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Urbanisering og økonomisk utvikling 
– en konflikt mellom sentrum og periferi?

Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita

Er urbaniseringen som har funnet sted i Norge, som i andre land med sterk økonomisk vekst, uønsket? 
Nei, for uten den ville velstandsnivået vært svært mye lavere enn i dag. Bosettingen styres i stor 
grad av utviklingen i næringsstrukturen, som igjen gjerne drives av teknologiske fremskritt 
og oppdagelser av naturressurser. Da industrien brukte mye arbeidskraft, ble produksjons-
bedriftene lokalisert der det bodde mange. Industriens produksjon av nye landbruksmaskiner 
gjorde samtidig at det ble behov for færre personer i landbruket, og de overflødige kunne flytte til 
tettsteder og byer hvor industrien trengte flere. De siste 40-50 årene har industrien opplevd det 
samme som landbruket: teknologiske fremskritt gjør at produksjonen vokser med færre ansatte. 
Dermed har arbeidskraften flyttet seg til tjenesteytende virksomheter. Høy produktivitet i industri 
og tjenesteyting har vært avhengig av en viss størrelse på bedriftene, og dermed en viss størrelse på 
lokaliseringsstedene. 

Ny teknologi, hvor digitale nettverk og ikke fysiske rom binder arbeidsoperasjoner sammen, og  
hvor produksjonen kan gjøres desentralt med 3D-printere, kan gjøre at høy produktivitet i fremtiden 
i større grad kan kombineres med mer desentralisert lokalisering. Vil det da gå i retning av en de-
urbanisering? Trolig ikke. ”Manuell” tjenesteyting, som er en voksende sektor sysselsettingsmessig, 
er avhengig av nærhet mellom tjenesteyter og kunde. Vi er blitt flere med god utdanning, og høyt 
utdannede foretrekker ofte å bo på steder hvor de kan lære mer ved å skifte jobber. På større 
steder er det dessuten lettere å tilfredsstille jobbønskene til begge de voksne i familien, nå som 
yrkesdeltagelsen blant kvinner også er høy. Endelig vil tilbudet av tjenester og fritidstilbud alltid 
være større i mer befolkede områder. 
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Et omfattende sett av virkemidler er satt inn for å bremse fraflyttingen fra distriktene til de større 
byområdene. Disse tiltakene kan ha bidratt til at urbaniseringen i Norge har gått langsommere enn 
i de andre nordiske landene, og fortsatt er litt lavere. I dette notatet sees det litt mer på statens 
overføringer til kommunene. Mindre kommuner får vesentlig større statlige overføringer per 
innbygger enn store. Ytterpunktene er Oslo og kommunene i Akershus og Rogaland på den ene 
siden, og kommunene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag på den andre. De sistnevnte 
mottar nær dobbelt så mye i statlige overføringer per innbygger som de førstnevnte. Dette er et 
argument for at spørsmålet om kommunestruktur ikke bare er sak som bør avgjøres lokalt. 

Oslo-regionen har en spesiell stilling. Det er her sentralmyndighetene holder til, med Stortinget  
og regjeringen i spissen. Videre har utviklingen over noen år gått i retning av at Oslo-området er  
blitt en region for bedrifters hovedkontorer. Industrielle produksjonsbedrifter er i stor grad flyttet  
ut, mens hovedkontorene er blitt igjen. En rekke tjenesteytende bedrifter knyttet til produksjons-
bedrifter har også sin hovedvirksomhet ut fra Oslo-området. Det gjelder blant annet ulike 
konsulenttjenester. I tillegg kommer hovedkontorene til alle mulige interesseorganisasjoner. 
Denne konsentrasjonen av sentralmyndighetene, hovedkontorer, ulike konsulenttjenester og 
interesseorganisasjoner har nok gitt grobunn for at retorikken om ”elitene i Oslo” har blusset opp.

I dette notatet sees det litt mer på de økonomiske drivkreftene bak bosettingsmønsteret, og hvordan 
økt grad av urbanisering både er en følge av produktivitetsveksten og velstandsutviklingen, og bidrar 
til den. Videre sees det nærmere på omfanget på de statlige overføringene til kommunene.

