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DEBATT: Tilbakebetaling av moms – eit statleg ran? SIDE 17

SAmmEn igjEn
Sigrun Vågeng og Gunn 
Marit Helgesen er inn-
stilt på et konstruktivt 
partnerskap når de snart 
møtes igjen som Nav-
direktør og KS-leder.

SIDE  13

Flyktninger  
gir overskudd 

Fjell kommune budsjetterer 
med et millionoverskudd 
på å bosette flyktninger.  
– Tilskuddsordningene er 
svært SjEnErøSE, sier råd-
mann Steinar Nesse.  SIDE  10

Masoud Ibrahim (f.v.),  
Zardasht Haji og  

Kawa Hamza Hasan  
på kurs hos voksen- 
opplæringen i Fjell.

FOTO: MAGnUS KnUTSEn BjørKE

94.000 leverandører fakturerte  kommunene for til sammen 127 milliarder kroner  i 2014

Leverandørdatabasen er et abonnementsprodukt fra

– Hvilke bedrifter leverer til hvilke kommuner?
– Hvor mye har leverandør x fakturert kommune y? 
– Hvilke bransjer kommer leverandørene fra? 

Skaff deg viktig  
styringsinformasjon!
Mer informasjon her: data.kommunal-rapport.no

går BrEDT uT
Ordfører Hedda Foss Five 
(Ap) i Skien er åpen for 
samarbeid både med 
 Høyre og KrF. 
                Protestlista
                Bypartiet vil hun
                unngå.   SIDE  4

KommEnTAr
Kommunereformen ligger 
nede for telling. Høyre og Ap 
ønsker reform, men nå kreves 
det godt politisk håndverk for 
å blåse liv i strukturarbeidet.

      Jan Inge Krossli  side 2
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Me ning

Svekket reform

Valgresultatet svekker kommunereformen, men bildet 
er ikke entydig. Et nytt, bredt nasjonalt forlik må 
til for å gi den styrke igjen. 

le der

Par ti ene med flest mot stan de re av kom mu ne re
for men – Ar bei der par ti et og Sen ter par ti et – gikk 
mest fram i val get. De lig ger an til å få om lag 50 
og 15 fle re ord fø re re, vi ser vår ord fø rer sta tus på 
nett. Man ge av dis se vil øns ke å brem se sam men
slå ings pro ses se ne.

For Sp var kamp mot kom mu ne re for men spe
si elt, og sen tra li se ring ge ne relt, en ho ved sak 
i valg kam pen. Det var en vik tig grunn til de res 
fram gang, sær lig i små og mel lom sto re kom mu
ner. Men det er ikke rik tig, slik en del kom men
ta to rer har hev det, at Sp har gjort et brak valg. 
De gjor de et dår lig valg i 2011, og er til ba ke på 
et litt høy ere nivå enn i lo kal val ge ne de sis te 20 
åre ne. Men det er et godt styk ke igjen til val ge ne 
rundt fol ke av stem nin ge ne om EF/EU, som var 
brak valg.  

I Nord dal in nerst på Sunn mø re fikk Spve te ra
nen Arne Sand nes rent fler tall. Han me ner Sp
fram gan gen bør være en vek ker for re gje rin gen.

– Det te valet er ein sterk og tydeleg pro test mot 
re gje rin ga sin po li tikk for sen tra li se ring og re for
mer, frå eit sam funn med levande byg der til eit 
meir ur ba ni sert sam funn. Folk vil ikkje ha det 
slik, sier Sand nes til Sunn mørs pos ten. 

Sam ti dig pe ker han på den fol ke fat ti ge kom
mu ne nes stør ste ut ford ring: Å snu en ne ga tiv be
folk nings ut vik ling. 

Men bil det er ikke en ty dig. Lo kal po li ti ke re i 
både Ap og Sp ar bei der ak tivt med kom mu ne
sam men slå in ger over hele lan det. I Hed mark har 
Ap fått sam men slåings po si ti ve ord fø re re på be
kost ning av Sp. En kel te ste der, som i Ind re Øst
fold, har Høy re gått mot den na sjo na le strøm
men og fått fle re ord fø re re som iv rer for sam
men slåing. 

Re form pro ses se ne vil fort set te som plan lagt, 
el ler de vil ta litt leng re tid. Det sva rer et klart 
fler tall i vårt lo kal po li ti ker pa nel len ger bak i avi
sa. Men en fi re del tror re for men kan stan se helt 
opp. 

Av de 14 fol ke av stem nin ge ne om re for men ble 
det ja i to og likt i én. I 11 ble det nei. Det te svek
ker selv sagt re for men di rek te fle re ste der. Selv 
i kom mu ner hvor sam men slå ings tan ken had de 
mod net len ge, som i Gran og Lun ner, ble det nei 
i fol ke av stem nin gen. I høst og til vå ren plan leg
ger 70 kom mu ner råd gi ven de fol ke av stem ning 
om sam men slåing. Kan skje får re sul ta te ne fra 
valg da gen fle re til å ten ke seg om. Skal folk i dis
se kom mu ne ne bli over be vist, kre ves det of fen
siv og ty de lig tale fra både na sjo na le og lo ka le 
po li ti ke re.  

Et na sjo nalt for lik kan gi re for men 
en nød ven dig re start 

Kom mu ne re for men er i valg kam pen blitt klist
ret til re gje rings par ti ene Høy re og Frem skritts
par ti et, og til kom mu nal mi nis ter Jan Tore San
ner (H). Re gje rin gen må selv sagt ta ho ved an
sva ret for re for men. Men det er igjen grunn til 
å min ne om at et bredt stor tings fler tall av Høy
re, Frp, KrF, Venst re og Ar bei der par ti et me ner 
at kom mu ne struk tu ren bør end res: For å kun ne 
til by best mu lig og li ke ver di ge vel ferds tje nes ter 
over hele lan det og for å få en hel het lig are al og 
trans port plan leg ging i de sto re by om rå de ne. 

I valg kam pens de batt om kom mu ne re for men 
tok lo kal po li ti ke re i fle re par ti er til orde for at le
del sen i Høy re og Ar bei der par ti et måt te set te seg 
ned sam men et ter val get og gjø re et nytt for søk 
på å lage et na sjo nalt for lik om re for men. Både 
Jo nas Gahr Støre og Jan Tore Sanner var åpne 
for sli ke sam ta ler. Et na sjo nalt for lik kan gi re
for men en nød ven dig re start. De to stør ste par ti
ene er eni ge om be ho vet for en re form, men det 
kre ves et godt po li tisk hånd verk for å bli eni ge. 
Av ta len om po li ti re for men og sy ris ke flykt nin ger 
er fers ke eks emp ler på at det er mu lig.

Aktuell

1 Hvordan føles det å ta 
ordførerklubba fra Arbei-

derpartiet, som har hatt den 
i 104 år?
– For meg så er dette en stor 
lagseier. Fra vi startet arbeidet 
med å lage en god liste, så er 
det lagarbeidet i Senterpartiet 
Meråker som har stått i fokus. 
Jeg er stolt på partiets vegne 
for at vi har greid dette. Så er 
det også sånn at alle lag har en 
leder, og jeg er så heldig å være 
den laglederen.

2 Men du gleder deg vel til 
ordførerjobben?

– Jeg er kjempeydmyk, og er 
spent på de muligheter dette 
kan gi. Det jeg gleder meg til, er 
å få til et godt samarbeid i kom

munestyret. Nå er det bare å 
gripe sjansen. Men vi må nok 
stikke fingeren i jorda også, og 
si at den første utfordringen vi 
har er å få på plass et budsjett 
der vi er nødt til å kutte masse.

3 Men Arbeiderpartiet vil 
fortsatt ha en viss innfly-

telse i kommunestyret?
– De inngår i et valgteknisk sa
marbeid, som reder grunnen 
for videre prosesser. For mens 
vi er like på noen punkter, er 
vi forskjellige på andre. Da blir 
det viktig for meg som ordfør
er å skape et rom som er egnet 
for de gode diskusjonene som 
er viktige for de resultatene vi 
vil oppnå.

4 Ryktene forteller at du i 
tillegg til å bryte Ap-tra-

disjonen i kommunen, også 
er den første kvinnelige ord-
føreren noensinne?
– Det stemmer nok det. Men 
om det er en mann eller dame 
som er ordfører, har ingen be
tydning. Og en artig digresjon 
er at vi nå har en motsatt utfor
dring i formannskapet. For fire 
år siden var det bare menn som 
satt der, men nå er det én mann 
og fire kvinner. Det er jo en stor 
vridning.

Vegard Venli, 470 69 391
vegard@kommunal-rapport.no

spørs mål

fire

Bakgrunn
etter 104 år med mannlige 
arbeiderparti-ordførere i 
meråker kommune, tar en 
kvinne fra senterpartiet nå 
over klubba.

Kari Anita Furunes (Sp) blir Meråkers nye ordfører og bryter en over 
HUnDrE År lang tradisjon. Akkurat det er hun ikke så opptatt av. 
Politikken og lagånden derimot – det er viktig.

Kari Anita Furunes. 
Foto: ole alexander 

KirKnes

ukas  
kom men tar
Jan inge 
Krossli

Journalist i
Kommunal rapport
jan@kommunal- 
rapport.no

er felles valg-
dag løsningen?

Å
rets valgdeltakelse 
ble den laveste siden 
2003. Bare 59,9 pro
sent stemte i kommu
nevalget og 55,8 pro

sent i fylkestingsvalget. Tilbakegang 
er en trend. Men er det en alvorlig di
agnose? Bør vi legge om til felles valg
dag?

Lokalvalget i 2011 var et spesielt valg. 
Etter terrorhandlingene dette året, 
endte valgdeltakelsen på 64,5 pro
sent. 

Folk stemmer i større grad hvis de 
opplever at det er viktig, som ved 
stortingsvalg. Årets folkeavstem
ning i Vear krets, som vil knytte seg 
til Tønsberg framfor Sandefjord, fikk 
også høy deltakelse (72,9). Tydelige 
alternativ trekker flere til stemmeur
nene, som vi for eksempel så i Oslo 
ved årets valg, der valgdeltakelsen er 
oppe i anstendige 63 prosent. 

Slik er det langt ifra overalt i lan
det. KSleder Gunn Marit Helgesen er 
blant dem som er bekymret for hvor
dan valgdeltakelsen utvikler seg. I 
forrige ukes avis sier hun at det kan
skje kan være et tema for KS lands
ting om kommune og fylkestings
valget bør gå av stabelen samme dag 
som stortingsvalget. Det vil etter all 
sannsynlighet gi høyere deltakelse, 
slik de opplever i Sverige.

Klart det kan være fint. Du var kan
skje også blant dem som delte begi
venheten på Facebook idet du kom 
ut av valglokalet. Mange gjorde det, 
slik vi gjerne gjør når vi har gjort el
ler opplevd noe positivt. Mange øn
sket samtidig godt valg! Men flere 
enn før ble altså sittende hjemme. 

Å la være å stemme er også legi
timt i et demokrati. Høy valgdeltakel
se er ikke et mål i seg selv. Represen
tativ deltakelse er imidlertid vesent
lig. Det er en alvorlig utfordring for 
demokratiet hvis store grupper ikke 
stemmer og valgdeltakelsen blir vel
dig lav. Vi er heldigvis ikke der.

Det blir interessant å høre hvor
dan forskerne vil si at årets forsøk 
med huskvalgetbrev og smser fra 
myndighetene til utvalgte grupper 
har virket. Enkeltkommuner har 
også kjørt egne tiltak. Det aller vik
tigste er uansett å skape ekte enga
sjement for politikken. 

Vi mener forholdene ligger bedre 
til rette for et aktivt lokaldemokrati 
med eget kommune og fylkestings
valg – med klare og lokale saker, som 
virkelig betyr noe for innbyggerne, 
som de kjenner at de vil påvirke.  



FASE 1
Veien fram til vedtak

FASE 2
Fra vedtak til oppstart  
ny kommune

FASE 3
Ny kommuneorganisasjon 
med ny politisk struktur

KS-KONSULENT HJELPER DENNE HØSTEN ET STORT ANTALL KOMMUNER MED Å GJENNOMFØRE:

• Utredninger
• Forhandlingsprosesser
• Innbyggerdialog

Kommune-
SAMMENSLÅING 

krever gode PROSESSER

Les mer på www.kskonsulent.no | Ta gjerne kontakt med oss | konsulent@ks.no

Vårt mål er å bistå kommunene med gode prosesser  
og saksutredninger slik at de kan treffe riktige valg for framtida.
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Kommunevalget

Sammen mot protestparti i Skien
Anti-bompengepartiet, Bypartiet, har sendt SJOKKBØLGER inn i Skiens- 
politikken. Nå finner de andre partiene sammen. Som i mange andre kom-
muner er Ap og KrF blitt gode venner.
sKIeN
I skri ven de stund er det frem de
les litt som skal på plass før de 
har en av ta le i Ski en. Ap fikk 19 av 
55 re pre sen tan ter og er det stør
ste par ti et. Det er na tur lig at det 
er sit ten de ord fø rer Hed da Foss 
Five (Ap) som in vi te rer til sam ta
ler.

– Først snak ker vi med sit ten
de koa li sjon som er Ap, SV, Sp og 
Venst re, pluss Rødt som vi har et 
valg tek nisk sam ar beid med. Det 
sy nes jeg er en real måte å opp
fø re seg på. Men så har vi også in
vi tert inn MDG og KrF, sier Five. 

Høy re har kon tak tet Ap for å få 
til en stor koa li sjon som har fler
tall. Foss Five sy nes ikke det er 
uin ter es sant hel ler.

– Vi har mye til fel les med Høy
re, og her i Ski en har vi vel ge re 
som vand rer mel lom de to par
ti ene. I and re kom mu ner i Tele
mark som Sel jord og Nome har 
Høy re og Ap fun net sam men. 
Men det skal kan skje litt mer til 
i en så pass stor kom mu ne som 
Ski en. Vi fram står jo som ho ved
mot stan de re i valg kam pen, så 

det blir kan skje litt van ske lig for 
vel ger ne å for stå at vi skal være 
på sam me lag et ter val get, sier 
hun. 

By pak ke og draps trus ler
Men By par ti et, nei dem er det 

ikke na tur lig å snak ke med, sy
nes Five. Five kal ler seg selv 
«Mis ses By pak ke». Hun har fron
tet pak ka iher dig. I pak ka lig ger 
en ut bed ring av vei en mot Vest
lan det, og en ut bed ring av en 
flas ke hals ved en tog over gang. 

Bom pen ger er en del av fi nan si e
rin gen, hele åtte sta sjo ner rundt 
Ski en. Gang og syk kel sti er er en 
for ut set ning. Fase en er ved tatt i 
Stor tin get. Det gjen står to fa ser 
til. Næ rings li vet vil ha den. Skul
le den vra kes, tar det tiår før noe 

nytt er plass.
– Sa ken har skapt mas se frust

ra sjon og en ga sje ment. Jeg har 
fått draps trus ler og man ge sin
na te le fo ner. Men et fler tall av 
vel ger ne stem te for par ti er som 
har gått inn for by pak ka, selv om 

Trafikken førte nytt parti inn i bystyret
– Vi prøver og snakke med de 
andre partiene. Men det er 
ikke lett. Vi har jo kjørt dem 
hardt i valgkampen, ler 
listetopp for Bypartiet, Tomas 
Bakken.
Bakken er programleder for mor
genshowet på Grenland Radio 
hvor trafikkavviklingen er en vik
tig ingrediens, og samferdselspo
litikk er sak nummer én for By
partiet.

Partiet sier nei til bypakka. 
Pakka har tre faser, og den første 
er allerede vedtatt i Stortinget. 

Det hele begynte for to år si
den. Det var store demonstrasjo
ner i Skien mot bypakka da by

styret behandlet den. Folkeak
sjonen for alternativ bypakke i 
Grenland ble dannet. En runde 
med hard lobbying mot partiene 
begynte. Det førte ikke fram.

– Da bestemte vi oss for at vi 
måtte inn der beslutningene tas, 
og dannet partiet, sier Bakken. 
Han mener de åtte er godt forbe
redt på bystyrelivet.

Partiet ønsker en ny firefelts 
motorvei til E18 og mindre bruk 
av bompenger. 

– Vi har regnet på det. Det vil 
koste 6–7 milliarder. Bypakka vil 
koste 10-12, sier Bakken.

Bypartiet blir av de andre par
tiene plassert til høyre for Frp. 

Blant annet på grunn av skjenke
politikk og privatisering.

– Bare tull, mener Bakken. – 

Vi vil utvide skjenketiden fra 02 
til 03. Så vil vi tillate de private, 
ikke privatisere alt. Vi skal ha et 
godt offentlig tilbud i bunnen, 
sier han.

Men trafikken er en hovedsak. 
Og forklaringen på brakvalget, 
mener Bakken er enkel.

– Folk er drittlei av å stå i kø. 50 
prosent av trafikken går mellom 
Porsgrunn og Skien, og bypak
ka gjør ingenting med det. Det er 
fint å tro at folk skal sykle og gå, 
men vi har ingen garanti for at de 
gjør det, sier Bakken.

tonE HolmQuISt, 930 20 261 
tone@kommunal-rapport.no

Tomas Bakken og Bypartiet har få 
venner i bystyret.

