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Sentrum-periferi 
– en grunnleggende skillelinje i norsk politikk?

av Maja Lie Opdahl, masterstudent ved Institutt for statsvitenskap,  
UiO, og praktikant i Civita våren 2017.

SAMMENDRAG
Styrkeforholdet mellom sentrum og periferi har lagt tydelige rammer for den politiske debatten i  
årets valgkamp. Partiene strides i enkeltsaker som kan bli definerende for utfallet, og de ulike 
argumentene antyder hvor partiene stiller seg i en gammel, men vedvarende skillelinje i norsk politikk 
mellom sentrum og periferi. Senterpartiet har vokst frem som den selverklærte representanten 
for ”utkant-Norge”, og ifølge dem selv gitt en politisk stemme til det som har vært omtalt som et 
distriktsopprør i opposisjon til den borgerlige regjeringens såkalte sentraliseringspolitikk.

Det er spesielt Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, som har kommet med gjentatte på-
stander om at distriktene overkjøres til fordel for en ”elite” i sentrum av norsk politikk. Senterpartiets 
kraftige vekst på meningsmålingene i første kvartal av 2017 etterlater inntrykk av at dette partiets 
retorikk og politikk er attraktiv blant velgerne, spesielt når skillelinjen mellom sentrum og periferi 
manifesterer seg gjennom konkrete saker som kommune-, region- og politireformene. På toppen av 
dette vokste det frem en ulvedebatt som for mange ble et grunnleggende symbol på den tradisjonelle 
konflikten mellom by og land i norsk politikk. 

Introduksjon
Senterpartiet gikk, ifølge valgforsker Bernt Aardal (2017) fra en oppslutning på 6,1 prosent i mars 
2016 til 11,4 prosent i mars 2017. Det er en kraftig vekst, og i enkelte målinger har partiet skåret 
opp mot 15,8 prosent (InFact 13.04.17). Økningen forklares primært med påstanden om et gryende 
distriktsopprør i Norge, som først og fremst Senterpartiet målbærer. Partiet har mobilisert på en 
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motstand mot det de omtaler som den borgerlige regjeringens sentraliseringspolitikk og en frykt  
for konsekvensene av store reformer i kommunesektoren, i det regionale styringsnivået og i politiet 
samt planlagte endringer i Forsvaret. I tillegg skapte spørsmålet om hva som er en fornuftig regulering 
av ulvebestanden i Norge, sterk uenighet i de første månedene av valgåret. 

Konflikten mellom by og land, som synes å skrive seg inn i en gammel sentrum-periferi-konflikt i 
norsk politikk, la i løpet av våren og forsommeren sterke føringer for den politiske debatten frem 
mot stortingsvalget i høst, og førte til at også de andre partiene i større grad begynte å rette blikket 
mot distriktene. Dette  tjente Senterpartiet på når de store distriktreformene ble debattert i første 
halvdel av 2017, men i skrivende stund ser det ut til at høstens valgkamp i mindre grad kommer til 
å gå i Senterpartiets favør. Meningsmålinger en måned før valget 11. september, gir Senterpartiet 
en oppslutning på 9,2 prosent på landsbasis, om enn hele 17,9 prosent i Finnmark (InFact for VG 
16.08.2017). 

Det er fortsatt mange velgere i distriktene, og hvordan de forskjellige partiene klarer å balansere 
interessene mellom by og land kan bli avgjørende for utfallet av årets valg. Partiprogrammene  
uttrykker kun små forskjeller i prioriteringer av verdier langs skillelinjen sentrum-periferi. Men  
motsetningene forsterkes gjennom retoriske utspill i den løpende politiske debatten. I en menings-
måling gjort av Sentio for Klassekampen 22. august, sa 59 prosent av de spurte at de er «helt enig» 
eller «litt enig» i at politikken som har blitt ført de siste årene, bidrar til sentralisering (Skårderud og 
Gullestad 2017). 

Sentrum-periferi i norsk politikk: Stein Rokkans klassiske modell
Den klassiske skillelinjen i norsk politikk mellom sentrum og periferi assosieres gjerne med arbeid- 
ene til den politiske sosiologen Stein Rokkan (1921-1979), som mente at de politiske partiene i Norge 
tradisjonelt sett har skilt lag langs flere territorielle og sosiokulturelle konfliktlinjer. Motsetninger 
mellom by og land (sentrum og periferi); mellom en utdannet, internasjonalt orientert elite og en 
mer nasjonalt orientert bygdebefolkning; og motsetningen mellom sekulariserte og liberale velgere 
og konservative kristne, beskriver noen av de mest fremtredende av disse konflikt- eller skillelinjene 
i norsk politikk. 

Disse skillelinjene representerer, ifølge Rokkan, langvarige og dype konflikter, som gjerne bryter ut når 
de blir provosert gjennom politiske stridsspørsmål eller større reformer, og ofte i en transformert og 
mer moderne kontekst. I tilfellet sentrum-periferi er spenningsforholdet både politisk og sosialt, og i 
dag synes de påståtte gnisningene mellom elite og anti-elite å overlappe sterkt med den tradisjonelle 
sentrum-periferi-konflikten i norsk politikk. Dette fenomenet, og følelsen av å bli overstyrt gjennom 
urettmessig fjernstyring, kommer klart til uttrykk spesielt i Senterpartiets politiske retorikk. 

