede for alle tjeneste-
områder og det forutsettes at det er den nordiske kommunemodellen, med en
bredt sammensatt tjenesteportefølje, som skal ligge til grunn.

For inntektseffekten er bildet mer entydig. Der effekten er signifikant er den alltid posi-
tiv, og også betydelig (vurdert ved maksimaleffekten) særlig for grunnskole, kemner og

22. Jf. St.meld. nr. 32 (1994–1995) der det fremheves at særlig kommuner med færre enn 5 000
innbyggere tiltrekker seg relativt færre høyutdannede. Motsatte størrelseseffekter for ulike tjenester
kan peke mot en organisering av lokale tjenester i spesialkommuner, med optimale kommunestør-
relser for ulike tjenestetyper. Strengt tatt kan vårt materiale (eller utelukkende norsk materiale
ellers) vanskelig si noe empirisk om dette, siden det universelt forutsettes en (bredt) koordinert tje-
nesteportefølje. Uten observasjoner der tjenesteorganiseringen avviker fra universalmodellen kan vi
for eksempel ikke utelukke at sosialhjelpsmottagere med behov for kulturtjenester i en stor univer-
salkommune får det verre i en ny og mindre sosialhjelpskommune når kulturtjenestene organiseres i
en ny (og kanskje større) kulturkommune. Materialet gir altså ikke anledning til å anslå (koordi-
nerings)effekten av den nordiske kommunemodellen.
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plan- og bygningstjenesten. Og selv om effekten av størrelsesendringer i seg selv uteblir,
vil en endring i kommunestørrelse mest sannsynlig føre med seg ressursbesparelser i form
av stordriftsfordeler på flere områder. Spørsmålet er hvilke endringer i tilfredshet med
kommunale tjenester man kan vente seg ved omfattende kommunesammenslåinger.

Endringer i tilfredshet som følge av 
kommunesammenslåinger?
I det følgende legger vi til grunn et av de sammenslåingsalternativene som ble utfor-
met av Langørgen mfl. (2002).23 Her beregnes besparelser i forbindelse med sam-
menslåinger av nabokommuner med veiforbindelse slik at ingen nye kommuner får
færre enn 5 000 innbyggere (ibid.:15).24 Ressursbesparelsene det her er snakk om,
tar utgangspunkt i den enkelte kommunes frie disponible utgifter per innbygger, dvs.
tilgjengelige ressurser etter at standarder og lovpålagte krav er tilgodesett. Det esti-
meres parametre for hvilken betydning befolkningsstørrelse, reiseavstander (til
kommunesenter) og bosettingsstruktur har å si for nivået av slike utgifter på i alt
åtte tjenestesektorer, og den samlede og sektorvise gevinsten ved sammenslåing kan
dermed beregnes for den enkelte kommune og for det enkelte sammenslåingspro-
sjekt som helhet (se Langørgen mfl. 2002:9–14 for detaljer). Disse besparelsene
reflekterer altså at det blir billigere å opprettholde tjenestene på samme nivå, og det
forutsettes at de innsparte midlene kan frigjøres for å utbedre eller utbygge kommu-
nale tjenester ytterligere.25

I de 117 sammenslåingsprosjektene (med 335 involverte kommuner) som det
her er snakk om varierer utgiftsbesparelsene fra i overkant av kr 3 600 per innbyg-
ger til utgiftsøkninger på rundt kr 5 000 for det prosjektet som kommer dårligst
ut i de foreslåtte sammenslåingene (i 1998-priser).26 De aller fleste sammenslå-

23. Dvs. det som forfatterne benevner som alternativ 2. Alternativ 1 tar for seg fjorten sammen-
slåingsprosjekter mellom i alt 39 kommuner som tidligere har vært med i inndelingsprosjekter eller
ellers vurderer sammenslåing. Alternativ 3 tar for seg sammenslåing av landets kommuner (utenom
Oslo) innenfor for SSBs 89 økonomiske regioner (ibid.:15). 
24. Motivasjonen for dette alternativet er både småkommunenes problemer med å tiltrekke seg
kompetanse (se note 22) og det at stordriftsgevinster i hovedsak vil være uttømt ved en befolknings-
størrelse på 5 000 innbyggere (ibid.).
25. Over en periode på 10–15 år vil inndelingstilskuddet til kommuner som slår seg sammen kom-
pensere for tapte overføringer (basis- og regionaltilskudd mv.) som i utgangspunktet skal avhjelpe
smådriftsulemper. Her vil det altså være snakk om reelle lokale gevinster ved kommunesammenslå-
inger (Langørgen 2002:11).
26. Dvs. at negative utslag av endringene i bosettingsstruktur og reiseavstander for kommunene i
dette prosjektet oppveier for gevinster som følge av økt folketall.
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ingsprosjektene kommer uansett ut med besparelser (112 prosjekter) og samlede
utgiftsbesparelser for disse prosjektene beregnes til kr 2,3 milliarder (1998-priser).27

