
Byråkrater 

I det norske språket er byråkrati nesten å forstå som et skjellsord. Jeg tenker at for at et samfunn skal 

fungere må man ha et byråkrati. Hvordan ville et samfunn uten byråkrati og byråkrater vært? Svært 

lite hadde fungert. Men det må ikke bli slik at byråkratiet og byråkratene glemmer at de skal drifte og 

utvikle samfunnet, ikke sinke og begrense.  

Vi har i flere år arbeidet med en kommunedelplan for Gulsvik. Denne planen er helt avgjørende for 

videre utvikling av boligområder, næringsområder og ikke minst infrastruktur i Gulsvik. Ikke minst 

med tanke på framtidige muligheter som vil komme som en følge av den generelle utviklingen på 

Ringerike, og ikke minst med Ny E16 og Ringeriksbane i 2024. Hele planprosessen har vært en 

langdrug kamp. Først mot Fylkesmannen som mente boligbygging i Gulsvik var i strid med nasjonale 

bestemmelser om samordna transportplanlegging, på norsk: Boligbygging i Gulsvik skaper 

klimagassutslipp og er derfor uønska. Etter at det kom ny regjering høsten 2013 trakk Fylkesmannen 

sin innsigelse.  

Statens Vegvesen har hatt innsigelse mot avkjøringene på Gulsvikskogen og til Roppemoen. Flå 

kommune har brukt Asplan Viak til å utarbeide planer for mulige avkjøringer. Disse er oversendt 

Statens Vegvesen. Vi har venta i fire mnd. på svar. Tiden går, men byråkratiet står. For å komme i 

dialog med Vegvesenet måtte vi derfor be Fylkesmannen om mekling. Etter mitt syn helt unødvendig, 

men slik kommunestyret så det, den eneste muligheten til å komme i kontakt med 

innsigelsesmyndigheten. 

Denne saken er en av mange jeg i mine 10 år som ordfører har opplevd. Statsbyråkratiet kommer på 

banen, stopper prosesser og forsvinner så inn igjen i bunkersen sin, der nye framstøt planlegges, men 

gamle saker blir liggende. Med et slikt byråkrati vil Norge stoppe. Vi trenger et robust, fleksibelt og 

løsningsorientert byråkrati som gjerne må komme med innsigelser, men som også må ønske å bidra 

til å finne løsninger. 

Med ønske om en god og løsningsorientert vår og påske 

 

Flå - først i Hallingdal 

Tor Egil Buøen 

Ordfører 

 

   

 

 


