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Årgang 25

Bra med øremerking
– Det var klokt å øremerke midler til  
stillinger i barnevernet, sier stats-
sekretær Henriette Westhrin (SV). 

Side 6

!Tips oss! 
redaksjon@kommunal-rapport.no

Ukas kommentar
Kommuneøkonomien kan være  
på vei mot tidenes største krise   Side 2

Uavhengig av partier og organisasjoner
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Smir planer  
i rakkeStad

i Samme badevann

Side 4

På en uke har ordfører Peder  
Harlem (Sp) og alle andre  
rakstinger laget en 
sentrumsplan.

Samarbeid kan lede til 
sammenslåing, håper 
ordførerne i Sør-og Nord- 
Fron. De har begynt med 
badeland.

Kritisk  
rapport  

rett i  
skuffen

Side 14

Helsedepartementet ba en ekspertgruppe utrede helsetjenester til syke eldre i 
forbindelse med samhandlingsreformen. Rapporten – som advarer kraftig 
mot kommunal medfinansiering av sykehustjenester – er møtt med taushet.  
– Konklusjonen passet vel ikke, sier gruppens leder, professor Ivar J. Aaraas. Side 9

        Samhandlingsreformenzx

Fo
to

: S
ca

n
p

ix

– Ikke spar på revisjon
Å konkurranseutsette revisjon for 
å gjøre den billigere er en dårlig 
ide, ifølge en kommende rapport 
fra nibr.   Side 7
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Mening

KS la sist uke fram sin budsjettundersøkelse for 
2011. Samtidig presenterte sjeføkonom Per Ric
hard Johansen de mer langsiktige scenariene for 
kommuneøkonomien, med særlig vekt på hva 
som skal til for å takle framtidige renteøkninger.

Dette er ikke tabloid stoff, og når ikke særlig 
høyt opp i kampen om oppmerksomheten når 
alternativet er rystende fortellinger om fortvil
te gamle som ikke får den sykehjemsplassen de 
så åpenbart bør få. Det er selvfølgelig forståelig – 
urettferdig behandling her og nå er viktigere enn 
lange økonomiske linjer som uansett vil være 
omgitt av mye usikkerhet.

Bildet KS tegner, basert på svarene fra kommu
nene om årets budsjetter, kan oppsummeres i 
ordet sprik. For mens det er overvekt av kom
muner som reelt vil satse mer på de store sekto
rene, og ikke minst barnevern, sier samtidig en 
av fem at de budsjetterer med driftsunderskudd 
og vil tære på oppsparte midler for å få det hele 
til å gå i hop.

Tradisjonelt er problemet at kommunene 
budsjetterer for optimistisk. Når en av fem vil 
drive med underskudd, skal det ikke mange ne
gative økonominyheter i løpet av 2011 til, for å se 
for seg at langt flere enn disse kommer til å ende 
året med røde tall.

Økt satsing på kommunale tjenester må bety 
dårligere økonomiske resultater og tæring på 
sparekontoene. Det betyr igjen at kommunene 
tar opp mer lån for å finansiere investeringene 
sine, noe som dernest fører til økte avdrag og 
høyere renteutgifter – og ikke minst høyere ri
siko ved renteendringer. Dermed blir det igjen 
mindre penger til drift, fordi avdrag og renter må 
dekkes av ordinære inntekter.

Samtidig er det urealistisk å tro at kommune

nes inntekter kan vokse så raskt som de siste åre
ne. En rask titt i Nasjonalbudsjettet viser at inn
tektene fra oljefondet begynner å vokse langt 
saktere enn før. Økte pensjonsutgifter vil spise 
mye av veksten.

Dermed havner kommunene fort i en skvis 
med galopperende renteutgifter som struper 
driftsbudsjettene; akkurat slik Johansen advarer 
om – riktignok med noe mildere ordvalg.

Konsekvensen av utvidet tilbud, økt gjeld og la
vere inntektsvekst kan bli en ny, alvorlig og dyp 

kommuneøkonomisk krise – kanskje verre enn 
det vi tidligere har sett. For den kommende kri
sen blir ikke løst ved at det kommer mer peng
er til kommunene når statsbudsjettet blir stram
mere. 