Dette kan igjen tyde på at den tradisjonelle konfliktlinjen i dag er mer ideologisk enn geografisk. 
Tilflyttingen til de store byene forsterker dette inntrykket, men det er tydelig at Senterpartiet i 
hovedsak fortsetter å samle sine stemmer i distriktene. Da Sp nådde 11,4 prosent på landsbasis i  
mars 2017 var oppslutningen i Oslo kun  3,4 prosent, selv om den hadde økt med 2,2 prosentpoeng 
fra året før (Respons Analyse, 23.03.2017).
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Som analytisk begrep avviker ”skillelinje” fra det vi ellers kan forstå som rene og impulsive konflikter, 
som normalt oppstår i den politiske gnisningen mellom ulike samfunnsgrupper. Ifølge Rokkan kan 
skillelinjer forstås som grunnleggende motstand eller motsetninger i en befolkning, som kommer til 
uttrykk gjennom sterke og mer langvarige, latente konflikter. Disse  bryter ut når forholdene ligger til  
rette for det (Flora, Kuhnle og Urwin, 1999, s.6). Vi må altså skille mellom konkrete stridsspørsmål i 
politiske saker, og skillelinjer som har en mer langsiktig karakter. 

Når vi snakker om sentrum og periferi, er det nødvendig å merke seg at disse begrepene kan forstås 
som både relative og proporsjonale. I dette notatet tas det utgangspunkt i Rokkans definisjoner 
og konvensjonell språkbruk. Rokkan definerer sentrum som et privilegert område innenfor et 
territorium. Sentrum utgjør et samlingspunkt for de mest sentrale aktørene i samfunnet. Det er her 
de viktigste avgjørelsene tas. I sentrum er det gjerne en sterk konsentrasjon av kulturelle, økonomiske 
og politiske institusjoner. 

Rokkan forklarer periferien på den motsatte side som et geografisk område, som i sin strengeste 
forstand er underlagt og avhengig av et sentrum. Periferien ligger i en avstand fra sentrumet, eller 
flere sentre, og vil derav kunne forvalte en ulik identitet som kan føles truet av sentrums politiske, 
økonomiske og kulturelle dominans. Periferiens karakteristikker i form av avhengighet, ulikhet og 
avstand, kan i seg selv være drivere for en slik følelse av avmakt og splittelse i befolkningen. Der 
periferien er en avklart del av systemet, kan utkantens evne til innflytelse og innvirkning oppleves  
som marginal, sammenlignet med de som har større geografisk nærhet til sentrums beslutnings-
organer. Sentrum kan dessuten også sees som overlegent ved at det kontrollerer størstedelen av 
den totale kommunikasjonsflyten i statssystemet, herunder transaksjoner til periferien. Til kontrast 
kontrollerer periferien i beste fall sine egne ressurser og bidrar lite til den totale kommunikasjons-
flyten i landet (Flora, Kuhnle og Urwin, 1999). 

I spenningsforholdet mellom sentrum og periferi, byen og landet, har forsøket med å gjennomføre 
en sentraliseringsprosess fra by-elitens side ofte blitt møtt med  motstand. Periferiens egenart og 
identitet har høy verdi i lokalsamfunnene, som gjerne anstrenger seg for å begrense påvirkningen 
fra byen. For eksempel har press om kulturell standardisering, som vi har sett i form av den norske 
målstriden, tidligere blitt møtt med stor bekymring fra ”bygda”, som ønsker et større vern om lokal 
identitet. 

Tre dimensjoner: politikk, økonomi og kultur
I den politiske dimensjonen, som omfatter politiske transaksjoner mellom sentrum og periferi, finner 
vi en spenning mellom sentralisering gjennom utviklingen av like, velferdsstatlige rettigheter, og 
desentralisering i form av ønsker om et styrket lokalt selvstyre og bredere selvbestemmelsesrett. 
Ønsket om desentralisering kan i tillegg innebære krav om geografisk nærhet til tjenester og 
forvaltning i periferien. 

Der sentralisering i dag kan sees som en betingelse for det som kalles generalist-prinsippet, ideen 
om like tilbud og standarder i alle kommuner, vil en radikal desentralisering og et styrket lokalstyre 
gjerne åpne for større forskjeller og fleksibilitet for kommunene (merk at det råder ulike opp- 
fatninger om hva sentralisering og desentralisering henholdsvis innebærer).
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I den kulturelle dimensjonen oppstår det ofte en spenning mellom lokal identitetsbygging og 
kulturell standardisering fra sentrum. I dag forsterkes denne konflikten av internasjonal eksponering 
og integrering. I globaliseringens tid har med andre ord lokal identitetsbevaring i enkelte saker 
transformert seg til å gjelde et vern om det nasjonale (den norske nasjonalstaten) kontra det 
internasjonale. 

I likhet med den kulturelle dimensjonen bærer den økonomiske dimensjonen preg av et spennings-
forhold mellom ønsket om større grad av proteksjonisme på den ene siden og en bedre internasjonal 
integrering på den andre. I tillegg kan ulike syn på verdiskapning og den rettmessige omfordelingen 
av denne i et helhetlig samfunnsperspektiv kollidere. Fra distrikts-Norges side fremmes ofte 
et ønske om at verdiskapning i større grad bør føres tilbake til de områdene der den skapes og  
komme lokalsamfunnet til gode. Men i så fall tas det for gitt at verdier primært skapes i distriktene, 
uten at det gis et empirisk belegg for at dette virkelig er tilfelle.  

Gjennomgående i de tre dimensjonene kan vi identifisere et spenningsforhold mellom synet på  
og aksepten for henholdsvis lokal styring og fjernstyring. Nærhet til tjenester og beslutnings- 
organer havner i konflikt med ønsket om å levere like tjenester av maksimal kvalitet. I forlengelsen 
av dette finnes det grunnleggende uenigheter om kvaliteten av å verne det nasjonale (og det lokale) 
kontra å åpne landegrenser for deltagelse i internasjonalt samarbeid. 

