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Tema 

• En tilbakeblikk, en innrømmelse – og et ‘puzzle’
• En forklaringsmodell
• Et poeng til slutt…



Tilbakeblikk, valgkampen 2017: Støre sa…

 og ble ‘faktasjekket’: NRK ringte 
bygdeforskerne



Jeg sa: «Det går likar no…»



5

Men Jonas hadde rett, det var noe på gang



Innrømmelse et ‘puzzle’

• Valget i 2019 viste at jeg tok feil og Støre 
hadde rett! 

• Hvordan kan det «gå likar no» samtidig som et 
distriktsopprør bygger seg opp?



En forklaringsmodell

Utgangspunktet: Norge er: 

1. En ressursbasert 
politisk økonomi

2. En distribuert  
velferdsstat



En forklaringsmodell

Hva skjer med 
ressursene?

Hva skjer med 
(velferds)staten?

Hvem fortolker 
og begrunner?



Hva skjer med ressursene –
Strukturell omfordeling
Fremgang og tilbakegang i de ‘gamle’ 
distriktsnæringene

Effektivisering og faste produksjonsvolum 

• Færre i jordbruket og foredlingsindustrien
• Færre i fiskeri og fiskeforedling
• Færre i skogbruk og skogindustri

 Ressursene og marginene fordeles på færre!

Vekst for ‘nye’ distriktsnæringer

• Oppdrett
• Gruvedrift
• Turisme
• Vindkraft

Ressursene er lokale – men eksterne aktører 
kontrollerer og høster gevinstene

Kontroll  med, og gevinst fra, lokale ressurser 
konsentreres hos færre. 

Flere står uten innflytelse



Hva skjer med (den distribuerte) staten 
– Tilbaketrekning
• Kommunesammenslåinger

• Nedlegginger
– Fødestuer og lokalsjukehus
– Forsvarsanlegg
– Skoler og læresteder
– Lensmannskontor

• Ei rekke offentlige tjenester 
sammenslåes og/eller privatiseres

– NPM-reformer

• ‘Desentral konsentrasjon’ 
– Mattilsynet
– Statens vegvesen
– Kystverket

• ABE-reformen
– 0,5 prosent årlig kutt i alle statlige virksomheter
– Institusjonalisering av ostehøvelprinsippet

Staten trekker seg tilbake fra 
lokalsamfunn og lokalbefolkning



En grådigere stat
• Den (gamle) liberale staten 

– Liten og effektivt
– ‘Markedet ordner opp’

• Den (gamle) sosialdemokratiske staten 
– Stor og generøs
– ‘Staten tar ansvar’

• Den (nye) grådige staten
– Stor men vil yte mindre 
– Privatisering av ansvar

Hvem liker vel en grådig stat?



Jadda, 
det finnes gode begrunnelser…
• Effektivisering
• Modernisering
• Fornying
• Tilpasning

– Til teknologi
– Til marked
– Til klima(politikk)

• Det grønne skiftet

• Nødvendige reformer

• Men, 
– hvem begrunner? 
– hvor begrunnes det?
– hva er utgangspunktet? 
– Hva er formålet?



 En uggen følelse
• Av et tre-dobbelt ran av:

– kontrollen over ressursene 
– likeverdig tilgang til velferdsstaten
– innflytelse på fortolkning

• Så, Støre hadde rett i 2017: 
– Det er en økende konflikt mellom sentrum og 

periferi norsk politikk
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Sluttpoeng…
• I både politikk og økonomi:

– er det forskjell på det man umiddelbart vil oppnå og de strukturelle 
effektene man skaper

– slår handlinger ut ulikt i sentrum og i periferi

• De som lager politikk og legger føringer for økonomien
– Må løfte blikket fra det umiddelbare til de langsiktige effektene
– Må tenke spesifikt på hvordan politikken slår ut langs sentrum-

periferidimensjonen 

• For å vinne valg må de vise hvor de står, ikke bare hva de forstår



Takk for oppmerksomheten
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