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BARNEVERNSREFORMEN
KREVER KLAR LEDELSE

GRAVLUND - MER
ENN MINNESTED

Kommuneledelsen må ha klare forventninger
til tjenestene som er berørt av barnevernsreformen. Da vil de kunne lykkes, mener
direktør Mari Trommald i Bufdir.

Moderne gravlunder er i ferd med
å bli parker som skal romme ulike
aktiviteter. Det byr på utfordringer
for den kommunale planleggingen.
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Lokalpolitikerundersøkelsen

Signaler
om rødgrønn
kommunepolitikk
KOMMENTARSIDE15

A-post Abonnement

2021

Fornøyd med
l okal demokrati et
Et klart flertall av politikerne i Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelsegir lokaldemokratiet GOD KARAKTER. Men undersøkelsenavdekker ogsåkritiske syn på samarbeid og politisk kultur.
SIDE4–5-6

Bildet er fra kommunestyremøtet i Hjartdal kommune i mai. FOTO:TERJELIEN

KRONIKK Politikk for en ny middelalder

SIDE16–17
ANNONSE

Norges mest omfattende sjekk av Kommune-Norge

Foreløpig
kommune barometer
er klart. Sjekk ut nå.
Kommunebarometeret er en måling som publiseres av
Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene
etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer.

Skann QR-koden for
mer informasjon
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Ny kommunedirektør

48.750
Gjennomsnittlig månedslønn
var 48.750 kroner i 2020. Fordelt på kjønn hadde menn en
månedslønn på 51.630 kroner
og kvinner 45.190. Lavest lønn
var det på renholdere og
hjelpearbeidere med 34.640
kroner, mens administrerende
direktører toppet med 82.770
kroner i måneden. I kommunesektoren varierte lønnen fra
32.140 kroner for skoleassistenter til 87.810 for topplederne, viser tall fra Statistisk
Sentralbyrå, SSB.

SIRI A. MELING
(57)
Tiltrådte som
kommunedirektør i
Eigersund kommune i
mai.
Kommer fra stillingen
som regiondirektør i
Fiskeridirektoratet
region Sør.
Har vært tre perioder
på Stortinget. Nestleder
ved Fonn Egersund AS
fra 1997–2001.
Utdannelse:
Siviløkonom fra
Handelshøyskolen BI
Lønn: 1,2 mill. 10
ekstra feriedager. Ingen
etterlønn

6 rette?

1 Hvor er JonasAndersen

Sayed(KrF) ordfører?
2 Hva heter olje- og energiministeren?
3 Tallet 5.391.396 viser til
noe vi alle er en del av. Hva?
4 Hva står forkortelsen NTP
for?
5 I hvilken kommune ligger
fellet Komsa?
6 Kommunestyret med 77
representanter er landets
største. Hvor?

Siri A. Meling er på plass som kommunedirektør

Siri A. Meling har lang FARTSTIDFRASTORTINGET
og tror det er nyttig å kjenne politikkens verden
i jobben som kommunedirektør. Men valgkamp savner hun ikke.

1

2

Bare halvparten av kommunene har fulgt prinsippet om at
kontrollutvalget bør ha leder
fra den politiske opposisjonen.
I 40 prosent av kommunen
sitter det politiske fertallet
med leder av denne viktige
komiteen, som har som hovedoppgave å kritisk gjennomgå de
ulike vedtakene som kommunen gjør.
Både i Stortinget og i fylkeskommunene etterlever man
prinsippet om at utvalget får en
leder fra opposisjonen. I 22 prosent av kommunene kommer
lederen av utvalget fra samme
parti om ordføreren.
7. juni 1996

FOTO:SEMHADLAND,EIGERSUNDKOMMUNE

–Kjennerpolitikkensverden

Hvorfor tok du denne stillingen?
– Jegtrivdes godt i den jobben jeg
Ålesund
6
hadde, men så dukket det opp en
Alta
I 5 spennende lederstilling der jeg
Transportplan
Nasjonal
4
kan arbeide for gode resultater i
mitt eget nærmiljø. Det er inspiNorge
i
Folketallet
3
rerende. Og så er jeg litt tettere
(H) Bru Tina
2
på det politiske miljøet.
Sokndal
I 1

For 25 år siden

i Eigersund.

Hva er det viktigste du tar
med deg inn i stillingen?
– Jeg har bakgrunn både fra
næringsliv, industri og ofentlig
forvaltning. Det viktigste er at jeg
kan se problemstillinger fra ulike
ståsteder. Det er nyttig for de
resultatene vi skal skape.

3

Hva betyr
bakgrunnen
som stortingspolitiker
i
denne stillingen?
– Jegkjenner politikkens verden.
Selv om jeg ikke har vært kom-

munepolitiker, er problemstillinger, dilemma, handlingsrom
og muligheter ganske likt. Jeg
tror det er nyttig å kjenne det i
denne jobben. Fra tiden i fnanskomiteen på Stortinget vet jeg
vet også hvordan et budsjett blir
til. Det ingen ulempe å ha en slik
kunnskap.

arbeidsdagen.

6

Hva håper du at medarbeiderne sier om deg når du
ikke hører det?
– At de snakker godt om meg og
er fornøyd med å ha meg som
leder.

4

7

5

8

Vil du savne valgkampen?
– Alt har sin tid. Tiden for å
være politiker var over for meg i
2017 da jeg bestemte meg for å
ikke stille til gjenvalg.
Hvordan fortoner en god
arbeidsdag seg?
– Jeg liker å sette opp noen mål
for en god arbeidsdag. Når jeg
kan kvittere disse ut, er det god
dag. Så inneholder den også
møte med gode kolleger, humor
og kjekke opplevelser gjennom

Hva er den største utfordringen i forholdet mellom
politikk og administrasjon?
– Det er å skille rollene, være seg
bevisst at vi har ulike roller og
arenaer å spille på.
Kommunalministeren
kommer på besøk. Hva er
det viktigste budskapet?
– Jeger veldig opptatt av å få en
god tilførselsvei til Eigersund fra
den nye E39 som planlegges.
Som småby har vi noen utfordringer knyttet til infrastruktur.

Jeghåper statsråden ser de spesielle utfordringene som småbyer har for å kunne å blomstre
og være sentra og motorer i sine
regioner.

9

Hva gjør du for å koble av
fra ledergjerningen – bortsett fra å gå ut i naturen?
– I tillegg til å gå ut liker jeg å
besøke treningssentrene for å
drive hot yoga og styrketrening.
Jeghar hytte, hus og hage, og jeg
liker å lese. Da blir det alt mulig
fra krim, politiske bøker til historiske romaner.

AGNARKAARBØ
agnar@kommunal-rapport.no

Siri A. Melings lederråd

Eropptattavresultatene
Hver leder må fnne sin egen
vei. Jeg er opptatt av å ha et
skarpt resultatfokus. Altså vite
hva vi i organisasjonen vil og
hvordan vi skal oppnå gode

resultater.
Jeg er også opptatt av å legge
grunnlag for et godt samarbeid
innad i kommunen slik at vi drar
i samme retning. Fra min posi-

sjon som kommunedirektør er
det innbyggere og næringsliv
som er utgangspunktet for det vi
gjør. Det er det viktig å holde fast
på i det daglige arbeidet.

Fordi vi tilbringer mye tid
på jobben, må det også være
kjekt å gå på jobb. Da er
humor og trivsel avgjørende.
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Norges mest omfattende sjekk av Kommune-Norge

Foreløpig
kommunebarometer
er klart. Sjekk ut nå.

Skann QR-koden for mer informasjon

Kommunebarometeret er en måling som publiseres
av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres
kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12
ulike sektorer.
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Lokalpolitikerundersøkelsen

–Stabil og høy tiltro t
Tre av fre lokalpolitikerne syneslokaldemokratiet FUNGERER
GODT, viser
Kommunal Rapports undersøkelse.
Hvert år siden 2018 har Kommunal Rapport spurt landets kommunestyremedlemmer om hvordan de synes lokaldemokratiet
fungerer i deres kommune.
I år – som i 2018 og 2019 – svarer tre av fre at det fungerer
enten svært godt eller ganske
godt. I 2020 var andelen tilfredse
enda litt høyere. (Segrafkk.)
Mest fornøyde i posisjon
Politikerne som tilhører det styrende fertall er mest fornøyde.
Mens ni av ti posisjonspolitikere
synes lokaldemokratiet fungerer
godt, er det «bare» sju av ti opposisjonspolitikere som mener det
samme. (Se sak neste side.)
Aller mest fornøyde med lokaldemokratiet er de som tilhører
et parti som har rent fertall
alene.
Kommunal Rapport har fre år
på rad også spurt de folkevalgte
om deres forhold til administrasjonen. Svarene vi har fått på
dette spørsmålet, fordeler seg
slik:
Åtte av ti synes samarbeidet
mellom politikerne og administrasjonen er godt (svært godt
eller ganske godt). Andelen har
vært stabil de fre siste årene.
Posisjonspolitikere – og særlig
de som tilhører et parti med rent
fertall – er mest fornøyde med
samarbeidet med administrasjonen. Opposisjonspolitikere er
mer kritiske.
– Kommunal Rapports undersøkelser viser først og fremst at
en høy og stabil andel av lokalpolitikerne er tilfredse med måten
lokaldemokratiet fungerer på,
mener forsker Marte Slagsvold
Winsvold ved Institutt for samfunnsforskning.
– Det er en liten gjeng opposisjonspolitikere som ikke er så
fornøyd. Noe annet ville vært
rart. Vi ønsker ikke en politikerstand som helt ukritisk er fornøyd med alt, sier hun til Kommunal Rapport.
Andelen som mener lokaldemokratiet fungerer godt, økte
med 6 prosentpoeng fra 2019 til

2020, før det i år er tilbake på
omtrent samme nivå som tidligere. Ogsåandelen som ga lokaldemokratiet
topp
karakter
(«svært godt»), gjorde et hopp
etter forrige kommunevalg.
Om det betyr at nyvalgte lokalpolitikere har større tro på lokaldemokratiet enn de som har sittet en stund, vil Winsvold ikke
spekulere i.
– Vi må se resultatene etter
fere valg før vi kan slå fast at det
er årsaken, sier hun.
– Misnøye med samarbeid
Forskeren synes det er særlig
interessant at opposisjonspolitikerne er mindre fornøyde med
samarbeidet med administrasjonen enn politikere som tilhører
fertallet.
– Det kan være en konsekvens
av timeglass-modellen, som
innebærer at kontakten mellom
administrasjonen og politikerne
skal gå gjennom ordfører. Det
gjør at opposisjonen har dårligere tilgang til administrasjonen
enn posisjonen, sier hun.
– Denne modellen er ikke
hogd i stein og den praktiseres
heller ikke like strengt i alle kommuner.
Hun viser til en sammenligning av lokaldemokratiene i
Norge og Danmark utført av forskere ved blant annet Universitetet i Oslo og Universitetet i Roskilde. Den viste at danske lokalpolitikere føler at de har større
innfytelse enn norske lokalpolitikere. Dette gjaldt også danske
opposisjonspolitikere,
ifølge
Winsvold.
– Det har nok mange ulike
årsaker. Men en viktig forskjell
mellom danske og norske kommuner, er at timeglass-modellen
ikke praktiseres like strengt i
Danmark som i Norge.
– Nye, friske politikere
Resultatene fra undersøkelsen er
gode tall, mener førsteamanuensis Jonas Stein ved Institutt for
statsvitenskap ved UiT Norges
arktiske universitet i Tromsø.

