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Er det størrelsen
det kommer an på?
Det er forskerne Sissel Hovik og Trine Myrvold som stiller dette spørs-
målet i NIBR prosjektrapport 2001:8, «Små kommuners evne til å
ivareta generalistkommunekravet». Foranledningen er en case-studie som
Norsk Institutt for By og Regionsforskning har gjennomført med sikte på
å finne ut noe om kompetansenivået innenfor ulike tjenestegreiner i
kommunene.
Noe av det som kommer frem i rapporten er at små kommuner, av

ulike grunner har vansker med å rekruttere fagfolk med lang erfaring og
/eller spesialistkompetanse. Denne opplysningen kan neppe overraske
noen. Den er imidlertid viktig for mange mennesker med utviklings-
hemning. Det gjelder dem som har behov for særlig kvalifiserte tjenester
for å kunne opprettholde en livskvalitet som vårt samfunn kan være
bekjent av.
Vi har på denne plass mange ganger advart mot at man i ansvars-

reformens ånd, og normaliseringens navn skal falle for å godta en
tjenestekvalitet som er undermåls. Og for mennesker som har spesielle
behov, i tillegg til det vi kan kalle vanlige behov, er kvaliteten på de
kommunale omsorgstjenestene ofte sammenfallende med livskvaliteten.
Vi vet også at for mennesker med spesielle behov er kvalitet og kompetanse
det samme.
Forskerne har i denne sammenhengen også spurt om hvilke strategier

kommunene velger for å kompensere for mangelen på velkvalifierte
fagfolk. Noe av det de finner er en viss motstand mot interkommunale
løsninger, ofte med praktiske begrunnelser. Det de ikke sier noe om
(fordi det ikke inngår i undersøkelsen) er de ideologiske begrunnelsene.
Disse er troligvis like viktige som de praktiske. For mange politiske og
administrative kommunetopper er det viktigere å beskytte sine revir enn
å sikre gode tjenester til alle.
Dette må være et tankekors for dem som nå har tatt på seg oppgaven med

å modernisere den offentlige forvaltningen. Den delen av forvaltningen
vi møter først og oftest heter kommunen. Det kravet som må stilles er at
hensynet til gode tjenester går foran alle andre hensyn. Ikke minst foran
myten om at smått er godt.
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