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Fylker og kommuner: rydd
opp i norgeskartet
ODD GUNNAR SKAGESTAD
osLo

Av Odd Gunnar Skagestad, lrs oesÅ

. OsloStyring. Med sine tre Åsi.rrase-smakt-04'08'2005

. ;tr'rdivatr - dåtsentrale, Noqe-detrvcprrele$sller- 12.05.2005

. å,jt 
",iliJ.ale 

(fylkene) og det [offiåx"t-tor-m-anse'oppsav-e-r-
; lokale (kommunene) - er
i t\6yg" iå overstyrt at det undertiden kan knirke litt i styringsverket'
, Oq åa blusser dbbatten opp: Om behovet for reformer, og om
håi itore eller hvor mange fylker og kommuner vi trenger. For en

; Åeningsfylt reformdebatt er det nyttig å v1e hvordan og hvorfor

' 
Oisse ityringsennetene oppsto. Hvordan gikk det til at.de har det

, åntalfettorn'de narZ At grensene går der de går? Og hva med

i navnsettingen?
:
; Kommunene er et produkt av det 19' århundres
: dåmokratise ri n gsve rk, hvo r f o rman ns kap.slgve-1 ?Y 1.89T knesatte

' 
prinsippåt om d;t kommunale selvstyre. På 1950{allet hadde vi

. iner efin 7b0 kommuner, men fra da av ble det regieringens og

: stortingets mål at vi måtte få færre og stØrre kommuner.

, S"rr"nrlåingsprosjektet bragte etter hvert antallet ned på

. JågenJ niua på åa. ,iss stk. En fortsatt økning ?v dg kommunale

: opfgaver nai imidtertid skapt et vedvarende behov for
] eitbfttiuisering og rasjonalisering, med stadige krav om større og
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i mer slagkraftige enheter. I så måte har kommunalminister

' 
|åOåig-gått i"Oreslen ved å ta til orde for en radikal reduksion i

. åiiåff f,-oå1nuner. bymptomatisk fordagens debatt er at 1970-

: iåfets honnørord nårdemokrati nesten er forsvunnet ut av

ispråket.

; Fylkene har en annen historie: Både fylkesinndelingen og
,fulkenes funksion er en ary fra dansketidens amter' en
lionstruksjon som ble innført da kong Frederik lll tok

, enevolosmakt i 1660. For sin tid var dette et veritabelt

. moOeinisåringsprosje6. 9n forvaltningsreform som skulle bli mer

rskiellsettende enn ettertiden har hatt helt godt av. Denne
inndetingen - upåvirket av frigjøringsverket i 1814 og av

, ,riå"i"åptøsningen i 1905 - l-ever Norge med d9n lag idag. Noe

: år toranåi.et, men det er utenpå: | 1918 ble amtsbetegnelsen
I utskiftet med det gamle norske ordet fylke' og de fleste av

i navnene ',fornors[et" (f. eks. ble Jarlsberg og Larviks amt til
j Vestfold fylke, Søndre Bergenhus ble til Hordaland, osv') Men

,selve inndelingen - og grensene mellom dem - forble som før' Og

' 
åm amtsmannien er b-litt til fylkesmann, er vedkommende fortsatt

: Kongens mann (eller kvinne), ikke folkets representant'

Innføringen siden 1970-tallet av folkevalgte organer på fylkesplan
--åitorrår. på å gifylkene et nytt og demokratisk innhold - ble aldri
noen suksåss. Oetie erkiennes stilltiende av de fleste politiske
aktører, uten at noen synes å ville gjøre noe med det. I stedet
snakker man stadig oftere om behovet for effektivisering og
iasjonalisering av de store, inter-regionale oppgavene.- et behov
sårir gierne fo-rmuleres som et krav om tærre og mer slagkraftige
fylkesenheter.

Er det dette vi ønsker - et Norge delt inn i 100 storkommuner
iordelt påT-8 super-fylker? Uansett er det grunntil å spøne om vi
trengei hele tre ityringsnivåer. Er svaret nei, vil det være naturlig
å slåsammen de iokale og regionale nivåene. Dersom vi
ieduserer antallet kommuner til ca. 100 stykker, så nærmer vi oss
faktisk det antallet fylker som Norge hadde i middelalderen. Disse

, er fortsatt historiske distrikter med for lengst etablerte.og stort sett

I geografist( definerte innbyrdes grgnse.r' og_1ed tradisjonsrike og

. ieue"nOe navn som folk føler tilhårighet til. Så hvorfor ikke like godt

: kalle dem fylker? For å håndtere de grunnleggende
. samfunnssilørsmål vil det aldri være tilstrekkelig med rent

.åOriniJtt"iiue reformer. Men det er ingen grunn til å-forsømme de
j utforOringer som vår nedarvede forvaltningsstrukturlorbyr. I

. påventeåv at det skal lykkes å perfeksjonqre politikkens og
iioråitrungens innhold, 

-kan det være greit å få ryddet opp på

;norgeskartet.
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