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Flere ordførere fortvilet

REFORM: Flere ordførere håpet å bli tvunget til sammenslåing med
Jens Kihl | Kjetil Magne Sørenes
politikk@klassekampen.no

POLITIKK
Just do it

nn Daglig leder i Agri
Analyse, Christian Anton
Smedshaug, leverte i
Klassekampen i går et
forfriskende økonomisk
program. Myndighetene
bør gjennom aktiv næringspolitikk sørge for
investeringer i industri- og
produksjonsvirksomhet i
Norge.
Han gir
blaffen i
dogmer
om
næringsnøytralitet og
prinsippet
om at norske bedrifter
enten må klare seg på det
frie internasjonale markedet, eller dø. I stedet vil
han sørge for produksjon
på bakgrunn av den
kapitalen som aldri kan
rømme til Bermuda eller
Panama. Norske naturressurser. Og mens økonomer
flest får magesår av å tenke
på det gjennomregulerte
norske landbruket og
matvareindustrien,
framhever Smedshaug
næringen som eksempel til
etterfølgelse for hvordan
man politisk kan sikre
økonomisk aktivitet som
ellers ikke ville eksistert.

DAGBOKA

nn Det er lett å miste
grepet om virkeligheten
når den økonomiske
debatten fylles opp med
vanskelige makrotall,
valutakurser og nivå på
kapitalens maksimale
marginale skatter. En
økonomi måles i kvantitet,
ikke kvalitet. I en situasjon
der folk går uvirksomme er
det viktigere å sørge for at
noe skjer, enn å gruble over
om det vi skal finne på vil
være noe teknologi- og
produktivitetsledende i
verden. Landbruk, fiskeri,
eller for så vidt en beskyttet industri, skaper økonomisk vekst selv om den
ikke ville klart seg i et
scenario med andre
rammebetingelser.
nn Framsnakking av
proteksjonisme og reguleringer har blitt det mest
politisk ukorrekte i Norge.
Hver gang enorme oljekontrakter, skipsbyggingsoppdrag eller it-prosjekter går
til utlandet, synker norsk
produksjon og økonomi.
Det er kanskje bra for
verdens produktivitet, men
Norges andel av denne
gevinsten overstiger ikke
det kvantitative tapet av
økonomisk aktivitet.
Stian Nicolajsen

nabokommuner, men ble ikke hørt. – Det er rett og slett galskap for
Loppa å stå alene. Jeg er utrolig skuffet på vegne av Loppa-samfunnet, sier Høyre-ordfører i Loppa, Steinar Halvorsen, til Aftenposten.
Til tross for at innbyggerne sa et tydelig nei til sammenslåing med
Alta, ba Halvorsen Stortinget om å tvangssammenslå de to finnmarkskommunene. Varaordfører Geir-Ketil Hansen (SV) i Narvik i
Nordland sier til avisen Fremover at han er opprørt og provosert over
at regjeringen ikke ville samle Narvik, Evenes, Ballangen og
Tysfjord i én storkommune i Ofoten.
©NTB

Flertallet av de 13 kommunene som blir tvangs

Sier nei til Sp-s
UENIGE: Sp vil
separere kommunene som blir slått
sammen med
tvang, dersom de
vinner valget. Men
ordførerne er
skeptiske til skilsmisseplanene.

KOMMUNEREFORMEN

FAKTA

Kommunereformen:
n Gjennom regjeringens

kommunereform blir tallet på
kommuner i Norge redusert fra
428 til 358. 94 kommuner har
funnet sammen gjennom
frivillige prosesser og slår seg
sammen til 39 nye kommuner.
n Høyre, Frp, KrF og Venstre er
enige om å bruke tvang mot 13
kommuner for å tvinge dem til
å slå seg sammen med andre:
Spydeberg, Skedsmo, Fet,
Sørum, Lindesnes, Søgne,
Leikanger, Balestrand, Vikna,
Leka, Bindal, Ørland og Haram.
n I en meningsmåling som er
utført for VG er 53 prosent av
de spurte imot tvangssammenslåing, 29,8 prosent er positive.

Av Pål Hellesnes

mer eller mindre umulig.
«Eventuelle tvangssammen- Mange hundre ansatte vil alslåinger gjort like før valget lerede ha fått arbeidsavtale i
2017, skal oppheves», står det den nye kommunen, og det å
i Senterpartiets program- reversere det vil være veldig
forslag til stortingsvalget.
kostbart. Det å lage en stor
Også Arbeiderpartiet har kommune på over 100.000
lovet
tvangssammenslåtte innbyggere er krevende, og
kommuner skilsmisse om de 2020 er en kort frist for å få det
ønsker det.
til, så vi må komme i gang
En ringerunde Klassekam med en gang, sier Astrid Marpen har gjennomført til ord grethe Hilde (Ap), ordfører i
førerne i de 13 kommunene Søgne kommune, som etter
regjeringen og samarbeids planen vil bli slått sammen
partiene KrF og Venstre har med Songdalen og Kristianblitt enige om å slå sammen sand.
med tvang, viser at de aller
Hun får følge av Amund
fleste er skeptiske til å gjøre Hellesø (Ap), ordfører i Vikna,
om på et tvangs
som
blir
tvunget
vedtak.
sammen Nærøy, Leka
– Vi har satt i gang
og Bindal.
allerede med å samle
– I utgangspunktet
tjenester. Å begynne
høres det helt merkenye diskusjoner om
lig ut. Hva gjør vi da
det, vil være spesielt
etter vedtaket i Storfor de noen tusen antinget? Skal vi vente
satte. Jeg er klar over
til etter valget? Vi har
at omkamp er en
jo mange ansatte i
Per Helge
norsk nasjonalidrett,
kommunen som blir
Johansen
men jeg tror ikke det
berørt. Blir det nå et
blir noe av for oss,
tvangsvedtak, må vi
sier Petter Schou (H), ordfører jobbe med det som utgangsi Spydeberg, som skal slås punkt. Jeg ser ikke helt for
sammen med Hobøl, Askim meg at vi skal reise til Oslo og
og Eidsberg.
be om oppheving. Det blir å
rote til prosessen enda mer,
Tunge prosesser
sier han.
Mange av de 13 ordførerne
trekker fram hensynet til de Håper på separering
ansatte i kommunene når de En av ordførerne Klassekambegrunner sin skepsis til å pen har snakket med, uttrykgjøre om en tvangssammen- ker et utvetydig ønske om seslåing etter stortingsvalget.
parering etter valget:
– Jeg ser det praktisk som
– Kommunereformen er

SKEPTISK: Petter Schou (H), ordfører i Spydeberg, tviler på at Ap kommer
rå. Det er som et spill som
foregår i komiteen og regje
ringen, men det angår men
nesker i aller høyeste grad.
De kjører over folket og til
bakemeldingene som har
kommet. Vi håper folket kan
bli med på å ta tilbake kon
troll, sier Per Helge Johansen
(Sp), ordfører i Leka.
Bindals ordfører Britt Helstad (Ap) er også åpen for muligheten.
– For noen kan det være
viktig å få muligheten, men

først må Ap vinne valget, sier
hun.

Kritisk til prosessen
Uavhengig av politisk farge er
de fleste ordførerne kritisk til
at Stortinget bruker tvang.
– Vi er prinsipielt mot bruk
av tvang. Jeg synes heller
ikke argumentasjonen fra regjeringen er den sterkeste så
langt, sier Tom Myrvold (H),
ordfører på Ørland, som slås
sammen med Bjugn.
paalh@klassekampen.no

