Innlegg i Ringsaker Blad 8. februar 2011

Grenser administrasjonen mot politisk styring ?

Politikerne er valgt av folket for å utføre de overordnede beslutninger og vedtak og
representere flertallet av innbyggernes syn så bra som mulig.( Representativ effektivitet)
Administrasjonen er til for å gjennomføre disse.
( Administrativ effektivitet)
Det siste halvåret har man registrert en rekke episoder der representanter for administrasjonen
har stått fram i media med store saker - som bare delvis eller ikke har vært oppe til politisk
behandling. Er dette ok – og beveger administrasjonen seg i grenseland eller over grenseland
for hva som er politikk?
Noen eksempler:
1. Idag er det politisk vedtatt at Ringsaker kommune skal ha NAV-kontor i Brumunddal og
Moelv. Moelv-kontoret har den senere tiden vært sterkt nedprioritert og i ukesvis stengt. Dette
er uakseptabelt og administrasjonen har kun en oppgave og det er å holde kontoret åpent i.h.t
gjeldene politiske vedtak helt til den dagen det evt. måtte komme et annet vedtak.
2. Under årets operaforestilling ble det annonsert investeringer i Teatersalen på 10-talls
millioner?
Dette var ikke politisk vedtatt på dette tidspunktet. Ringsakeroperaen er flott...men de
investeringene skal vedtas av politikerne.
3. Det dukker stadig opp nye arrangementer som kommunen står for - uten at det er politisk
og budsjettmessig behandlet.
4. Handelssenter på Rudshøgda er lansert av administrasjonen som viktig og at det må tillates
før det har vært noe politisk behandling av saken.
5. Storsykehus i Ringsaker. Lanseres av administrasjonen i media uten at det var avklart
politisk at dette var et bra timet utspill. Politikerne i regionrådet diskuterer hvordan man skal
UNNGÅ – lokaliseringsspøkelse i saken og lykkes med å få til et storsykehus UTEN at man
trekker inn lokalisering mer enn nødvendig.
6. Sist år fikk vi på Ringsaklistas initiativ ansatt tomteutvikler og tettstedsutvikler. I
stillingsinstruksen til tettstedsutvikler sto det mye om at stillingen skulle dekke utvikling av
bygdene og skolekretsene. Hittil har oppgavene blitt preget av utvikling kun i byene. De
særegne og fantastiske bygdene i Ringsaker går fortsatt for lut og kaldt vann vedr.
investeringer i fellesgoder og støtte til forskjønnelse - frivillighet - kultur og idrett. Vi ønsker
å se tettstedsutvikler – tomteutvikler – rådmannens menn og kvinner og ordfører ute i alle
tettstedene i Ringsaker – en satsing og tilrettelegging for vekst i alle tettstedene?
Som opposisjonspolitiker i formannskap og planutvalg er jeg stort sett fornøyd med fremdrift
og omstillinger i kommunen og mye bra gjøres med et bra lederteam.
Det betyr imidlertid ikke at administrasjonen kan bevege seg over grenselinjene for
politikernes oppgaver. Er de i ferd med å gjøre det?

Kanskje det sittende politiske flertallet i Ringsaker har for svake politikere slik at
administrasjonen er i ferd med å gjøre som de vil?
Et faktum er at politikere på kommunenivå er bare på deltid – en dag pr måned for
kommunestyre og div. utvalg eller en dag pr uke for formannskap og planutvalg.
Administrasjonen er på heltid og har lettere for å være godt forberedt.
(Dette fenomenet at administrasjon kan bli for sterke for “eierne” og utøve makt eller
påvirkning utover sine fullmakter er et sterkt utbredt fenomen f.eks landbruksorganisasjoner i
Norge.)
Kun ordfører er på heltid av politikere i vår kommune. Det er en ensom tilværelse som
krever mye styrke og kompetanse, det å balansere grenselinjene mellom adm. og politikk. Det
hjelper også lite at opposisjonspartiene (i mindretall) foreslår – stiller spørsmål – skriver i
media osv. - når de som oftest blir nedstemt “i blokk”?
En alvorlig utfordring for vårt lokaldemokrati er at de fleste dyktige og samfunnsbevisste
innbyggerne velger å stå utenfor politikken – men ofte flinke til å kritisere de som faktisk
engasjerer seg. Det svekker politikersiden og gir administrasjonen friere spillerom.
Kanskje tiden er inne nå i nominasjonstiden for at folk som har kompetanse og nyttig erfaring
- i siste liten melder seg til politisk tjeneste? Vi trenger "gode" politikere - uansett parti.
Kanskje også tiden er inne for en grenseoppgang for hva administrasjonen kan gå til pressen
med før det er tilstrekkelig politisk forankret ?
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