For å beregne endringene med hensyn til tilfredshet med det kommunale tjenestetil-
budet generelt, kan man legge til grunn at en kommunesammenslåing endrer på folke-
tallet (som øker) og inntektene per innbygger (som kan øke eller minke). Midlene som
bringes inn av de enkelte kommunene, samt de besparelsene som tilkommer i og med
sammenslåingen i seg selv, må nå disponeres av kommunestyret i den nye sammenslåtte
kommunen, og det er rimelig å tenke seg at de samlede midlene fordeles likt på den nye
kommunens innbyggere. Inntektene vil for de aller fleste kommuner øke som følge av
sammenslåingen i seg selv (stordriftsfordeler av en viss betydning, samt en hensiktsmes-
sig eller i alle fall en ikke altfor uhensiktsmessig endring i reiseavstander mv.), men de vil
øke eller synke alt ettersom partnerne i sammenslåingsprosjektet er rikere eller fattigere
enn en selv. Formelt kan man beregne den forventede tilfredshetsendringen for en inn-
bygger i den enkelte kommunen j i sammenslåingsprosjekt k som

,

der βF og βI er estimerte effektparametre (fra tabell 2, modell D), Fk og Fj er
befolkningsstørrelse i henholdsvis den nye og opprinnelige kommunen, Ik og Ij er
kommunale inntekter per innbygger i henholdsvis den nye og opprinnelige
kommunen og Uk er besparelsen som oppnås i og med sammenslåingen. Videre er
Fk = ∑jFj og Ik = ∑j(Ij · Fj/Fk). For at et sammenslåingsprosjekt skal være lønnsomt
med hensyn til økt tjenestekvalitet generelt kreves at summen av negative tilfreds-
hetsendringer (blant innbyggere i kommuner som kan forvente forverret tilfreds-
het) ikke overstiger summen av positive tilfredshetsendringer (blant innbyggere i
kommuner som kan forvente økt tilfredshet). Med andre ord må målet

,

dvs. forventet gjennomsnittlig tilfredshetsendring per innbygger i sammenslåingspro-
sjekt k, være positivt.28 I figur 2 er begge de nevnte mål fremstilt, først (a) gjennom-

27. Se tabell 2 i Langørgen mfl. (2002:30–47) for fullstendig dokumentasjon. 
28.  Vi benytter oss her av summen av frie inntekter, eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter og
kommunens folketall i 1998 (SSB) for beregning av Ij og Fj, siden sammenslåingseksemplene i Lan-
gørgen mfl. (2002) er beregnet med utgangspunkt i 1998-tall. Siden vi benytter oss av log(inntek-
ter) snarere enn en lineær spesifikasjon (se note 13), er det forholdet mellom inntekter i den gamle
og den nye kommunen som er utslagsgivende. Det oppstår dermed ikke noe problem i forbindelse
med skalering av inntektseffekten målt i 2009 (slik som funnet i tabell 2) til 1998-nivå.
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snittlige tilfredshetsendringer i det enkelte prosjekt (dvs. DSk) og dernest (b) forven-
tede endringer i den enkelte kommune (dvs. DSj) for de kommuner som inngår i
lønnsomme prosjekter. For å lette fremstillingen, er utfallene i begge tilfeller rangert
etter synkende størrelse, og total befolkningsstørrelse for det enkelte prosjekt (k) eller
den enkelte kommune (j) er satt av langs førsteaksen. Slik kan en sammenligning av
ulike arealer av figuren – de deler som ligger over førsteaksen og de som ligger under –
gi et inntrykk av hvilke gevinster og tap man kan forvente ved en omfattende sam-
menslåingspolitikk slik som den Langørgen mfl. (2002) utforsker.