– Vi er ikke sån ne ra ba gas ter som me dia skal ha det til, sier To mas Bak ken, selv jour na list i Radio Gren land og lis te topp for By par ti et. Vegg ma le ri et og døds an non sen er satt opp av ak sjo nis ter 
mot by pak ka. – Den il lust re rer vår frykt der som by pak ka blir gjen nom ført, sier Bak ken.
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Kommunevalget

Sammen mot protestparti i Skien

– Vi får gjennomslag
Miljøpartiet De Grønne mener de klarer å 
omsette valgresultatet i politisk gjennomslag.
En av val gets vin ne re, Mil jø par
ti et De Grøn ne, er kla re til å ryk
ke inn med 231 re pre sen tan ter 
i 162 kom mu ne sty rer. Nå bru
ker de sin ny vun ne styr ke og 
er klæ rer blokk uav hen gig het i 
for hand lin ger om po li tikk og 
po si sjo ner. 

Na sjo nal tals per son Hil de 
Opo ku ble MDGs før s te va ra
ord fø rer, i spis sen for Trond
heims tred je stør ste par ti. De 
var også i for ri ge pe ri ode en 
del av Rita Otterviks bre de fler
talls al li an se. Opo ku me ner de 
har fått, og vil få, vik ti ge grøn ne 
gjen nom slag.

– Vår vik tig ste sei er er mål set
tin gen om at kli ma gass ut slip pe
ne i Trondheim skal kut tes med 
70 til 90 pro sent in nen 2030 
sam men lik net med 1991nivå. 
Med det te ved ta ket sik rer vi et 
umid del bart takt skif te i kli ma
po li tik ken i Trondheim. Vårt 
mål er at byen skal bli en av Eu
ropas mest kli ma venn li ge byer 
i lø pet av kort tid, sier Opo ku.

Par ti sek re tær Lars Gaup set 
sier at par ti et er in vol vert i om 
lag 60 for hand lin ger over hele 
lan det, og at de kan få av gjø ren
de inn fly tel se i 13 kom mu ner.

– Vår fel les stra te gi er å opp
ford re til å søke sam ar beid med 
den si den som gir mest gjen
nom slag. Det har vi al le re de fått 
fle re ste der, sier Gaup set.

Han me ner De Grøn ne har 
gjort al vor av sin blokk uav hen
gig het, med sam ar beid både i 
sent rum, til venst re og til høy
re. I Ha mar er de en del av Ei
nar Busteruds sent rumhøy re
fler tall. Her har De Grøn ne fått 
fle re vik ti ge gjen nom slag, me
ner par ti sek re tæ ren:  

✦✦ Et kli ma regn skap som skal 
bli grunn lag for en mer kon
kret og of fen siv mil jø sat sing.

✦✦ Kli ma venn li ge inn kjøps av ta
ler. 

✦✦ Kli ma og mil jø som før s te 
hen syn i den nye kom mu ne
pla nen. 

✦✦ Krav om aktivhusstandard 
og miljøinnovasjon til ut byg
ge re i kom mu nen.
Også i Ås, Kris ti an sund, Nes

od den og År dal er for hand lin
ge ne fer dig. I Gjø vik og Tøns
berg har de fers ke for hand ler
ne klø net det til. I Nes od den 
og Kris ti an sund har De Grøn ne 
gått i al li an se med en stor koa li
sjon av Høy re og Ar bei der par
ti et – som il lust re rer at de tra
di sjo nel le blok ke ne opp he ves i 
man ge kom mu ner.

– Da vi gikk inn i sam ta le ne, 
så opp lev de vi en åpen het og 
vil je til grønn ny tenk ning som 
åpen bart ikke kom av nød ven
dig het, for Ap og Høy re had de 
jo rent fler tall ale ne, sier Øy
vind Sol um (MDG) til amta.no.

Her er MDG fort satt på vip
pen i for hand lin ger: Moss, 
Bodø, Vest by, Oslo, Nord rei sa, 
Har stad, Klæ bu, Sel bu, Sur na
dal, Flak stad, Ha mar, Tøns berg 
og Gjø vik.

Jan InGE KRoSS lI, 928 86 402 
jan@kommunal-rapport.no

Hilde Opoku blir Miljøpartiet De 
Grønnes første varaordfører. 

aRKIvfoto: maGnuS KnutSEn BJøRKE

By par ti et selv føl ge lig har gjort et 
bra valg, sier Five.

I Ski en fikk ni par ti er plass i by
sty ret. MDG kom inn for før s te 
gang med to man da ter. By par ti et 
fikk åtte man da ter. By par ti et øns
ker helt and re vei løs nin ger, og er 
li be ra le i skjen ke po li tikk og pri
vat ini tia tiv. By par ti et er en av år
sa ke ne til KrF ser mot Ap. De be
trak ter ny kom mer ne som et par
ti til høy re for Frp. De fire i KrFs 
grup pe er sam let på lof tet i Ski en 
Råd hus. De er eni ge om at By par
ti et må unn gås.

– Fløy par ti er er et pro blem for 
oss i sent rum. Al le re de valg nat ta 
sa vi til Ap og Høy re at de skul
le set te seg sam men så vi kun ne 
unn gå fløy ene. Vi kan sam ar bei
de både med Høy re og Ap, sier 
grup pe le der Hans Ed vard As kjer 
(KrF). 

Han skal fort set te som grup
pe le der i Ski en, men vil gi even
tu el le po si sjo ner til noen and re i 
grup pa. Han er nett opp blitt fyl
kes va ra ord fø rer i Telemark, der 
Ap har fått fyl kes ord fø re ren.

KrF er makt sult ne et ter åtte år 
i op po si sjon.

– Vi har bi dratt til god øko no
misk sty ring i byg ge pro sjek ter, 
og vi in vi ter te til en bred øko
no misk av ta le for unn gå Ro bek. 
Men skal vi sit te i po si sjon, må vi 
få gjen nom slag for vår po li tikk, 
og vi vil ha po si sjo ner, sier As
kjer.

Han for hand ler et ter de tre 
P’er. Po li tikk, Po si sjo ner og Per
so ner. KrF tror de kan bli eni ge 
med Ap om mye. Næ rings po li
tikk blant an net. Fle re ar beids
plas ser til Gren land som nå sak
ker ak ter ut. Også nytt sy ke hjem. 
Det er både Ap og KrF for.

Ap pluss KrF
At Ap og KrF fin ner sam men 
er fak tisk nor men i Kom mu ne
Norge i høst. Kom mu nal Rapport 
har nå re gist rert om lag 300 kla
re kon stel la sjo ner et ter val get. 
Ap og KrF sam ar bei der i 53 kom
mu ner så langt. KrF er fak tisk 
like til bøye lig til å inn gå sam ar
beid med Ap som med sine mer 
tra di sjo nel le part ne re i Høy re 

(54 kom mu ner) og Sp (53 kom
mu ner).

For fire år si den ut gjor de Ap og 
KrF i fel les skap en del av det po
li tis ke fler tal let i bare 20 kom mu
ner, vi ser Kom mu nal Rap ports 
sta tis tikk fra konstitueringene i 
2011.

I 18 kom mu ner så langt blir det 
fak tisk Ap og KrF som de ler ord
fø rer og vara ord fø rer ver vet. Det 
in klu de rer blant an net kom mu
ner som Aren dal, Far sund, Ran
da berg, Karm øy og Ålesund hvor 
Høy re har mis tet ord fø re ren.

For Ap er det så langt i konsti
tueringene langt mer sam ar beid 
med KrF enn med SV. Bare Sp er 
nå en mer na tur lig sam ar beids
part ner med Ap lo kalt, enn KrF. 

Enda mer KrF i fyl ket
Enda mer mar kant er sam ar bei
det mel lom KrF og Ap i fyl kes
kom mu nen. I 9 av 14 fyl ker hvor 
av ta le ne er kla re, har Ap og KrF 
fun net hver and re. I Telemark, 
AustAg der, Ro ga land og Hor da
land inn tar par ti ene topp ver ve
ne. I AustAg der vra ket KrF sin 
tid li ge re part ner Høy re til for del 
for et sam ar beid med blant and
re Ap.

tonE Holm QuISt, 930 20 261 
tone@kommunal-rapport.no

olE pEttER pEdERSEn, 900 57 640
ole.petter@kommunal-rapport.no

Joa KIm En GER, foto

prO BleM
Fløy par ti er er et  
pro blem for oss i  
sent rum. Al le re de  
valg nat ta sa vi til Ap og 
Høy re at de skul le set te 
seg sam men så vi  
kun ne unn gå fløy ene

Hans Ed vard As kjer, 
KrF

Går bredt ut tross brakvalg
Namsos’ første kvinnelige ord
fører Arnhild Holstad (bildet) 
og Arbeiderpartiet fikk 45,9 
prosent av stemmene. Hun 
kunne nøyd seg med samar
beid med et lite parti, men Hol
stad går bredt ut. Ap samarbei
der også med Sp, KrF og Høyre.

– I forrige periode sa opposi
sjonen at de ikke hadde påvir
kningsmulighet. Det synes jeg 
er dumt for de sitter på mye 
kompetanse. Jeg bryr meg ikke 
om hvor et godt forslag kom
mer fra. Alle må bli hørt og få 
komme med sitt, sier Holstad.

Holstad mener alle må med i 
kommunestyret. Antall repre
sentanter reduseres fra 37 til 27 
representanter.

De økonomiske utfordrin
gene er store for Namsos. Mye 
penger er brukt på Rock City. 
Om det overlever kommer an 
på hvor mye staten yter i stats
budsjettet.

– Vi må prioritere å bygge opp 
fond igjen for nå er handlings
rommet veldig lite, sier hun.

tonE HolmQuISt, 930 20 261 
tone@kommunal-rapport.no

KonsTiTuering

Eks-rådmann blir varaordfører
Brit Kværness fra Samlingslis
ta blir varaordfører i Folldal, 
melder avisa Østlendingen. Det 
spesielle er at Kværness er tid
ligere rådmann i samme kom
mune. 

Etter valget inngikk lista et 
samarbeid med Ap, og Hilde F. 
Tveråen blir dermed ny ordfø
rer. Med unntak av til sammen 

20 år fordelt på to perioder 
med Spordfører, har Ap hatt 
ordførervervet i Folldal siden 
1932. 

Kværness ble møtt med poli
tisk mistillit i 2013, og måtte gå 
fra stillingen som rådmann. Nå 
er hun altså en del av det nye 
politiske flertallet i kommunen.
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KrFs grup pe le der Hans Ed vard As kjer er nett opp blitt fyl kes va ra ord fø rer i Telemark. Nå for hand ler han po si sjo
ner og po li tikk med ord fø rer Hed da Foss Five (Ap). I skri ven de stund er det frem de les usik kert hvor dan det en der.



6  ·  Torsdag 24. sepTember 2015 Kommunal RappoRt

Lærerne beholder gamle 
arbeidstidsavtaler
Obligatoriske FORHANDLINGER mellom rektorer og lærere har ikke gitt 
lærerne mer arbeidstid på skolene. På tre grunnskoler i Nord-Trøndelag 
har lærerne kortere arbeidsdag.

Stikk i strid mot det KS kjempet 
for under arbeidstidskonflikten 
med lærerne i 2014, er arbeids-
tiden til lærerne stort sett uen-
dret etter forhandlinger mellom 
lærere og skoleledere og lære-
re og skoleeiere før skolestart. 
Det viser en rundspørring som 
Kommunal Rapport har gjort 
hos fylkeslagene i Utdannings-
forbundet. 

Etter nesten 80 dager med 
streik, ble KS og lærerorgani-
sasjonene i fjor enige om en ny 
arbeidstidsavtale. Helt nytt i av-
talen er at alle lærerne og skole-
lederne på de ulike skolene selv 
skal forhandle om lærernes ar-
beidstid på skolen. Disse avta-
lene skal framforhandles lokalt 
hvert år – på hver skole. De nye 
avtalene gjelder fra 1. august. 

Den nye arbeidsavtalen inne-
bærer at lærerne fortsatt har ve-
torett når det gjelder arbeids-
tid på skolen. Ved uenighet, har 
partene kunnet sende tvisten 
til lokale parter i kommunen/
fylkeskommunen. Hvis partene 
ikke blir enige der, gjelder for-
slaget med minst omfang av ar-
beidstid. 

Partene har også forhandlet 
om arbeidsårets lengde. Disse 
forhandlingene har skjedd på 
kommune- og fylkesnivå eller 
skolenivå. 

Viderefører avtaler
Oppsummeringen som fylkes-
lederne i Utdanningsforbundet 
har gjort, viser at de aller fles-
te skolene viderefører sine ar-
beidstidsavtaler.

– Det generelle inntrykket er 
at man på de aller fleste skole-
ne har videreført gamle avtaler. 
Det er så få nye avtaler, at det 
ikke er snakk om noen trend, 
sier fylkesleder Kari Lium i Ut-
danningsforbundet i Finnmark.

– De fleste skolene i Sør-Trøn-
delag, både grunnskoler og vi-
deregående, fortsetter omtrent 
som før. Noen få skoler har ut-
videt med noen få timer bun-
den arbeidstid på skolen. Og vi 
kjenner til et par skoler som har 

utvidet med en eller to planleg-
gingsdager. For eksempel med 
en dag ekstra bare for nytilsatte 
lærere i oppstarten av skoleåret, 
sier fylkesleder Hans Lieng i Sør-
Trøndelag.

– Ut fra våre oversikter her i 
Møre og Romsdal, har det ikke 
skjedd de store endringene når 
det gjelder arbeidstidsavtale-
ne ute på skolene, sier Borghild 
Moe, fylkesleder i Utdannings-
forbundet Møre og Romsdal.

 – I Nord-Trøndelag er det 
meste som før. Tre grunnsko-
ler har avtalt mindre fellestid på 
skolen enn tidligere. Jeg har ikke 
navn på skolene, men det dreier 
seg om tilpasning til lokale for-
hold, for eksempel at man vil 
ha samme arbeidstid på skoler 
med både barne- og ungdoms-
trinn, sier fylkesleder i Utdan-
ningsforbundet i Nord-Trønde-
lag Bjørn Wiik.

– Som forventet
Avdelingsdirektør Hege Myg-
land i KS er ikke overrasket re-
sultatet av forhandlingene.

– Det er som forventet i avta-
lens første skoleår. Det har vært 
lokale arbeidstidsavtaler i sko-
len siden 2006. Nytt i dagens 
avtale er at tillitsvalgt og rektor 
skal forhandle – og at temaene 
er avgrenset til arbeidstid på 
skolen og arbeidsårets lengde. 
Med det bakteppet som fjorår-
ets konflikt ga, er det ikke over-
raskende at et stort flertall sko-
ler viderefører arbeidstidsord-
ningen på skolen dette skoleå-
ret, sier Mygland. 

Leder Solveig Hvidsten Dahl 
i Skolelederforbundet har hel-
ler ikke hatt store forventnin-
ger om at det ville bli vesentlige 
endringer i arbeidstiden på sko-
lene i år.  

– Vi har ikke hatt noen syste-
matisk kartlegging, men mitt 
inntrykk er at mange har bygd 
videre på de tidligere avtalene. 
Forholdene på skolene er veldig 
forskjellige og behovene er uli-
ke. Våre medlemmer er heller 
ikke entydige når det gjelder be-
hov for bundet arbeidstid. Men 
vi ser behovet for at skolene kan 
legge bedre til rette for felles tid 
til planlegging, refleksjon og 
kompetanseutvikling. Blant an-
net sier lærerløftet at det er vik-
tig at lærerne samarbeider for å 
møte elevenes behov på en god 
måte, sier Dahl.

BERIt almEnDInGEn, 480 33 259  
berit@kommunal-rapport.no

Fikk Smart City-status i fanget
Strømstyring i boliger og 
velferdsteknologi har gjort  
Stavanger til FyRtåRNby i 
Europa. 
sTaVaNger
– Vi kalte oss ikke en «smart by» 
før EU-kommisjonen ga oss mid-
ler til å utvikle en «Smart City», 
sier næringssjef Tone Grindland 
i Stavanger kommune som ble 
overrasket da de fikk fyrtårnsta-
tus som «smart by» i EU.

I forrige uke samlet hun inno-
vasjonsledere fra Europa og USA 
til konferansen Nordic Edge, 
for å utveksle nye løsninger for 
smarte boliger, transport, IKT og 
energibruk.

For ett år siden ble Stavan-
ger utpekt til europeisk fyrtårn-
by innenfor mobilitet, energi og 
IKT. EU-kommisjonen bevilget 
200 millioner kroner som Sta-
vanger deler med Manchester og 
Eindhoven i det såkalte Triangu-
lum-prosjektet. Målet er å finne 
og teste løsninger for bærekrafti-
ge urbane samfunn som kan bru-
kes i byer på tvers av EU fra 2017. 
Blant byene som måtte se seg for-
bigått av Stavanger, finner vi Mal-
mö, Helsinki, Köln og Milano.

– Verktøykassen vår er helt 
full, blant annet har vi lenge hatt 
den fiberen som andre byer nå 
bygger for å kunne bli innovati-
ve, sier Grindland. 

Hun mener den største utfor-
dringen til Smart City-konseptet 

er få befolkningen med på tanke-
gangen.

– Hovedutfordringen vår er 
å gjøre historien om Smart City 
sann og relevant for innbygger-
ne.