Der opplevelsen av fjernstyring er negativ, oppstår det i mange tilfeller en følelse av avmakt, som 
igjen danner grunnlaget for en motmakt, slik vi har sett tendenser til i distrikts-Norge hvor det 
med jevne mellomrom stilles spørsmål ved om ”Oslo-eliten” i enkelte tilfeller har fjernet seg fra 
lokalsamfunnene og ”folk flest”. 

Sentrum-periferi-skillelinjen i dag: ”Distriktsopprøret”
Den underliggende spenningen mellom utkant og sentrum har kommet til uttrykk gjennom flere 
saker de siste tiårene. I 1994 skapte avstemmingen om norsk medlemskap i EU kraftig debatt  
mellom ja og nei-siden. Motstanden mot EU var i stor grad basert på en oppfatning om at 
primærnæring-enes interesser ville være bedre sikret uten et norsk medlemskap i EU. Samtidig var 
det mange som så den norske velferdsstaten som truet av et slikt medlemskap, og at det kunne  
svekke Norges ”sjølråderett” (Kristoffersen, 2015). Dette var i hovedsak en gjentagelse av argu-
mentene som ble lagt frem av nei-siden ved folkeavstemningen om norsk medlemskap i EF i 1972.  

Senere har konflikten mellom sentrum og periferi kommet til syne gjennom mindre debatter. I  
2005 ble for eksempel Hardangeraksjonen opprettet som en protest mot utbyggingen av kraft-
master i Hardangerområdet. Vedtaket ble fattet, prosjektet ble satt i gang, men kritikken av at 
myndighetene, på tross av massiv motstand, ignorerer og overkjører lokalsamfunn, har vedvart 
(Hardangeraksjonen, n.d.). 

Parallelt med denne debatten fikk stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet stor 
oppmerksomhet om kampanjen «Motmakt» i 2009. Prosjektet hadde som mål å redusere Oslos 
dominans og sørge for en betydelig desentralisering av makt og økonomiske midler fra Oslo og ut i 
landet (Brøndbo, 2013).
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De siste store sakene som har synliggjort spenningene mellom sentrum og periferi, har vært de  
politiske reformene i politiet, kommunene og på fylkesnivået, introdusert av statsminister 
Erna Solbergs regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet (2013 -). Ordskiftet rundt 
disse endringene, som av kritikerne omtales som en del av en større sentraliseringsprosess, har 
tilsynelatende forsterket det tradisjonelle skillet mellom by og land, og provosert frem en mot- 
makt. Denne kan være en konsekvens av at reformene har blitt introdusert i løpet av kort tid, 
samtidig som de merkes direkte og radikalt av befolkningen. Dette gjelder ikke minst i distriktene. 
Men det kan også skyldes at de foreslåtte endringene har kommet på toppen av andre reformer  
de siste årene, for eksempel NAV-reformen, reformer i sykehussektoren, Posten og Forsvaret, som 
etter hvert har vist seg å føre til endringer i folks hverdag. 

Et siste eksempel som har gitt distriktsopprøret stor oppmerksomhet, er striden om ulve- 
bestanden og fellingstillatelser. Den vokste frem i første kvartal av 2017 og utviklet seg raskt til en 
symbolsak, der argumentene blant annet gikk på at sentralmakten fatter beslutninger om saker 
som primært berører periferien, heller enn hovedstaden direkte: ”Når alt som heter praktisk vett 
er fraværende, og urbane byråkrater sitter på sine kontorer i hovedstaden og bestemmer hvor mye  
ulv vi skal ha, har regjeringen Solberg innført diktatur i rovviltforvaltningen,” var et argument som 
ble ført frem av den pensjonerte bonden Kristian N. Kvikstad i Oppland Arbeiderblad (15.03.17). 

Slike uttalelser skriver seg inn under en oppfatning av at sentralmakten ikke forstår eller har øye for 
lokale interesser, og heller overkjører disse for å oppnå egne interesser: ”Vi på bygda blir oversett, 
overprøvd og overkjørt”, sa stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien fra Senterpartiet, og 
hevdet at bygdefolket nok en gang blir ”fortalt av folk i byen at de ikke vet hva de snakker om” 
(Tingelstad Wøien, 2017). 

Ulvesaken har utviklet seg til en symbolbetont konflikt som har kommet til å handle om mer enn 
ulven i seg selv. Som forsker Ketil Skogen har bemerket, gjenspeiler ulvedebatten i stor grad en 
diskusjon om utviklingen i distriktene og om hvem som skal ha kontroll og bestemmelsesrett over 
utmarka (sitert i Jakobsen, 2017). 

Selv om de ulike sakene ikke nødvendigvis henger sammen, samles de ved at lokale interesser  
havner i konflikt med sentrumsnære eller nasjonale interesser og maktposisjoner. I forlengelsen  
av dette kan vi si at det betyr mindre hvilke konsekvenser reformer i realiteten fører til, enn 
oppfattelsen av hvordan reformene gjennomføres. Sentralisering kan i mange tilfeller oppfattes  
som et mål i seg selv, i stedet for et middel til å oppnå en større grad av kvalitet på offentlige   
tjenester, slik regjeringen Solbergs uttalte målsetning med den pågående kommunereformen er.