Næringsutviklingen er avgjørende for bosettingsmønsteret
Hva bestemmer hvor vi bosetter oss? Gjennom historien er det mulighetene for et levebrød som 
har vært bestemmende for bosettingsmønsteret. Da primærnæringene landbruk, skogbruk og fiske 
var hovednæringene, bosatte man seg der det var mulig å drive jorda, der det var mye skog og der 
fiskemulighetene var gode. Det ga spredt bosetting, langs kysten, på de ytterste øyer, på flatbygdene 
på Østlandet, i dalene og i fjordarmene. Bosetningsmønsteret ble også påvirket av behovet for å 
transportere varer som skulle selges, særlig tømmer og fisk. Lokalisering i fjorder og viker som kunne 
være gode havner var viktig. Da befolkningen på 1800-tallet vokste så mye at det ble knapphet på 
drivbar jord, og før industrien fikk særlig betydning, drev nøden frem en omfattende utflytting fra 
Norge til Amerika. Norge og Irland er de to landene i verden som hadde størst utflytting til Amerika 
i forhold til folketallet.

Bosetting drevet av behovet for et levebrød er ikke noe særegent for Norge. Slik har det vært i alle 
land gjennom historien. I tillegg til å være drevet av kriger og undertrykkelser, har folkevandringer 
gjennom historien også vært drevet av nød og håpet om å finne et nytt sted hvor det ville være 
bedre å brødfø seg og familien. Der Norge skiller seg ut fra mange andre land i Europa, er at 
landbruksbefolkningen stort sett bosatte seg spredt rundt på enkeltgårder, mens man i mange land 
ellers samlet seg i landsbyer med den dyrkbare jorda rundt. Topografien i Norge kan være en årsak 
til at landsbystrukturen ikke fikk noe stort omfang. Det gjenspeilte nok også at det i Norge ikke var et 
føydalsystem som i mange andre land. Landsbysystemet ga større muligheter til samarbeid bøndene 
i mellom, og hadde forsvarsmessig formål. 
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Figur 1: Utviklingen i næringssammensetningen i Norge, andel av samlet sysselsetting

Kilde: Perspektivmeldingen 2017

Næringsstrukturen i Norge har endret seg dramatisk de siste hundre årene. Slik har det vært i alle 
land der den økonomiske veksten per innbygger har vært sterk. Bølger av teknologiske nyvinninger 
skapte industri, og industrien skapte nye mekaniske hjelpemidler som økte produktiviteten i 
primærnæringene. Dampmotor, elektrisitet, eksplosjonsmotor og telefon er noen eksempler på 
”gamle” teknologiske nyvinninger som på en dramatisk måte bidro til å endre næringsstrukturen 
i Norge og andre land som tok teknologien i bruk.  Nå er vi inne i en ny teknologisk bølge, med 
internett, digitalisering, kunstig intelligens, roboter og 3D-printere. Dette vil helt klart påvirke 
næringsstrukturen og bosettingsmønsteret fremover.

Sterk urbanisering
Både i industri og i tjenesteytende bedrifter betyr ofte drift i stor skala høyere produktivitet,  
noe som betydde at slike bedrifter var avhengig av større befolkningskonsentrasjoner for å ha til-
gang på arbeidskraft. Igjen var ikke dette noe særegent for Norge, men noe alle land med høy vekst 
i økonomisk velstand har opplevd. I dag bor vel 80 prosent av befolkningen i Norge i tettsteder, mot 
ca. 50 prosent i 1960.1 Urbaniseringen, definert som økningen i den andelen av befolkningen som 
bor i tettsteder, har gått langsommere i Norge og er fortsatt noe lavere her enn i de andre nordiske 
landene, se figur 2A. Urbaniseringen har gått raskest og er høyest på Island, et land med enda 
villere og vanskeligere topografi enn Norge. I Produktivitetskommisjonens utredning pekes det på at  
man i Norge har ført en mer aktiv distriktspolitikk enn i de andre nordiske landene, og at det 
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kan ha bremset urbaniseringen her i landet. Figur 2A viser imidlertid at det særlig var før 1950 
at urbaniseringen i Norge gikk langsomt, og at Norge nå er i ferd med å hente igjen de andre 
nordiske landene. Nyere tall fra SSB viser at urbaniseringsgraden i Norge har økt videre etter 2014. 
Urbaniseringsgraden i Norge var økt til 81 prosent per 1. januar 2016.2 