Rulles ut globalt
Én av fyrtårnløsningene til Sta-
vanger er å gjøre offentlige bygg 
mer energieffektive gjennom 
smart strømstyring. Blant annet 
skal rådhuset, kommuneadmi-
nistrasjonen og svømmehallen i 
sentrum få nye energibærere ved 
hjelp av midlene fra EU. Oppvar-
ming av vann til svømmehallen 
skal etter planen veksles mot kjø-
ling av butikkarealer i et privat 
kjøpesenter i nabobygget.

Et annet prosjekt skal bruke 
fiber til videokommunikasjon i 
hjemmebaserte tjenester, og til 
automasjon som senker energi-
forbruket i boligene. Det kom-
muneeide energiselskapet Lyse 
ruller nå ut automatiske strøm-
målere og smarthusteknologi i 
100 boliger (se undersak).

På fylkessiden skal Rogaland 
gjennomføre et prøveprosjekt 
med batteridrevne elbusser, og 
på forskingssiden skal Universite-
tet i Stavanger utvikle en nettsky-
løsning som samler «big data» fra 

F.v. næringssjef Tone Grindland og rådmann Inger Østensjø i Stavanger, 
EUs ambassadør til Norge Helen Campbell og EU-kontorleder for Sta-
vanger Heidi Kristina Jakobsen. Foto: HunG nGo

SKOLEFORHANDLIN-
GER

✦✦ Arbeidsårets lengde for læ-
rerne skal fastsettes lokalt etter 
forhandlinger i den enkelte kom-
mune/fylkeskommune eller på 
den enkelte skole med utgangs-
punkt i elevenes skoleår. 

✦✦ I tillegg til elevenes arbeidsår, 
har lærerne seks arbeidsdager 
som brukes til planlegging eller 
kompetanseheving. 

✦✦ Hver enkelt skole kan forlenge 
arbeidsåret med fire arbeidsda-
ger hvis det er enighet mellom 
ledelsen og lærerne. Lærerne 
må da jobbe tilsvarende mindre 
resten av arbeidsåret. 

✦✦ Lærerens arbeidstid på skolen 
(tilstedeværelse) forhandles på 
den enkelte skole.

– Med det bakteppet som fjorår-
ets konflikt ga, er det ikke over-
raskende at et stort flertall skoler 
viderefører arbeidstidsordningen, 
sier avdelingsdirektør Hege 
Mygland i KS.  aRKIvFoto

NVE varsler at de vil bruke 
innsigelsesretten oftere mot 
kommuner som ikke tar 
tilstrekkelig hensyn til 
klimaendringene i areal-
planleggingen.

– Vi kan komme til å bruke inn-
sigelsesretten hyppigere for å 
styrke det kommunale appa-
ratet som arbeider med areal-
planlegging i flomområder, sa 
vassdrags- og energidirektør 
Per Sanderud under klimakon-
feransen i Oslo tirsdag.

– Det er god samfunnsøkono-
mi å forebygge flom og ras. Vi 

løper for mye etter i dag, fastslo 
Sanderud under konferansen 
der rapporten «Klima i Norge 
2100» ble lagt fram.

Han forteller at NVE i dag 
bruker innsigelsesretten rundt 
100 ganger i året, men sier at 
NVE kan komme til å bruke den-
ne retten oftere.

– Det er fortsatt for liten kunn-
skap ute i kommunene. Men det 
viktigste er hjelpe kommunene 
til å forstå hva som vil skje med 
klimaet framover, ikke å bruke 
innsigelsesretten, legger Sande-
rud til.

Også klima- og miljøminister 

Tine Sundtoft (H) advarte kom-
munene mot mer ekstremvær

– Det blir varmere, våtere og 
mer uforutsigbart vær, sa hun.

Hennes departement er i ferd 
med å utarbeidet et nytt lov-
verk, som skal klargjøre hvem 
som har ansvar for hva når det 
gjelder vannhåndtering, som 
overvannshåndtering og flom-
sikring.

Sundtoft pekte også på at alle 
har ansvar for å tilpasse seg kli-
maendringene, både privat-
personer, næringslivet og myn-
dighetene.

 (©NTB)

NVE vil bruke innsigelses-
retten mot kommuner

Teknologi
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Fikk Smart City-status i fanget
prosjektet.

– Vår klare ambisjon er å bli 
den ledende smarte regionen i 
de nordiske landene, sier Stavan-
ger-ordfører Christine Helgø (H). 

Hun fikk støtte fra Ivar Rustad, 
tidligere styreleder i det felles-
kommunale selskapet Lyse, som 
har bygget fiberen i Stavangerre-
gionen.

– Motorveien i form av fiber 
ligger der. Nå tenker Stavanger 
bottom-up og bruker lokale ini-
tiativer på enkeltområder til å bli 
en smart region. Resultatet er at 
våre løsninger kan bli rullet ut 
globalt, sier Rustad.

Står ikke om teknologi
Smart City-konferansen viste ty-
delig at verdens byregioner sta-
dig mangler felles løsninger for å 
bli bærekraftige når befolkninge-
ne fortsetter å vokse. Forskeren 
Param Singh fra San Francisco i 
California trekker fram adminis-
trasjonen i byene som det største 
hinderet for å gjøre byene smar-
tere.

– Jeg kan forsikre at Smart Ci-
ty-satsingen ikke står om tekno-
logi, men om å trekke saker ut fra 
de enkelte avdelingene i byadmi-
nistrasjonen. I dag står innova-
sjonsaktørene utenfor og man-
gler finansiering, slik at løsnin-
gene ikke blir implementert, sier 
Singh, som var en av talerne på 
konferansen. 

I samtale med Kommunal Rap-
port sier han at Stavanger ikke ut-
nytter lokal innovasjon godt nok.

– Stavanger har evnen til å dri-
ve med innovasjon, men de vet 
ikke hvordan de skal bruke den-

ne evnen. Byen må begynne å 
identifisere sine kjerneproble-
mer og samle aktørene, slik at 
de kan målrette løsninger, sier 
Singh.

Endrer innkjøpene
Stavangerregionens Europakon-
tor i Brussel er en av arkitekte-
ne bak Triangulum-prosjektet 
og søknaden fra Stavanger. Iføl-
ge leder for kontoret, Heidi Kris-
tina Jakobsen, legger EU-kommi-
sjonen stor prestisje i å få skalert 
og eksportert løsningene fra Sta-
vanger og de andre fyrtårnsbye-
ne til resten av Europa. Å utnytte 

smartbypotensialet krever imid-
lertid politisk lederskap.

– Stavanger er stadig i støpe-
skjeen for nye løsninger. Med 
den digitale revolusjonen går 
kommunene inn i en verden av 
innovasjon, pilotering og testing. 
Dette er utfordrende når man 
befinner seg i en tradisjonell mo-
dell preget av saksbehandling og 
tjenesteleveranser. For å styre 
smartby-utviklingen trenger vi 
politisk lederskap, som er nøk-
kelen til å bruke teknologien i by-
ens og innbyggernes interesse, 
sier Jakobsen.

Innkjøpsavdelingen i Stavan-

ger kommune har allerede en-
dret prosedyrene for anskaffel-
ser i tråd med smartby-satsingen.

– Vi oppfordrer alle våre avde-
linger til å identifisere sine be-
hov i stedet for å spesifisere pro-
dukter og tjenester. For eksem-
pel har hjemmesykepleien tenkt 
gjennom behovet til brukerne, 
og så presenterer vi dette til leve-
randørene med oppfordring til å 
komme med løsningsforslag, sier 
innkjøpssjef Elvur Thorsteins-
dottir.

andReas Høy Knudsen 
andreas@nyhetstjenester.no

Fakta 
Smart Cities and  
Communities – SCC

✦✦ Høsten 2014 ble stavanger, 
eindhoven og manchester utpekt 
som fyrtårn for utvikling av 
smarte byer i eU innenfor mobili-
tet, energiforbruk og IKT.

✦✦ byene får 200 millioner kro-
ner til det femårige Trangulum-
prosjektet gjennom eUs for-
skingsprogram Horizon 2020. 

Noen av tiltakene som  
Stavanger skal utvikle:
– systemer for energioppfølging i 

offentlige bygg
– Utnytting av fiber til energief-

fektivisering, hjemmeautoma-
sjon og videokommunikasjon.

– batteridrevne elbusser
– Nettsky-løsning for kunnskap 

fra prosjektet.

smarthus til 
boliger, skole 
og sykehjem
Fjernstyring av strømforbruk 
med mulighet for velferds-
teknologi i hjemmet er én av 
pilotene i Stavangers Smart 
City-prosjekt.
Kvaleberg skole og Bergåstjern 
sykehjem er med i første fase av 
et pilotprosjekt hvor også 100 bo-
liger i Stavanger utstyres med en 
«gateway» for styring av strøm 
og andre funksjoner i bygnin-
gen. Ved hjelp av mobiltelefon el-
ler nettbrett kan beboere overvå-
ke og styre alt fra oppvarming til 
inneklima, alarmer og inngangs-
dører. Systemet kan blant annet 
selv beregne når oppvarmingen 
skal begynne for å gi innetem-
peratur når beboeren er ventet 
hjem.

Prosjektet ledes av Stavanger 
kommune, mens boligdelen til-
hører Lyse, som har laget en tek-
nologiplattform for smarthus un-
der varemerket Smartly.

Som en av deltakerne i Tri-
angulum-prosjektet (se hoved-
sak) bruker Lyse EU-midler til å 
prøve ut tjenester i forbindelse 
med utrulling av de automatiske 
strømmålerne og installasjon av 
gatewayer.

Alle innen 2018
Innen utgangen av 2018 skal alle 
hus i Norge utstyres med auto-
matisk strømmåler. Dersom må-
leren suppleres med en gateway, 
har man i tillegg en plattform for 
kommunale helsetjenester i form 
av velferdsteknologi.

 Ved hjelp av sensorer og et 
nettbrett viste prosjektet i Sta-
vanger at eldre kan bli boende 
lengre hjemme. Konsulentsel-
skapet Ny Analyse har beregnet 
at 15–25 prosent av de eldre kan 
bli boende lengre hjemme med 
slik teknologi. På landsbasis vil 
besparelsene kunne bli 20 milli-
arder kroner de neste 15 årene, 
ifølge Ny Analyse.

Når Stavanger har testet tekno-
logien i de 100 boligene, skolen 
og sykehjemmet, sitter Lyse med 
gode data om strømsparingspo-
tensialet i byen. Tidligere analy-
ser for offentlige bygg viser at 30 
prosent er innenfor rekkevidde. 

Strømstyring av boliger og kommunale bygg via mobiltelefon er et av hovedelementene i Stavangers Smart City-
satsing.  Foto: Hung ngo

teknologi
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KoNsTITUerINg

Valvinnar vraka  
som ordførar
Gunn Sande (Sp) trudde ho 
som valvinnar skulle bli ny 
ordførar i Selje. Slik gjekk det 
ikkje då Ap braut avtalen dei 
hadde med Sp.

– Eg er veldig overraska. 
Søndag kveld hadde vi ein 
skriftleg avtale mellom Sp, 
Høgre, Ap og Frp, som då had-
de fleirtal. Så eg veit ikkje heilt 
kva som har skjedd, seier San-
de til NRK Sogn og Fjordane.

Ap-leiar Ole Bosnes er samd 
i at partiet gjekk tilbake på sitt 
ord. 

– Det er ikkje heldig, men 
det er ikkje noko juss knytt til 
det. Ein avtale varer til nokon 
bryt den, seier han til NRK.

KoNsTITUerINg

Går i protest
Leiaren og eitt styremedlem i 
Hornindal Ap trekker seg et-
ter at partiet gav vekk ordfør-
arplassen til Høgre, skriv avi-
sa Fjordingen. Ap-leiar Bjørn 
Solum var sjølv den som for-
handla om posisjonar etter 
valet. Då personen Ap hadde 
tenkt skulle vere ordførar sa 
nei til vervet, hadde ikkje par-
tiet nokon til å ta rolla.

No meiner Solum at partiet 
har lurt veljarane. Han seier 
han arbeidde for at Ap skulle 
ha ordføraren i det valtekniske 
samarbeidet med andre parti. 
I staden vert det no Stig Olav 
Lødemel frå Høgre som vert 
ny ordførar. 

maKTsKIFTe

Ap ut etter 81 år
Erik Sletten er ny ordfører i 
Trysil. Han kommer fra Sp – 
og det er første gang på 81 år 
at Trysil har en ordfører fra et 
annet parti enn Ap. Unntaket 
er under andre verdenskrig, 
melder Nationen.

Høyre, Frp og Sp fant 
sammen i forhandlingene et-
ter valgresultatet, der Ap fikk 
to nye plasser i kommunesty-
ret og over 40 prosent av stem-
mene. Men Sp, Frp og Høyre 
har til sammen akkurat fler-
tall. Ikke siden John G. Østby 
(V) var ordfører i 1931–34 har 
Trysil hatt annet enn Ap-ord-
førere. Men fortsatt venter 
kommunen på sin første kvin-
nelige ordfører.

arbeIdsVILKÅr

Krever deltid 
for ordfører
Gro-Anita Mykjåland (Sp) i Ive-
land har vært den eneste kvin-
nelige ordføreren i Aust-Ag-
der. Om hun fortsetter er fort-
satt usikkert – blant annet for-
di det nå har kommet krav om 
at ordføreren i Iveland må gå 
ned i stillingsprosent.

I forhandlingene med KrF 
har hun blitt presset på stil-
lingsprosenten. KrF vil ha hen-
ne ned i 60 prosent stilling slik 
at KrFs Brynjulf Aagesen kan 
bli varaordfører i 40 prosent 
stilling, skriver Fædrelands-
vennen.

– Jeg har aldri jobbet deltid 
og skal ikke gjøre det heller, 
men vi snakker fortsatt med 
alle partier for å finne løsnin-
ger, sier Mykjåland til avisa. 

Hver fjerde Frp-er 
er misfornøyd
Hver fjerde lokalpolitiker i Frp som har svart, er misfornøyd 
med VALGKAMPEN fra partiet sentralt.
Det viser en undersøkelse Kom-
munal Rapport har gjort hos vårt 
politikerpanel. To av tre lokal-
politikere som har svart, oppgir 
at de er fornøyd eller meget for-
nøyd med den nasjonale valg-
kampen til eget parti. Men i Frp 
er det bare drøyt hver tredje som 
er fornøyd – og én av fire Frp-ere 
som har svart, er misfornøyd el-
ler meget misfornøyd med inn-
satsen til partiet sentralt.

Av de 735 som har svart på un-
dersøkelsen, er det bare 8 pro-
sent som uttrykker misnøye med 
valgkampen sentralt. Frp-erne 
trekker klart opp, men også i 
Høyre er det et mindretall på 13 
prosent som uttrykker misnøye.

«Siv Jensen, Carl I. Hagen og 
andre sentrale politikere ødela 
MYE for lokale Frp-lag i dette val-
get», kommenterer en Frp-politi-
ker i den anonyme undersøkel-
sen.

Helge Fossum har vært valg-
kampleder for partiet sentralt, 
samtidig som han har vært 
1.-kandidat i Nittedal. Han tror 
misnøyen henger sammen med 
valgresultatet.  

– Det er helt naturlig at partiet 
ikke er helt fornøyd med et valg-
resultat som er lavere enn valg-
resultatet ved fylkes- og kommu-
nevalgkampen i 2011, sier han til 
Kommunal Rapport.

Han sier partiet nå er godt i 
gang med evalueringen av valg-
kampen.

– Her vil vi vurdere alle sider av 
valgkampen.

Kritiske til mediene
Ifølge kommentarene fra de loka-
le Frp-politikerne er det stor frus-
trasjon over at valgkampen ble 
preget av nasjonale og interna-
sjonale saker. Mediene blir også 
sterkt kritisert av flere:

«Media må lære seg mer om 
kommunene, forstå helheten på 

en bedre måte og opptre mer ba-
lansert i sin journalistikk», skri-
ver en Frp-politiker. Flere fra 

partiet hevder mediene er ute et-
ter Frp, og at det er forklaringen 
på et dårlig resultat.

Nettstedet Kampanje.com kå-
ret KrF som valgkampens vin-
ner. Det ga seg ikke utslag i bed-
re valgresultat. Likevel er 82 pro-
sent av de KrF-politikerne som 
har svart på vår undersøkelse, 
fornøyd med partiets innsats 
sentralt. Ingen slår imidlertid Sp: 
91 prosent av Sp-erne som svar-
te oss, er fornøyd eller meget for-
nøyd med valgkampen til partiet 
sentralt.

– Reform mobiliserte
«Senterpartiet hadde mobilise-
ringssaker som kommunereform 
og politireform. KrF hadde søn-
dagsåpne butikker. Det bidro 
mye til gode resultater. Venstre 
og Høyre hadde ingen vinnersa-
ker», mener en Venstre-politiker.

Men i likhet med de fleste an-
dre som har svart, framhever 
også Venstre-politikerne eget 
parti når de blir spurt om hvem 
som hadde den beste nasjonale 
valgkampen.

Fjerner vi dem som enten opp-
riktig eller av lojalitet svarer eget 
parti, er det faktisk Rødt som 
sammen med Ap får flest stem-
mer på spørsmålet om beste 
nasjonale valgkamp. Men data-
grunnlaget er svært lite. Bare én 
av de 215 som ikke har svart eget 
parti på dette spørsmålet, mener 
Frp gjorde den beste valgkam-
pen nasjonalt.