Senterpartiet: Periferiens sterkeste støttespiller
Senterpartiet omtaler seg selv som et ”folkestyreparti” og den naturlige representanten for  
periferien (Senterpartiet, n.d.). Tradisjonelt har partiet vært knyttet til bondebevegelsen og land-
bruksnæringen, og har således opparbeidet seg et visst eierskap til norsk distriktspolitikk (Aardal 
og Berg 2015). Dette synes gjennom slagordene for valgkampen 2017, som lyder: ”Ta hele landet 
i bruk”, ”Norsk mat er trygg mat”, ”Lokal styring – ikke fjernstyring”. Anti-sentraliseringsretorikken  
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kommer også til uttrykk gjennom slagordet ”Makt til folket” og ønsket om å se ”hele Norge” (www.
senterpartiet.no). 

Det kan se ut som Senterpartiet har utviklet et slags monopol på anti-sentraliseringsretorikk, 
og en troverdighet i denne politikken. Partiet ønsker geografisk nærhet til tjenester, tilbud og 
arbeidsplasser over hele landet. Lokalsamfunnet og den enkelte kommunen skal gis en stemme i 
spørsmål om endringer, og det legges vekt på verdien av lokalkunnskap og lokaldemokratiet. Derfor 
er Senterpartiet mot reformer som gjør at arbeidsplasser og tilbud fjernes fra distriktene. Partiets 
resolusjon én på landsmøtet i 2017 var: ”Norge trenger en regjering for hele landet”. 

I dette ligger det formodentlig at Senterpartiet mener at Høyre/FrP-regjeringen har lagt opp til en 
”omfattende sentralisering på de fleste samfunnsområder”, og videre at ”viktige tjenester for folk 
i hverdagen fjernes og folk føler seg oversett, overprøvd og overkjørt” (Senterpartiet, 25.03.17). 
Det har blitt et mål for partiet å sikre like tilbud og rettigheter, uansett hvor i landet man er bosatt. 
Utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, desentralisert makt og innflytelse til distriktene, er 
derfor viktige temaer for Senterpartiet i valgkampen. 

I tillegg viser partileder Trygve Slagsvold Vedum stor motstand mot såkalt tvang, noe som er 
spesielt synlig i motstanden mot at Stortinget fatter vedtak om kommunesammenslåinger, selv  
om kommunene er mot. Partiet har vært, og fortsetter å være, en sterk motstander av norsk 
medlemskap i EU og argumenterer hardt for å verne om primærnæringenes interesser og norske 
arbeidsplasser (Tvedt og Garvik, 2017).

Senterpartiets oppslutning kan sees på som et uttrykk for hvordan et visst distriktsopprør har vokst 
og manifestert seg i norsk politikk. Den parallelle oppslutningen om Senterpartiet og distriktspørsmål 
har kommet til uttrykk i flere perioder tidligere. 

I 2001 ønsket for eksempel Senterpartiet å sette EU og distriktspolitikken på dagsorden, men lyktes 
ikke med dette. Denne gangen ser det imidlertid ut til at Senterpartiet har fått en viss innflytelse på 
den politiske debatten i oppkjøringen til stortingsvalget. Partileder Trygve Slagsvold Vedum mener 
den sterke veksten på meningsmålingene kan leses som et svar på at ”bygdefolk føler seg overkjørt” 
(Grafsrønningen og Husabø Fossen for NRK, 2017).

Hva sier de andre partiene?
Den store oppmerksomheten rundt den påståtte sentraliseringsprosessen har gitt Senterpartiet mer 
taletid og muligheter til å sette konkrete saker på dagsorden i årets valgkamp. Dette har ført til at 
også de andre partiene  nå er mer opptatt av forholdet mellom by og land og sentrum og periferi. 

Men der den politiske debatten synes å uttrykke et sterkt skille mellom partiene, viser 
partiprogrammene i seg selv mindre diskrepans. Dette er ikke overraskende, ettersom alle partier 
ønsker å representere både by og distrikt. Figur 1 nedenfor gir en oversikt over de politiske partienes 
stilling til et utvalg saker: kommunereform, regi onreform, politireform og rovdyrpolitikk (der  
pesielt ulv er interessant). 

http://www.senterpartiet.no
http://www.senterpartiet.no
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Figur 1: Partiprogrammene 2017-2021 om kommune-, region- og politireformen, samt rovdyrpolitikken 
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(positiv, men 
ikke radikal)

Nevnes ikke 
eksplisitt

Flytte funksjoner 
og avdelinger i 
offentlige etater 
ut i distriktene. 
Desentral-
isere statlige 
kompetanse-
arbeidsplasser. 
Statlige virksom-
heter med hoved-
admin. utenfor 
Oslo skal styres 
og drives der.

En pådriver 
for at statlige 
arbeidsplasser 
flyttes ut i dis-
triktene
(positive)
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V H FrP MDG
Antall forvaltningsnivå Tre nivåer Tre nivåer. Men ar-

beider på sikt for to.
Kun to nivåer. Tre nivåer. Sikre at re-

gionnivået blir et sterkt 
folkevalgt nivå.

Regionreform: for/
mot

For region-reform For regionreform Mot regionreform 
(ønsker ikke region-
nivået)

For regionreform

Kommunereform. 
Tvungen kommune-
sammenslåing: for/
mot 

Ikke eksplisitt nevnt For Ikke eksplisitt nevnt ”Kommune-sam-
menslåing skal avgjøres 
lokalt”. Tyder på ”mot”

Politi:
Nærpolitireformen

Flytte mer makt og 
ressurser fra Politi-
direktoratet til 
politidistriktene

Ønsker et tilgjengelig 
politi med god 
tilstedeværelse lokalt 
og tilgjengelighet på 
nett, kombinert med 
sterkere fagmiljøer i 
politidistriktene.