Figur 2: Utviklingen i urbaniseringen

A: Andel av befolkningen i tettsteder  B: Befolkningen 1966-2014

       Kilde: Produktivitetskommisjonens rapport del 1

Befolkningsveksten har særlig funnet sted i de fire storbyregionene, Oslo, Stavanger, Bergen og 
Trondheim, se figur 2B. Veksten i disse regionene tiltok i ca. 2005. Det har også vært noe vekst i de 
mellomstore byregionene, mens befolkningen i småbyregioner omtrent har stått stille, men med 
en svak økning de siste årene. Oljeboomen i norsk økonomi økte etterspørselen etter arbeidskraft, 
noe som bidro til sterk befolkningsvekst i form av arbeidsinnvandring. Den økonomiske aktiviteten 
økte særlig sterkt i storbyregionene, og arbeidsinnvandringen dit var relativt høyere enn i resten 
av landet. Men selv i regioner som gjennom en årrekke hadde opplevd befolkningsstagnasjon eller 
nedgang, som blant annet Nord-Norge, bidro arbeids-innvandringen til en vekst i befolkningen etter 
2006. 

Figur 3A og B viser andelen av befolkningen i hvert fylke som bor i tettsteder, og veksten i 
fylkenes befolkning fra 1990. Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane har lavest 
urbaniseringsgrad, og er også blant de fylkene som har hatt lavest befolkningsvekst. Selv om det ikke 
er et en-til-en forhold, er tendensen klar: fylker med høy urbaniseringsgrad vokser gjennomgående 
mer enn fylker med lav urbaniseringsgrad.
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Figur 3: Fylkesvise befolkningstall

A: Andel av befolkning i tettsteder  B: Vekst i befolkningen 1990-2016

Kilde: SSB og Civita

I prosessen med overgang fra primærnæringer til industri og så til tjenesteytende næringer, har 
byenes rolle endret seg, spesielt storbyenes. Til å begynne med ble industribedriftene i stor grad 
lokalisert til de store byene. I Oslo var for eksempel Nydalen, Kværner-byen, Aker Brygge og Skøyen, 
samt områdene nedover Akerselva, preget av industrielle produksjonsbedrifter. Det alt vesentligste 
av dette er nå lagt ned eller flyttet til utlandet eller andre steder i Norge. Oslo har utviklet seg til 
en by med hovedkontorer, også for industribedrifter der produksjonen er lokalisert andre steder. 
Industribedrifter er gjerne blitt rene produksjonsbedrifter, mens ingeniørtjenester, design, rengjøring, 
regnskap og ulike konsulenttjenester er outsourcet til spesialiserte tjenesteytende selskaper. Sektoren 
”Forretningsmessig tjenesteyting”, bedrifter som selger tjenester til andre bedrifter, har vært en av 
de raskest voksende næringssektorene de siste tjue årene. Disse spesialiserte selskapene har også 
ofte lagt sine hovedkontorer til Oslo-regionen eller til en av de andre storbyregionene. Videre har 
de ofte lokalisert hovedmengden av sine høyt utdannede spesialister til storby-regionene.  Denne 
utviklingen, hvor Oslo-regionen i økende grad er blitt en hovedkontor-region, har nok vært med på 
å gi næring til retorikken om at ”elitene i Oslo bestemmer alt”.

