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Vil slå sammen alle Saltenkommunene
Lederen i Salten regionråd vil slå sammen alle de ni kommunene i Salten og legge ned fylkeskommunen.
Øyvind A. Olsen

Siri Gulliksen
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Rolf Steffensen, som også er ordfører i Hamarøy, vil i første omgang ta initiativ til at Salten-kommunene snarest gjenopptar diskusjonen om
framtidig kommunestruktur. Steffensen er langt på vei enig i hvordan NIVI, ett av Norges mest brukte analyseselskap innen kommunestruktur,
ser for seg framtidens kommunekart.
NIVI foreslår å redusere antall et kommuner fra 428 til 105.
Radikalt
– Jeg kjenner meg igjen i NIVIs situasjonsbeskrivelse. Samfunnsutviklingen de siste 50 år har endret det geografiske og demografiske Norge
radikalt. Mye tyder på at dagens organisering ikke er bærekraftig i forhold til de oppgavene som skal løses. I alle fall gjelder dette for de små
kommunene. I særlig grad gjelder det rekruttering av kompetansearbeidskraft. Jeg tror ikke vi har sett mer enn begynnelsen på de
utfordringene kommunene vil stå overfor etter hvert som den lønns- og kostnadsdrivende olje- og gassnæringen griper mer om seg i
landsdelen, sier Steffensen.
Hele Salten
På ett område er imidlertid lederen i Salten regionråd uenig med NIVI, og det gjelder selve inndelingen.
Mens NIVI foreslår at dagens Saltenregion, med ni kommuner, samles i tre nye kommuner; et Kyst-Salten bestående av Bodø, Steigen og
Hamarøy, et Sør-Salten bestående av Meløy og Gildeskål og et indre Salten bestående av Saltdal, Fauske, Beiarn og Sørfold, er Steffensens
forslag at hele Salten søker sammen i én kommune.
12 kommuner?
– Dette ikke minst begrunnet ut fra det mangeårige og godt etablerte samarbeidet som allerede er i denne regionen. I tillegg bør også Værøy,
Røst og Tysfjord vest inviteres med. Resultatet vil gi en robust, framtidsrettet og mangfoldspreget kommune med over 80.000 innbyggere. Og
for at det ikke skal være usagt, jeg mener navnet må være Salten regionkommune, og at Bodø skal være kommunesenter.
Legges ned
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Steffensen mener framtidig kommunestruktur er et av de aller viktigste sakene Norge akkurat nå står overfor.
– Det handler om hvordan vi best mulig og mest effektivt skal organisere den framtidige offentlige forvaltningen og tjenesteproduksjonen. Det
overordnede målet for en ny organisering må være en framtidig struktur som styrker kommunen som innbyggernes viktigste offentlige organ.
Styrkingen må skje ved at oppgaver og økonomi som i dag tilligger og tilføres fylket, og delvis staten, overføres til kommunene. Konsekvensen
av dette vil være at fylkeskommunen må legges ned, sier Steffensen.
Positive i Bodø
Bodø-ordfører Ole Henrik Hjartøy setter gjerne kommunestrukturen på dagsorden igjen. jo før, jo heller.
– Det er flott at regionlederen setter saken på kartet igjen, sier Bodø-ordføreren til Avisa Nordland.
Sist gang diskusjonen om kommunesammenslåing var oppe, konkluderte man med at tiden ikke var moden. Men Hjartøy er sikker på at
endringer i kommunestrukturen vil komme, og tror det er bare positivt å være i forkant av debatten.
– Jo tidligere vi begynner diskusjonen, jo bedre rustet er vi den dagen saken settes på dagsorden, påpeker han.
Han tror imidlertid ingenting vil skje over natta:
– Selv om både Frp og Høyre har flagget en avvikling av fylkeskommunen, må man jo ha et alternativ, sier han.
Når det gjelder antall regionkommuner, er Hjartøy mer usikker.
– Glem kartet! Å diskutere antall allerede nå, er å begynne i feil ende. Vi må først og fremst se på hvilke synergieffekter kommunene kan dra
av hverandre, hvilke som er naturlige samarbeidspartnere, og så videre.
Populistisk!
Gildeskål-ordføreren synes Steffensens utspill virker lite gjennomtenkt.
– Jeg skjønner ikke hva han tenker på. Dette høres ut som en veldig dårlig idé, sier Petter Jørgen Pedersen.
Gildeskål-ordføreren kaller Steffensens utspill populistisk.
– Jeg forstår ikke hvordan en ordfører kan slenge ut noe sånt, uten at det foreligger en ordentlig utredning. Per i dag vet vi altfor lite
fylkeskommunestrukturen kontra regionstrukturen til å igangsette noe som helst, mener han.
Han synes også at ni Salten-kommuner under ett høres lite gjennomtenkt ut:
– Å slå sammen områder med så store avstander, som inneholder både fastland og øysamfunn, høres ikke særlig smart ut.
Monika Sande, ordfører i Beiarn, kaller utspillet en «sentraliseringsreform», ingen «kommunereform».
– Hadde jeg trodd en sammenslåing ville gitt gevinst for Beiarn, hadde jeg sagt ja uten å blunke. Men vi trenger ikke se lenger enn til Danmark
for å se eksempler på at det motsatte har skjedd, påpeker hun.
Åpen for diskusjon
Fauske og Saltdal ønsker debatten om kommunesammenslåing velkommen.
Ordfører i Fauske kommune, Siv Anita Johnsen Brekke, er åpen for å gjenoppta debatten om fremtidig kommunestruktur i Salten, men:
– Per i dag har vi ikke gode nok argumenter til å konkludere med at sammenslåing er den beste løsningen, sier hun.
Hun får støtte fra Finn-Obert Bentsen i Saltdal:
– Jeg har lenge vært positiv til dialog om sammenslåing, men jeg tror ikke en regionkommune er løsningen. Da heller jeg mer til alternativet
med tre Salten-kommuner, sier han.
I Meløy møtes Steffensens utspill med overraskelse:
– Det er interessant at en Ap-ordfører argumenterer for nedleggelse av fylkeskommunen. Dersom det skjer, og fylkeskommunens oppgaver
skal fordeles på kommunene, er vi avhengig av større og mer robuste enheter enn i dag. Men for Meløy sin del, vil jeg heller se sør- og
nordover med tanke på å samle 10.000 innbyggere, enn å bli sentralisert og underlagt Bodø, sier Per Swensen, og varsler en utvanning av
distriktene hvis en storsammenslåing skulle skje. –
Men, at endringer kommer, er jeg overbevist om, avslutter Meløy-ordføreren.
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På forsiden nå