Ønsker å sikre 
gjennomføring av 
nærpolitireformen 
til det beste for folk 
flest. Oppgaver kan 
flyttes fra politidi-
rektoratet og ut til 
landets politidis-
trikter.

Vagt. ”Et synlig politi 
med lokalkunnskap 
og bred kompetanse 
er viktig i det daglige 
politiarbeidet”.

Rovdyrpolitikk. Ulv: 
Større vern/mindre 
vern

I den grad rovdyr 
og husdyrhold ikke 
lar seg forene, må 
Norges forpliktelser 
til å opprettholde 
levedyktige rov-
viltstammer gå 
foran, kombinert 
med forebyggende 
tiltak og økonomisk 
kompensasjon til 
næringsdrivende 
som blir berørt.

Basere rovdyr-
forvaltningen på 
lokal utøvelse av 
myndighet innenfor 
nasjonale
retningslinjer og 
bestandsmål.
Sikre levedyktige be-
stander av de store 
rovviltartene bjørn, 
ulv, gaupe, jerv og
kongeørn i samar-
beid med alle våre 
naboland, innenfor 
rammene av Bern-
konvensjonen.

Opprettholde en 
bestand av ørn, 
jerv, bjørn og gaupe 
(ulv nevnes ikke 
eksplisitt).  Opp-
rettholde lokal 
forvaltning av vilt 
og rovdyr. Oppheve 
kjerneområdet for 
rovdyr. Pålegge 
staten å gi full 
erstatning til grunn-
eiere, næringsdriv-
ende osv. ved tap 
som følge av statens 
overordnede 
rovdyrforvaltning

Bygge opp svekkede be-
stander av blant annet 
fisk og rovdyr. Gjen-
nomføre prøveprosjek-
ter med forebyggende 
tiltak mot rovdyrskader 
og støtte tiltak som 
bidrar til at skadde 
dyr på beite oppdages 
tidligere

Desentralisering. 
Flytting av statlige 
arbeidsplasser ut av 
Oslo/til distriktene

Svakt positive til 
utflytting. ”Flere 
desentraliserte 
statlige ar-
beidsplasser bidrar 
til spredning av 
makt og innfly-
telse”

Ny statlig virksomhet 
som hovedregel skal 
etableres utenfor 
Oslo. Spredn-
ing av offentlige 
kompetanse-ar-
beidsplasser over 
hele landet, også 
utenfor de største 
byene (positive).

Vil vurdere lokali-
sering av statlige 
arbeidsplasser 
utenfor hovedstads-
området
(svakt positive)

Flytte flere statlige ar-
beidsplasser ut av Oslo
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Høyre
Partiprogrammet til Høyre gir uttrykk for et sterkt ønske om desentralisering av makt. For Høyre er 
robuste regioner med sterke regionsentra et viktig steg i denne prosessen (Røe Isaksen i Brøndbo, 
2013). Partiet er positivt til etableringen av nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo som en del av 
maktfordelingen, og som et bidrag til vekst i distriktene. Allikevel beholdes et gjennomgående fokus 
på byer og tettsteder. 

Partiet vil på sikt vurdere nedleggelse av fylkeskommunen og sikre at flere oppgaver fordeles på 
kommunene. Høyre gir uttrykk for å være en pådriver for lokal makt og selvstyre. Det skal sikres 
at kommunene er store nok til å kunne levere nødvendige tjenester, med fokus på god kvalitet. En 
sammenslåing av kommuner sees som et avgjørende virkemiddel for å hindre sentralisering. Partiet vil 
styrke lokalsamfunnets makt på bekostning av statens, men ikke på bekostning av enkeltmenneskets 
makt. Lokalt skjønn vektlegges tungt, lokale forvaltningsorganer skal styrkes, og avgjørelser skal tas 
så nært det området det angår, som mulig. 

Samtidig virker det som om Høyre erkjenner at en mer komplett desentralisering vil åpne for større 
forskjeller blant kommunene, der lokalsamfunn og næringsliv skal gis ”større frihet og mulighet til å 
styre sin egen utvikling”. Partiet åpner for internasjonalt samarbeid og integrering. 

Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet er en pådriver for at arbeidet med den nye kommunestrukturen skal fortsette, 
og applauderer av den grunn nye frivillige samarbeid mellom kommunene. Uten eksplisitt å nevne 
”tvungen” sammenslåing, påpekes det i partiprogrammet at det fortsatt finnes kommuner som er 
for små til å møte innbyggernes rettigheter og behov. Den nye kommunestrukturen skal sørge for en 
høy kvalitet på tjenester til best mulig pris. 

Det kommunale selvstyret skal styrkes, og større makt skal delegeres til lokale organer. Dette skal  
sikre kommunen større frihet til å organisere tjenester og kontrollere utgifter. Med et større  
kommunalt ansvar, skal den økonomiske utjevningen mellom kommunene innskrenkes. Grunn-
leggende velferdstjenester bør sikres uavhengig av kommunens økonomi og delfinansieres av  
staten. Partiet vil også gjennomføre ”nærpolitireformen”. 

Fremskrittspartiet vil vurdere utflytting av arbeidsplasser fra Oslo. I tillegg ønskes det en nedleggelse 
av fylkeskommunen, og ikke en utvikling mot større regioner siden FrP mener dette ikke kan 
rettferdiggjøre et politisk nivå mellom det kommunale og det nasjonale nivået. 

Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag tar utgangspunkt i at ”folk selv er bedre i stand enn 
politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine” (FrP, 2017, s.2). Partiet ønsker derfor 
desentralisering og uttrykker at ”sentral-dirigering” og ”formynderi” er et lite gunstig utgangspunkt 
i Norge. 