– Det er en liten gjeng opposisjonspolitikere som ikke er så
fornøyd. Noe annet ville vært
rart, sier forsker Marte Slagsvold Winsvold ved Institutt for
samfunnsforskning (ISF).
FOTO:TERJELIEN

– Lokaldemokratiet er ikke
perfekt. Men at tre fredeler av
lokalpolitikerne er fornøyde, er
positivt, sier han.
Til tross for forårets topp,
synes han det er mest overraskende at andelen som sier seg
fornøyde, er stabilt høy.
– Det er naturlig at nye, friske
politikere med massestå på-vilje
har tro på lokaldemokratiet.
Kanskje blir de mer desillusjonerte etterhvert. Men forskjellene før og etter valget er relativt
små.
At opposisjonen ikke er like
fornøyd som politikere i partier
som tilhører det styrende fertall, overrasker ikke statsviteren i
Tromsø.
– Både politikere og velgere vil
ofte skifte syn ut fra om de kommer i posisjon eller opposisjon.
Det er ikke posisjonens jobb å
sørge for at opposisjonen er fornøyd. Men posisjonspolitikere
bør ikke ta for lett på kritikken
fra opposisjonen, mener han.
– Må følge spillereglene
Ifølge Stein er det avgjørende at
de som styrer, følger demokratiets spilleregler.
– Det er ikke nødvendigvis
sunt for demokratiet hvis de
samme styrer over tid. Farlig blir
det hvis de ikke har noen forståelse for at de selv kan havne i
opposisjon. Det skal være en
grunn til å drive politikk også for

opposisjonen. Den som til
enhver tid er i opposisjon, blir
mer kritisk, både til dem som
styrer og til administrasjonen.
Tilfredsheten med lokaldemokratiet er nesten like høy i alle
fylker og uavhengig av kommunestørrelse, ifølge de vel
1.800 svarene Kommunal Rapport har fått på årets undersøkelse.
Det samme gjelder synet på
samarbeidet med administrasjonen.
På begge spørsmålene er tilfredsheten like høy i små og mellomstore kommuner, men litt
lavere i kommuner med over
20.000 innbyggere.
Lokalpolitikerne i Rogaland
ser ut til å være aller mest fornøyde, mens Møre og Romsdal
og Oslo skiller seg negativt ut.
Men særlig for Oslo er dette
basert på et lite antall svar. Forskjellene mellom fylkene kan
skyldes tilfeldigheter, mener
forsker Windsvold ved ISF.
– Ulike forventninger
– Det overordnede bildet er at
det ikke er noen forskjell på små
og store kommuner. De feste er
fornøyde med både demokrati
og samarbeid uansett. Det tallene ikke avslører, er årsakene til
at noen er fornøyde og andre
misfornøyde, sier hun.
På oppdrag for KShar Institutt
for samfunnsforskning tidligere
forsøkt å «gå bak tallene» i
undersøkelser av lokaldemokratiet. Ifølge Winsvold fant de at
politikere i små og store kommuner hadde ulike forventninger til
hva «godt lokaldemokrati» innebærer.
– I små kommuner var det en
større forventning om at alle
skulle inkluderes i politikkutformingen. Man kan tenke seg at
dette også gjelder for spørsmålene i Kommunal Rapports
undersøkelse. I små kommuner
der avstandene er korte og
mange kjenner hverandre privat, kan de ha andre forventninger til samarbeid med admini-

strasjonen enn politikere som
forholder seg til en stor kommuneorganisasjon.
– For mye makt
Selv om de feste lokalpolitikerne alt i alt mener lokaldemokratiet fungerer godt, har mange
også kritiske synspunkter. Av de
vel 1.800 lokalpolitikerne som
har svart, kommenterer vel 1.200
hva i lokaldemokratiet de er
minst fornøyde med.
Svært mange mener administrasjonen har for stor makt.
Andre klager over statlig overstyring, manglende økonomisk
handlefrihet, tvangssammenslåing, kulturen i kommunestyret
og at den politiske debatten fytter seg fra kommunestyret til
sosiale medier. Flere savner
bedre informasjon og mulighet
til påvirkning. Egenrådige ordførere, usaklige personangrep og
respektløse politikerkolleger får
også sitt pass påskrevet i kommentarene, som er gitt under
løfte av anonymitet.

MARTE DANBOLT
marte@kommunal-rapport.no

LOKALPOLITIKERUNDERSØKELSEN2021
Kommunal Rapports
undersøkelse blant folkevalgte i
kommunene april/mai 2021
Tilsvarende undersøkelse er
utført ved årsskiftet i 2017/2018
og 2018/2019, samt april 2020,
Årets undersøkelse er sendt til
8 .326 kommunestyremedlemmer
Antall svar: 1.828. Svarprosent:
22
Unge lokalpolitikere er
underrepresentert, politikere
over 50 år er overrepresentert
Sp-politikere er
underrepresentert, SV-politikere
overrepresentert
Kjønnsfordelingen er den
samme (40 prosent kvinner) som
i kommunestyrene samlet.

LOKALPOLITIKERUNDERSØKELSEN
2021

Hvor godt mener du samarbeidet mellom POLITIKKog ADMINISTRASJON
er i din kommune?
Slik svarer politkerne samlet sett:
Svarfordelt ut fra hvilken posisjon politikerens parti har i kommunest yret:

År/Fornøydhet
Svært godt
Ganske godt
Ganske dårlig
Svært dårlig
Vet ikke/vil ikke svare

2018
18
59
15
7
1

2019 2020 2021
25
23
18
58
55
62
12
15
14
4
4
2
2
2
3

Partiets posisjon
Svært godt
Flertall alene
33
Del av politisk flertall
24
Del av politisk opposisjon
10
Ikke klart skille mellom posisjon/opposisjon
15

Ganskegodt Ganskedårlig Svært dårlig Vet ikke
62
1
1
2
64
9
1
2
61
22
3
4
63
15
4
1

Alle tall i prosent av antall svar
Spørsmålet har ikke vært helt identisk fra år til år, men det har hele tiden handlet om forholdet mellom politikerne og administrasjonen
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til lokaldemokratiet

Politikerne som tilhører det styrende fertallet,

er mest fornøyd med lokaldemokratiet.

Bildet er fra et møte i Lillestrøm kommunestyre.

FOTO:JOAKIM ENGER

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med måten LOKALDEMOKRATIET
fungerer på?
Sliksvarer politkerne samlet sett:

År/Fornøydhet
Svært fornøyd
Ganske fornøyd
Ganske lite fornøyd
Svært lite fornøyd
Vet ikke/vil ikke svare

Svarfordelt ut fra hvilken posisjon politikerens parti har i kommunest yret:

2018 2019 2020 2021
13
10
15
14
61
65
66
62
17
17
14
18
9
6
4
6
1
1
1
1

Partiets posisjon
Svært godt Ganskegodt Ganskedårlig
Flertall alene
30
64
6
Del av politisk flertall
20
68
9
Del av politisk opposisjon
11
57
24
Ikke klart skille mellom posisjon og opposisjon 36
45
9
Alle tall i prosent av antall svar
Bare 10 av 1.828 respondenter har svart at det ikke er noe klart skille mellom posisjon og opposisjon.

Svært dårlig Vet ikke
0
0
1
1
7
1
0
9
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Lokalpolitikerundersøkelsen

–Kulturen i
kommunestyret
avgjør
– En kultur preget av tillit, åpenhet og
inkludering, er avgjørende for
lokaldemokratiet, ifølge KS.

Indre Fosen kommunestyre på et av sine første møter etter sammenslåingen i 2018.
FOTO:MAGNUSKNUTSENBJØRKE

Misfornøyd med
avg jørelser på
kammeret
Torkil Berg fra Indre Fosener FRUSTRERT
over vasnekompromisser. Andre synes
posisjonspartiene avgjør for mye på
gruppemøter.
Opposisjonspolitikere føler seg
lite ivaretatt i et system som
skulle søke brede fertall, ifølge
Kommunal Rapports lokaldemokratiundersøkelse. Men også
posisjonspolitikere kan føle frustrasjon, særlig dem i brede koalisjoner.
Kritisk til koalisjonen
Torkil Berg er lokalpolitiker i nye
Indre Fosen. I 2018 slo Rissa og
Leksvik segsammen. Kommunestyret har 37 politikere i en kommune med litt under 10.000 innbyggere. Berg og Ap er en del av
posisjonen, men Berg er kritisk
til hvordan den store koalisjonen
som styrer kommunen fungerer.
Posisjonen består av Sp, Ap,
Høyre, Pensjonistpartiet og KrF.
Senterpartiet har ordføreren og
Arbeiderpartiet har varaordføreren. Berg er selv utvalgsleder.
Vasne kompromisser er velkjent i politikken, og Berg er lite
glad i dem.
Ikke langsiktig
I sin kommentar til lokalpolitikerundersøkelsen skriver han:
«Blir for mange dårlige kompromissløsninger. Klarer ikke å
se/vedta eller tenke nok langsiktig. Opplever at særinteresser og

populisme overstyrer nødvendige valg en burde ha tatt. Ingen
politisk vilje til å ta upopulære
men nødvendige valg.»
– Å være en del av posisjonen
er ingen garanti for å være fornøyd, ler Berg. Han er spesielt
kritisk til budsjettkompromiss.
– Det blir for mange særinteresser som skal ha igjennom sine
saker, og så blir det for mye
populisme – altså folk som tenker mer på gjenvalg enn å tenke
helhet. De nødvendige innsparingsgrepene blir ikke gjort,
mener Berg.
Den nye kommunen har hatt
mye penger på fond, men nå er
det slutt. Da må også driftsunderskuddene ta slutt.
– Vi har en ny rådmann som er
klar på at budsjettene må holdes,
det betyr blant annet, etter min
mening, at vi må gjøre noe med
skolestrukturen. Det burde vært
gjort for ti år siden, sier Berg.
Men når fem partier skal sette
sitt merke på budsjettet, er det
ikke sikkert det skjer.
Lite ivaretatt
Opposisjonspolitikere føler seg
lite ivaretatt i et system som
skulle søke brede fertall, ifølge
Kommunal Rapports lokaldemo-

kratiundersøkelse.
Kommunal Rapport spurte
politikerne om hva de er minst
fornøyd med i lokaldemokratiet.
Her er noen av svarene.
De feste svarene kommer fra
opposisjonspolitikere som føler
alt er avgjort på kammerset.
«Kommunen styrer mer etter
en parlamentarisk modell enn
formannskapsmodellen.» «Posisjonen kommuniserer lite med
opposisjonen.»
Disse kommentarene
er
typiske. Mange synes også at
beslutningsprosessene er lukket,
og at posisjonen og administrasjonen har et for tett forhold.
Administrasjonen bestemmer
altfor mye, er det fere som
bemerker.
En skriver: «Det er utilstrekkelig kompetanse blant mange
politikere. Det fører til administrativ styring.»
Flere peker på at administrasjonen ikke følger opp politiske
vedtak.
Flere nevner også omkamper
om politiske vedtak som et problem – mangel på respekt for
vedtak.
TONEHOLMQUIST
tone@kommunal-rapport.no

Spesialrådgiver for lokaldemokrati Lise Spikkeland i KS
har følgende råd til kommuner som vil styrke lokaldemokratiet
1. Finn ut hva som er demokrati-utfordringene
i egen
kommune og lag en plan for å
forbedre dem.
- Hva som bør gjøres,
avhenger av hvor skoen trykker. Opplever for eksempel
innbyggerne at de har mulighet til å påvirke? Er det lett å
holde seg orientert om det
som diskuteres i lokalpolitikken? Lokaldemokratiundersøkelsen til KS kan være en
start på en slik kartlegging.
2. Sørg for en god kultur i
kommunestyret, preget av tillit, åpenhet og inkludering.
–Detteer særdeles viktig også
for å få et godt samspill med
administrasjonen. Ordfører
har en særlig viktig rolle ved å
sette rammene for diskusjonene i kommunestyret.
3. Sørg for gode strukturer
sammen med god rolleforståelse, klare ansvarslinjer og
informasjon. - Dette er en forutsetning for å få ting til å fungere.
KS har i år invitert kommunene til å undersøke hvordan
innbyggerne og de folkevalgte
opplever lokaldemokratiet.
Inntil 100 kommuner får gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøkelse. Noen kommuner er allerede igang, ifølge
Spikkeland.
Tilsvarende undersøkelser
har siden 2009 blitt gjennomført én gang i hver valgperiode. Forrige runde var i 2017
ble 75 kommuner undersøkt.
Basert på disse resultatene
har forskere på oppdrag av KS
forsøkt å beskrive hva som
kjennetegner et godt lokaldemokrati.
Dette er oppsummert i rapporten «Nye veier til godt
lokaldemokrati»
fra 2019,
skrevet av Nordlandsforskning, Nord universitet, Institutt for samfunnsforskning og
RURALIS.
Om lokaldemokratiet oppleves som godt eller dårlig,
avhenger i første rekke av forhold ved den enkelte velger
som kjønn, alder, utdanning
og botid i kommunen. Blant
politikerne øker tilfredsheten
med økende posisjon og fartstid i politikken.
Det betyr ogsånoe hvordan
kommunen organiserer politiske prosesser og tjenesteyting. Men det er ikke én måte
å organisere seg på for å sikre
et godt lokaldemokrati, ifølge

Lise Spikkeland i KS.

FOTO:KS

Sørg for gode
strukturer sammen med god
rolleforståelse,
klare ansvarslinjer og informasjon
rapporten.
Hva som oppfattes som en god
kommunepolitiker, er heller ikke
entydig.
I små kommuner er det større
rom for politikere som prioriterer innbyggerkontakt og arbeid
for enkeltsaker. I større kommuner forventes det at de skal ha en
mer profesjonell
rolle
og
begrense segtil å trekke opp strategiske hovedlinjer.
Det viktigste kommunene kan
gjøre for å styrke lokaldemokratiet – både for innbyggerne og de
folkevalgte – er å sette temaet på
agendaen. Det kan aldri gjøres
en gang for alle, konkluderer
forskerne.
MARTE DANBOLT
marte@kommunal-rapport.no
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KOMMUNEPROPOSISJONEN

Vil utrede
hytteregning
Stortinget vil ha utredet om
kommuner skal kunne sende
helseutgiftene som hyttegjester påfører dem, til bostedskommunen.
Det er klart etter at kommunal- og forvaltningskomiteen
tirsdag avga sin innstilling om
kommuneproposisjonen for
2022.
Der ble det også enighet om
å styrke ferjeavløsningsordningen og å gi noe mer til fylkesveier.
Rammen for kommunesektorens økonomi for 2022 ble
ikke endret, selv om KS og en
rekke kommuner og fylkeskommuner har signalisert
bekymring etter at kommuneproposisjonen ble lagt fram i
mai.