Det var ganske stort engasje-
ment på sosiale medier i valg-
kampen. En av dem som har 
svart på undersøkelsen er frus-
trert: «Sosiale medier med pri-
vate aksjoner (kryss på meg) øde-
legger den demokratiske nomi-
nasjonsmodellen», kommente-
rer vedkommende.

olE pEttER pEDERSEn, 900 57 640 
ole.petter@kommunal-rapport.no

lISa RYpEnG, 958 94 574 
lisa@kommunal-rapport.no

Hver fjerde tror reform-
arbeidet stopper
Én av fire lokalpolitikere tror 
valgresultatet vil føre til at 
arbeidet med kommune-
reformen stopper helt opp.
Politikerpanelet er spurt om hva 
de tror vil skje med reformar-
beidet i egen kommune, nå som 
valgresultatet er klart. 

43 prosent mener prosessen 
med kommunereformen vil fort-
sette som før. Knapt 4 prosent 
mener dessuten at prosessen fak-
tisk kan skyte fart. 

Mer enn hver fjerde som har 
svart (27 prosent), mener imid-
lertid at kommunereformen kan 
stanse helt. I tillegg mener 19 
prosent av dem som har svart, at 

prosessen kommer til å ta lengre 
tid enn tidligere.

Bryter vi svarene ned på kom-
munestørrelse, er det en margi-
nal tendens til at politikere i kom-
muner under 10.000 innbyggere 
i litt større grad enn andre steder 
tror prosessen kan stoppe opp. I 
disse kommunene tror én av tre 
på en stopp. På den annen side er 
det også i denne type kommuner 
at enkelte har svart at prosessen 
kan gå raskere.

Fordelt på partier er det særlig 
politikere fra Sp som tror proses-
sen kan stoppe opp. Hele 39 pro-
sent av Sp-erne som har svart, 
tipper på et slikt utfall.

sju av ti tror på mottak  
av flere flyktninger
Sju av ti lokalpolitikere tror 
engasjementet rundt flykt-
ningkrisen i Syria vil føre til 
at egen kommune vil bosette 
flere flyktninger.
Flyktningkrisen i Syria skapte 
stort engasjement i valgkampen. 
Tror du det bidrar til at din kom-
mune kommer til å ta imot flere 
eller færre flyktninger, var spørs-
målet lokalpolitikerne fikk. 

10 prosent av politikerne tror 
kommunen vil ta imot mange 
flere flyktninger, mens 59 pro-
sent tror det vil bli tatt imot noen 
flere. Nesten ingen, bare 2 pro-
sent, tror at oppmerksomheten 
vil føre til at kommunen tar imot 

færre flyktninger enn planlagt.
Flere av politikerne reagerer 

imidlertid på at flyktningkrisen 
fikk for mye oppmerksomhet i et 
lokalvalg:

– For stort fokus på flyktnings-
aken selv om den også selvsagt 
angår oss her i landet. På den an-
nen side svært lite fokus på sa-
ker som angår den største velger-
gruppen, nemlig eldrepolitikk 
og de eldres kår på norske syke-
hjem. Det er snart lovpålagt å luf-
te hunden. De eldre er det ikke så 
nøye med, kommenterer én fol-
kevalgt.

PolitiKerPAnelet
✦✦ en gruppe på 1.345 lokalpolitikere har sagt ja til å være med i Kommu-

nal rapports politikerpanel.
✦✦ gruppa utgjør om lag 13 prosent av det totale antallet kommunesty-

rerepresentanter. Utvalget er i all hovedsak representativt hva gjelder 
partier, kjønn og geografi. 

✦✦ I denne undersøkelsen har 735 politikere besvart undersøkelsen. målt 
mot parti er Høyre noe underrepresentert blant dem som har svart. 
Venstre og Frp er litt overrepresentert. Lokalpolitikere på Østlandet med 
agder er overrepresentert, mens politikere fra Nord-Norge er underre-
presentert. dermed er også kommuner med få innbyggere noe underre-
presentert i besvarelsene.

NAturLiG
Det er helt naturlig at partiet ikke er helt fornøyd 
med et valgresultat som er lavere enn resultatet 
ved fylkes- og kommunevalgkampen i 2011

Helge Fossum, 1. kandidat for Frp i Nittedal

aRKIvfoto
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DET ÅPNE BIBLIOTEK
– suksessen for brukere og politikere!
Hvorfor ikke gi brukerne mulighet til å benytte alle av bibliotekets tilbud på 
de tidspunktene som passer dem best? 

Løsningen Det Åpne Bibliotek fra Axiell og Bibliotheca gir bibliotekene 
mulighet til å utnytte de eksisterende lokaler og holde åpent utenfor 
alminnelig åpningstid uten personale.

Kari Bjørklid, Prosjektleder Meråpent bibliotek, Deichmanske bibliotek forteller:

”Deichmanske Bibliotek, Majorstuen filial i Oslo åpnet med et meråpent tilbud
1. juni i år, og har registrert en besøksøkning på 25% sammenliknet med 
fjoråret denne første måneden med et meråpent tilbud.

Meråpent bibliotek er allerede en stor suksess. Brukere setter stor pris på 
den utvidede åpningstiden og føler en stor følelse av eierskap til å ta vare 
på biblioteket. Brukene sitter og leser, studerer og jobber i meråpen tid. 
Det er en stille og rolig og god atmosfære i biblioteket. Nye brukere fortsetter
å oppgraderer sitt lånekort for å kunne benytte biblioteket meråpent”.

Se mer om Det Åpne Bibliotek og våre andre RFID løsninger på www.axiell.no

Daap sept 2015.indd   1 9/21/2015   10:46:16 AM

Økonomisjefene lar seg 
ikke skremme av aksjeuro
Oslo Børs har falt over 10 prosent siden april. Økonomisjefene i Kommune-
Norge tror på DÅRLIG AKSJEÅR, men vil ikke selge seg ned.
Kom mu nal Rapport for tal te på 
nett sist uke at av kast nin gen i de 
kom mu na le pen sjons kas se ne 
har falt kraf tig i 1. halv år i år, målt 
mot fjor å ret.

Star ten på 2. halv år har ikke 
vært lys te lig for de kom mu ne ne 
som har plas sert pen ger i ak sje
mar ke det. Et ter at Oslo Børs nåd
de et topp ni vå 15. ap ril, har kur
se ne falt over 10 pro sent. 

Iføl ge en rund spør ring hos 
øko no mi sje fe ne i kom mu ner 
som ved nytt år sto re gist rert 
med plas se rin ger i ak sje mar ke
det, vil in gen sel ge seg ned. Det 
er til tross for at man ge sam ti dig 
ven ter dår lig av kast ning på plas
se rin ge ne i år.

Ven ter sva ke re sul ta ter
Av de vi har spurt som tør å spå 
noe om av kast nin gen, sier nær
mest alle at den blir mid dels el ler 
dår lig. Nes ten alle me ner li ke vel 
det er usann syn lig at kom mu nen 
vil sel ge seg helt el ler del vis ut av 
ak sje mar ke det om det skul le fal

le med 20 pro sent, slik en kel te 
så kal te eks per ter i mar ke det har 
spådd de sis te uke ne.

– Vi sel ger når kur se ne går 
opp og kjø per når kur se ne har 
gått ned. Det mot sat te er en sik
ker opp skrift på hvor dan man på 
sikt skal tape pen ger i ak sje mar
ke det, er kom men ta ren til øko
no mi sjef Paul Hel le nes i Lar vik, 
som har om lag 75 mil li o ner kro
ner plas sert i ak sje mar ke det nå.

Øko no mi sjef Mor ten Sø ren

sen i Karm øy an be fa ler å spre ri
si ko en i fle re mar ke der. Han lis
ter en rek ke uli ke ak sje fond kom
mu nen har plas sert pen ger i. Til 
sam men har Karm øy om lag 100 
mil li o ner kro ner i di ver se ak sje
fond. 

Stress tes ter er vik tig, på pe ker 
økonomisjef i Os i Hor da land, 
Ing rid Ka rin Kaa laas. Os har i lik
het med blant an net San de fjord 
et buf fer fond som skal sik re at 
ikke drifts bud sjet tet må kut tes 
det øye blik ket av kast nin gen i ak
sje mar ke det fal ler.

– Kom mu ne ne må ten ke igjen
nom på for hånd at sli ke ting vil 
skje, og hvor dan en skal hånd
te re en si tua sjon med ne ga tiv 
av kast ning. Os kom mu ne ut set
ter fi nans por te føl jen for år li ge 
stress tes ter og av set ter mid ler til 
et finansbufferfond, er hen nes 
kom men tar. Kom mu nen had de 
ved ut gan gen av au gust om lag 
67 mil li o ner kro ner plas sert i ak
sje mar ke det.

Det er om trent like mye som 

Leik an ger har plas sert. Øko no
mi sjef In gunn Broch Hauge me
ner det smar tes te er å se et ter 
sel ska per med gode re sul ta ter og 
god egen ka pi tal, og be hol de ak
sje ne i dis se.

Ven ter på opp tu ren
– Bør sit te helt i ro og ven te på 
opp tu ren, kom men te rer øko no
mi sjef Arne Ned kvit ne i Gran vin 
i vår rund spør ring. 

Den lil le Hard an gerkom mu
nen har plas sert litt un der 2 mil
li o ner kro ner i det nors ke ak sje
mar ke det og knapt 5 mil li o ner i 
uten lands ke ak sjer.

En kom mu ne som var re la tivt 
tid lig ute og sik ret seg ved å gå 
ned i ak sje mar ke det, er Klepp. 

Iføl ge øko no mi sjef Stein Kit tel
sen har kom mu nen en stund 
vært skep tisk til fram tids ut sik te
ne. Klepp har der imot 29 mil li
o ner kro ner i ob li ga sjo ner, i ho
ved sak knyt tet til spa re ban ker.

Ge ne relt set ter Kom mu ne
Norge i be gren set grad pen ge
ne i ak sje mar ke det. De er ikke i 
nær he ten av ri si ko pro fi len til det 
nors ke ol je fon det, hvor hele 60 
pro sent av plas se rin ge ne er i ak
sje mar ke det.

– Vi har en be gren set an del av 
våre plas se rin ger i ak sje mar ke
det (mind re enn 15 %). Vi har en 
lang ho ri sont for pen ger plas sert 
i glo ba le ak sje fond. Der for sit ter 
vi helt ro lig. Til tross uro lig he ter 
har av kast nin gen hit til i år vært 
po si tiv, sva rer Ru nar Nilsen, øko
no mi sjef i Nan ne stad. 

Kom mu nal Rapport har gjen
nom ført rund spør rin gen i slut
ten av au gust. 

olE pEt tER pEDERSEn, 900 57 640 
ole.petter@kommunal-rapport.no

VENTE 
Bør sitte helt i ro og  
vente på oppturen

Arne Nedkvitne, 
økonomisjef i granvin

PengePlasseringer
✦✦ Ifølge statistisk sentralbyrås 

Kostra-database hadde kommu-
nene ved nyttår omløpsmidler på 
til sammen drøyt 24 milliarder 
kroner i aksjer, sertifikater eller 
obligasjoner. 

✦✦ Aksjer (11,5 mrd.) og obligasjo-
ner (12,4 mrd.) utgjør nesten hele 
denne summen. 

✦✦ det finnes ikke tall for hvor stor 
andel av aksjepostene som omset-
tes i markedet.
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sTraume
Kommunene forbereder bosetting 
av flyktninger i stor skala, sterkt 
berørt av krisen som utspiller seg i 
Midtøsten og bølgen av flyktninger 
til Europa. 

Så også i Fjell, som lenge har tatt 
imot bare 20 hvert år, men nå rigger 
seg til for et større antall.

Men der mange roper på mer 
penger fra staten, regner Fjell med 
et overskudd som etter hvert skal fi-
nansiere driften av et nytt lokalme-
disinsk senter.

– Tilskuddsordningene er svært 
sjenerøse. Jeg kan ikke med min bes-
te vilje se at vi ikke skal gå med over-
skudd, sier rådmann Steinar Nesse.

Sammen med en entusiastisk stab 
– og politikere – åpner han døra, kjø-
per boliger og bygger opp tjeneste-
kapasiteten i høyt tempo.

Mens anmodningen fra Integre-
rings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi) for i år var på 40 flyktninger, 
tar kommunen 68, hvorav fem ens-

lige mindreårige, og et ennå ukjent 
antall familiegjenforente – slik at 
årets tall kan bli opp mot 90.

– De som er negative og snakker 
mest om at flyktninger koster pen-
ger, har kanskje bare tenkt på sosial-
hjelpen. Men vi kan jo ikke tro at alle 
blir arbeidsledige for alltid. Derimot 
må vi satse på at de skal ut i jobb og 
etter hvert betale skatt, sier Nesse.

Han tror syrerne blir like enkle å 
integrere som de bosniske flyktnin-
gene som kom på 1990-tallet, og 
som nå har en yrkesdeltakelse på 
nivå med befolkningen for øvrig.

– Fantastisk respons
– I kommunestyret var vi enige om 
at vi må gjøre en innsats og ta sam-
funnsansvar, forteller ordfører Eli 
Berland (H).

Kort tid etter at saken sto på dags-
ordenen, ga de positivt svar til IMDi, 
og ordføreren gikk ut i mediene og 
ba innbyggerne om hjelp til å skaffe 
boliger.

– Responsen var fantastisk, sier 
Berland.

Samtidig fikk rådmannen full-
makt til å kjøpe boliger for inntil 70 
millioner kroner. 

De søkte også om, og fikk, 
skjønnsmidler fra Fylkesmannen til 
å bemanne et boligkontor som skal 
jobbe for både flyktninger og andre 
med boligbehov.

– Vi har gode erfaringer med bo-
setting fra før, og det gjør det enkle-
re for oss. Over 70 prosent kommer 
ut i jobb eller skole etter to år, for-
teller ordføreren.

Rådmannen har garantert poli-
tikerne et årlig overskudd på minst 
10 millioner kroner på flyktninge-
ne. Etter fire år vil det gi kommu-
nen armslag til å drifte et lokalme-
disinsk senter til 300 millioner kro-
ner som skal stå klart i 2018.

– Vi skal ikke sko oss på flyktnin-
gene, men vi mener at det mulig å 
ta vare på alle, både gamle og nye 
innbyggere. Flyktningene gir oss 

mye, og vi trenger arbeidskraft, på 
alle nivåer, sier Berland.

Ruster opp
Siden kommunestyret fattet sine 
vedtak på forsommeren, har admi-
nistrasjonen jobbet i høygir med å 
ruste opp tjenestene. Det er kjøpt 
25 boliger til ca. 45 millioner kro-
ner.

– Mange sier at det finnes ikke bo-
liger, men vi ble ringt ned etter at 
ordføreren gikk ut på TV 2. Vi sva-
rer på alle henvendelser, og hvis til-
budet passer, leier vi, forteller råd-
mann Nesse.

Han anbefaler andre kommuner 
ikke å bygge selv, men å bruke mar-
kedet – kjøpe eller leie. Gjerne over 
hele kommunen, hvis det finnes 
kollektivtransport.

Å gi rådmannen slik fullmakt 
anbefaler han også, så ikke hvert 
eneste kjøp må godkjennes poli-
tisk. Det samme gjelder for oppret-
telse av stillinger.

– Vi skal ikke sko 
oss på flyktnin-
gene, men vi me-
ner at det mulig 
å ta vare på alle, 
sier ordfører Eli 
Berland (H).

fjell setter opp tempoet i flyktningarbeidet
Etter mange år med beskjeden flyktningbosetting, øker Fjell kommune  
takten, tredobler antallet – og regner med et PENT OVERSKUDD på det.

Nyankomne flyktninger på skolebenken, blant dem de første overføringsflyktningene fra Syria: Fra venstre Masoud Ibrahim, Zardasht Haji, George Deeb, Rahaf Al-Zakhar, Kawa Hamza Hasan og Hi-
wet Melake.
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I Fjell er tjenestene nå rustet opp 
med åtte stillinger; én lege, én hel-
sesøster, fire lærere og to Nav-råd-
givere.

Entusiasmen blant de ansatte er 
stor.

– Alle kriser har en gyllen side. Vi 
viser solidaritet, og det er bra. Men 
det bra for tjenestene også. Nå job-
ber vi mer sammen, og det tjener 
hele befolkningen – ikke bare flykt-
ningene, sier skolesjef Wilhelm An-
glevik.

Det toårige introduksjonspro-

grammet, som er obligatorisk, er 
i utvikling. Her inngår nå en «bo-
ligskole», der flyktningene lærer 
om søppelsortering, dugnad og alt 
som er nytt i hverdagslivet, og der 
besøk hos brannvesenet, bank og 
eiendomsetaten inngår.

– Vi samarbeider med bankene 
for å hjelpe de som kan, til å eie bo-
lig framfor å leie. Det er viktig for å 
få sirkulasjon i de kommunale bo-
ligene. Men egenkapitalkravet er 
problematisk, sier fungerende Nav-
leder Monica Pedersen.

Flyktninghelsetjenesten driver, i 
tillegg til de ordinære helsetjenes-
tene, også psykososialt arbeid, med 
aktiviteter i ulike grupper.

– De fleste flyktningene kommer 
med bagasje, så det gjelder å se hele 
personen og hjelpe dem i aktivitet. 
Det gir mestring, sier ledende helse-
søster Astrid Paulsen.