Smartere løsninger og i noen tilfeller kansk
je også kommunesammenslåinger kan reduse
re noen kostnader, men det er billigere drift av 
tjenestetilbudet som virkelig kutter kostnader 
i kommunene. Billigere drift betyr at de ansat
te må løpe raskere, og hva vil det bety for kvali
teten? Sannsynligvis blir den ikke bedre. Andre 
steder må man enten kutte ansatte eller betjene 
flere med samme stab.

Skulle dette scenariet slå til er det en tøff pe
riode som venter høstens nyvalgte kommunepo
litikere.

95-åringers kamp for sykehjemsplass stjeler oppmerk-
somheten fra en kommuneøkonomi som kan være på 
vei mot tidenes største krise.

Den usynlige veien 
mot stupet

Konsekvensen av utvidet tilbud, 
økt gjeld og lavere inntektsvekst 
kan bli en ny, alvorlig og dyp kom
muneøkonomisk krise

leder

1 Hva blir det van ske lig ste 
for den nye for en in gen?

– Å få folk til en ga sje re seg i 
sa ken, og å få dem til å stem me. 
Vi må job be med å få ut sak lig 
og lett for ståe lig in for ma sjon.

2Har dere fått man ge med
lem mer i for en in gen?

– Jeg har dess ver re in gen tall 
ennå. Men vi ser at det kom mer 
noen med lem mer via net tet. 
Ar bei det be gyn ner for al vor et
ter før s te sty re mø te i nes te uke.

3Du er ord fø rer i Ve gårs
hei, og din lil le kom mu ne 

vil bli lig gen de helt i ut kan
ten av den nye re gio nen. Er 
det en for del?

– Som ut kant har vi be hov for 
at hele re gio nen fun ge rer op
ti malt. Små be drif ter hos oss 
er un der le ve ran dø rer til stør
re be drif ter i Aren dal og len ger 
vest. Så jeg me ner det er en for
del med en stør re re gio nal mo
tor.

4Mot stan den er stor, spe
si elt i Aren dal. Hvor dan 

skal du få aren da lit te ne til å 
gi opp sin sta tus som stør ste 
kom mu ne i fyl ket?

– Det blir ut ford rin gen. Aren
dal er en neibas ti on. Men vi 
må få dem til å se at det hand
ler om noe mer en bare Aren
dal, og at alle vil tje ne på sam
men slå ing.

5Hva er de bes te ar gu men
te ne for sam men slå ing?

– At vi får en ef fek tiv for valt
ning, og at vi kan tale med én 
tun ge over for na sjo na le myn
dig he ter. Dess uten har vi fel les 
ut ford rin ger, som vi li ke vel må 
sam ar bei de om.

6Neisi den skal også dan
ne en ak sjon. Er det bra?

– Jeg ser de sier de skal gjø re 
det. Og da hå per jeg vi kan ha 
en fin kamp med sak li ge ar gu
men ter.

tone HolmQuIst, 930 20 260
tone@kommunal-rapport.no

Aktuell · Maya Twedt Berli

spørsmål

seks

Maya Twedt Berli (ap),  
ordfører i Vegårshei 

Bakgrunn:
✦✦ Vegårshei-ordføreren 

ble leder av den nye for-
eningen «foreningen ett 
agder» forrige uke. den 
ble dannet for å få til en 
sammenslåing av aust- 
og Vest-agder.

På stiftelsesmøtet kom det 40 personer, målet er 1.000 medlemmer. 
Den helt store entusiasmen for ett Agder lar vente på seg.

utviklende 
metode

ar vi hatt for god 
plass til å ut vik le by 
og steds plan leg ging 
i nor ske kom mu ner? 
Det me ner ar ki tekt 
Arne Sø dal, som har 

bi dratt til at Rak ke stad nå har fått 
en landsbyplan. Vi hå per uan sett at 
Rakkestads ver di ful le vei til or di nær 
pro sess for re gu le rings pla ner, vil in
spi re re til krea ti vi tet i fle re kom mu
ner.