KRISTIANSAND

Furre får ikke
fritak likevel

– Kommunedirektører
rum.

Tidligere ordfører Harald
Furre (H) i Kristiansand må tilbake som kommunestyremedlem etter at Statsforvalteren
opphevet fritaket som bystyret vedtok.
Det var partiet Demokratene som klagde og fkk medhold, melder Fædrelandsvennen.
Furre ønsket fritak fordi
han mente folkevalgtrollen
kom i konfikt med stillingen
som direktør i kulturhuset Kilden.

Konfiktavganger

VIK I VESTLAND

Budsjettsmell
Vik kommune i Vestland går
mot underskudd i år, viser
rådmannens gjennomgang for
kommunestyret nylig, melder
Sogn avis.
Feilføring av 2,6 millioner
kroner i inntekter fra konsesjonskraft må betales tilbake
til Statkraft. I tillegg har de
feste sektorene meldt inn
behov for mer penger. Helsesektoren trenger mer til vikarer. I kommunalteknisk sektor
er det blant annet behov for
800 000 kroner mer til renhold som følge av pandemien.

VALG

Smittetilpasset
valgforskrift
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil endre
valgforskriften. I et høringsnotat foreslås det at de lokale
valgstyrene skal ha plikt til å
sørge for å iverksette tiltak for
å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av forhåndsstemmegivningen
og
valg.
Det lokale valgstyret må
vurdere hvilke tiltak som er
nødvendig. Det foreslås presisert at det er mulig å holde
minst én meters avstand til
andre under stemmegivningen. Men har velgeren behov
for assistanse, kan det gjøres
unntak.

som slutter i konfikt,

har en stor kostnad for kommunen, sier Gudrun Grindaker, daglig leder i Norsk rådmannsfoFOTO:TERJELIEN

bekymrer

Mellom 15og 20 KOMMUNEDIREKTØRER
slutter hvert år
grunnet konfikter. Statistikken bekymrer.
– Kommunedirektører som slutter i konfikt, har en stor kostnad
for kommunen. Det har en stor
omkostning for de menneskene
det gjelder, det reduserer fremdriften i viktige politiske saker og
omdømmetap og produksjonstap generelt, sa daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker i Norsk
rådmannsforum i Brønnøy tingrett nylig.
Grindaker var stevnet som
vitne i rettstvisten mellom
Brønnøy kommune og avgått
rådmann Helge Thorsen. Thorsen har gått til sak mot kommunen etter at han kommunestyret
i november erklærte at det ikke
hadde tillit til ham. Bakgrunnen
var strid om omorganisering og
fere varsler.
Bekymret
Grindaker viste til at det årlig er
mellom 50 og 70 kommunedirektører som slutter. Mellom 15

og 30 av disse slutter i konfikt.
Hun synes mange av avgangene
gir grunn til bekymring.
– Jeger bekymret for mange av
de raske rådmannsavgangene og
de ufrivillige avgangene.Vi ser at
der det er store endringsprosesser og budsjettkutt, oppstår det
ofte konfikt. Noen ganger kan
det synes som om varslingsinstituttet blir misbrukt, sa Grindaker.
«Folkeskikk» er viktig
Grindaker pekte på at KS har
publisert et forskning- og utviklingsarbeid (FoU) om styrket
lederskap i kommunal sektor.
Hun viste til at et funn i denne
rapporten er at politisk kultur er
den viktigste faktoren for samhandlingen mellom politikk og
administrasjon.
– Rapporten viser at der det er
mangel på folkeskikk, blir samarbeidet i stor grad påvirket. Her

oppstår det lettere konfikt. Det
handler om respekten, og åpenheten i dialogen, og en samhandlingskultur for å forebygge rådmannsavganger, sa Grindaker.
Hun viste videre til at ofte er
samarbeidet mellom kommunedirektør og ordfører godt, men
et avgjørende spørsmål er hvordan det politiske klimaet er.
– Det handler om hvordan ordføreren klarer å styre «sine». I
KS-rapporten pekes det på det
utvidede lederskapet, og viktigheten at kommunedirektør og
ordfører klarer for å sørge for at
det utvidede lederskapet samarbeider godt, sa Grindaker.
Krevende jobb
Grindaker viste til at det er en
svært krevende jobb å være
toppleder i en kommune. Når
det varsles mot kommunedirektøren, blir denne jobben ekstra
vanskelig.

– Å være toppleder og ha oppmerksomheten på både drift og
utvikling, og være en god
arbeidsgiver, samtidig som det er
et varsel på deg og det granskes,
er svært krevende. Det er veldig
mange som ikke klarer det og blir
sykmeldt over lang tid, sa Grindaker.
– Hvordan de folkevalgte ivaretar den som blir varslet på, er
viktig. Dessverre sier mange
kommunedirektører at de opplever fravær av ivaretakelse fra
arbeidsgiver i en slik situasjon,
sa hun.
Dom i rettssaken mellom
Brønnøy kommune og Helge
Thorsen ventes å være klar i uke
29.

THOMASFRIGÅRD
thomas@kommunal-rapport.no

Omstridt legevaktavtale forlenges ut året
Legeforeningener misfornøyd med at omstridt legevaktavtalener FORLENGET
ut 2021.
Det er klart etter en kjennelse i
Rikslønnsnemnda nylig. En
streik fra legevaktlegene i for
høst endte med at arbeidsministeren grep inn med tvungen
lønnsnemnd.
Dagens ordning er at legene
kan pålegges omfattende legevakt i tillegg til arbeidet som fastleger. Legeforeningens krav i forhandlingene har vært at legene
må samtykke til mer enn sju
timers legevakt i uka, tilsvarende
28 timer i beredskapsvakt.
– Kjennelsen er alvorlig. Vi har
vært tydelige på at arbeidstidsordningen ikke er forsvarlig.
Men her prioriterer man kommunenes budsjetter over de

ansattes behov for vern. Denne
vurderingen må KS og staten stå
til ansvar for. Vi kan ikke forsvare
dette overfor våre medlemmer,
sier president Marit Hermansen i
Den norske legeforeningen.
Rikslønnsnemnda,
som
behandler tvister som partene i
arbeidslivet frivillig bringer inn,
bestemte altså at legevaktavtalen
skal forlenges ut året uendret.
Ikke enig om løsning
KS skriver i en pressemelding at
de og Legeforeningen er enige
om at vaktbelastningen på legevakt er høy, særlig for mange
leger i distriktene. Men partene
er ikke enige om løsningen.

Rikslønnsnemnda har forståelse for at dagensorganisering av
legevakt innebærer en stor
belastning for legene, men at en
endring av dagens ordning trolig
vil være forbundet med en mer
omfattende og dyptgripende
reform. Nemnda peker på behovet for fere leger.
«Rikslønnsnemndas fertall
legger til grunn at en revisjon av
avtalegrunnlaget om legevakttjenesten i kommunene ikke bare
vil ha en økonomisk side, men
også vil kunne innebære behov
fere leger. KShar estimert behovet for nye leger til mellom 300
og 425 leger på landsbasis», skriver nemnda.

– Rikslønnsnemndas kjennelse
løser konfikten på kort sikt, men
den løser ikke de grunnleggende
utfordringene med legevaktavtalen, sier direktør for arbeidsliv i
KS, Tor Arne Gangsø.
Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen,
mener
partene må komme seg ut av en
runddans med forhandlinger,
brudd, lønnsnemnd, og så tilbake til forhandlinger. – Uten
øvre rammer for arbeidstid på
legevakt, vil ikke kommunene
klare å rekruttere de legene vi
trenger til fastlegeordningen, sier
Klev i en pressemelding.
(NTB)
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Ukas varaordfører

Varaordfører Nuno Marques og partileder Trygve Slagsvold Vedum er enig om politikk, men heier på hve rt sitt lag. Marques er fra Portugal, og kom til Notodden som fotballFOTO:PRIVAT
spiller før han tilfeldig havnet i Senterparti.

Fra fotballbanen til rådhuset
for varaordfører Marques
Nuno Marques skulle SPILLEFOTBALLfor Notodden i to-tre år, men ble kastet
inn i politikken og endte som varaordfører og lokalpatriot.
– Du er t i d l i ger e fo t b al l sp i l l er
o g keep er. Får d u b r u k f o r d et
so m p o l i t i ker ?
– Jeg er tidligere profesjonell
fotballspiller med karriere i Portugal, Sveits og Norge (19972013). Fotballen har gitt meg
mye. Ikke bare venner for livet,
men fotballen gir meg viktige
fysiske, mentale og følelsesmessige egenskaper. Jeg prøver å
overføre disse til andre områder
av livet mitt, spesielt til det politiske miljøet. Idretten er demokratisk, og man lærer om regler,
retningslinjer, prinsipper og normer. Fotball som lagidrett skiller
seg fra individuell idrett på fere
viktige områder. Spesielt behovet for å samarbeide mot et
bestemt mål for å oppnå et ønsket resultat. I et fotballag må
man alltid forholde seg til trenere, medspillere, supportere og
motstandere. Det betyr at man
må respektere alle de involverte.

Seks måneder før valget ble jeg
spurt om å stå på Sp-lista. Så
trakk førstekandidaten seg, og så
ble jeg spurt om å stå først uten å
kjenne andre enn Åslaug i partiet. Sp er jo litt konservative når
det gjelder innvandrerkandidater, de har færre enn mange
andre partier, har jeg sett, så det
var jo morsomt å få den tilliten.
Det er jo lite ideologi i lokalpolitikken. Det handler mest om å
fnne praktiske løsninger.
– Hva var d et v i k t i gst e p ol i t i sk e gj en n o m sl aget p ar t i et
d i t t f k k i f or h an d l i n gen e d a
d er e d an n et f er t al l ?
– Det aller viktigste vi fkk gjennomslag for er ny barneskole i
Heddal. Ellers er levende bygder
og et levende sentrum viktig for
oss.

– Er d et san t so m d e si er at
v ar ao r d f ør er en går d i t d et er
k af e o g or d f ør er en d i t d et er
– Hv or d an h avn et d u i Sen - m i d d ag?
t er p ar t i et ?
– Nei, nei. Ordfører Gry Fugle– Helt tilfeldig, egentlig. Jeg steivt fra Ap, er en veldig inkluhar felles venner med stortings- derende ordfører, og det vikrepresentant Åslaug Sem-Jacob- tigste for oss er at Notodden allsen fra Notodden, og invitert
tid skal være representert brehenne til å holde foredrag for dest mulig.
mine internasjonale studenter
som jeg har ansvar for på Univer– Hv or d an er ar b ei d sf o r d esitetet i Sørøst-Norge(USN) i Bø. l i n gen m el l o m d eg o g o r d f ø-

r er ?
– Gry og jeg samarbeider veldig godt. Vi har tett dialog og
snakker mye sammen. Jeg kan
ikke huske en sak hvor vi var veldig uenig, for vi er stort sett
enige i måten vi ønsker å videreutvikle Notodden. Ærlig dialog
og kommunikasjon er alfa og
omega for å kunne lykkes som et
team.
– Hvi l k e var aor d f ør er o p p gaver l i ker d u b est ?
– Jegmå nok innrømme at en
av de meste givende oppgavene
jeg har som varaordfører er å vie
ektepar. Jegtakker aldri nei til å
vie. Det er så koselig. Jeger utrolig stolt av å være Notoddens
varaordfører. Det fnnes ikke en
eneste sak eller oppgave som jeg
ikke trives med. Jegelsker å være
ute å trefe folk, bli bedre kjent
med våre innbyggere og kommunen.
– Er
ar b ei d sb et i n gel sen e
d i n e go d e el l er er d et n o e d u
vi l l e h a en d r et p å?
– Jeg klager ikke. Men som
varaordfører, gruppeleder i Sps
kommunestyregruppe, leder av
partssammensatt utvalg, nestleder i tjenesteutvalg, doktorgradsstudent, rådgiver i 60 prosent stilling ved USN, campus

lien. Heldigvis har jeg mange viktige støttespillere. Alt i alt er
arbeidsbetingelsene gode.