Bygger kompetanse
Aktivitet vektlegger også Richard Ki-
wanuka, som er ansatt i 40 prosents 
stilling med prosjektet «God start». 
Selv var han 16 år og tidligere barne-
soldat i Uganda da han kom alene til 
Bergen som asylsøker.

– Jeg hadde ikke en god start før 
jeg kom inn i idretten. Jeg fikk min 
første klem i boksemiljøet. Andre 
fikk den i narkomiljøet, forteller Ki-
wanuka, som senere er blitt norges-
mester i boksing tre ganger og har 
mottatt en rekke priser, blant annet 
som «Årets forbilde» i 2010.

– Den første tiden hadde jeg psy-
kiske problemer. De ble ikke borte 
før jeg begynte med idrett. Da ble 
både søvnen og appetitten bedre, og 
jeg fikk bygget opp et nettverk.

Derfor handler hans prosjekt om 
å skape en god start for flyktningene 
fra dag én, ved å invitere dem med 

i idrett, turgrupper og andre fritids-
aktiviteter. 

– Tjenestene henger sammen, 
oppsummerer rådmann Nesse.

– Vi løser ikke integreringsarbei-
det med en flyktningkonsulent som 
sitter i et hjørne i fjerde etasje. Vi må 
høste stordriftsfordeler også faglig.

Frivillige organisasjoner er dess-
uten på banen og tilbyr hjelp, blant 
andre Røde Kors, som vil starte med 
flyktningguider.

Kommune i vekst
Fjell, som har snaut 25.000 innbyg-
gere og er i vekst, har lenge tatt imot 
arbeidsinnvandrere, ca. 300 årlig. 
Bare i kommunens renholdstjeneste 
snakkes det 22 språk.

Kommunen er vant med omstil-
ling, har et variert arbeidsmarked og 
lav ledighet. Mens den for et par tiår 
siden var en soveby til Bergen, har 
den nå netto innpendling. 

– Ikke alle kommuner kan kopiere 
Fjell. Men mange kan klare det, selv 
om det er en fordel å ha en viss stør-

fjell setter opp tempoet i flyktningarbeidet
«Alle» er med når Fjell ruster opp flyktningarbeidet. Her eiendomsforvalter Juni Johansen (f.v.), rådgiver ved Nav Elin Helland-Jooste, rådmann Steinar Nesse og fungerende Nav-leder Monica Peder-
sen foran nyinnkjøpt villa som skal bli bokollektiv for fem enslige mindreårige.

Ressurspersoner 
i integrerings-
arbeidet i Fjell 
som selv har vært 
flyktninger: Ali 
Wathi (t.v.) og 
Richard Kiwanuka.
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relse og ta imot et visst antall flykt-
ninger – kanskje minimum 60 per 
år – for å få stordriftsfordelene, me-
ner rådmann Nesse.

I år regner han med inntekter 
fra flyktningene på ca. 30 millioner 
kroner. Pengene kommer som in-
tegreringstilskudd, som utbetales 
over fem år med ulike satser etter 
alder og familiestatus, barnehage-
tilskudd, eldretilskudd og et sær-
skilt tilskudd for enslige mindreå-
rige.

I år gir staten dessuten et «stimu-
leringstilskudd» på 50.000 kroner 
for hver flyktning kommunen mot-
tar ut over IMDis anmodning.

Fordi Fjell er definert som en 
vekstkommune, utløser hver flykt-
ning også 55.000 kroner i veksttil-
skudd.

– Vi får dessuten økte inntek-
ter gjennom innbyggertilskuddet 
i inntektssystemet, som for andre 
nye innbyggere. I tillegg finnes det 
mange støtteordninger som vi bru-
ker aktivt. Fjell mottar i 2015 flere 
titalls millioner kroner til ulike pro-
sjekter innen alle tjenesteområ-
der. For eksempel skal vi nå ansette 
flyktningpsykolog med penger fra 
Helsedirektoratet, forteller Nesse.

Han mener utgiftene til flyktnin-
gene er små, totalt sett. Kommu-
nen må betale introduksjonslønn 
på ca. 180.000 kroner i to år. Ren-
ter og avdrag på innkjøpte boliger 
dekkes gjennom husleien.

– Jeg regner med at vi i år går 15–
16 millioner i pluss, sier Nesse, som 
riktignok bare har «garantert» for 
10 millioner overfor politikerne.

Nå som tjenesteapparatet er rus-
tet opp, kan kommunen ta imot 
langt flere flyktninger i årene som 
kommer, mener han.

ragnHild sVed, 932 87 840
ragnhild@kommunal-rapport.no

magnus KnuTsen bJØrKe, FoTo
magnus@kommunal-rapport.no

– det står på viljen 
og ikke økonomien 

Melværs kommune – Flora – har, i 
likhet med flere andre som regner 
på dette, lenge notert pene over-
skudd på flyktningarbeidet.

– Vi har ført innvandrerregnskap 
siden vi begynte å ta imot flyktnin-
ger i 1987, og vi er åpne om hvordan 
vi bruker pengene. Med unntak av 
et par år, har vi bidratt med over-
skudd til kommunen. I år budsjette-
rer vi med et dekningsbidrag på 6,4 
millioner kroner, forteller Melvær.

I tillegg overfører Innvandrarsen-
teret i år ca. 11,5 millioner kroner til 
kommunen – til stillinger, adminis-
trasjon og dekning av sosialhjelp til 
flyktninger som har rett til det.

Innvandrarsenteret er organisert 
som et kommunalt foretak, og er 
dermed momspliktig. Refusjonen 
går inn i kommunekassa.

Innvandrarsenteret tar seg av alt 
arbeid med opplæring, bosetting og 
integrering i Flora. Alle statlige til-
skudd går til foretaket, som lager sitt 
budsjett ut fra dette. Bystyret vedtar 
budsjettet, og rammene for boset-
ting, etter anbefaling fra foretaket.

Selv om dette fungerer godt, er 
Melvær ikke så opptatt av selve or-
ganisasjonsformen.

– Nøkkelen er at man samler kom-
petansen og får et bredt fagmiljø, 
samt at man har oversikt over pen-
gestrømmene, mener han.

Blant annet fordi Flora har vært 

undersøkt av utvalget som årlig 
kartlegger kommunenes utgifter til 
bosetting og integrering, har Mel-
vær god oversikt over både inntek-
ter og utgifter.

– I mange kommuner har ikke en-
gang rådmannen oversikt over det-
te, sier han, og mener det kan være 
én av grunnene til at mange mener 
de ikke har råd til å ta imot flyktnin-
ger.

Samtidig kreves det et visst antall 

og bosetting over en viss tid for å få 
god økonomi i bosettingen, mener 
Melvær.

– Uten et visst volum, blir man 
sårbar ved fraflytting. Og det er all-
tid noen som flytter. Det gjelder 
både flyktninger og andre.

Melvær mener ca. 15 flyktninger 
per år er et minimum for å få stabi-
litet og god økonomi i bosettingsar-
beidet.

– Det handler om å ha dette som 
en ordinær kommunal oppgave. 
Derfor bør det fattes vedtak for tre 
år. Det gir stabilitet, slik at adminis-
trasjonen kan planlegge bedre.

Årlige politiske vedtak gir for liten 
forutsigbarhet, mener Melvær – og 
legger til at spørsmålet jo er en poli-
tisk stridsarena i mange kommuner.

– Mange politikere er usikre på 
økonomien og hvordan det går med 
integreringen, fordi de har for liten 
kunnskap om egen kommune.

Flora, med knapt 12.000 innbyg-
gere, har vedtatt å ta imot 56 flykt-
ninger i år. Det er flere enn folketal-
let tilsier, påpeker Melvær. Han sy-
nes de større kommunene godt kun-
ne tatt flere enn de gjør, men at det 
ikke nødvendigvis må bo flyktninger 
i de minste kommunene.

– Inntektsgrunnlaget og stabilite-
ten kan bli for dårlig med veldig få, 
sier han.

Kommuner som sier nei til flyktninger begrunnet med økonomi, vet neppe hva 
de KAN FÅ I TILSKUDD, mener Arild Melvær, daglig leder ved Innvandrarsenteret 
i Flora.

BOSETTING 
Nøkkelen er et bredt fag-
miljø og oversikt over 
pengestrømmene

Arild Melvær, 
daglig leder ved innvandrarsenteret

STABILITET
Det hand-
ler om å ha 
dette som 
en ordinær 
kommunal 
oppgave. 
Derfor bør 
det fattes 
vedtak for 
tre år. Det 
gir stabilitet

Arild Melvær, 
daglig leder ved  
innvandrarsenteret

Tilskudd til flyktninger 2015

Enslig mindreårig
i tillegg til integreringstilskuddet (barnetilskudd + sær-
skilt tilskudd) får kommunen 80 prosents refusjon for 
barneverntiltak.

Tilskudd til opplæring i norsk  
og samfunnskunnskap (fordeles på tre år):          47.700 kr

Tilskudd til innvandrertiltak  
– utviklingsmidler (tildeles etter søknad)  32 millioner kr

Ekstratilskudd
✦✦ Kommuner som i 2015 bosetter flere flyktninger enn 

anmodningen fra imdi, og flere enn folketallet i kommu-
nen tilsier, får et ekstratilskudd på 50.000 kroner per 
person som bosettes utover IMDis anmodning.

✦✦ Kommuner som i 2015 bosetter flere flyktninger enn 

anmodningen fra imdi, får et ekstratilskudd på  
25.000 kroner per person som bosettes utover IMDis 
anmodning.

Husbanken
✦✦ Bostøtte, som mange nyankomne flyktninger  

kvalifiserer for.
✦✦ Tilskudd til kommunene for bygging og kjøp av  

utleieboliger.
✦✦ Startlån, som også flyktninger kan få gjennom  

kommunen til kjøp av egen bolig.

Rammetilskuddet
✦✦ Kommunen får innbyggertilskudd for alle  

flyktninger som bosettes, som for andre innbyggere.
✦✦ de 68 kommunene som kvalifiserer for vekst- 

tilskudd, får i tillegg 55.000 kr per person.

Integreringstilskudd, utbetales over 5 år
Voksen, barn og enslig mindreårig  696.200 kr
enslig voksen  746.200 kr
 
Barnehagetilskudd (engangstilskudd) 24.400 kr 
Eldretilskudd (engangstilskudd) 157.500 kr
Særskilt tilskudd enslig mindreårig 191.300 kr
Personer med kjente funksjonshemninger (engangstilskudd) 175.000 kr
Personer med kjente funksjonshemninger (i inntil fem år) 1.080.000 kr

10 råd
Dette er Fjell-rådmann Steinar 
Nesses ti råd for raskere boset-
ting og integrering:

1gi rådmannen fullmakter og økono-
misk ramme til å investere i boliger.

2gi rådmannen fullmakt til å oppret-
te, inndra og omgjøre stillinger.

3legg opp til tett samarbeid og 
samspill mellom administrasjon og 

politikere.

4mobiliser hele kommunen og ikke 
bare deler av den.

5organiser tett samhandling mellom 
tjenester.

6sørg for at nye borgere får god kon-
takt med arbeidslivet tidlig, paral-

lelt med introprogrammet.

7gjør aktiv bruk av skogen av til-
skuddsordninger – offentlige og 

private.

8legg introduksjonsordningen til 
nav og samle så mye som mulig av 

virkemiddelapparatet for bosetting og 
integrering der.

9mobiliser befolkningen – nabolag, 
idrettslag og andre frivillige orga-

nisasjoner.

10Ha tett dialog med mediene, slik 
at god og riktig informasjon når 

ut.

Og: prest og imam kan gi uvurderlig 
støtte og hjelp!

FoTo: dag nesbØ FrØyen, FirdaposTen
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Det lønner seg å ta energismarte valg når kommunen skal 
utvikle eksisterende eiendom eller bygge nytt.
Åmot kommune mottok 2,1 millioner kroner i 
investeringsstøtte fra Enova og sparer 2,5 millioner årlig. 

Enova gir økonomisk støtte til  grønne, framtidsrettede 
energiløsninger.

Les mer og søk på www.enova.no/kommune 
eller ring Enova Svarer på 08049

Husk å søke før dere begynner!

STØTTE TIL OPPGRADERING 
AV KOMMUNAL EIENDOM

Enova er et statlig foretak som skal 
drive fram en miljøvennlig omlegging 
av energibruk, fornybar energiproduksjon 
og ny energi- og klimateknologi. 
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Vågeng vil utvikle 
Nav sammen med KS
– Nav har mye å lære av kommunene når det gjelder å sette BRUKERNE I 
SENTRUM, sier påtroppende Nav-direktør Sigrun Vågeng. Hun vil raskt ta 
kontakt med KS for å diskutere hvordan de kan utvikle partnerskapet.
5. oktober tiltrer Vågeng den vik-
tigste og trolig vanskeligste direk-
tørjobben i det offentlige Norge. 
Som arbeids- og velferdsdirektør 
blir Vågeng den som skal gjen-
nomføre arbeids- og sosialminis-
ter Robert Erikssons (Frp) «viktig-
ste politiske prosjekt»: - Å gjøre en 
byråkratireform om til en bruker-
reform, og å gjenreise A-en i Nav.

Med det siste mener han at eta-
ten skal bruke mer av sine krefter 
på å få folk ut i arbeid, ikke bare 
dele ut stønader.

Nav har 2,8 millioner brukere, 
19.000 ansatte og en unik og kom-
plisert styringsmodell, basert på 
”et likeverdig partnerskap” mel-
lom Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet (statlige Nav) og landets 428 
kommuner. 

Nav-reformen har vært utsatt 
for massiv kritikk siden starten 
for snart ti år siden, sist av re-

gjeringens ekspertutvalg – ledet 
av Sigrun Vågeng. Det la fram en 
knusende rapport om Nav i april. 

Etaten bruker altfor mye tid på 
byråkrati, og for lite på brukeren. 
Det må bli mindre statlig detalj-
styring, og færre, større og mer 
kompetente Nav-kontorer med 
større handlingsrom og tett kon-
takt med arbeidslivet, konkluder-
te Vågengutvalget.

KS-leder gratulerer
Eriksson ga Nav-direktør Joakim 
Lystad sparken og sendte utval-
gets anbefalinger på høring. Re-
gjeringen har ennå ikke konklu-
dert om hva den vil gjøre videre. 
Det skal den gjøre i en stortings-
melding til våren.

Men 64 år gamle Sigrun Vågeng 
er den som har kraften, energi-
en og kompetansen til å lede Nav 
framover, framholdt Eriksson, 

da han presenterte henne på en 
pressekonferanse i Oslo sist fre-
dag.

Utnevnelsen skjer knapt to år 
etter at Vågeng fikk sparken som 
KS-direktør etter en langvarig 
konflikt med KS-leder Gunn Marit 
Helgesen. De to ble aldri enige om 
rollefordelingen dem imellom. På 
spørsmål om Vågens brå avgang 
fra KS har blitt sjekket grundig før 
utnevnelsen som Nav-direktør, 
svarer Eriksson slik overfor Kom-
munal Rapport:

– Jeg er overbevist om at Sigrun 
Vågeng er riktig person.

– Gratulerer og lykke til! Nav er 
en veldig viktig etat, så jeg håper 
det blir bra, sier KS-leder Gunn 
Marit Helgesen i en kommentar 
til at Vågeng blir ny Nav-direktør.

– Hvordan blir det å møte igjen 
Vågeng som «likeverdige partner»i 
Nav?

– Hun er profesjonell og jeg er 
profesjonell. Det fungerer helt 
uavhengig av person. Mitt ut-
gangspunkt er at jeg ønsker gode 
tjenester til brukerne. Da må vi ha 
en konstruktiv dialog om hvordan 
vi kan få til dette, sier Helgesen, 
som sjelden selv er involvert i dis-
kusjoner med Nav.

Likeverdige?
Partnerskapet med kommune-
ne gjør jobben som Nav-direktør 
særlig spennende, mener Vågeng. 

– Jeg vet at vi er helt avhengige 
av at partnerskapet fungerer. Jeg 
vil derfor raskt ta kontakt med 
kommunesektoren for å diskute-
re hvordan vi kan utvikle det. Det 
er fint å ha sett Nav fra kommune-
nes side. 

– Og nå blir du partner med KS-
leder Helgesen?

– Som Nav-direktør er jeg i part-

nerskap med den til enhver sit-
tende regjering og det til enhver 
tid sittende KS-styret. Regjerin-
gen har gitt et tydelig signal om at 
den ønsker et godt partnerskap. 
Hvis vi skal sette brukerne i sen-
trum, har vi mye å lære av kom-
munene. Samtidig har staten noe 
å bidra med i synet på arbeid. Det 
gjelder å gi brukerne den hjelpen 
de trenger når de trenger det.

