Tvangssammenslåing er ikke løsningen – samarbeid er stikkordet:
Samarbeid på tvers av kommunegrensene blir stadig mer aktuelt, og er en god løsning
på mange utfordringer for å sikre høy kompetanse, gode fagmiljøer og praktiske
løsninger. For å sikre god styring krever dette aktivt eierskap i interkommunale
selskaper (IKS) og andre samarbeidsmodeller.
Senterpartiet godtar ikke tvangssammenslåing av kommuner. Vi vil kun endre
kommunegrensene hvis innbyggerne i de berørte kommunene mener det er til beste for
dem skriver Per Kristian Skulberg i dette innlegget.

I Kommunal Rapport sist uke vises det til en undersøkelse hvor 81 % av lokalpolitikerne i
landet ønsker kommunesammenslåing, og hele 88 % i Østfold. Det verken denne avisen eller
andre medier klargjør, er at den voldsomme oppslutningen skiller ikke mellom ved frivillighet
og med tvang. Mange i Sp har svart positivt på spørsmålet, når premissen om frivillighet er
inkludert i svaret. Verdt å merke seg er det er kun vel 30 % av lokalpolitikerne som ønsker
sammenslåing med tvang.
Helsereform gir spennende muligheter som krever nye løsninger
Senterpartiet ønsker kommuner som sørger for inkluderende skoler hvor kunnskap er viktigst,
gode omsorgstilbud gjennom alle livets faser, aktivt kulturliv og trygge sosiale nettverk. Kort
sagt vil vi ha levende lokalsamfunn i hele Østfold og hele landet.
Den rødgrønne regjeringen flytter gjennom den nylig framlagte Samhandlingsreformen,
helsetjenestene nærmere innbyggerne. Kommunene vil få økt ansvar for å forebygge og
behandle sykdom og fremme helse. Samarbeid mellom kommunene vil være en styrke og
skape bedre tjenester. Men; det er en avsporing at kommunene må slåes sammen for å få det
til.
Senterpartiet ønsker en åpen diskusjon om hvordan kommunene best kan løse eksisterende og
nye oppgaver, blant annet for å tiltrekke til seg gode helsearbeidere med høy faglig
kompetanse
Demokratiet blir ikke bedre med storkommune
Venstre går i spissen for flere andre partier som mener kommunesammenslåinger med tvang,
er nødvendig for å løse helsereformen. Et av argumentene er manglende demokrati i
interkommunale selskaper. Vi er sterkt uenig.
Det blir ikke mer demokrati om Indre Østfolds 10 kommuner ved tvangssammenslåing blir til
en eller to kommuner. Antall kommunepolitikere totalt vil bli drastisk færre.
Publikumsnærheten til beslutningene vil føles lenger unna.
Om alle de 67 samarbeidsprosjektene vi har i Indre Østfold blir en del av storkommunen, blir
det ikke mer demokrati i forhold til virksomhetene.
Mediene har lite fokus på hverdagene i IKS-ene og andre samarbeidsmodeller vi har i
regionen. Det betyr ikke at den politiske styringen er fraværende eller dårlig.
Senterpartiet ønsker imidlertid sterkere eierstyring. Vi ønsker bedre og raskere rapportering
til eierne om avvik fra budsjett og drift. Dessuten ønsker vi at det blir obligatorisk med minst
to eiermøter i året, og hvor det er rom for å kunne justere rammer og vilkår for driften, på linje
med det kommunestyrene gjør i forhold til egne virksomheter.

Bløff om Danmark
Danskene gjennomførte en radikal kommunereform i 2006 hvor 270 småkommuner ble til 98.
Flere partier viser til at dette må vi lære av.
Danmark er et lite land. I areal utgjør det fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud
og 65 % av Oppland. I dette geografiske området har vi per i dag 93 kommuner!
Vi har altså en god kommunestruktur allerede, sammenlignet med Danmark.
Erfaringene fra Danmark viser at det har ikke blitt mindre byråkrati eller sparte penger på de
få årene siden tvangssammenslåingene.
Fredrikstad har opplevd det samme. Offentlig sektor har økt mer der enn i småkommunene,
og økonomien under Frp-styret har blittt så dårlig at salg av kommunale eiendommer brukes
til drift. Sist nytt er full stans i alt kommunale vedlikehold.
Helt konkret: Hvilke kommuner vil Venstre og de andre partiene legge ned?
Senterpartiet avviser at Stortinget skal tegne kommunekartet over hodet på innbyggerne. Den
norske velferden måles i hva kommunene gir innbyggerne av tjenester. Derfor skal også
innbyggerne bestemme om kommuner skal slås sammen.
Andre partiet vil bruke penger på å framtvinge kommunesammenslåinger. Senterpartiet vil
bruke pengene på bedre tjenester.
I følge Smaalenenes Avis/Aftenposten er det flertall på Stortinget for tvangssammenslåinger,
kun Sp og SV er i mot. Venstre fører an for å bruke tvang for å få større kommuner. Det
gjelder like mye Ap, Frp og H, mens KrF ikke er tydelig på hva de egentlig vil når dette helt
klart blir tema i en borgerlig regjering.
Indre Østfolds 10 kommuner hører definitivt med blant de som risikerer tvangssammenslåing
av de nevnte partiet. Hittil har de ikke våget å vise sitt sanne ansikt og vise hvordan de ønsker
å tegne kommunekartet for regionen. Det bør de gjøre før valget. Tåkeprat nå og klare
signaler om et par år er å forlede velgerne.
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