Ringsaklista; ribbet eller helt slutt?
Ringsaklista har fått stor oppmerksomhet i HA, med vinkling mot at alle tre
kommunestyrerepresentantene, av ulike årsaker, blir borte fra toppen av nominasjonslista neste år.
I artikkelen i HA, tirsdag 28 ds, framstilles det som om undertegnede ble intervjuet i sakens
anledning, men grunnlaget for det som ble skrevet, var en telefonsamtale med et annet formål enn,
der og da, å gjøre rede for styrets syn på situasjonen, og på framtida for Ringsaklista, og derfor må
det være anledning til å gjøre litt mer rede for hvorfor lista bør ha en framtid, selv om det er
utskiftinger i toppen.
Enten våre aktiviteter bidrar til stemmer på Ringsaklista, eller andre partier, er første avsnitt i
prinsipprogrammet svært aktuelt, ettersom valgdeltakelsen blir stadig dårligere:
”Ringsaklista har som målsetting å styrke lokaldemokratiet ved å bidra til økt interesse for lokal
politikk, og dermed valgdeltakelse, da den enkeltes visshet om påvirkningsmulighet styrker eier- og
ansvarsfølelse i forhold til både nærmiljø og storsamfunn.”
Uten verken bindinger til, eller drahjelp fra sentrale partiorganisasjoner, vil ei bygdeliste med
engasjerte medlemmer være godt rustet til å komme med innspill for å ruske opp i tradisjonelle
mønstre i lokalpolitikk, og i kommunale handlingsmønstre.
Våre to første valgprogram, som ble utarbeidet av så og si alle medlemmene i felleskap, viste seg å
bidra til stor oppslutning og gode valgresultat. For kommende valgkamp, og valgperiode, er det viktig
at valgprogrammet blir formet gjennom en bred og god prosess med deltakelse og innspill fra aktive
medlemmer. Jordnære ting, som bevaring av tilbud i alle kretser i kommunen, som for eksempel
helsestasjoner, skoler, barnehager, svømmebasseng, er sentrale tema, likedan barnevern og
eldreomsorg, og reduksjon av eiendomsskatt for de med lave inntekter, og etter hvert for alle.
Arbeid for slike saker blir konsekvent møtt med argumentasjon om at det ikke finnes nok midler, og i
forhold til det, vil Ringsaklista bidra til å tenke kreativt i forhold til hvordan ressursene utnyttes og
fordeles.
Med medlemmer og kommunestyrerepresentanter som har andre utgangspunkt enn tradisjonell
partipolitikk, og kommunalt og offentlig handlingsmønster og kostnadsnivå, er mulighetene gode for
at metoder og kostnadsnivåer fra privat sektor kan bli synliggjort i utredninger og debatter når viktige
beslutninger skal tas.
Som eksempel på utradisjonell tenking kan det nevnes at mens byråkrater og etablerte politikere til
stadighet ser ut til å være mest opptatt av hvordan forskjellige forhold i kommunen er i forhold til
landsgjennomsnittet, er innfallsvinkelen hos mange av oss ”ufaglærte” at vi må vite mest mulig om
utviklingen innen forskjellige områder i vår egen kommune, sett over tid, for å kunne sette ting i mest
mulig riktig perspektiv.
Med engasjement, kunnskap og kreativitet vil Ringsaklista være et godt bidrag til et levende
lokaldemokrati, og til en god utvikling for hele kommunen.
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