Hvordan dette skal skje, vil hun 
foreløpig ikke si annet om enn at 
hun vil legge vekt på arbeid, bru-
kerne og kompetanse. – Men det 
er et klart politisk ønske om en 
dreining av Nav, og at Nav må ha 
handlingsrom, sier Vågeng.

maRtE DanBolt, 416 58 639
marte@kommunal-rapport.no
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Ordføreren som overtar i Leksvik etter Einar Strøm (Sp) (t.h.), vil kontakte Rissa-ordfører Ove Vollan (H) om den videre sammenslåingsprosessen når nytt kommunestyre er på plass. 
Foto: Dan aagRen

Liv og død i reformen
Halvannen uke etter valget er det blitt klarere hvilke konsekvenser 
folkeavstemningene får for kommunereformen.
De 14 folkeavstemningene på 
valgdagen berørte ni sammen-
slåingsprosesser. Slik ser konse-
kvensene ut til å bli:

1 Rissa og Leksvik
Rissa var én av to kommuner 

hvor det ble ja-flertall. Hos part-
neren Leksvik ble resultatet uav-
gjort 949 – 949. Den siste uka har 
et klart flertall i det nye kommu-
nestyret i Leksvik sagt til lokala-
visa Fosna-Folket at de ønsker å 
fortsette sammenslåingsproses-
sen med Rissa. De legger vekt på 
at det må bli en samlende pro-
sess, og at det kan bli nødvendig 
å bruke mer tid til å avklare vikti-
ge spørsmål – som fylkestilhørig-
het og eierskapet i Nord-Trønde-
lag Energi.  

2 Tjøme
Sammenslåing med Nøtter-

øy fikk flest stemmer i folkeav-
stemningen i Tjøme, deretter å 
fortsette som egen kommune og 
til sist en sammenslåing av Tøns-
berg, Nøtterøy og Tjøme (TNT). 
Roar Jonstang (H), som sannsyn-
ligvis fortsetter som ordfører, øn-
sker Tjømes nyvalgte lokalpo-
litikere hjertelig velkommen til 

samtaler. Flertallskonstellasjo-
nen i Tjøme er ennå ikke avklart, 
men ordførerkandidatene både i 
Høyre og Ap uttaler seg positivt 
til slike samtaler.

3 Re og Sande
I Re sa et knapt flertall nei til 

sammenslåing med Sandefjord 
og Hof (3 K). I Sande valgte fler-
tallet å stå alene framfor både 3 
K og Drammen. Ordførerne har 
sagt de ville følge rådene. Nå hå-
per Holmestrand-ordfører Alf Jo-
han Svele (H) at det i hvert fall 
blir sammenslåing med Hof. Han 
lover å være raus og gi dem mer 
tid. 

– Det blir spennende å se hva 
Hof lander på. Det er store ut-
skiftninger i alle partier i kom-
munestyret, og de politiske drøf-
tingene er ikke ferdige ennå, sier 
Svele.

For Svele bekrefter resultatene 
i Re og Sande at folkeavstemning 
er et uegnet virkemiddel. 

– I en folkeavstemning er det 
alltid lettere å mobilisere for nei 
enn ja. Jeg sier som en på vårt fol-
kemøte: «Dette er noe dere po-
litikere har holdt på med lenge, 
vi velger dere for å ta beslutnin-

ger på våre vegne, og hvis vi ikke 
er fornøyd, gir vi dere sparken 
hvert fjerde år».  

4 Gran og Lunner
Det ganske klare nei-flertal-

let i de tett sammenvevde Hade-
lands-kommunene, var det mest 
overraskende resultatet. Politi-
kerne har vært samstemte om 
sammenslåing, og det har et re-
presentativt utvalg innbyggere 
også vært tidligere. Flertallet er 
ennå uklart i de nye kommune-
styrene, men velgernes råd vil 
etter alt å dømme bli fulgt. Lun-
ner-ordfører Harald Tyrdal (Ap) 
har tatt til orde for et fortsatt tett 
samarbeid med Gran. Lokalavi-
sa Hadeland er bekymret for om 
den planlagte forbedringen av 
tjenestetilbudet i den nye kom-
munen nå kan gjennomføres: 
Sterkere fagmiljø i barnevernet, 
felles helsehus og sykehjem. 

5 Vang
Et klart nei til sammenslåing 

i den folkefattigste Valdres-kom-
munen vil trolig få liten betyd-
ning for reformprosessen i dal-
føret for øvrig. Valdres-kommu-
nene tar sikte på beslutning om 

sammenslåing i november.

6 Åseral
Velgerne ville stå alene og sa 

nei til alternativene Indre Agder 
og Midtre Agder. Det vil den nye 
Sp-ordføreren, Oddmund Ljos-
land, følge opp. Det gjenstår å se 
om Bygland og Evje og Hornnes 
vil gå videre med Indre Agder. I 
Midtre Agder vedtok Hægebo-
stad og Audnedal før sommeren 
å forhandle videre.

7 Hjelmeland
Hjelmeland, Forsand og 

Strand i Ryfylke var så godt som 
enige om å danne Fjord kommu-
ne.  Før sommeren sa kommune-
styret i Forsand stopp, og Hjel-
meland-velgernes nei er spike-
ren i kista for dette alternativet. 
Så fikk Optimistpartiet i Forsand 
bare 3,2 prosent. 

8 Bø (Nordland)
83 prosent nei i Bø bekref-

tet lokalpolitikernes reformmot-
stand. Den felles utredningen i 
Vesterålen er uansett ikke blitt 
fulgt opp. Den minst overrasken-
de og mest unødvendige folkeav-
stemningen.

9 Helgeland
Dønna, Herøy, Leirfjord og 

Alstahaug var etter felles utred-
ning blitt enige om en intensjons-
avtale om sammenslåing. Folke-
avstemningene i de tre minste 
kommunene ga klare nei-flertall. 
Bare i Alstahaug, med det på-
tenkte kommunesenteret Sand-
nessjøen, var det ikke folkeav-
stemning.       

– Vi tar folkeavstemningene 
til etterretning, og kan erklære 
kommunereformen for stein død 
i vår region, sier ordfører Bård 
Anders Langø (Ap).

Han mener regjeringen må ta 
et stort ansvar for at resultatene 
ble slik. 

– Det er for uklart hva kommu-
nene skal gjøre i framtida og hva 
slags inntektsnivå vi skal ha. Det 
har vært lettere å si nei. Vi vet 
hva vi har, men ikke hva vi får. Så 
vitner det også om at folk i små 
kommuner er fornøyd med kom-
munene sine, sier han. 

Jan Inge KRoSSlI, 928 86 402 
jan@kommunal-rapport.no
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Kontinuerlig oppdatering på nett – ukentlig dypdykk på trykk

Oversikt, innsikt, statistikk; Kommunal Rapport er den avisen i Norge som
kjenner din hverdag best.Våre journalister serverer det viktigste og ferskeste
stoffet innen økonomi, ledelse og innkjøp, samt andre sentrale fagområder.

Kommunal Rapport er også den viktigste markedsplassen for leverandører til
kommunene og gir best dekning av lederstillingsmarkedet i offentlig sektor.
Kommunal Rapport er et uunnværlig verktøy for Kommune-Norge.

Uunnværlig for Kommune-Norge

Nettavisen kommunal-rapport.no
Den digitale utgaven bringer saker alle
hverdager og kombinerer løpende nyheter
med viktig stoff som har stor nytteverdi.

Papiravisen Kommunal Rapport
Papiravisen kommer ut hver torsdag, og
gir både oversikt og innsikt i de viktige
sakene for kommunene.

Papir + Nett
To utfyllende avisprodukter og nyttige
verktøy. Hver dag. Hver uke

To aviser,
forskjellig innhold
–bedre rustet

med begge
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Me nin ger & Kunn sKap

aslak bonde er politisk 
kommentator

Da Høy re-le del sen i for ri ge uke 
kom men ter te valg ne der laget, var 
de opp tatt av å få fram at re sul ta
tet «egent lig» var bra – det så bare 
så dår lig ut for di Høy re gjor de et re
kord godt valg for fire år si den. Det 
vir ket som om de ope rer te med et 
«na tur lig» nivå på Høyres opp slut
ning på i over kant av 20 pro sent.

Kan skje var for kla rin gen bare 
et re sul tat av et na tur lig øns ke om 
å lete et ter lys punk ter, men sann
syn lig he ten er gan ske stor for at det 
skyld tes en grunn fes tet po li ti ker
hold ning. Det ek si ste rer noen fore
stil lin ger om at det ene el ler and re 
par ti et skal være så og så stort.

Ap ten ker på seg selv om et 
30pro sents par ti, Høy re som 
et 20pro sents par ti, Frp som et 
15pro sents par ti – og de and re? Ja, 
de er små par ti er.

Spe si elt i lo kal valg er det lett å se 

det som of test er van ske lig for et re
gje rings par ti å få økt opp slut ning i 
valg. 2009 var et unn taks år.

En po pu lær par ti le der gir hel ler 
in gen ga ran ti for at par ti et gjør det 
bra. Både Jens Stoltenberg og Gro 
Har lem Brundt land var på slut ten 
av sine kar rie rer mye mer po pu læ
re enn de res eget par ti. Det igjen in
ne bæ rer at det kan skje på riks plan 
kan være lo gisk å ten ke at det er 
kon junk tu rer for po pu la ri tet. Gjør 
par ti et det bra i et valg, fal ler det 
ned i nes te.

Da er spørs må let om na sjo na le 
po li ti ke re kan lære noe av sine egne 
folk i kom mu ne ne. Kan Rita Ot ter
vik i Trondheim og Stanley Wi rak 
i Sand nes være mo del ler for Jo nas 
Gahr Støre? I hvil ken grad kan Siv 
Jensen trek ke nyt te av Ter je Sø vik
nes’ er fa rin ger?

Mye ty der på at Ap-le del sen al le
re de har lært én ting: Det er lurt å 
være in klu de ren de. I Trondheim 
in klu de rer Ap Mil jø par ti et De 
Grøn ne i sty rings grunn laget uten 
at det strengt tatt er nød ven dig. I 
Sand nes vi de re fø res den utra di sjo
nel le al li an sen med Frp. Opp rin ne
lig var den ment for å ta mak ten fra 
det som ble sett på som makt ar ro
gan te Høy refolk, nå fort set ter den 
for di vel ger ne bi falt løs nin gen.

Jo nas Gahr Støre ga i da ge ne et
ter val get råd til sine lo kal po li ti ke re 
om å være yd my ke, søke bre de al
li an ser og ret te seg et ter vel ger nes 

dom. Han ga ut trykk for en kom
pro miss kul tur som er godt kjent 
i Kom mu neNorge, men som er 
gan ske ny for par ti et som i sin tid 
ga opp ha vet til be gre pet makt ar ro
gan se. Ut over i for ri ge uke så vi at 
Aple de rens råd ikke ble fulgt opp 
av alle lo kal lag, men det er som det 
plei er i det mang slung ne Norge.

Ett av spørs må le ne et ter kon sti
tue rin gen er om det i år leg ges mer 
vekt på lo ka le sam ar beids kon stel
la sjo ner enn før. I mer enn et tiår 
har bor ger li ge po li ti ke re snak ket 
om Oslosam ar bei det mel lom KrF, 
Venst re, Høy re og Frp som en mo
dell for en re gje rings koa li sjon. Nå 
ser vi hvor dan Aps sent rums orien
te ring i Ber gen trek kes fram som en 
mu lig mo dell for Jo nas Gahr Støre. 
Det opp sikts vek ken de i Vest lands
ho ved sta den var at Ap ty de lig sig
na li ser te at det er vik ti ge re å sam
ar bei de inn mot sent rum enn med 
SV.

Mil jø par ti et De Grøn ne er også 
klar over at dets po si sjo ne ring i 
kom mu ne po li tik ken har be tyd
ning for riks po li tik ken. Det er an
ta ke lig med vir ken de til at MDG i 
en del kom mu ner har søkt mot de 
bor ger li ge par ti ene i kon sti tue rin
gen. Ras mus Hans son vil ha tro ver
dig het som blokk uav hen gig, for di 
hans mål er å vok se til en ny, grønn 
blokk i po li tik ken. Fore stil lin ge ne 
om en nor mal opp slut ning lig ger 
langt høy ere enn der MDG er i dag.

Styrings-
slitasjen, som 
Høyre-folk 
snakket mye 
om i forrige 
uke, er ikke 
generell

hvor gal slik tenk ning kan være. 
Tra di sjo nel le makt par ti er kan mis
te opp til 30 pro sent po engs opp
slut ning fra ett valg til et an net, slik 
Ap gjor de i År dal. Og Høyres ned
gang på lands plan had de vært ve
sent lig mind re om de ikke had de 
blitt nes ten hal vert i makt bas ti o
ner som Ber gen, Tromsø, Hau ge
sund, Ålesund og Sand nes.

I lo kal po li tik ken er det også lett 
å se hvor dan «unor mal» opp slut
ning over noen valg kan bli gjort 
nor ma le. I 1999 var det van lig at 
Ap i Trondheim lå rundt 30 pro
sents opp slut ning, nå har par ti et 
etab lert seg rundt 40pro sen ten. 
I Os i Hor da land gjor de Frps Ter je 
Sø vik nes et 15prosentsbyks for 16 
år si den, og et ter den gan gen har 
han etab lert par ti et på rundt 40 
pro sents opp slut ning.

Sty rings sli ta sjen, som Høy re
folk snak ket mye om i for ri ge uke, 
er hel ler ikke ge ne rell. Blant de ti 
stør ste kom mu ne ne gikk ord fø rer
par ti ene til ba ke i åtte, mens Ap
ord fø rer ne i Trondheim og Sand
nes tjen te på å sit te med mak ten.

I de mind re kom mu ne ne er det 
en mye stør re an del av sty rings
par ti ene som vin ner på å være i 
po si sjon. Ord fø re re har en ten
dens til å bli po pu læ re. Det er ikke 
et ge ne relt trekk at vel ger ne øns
ker et skif te for skif tets skyld.

Men det er i lo kal po li tik ken. Er
fa rin gen fra na sjo nalt plan er at 

Aslak Bonde, politisk kommentator  Matz Sandman, skribent  Sanna Sarromaa, folkevalgt for Venstre i Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune  Cecilia Dinardi, advokatfullmektig og barnerettsforkjemper  
Bjørn Lichtwarck, sykehjemslege og forsker  Camilla Sørensen Eidsvold, SV-politiker i Fredrikstad  Erik Amnå, professor i statsvitenskap ved Örebro universitet  Børre St. Børresen, rektor i Båtsfjord  Sigrid Stokstad, forsker ved NIBR

Styringsslitasje – bare for noen

Høyre lurer seg selv, dersom valgnederlaget blir forklart med et 
«unaturlig godt» valg for fire år siden. I lokalpolitikken kan 
SUKSESSER VARE I TIÅR.
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lederklipp

riktig nok ble det meldt 
om køer også i nabokom-
muner, og vi vet at det tra-
disjonelt er stor pågang av 
velgere i et visst tidsrom. 
når det da i tillegg er færre 
stemmelokaler og ikke 
flere stemmeavlukker, 
blir det kø. dette er rett 
og slett dårlig planlegging 
og noe valgstyret bør ta 
lærdom av.

Tilbakebetaling av 
moms – eit statleg ran?
Skatteetaten er i ferd med å krevja tilbakebetaling av moms frå 
kommunane knytt til helse- og sosialbustader for milliardar av 
kroner. Vil staten TA OMSYN TIL DETTE i det økonomiske opp-
legget for kommunane, eller renn pengane berre ut i sanden?

det er liten grunn til å be-
klage at et parti får avløs-
ning etter 104 år. skiftet er 
likevel et sjeldent tydelig 
vitnesbyrd om samfunn i 
endring. Få kommunepo-
litikere kan med rette kalle 
seg historiske. Kari anita 
Furunes er et av unnta-
kene. nå blir det hennes 
ansvar å føre meråker inn i 
en ny tid.

Les kronikker, 
kommentarer og 
debattinnlegg på 
debatt.kommunal-
rapport.no

  Meninger

Skatteetaten og kommu-
nane er ikkje samde om 
korleis regelverket for 
momskompensasjon for 
utleigebustader skal tol-
kast. Dersom Kommune-
Noreg ikkje skil seg ve-
sentleg frå kommunane på 
Nord-Jæren, og krava om 
tilbakebetaling som Skat-
teetaten har sendt hit blir 
ståande, vil over 2 milli-
ardar kroner skifta eigar i 
løpet av den tida Skatteeta-
ten treng for å gå gjennom 
alle kommunane.

Det er fleire interessan-
te problemstillingar i den-
ne saka:

✦✦ Skal regelverket tolkast 
bokstaveleg og strengt, 
slik Skatteetaten hev-
dar, eller skal kommu-
nane krevja momsrefus-
jon i samsvar med fak-
tisk bruk av utleigebust-
adene?

✦✦ Skal staten ta omsyn til 
at kommunane overfør-
er milliardbeløp til Skat-
teetaten?

✦✦ Både KS, KMD og HOD 
(som fagdepartement) 
bør vera interessert i at 
kommunen ikkje blir 
utarma, sjølv om over-
føringane skjer over 
fleire år og er vanskelege 
å få oversikt over.

✦✦ Ei streng tolking av 
reglane vil gjera det dyr-
are og vanskelegare for 
kommunane å bidra til 
ønska auka bustadbyg-
ging, og sosialhjelpsut-
giftene vil auka på grunn 
av høgare husleiga når 
kommunane ikkje leng-
er får momsrefusjon.

✦✦ Skal kvar kommune bru-
ka store ressursar for å 
dokumentera kvart ein-

aste boligutleigeforhold 
tilbake til 2004 for å prø-
va å argumentera for sitt 
syn?

✦✦ Har dei ulike regionkon-
tora i Skatteetaten lagt 
same strenge tolking til 
grunn, eller er det geo-
grafiske variasjonar?