NUNO ALEXANDRE
NOGUEIRA MARQUES
Var aor d f ør er på Notodden
Par t i : Senterpartiet.
Al d er : 40 år.
Var aor d f ør er si d en: 2019.
Fl er t al l sko nst el l asj on : I
koalisjonen med Arbeiderpartiet,
Rødt og MDG i tidsrommet
oktober 2019 – desember 2020.
Fr i k j øp : 40 prosent PhDstudent i rettsvitenskap ved
University of Birmingham og
rådgiver ved USN, campus Bø.
Go dt gj ør i ng: 40 prosent av
ordførergodtgjørelse +
gruppeleder i Notodden Sp (3
prosent av ordførergodtgjørelse).

Bø, og keepertrener for Notodden FKs a-lag, kan det være
krevende å kombinere. Enkelte
ganger kan det gå utover fami-

– Hvo r l en ge h ar d u v ær t
p o l i t i sk ak t i v?
– Siden mars 2019, altså, seks
måneder før kommunevalget.
Fredag 15. mars hadde jeg et
møte med nominasjonskomité i
Notodden Sp, søndag 17.meldte
jeg meg inn i Sp og mandag 18.
ble jeg enstemmig innstilt som
ordførerkandidat.
Ved kommunevalget fkk jeg nest fest
personstemmer og ble naturlig
valgt som varaordfører den 16.
oktober 2019.
– Bl i r d u or d f ør er n oen
gan g?
– Min far var ordfører i hjembyen min Tomar i Portugal i
perioden 1989-97, men jeg tar
det som kommer når det gjelder
politikk. Akkurat nå har jeg kun
fokus på denne perioden. Jegtrives utrolig godt med å være Notoddens varaordfører. Jegkom til
Norge for å spille fotball i 2004
og plutselig havnet jeg som varaordfører i Notodden kommune.
Hvem vet hva som kan skje i
framtiden?
TONEHOLMQUIST
tone@kommunal-rapport.no
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Hvrdg.
Vil du vite hva som skjer i Kommune-Norge?
Da trenger du Kommunal Rapport Total.
Som abonnent får du daglige nyheter i nettavisen, dypere innsikt
i ukeavisen og i tillegg – søkbart arkiv, med innhold fra ukeavisen
tilbake til 2007.
Kun

3.790,Pr. år
Ingen kjenner Kommune-Norge bedre.

kommunal-rapport.no
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Arealplanlegging

Framtidens gravlun

Charlottenlund gravlund i Trondheim er splitter ny, men allerede nå har innbyggerne
tatt den i bruk til rekreasjon, spesielt på kvelder og i helger.

Lilleøya gravlund på Fornebu blir inndelt i små soner og grensen mot Lilleøya nasjoFOTO:BRITT GLOSVIK
nalpark er nesten usynlig.

ILLUSTRASJON:GRAVPLASSFORVALTNINGEN
I TRONDHEIM

Arbeidet med Lilleøya Gravlund på Fornebu er i innspurten. En grå betongmur skal verne mot innsyn fr a båthavna bak.

FOTO:BRITT GLOSVIK
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nder er parker
I Bærum og i Trondheim vokser det fram parklignende gravlunder. På
Notodden reisesurnevegger.Gravlundene er i endring, men kommunene må
huske å sette av PLASSTIL DEDØDE, minner Statsforvalteren i Vestfold og
Telemark om.
FORNEBU/BÆRUM
Bak en grå, langstrakt, massiv
betongmur stikker seilbåtmaster
opp. Foran muren jobber tre
svette karer med fnpussen på
Bærums nye gravlund som åpner
i september.
Hele området til Lilleøya gravlund på Fornebu er rundt 50
mål. Den skal gi plass til 15.000
døde bæringer, men også bli
kommunens nye rekreasjonsområde.
Som den første i Norge anleggeshele gravplassen som minnelund med både kistegraver og
urnegraver. Det planlegges også
et eget gravfelt for barn. Det skal
ikke bli anledning til å sette opp
eget gravminne på den enkelte
grav.
I anlegget er det plassert sittebenker og busker og trær som
når de har vokst seg til blir vegger rundt lukkede soner. Overgangen fra gravlund til Lilleøya
naturreservat er usynlig.
Da
Kommunal
Rapport
besøkte gravlunden, peste en
jogger forbi på en av de mange
nyanlagte turveiene.
Selv om området ennå ikke
har fått grønne plener, minner
gravlunden mer om en park enn
om en gravplass.
Humlehotell
Gravplasser i byer mangler ofte
utvidelsesmuligheter. Både i
Bærum og Trondheim byggesnå
gravplasser som skal oppleves
som et ofentlig rekreasjonsområde.
Trondheim har vedtatt at Charlottenlund gravlund skal ha en
parkmessig standard og være en
del av byens grønne lunger.
På det 90 mål store området er
det humlehotell i trær som har
falt over ende, staudene blomstrer og både voksne og unger skal
kunne plukke markjordbær.
Gravlunden er utstyrt med
elektriske mopeder og elsykler
med korg. Ugress bekjempes
med varmt vann. Rundt gravlunden er det plantet skog som skal
bli urnefelt om 10–15år. Midt i
gravlunden ligger åkerholmen
med furutrær og benker.
– Fugleliv og opplevelsen av
parkanlegg gir ro i sjelen. Spesielt på kveld og i helgene er det
mange besøkende her, sier leder
av gravplassforvaltningen i kirkelig fellesråd i Trondheim, Trygve
Jensen.
Når den er ferdig utbygd, skal
Charlottenlund få plass til 7.488
trondhjemmere.

Urnevegg
Fra nyttår ble det igjen lov å
bygge urnevegger i Norge. På
Notodden reises landets første
urnevegger etter den nye gravloven. 176små rom med egen dør
av stål eller glass skal gi rom for
704 urner.
– Det er tøft å være først ute
med å etablere et slikt tilbud,
siden ingen har gått foran oss. Vi
må gjøre alt en første gang. Men
det er spennende også, sier
Håvard Russnes i Notodden kirkelige fellesråd til fagbladet Gravplassen.
I Narvik står den eneste urneveggen som har vært i aktiv bruk
fram til nå.
I for høst åpnet Oslos første
skogskirkegård med stellefrie
urnegraver.
Åpne porter
Det var immigranter fra 221forskjellige land i Norge i 2017.Hyppighet i bruk av gravlunder varierer mellom de ulike trossamfunnene.
Det er kristen tradisjon som er
bestemmende for hvordan gravlunder her til lands har blitt
utformet.
En undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) og
det svenske universitetet SLU
viser at det er behov for debatt
omkring gravlunder og begravelsespraksis.
– Vi må erkjenne at kulturelt
og religiøst mangfold har blitt en
vesentlig faktor i bylivet, sier
seniorforsker og etnolog Grete
Swensen ved NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Swensen er en av forskerne
som i en annen studie fra 2017
studerte to etablerte gravlunder
i Oslo.
Ifølge studien brukes gravplasser til langt mer enn et siste hvilested for de døde. Områdene ble
brukt til alt fra piknik til ballspill,
som gjennomfartsåre og til lufting av både hund og hode.
– Kirkegårder er et sted der
familier møtes, og et naturlig
sted i forbindelse med ulike
ritualer, sier Swensen.
Forskerne fant også hindre
som gjorde at noen heller tok en
omvei rundt kirkegården enn å
gå gjennom eller tilbringe tid i
den. De gikk utenom i respekt
for de døde, av redsel, eller at de
møtte en stengt port eller skilt
som viste alt som er forbudt å
gjøre innenfor murene.
– Hvorfor ikke heller markere
tydelig at porten er åpen, vise

Kulturelt og religiøst mangfold
har blitt en faktor i bylivet,
ifølge etnolog Grete Swensen
ved Norsk institutt for kulturFOTO:NIKU
minneforskning.

En gjenglemt kosefgur og en jogger var eneste tegn til liv da Kommunal Rapport besøkte Lilleøya gravlund noen måneder før den
FOTO:BRITT GLOSVIK
åpnes.

Som den første i Norge anlegges Lilleøya gravlund på Fornebu i
Bærum som minnelund med både kistegraver og urnegraver. GravFOTO:BRITT GLOSVIK
lunden åpnes i september.

Gravplasser er
sårbar for
endringer i
omgivelsene,
sier Åse
Skrøvset ved
Statsforvalteren i Vestfold
og Telemark.
FOTO:PRIVAT

hva som er lov, framfor å påpeke
begrensninger, undrer Swensen.
Arealkrevende
Det skal være gravplasser i alle
kommuner og ledige graver til
minst tre prosent av befolkningen. Kommunene har ansvar for
å legge inn gravlunder i arealplanene. I kommuner med sterk
befolkningsvekst kan det være
krevende å sette av areal til gravplasser.
– Kommunene må tenke langsiktig. Det er veldig store endringer i gravskikker.
Swensen viser til Charlottenlund i Trondheim med sine små
soner og naturparkanlegg, og til

kirkegårder i utlandet med egne
skogskirkegårder med muligheter for kreative, personlige løsninger og utsmykninger, til gravplasser med egne kafeer.
– Askestrøing har vært vanskelig i Norge, men det kan komme
til å bli populært. Da vil kanskje
behovet for gravlunder bli
mindre?
Swensen mener vi har noe å
lære av immigranter rundt å
bygge et naturlig forhold til
døden.
– Med egne soner for de ulike
religionene på gravlundene?
– Man kan ikke ta hensyn til
alle. Jeg tror det viktigste er å
vektlegge dialog med representanter for de ulike tros- og livssynssamfunnene. Jegtror heller
ikke alle har behov for å markere
at man er forskjellige. I planleggingen bør man vise at man er
opptatt av å respektere føringer i
de ulike tros- og livssynssamfunnene, sier Swensen.
– Det er 2.200 etablerte gravplasser i Norge. Hvordan kan
disse gjøres mer tilgjengelig i
byene?

– Man trenger ikke gjøre dramatiske endringer, men noen tilpasninger. Skal man endre noe
på designet, er det å forsterke
uttrykkene som allerede er der.
Badeanlegg som nabo
Åse Skrøvset er fagsjef for gravplass hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Hun mener at kommuner ofte
glemmer å legge til rette for areal
til gravplasser slik de gjør til skoler og barnehager.
– En gravplass har en egenart.
I og med at vi bruker den til gravferd og som sørgested, er den
sårbar for endringer i omgivelsene.
Hun viser til eksempler som
ballbinger som kan forstyrre ro
og fred, sterkt trafkkerte veier
og boligblokker med balkonger
som vender mot gravplassene.
På Voss har de bygd et badeanlegg med store vinduer i gravplassgrensen.
– Det er det verste eksempelet.
Statsforvalteren har nå overtatt den myndigheten som bispedømmerådene tidligere hadde
gjennom gravplassloven og forskriftene til denne. Statsforvalteren er også fagmyndighet for
gravplasser etter plan- og bygningsloven. Fagkompetansen er
samlet hos Statsforvalteren i
Vestfold og Telemark.
Det er de lokale kirkelige fellesrådene i den enkelte kommune som er gravplassmyndighet, men fem kommuner,
Bærum, Sandeford, Modum,
Vennesla og Gjesdal har tatt over
myndigheten.
Noen kommuner har også tjenesteytelsesavtaler med fellesrådene.

