
Det er nå jobben starter!
Asbjørn Røiseland
Nord universitet





«Nye Halden» - 1965 – tilfellet «Berg»



«Nye Moskenes» - 1965 – skille Moskenes og 
Flakstad?



«Nye Ålesund» – 1965 – opprette en helt ny 
kommune?



Hva kan vi lære?

• Alle eksemplene og problemtilfellene på 60-70-tallet handler om at 
man ikke har klart å forme et nytt politisk/demokratisk fellesskap

• Alternativt: Man lyktes ikke med den politiske/demokratiske 
integrasjonen

• Integrasjon = danne et hele; innlemme i en helhet



Hva slags integrasjonsprosjekt står vi overfor?
• Strukturell integrasjon 

• nye kommunegrenser

• Organisatorisk integrasjon 
• organisasjoner som smelter sammen

• Politisk integrasjon 
• Politiske partier, nominasjon, valg, politisk 

organisering, fordeling av makt

• Sosial og kulturell integrasjon 
• identitet og sosialt handlingsmønster

«Lett»

Vanskelig



«Nykommune-strategien»

• Høye integrasjonsambisjoner - lage en ny og større kommune 

• Praktiske uttrykk:
• Sammenslåing og avvikling av det gamle. Politisk og administrativ 

sentralisering, eventuelt med distrikts-organisert tjenesteproduksjon. 
• Fordel: 

• Store endringer gjennomføres raskt. Deretter kan en ny hverdag begynne
• Ulempe

• Grobunn for tunge framtidige konflikter, små steder med framtidig potensiale 
blir glemt? Motstand og transaksjonskostnader?



«Unionsstrategien»

• Lavere integrasjonsambisjoner - lage en ny kommune, men 
beholde noe av det gamle

• Praktiske uttrykk
• Tjenestesteder består som før
• Politisk desentralisert kommune gjennom kommunedeler og kommunedelsutvalg

• Fordeler
• Gir anledning til gradvis og naturlig sosial og politisk integrasjon
• «Den vet best hvor skoen trykker som har den på»

• Ulempe
• Kan gi mye unødvendig byråkrati og transaksjonskostnader, «vinninga kan gå opp i spinninga»



Nærmere om «politisk integrasjon» I

• De lokale politiske partiene – på 
utsiden av systemet, men desto 
viktigere!

• Partiene må etablere ny 
kommuneorganisasjon

• Behov for ryddige og 
tillitsvekkende 
nominasjonsprosesser

• Kommunen kan medvirke 
gjennom fasilitering, koordinering, 
incentiver, tilskudd, osv. 



Nærmere om «politisk integrasjon» II

• Geografisk spredning av politisk makt gjennom kommunedelsutvalg?
• Hvordan inndele

• Gamle grenser versus integrasjon
• Hvem skal delta? 

• Hvor partipolitisk?, Rekruttering gjennom valg eller folkemøte?
• Sikre kommunikasjon på tvers

• skape følelse av «samme båt»
• Hvilke oppgaver?

• Unngå resolusjonskvern! 
• Vide muligheter i K-lov – både planlegging (foreslå planer),  forvaltning og utvikling



Nærmere om «politisk integrasjon» III

• Andre typer demokratiske medvirkningsformer
• Oppgaveutvalg/ «saksforberedende komiteer med borgerdeltakelse»
• Deltakelsesbasert budsjettering (participatory budgeting)?
• Borgerjury
• Systematisk samarbeid med lokalt initierte lokalutvalg (velforeninger, 

borettslag, utviklingslag, osv.)
• Frivillighetspolitikk, strategi for samskaping



Det endelige målet: Sosial og kulturell 
integrasjon

• Et outcome mer enn output – utenfor kontroll

• Men valgene vi tar nå kan bli avgjørende viktige!
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