✦✦ Kommunal Rapport har 
laga sitt eige resultat-
mål for kommunane: 
korrigert netto drifts-
resultat. Burde dei og 
korrigert for kommu-
nar som i 2013 eller 2014 
har sett av/betalt tilbake 
moms for utleigebustad-
er som utgjer opp mot 
0,5 prosent av drifts-
inntektene, for å få meir 
reelle samanlikningar av 
drifta?

✦✦ I vår var det stor ståhei 
om momskompensasjon 
for kulturhus. Dette kan 
i dei kommunane det 
gjeld, vera langt større 
beløp det er snakk om 
enn momskompensas-
jon på utleigebustad-
er. Men for Kommune-
Noreg samla er omfan-
get kanskje mindre.
I tillegg er kulturbygg-

momskompensasjonen ei 
uvisse som dei fleste har 
visst om, mens når det 
gjeld momskompensasjon 
på utleigebustader, så trur 
eg dei fleste kommunane 
har vore uvitande om at 
dei kanskje har hatt «feil» 
praksis heile tiåret den ge-
nerelle momskompensa-
sjonsordninga har eksis-
tert.

Det er dei to fyrste pro-
blemstillingane som er vik-
tige for Kommune-Noreg å 
få avklart. 

Skatteetaten krev at bu-
stadene skal vera fysisk til-
rettelagt for leigetakarane, 
og at leigetakarane skal ha 
tildelingsvedtak som ek-
splisitt viser at dei har krav 
på denne typen tilrettelagt 
bustad.

Kommunane meiner at 
Skatteetaten ikkje tar om-
syn til at mange av dei kom-
munale leigetakarane har 
samansette og tverrfagle-
ge problemstillingar som 
gjer at dei er utelukka frå 
den ordinære utleigemark-
naden.

DOKUMENTERA? 
Skal kvar  
kommune bruka 
store ressursar for 
å dokumentera 
kvart einaste bo-
ligutleigeforhold 
tilbake til 2004 for 
å prøva å argumen-
tera for sitt syn?

Kommunane argumente-
rer og for at særskilt tilret-
telegging av bustader bør 
famna vidare enn det Skat-
teetaten legg til grunn. 

Når det gjeld omfan-
get av krav om tilbakebe-
taling frå Skatteetaten, er 
det vanskeleg å få oversikt 
over dette. Eg har forstått 
det slik at dei ulike skatte-
kontora har tolka regelver-
ket ulikt, men at etter kvart 
blir den strenge tolkinga 
lagt til grunn for alle.

Dette betyr at krava 
har komme og vil kom-
ma til ulike tidspunkt, no-

kre kommunar (som no-
kre av oss på Nord-Jæren) 
har sett av for dette forhol-
det i 2012–2014, mens i an-
dre kommunar er arbeidet 
med å kontrollera og disku-
tera forholdet knapt starta.

Ordførarane i Randa-
berg, Stavanger, Sola og 
Sandnes sende eit brev til 
kommunal- og moderni-
seringsminister Jan Tore 
Sanner i november 2014, 
der dei blant anna etterlys-
te ei prinsippavgjersle om 
momskompensasjon på ut-
leigebustader.

FOR VANSKELEG? 
Er spørsmålet 
for vanskeleg og 
uoversiktleg til at 
det blir tatt tak i?

Sanner svarte 5. januar at 
problemstillinga var for-
midla vidare til rett adres-
sat, som var Finansdepar-
tementet, og at «…På denne 
bakgrunn tar Finansdepar-
tementet sikte på å komme 
med en nærmere uttalelse i 
nær framtid».

Den nære framtida har 
ennå ikkje vist seg.

Randaberg kommune 
har sendt brev til KS med 
kopi til KMD der me har 
bedt KS vurdera om det 
må gjerast noko i sam-
band med det økonomis-
ke opplegget for kommu-
nane med bakgrunn i dei 
forventa overføringane frå 
kommunar til stat, dersom 
den strenge tolkinga av re-
gelverket blir gjeldande.

Forholdet vart tatt opp 

av KS i konsultasjonsmøte 
med staten 22. april 2015. 
I referatet frå dette møtet 
står det mest om problem-
stillinga med momskom-
pensasjon på kulturhus, 
men det står og:

«Helgesen var enig i at 
prosedyrene i sakene skal 
følges, men at politikere må 
drøfte de problemstillingene 
som oppstår når regelverket 
strammes inn. Problemstil-
lingen med sosialboliger 
gjelder flere kommuner. Det 
er et spørsmål om hvordan 
vi bruker offentlige midler. 
En villet sosialpolitikk fra 
Stortinget bør ikke stoppes 
på grunn av innstrammin-
ger i regelverket fra skatte-
etatens side.» 

Nå nærmar statsbud-
sjettet seg, og me vil, som 
kvart år, få diskusjonar om 
kommunane er kompen-
sert rett for endringar i 
oppgåver og finansiering. 
Her kan det bli brukt sto-
re ord dersom KS og sta-
ten er usamd om titals og 
hundretals millionar. Kra-
va om tilbakebetaling av 
moms ser ut til å bli langt 
større, men er det for van-
skeleg og uoversiktleg til at 
det blir tatt tak i?

aldersammensetningen 
i kommunestyret kryper 
under 50 år etter dette 
valget, noe som er et godt 
tegn. da er det bare om å 
gjøre at de eldre lytter til 
de yngre. det har velgerne 
bedt om.

Per Blikra, økonomisjef i 
randaberg kommune

Mindre snakk og 
mer innsyn, Siv!
skattemyndighetene 
har denne uken gitt et 
historisk innsyn i norsk 
næringsliv. det skjedde 
til tross for, og ikke takket 
være, finansminister siv 
Jensen (Frp).

Vegard Venli, journalist 
i Kommunal rapport og 
medlem av pressens of-

fentlighetsutvalg

Solid seier til 
sofavelgerne
det norske demokra-
tiet er ikke truet selv om 
«hjemmesitterpartiet» 
ble størst.

Berit Almendingen, 
journalist i Kommunal 

rapport
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Kommunar på jakt 
etter fellesskap
Samanslåing el ler ikkje? 
Same kva som vert ut fal let, 
vil det vere his to risk sus 
over dei vedtaka tusentals 
fers ke lokalpolitikarar lan
det over skal vere med på 
å fat te i lø pet av dei nes te 
månadene.

Om kom mu nal mi nis
te ren får det slik han vil, 
kjem det ein straum av lo
ka le samanslåingsvedtak 
innan fris ten den 1. juli nes
te år. Men man ge vil kjem
pe ihu ga mot at det te skjer.

Kom mu ne re for ma syn
est ut ford re sjølve kjen
slelivet til innbyggjarane, 
noko som ikkje er til å 
und re seg over. Kom mu
ne gren se ne re pre sen te
rer man ge stader eit vik tig 
skilje mel lom «oss» og «dei 
and re».

Kom mu nen er både som 
po li tisk are na og teneste
leverandør med på å de fi
ne re kven vi er og kven vi 
høyrer sam an med, og re
pre sen te rer i så måte ein 
kon ti nui tet minst to gene
rasjonar til ba ke i tid dei 
fles te stader i lan det.

Som geo gra fisk om rå de 
verkar kom mu nen struk

turerande også for or ga ni
sa sjons sam fun net, for ik
kje å snak ke om lo kal pres
sa. Når kom mu ne gren ser 
vert endra, vert innbyg
gjarane der for stilt over
for krav om å ta far vel med 
det gam le, og om å de fi ne
re seg i eit nytt lo kalt «vi». 
Det te vek ker man ge stader 
ulyst, og ar gu ment knytt til 
iden ti tet og etab ler te fel
les skap har stått sen tralt i 
den folke lege mot stan den 
mot kom mu na le struk tur
re for mer opp gjen nom his
toria.

Men også kref ter som 
har ivra for sli ke re for mer 
har vore opptekne av å 
spele på lag med kjensleliv
et. Stu de rer vi dei prin si pi
el le utleggingane til Schei
komiteen i 1950åra og 
Christiansenutvalet i 1990
åra, ser vi at dei beg ge såg 
samkjensle og fel les iden ti
tet som føresetnader for le
gi ti mi tet til kom mu nen og 
lo kal de mo kra ti et blant in
nbyggjarane.

Men i motsetnad til re
formmotstandarane, ak
sep ter te ikkje des se komi
teane at lo ka le identitetar 
var hog de i stein. Kom mu

ni ka sjons møns ter var en
dra, folk var meir mo bi le, 
og eksisterande kom mu ne
gren ser var følgjeleg blitt 
for snev re. Ei ny kom mu
ne inn de ling ba sert på fær
re og stør re einingar var ik
kje eit trugsmål mot lo kal 
iden ti tet, men vil le tvert 
imot gi stør re sam svar mel
lom kom mu nen og dei re
el le lo ka le in ter es se ne og 
identitetane, re son ner te 
komiteane.

IDEN TI TET 
Dei nye kommu
nane må dri ve 
ak tiv «na sjons byg
ging» – i lo kal må le
stokk.

Den ne tenkinga er tyde
leg til stades også i den 
dags ak tu el le kom mu nal re
for ma. Vaboutvalet trek
ker også fram lo kal iden ti
tet som ein føresetnad for 
kom mu nal funksjonsdug
leik.

Og som forgjengarane 
nek tar utvalet å sjå iden

titetar som noko sta tisk, 
knytt til det eksisterande. 
In ter kom mu na le iden
titetar kan man ge stader gi 
gode føresetnader for sa
manslåingar til nye og stør
re kommuneeiningar, heit
er det.

I den grad lo ka le iden
titetar fell sam an med 
etab ler te kom mu na le fel
les skap, kan des se vi
dareførast i stør re kom
mu na le einingar gjen nom 
po li tis ke og ad mi nist ra ti ve 
organisasjonsmodellar ba
ser te på geo gra fi. 

På eitt vik tig punkt skil 
ekspertutvalets tenking 
seg ut frå forgjengarane: 
Det legg ikkje ber re til 
grunn at lo ka le identitetar 
sakleg sett er endra el ler i 
en ding, noko som gir le gi
ti mi tet til struk tu rel le en
dringar – men også at det 
er mogleg å gå inn, påver
ke og ak tivt styr ke og end
re identitetar, og der med gi 
auka le gi ti mi tet til ei end
ring som allereie er gjort. 
Dei nye kommunane må 
ar bei de «ak tivt for å ut vik
le en fel les iden ti tet, blant 
an net gjen nom å iden ti fi
se re fel les ut ford rin ger, vi

sjo ner og mål for fram ti dig 
ut vik ling», formanar ko mi
te en.

Kort sagt: Dei nye kom
munane må dri ve ak tiv «na
sjons byg ging», sjølvsagt då 
i lo kal må le stokk.

Om det no er slik at vi 
verkeleg får ein straum av 
samanslåingsvedtak, kan 
den ne for mu le rin ga vere 
eit føre var sel om kva som 
vil lig ge nors ke lokalpoliti
karar på hjartet i åra som 
kjem: Å in te gre re, å ska pe 
for stå ing – ja, al ler helst lo
kal en tu si as me for dei nye 
kommunane.

Den samkjensla som kom
mu nen treng, kjem ikkje 
nød ven dig vis av seg sjølv. 
Dei nye kommunane vil ha 
eit pre kært be hov for å fin
ne ut av kva slags fel les skap 
dei er, el ler iall fall tek sik te 
på å bli, og å få det te ef fek
tivt formidla, både inn et ter 
og utetter.

Korleis vil lokalpoliti
karane gri pe den ne ut ford
rin ga? Nors ke kommunar 
har allereie i eit par tiår – 
som del av det ein gjer ne 
omtalar som kom mu nal 
mer ke va re byg ging el ler 

om døm me po li tikk – vore 
opptekne av å sel je inn kor 
fortreffelege dei er, både 
som organisasjonar og 
som heimstader. Mål grup
pa er både eigne innbyg
gjarar og po ten si el le tilflyt
tarar og nyetablerarar. Det 
er truleg at det te ar bei det 
vert dob belt vik tig i nye 
kommunar.

Lat oss då krys se fingrar 
for at lokalpolitikarane ik
kje overlèt heile job ben til 
ekspertar på bran ding, for 
kva sei er omdømmefor
skarane? Jau, å end re om
døm met er nyttelaust, om 
du ikkje sam ti dig syt føre at 
omdømet samsvarar med 
sub stans og realitetar.

Om vi verkeleg får ein straum av samanslåingsvedtak, blir det viktig for 
norske lokalpolitikarar å integrere, å skape forståing – ja, aller helst 
LOKAL ENTUASIASME for dei nye kommunane.

Yngve Flo, forskar ved UNI  
research rokkansenteret

Da læ rer strei ken ble av
slut tet 1. sep tem ber 2014, 
lå til li ten mel lom nors ke 
læ re re og ar beids gi ver si
den på det ab so lut te null
punkt. År sa ke ne var nok 
man ge, men må ten KS’ 
sen tra le le del se had de 
hånd tert kon flik ten på, bi
dro til å styr ke fron te ne 
mel lom ar beids gi ve re og 
ar beids ta ke re til det uhold
ba re.

Med en dår lig skjult po
li tisk agen da valg te sty ret i 
KS å kjø re en lin je som ver
ken iva re tok man dat, for
ank ring, po li tis ke spil le
reg ler el ler parts in ter es se
ne til ar beids gi ve re og ar

beids ta ke re. Sta di ge ut spill 
fra sty re le der Gunn Ma rit 
Hel ge sen bi dro ikke til å 
dem pe ge myt te ne, og sam
men med blant and re nest
le der Met te Gun der sen bi
dro hun til å styr ke inn
tryk ket av KS som en or ga
ni sa sjon med øns ke om å 
knu se fag for en in ge ne.

KS in ter ne eva lu e ring av 
strei ken styr ker bil det av 
en le del se som var ute av 
stand til å hånd te re pro ses
se ne klokt.

Læ rer strei ken reiv med 
styr ke opp i det pa ra dok set 
som opp står når ar beids gi
ver po li tik ken til lan dets 
kom mu ner ut for mes i luk

ke te rom uten til strek ke lig 
par ti po li tisk kon troll og of
fent lig de batt.

RE VI DE RE 
Med sterk fram
gang for rød side  
av po li tik ken,  
bør ar beids gi ver
po li tik ken til  
lan dets kom mu ner 
re vi de res

Par ti ene som nå skal vel
ge re pre sen tan ter til KS’ 
lands ting, og et ter hvert til 

topp le del sen i or ga ni sa sjo
nen, må være seg be visst 
at de også sik rer at de som 
blir valgt, iva re tar grunn
tan ken rundt parts sam ar
beid i til lit og åpen het. Her 
bør lan dets kom mu ner stå 
i en sær stil ling på ar beids
gi ver si den.

I det te bil det står Gunn 
Ma rit Hel ge sen rib bet til ba
ke. Men hun er ikke ale ne, 
da sty ret i sin stem me giv
ning fram sto som et kol lek
tiv på feil spor med stør re 
fo kus på lo ja li tet, mis for
stått om døm me og stra te gi 
enn på de mo kra ti.

Det po li tis ke bil det et ter 
kom mu ne val get bor ger for 

en an nen sam men set ning 
av den sen tra le le del sen og 
sty ret i KS. Med sterk fram
gang for rød side av po li tik
ken, bør også ar beids gi ver
po li tik ken til lan dets kom
mu ner re vi de res. Tre parts
sam ar bei det bør til leg ges 
økt vekt, og in vol ve rin gen 
av ar beids ta ker or ga ni sa
sjo ne ne og til lits valg te bør 
styr kes for å sik re ster ke og 
gode of fent li ge tje nes ter i 
åre ne som kom mer.

Valg re sul ta tet har gitt 
sig nal om at fol ket øns ker 
mind re av den bru ta le, rå 
og ky nis ke ar beids gi ver
po li tik ken – også i of fent lig 
sek tor. Der for bør Hel ge

sen og sty ret i KS nå kas tes 
og nye sty re med lem mer 
med fo kus på til lit, åpen
het, sam ar beid og de mo
kra ti vel ges.

Nå må Helgesen gå!
Valgresultatet har gitt signal om at folket ønsker mindre av den brutale, rå og KYNISKE ARBEIDSGIVERPOLITIKKEN  
– også i offentlig sektor.

Preben Pettersen Uthus,  
fylkesstyremedlem i Utdan-
ningsforbundet sør-Trøndelag
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Fred Scharf fen berg
fred@ 
kom mu nal-rapport.no
920 10 705

mar keds di rek tør

Wencke Røi se
wencke@ 
kom mu nal-rapport.no
930 01 959

abonnementsansv.

Tone Holm quist
tone@ 
kom mu nal-rapport.no
930 20 261

Jour na list

Mar te Dan bolt
mar te@ 
kom mu nal-rapport.no
416 58 639

Jour na list

Jan Inge Kross li 
jan@ 
kom mu nal-rapport.no
928 86 402

Jour na list

Be rit Al men din gen
be rit@ 
kom mu nal-rapport.no
480 33 259

Jour na list

Mag nus  K. Bjør ke
mag nus@
kom mu nal-rapport.no
926 02 648

Fo to graf

Ve gard F. Ven li
ve gard@
kom mu nal-rapport.no
470 69 391

Jour na list

Ole Pet ter Pe der sen
ole.petter@ 
kom mu nal-rapport.no
900 57 640

Nyhetsre dak tør

Ragn hild Sved
ragn hild@ 
kom mu nal-rapport.no
932 87 840

debattre dak tør

Britt So fie Hest vik 
bsh@ 
kom mu nal-rapport.no
951 45 480

sjefred./adm.dir.

