Invitasjon til partilederdebatt i forbindelse med ordførerkonferanse 7.
september, på Gardermoen.
Undertegnede sendte 2. april i år et brev til alle landets ordførere der vi ba om støtte til et opprop mot
tvangssammenslutning av kommuner og for opprettelse av en lokalsamfunnsforening. Svært mange
svarte positivt på vår henvendelse.
I løpet av seks uker fikk vi støtteerklæringer fra 117 kommuner. Det tilsvarer 25 % av alle
kommuner i Norge! I dag har vi passert 146 støtteerklæringer. Samlet innbyggertall i disse
kommunene er 590.000 mennesker.
Dette er et meget oppmuntrende resultat. Vi ser at vårt initiativ har fått bred støtte i alle deler av landet
og fra alle politiske partier. Vi arbeider imidlertid videre for å få enda flere kommuner med på laget!
I brevet som gikk ut 2. april varslet vi at vi ville arrangere en åpen ordførekonferanse i september.
På denne ordførerkonferansen ønsker vi å invitere lederne i de politiske partiene til debatt om
kommunestrukturen. De politiske partienes programmer inneholder svært ulike utsagn om behovet for
reformer i kommunesektoren, hvilke mål partiene har for kommunestrukturen – og om hvilke
virkemidler partiene eventuelt vil ta i bruk for å redusere antall kommuner.
Vi ønsker at partilederne diskuterer kommunestruktur, lokaldemokrati og de utfordringer kommunene
står overfor i årene framover – direkte med de politiske lederne i kommunene det gjelder. Det er
særlig viktig å få en grundig avklaring av hvilke mål partiene har for kommunestrukturen og hva slags
virkemidler partiene eventuelt ønsker å benytte for å redusere antall kommuner.
Etter vårt syn er argumentene mot en omfattende sammenslåing langt sterkere enn mange er
klar over. Både hensynet til demokratiet, konsekvensene med tanke på sentralisering og økonomiske
argumenter taler sterkt mot forslagene om omfattende nedleggelse av kommuner.
Vi har valgt å legge denne partilederdebatten under ordførerkonferansen til Gardermoen, klokken
11.00 – 14.00 mandag 7. september. Vi vil be om en rask tilbakemelding på om partileder vil delta
på denne debatten.
Eventuelle synspunkter, eller spørsmål om denne debatten, kan stilles til ordfører Ole Gustav Narud
på telefon 975 72 603, eller på epost: ole.gustav.narud@amot.kommune.no
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