Sysselsettingen i offentlig sektor, særlig i kommunesektoren, har også økt sterkt, se figur 4.  
Antallet ansatte innen helse og omsorg har særlig økt mye, også her har veksten vært sterkest 
på kommunenivå. Kommunene representerer en desentral struktur, men tjenestetilbudet og 
sysselsettingsveksten har naturlig nok vært sterkest i de kommunene hvor befolkningen har vokst 
mest.
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Figur 4: Utviklingen i sysselsettingen i statlig og kommunal forvaltning

Kilde: SSB og Civita Bruddene i kurvene i 2002 skyldes overføringen av sykehusene fra   
fylkeskommunene til staten.

Urbanisering bidrar til høyere produktivitet
I Produktivitetskommisjonens delrapport 1 omhandler et helt kapittel urbanisering og produktivitet. 
Kommisjonen går gjennom forskning på området, og den tyder klart på at urbanisering, og særlig i 
større tettstedsområder, har bidratt til velstandsutviklingen gjennom økt produktivitet. Det gjør at 
også lønnsnivået gjennomgående er høyere i byområder enn i distriktene. Dette er også konklusjonen 
i rapporten ”The Metropolitan Century, Understanding urbanisation and its consequences”, utgitt av 
OECD i 2015. Produktivitetskommisjonen trekker i sin analyse frem følgende mekanismer som bidrar 
til høyere produktivitet og lønninger:

•	 Større urbane områder gir muligheter til større grad av spesialisering innen flere funksjoner, 
fordi det blir store nok markeder til å utføre spesialiserte oppgaver mange ganger.

•	 Større urbane områder gir bedre muligheter for læring. Kvalifisert arbeidskraft flytter mellom 
ulike arbeidsgivere, og tar med seg erfaringer og kompetanse fra den ene til den andre. 

•	 I større urbane områder er det lettere å finne gode samarbeidspartnere for bedrifter, fordi 
det er flere å velge mellom.

•	 Det oppnås mer internlæring og utvikling når man på en arbeidsplass har større grupper av 
personer med tilsvarende spesialistfunksjoner.
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•	 I større urbane områder vil det være større tilgang på kvalifiserte personer innen ulike fagfelt. 
Arbeidsgivere blir mindre sårbare når nøkkelpersoner slutter, og det er større muligheter for 
å finne godt kvalifiserte personer til ulike stillinger.

•	 Ved å etablere større spesialiserte funksjoner er det også lettere å trekke til seg arbeidskraft 
med erfaring fra utlandet. Kompetanseoverføring over landegrensene finner da sted raskere.

•	 For spesialiserte enheter er tilgang til flyplass med et godt rutetilbud viktig. Slike flyplasser 
finnes typisk i større urbane områder. 

•	 Høyt utdannede personer etablerer seg i stor grad i urbane områder, fordi det der er lettere 
å finne arbeid hvor de får brukt sine kvalifikasjoner og utviklet dem videre. Nå som to 
yrkesaktive er blitt det normale i en familie, er det i urbane områder også lettere for begge å 
finne jobber som passer.

•	 På den annen side kan oppsamling av mange personer i urbane strøk gi mye kødannelse, noe 
som isolert sett virker produktivitetshemmende. 

Gode kommunikasjonsløsninger kan utvide en urban region og øke produktiviteten uten at flere 
trenger å flytte. Det er tegn til at ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand har hatt en slik effekt.3 
Arendal er nå i pendleravstand fra Kristiansand. Utbyggingen av intercity-jernbane nord og sør for 
Oslo, samt byggingen av Ringeriksbanen, bør sammen med veiutbyggingene kunne få samme effekt 
i Osloregionen.

Økonomiske overføringer
Det finnes en rekke overførings- og incentivordninger hvor siktemålet er å stimulere til bosetting 
og næringsvirksomhet i distriktene. Som pekt på foran, kan disse virkemidlene være en av årsakene 
til at urbaniseringen har gått langsommere i Norge enn i Norden ellers. Men i motsetning til hos 
våre nordiske naboer har ikke urbaniseringsgraden flatet ut ennå, noe som tyder på at ordningene 
ikke stanser urbaniseringen. Det er også de store og i noen grad de mellomstore byregionene som  
vokser, mens små tettsteder og byer har stagnert befolkningsmessig.