BRITT GLOSVIK
britt@kommunal-rapport.no
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Oppvekst

– For å lykke med reformen må kommunen ha et modent lederskap – ikke ledere som er mest opptatt av egen teig og eget resultatområde,

sier Erik Stene i Statens helsetilsyn.
FOTO:LEIF ARNE HOLME

–Alle vet nå hva ref
krever av kommune
Kommunene er klar over at BARNEVERNSREFORMEN
vil bli krevende, og de
har forberedt seg,sier tre fagpersoner som er tett på. Flere forhold bekymrer
dem likevel.
Ifølge avdelingsdirektør Åse Laila
Snåre i KS har alle kommuner
«fagget oppe» nå, et halvt år før
reformen innføres.
– De vet at for å lykkes må de ta
et helhetlig ansvar og se fere tjenester i sammenheng, sier hun.
Mer ansvar – nye oppgaver
Sentrale mål i reformen er at tjenester til barn, unge og familier
skal samordnes og at tidlig innsats og forebygging styrkes.
Det politiske ansvaret blir
tydeligere plassert.
Samtidig overføres oppgaver
fra statlige Bufetat, og de økonomiske rammene blir endret.
Kommunene må fnansiere ordinære fosterhjem fullt ut, og de
overtar oppfølging og veiledning
av fosterhjem. Egenandelene for
statlige tiltak øker.
Forberedelsene har vært i
gang lenge – reformen ble vedtatt i 2017og er utsatt to ganger.
I mellomtiden har mange
instanser vært i sving. Blant

annet har statsforvalterne på
oppdrag fra Bufdir organisert
læringsnettverk på tvers av kommunene. Kommunal Rapport
omtalte et eksempel fra Trøndelag i ukeavisa nr. 18.
Likevel – det blir krevende,
mener de som har vært tett på
forberedelsene i KS, Bufdir og
Statsforvalteren. Bekymringene
knytter seg særlig til kravet om
samordning og helhet, til ledelse
og til økonomi.
Tvinger fram samarbeid
Erik Stene jobbet med reformen
som oppvekst- og velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag i fere år. Nylig begynte han
som fagdirektør i Statens helsetilsyn.
Stene mener kommunene er
svært motivert, fordi reformen
skal svare på hverdagsutfordringene de står i; å lage helhetlige
løsninger rundt og for barna og
deres familier.
Men det er også her den

Det blir færre å henvise til, færre å skylde
på. Det blir mindre
muligheter for svarteperspill
Erik Stene

største utfordringen
ligger,
mener han.
– Man må samarbeide bredere
og dypere. Det blir færre å henvise til, færre å skylde på. Det blir
mindre muligheter for svarteperspill mellom nivåer, tjenester
og aktører, sier Stene.
Å lykkes med reformen krever
et «modent lederskap», mener
han.
– Med det mener jeg ledere
som ikke er mest opptatt av egen
teig og eget resultatområde.
Utgangspunktet skal være det
enkelte barn og den enkelte
familie. Det er lettere sagt enn

gjort, men de må styre etter
lange linjer. Investeringene de
gjør i barn og unge nå, vil ofte gi
gevinst senere, men vare livet ut.
Krevende ledelse
Åse Laila Snåre understreker, i
likhet med Stene, betydningen
av ledelse.
– Administrativ ledelse må
være veldig på . Det må politisk
ledelse også. Kravet om årlige tilstandsrapporter til kommunestyret som ble innført i år, er ett
tiltak for å koble politikerne tettere på. Når kommunene nå får
større ansvar, større handlingsrom og større økonomiske forpliktelser, øker behovet for politisk engasjement, sier hun.
– Ansvaret for barn og unges
oppvekstvilkår kan ikke overlates til barnevernslederen, og
barnevernet må avmystifseres.
Det er fullt mulig å engasjere seg
og samtidig ivareta personvernet, sier Snåre.
At god ledelse er et suksesskri-

terium, mener også direktør
Mari Trommald i Bufdir.
– Kommuner som har en tydelig ledelse fra toppen, med klare
forventninger til tjenestene –
barnevern, helse, Nav, skole,
barnehage osv. – og hvordan de
skal samarbeide, vil lykkes, sier
hun.
Trommald viser til at barnevernsloven gjør det tydelig at
barnevernet er en tjeneste på
linje med andre.
– Barnevernstjenesten er kommunens ansvar, ikke barnevernslederens alene. Kommunen skal
ha en plan for forebygging. I tillegg er en egen lov som pålegger
samarbeid om tjenester til barn
og unge, til behandling i Stortinget nå.
Behovene til en familie som
trenger hjelp, synliggjør hvorfor
for samarbeid i tjenestene er
nødvendig, påpeker Trommald.
– Det kan være foreldre som
sliter med rus, psykiske problemer, bolig eller inntekt. Ingen av
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MÅL FOR BARNEVERNSREFORMEN
Kommunene skal st yr ke
ar b ei d et med tidlig innsats og
forebygging.
Hjelpen skal bli b edr e
t i l p asset barn og familiers
behov.

Rettssikkerheten til barn og
familier skal bli godt ivaretatt.
Ressursbruken og
oppgaveløsningen i barnevernet
skal bli mer efektiv.

Her er dagsturhytta Mjølkefaten

i Lærdal.

FOTO:BRITT GLOSVIK

Skal spreie kunnskap
om dagsturhyttene
I 2022 står 56 dagsturhytter klare i Vestland.Ogsåi Innlandet, Rogalandog
Agder poppar dei opp. No kan det bli DAGSTURHYTTESMITTE
i Norden.
– Ansvaret for barn og unges
oppvekstvilkår kan ikke overlates til barnevernslederen, og
barnevernet må avmystifseres,
sier Åse Laila Snåre i KS.
FOTO:MAGNUSKNUTSENBJØRK

– Kommuner som har en
tydelig ledelse fra toppen,
med klare forventninger til
tjenestene og hvordan de
skal samarbeide, vil lykkes
med reformen, sier Mari
Trommald i Bufdir.
FOTO:TINE POPPE,BUFDIR

formen
ene
disse problemene ligger egentlig
til barnevernstjenesten. Men hvis
ingen tar tak i dem, samtidig som
man hjelper barna, kommer
man til kort. Kommunen må ha
strukturer for å hjelpe foreldrene.
Ansvar kan ikke overføres
Mange kommuner har interkommunale
barnevernstjenester,
noe som skaper egne utfordringer.
– Samarbeid er helt nødvendig. Reformen fordrer interkommunale løsninger, men utfordrer
dem også, sier Stene.
Trommald og Snåre påpeker
det samme; at alle kommuner
har ansvar for egne barn. Ansvaret kan ikke overlates til vertskommunen.
– Kommuner som ikke er med
i samarbeid, kan heller ikke slå
seg til ro med at de er små og
mangler tiltak. De må ha en god
plan for hvordan de skal løse
dette gjennom samarbeid. Vi
kan ikke senke terskelen. Det
gjelder de svakeste i samfunnet,
sier Trommald.

større del av kommunens ressurser mot forebygging og
universelle tiltak og samtidig
bruke de mest kostnadskrevende tiltakene
mindre,
mener Snåre.
– Man kan ikke ta barn ut av
institusjon eller fosterhjem.
Dermed vil budsjettmidler
være bundet opp i mange år
framover. Det vil gi pukkelkostnader – høye utgifter til
forebygging og tiltak samtidig.
De øremerkede pengene
kommunene har fått fra staten til stillinger i barnevernet,
blir fra neste år lagt til rammetilskuddet. Det samme gjelder
mye av utgiftene til fosterhjem. Noen vil dermed få mer
penger, andre mindre. Disse
utslagene bekymrer KS.
– Det innføres en overgangsordning som skal vare i
to år, og Statsforvalteren kan
gi skjønnsmidler. Men det er
knapphet på skjønnsmidler,
og vi tror ikke to år er nok. Det
er behov for mer varige sikringsordninger, sier Snåre.

Frykter «pukkelkostnader»
Økonomi er en annen usikkerhetsfaktor i reformen.
– Det blir krevende å vri en

RAGNHILDSVED
ragnhild@kommunal-rapport.no

Vestland melder seg inn i IAKS
Nordic – ein ideell nordisk organisasjon som har som formål å
samle både ofentlege og private
organisasjonar,
planleggarar,
forskarar og institusjonar som
driv med utvikling og drift av
idretts- og fritidsanlegg.
– Men eg er sikker på at det
også kjem både kommunar, lag
og organisasjonar i fylket til
gode. Vi samarbeider med mange
i fylket om både anleggsutvikling, og det å leggje til rette for at
folk i fylket skal kunne vere

fysisk aktive der dei bur, seier fylkesordførar Jon Askeland.
Frå før er Viken med i organisasjonen som blei danna i 2017.
I IAKS Norden har dei to fylka
selskap av Norges fotballforbund,
Kulturdepartementet,
Tverga og NTNU.
Målet med medlemskapet er å
styrke internkompetansen i fylket, men det vil også bli mogleg å
dele eigne erfaringar.
– Medlemsskapet vil ogsågjere
det lettare for oss å dele informasjon om våre eigne gode pro-

sjekt, til dømes dagsturhytteprosjektet og prosjektet om nyskapande aktivitetsanlegg, seier fylkesordføraren, til Vestland sine
nettsider.
Våren 2022 skal det vere totalt
56 dagsturhytter i Vestland. Innbyggjarane i Innlandet, Rogaland og Agder kan dei næraste
åra besøke dagsturhytter også i
sine kommunar.

BRITT GLOSVIK
britt@kommunal-rapport.no

BYGGOGBO

Skal bli lettere å bo smått og miljøvennlig
Det skal bli lettere å bosette seg i
mikrohus.
Dette er utgangspunktet når
Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå sender et forslag om endring i byggteknisk
forskrift og byggesaksforskriften
på høring fra Direktoratet for
byggkvalitet.
Endringene skal tilrettelegge
for enklere oppføring av mikrohus med bruksareal opp til 30
m2 til boligformål.
Forslaget åpner for at mikrohus kan få unntak fra en rekke
krav i TEK17,slik at kravene for
mikrohus i hovedsak blir de
samme som kravene til fritidsbolig.

grunnleggende krav til helse og
sikkerhet.

Regjeringen vil gjøre det lettere
å bo i hus under 30 kvm.
FOTO:BRITT GLOSVIK

Dette omfatter blant annet
unntak fra krav til tilgjengelighet.
Mikrohus må likevel oppfylle

Internasjonal trend
– Vi ser at fere ønsker å bo i
mikrohus, og at dagensregelverk
ikke er tilpasset denne boformen. Derfor vil vi forenkle
byggereglene. Mikrohus er en
internasjonal trend som også
brer seg i Norge. De krever
mindre bruk av bygningsmaterialer og tomter. Det kan gi rimeligere og mer miljøvennlige boliger, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister
(H), i en pressemelding.
Høringsfrist er 9. september.

UTDANNING

MILJØ

Filmskole
skifter eier

48 sorterer ennå ikke matavfall

Nordland fylkeskommune og
UiT Norges arktiske universitet
har lagt fram et utkast til intensjonsavtale om overføring av
eierskapet for Nordland kunstog flmhøgskole i Kabelvåg til
Universitetet i Tromsø.
– Som fylkeskommune kan vi
dessverre ikke drifte et høyere
studium av dette kaliberet. Løsningen for skolen ligger derfor i
overføring til et universitet som
har kompetansen til å utvikle
tilbudet i den retningen det fortjener, sier fylkesrådsleder
Tomas Norvoll.
Målet er å få til en overføring
i løpet av inneværende år.

Innen 2023 må alle norske
kommuner ha en ordning for
sortering av matavfall.
To år før fristen mangler 48
kommuner en slik ordning,
melder NRK.
Det er fest distriktskommuner som mangler system
for sortering av matavfall,
men storbyer som Trondheim
og Bergen har heller ikke fått
dette på plass. Flere av de 48
kommunene har planer om å
innføre sortering av matavfall.
48 kommuner har ennå ikke
system for sortering av matFOTO:BRITT GLOSVIK
avfall.
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Kommuneportrettet

Er i toppen med en
økonomi i bunnen
I Ulstein har økonomien i en
årrekke vært blodrød. Dette hindrer
ikke verftskommunen fra å GJØRE
DETGODTi Kommunebarometeret.

Ulstein
Ulstein ligger i Møre og
Romsdal
INNBYGGERE:8.571 (1.
kvartal 2020)
ORDFØRER: Knut Erik Engh
(Frp)
RÅDMANN: Verner Larsen
ROBEK: 2 ganger på lista
Kommuneportrettet er en
analyse av tilstanden og
framtidsutsiktene i kommuner, basert på ofentlig tilgjengelig statistikk.
Den foreløpige versjonen av
Kommunebarometeret for
2021 er nå publisert. Det er
fortsatt en del nøkkeltall
som ikke er publisert av
våre datakilder. I denne versjonen har vi derfor ikke
rangert kommunen.

Økonomien er en utfordring i Ulstein, men i kommunen gjøres det tydeligvis en god jobb i mange sekto rer.

TJENESTER

PLASSERINGI KOMMUNEBAROMETERET

KOMMUNEBAROMETERET: Ulstein er en av
kommunene som ser ut til å lande helt i toppen det foreløpige Kommunebarometeret for
2021. I fjor ble det 8. plass på Møre og Romsdal-kommunen.
PLEIE OG OMSORG: I fjor ble Ulstein rangert
på 37. plass i sektoren. Mange av nøkkeltallene mangler fortsatt, men ut fra de nøkkeltallene som nå ligger inne i Kommunebarometeret, kan det tyde på at kommunen klatrer noe i
denne sektoren. Beboerne på sykehjem har
fått mer tid med lege og fysioterapeut, og

antall timer med hjemmesykepleie har økt det
siste året.
SKOLE: Ulstein har de siste årene stor sett
vært blant de 100 beste i skolesektoren, og i
fjor landet kommunen på 9. plass. Også i år
ser det ut som om Ulstein vil lande blant de 30
beste kommunene i sektoren. Avgangselevene
har forbedret sine grunnskolepoeng, andelen
lærere med kompetanse til å undervise i
kjernefagene i småskolen har økt, og trivselen
blant elevene har steget.
BARNEHAGE: Kommunen har historisk sett

ØKONOMI

KOMMUNE-NM: I NHOs kommune-NM for 2020 ble Ulstein
rangert på 15. plass. Kåringen har
indikatorer fra næringsliv,
arbeidsmarked, demograf, kompetanse og kommuneøkonomi. I
sektoren for næringsliv blir
Ulstein rangert som nummer 16, i
arbeidsmarked nummer 26. Svakest gjør Ulstein det i sektoren for
demograf med 113.plass.
ARBEIDSLEDIGHET: Ifølge tallene fra Nav var arbeidsledigheten i Ulstein 3,6 prosent i utgangen av april. Ledigheten i kommunen er noe lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

variert fra svært gode til svake plasseringer. I
fjor landet kommunen på 85. plass. I det foreløpige Kommunebarometeret er Ulstein rangert noe høyere. Andelen ansatte i private
barnehager med pedagogisk kompetanse har
økt det siste året, andelen minoritetsspråklige
barn med barnehageplass har økt noe, og
leke- og oppholdsarealet har økt både i kommunale og private barnehager.
ÅPENHET: I 2018 testet Norsk Presseforbund
åpenheten i norske kommuner. Her ble Ulstein
rangert på 161.plass.