Rolf Steffensen Foto: Øyvind A. Olsen
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Einar A Olsen

for en dag siden

Folk bor der de må for å gå på skole og jobb. Noen foretrekker å
pendle og noen liker på bo i byen, folk forandrer seg ikke selv om
kommunene blir større. Arbeidsplassene og skolene blir de
samme, folk flest vil ikke merke noe særlig til endringene. De som
vil merke er når de trenger bistand til eldreboliger, handikappede
og hjelp av tjenester som feks Bodø Bydrift, slikt har ikke små
kommuner muligheter til å klare alene.
BRA?

Trond Anton Bendiksen

for en dag siden

Ingen god ide. Storkommunen blir for stor som effektiv kommune.
Her skal svært mange hensyn og steder ivaretas og administreres
fra Bodø. Hamarøy kan neppe vente seg samme trøkk i arbeidet
med å styrke sitt område som nå. Som erstatning for Nordland
fylkeskommune blir storkommunen for liten. Det som skal
samordnes gjelder større områder enn Salten-området.
BRA?

Thor Johnsen

for 2 dager siden

Dette er jo eigenleg å opprette eit nytt fylke. Og i desse
fylkenedleggjingstider (i alle fall sett frå blå side), kan då ikkje
Steffensen ha vore heilt med? Eller kanskje det er nettopp det
han har?
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BRA?

Rolf Kristensen

for 2 dager siden

Interessante tanker av Steffensen
BRA?

Rune Leif

for 2 dager siden

Bra forslag Steffensen!!!
BRA?
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