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U Etter sedvane skulle 
det også ha vore folk-

erøysting om norsk medlem-
skap i EEC/EF/EU i år. Det 
er enkel, konstitusjonell 
matematikk: 1972 + 22 = 1994 
+ 22 = 2016. 
Andreas Hompland, spaltist, i Dagbladet

KLARTEKST
Trygve W. Jordheim
trygve.jordheim@vl.no

Folket har sagt sin mening om kommunefu-
sjon i store deler av landet, og tendensen er klar: I 
små kommuner får politikerne beskjed om å kaste 
fremforhandlede intensjonsavtaler i søpla. Særlig 
gjelder dette på steder der man i realiteten ville ha 
blitt innlemmet i en kommune som man har et ek-
sisterende lillebrorkompleks overfor.

Slik gikk det i Vest-Agder, der Stor-Kristiansand 
nylig ble lagt dødt. Stor-Arendal har også fått nåde-
støtet – av fire småkommuner som i dag er avhen-
gige av en rekke interkommunale tiltak som neppe 
ville ha vært mulige å realisere uten nettopp Arendal.

Som innbygger i en kommune som klarer seg 
fint på egen hånd (Asker), men som likevel kommer 
til å fusjonere med to andre (Hurum og Røyken), be-
gynner jeg å bli lei av å høre folk fortelle hvor glad 
de er i rådhuset sitt og at de derfor vil fortsette å bo 
i en kommune med 878 innbyggere.

Folk i små kommuner er fornøyde med tjenestetil-
budet sitt, påpeker Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum 
ustanselig. Han nevner sjelden den systematiske pen-
geflyttingen fra store til små kommuner som ligger 
i det nåværende inntektssystemet, som regjeringen 
ønsker å endre. I dag kan Utsira, med 200 innbyggere 
og et basistilskudd på 13,3 millioner, bruke 66.000 
kroner mer per person enn Oslo kan. Når folk i små 
kommuner begrunner sin sammenslåingsmotstand 
med at de er redde for å miste nærheten til et råd-
hus som de sikkert aldri besøker, er det all grunn til 
å være mistenksom.

i en artikkel på minervanatt.no skriver professor 
Rune Dahl Fitjar ved Universitet i Stavanger at kom-
munereformen av mange feilaktig blir fremstilt som 
«en kamp mellom fornuft og følelser». Han forklarer 
hvordan småkommuner nyter godt av infrastruktur 
og andre investeringer som storebror betaler for. De 
små stemmer nei til sammenslåing helt rasjonelt, 
fordi de vil slippe «å betale for goder som de i dag 
får gratis», konkluderer Fitjar.

i norge har vi god tradisjon for spleiselag. Derfor 
er det riktig å endre en kommunestruktur som bidrar 
til at noen drar uforholdsmessig stor del av lasset.

Bli med på 
spleiselaget
Dropp argumentene om kommuneiden-
titet og nærhet til rådhuset. Frykten for 
sammenslåing handler mest om penger.

det være slik. Resultatet av en 
sånn samfunnstenkning er at det 
demokratiet vi kjenner og har 
dyrket frem i Europa, skifter ka-
rakter og blir et slags autoritært 
demokrati. I motsetning til det 
liberale demokratiet, som aner-
kjenner et mangfold av holdnin-
ger, tilstander og tanker, har vi 
– godt skjult, som alltid når slikt 
skjer – fått et autoritært demo-
krati, som lever av å redusere an-
dres tanker, følelser og handlin-
ger inn i håndgripelige former og 
kaller det «sannheten». 

Men sannheten er mangfoldig.

Museumsg jenstand. Det 
euro peiske «fellesskapet» – jeg 

skriver ordet i anførselstegn – 
er stort. Noe av det første som 
vippes av banen for å få fart på 
det hele, er den brysomme reli-
gionen, det religiøse menneske 
og dette menneskets institusjo-
ner. 

Det er simpelthen en viktig 
forutsetning at religionen blir av-
skaffet (jfr. små tegn som kors- 
og hijabforbud) og erstattet med 
lover og regler. 

Den lokale og nasjonale 
 kulturen, religionen og det  lokale 
språket har fulgt oss fra starten 
av og gjort oss sterke. Når det 
 store fellesskapet ikke går opp 
uten at alt dette fjernes, er det 
kveld.

U 
Når toneangivende 
filosofer gang på 
gang tar ordet og 
forteller oss at 
krisen i Europa 
ikke er økonomisk, 
men kulturell og 
åndelige, blir de 
nærmest betraktet 
som revyartister.

HØYLYDT: EU-valget i Stor-
britannia i kveld har vært 
høylytt forberedt. Én ting er 
de økonomiske konsekven-
sene av «ut» eller «inn», 
noe annet er det åndelige og 
ideologiene som ligger bak. 
Her tar en «ut av EU»-trailer 
seg frem gjennom Parlia-
ment Square. 
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Finansdepartementet varsler ingen 
utsettelse av høringsforslaget om 
skjerping av land-for-land-rappor-
tering for utvinningsselskaper som 
Vårt Land skrev i går. Som tidligere 
varslet er det fortsatt planlagt å 
sende forslaget på høring i løpet 
av sommeren, og at evalueringen 
av gjeldende LLR-regelverk skal 
 ferdigstilles våren 2017.
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