Kom mu nen sam let fag folk, ut byg
ge re, po li ti ke re, eta ter, or ga ni sa sjo
ner, inn byg ge re og næ rings dri ven de 
til en for plik ten de pro sess kalt plan
smie – for å lage en sen trums plan på 
ei uke. Me to den er van lig for lo kal 
plan leg ging og steds ut vik ling i Eng
land og USA, og har den ve sent li ge 
for de len at po ten si el le kon flik ter kan 
lø ses før det blir både dyrt og van ske
lig. Ar beids må ten kan også hind re at 
ut byg ger får for stor makt. 

For å få in vol vert dem som bor i 
kom mu nen og som vil mer ke kon se
kven se ne av steds ut vik lin gen, hy ret 
Rak ke stad en inn pis ker. Han bruk te 
ikke minst Face book for å få opp en
ga sje men tet. 

Å ta i bruk nye me to der er en god 
plan. Kall det smie el ler hva du vil; 
når til og med elev rå de ne blir en ga
sjert og vin ner fram med for slag, har 
det be tyd ning for de un ges for hold 
til hjem ste det. Det er ei god in ves te
ring, både nå og for fram ti da. Det er 
verdt å pri ori te re en hel het lig plan 
med god for ank ring, slik også lovver
ket legger opp til.

må bli bed re
orbrukerrådet har igjen tes
tet kom mu ne ne på ser vi
ce og in for ma sjon. Ikke i en 
enes te kom mu ne i un der sø

kel sen var det 100 pro sent sam svar 
mel lom pri se ne opp gitt på nett si de
ne og pri se ne kom mu ne ne ga på e
post til For bru ker rå det. I 95 pro sent 
av til fel le ne kos tet tje nes ten mer enn 
kom mu nen opp ga på nett, som vi 
skrev på kom mu nalrapport.no. Det
te er for dår lig.

In for ma sjo nen på nett si de ne må 
være rik tig. Og det må være lett å fin
ne fram til det folk sø ker. Det hjel per 
lite at kom mu ne ne har fått hjem me
si der, så len ge inn byg ger ne ikke kan 
sto le på det som står der. 

In gen kom mu ner be hø ver ven te til 
nes te års un der sø kel se med å skjer
pe seg. 

ukas  
kommentar
ole petter 
pedersen

Ole Petter Pedersen
er redaktør 
i Kommunal rapport 
ole.petter@kommunal- 
rapport.no
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PlansmieHudfletter  
kontrollutvalget
Flertallet i kommunestyret i Rana raser mot kontrollutvalget 
som kritiserer rådmannen for kjøp av leilighet og gratis lån av 
feriebolig.
Tirsdag vedtok Frp, SV, Ap og 
halve Sp at rådmann Sigmund K. 
Johnsen ikke brøt kommunens 
etiske regelverk da han kjøpte 
en leilighet av en næringsaktør 
i Rana, og bodde gratis i en fe
rieleilighet i Tyrkia eid av samme 
mann.

Konklusjonen er stikk motsatt 
hva kontrollutvalget kom fram 
til, og utvalget fikk sterk kritikk i 
debatten i kommunestyret.

– Kontrollutvalgets leder 
har glemt flere viktige innfalls
vinkler. Utvalget klarer ikke å 
forklare hvilke interesser som 
kommer i konflikt i saken. Stan
darden rådmannen har vist til 
nå, er åpenhet og ærlighet, sa 
Karen Hagland Amundsen (Sp), 
som fremmet forslaget på vegne 
av flertallet.

Ikke dypt nok
Varaordfører Inge Myrvoll (SV) 
hevdet i debatten at kontrollut
valget hadde fått navn på andre 
leilighetskjøpere, uten å innkalle 
disse for å avgi forklaring. 

– Jeg kan ikke se at utvalget har 
gått i dybden på saken, sa Myr
voll.

Mindretallet i kommune
styret besto av Høyre, halve Sp, 
Miljøliste Rana, Rødt og KrF. Her 
fikk kontrollutvalget sterk støtte 
for sitt arbeid.

– Om vi ikke tar kontrollutval
gets konklusjon til etterretning, 
har i praksis fjernet de etiske 
reglene i kommunen. Hvor
for har vi da etiske regler i Rana 
kommune, spurte Børge Henrik
sen (Miljøliste Rana).