KORRIGERTNETTODRIFTSRESULTAT

I fjorårets barometer, som er basert på 2019tall, ble Ulstein rangert på 360. plass i sektoren. I årets foreløpige barometer ser kommunen ut til å ligge i bunnsjiktet, men den endelige rangeringen er fortsatt ikke klar.
DRIFTSRESULTAT:Kommunenes driftsmargin har utviklet seg negativt de siste årene,
men i fjor så det igjen bedre ut. I gjennomsnitt
leverte kommunene et korrigert netto driftsresultat på 1,2 prosent i 2020. Da har Kommunal Rapport korrigert for premieavvik, avset-

NÆRINGSLIV

FOTO:JANNE-MARITMYKLEBUST/ULSTEINKOMMUNE

ninger til bundne fond og utbetaling fra Havbruksfondet. I fjor ble det korrigert netto
driftsresultatet for Ulstein – 0,87 prosent.
Dette er en del svakere enn de feste andre
kommunene i landet.
DISPOSISJONSFOND: I fjorårets Kommunebarometer var disposisjonsfondet til Ulstein
på 6,4 prosent av brutto inntekter. I årets
barometer har fondets størrelse blitt redusert
til 5,7 prosent. Dette er under halvparten enn
kommunenes gjennomsnittlige verdi på drøyt

FRAMTIDA

12 prosent. Kommunens bufer i trange tider
er liten.
FINANS: I det foreløpige Kommunebarometer
brukte kommunene i gjennomsnitt 0,39 prosent av brutto inntekter på å dekke netto
fnansutgifter, før vi tar hensyn til avdrag. I
Ulstein var dette tallet 3,49 prosent i 2020.
Dette er mye svakere enn de feste andre
kommuner i landet.

FORVENTETFOLKETALLSUTVIKLING

FOLKETALL: I starten av fjoråret hadde Ulstein 8.571
innbyggere og SSBventer at befolkningen skal øke
til 8.663 i 2024. Ifølge SSBskal kommunen øke
ytterligere til 9.546 innbyggere i 2040. For de neste
20 årene tilsier prognosene at Ulstein får en befolkningsnedgang på 11,4prosent. I Framtidsbarometeret for 2020 ble Ulstein rangert som nummer 185 av
totalt 356 kommuner. Ulstein gjør det best i sektoren sysselsetting med 18. plass. I sektoren for folketall rangeres kommunen på 242. plass og i sektoren
for økonomi lander Ulstein på 291. plass.
MILJØ: Ulstein slapp ut 3.968 kilo klimagasser per
innbygger (målt i CO -ekvivalenter) i fjor. Kommunens utslipp er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet, men her er variasjonene store.

KONKLUSJON
Ulstein ligger helt i toppen i det
foreløpige Kommunebarometeret, men det er fortsatt noen nøkkeltall som mangler. To ganger på
Robek-lista, en negativ utvikling
av driftsresultatet, og et svakt disposisjonsfond gir grunn til
bekymring. Likevel har Ulstein
gode resultater i de feste sektorene i Kommunebarometeret. Det
siste året ser kommunen ut til å
forbedre seg i 7 av 12 sektorer.
Muligens går kommunen mot sitt
beste resultat i Kommunebarometeret.
THOMASFRIGÅRD
thomas@kommunal-rapport.no
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MENINGER
Leder

Endeligkan elsparkesyklerreguleres
å har kommunene
fått det lovgrunnlaget de trenger for å
regulere utleien av
elsparkesykler.
Sist fredag vedtok Stortinget
en egen lov om elsparkesykler.
Den gir kommunene mulighet til
å regulere utleien av «små elektriske kjøretøy», som det heter i
loven. De får bestemme over
egen eiendom – fortauer, plasser
og parker – hvor frmaene kan
plassere ut kjøretøyene, hvor
mange osv.

N

egen lov, riktig nok med lovteknisk bistand fra regjeringen.
Initiativet kom i et representantforslag på Stortinget som
altså er vedtatt, og skal tre i kraft
umiddelbart.

Trass i at en bestemmelse har
vært etterlyst lenge, av mange,
har det drøyd. I mellomtiden
har vi hatt tre somre med kaos
på fortauer og plasser, først i
Oslo og senere i andre byer. Nå
har altså Stortinget klart det
regjeringen ikke klarte, å lage en

I mai kom nye bestemmelser
om bruken av elsparkesykler i
veitrafkkloven. De gir kommunene mulighet til å ilegge parkeringsgebyr og lage soner med
parkeringsforbud.
Samtidig kom det forbud mot
fere på ett kjøretøy og fartsgrense ved kjøring på fortau.
Dette er viktige bestemmelser
for trafkksikkerheten til både de
som kjører selv og for andre,
særlig myke trafkanter. Uhellene har vært mange, og noen
svært alvorlige.
Med den nye loven får kommunene rettslig grunnlag for å

Utleien må
kunne tilpasses lokale
forhold, ønsker og
behov.

regulere utleien av elsparkesykler på ofentlig grunn. «Vi har
hele tiden ment at det ligger
innenfor kommunenes eierrådighet å regulere utleie av elsparkesykler
på
kommunal
grunn», skrev samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i et
brev til stortingskomiteen i mai.
Men – som han viser til – både
Bergen og Trondheim kommuner har prøvd dette i retten, og
tapt.
Nå skal lovgrunnlaget
være
klinkende klart. I forskrift kan
kommunene bestemme hvor
utplassering og parkering kan
skje, når kjøretøyene kan leies
ut, og de kan ta gebyr for administrasjon og tilrettelegging. De
kan også stille teknologiske krav,
for eksempel til batteritid.
Feilplasserte eller -parkerte

elsparkesykler kan fernes av
kommunene, som kan ta betalt
for dette. Kommunene kan også
bestemme antall kjøretøyer og
antall utleiere.
Mange er allerede i gang med
å lage regler, går det fram av en
artikkel i Kommunal Rapport
sist uke. Noen har allerede dette
på plass, som Hamar, Bergen,
Trondheim, Drammen og Lillehammer.
Reglene varierer. Lillehammer har for eksempel ikke satt
tak på antall elsparkesykler som
kan utplasseres, men innfører
parkeringsforbud på kirkegårder og parkeringshus og maksfart nattetid.
Slik bør det være; utleien må
kunne tilpasses lokale forhold,
ønsker og behov – og reglene
vedtas av kommunestyrene.

Ukas kommentar

Mer pengerog ny politikk
Vi fkk vite mye i Stortinget denne uka, om hva slagsKOMMUNALPOLITIKK
en ny rødgrønn regjering vil føre.

Stortinget behandlet kommuneproposisjonen denne uka – også
kalt Norges største budsjettlekkasje. Her legger regjeringen fram sin
politikk for kommunesektoren det
kommende året, med en økonomiske ramme. Den vil øke kommunenes frie inntekter med mellom 2
og 2,4 milliarder kroner i 2022. Det
nøyaktige svaret kommer i statsbudsjettet 13.oktober.
I år er det stortingsvalg, og alle
målinger tyder på at det blir regjeringsskifte. Dermed blir den
rødgrønne opposisjonens forslag
og merknader mer interessante
enn regjeringspartienes. De blir
lekkasjer fra en ny regjerings første
budsjettillegg og regjeringsplattform.
Vi skal straks komme til pengene.
Men først er det interessant å
merke seg samarbeidsmønsteret i
Stortinget, i lys av regjeringsdebat-

ten på rødgrønn side.
Senterpartiet vil ikke ha med SVi
regjering, men i innstillingen til
kommuneproposisjonen står de
sammen med SV om seks forslag –
ingen med Arbeiderpartiet. De tre
partiene sammen står bak fem forslag.
Når det kommer til penger, skiller SV seg ut som mest radikale. De
foreslår å øke kommunesektorens
inntekter med 9–10 milliarder kroner utover regjeringens forslag. 3,5
milliarder av dette skal gå til fylkeskommunene.
Det er uklart hvor mye som er
frie inntekter. Mye av pengene er
bundet til å gjennomføre nasjonale
reformer som SVgår inn for. De har
en lang liste, med blant annet gratis
SFOog kulturskole.
Ap og Sp har landet på samme
økning i kommunenes inntekter
neste år: 3 milliarder kroner utover
regjeringens forslag. Opp mot 1milliard skal gå til fylkene. Dette er frie
inntekter, som skal gi kommunene
større handlingsrom. Når Ap og Sp
er enige om en slik økning i 2022,
blir det sannsynligvis en realitet
med en ny regjering.
Økningen skal også ta høyde for
ettervirkningene av pandemien –
for barn og unge, for folks psykiske

og fysiske helse, for kollektivtransporten. Koronakrisen vil trolig få
uforutsette virkninger i fere år
framover og gi kommunene ekstra
kostnader, som også KS’ landsstyre
er bekymret for.

Den danske
Nærhedsreformen er et
forbilde for
Sp, og kan
bli det også
for en ny
regjering.

De tre rødgrønne partiene er kritiske til endringene Solberg-regjeringen har gjort i kommunenes inntektssystem. De mener endringene
favoriserer sammenslåinger, mens
regjeringspartiene mener de gjør
systemet sammenslåingsnøytralt.
Ap, Sp og SV står sammen om ett
konkret forslag; å avvikle regionsentertilskuddet som ble innført i
forbindelse med kommunereformen.
Men Ap er ikke med på andre forslag om endringer i inntektssystemet. Sp og SV ber regjeringen
foreslå «økt inntektsutjevning i inntektssystemet for kommunesektoren», og har fere konkrete forslag.
En Støre-regjering kan i første
omgang løse dette med å gi et tilleggsmandat til utvalget som nå
utreder hele inntektssystemet. Og
kanskje skyve fristen litt lenger enn
1. juni neste år.
De rødgrønne står sammen om
«norske, sosialdemokratiske verdier som tillit, åpenhet og samar-

beid». Disse verdiene er vel verken
norske eller sosialdemokratiske.
Ap, Sp og SV er uansett enige om å
styre ofentlig sektor etter dem, for
å kunne tilby brede og gode velferdsordninger.
De vil erstatte byråkratiske kontroll- og rapporteringssystemer fra
New Public Management med
ansvarlighet og tillit. Det skal gjøre
ofentlig sektor efektiv og nyskapende. Ap, Sp og SV vil ha en tillitsreform i kommunene.
Den danske Nærhedsreformen
er et forbilde for Sp, og kan bli det
også for en ny regjering. Danskene
har kommet lengst med en tillitsreform, men også der er det uklart
hva den faktisk skal inneholde, som
jeg har skrevet om tidligere.
Apropos den nylig avsluttede
streiken: En tillitsreform er et viktig
svar fra de rødgrønne på kommunenes utfordringer med å rekruttere helsepersonell. Flere faste,
hele stillinger skal også bidra. De
rødgrønne vil dessuten legge mer
penger i ordningen Kompetanseløft for helsearbeidere. Samarbeid i
større fagmiljøer nevnes også.
Men ikke høyere lønn. Det viser
at lønn ikke er viktigst for å løse
rekrutteringsutfordringene.
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Sture Pedersen (H),
ordfører i
Bø i Nordland

Jonas Stein ,
førsteamanuensis i
statsvitenskap ved
UiT

Politikkfor en ny m
Politikk dreier seg
nå ogsåom å
tenke lokalt for å
HANDLE
NASJONALT
.

