
Kan Norge bli mer demokratisk 
med færre kommuner? 



Verdier 

• Autonomi i forhold til sentrale myndigheter, 
men også andre offentlige og private aktører 

• Deltakelse i form av folkelig kontroll med 
virksomheten og godefordelingen i 
kommunene 

• Effektivitet definert gjennom kommunenes 
evne til å imøtekomme innbyggernes 
tjenestekrav 



Dahl og Tufte om effektivitet og 
demokrati 

• «…a reasonable person who wishes his polity 
to measure up to both criteria might …have to 
consider the trade-offs. A rational or 
reasonable democrat…might well trade some 
loss of personal effectiveness for some gain in 
the capacity of the system to attain them» 



Dahls betingelser for et ideelt 
demokrati 

• Effektiv deltakelse, der alle borgere har like 
muligheter til å gi uttrykk for sine meninger til 
spesifikke politiske spørsmål 

• Likhet i stemmegivning, der hver borgers stemme 
veier like mye når beslutninger fattes 

• Kunnskapsbasert innsikt, der borgerne har like 
muligheter til å skaffe seg informasjon om de 
saker som det skal fattes en beslutning om 

• Kontroll med den politiske agenda. 
• Inklusjon. Enhver borger har rett til å delta i de 

politiske prosesser 



Valgdeltakelse i fylke og fylkets største 
kommune 2011. Prosent 

Fylke  
• Østfold  60,9  
• Akershus 66,4 
• Oslo  65,4 
• Hedmark 62,9 
• Oppland 62,4 
• Buskerud 62,5 
• Vestfold  63,2 
• Telemark 61,6 
• Aust-Agder 63,4 
• Vest-Agder 63,4 
• Rogaland 63,5 
• Hordaland 66,5 
• Sogn/Fjord. 67,1 
• Møre/Romsdal 63,3 
• Sør-Trøndelag 66,4 
• Nord-Trøndelag 63,7 
• Nordland 63,4 
• Troms  64,6 
• Finnmark 61,7   

Største kommune 
• Fredrikstad  61,8 
• Bærum   70,2 
• Oslo   65,4 
• Hamar   66,7 
• Lillehammer  62,5 
• Drammen  61,6 
• Sandefjord  60,4 
• Skien   59,2 
• Arendal   60,6 
• Kristiansand  62,1 
• Stavanger  62,7 
• Bergen   65,2 
• Førde   62,8 
• Ålesund   59,6 
• Trondheim  67,1 
• Steinkjer  62,8 
• Bodø   65,3 
• Tromsø   65,0 
• Alta   60,4 



Christensen og Arnesen (2013) om 
kommuner og valgdeltakelse 

• Det er «slående i hvor liten grad de politiske 
egenskapene ved kommunene…innvirker på 
valgdeltakelsen….heller ikke 
kommunestørrelse påvirker deltakelsen.  … 
det å bo i en liten kommune (under 5000 
innbyggere) øker ikke sannsynligheten for å 
delta.» 