Av første del av figuren (a) ses at de aller fleste sammenslåingsprosjekter gir
gevinster i form av økt tilfredshet med det generelle tjenestetilbudet i kommu-
nen. Kun tre prosjekter av totalt 117 gir forventede tilfredshetsforverringer. 
Gevinstene er allikevel små: Ingen av de 114 lønnsomme prosjektene makter å til-
føre gjennomsnittlige tilfredshetsøkninger på mer enn 0,15 poeng, og total tilfreds-
hetsøkning for disse prosjektene beløper seg til noe over 0,03 poeng per innbygger.
Med en total befolkning innenfor disse prosjektene på rundt to millioner innbyg-
gere, betyr dette at totalgevinsten over alle sammenslåinger kan lignes med å øke til-
fredsheten fra «hverken fornøyd eller ufornøyd» (0 på –3 til 3-skalaen) til «svært for-
nøyd» (3 på samme skala) for alle innbyggerne i en kommune på rundt 20 000
innbyggere (for eksempel Grimstad, Steinkjer eller Nittedal).

I figuren er også markert de prosjektene der alle involverte kommuner vil kunne
forvente økninger i tilfredshet. At kun 23 av totalt 114 prosjekter er av denne typen
– der ingen av de involverte kommunene har grunn til å nedlegge veto mot gjen-
nomføring av sammenslåingen – kan illustrere det lave antallet kommunesammen-
slåinger som faktisk har forekommet i Norge de siste femten årene.

En ytterligere indikasjon på at kommunesammenslåinger er kontroversielle kan
ses i nederste del av figuren (b). Mens gevinstene for enkelte kommuner kan være
betydelige – opp mot 0,36 poeng per innbygger – er tapene for andre desto større – i
enkelte tilfeller opp mot 0,65–0,70 poeng per innbygger. Samtidig ses tydelig at sist-
nevnte kommuner stort sett er småkommuner (ved bredden på enkeltsøylene til
høyre under førsteaksen). Og i sin tur inngår disse i mange prosjekter som i sum er
relativt lønnsomme med hensyn til tjenestetilfredshet (dvs. de umarkerte prosjektene i
figurens øverste del (a) er ikke kompakt konsentrert blant de relativt ulønnsomme).

Dersom Langørgen mfl. (2002) sine sammenslåingsalternativer kan si noe om
reelle sammenslåingsmuligheter, er konklusjonen fra denne øvelsen ganske klar:
Småkommuner yter motstand mot kommunesammenslåinger som riktignok vil
gi små totale gevinster med hensyn til økt tilfredshet med det kommunale tjenes-
tetilbudet. Men samtidig vet vi fra den foregående analysen at dette har svært lite
eller ingenting med spesielle «småkommunefordeler» å gjøre.
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Oppsummering og konklusjoner
Færre kommuner vil øke samlet tilfredshet i samfunnet noe. Dette hovedresultatet
skyldes at kommunesammenslåinger har tre effekter, en negativ og to positive. Først
den negative effekten: Selv hensyn tatt til befolkningssammensetning og kommu-
nale inntekter kan i større kommuner lede til litt mindre tilfredshet. Effekten er
imidlertid svært liten og ikke statistisk signifikant. En positiv effekt skyldes at svært
små norske kommuner har betydelige kostnadsulemper. Langørgen mfl. (2002)
viser at konkrete sammenslåinger vil frigjøre inntekter til tjenesteproduksjon. Hvis
vi antar at disse sammenslåingsprosjektene og de medfølgende økonomiske gevin-
stene kan realiseres, viser våre modeller at de vil bidra til noe høyere samlet bruker-
tilfredshet i de sammenslåtte kommunene. En annen positiv effekt skyldes at høy-
ere inntekter øker tilfredsheten, men i avtagende grad. En sammenslåing av en rik
småkommune og en fattig større nabokommune (målt med frie inntekter per inn-
bygger) vil redusere tilfredsheten i den rike småkommunen betydelig, men øke til-
fredsheten i den fattige kommunen vesentlig. Fordi det bor mange i den fattige
kommunen, blir sluttresultatet – dvs. summen av tilfredshetsgevinster og -tap – at
samfunnets tilfredshet med kommunale tjenester øker beskjedent som følge av
omfattende kommunesammenslåinger.