De distriktspolitiske virkemidlene kan inndeles i tre hovedgrupper; virkemidler rettet mot nærings-
livet, mot arbeidstagere og mot kommunene. De viktigste næringspolitiske virkemidlene er 
landbruksstøtten, distriktsmessig differensiert arbeidsgiveravgift og ulike støtteordninger i regi av 
Innovasjon Norge og Selskapet for industrivekst, SIVA. For de nordligste områdene i Norge er det 
innført skattestimulanser rettet mot arbeidstagere, og personer som tar jobb der, kan få avskrevet 
sin studiegjeld. Endelig er det i inntektssystemet for kommunene lagt inn elementer som gir små 
kommuner relativt mer støtte enn store, og det er et eget Nord-Norge-element i finansieringssystemet.

Det er også ordninger av ikke-økonomisk art hvor formålet er å bidra til utjevning mellom gris-
grendte og tett befolkede områder. Valgordningen til Stortinget gjør at det en stemme i Oslo teller  
mindre enn en stemme i Finnmark, ved at det bak hver stortingsrepresentant fra Oslo står omlag  
35.000 innbyggere og mot 15.000 i Finnmark. Figur 5 viser at antallet innbyggere bak hver stortings-
representant øker med graden av urbanisering. Finnmark er et unntak. Fylket har middels høy urbani-
seringsgrad, men færrest innbyggere bak hver stortingsrepresentant. Finnmark er fylket imidlertid 
med det laveste innbyggertallet i Norge.
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Figur 5: Antall innbyggere bak hver stortingsrepresentant og andel som bor i tettsteder. 
Fylkesfordelt. Folketalldata fra 2016 og 2017.

Kilde: SSB og Civita

Det er vanskelig å få full oversikt over støttestrømmen til aktørene i privat sektor. I det følgende er 
oppmerksomheten derfor rettet mot statlige overføringer til kommunene.

Det er store forskjeller i størrelsen på overføringene som kommunene mottar fra staten. Figur 6 
viser hvor stor andel statlige overføringer utgjør av kommunenes samlede inntekter (drifts- og 
investeringsinntekter) fordelt på fylker. I Oslo, Akershus og Rogaland utgjør statlige overføringer 
en langt mindre andel av kommunenes inntekter enn tilfellet er for kommunene i de fleste andre 
fylkene, særlig enn i Nord-Trøndelag og Finnmark. Figuren inneholder tall for de tre årene 2008, 
2013 og 2016. De statlige overføringenes andel økte betydelig i alle fylker fra 2008 til 2013, men har 
vært relativt stabile etter det. 
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Figur 6: Statlige overføringer som andel av kommunenes samlede inntekter
      

Kilde: SSB og Civita

Figur 7: Statlige overføringer per innbygger til kommunene (målt i kroner)

Kilde: SSB og Civita
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Overføringsandelene gjenspeiler at Oslo kommune og kommunene i Akershus og Rogaland har 
høyere egne skatteinntekter i forhold til et definert ”utgiftsbehov”, enn kommunene i de andre 
fylkene. Smådriftsulemper er et element som bidrar til å trekke opp utgiftsbehovet, og gir grunnlag 
for større statlige overføringer. En del av skatteinntektene til kommuner med høye skatteinntekter 
trekkes inn til staten og fordeles ut til kommuner med lavere skatteinntekter. I tillegg finansierer 
statens egne inntekter en del av overføringene. Figur 7 viser statlige overføringer til kommunene 
per innbygger. Kommunene i Finnmark mottar omlag dobbelt så mye i statlige overføringer per 
innbygger som innbyggerne i Akershus og Rogaland. I 2008 skilte Finnmark seg ut på den ene siden 
og Oslo, Akershus og Rogaland på den andre. Spredningen ellers var da mindre enn i 2016.4

I inntektssystemet for kommunene er det mange kriterier som brukes for å beregne kommunenes 
utgiftsbehov, og dermed inntektsbehov, som igjen er bestemmende for størrelsen på overføringene. 
Befolkningens alderssammensetning, sosioøkonomiske forhold, størrelsen på kommunene og 
beliggenhet er viktige elementer. Dette gjør at størrelsen på overføringene per innbygger skal variere. 
Figur 7 gir inntrykk av at graden av spredt/urban bebyggelse og beliggenhet har stor betydning for 
størrelsen på de statlige overføringene. 

