Ringsakerpolitikk i praksis
De siste 10 kommunestyremøtene er det behandlet 74 saker (protokoll, permisjonssøknader o.l. er
da utelatt). I 15 av disse sakene er det fremmet endringsforslag. Det blir 20 %. I de resternede 80 %
er det rådmannens forslag til vedtak som er vedtatt.
I en sak er det gjort en betydelig endring, det er i saken om basseng på Brøttum.
Dette viser to ting.
Det nytter å engasjere seg! Bruk politikerne, de er der for deg!
Og... Det er kjedelig å sitte i et kommunestyre der et parti har rent flertall.
Rådmannen og administrasjonen er dyktige. Det er allikevel verdt å tenke over at tittelen er
RÅDmann. Han skal gi råd. Politikerne i kommunestyret er kommunens øverste myndighet. Det er
her ansvaret ligger og her vedtakene skal fattes, på bakgrunn av saksframlegg og et forslag til vedtak
fremlagt av rådmannen.
Sakene som fremlegges er stort sett behandlet av en saksbehandler og gjerne signert av en til tre
ledere i administrasjonen.
Kommunestyret består av 41 folkevalgte med forskjellig bakgrunn og bosted, det er en grunn til det.
Kommunestyret skal vurdere fakta og fatte vedtak til det beste for hele Ringsaker kommune.
Ved å stille spørsmål, etterlyse flere opplysninger og komme med flere alternative løsningsforslag
kan politikerne i fellesskap være sikre på at at de bidrar til at kommunen er et godt sted å bo for alle.
Det som ofte skjer når det stilles spørsmål er at AP går i forsvar for rådmannens forslag til vedtak,
som de allerede har bestemt at de skal gå for. Kommer det et forslag på praktisk gjennomføring
risikerer du at det blir gjort narr av. Et eksempel er i saken om basseng på Brøttum, der Ringsaklista
fortalte om en type basseng som vil være billig og bra. Fra AP er da det klare svaret at det er opp til
administrasjonen å komme med løsningene, det skal ikke vi politikere blande oss i.
Jo da, vi skal ikke bygge bassenget sjøl, men vi skal vite om alternativene, og vi kan ikke stole på at
administrajonen har oversikt over alle muligheter, det er det ingen som klarer til enhver tid.
Initiativ og nye tanker er lite velkommene, forslag oppfattes som kritikk og AP bestemmer åkke som.
Vi har i Anita en ordfører som er en god frontfigur for Ringsaker, hun er populær, og det er fortjent.
Men - vi savner større handlekraft og et åpnere sinn. Rett og slett mer politikk og mindre
administrasjon.
Ringsaklista har ikke politikere på lista som tenker på sin egen politiske karriere. Vi ønsker samarbeid
mellom politikere på tvers av partiskiller, for best mulig løsning i hver enkelt sak.
Husk at høstens valg er et lokalvalg, ta et lokalt standpunkt, bruk stemmeretten din, stem gjerne
Ringsaklista. :)
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