POLITIKK PÅ SITT DÅRLIGSTE
Samhandlingsreform og barnevern
I prosessen rundt samhandlingsreformen, har det endelig blitt et vedtak som sier at politikerne
skal ha løpende informasjon om hva rådmann og hans stab gjør når veien videre skal bygges..
Det måtte kjempes og sloss for å få igjennom dette. Og jeg er svært undrende til hvorfor det er
blitt slik. Etter flere runder fikk vi endelig en rapport om hva som var tenkt ”intern” i
kommunen om hva som trengtes for å få til gode tilbud med tanke på reformen. Denne
rapporten var ferdig i september 2011, og ble til slutt lagt frem for omsorgskomiteen i slutten
av februar 2012, og så for formannskapet i midten av mars 2012. Før denne var forelagt
politikere hadde allerede rådmann bestemt seg for hva som skulle startes med av denne
rapporten, hva som skulle stå der videre, og hvilke tilbud han ikke ville ha. Blant annet den
palliative enheten. Sengeplasser redusert med ca 15..osv.. Ingen politikere har vært med og
vurdert noe som helst. Ingen priser er forelagt oss, og vi har heller aldri fått den
informasjonen vi måtte hatt for å være med i prosessen. Jeg begynner faktisk å lure på om
dette er ganske så bevisst i fra rådmann sin side. Jeg føler ikke akkurat at han har verdens
beste tiltro til sine egne politikere i kommunen.. Noe jeg av og til kan forstå meget godt
dessverre.
Omsorgskomiteen hadde et enstemmig vedtak i to saker på sist møte. Samhandlingsreformen
og barnevernsplan. Her fremmet RL, FRP og H et felles forslag til tilleggspunkt. Det ble bedt
om en kalkulering på de forskjellige tilbudene i samhandlingsreformen slik de var beskrevet i
rapporten. Hvorav rådmann tydelig sier på møtet at det ikke var noe problem å få til det og ha
det klart til rammekonferansen. Det ble litt diskusjon, men endte altså med et enstemmig ja til
dette. Så kommer innstillingen til møtet i formannskapet og kun en representant, Ole Berg,
RL ønsker dette med i vedtaket. Og det er her jeg virkelig begynner å lure. For det er helt greit
at vi kan være uenig i hva som skal prioriteres først og sist, hva slags tilbud som skal være og
ikke være, men vi kan da vel ikke være uenige i å få en kalkulering på tilbudene så vi faktisk
kan være med å vurdere dette. Her sier altså alle politikerne i formannskapet at vi ikke ønsker
denne informasjonen, og vi ønsker ikke å ta stilling til disse tingene, vi stoler på at rådmann
har beste løsning. Flott, vi slipper å bruke tid på dette, vi bare tar imot informasjon og godtar..
Hva er dette? Jeg er så skuffet og irritert over at det skal være slik å være politiker. Hva gjør
politikerne der når de ikke vil være med å ta beslutninger i denne største reformen som har
vært på lang tid, ja kanskje den største som har vært. Ingen vil ta stilling til dette, og ikke vite
kostnader på de ulike tilbudene. Dette er innbyggerne våre, det er dine, mine og våre
nærmeste og, deg og meg denne reformen vil berøre.
Barnevernsplanene ble behandlet i samme med forslag om det samme, vi ønsket en kalkyle
fra rådmann på kostnader av de ulike tiltak som var skissert. Dette gikk også formannskapet i
mot utenom en representant Ole Berg, RL. Det ble i tilegg nedstemt et forslag om å se på og
evaluere planen i for å se om alle tiltak var gjennomført. Nedstemt! Hvorfor det? Kan ikke
politikerne en gang vedta at en vedtatt plan skal evalueres for å se om alle tiltak er igangsatt
innen en viss tidsramme.. Barnevernet har vært i krise, er i krise og ingen vil være med å bidra
til at de skal få sine lovnader om bedre dager gjennomført innen en tidsramme på 4 år. Dette
er igjen utrolig skuffende og frustrasjonen vår over å være politikere uten noen form for makt
har nådd nye høyder!
Disse to sakene som nå har vært behandlet må være det dårligste vi har sett av politikk så
langt.
Camilla Storlien
Mars 2012