Ei vind Sydt skow
ei vind@ 
kom mu nal-rapport.no
913 00 045

se ni or kon su lent

Britt Glos vik
britt@
kom mu nal-rapport.no
911 78 694

Jour na list/desk

Ter je Lien
ter je@ 
kom mu nal-rapport.no
902 86 413

Jour na list/desk

Tlf. 24 13 64 50    re dak sjon@kom mu nal-rapport.no   stil lings an non ser og abon ne ment: Wencke Røi se   pro dukt an non ser  og ilegg:  Ei vind Sydt skow   Vakt sjef den ne ut ga ven: Terje Lien

Henning Aarset
henning@ 
kom mu nal-rapport.no
930 27 726

Journalist

Vi ar bei der et ter Vær Var som-pla ka tens etis ke nor mer.  den som me ner seg ram met 
av urett mes sig om ta le, bes kon tak te oss. Kla ger i pres se etis ke spørs mål be hand les 
av pres sens Fag li ge Ut valg (pFU).

Uav hen gig av par ti er og or ga ni sa sjo ner

Lisa Rypeng
lisa@ 
kom mu nal-rapport.no
958 94 574

Jour na list

Kjetil Mjøsund (48) begynte som rådmann i Klæbu 10. august

Ble smigret til  
å ta jobben

– Hvorfor ville du bli rådmann?
– Helt siden jeg drev med lokal-
politikk har rådmannsjobben ap-
pellert. Grensen mellom politikk 
og forvaltning er spennende. Jeg 
har dessuten opplevd så mye 
i politiet at jeg kjente at det var 
riktig med et miljøskifte nå, så da 
muligheten dukket opp, ble jeg 
dratt inn i prosessen. Jeg lot meg 
rett og slett smigre til å ta jobben.

– Du har sittet to perioder for Ap 
i kommunestyret i Namsos. Er 
politisk bakgrunn en fordel i job-
ben som rådmann?
– Man kan jo selvsagt stille spørs-
mål ved integritet, og bakgrun-
nen min vil følge meg resten av 
livet. Men jeg har ikke opplevd 
noen problemer, og det var et en-
stemmig kommunestyre som an-
satte meg. Jeg kjenner sterkt på 
at den politiske erfaringen er en 
fordel, at det er en positiv mer-
verdi.

– Ny rådmann, nytt kommune-
styre. Hva kan innbyggerne for-
vente seg fra rådhuset fram-
over?
–  Klæbu er en veldrevet kom-
mune. Min forgjenger gjorde en 
grundig jobb der. Det er en stor 
grad av harmoni blant politiker-
ne, så jeg tror ikke på de store 
endringene. Det blir ingen revo-
lusjon, for å si det slik. I dag (ons-

dag i forrige uke) er fortsatt mye 
uavklart politisk. Men jeg må for-
holde meg til sluttresultatet uan-
sett.

– Hva er de største utfordringe-
ne i Klæbu akkurat nå?
– Eldrebølgen kommer til å skyl-
le inn over Klæbu også. Det ligger 
en investeringsutfordring der. 
Vi har startet en prosess og den 
fortsetter så snart det nye kom-
munestyret er konstituert. Den 
kan nok oppleves politisk som en 
belastning.

– Hva har du gjort denne første 
tida i ny jobb?
– Siden det var sommer da jeg 
begynte, fikk jeg litt tid til å vur-
dere og analysere. Klæbu er en 
del av Trondheimsregionen som 
jeg kjente godt fra før, selv om jeg 
ikke kjente Klæbu så godt. For-
delen til Klæbu er at vi har kon-
fliktfrie areal som kanskje Trond-
heim ikke har i samme grad. 

– Hvordan vil du karakterisere 
deg selv som leder?
– Det bør kanskje andre svare på, 
men jeg håper jeg oppleves som 
åpen og inkluderende og en le-
der som byr på seg selv. Jeg stiller 
også høye krav til meg selv og er 
opptatt av å opptre korrekt og å 
levere kvalitet. Jeg tror jeg er god 
på å motivere og å delegere. Og 

så har jeg godt humør!

– Hvordan bruker du sosiale me-
dier?
– Jeg følger med både på Face-
book, Instagram og Twitter, men 
er ikke så aktiv selv. Å være på so-
siale medier er en krevende ba-
lansegang.

– Hvilken bok vil du anbefale?
– Jeg har glede av å lese novel-
ler og krim på engelsk når jeg har 
tid, på fly, på stranda og i ferier. 
Samtidig holder det engelsken 
ved like. Leser gjerne om Lee 
Childs actionhelt Jack Reacher.

– Hva gjør du på fritida?
– Holder meg i form. Jakt og fri-
luftsliv. Jeg har en engelsk setter 
som jeg jakter fugl med. Elg blir 
det også senere i høst. 

– Da blir det vel noe du har skutt 
selv du ville servert på en mid-
dag for to?
– Neiii, jeg er glad i svinekjøtt. Jeg 
vil ikke invitere én spesiell, jeg 
har så utrolig respekt for veldig 
mange. For eksempel rikspoliti-
kere uavhengig av politisk farge, 
som står i stormen og som ufor-
beredt klarer å svare på spørsmål 
av ulik karakter.

BRItt GloSVIK, 911 78 694 
britt@kommunal-rapport.no

Trass at han gjerne skulle halde fram, 
må Arve Helle (Ap) etter 12 år gi frå 
seg ordførarklubba i Fjaler. 
– Men dette er eit i-landsproblem, 
seier han. 

– Kva tenkte du då du forstod at di tid som 
ordførar snart er over?
– Det var ein nedtur då eg såg kva veg det 
gjekk. Eg var i kjellaren ein halvtime, men 
eg er flink til å riste slikt av meg. Dette er 
sjølvsagt eit i-landsproblem som får stor 
merksemd no i starten. Men kanskje er 
det om eit par månadar ein verkeleg treng 
merksemda? Det er ein del pågåande sa-
ker eg hadde hatt lyst å få gjort ferdig, men 
slik er demokratiet. Arbeidarpartiet gjor-
de uansett eit veldig godt val i Fjaler.

– Kva skal du gjere no?
– Dette er så ferskt at eg anar ikkje. I neste 
veke skal eg begynne å sondere litt. Eg har 
ikkje noko yrke å gå tilbake til, men nokon 
må vel ha bruk for ein mann med 12 års 
ordførarerfaring? Ut oktober skal eg ha fe-
rie. Frå å ha vore på jobb 24 timar i døg-
net, treng eg å få skrudd av.

– Kva har vore den viktigaste saka du har 
jobba med i di tid som ordførar?
– Det er to store saker. For det første er 
det Dalsfjordbrua. I fylket var det ein del 
ueinghet om denne brua, men i 2013 sto 
den på plass. Det andre er utviklinga av eit 
industriområde for opphogging av gamle 
oljeplattformer. 

– Kva råd har du til nye folkevalde?
– Den nye ordføraren må forme si rolle, 
ikkje kopiere mi. Dei andre folkevalde må 
opptre økonomisk ansvarleg. Realitetsori-
entere seg.

– Kven er ditt politiske førebilde?
– Politisk må det vere Arne Rettedal frå 
Høgre. (Kommunal- og arbeidsminister 
1981-1986, ordførar i Stavanger 1965–1967 
og 1972–1981 – red.anm.). Eg er imponert 
over måten han bygde opp Stavanger som 
oljeby på. Det er ei fascinerande historie. 
Innan leiing er også sir Alex Ferguson eit 
stort førebilde. (manager for Manchester 
United i perioden 1986–2013 red.anm.).

BRItt GloSVIK, 911 78 694 
britt@kommunal-rapport.no

Ny rådmannFolkevalgt

Arne Skogs-
bakken (55) blir ny 
rådmann i søndre 
Land. Han er nå 
rådmann i gran. 
Fra 1985 til 2007 
jobbet han i søndre 
Land – som er hans 
hjemkommune – 
som konsulent hos 
rådmannen, øko-
nomisjef, assiste-
rende rådmann og 
kommunalsjef.

NY JOBB

1,87  mill 
dekar produktiv 
skog har trysil nå, 
viser nye tall fra 
ssb. Kommunen er 
fortsatt den ube-
stridte skogkom-
munen – bare to 
andre kommuner 
har over 1 million 
dekar produktiv 
skog, ringerike og 
rendalen. av de 
store skogkom-
munene har arealet 
produktiv skog økt 
klart mest i Lierne, 
som nå er oppe på 
8. plass på lista over 
skogkommunene 
i landet. bare 12 
kommuner er helt 
uten tømmerpro-
duksjon.

Fakta
✦✦ Lønn:  Ca. 970.000
✦✦ Arbeidsavtale: Fast  
✦✦ Fallskjerm: Nei 
✦✦ Sivilstand: gift, tre døtre  
✦✦ Utdanning: politimann. Har fylt 

på med bedriftsøkonomi fra bI og en 
master i kunnskaps- og innovasjons-
ledelse

✦✦ Praksis: Kommer fra jobben som 
eierskapssjef i trondheim. Før det 
fire år i politidirektoratet og ti år i 
Namsos-politiet. Har også vært lens-
mann i oppdal og stjørdal. Kaller seg 
«multitrønder»

✦✦ Bosted: trondheim
✦✦ Innbyggere i Klæbu: 6.012

Arve Helle
Kvar: Fjaler ap
Kor lenge: ordførar i Fjaler frå 2003 til 2015. 
Held no fram i kommunestyret og er 1. vara til 
formannskapet

Flere ansettelser 
finner du på 
Kommunal-
rapport.no

tips oss om 
ansettelser!

Kjetil Mjøsund er både rådmann og jeger.  Foto: pRIVat  



For 25 år si den

Loppa kommunestyre har 
måttet gå med på å sette 
selveste rådhuset i pant for 
å få et lån av Sparebanken 
Nord-Norge. Dermed er 
denne vestligste Finnmarks-
kommunen ribbet til skinnet. 
Kyst-krisas tragedie er endt 
opp i den reneste komedie, 
mener noen. 

Kommunal Rapport 
29. september 1990
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Merkelig hvor mye man kan få sagt på 16 sider.

Nøk kel tall
Gulen  
kommune-
kassen 2014
Net to lå ne gjeld i % av inn tek ter 34
Disposisjonsfond i % av inntekter  16,2
Ei en doms skatt per inn byg ger 5.152
An tall inn byg ge re 2.335

2011 2012

Send oss din 
årsmelding 
til vur de ring!
redaksjon@kommunal-rapport.no

!

Årsmeldingstest
Bjørn Brox

Øko no misk kon troll
Ka rak ter ★★★★★★

Det er noen småkommuner som 
får til det meste. Gulen ser ut til 
å være en slik organisasjon. Øko-
nomien er patent, etter regn-
skapet for 2014 å dømme. Drif-
ten gikk med 5 millioner kroner 
i overskudd. Det er 2,4 prosent 
av årets inntekter. Det er det dob-
belte av gjennomsnittet i bran-
sjen i fjor. Gjelden er svært lav, 
bare et tredels årsbudsjett. Regn-
skapet er dessuten stint av reser-
ver. De finansielle nøkkeltallene 
har vært flotte de siste fire årene. 

Det er spennende å finne ut 
hva kommunen gjør for å holde 
så god kontroll. Gulen er en av de 
vanskeligste kommunene jeg kan 
tenke meg, rent geografisk. Det 
er store avstander og mange små 
bygdesamfunn. Det er fire skoler 
på 276 elever. Det blir dyrt.

En viktig inntektspost i regn-
skapet er eiendomsskatten. Gu-
len fikk inn 12 millioner i eien-
domsskatt i fjor. Det er 5 prosent 
av inntektene. Uten eiendoms-

skatten ville det blitt under-
skudd. Gulen har dessuten hatt 
ekstraordinære inntekter de sis-
te årene, forklarer rådmann Rei-
dun K. Halland i årsmeldingen. 
Det har blitt mye «NORM-avgift», 
hva nå enn det er for noe. Øko-
nomistyringen virker god. Sam-
let mindreforbruk i driftsenhe-
tene var 3 millioner kroner. Hel-
seenheten var den eneste med 
skikkelig underskudd.

Driften kan bli enda bedre. 
Gulen har høye kostnader, også 
etter korreksjon for aldrende 
innbyggere og lange avstander. 
Samlete netto behovsjuster-
te utgifter er på nivå med gjen-
nomsnittet i kommunegruppe 
5, men 30 millioner kroner stør-
re enn i billigkommuner som 
Eide, Tingvoll og Våler. Askvoll 
og Gjemnes driver 20 millioner 
kroner billigere. Det er pleie og 
omsorg og grunnskolen som 
drar utgiftsnivået opp. 

Rådmannen er flink til å bru-
ke finansielle nøkkeltall for å for-
enkle økonomistoffet. Det høye 
utgiftsnivået kommer også fram 
i årsmeldingen. Det er heldig-
vis lite detaljer om økonomien 
i driftsenhetene. Investerings-
regnskapet gjennomgås på en 
halv side, men det viktigste kom-
mer fram (den forsinkete fram-
driften på prosjektene)

Mål sty ring
Ka rak ter ★★★★★★

Gulen har ennå ikke begynt med 
målstyring, på tross av iherdig 
masing fra Kommunal Rapports 
budsjettanmelder. Det er ikke 
gjengitt noen konkrete mål for 
noen ting i 2014.

Kommunen virker likevel 
opptatt av resultater. Det er gode 
kommentarer til mange vik-

Nærmere 9.000
per so ner mot tar 
hver dag vårt 
ny hets brev!
Be still gra tis  
ny hets brev på   
Kommunal-Rapport.no

Årsmeldingstest

Kort og godt fra Gulen

spennende
Det er spennende 
å finne ut hva 
kommunen gjør for å 
holde så god kontroll

Bjørn Brox er cand.polit. og be drifts- 
øko nom og ar bei der som kon su lent

2013

Tid li ge re tes tet

★★★★★★
Oppdal 

★★★★★★ 
Skjåk, Lødingen, Frogn, Fræna, 
Drammen, Skodje, Nærøy

★★★★★★ 
Vang, Aust-Agder, Ørsta

★★★★★★
Levanger, Vestre Slidre

         rette?

2014

Net to drifts re sul tat %

1 Nå går han løs på sin femte 
ordførerperiode og er Frps 
lengstsittende ordfører. Hva 
heter han? 
2 Han har vært direktør i Brann 
og rådmann på Stord. Nå blir 
han ordfører i Stord. Hva heter 
han?
3 Rødt-politikeren ble frikjent 
i Oslo tingrett for tiltalen om 
brudd på taushetsplikten. Hva 
heter han?
4 Skuespilleren Kristoffer 
Joner er valgt inn i kommune-
styret i Stavanger. For hvilket 
parti?
5 Komiker og skribent Shabana 
Rehman Gaarder er valgt inn 
i kommunestyret i Oppegård. 
Hvilket parti representerer 
hun? 
6 I hvor mange kommuner ser 
det ut til at SV får ordføreren?

1 Terje Søviknes 2. Harry 
Herstad 3. Bjørnar Moxnes 
4. Arbeiderpartiet 5. Miljø-
partiet De Grønne 6. Ingen

6 

Les neste UKe
Offentlige milliarder og tusenvis av 
eiendommer utenfor innsyn. 
Årsak: Selskapene har ingen ansatte.

11,8 5,2 1,3 2,4

tige nøkkeltall for kommunen. 
Det gjelder sykefraværet, folke-
tallet, nasjonale prøver, kom-
petanse blant de ansatte og til-
standen for kommunale bygg og 
veier. Det er laget tilstandsrap-
port for de kommunale bruene 
og kaiene. Den viser et vedlike- 
holdsetterslep på 10 millioner 
kroner. Jeg savnet kommentarer 
til saksbehandlingstidene i bar-
nevern og byggesak. Ifølge Kos-
tra holder kommunen fristene.

Det er synd at kvalitet i tjenes-
tene ikke vektlegges enda mer. 
Da ville det komme fram flere 
gode resultater. Gulen ble nr. 
95 i Kommunebarometeret fra 
Kommunal Rapport i fjor. Gulen 
er med i selskapet av småkom-
muner som overrasker positivt, 
sammen med Askvoll (nr. 28), 
Våler (nr. 57) og Gjemnes (nr. 97). 

En kel het
Ka rak ter ★★★★★★

Dette er antakelig Norges kortes-
te kommunale årsmelding. Den 
er bare på 16 sider. Likevel er det 
meste kommet med, både når 
det gjelder samfunnsutvikling, 
tjenester, økonomi og organisa-
sjon. Rådmannen har vært flink 
til å få med det viktigste. Det er 
lite detaljer og løsprat. 

Sam let vur de ring
Ka rak ter ★★  ★★★★

En god og meget kort årsmel-
ding. Omtrent slik skal styrings-
dokumenter skrives i små kom-
muner uten administrasjon. 
Meldingen kan med fordel legge 
enda større vekt på kvalitet i tje-
nesten. Da vil de gode resultate-
ne komme bedre fram. 

Rettelse
Vi kom i årsmeldingstesten til 
Vestre Slidre til å gi kommunen 
fire stjerner i samlet vurdering. 
Dette er feil. Det riktige er én 
stjerne.  Red.
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