Kommunesammenslåinger betyr altså ikke at alle blir mer tilfredse. Sett at en
velstående kraftkommune oppe i dalen blir slått sammen med en folkerik nabo-
kommune ved kysten, vil dette utløse stordriftsfordeler, men denne gevinsten er
ikke stor nok til å kompensere for at kraftkommunen må dele inntektene sine
med folk i nabokommunen. En sammenslutning vil gjøre befolkningen i kraft-
kommunen mindre tilfredse. Slik sett gjør de klokt i å takke nei til en sammen-
slutning – selv om den frigjør ressurser og øker samlet tilfredshet. 
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Appendiks

Tabell A1. Deskriptiv statistikk for analysevariabler. Gjennomsnitt (M), minimums- (Min.) 
og maksimumsverdier (Maks.) og standardavvik (s) etter befolkningsstørrelse 
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Boks A1. Kort om rangert logitregresjon og om forskjeller til resultater fra lineær 
spesifikasjon 

I en ordinal logistisk regresjon modelleres sannsynlighetsfordelingen over
en rekke ordnede utfall, for eksempel S med utfall ordnet fra 1 til c. Det
forutsettes at en gitt økning i en regressorvariabel Xk endrer oddsen for
relativt høyere rangerte utfall versus lavere rangerte utfall med en faktor f
uavhengig av hvilke deler av fordelingen som sammenlignes. Dersom denne
faktoren f = exp(αkXk), gir dette den rangerte logitmodellen, som modelle-
rer en ubundet lineær prediktor, og som predikerer sannsynligheter for
utfall innenfor 0 til 1-intervallet. I en rangert logitmodell med random
effects for ulike grupper (her: kommuner) antar man i tillegg at nevnte
odds kan skifte på tilsvarende vis mellom grupper (gitt ved en gruppeindi-
kator α0j), og (vanligvis) at slike skift kan forklares av ulike kjennetegn
(Zm) ved gruppene (kommunene):

 (nivå 1: individnivå),

(nivå 2: kommunenivå).

Her estimeres altså c-1 ligninger for hvert individ i i kommune j, med til-
hørende effektestimater (αk) for individegenskaper (Xkij; kjønn, utdan-
ning, sivilstatus osv., som varierer innenfor den enkelte kommune) og
effektestimater (β0m) for kommuneegenskaper (Zmj; befolkningsstørrelse,
korrigerte frie inntekter etc., som kun varierer mellom kommunene). Merk
at det sedvanlige feilleddet mangler i ligningene på nivå 1: Her er det van-
lig å legge til grunn variansen i en standard logistisk fordeling, dvs. π2/3.
For variasjonen mellom gruppeskift (α0j) legges til grunn en standard nor-
malfordeling med estimert standardavvik σu. I tabell A2 vises resultater for
den rangerte logit-modellen med random effects for kommuner. Som kan
ses, følger retninger og signifikans for de ulike variablenes effekter mønste-
ret fra den lineære spesifikasjonen (tabell 2). Effektestimatene er imidlertid
på logit-skalaen og kan ikke tolkes like rett frem som i det lineære tilfellet:
I de fleste tilfeller vil man være interessert i å studere endringer i sannsynlig-
heter for de ulike utfall (S = «-3», S = ’-2» osv.) som følge av endringer i
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ulike uavhengige variabler. Dette betyr at predikerte logiter (Lc.) for
kumulative log-odds må konverteres til predikerte sannsynligheter for
enkeltutfall (P[S = c]). I figur A1 og A2 vises slike predikerte sannsynlighe-
ter (med 90 prosent prediksjonsintervaller) for enkeltutfallene S = «Svært
misfornøyd -3» til S = «Svært fornøyd +3», samt kumulative sannsynlighe-
ter for høyere rangerte S i nederste hjørne til høyre. Predikerte sannsynlig-
heter vises for ulike observerte verdier av henholdsvis korrigerte fire inn-
tekter per innbygger og befolkningsstørrelse, der alle andre regressorer
holdes konstante på gjennomsnittsverdiene. For økende korrigerte frie
inntekter per innbygger (figur A1) endres sannsynlighetene for S = «Svært
fornøyd +3» og S = «+2» merkbart positivt, mens sannsynlighetene for
lavere rangerte utfall endres negativt eller holder seg på stabilt lave nivåer.
For økende befolkningstørrelse (figur A2) endres ikke sannsynlighetene for
enkeltutfallene nevneverdig. Resultatene fra den logistiske regresjonen er
for øvrig svært like dem fra den lineære modellen. For det første er forde-
lingen over ordnede utfall i logit-modellen tydelig entoppet (som kan ses
av figurene A1 og A2). Dette forutsettes i den (enkle) lineære modellen,
men ikke i logit-modellen. For det andre, dersom man betrakter de ordi-
nale skårene (c) i logit-modellen som skårer på en kontinuerlig skala, er
resultatene så å si identiske.

