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Av Odd Gunnar Skagestad,
Oslo

mokrati nesten er forsv[nnet ut
av språket.
F}lkene har en annen histoStyring. Med sine tre styringsrie: Både fulkesinndelingen og
nivåer - det senkale, det regiofflkenes funksjon er en arv fra
nale (fylkene) og det lokale
dansketidens amter, en konstruksjon som bie innført da
Q<ommunene) - er Norge så
overstyrt at det uudertiden karr
kong FYederik III tok enevoldsknirke litt i styringsverket. Og
makt i 1660. For sin tid var detda blusser debatten opp: Om
te et veritabelt moderniseringsprosjekt - en forvaltningsrebehovet for reforrner, og onr
hvor store eller hvor mange fulform soru skulle bli mer s$ellker og kommuner vi trenger.
settende enn ettertiden har hatt
For en meningsfult reformdehelt godt av. Denne inndelingen
batt er det n14tig å vite hvordan
- upåvirket av frigjøringsverket
og hvorfor disse sffingsenhetei 1814og av unionsoppløsningen i 1905 - lever Norge rned
ne oppsto. Hvordan gikk det til
at de har det antallet som de
den dag i dag. Noe er forandret,
har? At grensene går der de
men det er utenpå: I 1918ble
går? Og hva med navnsettinamtsbetegnelsen utskift et med
gen?l
det gamle norske ordet fylke, og
Kommunene er et produkt av
de fleste av navnene <<fornorsket> (f. eks. ble Jarlsberg og
det 19. århundres demokratiseringsverk, hvor formannskaps;
Larviks amt til Vestfold {ylke,
loven av 1837 knesatte prinsipSøndre Bergenhus ble til Horpet om det kommunale selvstydalarrd, osv,) Men selve inndel'
re. På 1950-tallet had'de vi mer
ingen - og grensene mellom
enn 750 kommuner, men fra da
dem - forble som.før. Og om
amtsmannen er blitt til fylkesav ble det regjeringens og Stortingeæ mål at vi måtte få færre
rnann, er vedkommende fort'
satt Kongens mann (eller krrinog større konmuner.
Sammenslåin gsprosj elitet
ne), ikke folkets representant.
Innføringen siden 1970-tallet
bragte etter hvert antallet ned
på dagens nivå på ca. 435 stk.
av folkevalgte organer på fylkesplan - et forsøk på å gi fylkene
En fortsatt økning av de komet nytt og demol<ratisk innhold
munale oppgaver har imidlertid
= ble aldri noen suksess.Dette
skapt et vedvarende behov for
er\iennes stilltiende av de fleste
effektivisering og rasjonalisepolitiske alctører, uten at noen
ring, med stadige krav om størsynes å ville gjør'e noe med det.
re og mer slagkraftige enheter. I
I stedet snakker man stadig ofså måte har kommunalminister
ter'e om behovet for effektiviSolberg gått i bresjen ved å ta
sering og rasjonalisering av de
til orde for en radikal retiuksjon
store, inter-regionale oppgavei antall kommuDer. Symptomane - et behov som gjerne fortisk for dagenb debatt er at
muleres som et krav 0m færre
1970-tallets honnørord nærde-
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og mer slagkraftige.iylkesenhe- geogTafisk defi nerte innblrdes
ter.
grenser, og uled tradisjonsrike
Er det dettevi ønsker- et
og levende nar.n som folk føler
Norgedelt inn i IO0 storkomtilhørighet til. Så hvorfor ikke
muner fordelt på 7-8super-grl- Iike godt kalle dem fylker? For å
ker? Uansett er det grunn til å
håndtere de grunnleggende
spørreom vi tfenger heletre
samfunnsspørsmål vil det aldri
styringsnivåer.Er svaretnei, vil
være tilstreld<elig med rent addet værenaturlig å slå sammen ministrative reformer. Men det
delokaleog regionalenivåene. er ingen grunn til å forsømme
Dersomvi reduserer åntållet
de utfordringer som vår nedarkommuner til ca. 100stykker,så vede forvaltningsstrukhrr fornærmervi ossfakfisk det antal- b1r. I påvente av at det skal. lyklet fflker som Norge haddei
kes å perfeksjonere politikkens
middelalderen.Disseer fortsatt og forvaltningens innhold, kan
historiskedistrikter med for
det være greit å få ryddet opp
lengst etablerte og stort sett
på norgeskåi'€t.
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