Figur 8: Urbaniseringsgrad og statlige overføringer til kommunene, fylkesvise data fra 2016

Kilde: SSB og Civita Kilde: SSB og Civita

Det gjenspeiler nok at småkommune- og Nord-Norge-tilleggene har stor betydning for nivået på 
overføringene, fordi kommunene gjennomgående er mindre i fylker med spredt bosetting enn i fylker 
med høyere urbaniseringsgrad. I tillegg er skatteinntektene per innbygger høyere i kommunene 
i Oslo, Akershus og Rogaland, enn i kommunene i andre fylker.5 Sammenhengen mellom graden 
av urbanisering og størrelsen på overføringene bekreftes i figur 8. Samvariasjonen er sterk, men 
kommunene i Finnmark er unntak.  Der er urbaniseringsgraden middels høy, mens de er på topp 
som mottagere av overføringer.  
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I figur 9 vises kommunenes samlede inntekter per innbygger i de samme årene som er brukt foran, 
igjen fordelt på fylker. Variasjonen mellom fylkene i inntekt per innbygger er mindre enn variasjonen 
i de statlige overføringene. Det gjenspeiler at overføringene bidrar til en utjevning av inntektene 
kommunene i mellom. Men inntektsnivået per innbygger kommer ut på klart lavere nivåer i sentrale 
østlandskommuner som Akershus, Østfold og Vestfold, og i Rogaland, enn i kommuner med mer 
spredt bosetting som Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og de nordligste 
fylkene. Oslo har et relativt høyt inntektsnivå, men er ikke sammenlignbar med de andre, fordi 
Oslo også har fylkeskommunefunksjoner og dermed flere oppgaver enn andre kommuner. Figur 
9 gjenspeiler nok at små kommuner får relativt mer i statlige overføringer for å kompensere for 
små-kommuneulemper. Mindre kommuners avhengighet av større overføringer fra staten, er et 
argument for at kommunesammenslåinger ikke bare er et spørsmål som bør avgjøres av de enkelte 
kommunene. Staten, og skattebetalerne i landet som helhet, er også en vesentlig interessent i 
spørsmålet om hvilken kommunestruktur vi bør ha.

I en rapport publisert i 2015 ser forskere i Statistisk sentralbyrå på de økonomiske rammebetingelsene 
til ulike grupper kommuner. En konklusjon er at små kommuner har relativt høye bundne kostnader 
per innbygger, men at de samtidig har relativt høye frie disponible inntekter.6 Kombinasjonen av 
høye bundne kostnader og høye frie disponible inntekter tyder på en overkompensasjon til små 
kommuner. Figur 10, som er hentet fra SSB-rapporten, viser at det i Akershus ikke var noen kommuner 
med høye frie disponible inntekter, og at flertallet av kommunene hadde lave. I Nord-Norge er det 
motsatt: mer enn halvparten av kommunene hadde høye frie inntekter, og bare et svært lite antall 
hadde lave. 

Figur 9: Samlede kommunale inntekter per innbygger (målt i kroner)

 Kilde: SSB og Civita
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Figur 10: Andel kommuner med høye, middels og lave frie disponible inntekter per innbygger i 2013.