– Kontrollutvalget har gjort 
en meget ryddig og god jobb. De 
har gjort det som er påkrevd, og 
opptrådt forbilledlig. Utvalget har 
vurdert saken i forhold til et re
gelverk vi er nødt til å håndtere i 
kommunen, sa Kai Henriksen (H). 

Både Myrvoll og ordfører Geir 
Waage (Ap) fikk kritikk for ikke å 
ha gjort noe med saken, da de ble 
kjent med den i fjor sommer. 

– Leilighetslånet fikk jeg vite 
om 31. juli. Etter ferien tok jeg opp 
dette med rådmann og teknisk 
sjef og sa jeg gikk ut fra de betalte 
leie, og hvis ikke måtte de sørge 
for å gjøre det, så ikke de kunne 
bli kritisert i ettertid, sa Waage i 
debatten, før han selv stemte mot 
å kritisere rådmannen.

Kommunen samarbeider i 
flere prosjekter med næringsak
tøren som ga rådmannen gratis 
ferieleilighet.

Ikke aktsom nok
Flertallet vedtok at rådmannen 
ut fra en helhetsvurdering ikke 
har brutt de etiske reglene i kom
munen, men sier samtidig at råd
mannen ikke utviste tilstrekke
lig aktsomhet i forbindelse med 
at han fikk låne ferieleiligheten i 
Tyrkia gratis.

I motsetning til rådmannen 
har teknisk sjef sagt seg enig i at 
han har brutt det etiske regelver
ket i kommunen. Men flertallet i 
kommunestyret var uenig med 
teknisk sjefs selvkritikk, og ved
tok tirsdag at heller ikke han brøt 
kommunens regler. 

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

eiendomsskatt

Vil fjerne eiendomsskatten på åtte år
Trom sø Høy re har pro gram fes tet 
at de skal fjer ne ei en doms skat
ten på åtte år der som de kom mer 
til mak ten, skri ver Nord lys.

– Ei en doms skat ten er en uso
si al skatt som ram mer vel dig 
skjevt. Vi kom mer til å set te den 
ned fra før s te år, og på sikt fjer ne 
den helt, sier Øy vind Hil mar sen, 
som er par ti ets topp kan di dat.

 I fjor tok kom mu nen inn 120 
mil li oner i ei en doms skatt, og 
med trang øko no mi kan en fjer
ning bli van ske lig.

Hil mar sen vil kut te i ad mi nist
ra sjon og ra sjo na li se re tje nes te
ne. Aps topp kan di dat Mag nar 
Nils sen tror ikke det går å kut
te ei en doms skat ten, men at den 
kan hol des på da gens nivå.

Den kom mu na le grunn sko len i 
Sve ri ge blir mind re og mind re 
kost nads ef fek tiv sam men lig net 
med de pri va te fri sko le ne, skri
ver Da gens Samhälle. Sven ske ne 
må ler kost nad per ka rak ter po
eng, og den ne kost na den øker i 
den kom mu na le sko len. Ut vik lin
gen er at kom mu nen bru ker mer 
og mer pen ger på sine sko ler. Det 

fø rer til at også fri sko le ne får høy
ere of fent lig støt te. Men mens ka
rak te re ne blir sta dig bed re i de 
pri va te sko le ne, er lite for bed
ring i de of fent li ge sko le ne.

På fem år har effektivtetsga
pet blitt for dob let. I dag er de pri
va tes karakterkostnader 20 pro
sent la ve re enn de of fent li ge.

Sverige holder på å deles i to. En 
del som syder av liv og utvikling, 
en annen hvor bebyggelsen blir 
mer spredtbygd og befolkningen 
eldes, skriver Dagens Samhälle. 
En ny rapport har vurdert Sveri
ges 75 bo og arbeidsregioner, og 
ser at Midt og NordSverige en

ten er i kraftig tilbakegang eller 
stillstand hva økonomisk vekst 
angår. Områdene rundt Stock
holm, Göteborg og Skåne er der 
næringslivet vokser mest, og det 
er også i disse områdene over 70 
prosent av Sveriges befolkning 
bor. 

eiendomsskatt

Vil fjerne eiendomsskatten på åtte år

sverige deles i to

Distriktene forvitrer
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Plansmie

Landsbyplan  
klar på en uke
En tett, miljøvennlig landsby med boli-
ger, handel og administrasjon. Det er forslaget 
landbrukskommunen Rakkestad sitter igjen 
med etter en intens uke i plansmia. 
raKKestad
 – Vi har fått med befolkningen. 
De har skjønt at nå går det en 
pro sess det gjel der å del ta i, sier 
ord fø rer Pe der Har lem (Sp) for
nøyd. 

