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Fylker og X<omruluner:
r).dd opp å norgeskartet
Lv Odd Gunnør Skagestad,,
a8/,

Styrlng. Med sine tre s'tyrinEs-
nivilef - det'sentrale, det,"Åo-
nale (fylkene) og det:lotut"---
(kommunene) - er Norge:så
overst5rrt at det undertiden kan
Flirkelitr i sry-ringsverket. Og
da.blusser delåtten ropp : Om
bebov* ftr' reformer, og om
hyor store eller hvor mange ${-
ker og kommuner vi trerrger. -
For en meningsfyh refornide-
batt er det nyttig å vite hvordan
og hvorfor disse styringsenhete-
ne oppsto. Hvordan git<Ir,Gttit
at de har det antåIlet,somdå,
har? At grensene går der de '
gar? Oghva med navnsettin-
gen?l

Koq*munene er. et pfodulii[ av
det 19. århundres demokratise-
lingsverlq hvor formannslåps:
loræn av 183? knesatte prinsip-
pet om det komruunale selvstv-
re. På 1950-tallet hadde vi mei
enn750 kommuneq men frada
avble det regjeringens og Stor-
tingets måI at vi måtte få færre
og stør,re ko[rmuner.

Sammenslåingsprosj ektet
bragte etter hvert antallet ned
på dagens niva på ca. 4,35 stk
En fortsatt øltqing av de kcjrn
mmalg.r4r.pgaver har imidlertid
skapt et.vedvarende behov for
effektiviseri4g o g rasj onalis e-
ring, med sta.dige krav om stør-
re og mer slagkraftige enheter. I
så måte har kommuiralminister
Solberg gått i bresjen ved å ta
til orde for en radikal reduksjon
i antall kommuner. Symptoma-
tisk for dagens debatt er at
1970-tallets honnørord nærde-

mokrati nesten er forsvunnet ut
av språket.

F.flkene har en axrnen histo-
rie: Både fylkesinndelingen og
fflkenes trnt<slon 

"r 
en arv frå

dansketidens aate4 en kon-
struksjon som ble innført da
kong Fbederik ni tok enevolds-
makt i 166o. For sin tid var det-
te et veritabelt moderniserings-
grosjekt - en forvaltningsre-
fonn som skullebli mer s\iell-
setteode enn ettertiden har hatt
heltgodt av Denne inndelingen
* upåvirket av frigjøringsverket
i 1814 og av unionsopptrøsnin-
geu i, 1905,' lever Norgii,med
den dåg i dag. IrToe ei forandret,
men det,6r utenpå: I lglg ble
a"mtsbetegnelsen utskift et med
det gaml€. norske ord.et rylke, og
de fleste,av,navnene ..fornori- -
keb (f. etis. bte JarlsberE oe
Larviks arnt til Vestfold. fyfi.,
Søndre Bergenhus ble til. Ho;-
9ut*4 osv.) Men selve inndel-
rngen * og grehsene mellorn
dem - forble som.føn"Og,om
a:ntsmannen er blittrt{ fitlkes-
m€uu:r, er vedkorn in ende, fort-
satt Kong{ins mmn (ellerlltrin-
ne), ikke folkets representant.

Innføringen siden tg7O -tailet
av folkevalgte organer påfflkes-
plan - et forsøkpå å,gr fi'Ikene
et nytt oS demokia,ti$kinnhold
- ble aldrinåensu&ffi$:'De#e
er\iennes stilltiende av de fleste
politiske aktører, uten atnoen
synes åville gjøre noe med det.
I stedet snaliil<er rnan stadig of-
tere om behovet for effektivi-
sering og rasjonalisering av de
store, inter-regionale oppgave-
ne - et beho-v som gjerne for-
muleres sorn et krav om færre
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og mer slaghftige fflkesenhe-
ter.

Er det dette vi ønsker - et
Norge delt,inq,i 100 storkom-
muner fordelt på 7-8 super-fyl-
ker? IJamettpr detggunn til å
spørre ou vi henger hele tre
sqningsniiråbf. Ei waret nei, vil
detrnære naturhs å slå samrren
de lokale og regionale nivåene.
Eersom vi reduserer antallet
komrnunertil ca.100 stykker, så
nærmer vi oss falcisk det antal-
Iet.fylker sorr Norge hådde i
middelatderen- Disse er fortsatt
historiske distrikter med for
lengst eta,blerte og stort sefi

geografisk definerte innbyrdes
grenser, og med tradisjonsrike
og levende navn som folk føler
tilhørigbet til. Så hvorfor ikke
like godtkalle dem fflker? For å
håndtere de grunuleggende
samfunnsspørsrnål vil det aldri
være tilstrekkelig med reæt ad-
miuistrative ref,or'uer. Men det
er'ingen grunn til å forsørnme
de utfordringer. som vår E€dar-
vede fonaltningsstrukfur for-
byr. I påvente av atdet sleal lyk-
kes å perfeksjonere politikkens
og forvaltningens innhold kan
d.etvære greit å få ryddet opp
på norgeskartet.