Olav Gunnar
Ballo ,
lege
og skribent

Jon P.Knudsen,
professor i samfunnsgeografi ved UiA

Marte Winsvold,
forsker ved Institutt
for samfunnsforskning

Heidi Vinge ,
forsker ved Ruralis

Aud Obstfelder,
professor ved Senter
for omsorgsforskning
ved NTNU

Thea Totland,
daglig leder
i Barneadvokatene

Olav B. Müller,
kultursjef
i Lillehammer

Den pågående nedstengingen av
Norge som følge av covid-19-pandemien har gitt oss gjensyn med
fenomener vi inntil nylig trodde var
reservert for historiebøkene. Ingen
av oss har opplevd middelalderen.
Men noe av det vi nå gjennomgår,
har slike berøringspunkter.
Så er det også mye som er annerledes. Men la meg trekke fram noen
likheter med visshet om at mange
av prosessene bak startet lenge før
pandemien festet grepet.
Et første punkt er at verden smalner inn. Middelalderen fulgte etter
Romerrikets fall. Den innebar at
politisk og økonomisk makt ble

desentralisert. Det romerske grepet om den kjente verden forsvant.
Et føydalt lappeteppe kom til å
dekke store deler av det europeiske
kontinentet.
I dag observerer vi at den verdensorden vi vennet oss til i etterkrigstiden, knaker i sammenføyningene. Den siste del av den ble
under Donald Trump så å si
demontert innenfra. Det gjenstår å
se om Joe Biden makter å bringe
den tilbake på plass.
Noe holdt likevel forestillingen
om en samlet verden ved like etter
Romas fall, i alle fall for en del av
den. Den romersk-katolske kirke
levde videre som global maktfaktor.
I dag har vi knapt noe samlende
religiøst maktpunkt, og altså heller
ikke noe politisk. Men vi har det
digitale nettet. Her, og i mediene,
fôres vi fortsatt med inntrykk fra
kloden rundt. Men dette nettet er
desentralisert, og fellesskapet er
ikke ett, men mange og nisjepregede.

Et annet punkt er at reisingen
stopper opp. I gammel tid var lange
reiser forbeholdt de få. Slik er det
nå også blitt. Den internasjonale
masseturismen er borte. Nå er det
igjen mest transportører og gjøglere som reiser. De få utenlandskregistrerte bilene vi ser på veiene, er
trailere med varer, dagens karavaner.
På sjøen går handelsskipene som
før, men det er mangel på viktige
komponenter for å holde industrien i gang. Den internasjonale
politiske uordenen får skylda. Gjøglernes rolle fylles av toppidrettsutøvere. Men vi ser helst at de konkurrerer utenlands, og vi vil helst
ikke ha utenlandske atleter hit.
Et tredje punkt er at urbaniseringen stopper opp. Dette ble tydelig i
forrige måneds befolkningstall fra
SSB.Nå har alle de store byene våre
netto utfytting. Dette skjedde i
krisetider også i forrige århundre.
Hvor lenge fenomenet varer nå,
er uvisst. I mellomkrigstiden og på

1970-tallet var fenomenet forbigående. Denne gangen vet vi ikke, for
driverne er andre. Den gang skyldtes fenomenet manglende økonomisk vekst. Nå bidrar også den digitale revolusjonen til å omlokalisere
arbeidskraften. Skal vi være ærlige,
vet vi ikke lenger helt hvor folk bor.
Et fjerde punkt er at troen på
lineær vekst i økonomien forlates.
Flere og fere snakker om sirkulær
økonomi som morgendagens løsning. Idéhistorisk er dette skjellsettende.
Middelaldermentaliteten var sirkulær. Det gjaldt å følge årshjulet og
naturens orden. Gullalderen hørte
uansett antikken til og kunne ikke
manes fram igjen. Renessansen,
som avløste middelalderen, brakte
troen på fremskrittet tilbake.
Dagens økomodernister gjør det
lett for seg ved å hevde at sirkulær
økonomi lar seg kombinere med
fortsatt vekst og velstandsutvikling.
Mer prinsipielle kritikere hevder
at dette ikke går, og at løsningen på
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middelalder

Distriktsbutikkene
bør få godekår
Butikker som tilbyr tjenester ut over å
være en dagligvarebutikk, kan bidra til
livskraftige lokalsamfunn.
Skal distriktskommunene unngå at mulighetene for å fnansiere velferdstjenester forvitrer, er
de avhengige av man
nasjonalt fnner bærekraftige løsninger i takt med
demografutviklingen.
I
politikkutvikling bør derfor den ferfunksjonelle
butikken
diskuteres
videre. Bygda trenger
engasjerte og kreative
kjøpmenn for å løse sentrale samfunnsutfordringer.
Her kan Merkur-butikkene bidra med sine tilleggstjenester. Formålet
med Merkur-programmet
er å sikre innbyggerne i
distriktene tilgang til en
nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet.

ILLUSTRASJON:SVENTVEIT

bærekraftsutfordringene er å skifte
livsstil. I mange europeiske land er
forståelsen allerede preget av at det
beste ligger bak oss. For noen år
siden deltok jeg på en europeisk
forskersamling der en av sesjonene
betegnede
hadde
tittelen
«Remnants of the welfare state»
(Rester av velferdsstaten).
Et femte punkt er at overtroen
blomstrer. I USAhar dette fyrt selve
systemkrisen. Mobben stormet,
drevet av de villeste konspirasjonsforestillinger, kongressbygningen.
Og fortsatt er det slik at amerikansk
politikk må ta disse forestillingene
på alvor. En av disse er at pandemien er et bedrag. Her står vi overfor en sivilisasjonskrise, ikke ulikt
kriser vi tidligere har hatt fere av i
Europa.
Et sjette punkt er at rettsordenen
blir lokal. Den franske middelalderhistorikeren Marc Bloch skriver om
hvordan folk i middelalderen kunne
dømmes etter egne lover, alt etter

De politiske
agendaene er
med ett blitt
andre enn før.

hvor de kom fra og hva slags folkegruppe de tilhørte fordi den overordnede rettsorden var brutt sammen.
Nå har ikke rettssystemet brutt
sammen hos oss, men under pandemien har vi mistet oversikten
over hva som gjelder av lokale regler. Og uansett spør vi hvor folk
kommer fra før vi slipper dem inn
lokalt. Bringer de smitte med seg?
Noen må i karantene og får mat
brakt på døra.
Så langt som i pestens italienske
byer er det likevel ikke kommet.
Der kunne folk i karantene oppleve
å få husdørene murt igjen.
De politiske agendaene er med
ett blitt andre enn før. For mange
har det lenge vært viktig å tenke
globalt og handle lokalt. For rikspolitikerne kan det fram mot valget
være vel så nødvendig å vise evne
til å tenke lokalt for å handle nasjonalt.

En studie Oxford Research nylig gjennomførte,
viser at tilleggstjenester
fra Merkur-støttede butikker bidrar positivt til det
gode liv på bygda.
Tilleggstjenestene være
post i butikk, tipping,
kafekrok, treningslokale,
toalettilbud, utlevering av
apotekvarer m.m. De gir
butikken fere økonomiske bein å stå på og
motiverer
innbyggere,
hyttefolk og tilreisende til
å bruke lokalbutikken. De
er viktige bidrag for å
hindre handelslekkasje til
større butikker i mer sentrale
strøk.
Butikken
består, og brukerne behøver ikke å reise langt for
en liter melk.
Med en kafekrok eller
kafé blir butikkene sosiale
møteplasser som bidrar til
innbyggernes livskvalitet.
Det fremmer samhold og
tilhørighet i lokalsamfunnet. De sosiale arenaene
butikkene tilbyr, er særlig
relevante for eldre innbyggere som ofte ikke har
et stort nettverk i hverdagen.
Personlige relasjoner til
kundene gjør at kjøpmenn varsler hjemmesykepleie eller familiemedlemmer når kunder
uteblir fra butikken. Butikken bidrar til trygghetsfølelse.
I fere lokalsamfunn er
Merkur-kjøpmennene
å
regne som «lokalsamfunnsentreprenører». De
er engasjert i bygdasutvik-

ling og involverer seg med
andre aktører som lokalt
næringsliv, kommunen
eller andre krefter i sivilsamfunn og foreningsliv.
Tilleggstjenestene
bidrar til at butikken blir
et verktøy for stedsutvikling. Å utvikle attraktive
bygder og steder handler
også om at innbyggere og
folk med tilhørighet til stedet vil bli der. Butikken er
viktig for lokalt næringsliv
i distriktene, for at virksomheter skal tiltrekke
seg arbeidskraft og ved å
tilrettelegge for tjenester
som småskala næringsliv
har behov for.
Hjemkjøring av varer
gjør at særlig eldre kan bo
hjemme lengre. Det sparer distriktskommunene
for store summer.
Ofentlige innkjøp kan
brukes som virkemiddel
for å nå andre viktige samfunnsmål, for eksempel
tilgang til nærbutikk. Å
myke opp regelverket for
ofentlige anskafelser er
én måte å få kommuner til
å bruke butikken aktivt
på.
Skal distriktskommunene klare å levere velferdstjenester også i framtiden, er de avhengige av
man lokalt og nasjonalt
fnner bærekraftige løsninger på demografutfordringene. Kanskje er
det også fere kommunale
tjenester som vil bli en
vinn-vinn-situasjon
for
kommune, butikk og kunder om tjenesten blir
levert av butikken.
I vår undersøkelse fnner vi at butikkenes sårbare økonomi er den viktigste hindringen
for
utvikling av nye tjenester.
God kommunikasjon mellom kommune, lokalsamfunn og butikk vil kunne
bidra til å fnne løsninger
for utviklingskostnader.

Elisabet S.
Hauge
sjefsanalytiker
ved Oxford Research AS
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Kampom plasspå kysten
Mye av naturressursene som kan bidra til NY LØNNSOMVIRKSOMHET
, ligger
i distriktene og særlig langs kysten, men vi er i ferd med å kvele potensialet.
For de feste fortoner det
seg lett surrealistisk at det
skal være kamp om plassen på norskekysten. Med
bare 5,5 millioner mennesker i et land med mer enn
2500 km kystlinje (101.000
km hvis alle øyer også regnes med) skulle det i
utgangspunktet være god
plass til de feste og til det
meste.
Norsk økonomisk sone
er 820 000 km² eller to og
en halv gang så stort som
landarealet. Klimaet langs
deler av norskekysten er så
hardt at noen aktiviteter
bare er for de spesielt
interesserte. Ja, selv om vi
begrenser kystsonen til sjøområdet innenfor grunnlinjen, så utgjør dette arealet ca. 90 000 km², eller et
område på størrelse med
Portugal.

som oftest uten prangende
materielle uttrykk. Ofte
har det handlet om et liv
under marginale forhold,
der tilpasning og oppfnnsomhet har vært gode
egenskaper å ta med seg.
Det fnnes neppe noen
annen delkultur med så
rikt utviklede detaljer som
kystkulturen, full av geniale og funksjonelle løsninger på tekniske utfordringer.

Stadig nye næringer melder seg på med krav om plass i kystsonen, skriver Kristin F. Strømskag og Tom Myrvold.
ILLUSTRASJONSFOTO:
GISLEODDSTAD,VG

Men faktum er at det har
oppstått en kamp om plass
i kystsonen, og kampen
har over tid blitt mer tilspisset. Oppdrettsnæringen opplever mangel på
plass som en kritisk faskehals for videre utvikling,
mens fskerinæringen opplever krav fra andre næringer som en stadig større
trussel mot sin egen (opprinnelige) aktivitet.
Stadig nye næringer melder seg på med krav om
plass i kystsonen. Sist ut er
energisektoren med ambisiøse planer om vind- og
solcelleanlegg til havs.
Det er bred forståelse
for at nytt, konkurranseut-

satt næringsliv må erstatte
en oljesektor som får
mindre betydning i tiden
som kommer. Og ofentlige
budsjetter må strammes til
når oljebasert pengetilførsel stagnerer. Omstilling og
fornyelse kreves.
Den gode nyheten er at
mye av naturressursene
som kan bidra til ny lønnsom virksomhet, ligger i
distriktene og særlig langs
kysten. Det dårlige nyheten er at vi er i ferd med å
kvele potensialet.
For mens stadig fere vil
bruke kystsonen, vil andre
verne – av hensyn til biolo-

Mens stadig fere vil
bruke kystsonen, vil
andre verne.
gisk mangfold, av hensyn
til forskning (behov for
referanseområder) eller av
rent estetiske hensyn. I tillegg kommer vern av kulturminner, naturvernkvaliteter, jordvern, strandsonen, farleder og ymse hensynssoner av forskjellig
karakter, for å nevne noe.
Sektorinteressene
kappes om å fremstille sumef-

fektene
av bit-for-bitutbygging langs kysten
med størst mulig utropstegn bak. Alt med de beste
intensjoner, selvfølgelig.
Selv er vi mer bekymret
for sumefektene av bitfor-bit-vern. Derfor må
settes krav til konsekvensutredninger av internasjonalt, nasjonalt, regionalt
og lokalt vern.
Hvorfor heter landet

vårt Norge?Jo,det er Nordvegen, veien nordover
langs kysten! Uten det
grunnlaget kystens befolkning la ned helt fra folkevandringstiden og fram til i
dag, hadde vi ikke hatt noe
land eller vært en nasjon.
For Norge er en kystnasjon. Et mangfold av båter,
havner, brygger og naust
langs hele vår langstrakte
kyst er et vitnesbyrd om
kystens og havets helt sentrale rolle i fortellingen om
Norge de siste 200 år.
«Kystkulturen»
representerer
hverdagens
levemåte langs kysten,

Skal vi fnne noe å leve av
etter oljen, og sikre at
bedrifter og arbeidsplasser
over hele landet blir med
gjennom det grønne skiftet, må politiske ambisjoner og handlekraft være
like sterke som da vi ble et
oljeland for 50 år siden.
Norge er en stor havnasjon, og norsk velstand er
langt på vei bygd på næringer med tilknytning til
havet, som fskeri og havbruk, skipsbygging og
skipsfart. Rammevilkårene
må sikres og tilpasses det
faktum.