Han ser ut over verk ste det hvor 
plan leg ger ne teg ner inn de sis
te par ke rings plas se ne og hu se
ne før det av slut ten de fol ke mø
tet. Det snak kes mye om tra fikk 
og par ke rings plas ser. Også er 
det vik tig å plan leg ge et kom pakt 
sen trum som be gren ser be ho vet 
for bil kjø ring. Det skal ikke være 
mer enn fem mi nut ter å gå fra de 
nye bo lig om rå de ne som plan leg
ges og inn til sen trum.

Hele 500 nye bo li ger er teg net 
inn. For som i res ten av Øst fold, 
vok ser fol ke tal let. Rak ke stad ser 
for seg 75 nye inn byg ge re i året 
de nes te 30 åre ne. I dag har kom
mu nen 7.500 inn byg ge re.

Kon flikt lø sing
Mø tet den ne fre dags mor ge nen 
går på eng elsk, for plan leg ger ne 
har fått med seg en eng elsk by
plan leg ger. Be sø ken de fra and re 
kom mu ner er også til ste de, samt 
ar ki tek ter som vil lære det te med 
plan smie og bred fol ke lig med
virk ning. Sli ke pro ses ser er van
lig i Eng land og USA.

– By og steds plan leg ging er 
ikke så godt ut vik let her i lan det. 
Vi har hatt for god plass, sier ar ki
tekt og plansmiesjef Arne Sø dal. 

Råd mann Alf Tho de Skog me
ner pro ses sen har løst opp tun
nelsynet man ge gård ei ere har på 
sin lil le teig. Nå ser man sin ei en
dom i en stør re sam men heng. 

En av de vik tig ste tin ge ne med 
plan smia er at po ten si el le kon
flik ter kan lø ses over bor det. Ett 

eks em pel var et ungt par som var 
inn om plan smia og sa at nå måt
te de ha ad vo kat. De had de en 
tomt de vil byg ge hus på, men på 
et plan ut kast var en ny vei lagt så 
tett på de res tomt at den ek si ste
ren de inn kjør se len ble sper ret. 
Det ble raskt ord net med at den 
nye vei en ble flyt tet noen me ter. 
Og der med var alle for nøy de.

Coop-en flyt tet
For Rak ke stad be gyn te pro ses sen 
med at Coopen flyt tet ut av sen
trum. Med den for svant også Pos
ten. Et nytt kjø pe sen ter på ut si den 
av sen trum trakk han de len ut av 
ho ved ga ta. Da men te Rak ke stad
po li ti ker ne det var på tide å gjø
re noe med sen trum. De be stem
te seg for lage en plan smie, og be
gyn te med å an set te en inn pis ker 
som i et par må ne der har dre vet 
face book si der, fô ret me dia med 
sa ker og skre vet inn legg, snak ket 
med folk på ka fe er, ga ter og torg. 

Sel ve plansmieuken star tet 
med et fol ke mø te hvor man fikk 
in for ma sjon, folk kom med for
slag og kri tikk. Inn spil le ne fra 
Face book og fol ke mø tet er blitt 
be ar bei det, og team et av inn lei
de ar ki tek ter, by plan leg ge re og 

lo ka le eks per ter har job bet en 
uke mens folk har kom met inn
om med sine øns ker og inn spill.

Inn spil le ne fra inn byg ger ne er 
ofte kon ser va ti ve av ty pen «Be
var det gam le». Men det har også 
kom met spens ti ge for slag som 
skal føl ges opp vi de re. På det 
av slut ten de fol ke mø tet fre dag 
kveld ble de to bes te for sla ge ne 
be løn net. Det ene var et for slag 
om å star te re stau rant i ned lag te 
jern ba ne vog ner som sto ved sta
sjons om rå det. Det and re var et 
for slag fra elev rå de ne i kom mu
nen som vil ha et lands by preg på 
sen trum.