I likhet med Senterpartiet fremstiller Fremskrittspartiet seg som et ”folkeparti” med en grunn- 
leggende skepsis til eliten. Begge partiene ønsker å redusere byråkrati og fjernstyring, og FrP ønsker 
i likhet med Senterpartiet et vern om det nasjonale, men går ikke like langt i vernet om det lokale. 
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Fremskrittspartiet arbeider også for en nedleggelse av Sametinget, og mot tvungen nynorsk-
opplæring i skolen. Partiet ønsker et opprettholdt lokalt forvaltningsansvar for vilt, i tillegg utvidet  
til rovdyr. Ulv nevnes imidlertid ikke i programmet. 

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiets partiprogram skiller seg ut som et av de vageste når det gjelder synet på for-
holdet mellom sentrum og periferi. Partiet unngår å ta et eksplisitt standpunkt i debattene som 
angår politireformen, tvungen kommunesammenslåing og desentralisering av arbeidsplasser. 
Rovdyrpolitikken bærer kanskje preg av at partiet ønsker å tilfredsstille både de som ønsker en 
opprettholdt rovdyrbestand, og de som har større interesser i beitenæringen og lokal selvråderett. 

Den politiske debatten i media gir imidlertid en klarere indikasjon på hvordan partiet stiller seg til 
de utvalgte sentrum/periferi-sakene som diskuteres i dette notatet, enn hva som kommer frem i 
partiprogrammet. Kommunalpolitisk talsperson Helga Pedersen har for eksempel uttalt at partiet 
vil være villig til å reversere «tvangsvedtakene» som er fattet i tilknytning til kommunereformen, 
selv om partiet lenge har vært positivt til å redusere antall kommuner (VG, 24.01.2017). Partiet har 
senere bekreftet uttalelsen på sin nettside (Arbeiderpartiet, n.d.). 

Arbeiderpartiet inngikk et forlik om ”nærpolitireformen” på Stortinget, men har i etterkant uttrykt 
sterk skepsis til elementer i reformen. Grunnen har vært en bekymring for at reformen ikke vil bringe 
større lokal forankring, styrking av politiet og bedre polititjenester. 

Arbeiderpartiet har tidligere ønsket medlemskap i EU (i 1972 og i 1994) og har siden vært positivt til 
EØS-avtalen. I 2017 er standpunktet mer uklart. Partiet fortsetter å være positivt til internasjonalt 
samarbeid, men gir rom for større bredde i forholdet til EU innad i partiet gjennom en vagere 
formulering om forholdet til EU i partiprogrammet (Arbeiderpartiet, n.d.1).

Sosialistisk Venstreparti
SV er mot det partiet kaller en tvungen kommunesammenslåing. Samtidig vil partiet styrke det 
regionale nivået  gjennom en reform som sikrer overføringen av flere oppgaver til fylkene og derved 
et behov for større enheter. Dette skal i første rekke skje ved at styringen av sykehusene igjen kommer 
under det partiet kaller regional folkevalgt kontroll. 

SV har opprinnelig vært positivt til politireformen, og uttrykker i programmet at det ønsker å sikre 
nærpolitiet. Dersom reformen ikke fører til mer politi i nærmiljøet, vil partiet revurdere den. SV deler 
mye av tankegodset til Senterpartiet, blant annet når det gjelder EØS-saken og oljeutvinning. Men 
SV er ikke enig med Senterpartiet i ulvesaken eller saker som privat eiendomsrett og bruk/vern av 
naturen. SV ønsker at nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo. 

Venstre
Venstre nevner verken påstanden om en tvungen kommunesammenslåing eller en eksplisitt støtte  
til ”nærpolitireformen” i sitt partiprogram, men har tidligere kommet til enighet rundt politi-
reformen med regjeringspartiene Høyre og FrP samt støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre, 
og Arbeiderpartiet (Haugsvær, 2015). 
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I partiprogrammet sies det at politiets utetjeneste skal prioriteres. Venstre mener staten tar for 
mange av beslutningene i Norge og ønsker å flytte makt nærmere lokalsamfunn og enkeltmennesket. 
I forlengelsen av dette er Venstre for sterkere og større kommuner og mener det er avgjørende med 
færre kommuner. I tillegg er Venstre for regionreformen (Sandvik og Krekling, 22.02.2017). 

Til forskjell fra Senterpartiet uttrykker Venstre at ulven er svært truet, og at bestanden må opprett-
holdes på et levedyktig nivå. Venstre er positivt til internasjonalt samarbeid og handelsavtaler.  I 
tillegg nevnes det i partiprogrammet at en desentralisering av arbeidsplasser vil føre til en spredning 
av makt og innflytelse. Venstre har vært tydelige på sin støtte til plasseringen av statlige arbeids-
plasser utenfor Oslo (Ruud et. al., 14.02.17).

Kristelig Folkeparti
I likhet med Senterpartiet setter Kristelig Folkeparti distriktspolitikken høyt. Lokaldemokratiet og  
en ”samfunnsstyring som skaper nærhet og deltagelse” nevnes tydelig under partiets argumentasjon 
for et folkestyre ”bygget nedenfra”. Partiet ønsker større frihet til kommunene og et styrket 
lokaldemokrati. Samtidig erkjennes behovet for å endre kommunestrukturen og bygge større 
kommuner. 

KrF tar ikke stilling til tvungen sammenslåing av kommuner i sitt partiprogram, men etter skiftende 
standpunkt i media falt partiet ned på å fullt ut støtte opp om frivillighetslinjen. I likhet med  
Venstre er partiet for en regionreform (Sandvik og Krekling, 22.02.2017). KrF deler mange av 
Senterpartiets verdier, men synes ikke å mobilisere på maktspørsmål mot eliten, slik Senterpartiet 
synes å gjøre.

