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Kinn mot Kinn ble ingenting
Kinndemokratiet har talt. Med 44 stemmers overvekt sier flertallet 
nei til å dele en allerede delt kommune.
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Nord i Kinn ligger Måløy. For å komme seg herfra til den sørlige delen av kommunen må man gjennom Bremanger kommune. Foto: 
Shutterstock/NTB
U

L a folk få bestemme selv.
Det er selve kronargu-
mentet for å holde folke-
avstemning. Da kan Ola

og Kari skjære gjennom i betente
saker. Men lite har det med å
skape mindre avklaring og mer
gruff enn sånne avstemninger.

Med 49,14 mot 48,55 prosent av
stemmene sa nesten-flertallet i
Kinn torsdag nei til å dele Norges
rareste kommune i to. Onsdag er
det kommunestyremøte. Hva de
folkevalgte skal si og mene om
den rådgivende folkeavstemnin-
gen, er på ingen måte gitt.

Det spesielle med Kinn er at
kommunen alt er fullstendig fy-
sisk delt. Fra den sørlige delen av
Kinn, den tidligere Flora kom-
mune, må man kjøre i et par ti-
mer gjennom Bremanger kom-
mune for å komme til den nord-
lige delen av Kinn, det som inntil
2020 var Vågsøy kommune. Al-
ternativt kan man ta hurtigbåten
mellom byene Florø sør i Kinn og
Måløy nord i Kinn – forbi kysten
av Bremanger.

Underveis krysses den tidligere
fogderigrensen mellom Sunn-
fjord og Nordfjord. Men akkurat
det poenget får bare være nevnt
som en parentes i en vestlandsge-
ografi og en sak som er mer enn
kronglete nok som den er.

Vær forsiktig med fjordinger.
Hvorfor Kinn i nord og Kinn i sør
ikke rett og slett kan slås sammen
med Bremanger til én kommune,
må man muligens sitte på et kon-
tor i Oslo for ikke å forstå. Kan-
skje hadde det vært for lett. Og
for ufølsomt. Fjordinger skal ikke
få tredd administrative løsninger
ned over hodet fra rikspolitikere
plassert i øst.

Regjeringen Solberg, med kom-
munalminister Jan Tore Sanner
som saksbehandler, satset på fri-
villighetssporet da de gikk løs på
sin store kommunereform. De
ville ha færre, større og først og
fremst mer robuste kommuner.
De fristet med økonomiske gul-
røtter til dem som gikk sammen
frivillig.

Sluttresultatet var ikke all ver-
den. Tallet på kommuner gikk
ned fra 426 til 358. 38 kommuner
forsvant gjennom frivillige pro-
sesser, mens 32 kommuner gikk
inn i 9 større enheter gjennom

47 prosentene som holdt seg
hjemme på valgdagen. De fleste
av partiene vil stille sine repre-
sentanter fritt.

Men ingen av disse arme folke-
valgte kan vende det andre kinn
til. De må manne seg opp og
stemme for om kommunen skal
søke departementet om oppde-
ling eller ikke. Glede noen, skuffe
andre. Det blir enda sårere og
vanskeligere enn om folkeav-
stemningen ikke var blitt holdt.

statlig overstyring.
I Kinn-saken ville ikke Stortin-

get bruke tvang mot Bremanger,
som ikke ville slå seg sammen
med Flora og Vågsøy. Slik fikk
landet altså denne snurrige, to-
delte og selvsagt smellvakre Kinn
kommune, som har sitt navn fra
øya Kinn vest av Florø.

Mindretallet har ofte rett.
I februar var det folkeavstem-

ning i Innlandet fylkeskommune.
50,7 prosent av velgerne sa da ja
til å dele fylket og gjenreise de
gamle fylkene Oppland og Hed-
mark. Mindretallet på 48,1 pro-
sent gikk inn for å bygge Innlan-
det videre. Etterpå vedtok fylkes-
tinget å følge rådet fra mindretal-
let.

For det er jo slett ikke alltid fler-
tallet har rett. Tvert imot er det
mindretallet som alltid har rett,
ifølge Henrik Ibsens doktor
Stockman. Den tidligere ameri-
kanske presidenten Donald
Trump tar det enda lenger og sier
at mindretallet egentlig er flertal-
let, så dette er demokratisk dypt
kompliserte spørsmål.

I Kinn-avstemningen deltok
bare 53 prosent av de 13.000
stemmeberettigede. Det gir beha-
gelig slingringsrom for kom-
munestyret som står fritt til å
tolke stemningen også blant de
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Kinn kommune markert i grønt. I midten ligger 
Bremanger kommune i hvitt. Illustrasjon: NTB
U

12 Lørdag 3. september 2022  


	Kinn mot Kinn ble ingenting