Kilde: SSB

Avsluttende kommentarer
Den kraftige bedringen i velstandsnivået befolkningen i Norge har opplevd de siste 100 årene, har 
krevd omstillinger, til nye jobber, til endrede måter å jobbe på og til nye steder å bo. I en økonomi i vekst 
vil det hele tiden foregå slike omstillinger, men noen ganger gjør ytre begivenheter at omstillingene 
går raskere eller langsommere. Flyttingen til tettbebygde områder gikk i Norge langsommere enn 
hos våre nordiske naboer frem til ca. 1960. Deretter kom det 20 år hvor urbaniseringen gikk raskt, 
mens den i perioden etter 1980 har fortsatt i et mer moderat tempo. Omfanget av støtteordninger 
for å bremse sentraliseringen kan være en årsak til at urbaniseringsprosessen har gått langsommere 
i Norge enn i de andre nordiske landene. En annen mulig forklaring er at vekstnæringene i Norge 
har fortsatt å være knyttet til utnyttelse av lokale naturresurser, som har vært spredt utover landet. 

Omstillingsprosesser, inklusive flytting for å få en tilfredsstillende jobb, kan av den enkelte oppleves 
som negativt. Men sluttresultatet er over tid blitt at vi alle har fått det bedre. Det er lite som tyder på 
at det negative en kan oppleve av å måtte flytte på grunn av mangel på arbeid, oppveier den positive 
effekten som er kommet i form av sterkere velstandsvekst. Det er heller ikke slik at alle som flytter 
til et tettsted, opplever det som negativt. Tverrpolitiske tiltak for å øke utdanningsnivået og fremme 
likestilling, blant annet i form av like jobbmuligheter for menn og kvinner, bidrar nok heller til at flere 
opplever det som positivt å bosette seg i tettsteder. 

Men må alt samles i Oslo? Nei, overhodet ikke. At det i stor grad er blitt sånn, har nok blant annet 
sammenheng med at det politiske maktapparatet i Norge er veldig sentralisert til Oslo. I Sveits, 
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et land bare litt større enn Norge, har hovedstaden Bern langt fra samme status som Oslo. Det 
samme gjelder for Berlin i Tyskland, og gjaldt for Bonn i Vest-Tyskland. I både Sveits og Tyskland 
har man sterke regioner (kantoner og länder) med stor grad av selvstendighet. I Norge er fylker og 
kommuner i hovedsak utførere av oppgaver pålagt av sentralmakten. Spørsmålet om mer myndighet 
kan overføres fra sentralmyndighetene til kommunene og regionene er lite debattert. Om noe, er 
det heller en tendens til at de politiske partiene ønsker at mer skal bestemmes sentralt for å ha 
likest mulig tilbud over hele landet. Når noe av målet med kommune- og regionreformen var å skape 
større enheter som kan sikre bedre tjenestetilbud, burde kommunereform debatten kanskje også 
dreid seg mer om hvordan det kan skapes tyngdepunkter utenom Oslo-området ved å desentralisere 
statlig makt.

Det er store forskjeller på hvor store de statlige overføringene er til kommunene. Små kommune 
mottar langt større statlig overføringer per innbygger enn store kommuner. Det gjør at spørsmålet 
om å skape mer effektive enheter gjennom kommune- og fylkessammenslåinger langt fra bare et 
spørsmål angår de gjeldende kommunene. Kommune- og regionstrukturen har betydning også for 
hvordan skattepengene brukes over statsbudsjettet, noe som er viktig for alle innbyggere i Norge.

FORFATTER: Notatet er skrevet av Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita. 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, for å fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på  tilbakemelding, slik at vi 
kan rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på steinar@civita.no eller civita@civita.no.

Sluttnoter
1 Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) skal en hussamling ...”registreres som et tettsted dersom det bor minst 

200 personer der og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter.” Er det boligblokker, 
industribygg, varehus, kontor-, lager- eller offentlig administrasjonsbygg, økes kravet til maks avstand til 
200 meter. 

2 SSBs befolkningsstatistikk; https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett/aar/2016-12-06#content 
3 Se Produktivitetskommisjonens første rapport, NOU 2015:1, kapittel 7.3.1
4 Lavere standardavvik i 2008 enn i 2016
5 Se 2016-rapporten til Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.
6 Langørgen, Audun; Løkken, Sturla A. og Aaberge, Rolf: ”Grupper av kommuner etter folkemengde og økon-

omiske rammebetingelser i 2013” SSB Rapporter 2015/19. 
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