Rødt
Partiet Rødt ønsker, som flere av de andre partiene, et sterkere folkestyre, med fokus på desen-
tralisering av oppgaver, ansvar og tjenester. Partiet er for interkommunale samarbeid og en styrket 
fylkeskommune og mot en overgang til en tonivåmodell. Partiet holder fast ved at kommune- og 
regionsammenslåing må godkjennes gjennom folkeavstemning i de berørte kommunene. 

Også Rødt fører en tydelig anti-sentralisering-retorikk og kritiserer reformene som fører til 
nedleggelser og flytting av tjenester i lokalsamfunnene. Avfolkingen av distriktene skyldes et direkte 
formål om å sentralisere, satt i gang av sentralmakten. Likesom Senterpartiet vil Rødt ”ta hele landet 
i bruk!”.

Miljøpartiet De Grønne
MDG har først og fremst en miljørettet politikk med fokus på det grønne skiftet.  Partiet er ellers 
for regionreform og positivt til å flytte arbeidsplasser ut av Oslo. Partiprogrammet uttrykker 
at kommunesammenslåing skal avgjøres lokalt, noe som tyder på at partiet er mot tvungen 
sammenslåing. Kommentarer om nærpolitireformen og ulvestriden er vage i partiprogrammet, men 
har vært særdeles klare i den politiske debatten rundt denne saken. 
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Er Høyre og Sp valgkampens hovedmotstandere?
Selv om den politiske debatten kan etterlate inntrykk av at Høyre og Senterpartiet er uforenelige i 
sine verdier, er ikke dette helt riktig. I arealforvaltning, enkelte skattespørsmål, synet på byråkrati 
og i rovdyrpolitikken, viser partiene likheter. Men når det gjelder praktisk vilje til desentralisering 
ser de to partiene ut til å gå hver sin vei. For Senterpartiet kan det virke som om nærhet, tilknytning 
og kjennskap til lokalbefolkningen er en sentral del av det som inngår i kvaliteten av tjenestene.  
De små lokale forholdene i Norge har stor verdi, og en sentralisering bort fra disse sees på som 
bekymringsverdig. For de reformvillige vil en delvis konsentrasjon av ressurser, tjenester og tilbud 
i regionene være en forutsetning for økt kvalitet og effektivitet. Dette gir større muligheter for 
spesialisttilbud, for bedre ressursbruk og vil være kostnadseffektivt. 

Striden om kvantitet/kvalitet gir også en antydning om hvor partiene skilles i forståelsen av be- 
grepene sentralisering og desentralisering. Høyre begrunner for eksempel kommune- og region-
reformen som en nødvendighet for å hindre sentralisering som følge av at kommunene og regionene 
ikke er sterke nok til å kunne tilby tjenester av høy kvalitet. Denne tanken støttes av de fleste partier, 
med unntak av Senterpartiet og Rødt, som frykter at allerede etablerte institusjoner og tilbud 
(utenfor Oslo) kan svekkes. Senterpartiet omtaler reformen i seg selv som et sentraliseringsgrep, 
som fjerner institusjoner og arbeidsplasser fra lokalsamfunnene og utkant-Norge. Utsiktspunktet 
synes dermed å være svært forskjellig. 

Det er likevel ikke nødvendigvis slik at Høyre retter blikket mot distriktene fra sentrum, mens 
Senterpartiet ser Norge fra periferien. Høyre er tilhenger av et samfunn som styres nedenfra og opp 
og har gjennom sitt fokus på enkeltmennesket et positivt syn på lokaldemokratiet og desentralisering 
av makt. Senterpartiet fokuserer på det politiske og administrative styringssystemet i seg selv, hvor 
de tradisjonelt har ført en distriktsvennlig politikk som er sikret gjennom økonomiske overføringer 
fra sentrum til periferi. 

Partiene Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre virker som de forsøker å være 
balanserte i sitt syn på forholdet mellom sentrum og periferi på de områdene som er gjennomgått 
i dette notatet, og ønsker både politiske vedtak som gagner sentrum så vel som distriktene (selv 
om de tre partiene skiller seg noe fra hverandre). De viser altså ingen utelukkende støtte til én av 
motpolene, mens  Arbeiderpartiet er enda vanskeligere å plassere, fordi de har vært svært forsiktige 
med å ta konkrete standpunkt i de sakene som nylig har vært oppe til debatt. 

Et «distriktsopprøret» muliggjort av mektige distrikter
Professor i økonomisk historie ved UiO, Einar Lie, påpeker i Aftenposten 24. mars 2017, at det 
påståtte distriktsopprøret vi for tiden opplever, synes å ha blitt muliggjort av distriktenes suksess og 
handlingsrom i Norge. Distriktshensyn har lenge vært en sentral del av norsk politikk og virker inn på 
den geografiske sammensetningen av Stortinget. Periferien har vært overrepresentert og har blitt 
sikret denne stillingen gjennom flere grunnlovsvedtak. 

I 1919 ble antall representanter på Stortinget satt til 150, forholdstallsvalg ble innført, og byene 
ble fordelt på færre valgdistrikter enn tidligere. I 1952 ble ”Bondeparagrafen”, som var blitt vedtatt 
i 1859, opphevet. Til tross for sitt navn hadde den regulert forholdet mellom antall stortings- 
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representanter fra byene kontra bygdene, og sikret at byene var noenlunde rettmessig repre-
sentert. Byene var tidligere tildelt en tredjedel av mandatene, mens distriktene fikk de resterende 
to. Historisk sett var denne fordelingen basert på Riksforsamlingens ønske om å sikre en sterkere 
stemme til byfolket (Hylland, 2001). 