Gitt at alle andre variabler holdes konstant på snittverdiene: Mens
logit-modellen på denne måten predikerer en S = ScPc(S = c)·c = 1,0 ved
minimumsverdien for korrigerte frie inntekter per innbygger og S = 2,0
ved maksimalverdien, er de tilsvarende prediksjonene fra den lineære
modellen henholdsvis S = 1,0 og S = 1,9 (jf. figur 1). 
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Tabell A2. Betydningen av ulike individ- og kommunekjennetegn for generell tilfredshet 
(S) med kommunale tjenester. Rangerte logit-analyser med random effects for 
kommuner (t-verdier) 

A B C D

Befolkningsstørrelse (log) –0,0849 (–2,71) *** –0,0669 (–2,13) ** –0,0137 (–0,23)

Alder 0,0201 (7,08) *** 0,0195 (6,88) ***

Kjønn (kvinne = 1) 0,1543 (2,08) ** 0,1520 (2,05) **

Sivilstatus (gift/samboer = 1) –0,0829 (–0,90) –0,0183 (–0,43)

Antall barn i husstanden –0,0004 (–0,01) 0,0032 (0,07)

Inntekt (< NOK 150' = 1) 0,0081 (0,04) 0,0797 (0,36)

Inntekt (NOK 150'–300' = 1) –0,1785 (–1,06) –0,1133 (–0,67)

Inntekt (NOK 300'–400' = 1) –0,2207 (–1,52) –0,1891 (–1,30)

Inntekt (NOK 400'–500' = 1) –0,0532 (–0,25) 0,0232 (0,16)

Inntekt (NOK 500'–600' = 1) –0,0757 (–0,53) –0,0451 (–0,32)

Inntekt (NOK 600'–700' = 1) –0,2583 (–1,90) * –0,2142 (–1,57)

Inntekt (NOK 700'–1 mill. = 1) –0,0051 (–0,04) –0,0230 (–0,19)

Yrkesstatus (i arbeid = 1) –0,2629 (–2,60) *** –0,2524 (–2,49) **

Sektor (offentlig = 1) 0,1976 (2,42) ** 0,2094 (2,42) **

Utd. (grunnskole = 1) –0,0928 (–0,71) –0,0726 (–0,55)

Utd. (v.gående skole = 1) 0,0617 (0,72) 0,0833 (0,97)

Utd. ( fagskole = 1) –0,0702 (–0,64) –0,0515 (–0,47)

Parti (sosialistisk parti = 1) 0,1937 (2,82) *** 0,1949 (2,82) ***

Korrigerte frie inntekter (log) 1,4318 (3,27) ***

And. av bef. i tettbygd strøk –0,0072 (–0,02)

Sentralitet –0,0528 (–1,61)

                     

N 5060 5060 5060 5060

–2LogPseudoLikelihood 133637,1 133783,1 137894,2 138702,8

σu
2 (var. over kommuner) 0,0672 0,0562 0,0416 0,0034

Intraclass Correlation (ICC) (a) 0,020 0,017 0,012 0,001

               
***) p < 0,01, **) p < 0,05, *) p < 0,10. Modell C og D estimerer også parametre for 51 indikatorer for ulik erfaring med forskej-
llige tjenester ved personlig bruk, som pårørende og gjennom jobb på 17 kommunale tjenesteområder (ikke vist; se tabell 1 for 
oversikt over tjenesteområder). Modell D estimerer også parameter for fylkestilhørighet. (a) beregnet ved å sette individvariansen 
lik standardvariansen i den logistiske fordelingen, dvs. σe

2 = π2/3.
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Figur A1. Sannsynlighet for ulike tilfredshetsnivåer (S = c, S ≥ c) i vurderingen av kom-
munale tjenester «alt i alt» ved endring fra observert minimums- til maksimumsverdi i 
korrigerte frie inntekter per innbygger. Basert på estimater fra modell D, tabell A2 og 
observerte verdier for andre variabler. Gjennomsnittlige prediksjoner (heltrukken linje) 
og 90 prosent prediksjonsintervaller (brutte linjer). 
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Figur A2. Sannsynlighet for ulike tilfredshetsnivåer (S = c, S ≥ c) i vurderingen av kom-
munale tjenester «alt i alt» ved endring fra observert minimums- til maksimumsverdi i 
befolkningsstørrelse. Basert på estimater fra modell D, tabell A2 og observerte verdier 
for andre variabler. Gjennomsnittlige prediksjoner (heltrukken linje) og 90 prosent pre-
diksjonsintervaller (brutte linjer).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