Gjen opp da ger elva
Ord fø re ren be røm mer også 
plansmieteamet og de res inn spill.

– De for tel ler oss at det vik tig
ste vi har er jern ba nen. Den blir 
vik tig for pend le re til og fra Rak
ke stad. Pend ling med tog er mil
jø venn lig, og det er en eu ro pe isk 
trend at tett ste der rund jern ba
nen vok ser.

Plan leg ger ne har også sett at 
Rak ke stad el va er dår lig ut nyt tet. 
Langs el ve bred den vil de leg ge 
bo li ger.

– Vi har ikke brydd oss så mye 
om elva de sis te åre ne. Den har 
vært for uren set, men EUs vann
di rek ti ver kom mer jo hit også, så 
den skal ren ses. Og det kan bli flot
te bo om rå der, sier ord fø re ren.

Det før s te Rak ke stad skal be
gyn ne med, er å lede tung tra fik
ken uten om sen trum. Da blir det 
tri ve li ge re å hand le i ho ved ga ta 
og på tor get.

Det har vært man ge dis ku sjo
ner gjen nom den ne uken. En er 
om Rak ke stad skal ha lands by

preg med gode en kelt bu tik ker. 
Det er det del te me nin ger om. 
Noen me ner man bør ha et shop
ping sen ter inn i sen trum for di 
folk li ker å gå tørr skodd fra bu
tikk til bu tikk. Men kon klu sjo nen 
er blitt hand le ga te med en kelt bu
tik ker og god ser vi ce. Rak ke stad 
vil også kro ne pro ses sen med å 
kal le seg lands by.

Nå skal plansmiedokumente
ne til en or di nær pro sess for re
guleringsplaner. Men så mye er 
av klart i lø pet av den ne uken, 
at ord fø re ren tror den skal være 
ved tatt før val get til høs ten. Å 
gjen nom fø re pla nen der imot, vil 
ta man ge år.

tonE HolmQuISt, 930 20 260
tone@kommunal-rapport.no
magnuS KnutSEn BjøRKE,  

926 02 648
magnus@kommunal-rapport.no

nysKaPing 
By- og stedsplanlegging 
er ikke så godt utviklet 
her i landet. Vi har hatt 
for god plass.

Arne Sødal,  
arkitekt

Plansmie
✦✦ Plansmie er en arbeidsmåte for 

lokal planlegging og stedsutvikling.
✦✦ I løpet av en uke lages en byplan 

eller sentrumsplan som kan vedtas 
som en reguleringsplan.

✦✦ Deltakere er fagfolk, utbyggere, 
politikere, offentlige etater, frivillige 
organisasjoner, beboere, næringsdri-
vende og andre interesserte borgere.

✦✦ Fordelen med plansmie er at 
klager, protestaksjoner og rettssaker 
som reguleringssaker ofte utløser 
ofte blir løst i løpet av prosessen. 

✦✦ Prosessen rundt plansmier hin-
drer også at utbyggere får for stor 
makt, og at private planer og ufor-
mell kontakt mellom utbyggere og 
kommunens administrasjon får for 
stort gjennomslag.

✦✦ Plansmien er altså mer enn en 
idédugnad eller folkemøte. det er en 
forpliktende prosess.

✦✦ Lignende prosesser er mye brukt i 
England og USA.

✦✦ I Norge har blant annet Gjerstad, 
Evje Hornes, Åfjord, Rissa, Nitte-
dal, Drangedal og Gjerdrum brukt 
plansmie.

1. Den engelske byplanleggeren Paul Murrain forklarer de siste tegningene. Planlegger Ingeborg Langeland Degnes, rådmann Alf Thode Skog og arkitekt 
Arne Sødal følger med. Rådmann Skog synes den nye planen er blitt kjempeflott. 2. Alt tegnes inn, helt ned til hver eneste parkeringsplass.
3. Innspill fra innbyggerne. Ikke alle vil ha store forandringer i landsbyen.
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