Forslaget var nå at representantfordelingen skulle hvile på prinsippet om folketall, men i tillegg at 
distriktene lengst vekk fra hovedstaden skulle tildeles flere representanter enn det folketallet deres 
tilsa. Samtidig skulle det sikres at Akershus og Oslo ikke fikk full representasjon etter deres folketall.

Den geografiske fordeling av stortingsrepresentanter på fylkene har altså hverken vært systematisk 
eller dynamisk. I Valgordningskommisjonen av 1917 ble distriktenes overrepresentasjon begrunnet 
med følgende:

Omend kommisjonen nærer den oppfatning at det vilde være ønskelig om Kristiania kunde tildeles 
flere representanter, mener man at denne bys egenskab av rikets hovedstad aapner den adgang til 
indflydelse i det politiske og parlamentariske liv som der i denne forbindelse ikke kan sees bort fra. 
Som sæte for de betydeligste presseorganer, for de politiske og faglige landsorganisationer og for de 
viktigste finansielle og administrative institutioner indtar hovedstaden en særstilling som bevirker at 
den ikke i samme grad som andre valgkredse har krav paa en representation der staar i forhold til 
antallet indbyggere eller stemmebrettigede (Kristvik & Rokkan, 1966:27, i Aardal n.d.).

Valgordningen har imidlertid blitt kritisert og det har vært diskusjon om hvor mye den geografiske 
avstanden fra Oslo skal kompenseres for. Når det kommer til fordelingen av mandatene, er det 
fortsatt bred enighet om at periferien skal tas ekstra hensyn til, noe som indikerer hvor sentral 
sentrum-periferi-dimensjonen fortsatt er i Norge. Denne oppfatningen var også veiledende for 
Valglovutvalget i 2001, som utarbeidet et forslag der den fylkesmessige fordelingen også tar høyde 
for areal i sin beregning (Aardal, n.d).

I dag står det dobbelt så mange velgere bak mandatene i Akershus som det gjør i Finnmark. I tillegg 
til en fordelaktig representasjon på Stortinget, legges det også til rette for en styrking av distriktene 
gjennom utbygging av infrastruktur, selv der befolkningsgrunnlaget er lite. Dessuten har både fiskeri- 
og jordbruksnæringen nytt godt av økonomiske og særegne reguleringer, og den kraftkrevende 
industrien har fått spesielle vilkår og subsidier. Som Einar Lie (2017) viser til, favoriseres også 
distriktene i form av næringsoverføringer, som særlig små kommuner i periferien nyter godt av, og 
opprettelsen av  tiltakssoner i Finnmark og Nord-Troms for å fremme en mulig tilflytting (Langørgen, 
2007).

Konklusjon
Sentralisering kan ifølge Statistisk sentralbyrå defineres som ”en tendens til at en økende andel av 
befolkningen bor og arbeider i byer eller større byregioner, mens stadig færre bor og arbeider på 
landsbygda og i spredtbygde strøk” (Langørgen, 2007). Dette er et fenomen som karakteriserer den 
moderne samfunnsutviklingen i flere land over lengre tid. 
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Sentralisering er ikke unikt for Norge. Men det kan argumenteres for at prosessen har blitt styrket 
av forskjellige sentraliserende politiske grep de siste årene. Eksempler kan være at postens tjenester 
reduseres, sykehus legges ned, studietilbud blir færre, og bussruter i distriktene forandres. I senere 
tider har det, som vi har sett, også vært snakk om å stenge lensmannskontor og slå sammen 
kommuner. Samtidig kan en slik desentral sentralisering også sees på som et virkemiddel for å 
motvirke sentraliseringen, slik vi ovenfor har sett at Høyre har argumentert for spesielt i forbindelse 
med kommunereformen. 

Til tross for at Norge over lang tid har ført en aktiv distriktspolitikk, er det likevel liten tvil om at 
sentralisering er en av de store samfunnsendringene i vår tid. Næringsliv og bosetting flytter mot 
sentrum, og færre etablerer seg i distriktene (Stiberg for Norut, 2009). Oslo topper listen over 
fylkesfordelt nasjonalregnskap per innbygger og per sysselsatt, etterfulgt av Rogaland og Hordaland 
(SSB, 2015). Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete påpekte også i 2009 at det gikk seks ganger 
mer til kultur per hode i Oslo og Akershus enn i resten av landet (Navarsete, 2010, s.8).

Som nevnt innledningsvis i dette notatet, er det fortsatt mange velgere i distrikts-Norge. Hvordan de 
forskjellige partiene klarer å balansere interessene mellom by og land kan derfor bli avgjørende for 
utfallet av årets valg. Partiprogrammene uttrykker kun små forskjeller i prioriteringer av verdier langs 
den latente skillelinjen mellom  sentrum og periferi i norsk politikk, men motsetningene forsterkes 
gjennom retoriske utspill i den løpende politiske debatten der særlig Senterpartiet ser ut til å vinne 
stemmer på sette aktuelle saker inn i en tradisjonell konfliktorientert kontekst. 

Forfatter: Notatet er skrevet av Maja Lie Opdahl, masterstudent ved Institutt for statsvitenskap, 
Universitetet i Oslo, og praktikant ved Civita våren 2017. 

Takk til Kristin Clemet, Marius Doksheim og Jan Erik Grindheim for verdifulle kommentarer. 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og 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 civita@civita.no
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