Tom Myrvold
(H)
ordfører i Ørland

Kristin
Furunes
Strømskag (H)
ordfører i Frøya

Fastlegeordningen
i Nord-Norgeer i knestående
Staten har over tid underfnansiert fastlegeordningen.Det koster kommunene stadig mer penger og tid å sikre innbyggerne
en FORSVARLIG
LEGETJENESTE
.
Det som først og fremst
var en utfordring for de
minste distriktskommunene, har nå spredt seg og
tiltatt – år for år. Nå strever
både små og større byer
med å få fastlegeordningen
til å gå rundt.
Selv Tromsø, landsdelens største by, har vært
nødt til å fatte vedtak om å
subsidiere fastlegeordningen med 25 millioner hvert
år de neste fre årene.
I min egen hjemby, Harstad, har vi i alle år hatt
noen ekstra stimulerings-

tiltak for våre fastleger.
Utgiftene og tiltaksmengden har steget gradvis, og i
år merfnansierer vi fastlegetjenesten med 14 millioner kroner.
Fire private legesentre
med tilhørende fastleger
har blitt avviklet. Kommunen har kjøpt dem opp
som et hjelpetiltak og
ansatt legene. Den tradisjonelle
driftsmodellen
med privatpraktiserende
fastleger i egen bedrift, er
snart en saga blott i Harstad. Og vi er ikke alene. I
Troms og Finnmark er det

Man kan spørre seg hvor lenge
kommunene klarer «å holde fortet».
snart bare Tromsø som har
tradisjonell driftsmodell
igjen.
Konsekvensen er et svekket helsetilbud til innbyggerne. Et anslag tilsier at
cirka 400 innbyggere står
uten fastlegetilbud i Harstad. På landsbasis gjelder
det 100.000 personer.
En utfordring er at kom-

muner opplever at de ikke
får søkere til ledige fastlegehjemler, og må bruke
mye tid og ressurser på
rekruttering og administrering av alternative
modeller. Spesielt yngre
leger ønsker ikke å investere i kjøp av praksis. De vil
gjerne å være fast ansatt i
kommunen. Flere kommuner har derfor vært nødt til

å kjøpe ut private praksiser og gjøre dem om til
kommunale fastlegestillinger med kostnader som må
fnansieres fra andre deler
av kommunenes budsjett.
Summen av dette er at
kommunene bruker mye
tid og ekstra penger på å
sikre et godt legetilbud til
innbyggerne. Man kan
spørre seghvor lenge kommunene klarer «å holde
fortet».
Det er på høy tid at dette
temaet kommer høyere på
den nasjonale dagsorde-

nen. Regjeringens opptrappingsplan har hjulpet
noe, men det må kraftfulle
statlige tiltak på plass, og
det raskt.

Kari-Anne
Opsal
fylkesleder i KS
Troms og Finnmark
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Uten oversikt er ledelse ikke styring, bare lidelse, skriver Johannes Oraug.
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Egenkontroll–bortkastettid?
Etter 30 års erfaringer med INTERNKONTROLL
, kvalitetsstyring, egenkontroll
– kjært barn har mange navn – spør jeg: Er det et kjært barn?
Ikke for alle. Noen vanlige reaksjoner: «Det er
bortkastet tid», og «Det har
jeg aldri forstått vitsen
med!?», eller: «Det er noe
myndighetene har funnet
på!» Det siste er riktig.
Oljefunn skapte mange
nye bedrifter. Mange oppgaver skulle løses, og de
var risikofylte.
Arbeidstilsynet
fkk for
mange kontrolloppgaver.
Arbeidstilsynet måtte sette
inn nye metoder for å bli
mer efektive. Egentlig ikke
så nye. ISO-standardene
hadde vært i bruk verden
over i fere år i ISO-sertifserte bedrifter.
Prinsipp: Bedriftene må
dokumentere at de selv
sjekker om de gjør kontrollene systematisk. Det er en
frivillig ordning i 165land.
I Norge ble ISO-standardens metode kalt «internkontroll» i de lovreglene
som sikrer de ansattes
helse på jobben. Arbeidstilsynets stikkprøvekontroller var slik: «Vis meg
resultatene av internkontrollene».
«Sjekk
av
arbeidsutstyr?» «Når lærte
de ansatte å internkontrollere, – hva lærte de?»
Internkontrollene
var i
starten begrenset til HMSstyring. De siste seks–ti
årene er det lovpålagt også

å styre tjenesteproduksjonens utførelse med egenkontrollenes tre konkrete
metoder – for å forebygge
feil, og lære av feil:
Risikoanalyse av oppgaven som skal utføres/leveres.
Bruk av sjekklister for å
redusere risiko for å levere
feil kvalitet og uønskede
hendelser.
Bruk av meldingsskjemaer for å registrere hvis
feil og mangler likevel
skulle oppstå.
Hvor ble det av «styrende
dokumenter», dvs. prosedyrer og instrukser? De
«forsvant» i 2015. Begrepene prosedyre og kvalitetshåndbok er fernet fra
vokabularet i ISO-standardene. Den viktigste grunnen var at lederne i virksomheten mistet interessen for egenkontrollene,
fordi resultatoversiktene
druknet i «prosedyre»beskrivelser.
ISO-standardene
var
blitt feiltolket. Staben til
lederne vektla dokumentstyring, istedenfor resultatstyring med bruk av
risikoanalyser, sjekklister
og meldingsregistreringer.
Kravene i ISO-standarden var lenge 30 prosedyrer, men etter noen revisjoner var de nede i
seks–åtte.

Det hjalp lite. Revisorene
fant enda fere prosedyrer
ved neste revisjon.

I tillegg er egenkontroll
et lovkrav. Staten har tilpasset lovkravene til ISOstandardene fra 2015. Nå
kreves «oversikter», se Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten §§ 6–9,
og involvering av elever,
lærere, pårørende, pasienter, medarbeidere og lederengasjement.

har ingen hensikt å levere
prosedyresamlingene til
politikerne. Skal politikerne styre, trenger de
egenkontrolloversikter og
resultater.
Forutsetningen for økt
lederengasjement er at
lederne ser hensikten med
egenkontrollene.
Med
samfunnets digitale teknologi kan internkontrollsystemet automatisk gi de
visuelle oversiktene. Med
ett blikk på desktoppen er
engasjementet på plass.
Der ser de stolpegrafene.
De lengste inneholder feil
som gjentar seg, og viser
også årsakene – de som er
gjengangerne.
Trenger ikke lederne å
se prosedyrene? Jo,etter at
resultatene i grafske stolper viser hvilken prosedyre som må forandres
eller mangler.
Det er en livsløgn å
hevde at prosedyrene er
synonymt med egenkontrollene.
Riktignok
er
dokumentstyringens egenkontroll (eks. NOARK 5standarden) nyttig for den
som skal revidere denne
ene oppgaven: Dokumentinnholdet.

Kommunedirektøren
skal levere minimum
årlig resultatene av egenkontrollene,
ref. kommunelovens del 7, § 25. Det

Men hva med de 1.000
andre oppgavene som skal
utføres av kommuneansatte og besluttes av kommunedirektør og kom-

ISO-organisasjonen
gjorde kort prosess: I 2015
var
prosedyrebegrepet
fernet, til fordel for «prosessforståelse»: I hvilke
oppgaver har prosessen
risiko? Kan de forebygges
med sjekklistebruk?
Likevel kan feil oppstå: I
hvilke oppgaver skjer det
gjentakende feil? Da er det
avvik og systemfeil. Dette
er alvorlig, og tiltak må
iverksettes. Analyse og tiltak skal dokumenteres,
også om tiltaket har efekt.
All ofentlig tjenesteproduksjon har et lovverk
med konkrete krav til utførelse.

munestyret? Resultatoversiktene skjerper lederengasjementet. Uten oversikt
er ledelse ikke styring,
bare lidelse.

pende dugnad om et bedre
samfunn. Det styrker tilliten til politikerne.

At Stortinget innførte del
7 EGENKONTROLLi kommuneloven i januar i år,
styrker en løsningsorientert, kreativ og samska-

Johannes
Oraug
cand. agric.

Stilling ledig
Vi søker en erfaren

Kommunalsjef
personal og
organisasjon
Du er en utviklingsorientert og tydelig leder
som evner å bygge tillit i organisasjonen og
oppnår resultater sammen med andre.
Full utlysningstekst og søknadsskjema:
www.kongsberg.kommune.no
Søknadsfrist 25.06.21

Kontakt rådmann Wenche N.
Grinderud, tlf. 99 51 15 50 for
nærmere informasjon om stillingen.
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Kommunal Rapport presenterer kommunale bygg og kunst. I denne utgaven er det
gat eku nst en på Ut si r a som frå spalteplass.
Utsira har opp mot 100 gatekunststykker plassert på vegger og i naturen. Hvert år
inviteres nye kunstnere til å utsmykke Norges minste kommune.

Det hele startet i 2014 da Utsira Reiseliv inviterte 8 streetart-artister til UtsirArt.
Med kjente navn som Stik, JPS,La Staa, Pichi&Avo, ATM, Ella&Pitr, Icy & Sot, Borondo og
Hama Woods har Utsira blitt kjent langt ut i gatekunstens metropoler som Brooklyn,
London

Har plasstil endamer gatekunst
Med 190 innbyggere og opp mot 100
gatekunstverk er Utsira ganskesikkert den
kommunen som har mest «STREETART»
per
innbygger.

Gatekunstnere fra mange land har dekorert både hus, fjellknauser og siloer på Utsira. Kunstverket
«Danserinnen» er laget av en engelsk kunstner med pseudonymet «3F aka 3Fountains».
FOTO:TONEHOLMQUIST

Det er mellom 80 og 100 kunstverk på den seks kvadratmeter
store øya Utsira.
– Innbyggerne omfavner gatekunsten, ifølge varaordfører
Tove Grimsby.
Og mer kunst skal de få. I for
kom det to nye verk på plass.
– Gatekunsten har blitt viktig
for Utsira. Avtale med årets
kunstner er ennå ikke helt i boks.
Men målet er å ha en ny hvert år,
skriver
varaordfører
Tove
Grimsby i en e-post til Kommunal Rapport.
Det hele startet i 2014da Utsira
Reiseliv inviterte åtte anerkjente
gatekunstnere til UtsirArt.
Grimsby er leder av gruppen
som jobber videre med prosjektet. Hun roser samarbeidet med
kommunen. Den legger til rette
både med bolig til kunstnerne,
«lerret» og midler. Rundt halvparten av kunstverkene er også
plottet inn på et eget kart på
kommunens hjemmeside.
– Både politikere og administrasjon med ordfører har vært
positive og vist velvilje hele
tiden. Vi har vært heldige å få
kulturmidler når vi har søkt.
Utsira kommune er opptatt av

kunst i det ofentlige rom, skriver
varaordføreren.
– Kan det blir for mye gatekunst?
– Vi ønsker ikke at øya skal
overfylles av gatekunst. Derfor
er vi nøye med hvor vi plasserer
den, og med utvelgelse av kunstnere. Etter hvert vil jo kunstverk
forsvinne. Tatt av vær og vind
eller malt over av dem som eier
døra, veggen eller muren.
Og da blir det plass for nye
verk.
– Det er aldri problem å få tak i
gode vegger. Innbyggerne stiller
villig opp med veggplass. Vi prøver å spre gatekunsten over hele
øya. Da dukker de opp som skatter her og der.
Varaordføreren kan telle på to
fngre de negative kommentarene kommunen har fått på
kunsten.
– De som får et veggmaleri, får
fort eierskap til prosjektet og
kunstneren. Det diskes opp med
mat og god service til kunstneren.
BRITT GLOSVIK
britt@kommunal-rapport.no
ANNONSE

Hør oss på
kommunalrapport.no

Kontrollutvalget
– en podkast fra
Kommunal Rapport

Sammen med gjester diskuterer og forklarer
vi de viktigste og morsomste sakene i
Kommune-Norge
hver onsdag
KommentatorJanIngeKrossliog journalist ToneHolmquist

Du kan også
søke oss opp på
Soundcloud
og Itunes

