Lokalsamfunnsforeningen

PENSJONISTFORBUNDET

Program for konferansen
«Reformene» som sentraliserer Norge!
Mandag 7. mai 2018, Radisson park inn, Gardermoen.
Norge er et av verdens mest vellykkede land. Det er et resultat av en utvikling over lang tid.
Drivkreftene har vært både kulturelle, økonomiske og teknologiske. Men ikke minst politiske
beslutninger har lagt grunnlaget for denne utviklingen. Nå står vi oppe i en tid der politiske
beslutninger vil forandre landet vårt. Da er det viktig at disse beslutningene – «reformprosessene» blir satt under debatt. Gode beslutninger må bygge på fakta og grundige diskusjoner.
Registrering fra 09.30
10.00 - Leder i Fagforbundet Mette Nord, vil åpne konferansen.

10.10 – 11.30
Kommunalt inntektssystem og kommuneøkonomi: Skal
kommuneøkonomien tvinge fram enda flere sammenslåinger?
Regjeringen har gjennomført endringer i inntektssystemet for å presse fram kommunesammenslåing
og nye endringer er varslet. Regjeringen har også redusert kommunenes muligheter for å skaffe seg
egne inntekter gjennom eiendomsskatt og ytterligere svekkelse av slike muligheter er varslet i den nye
regjeringserklæringen. Et forslag til ny kommunelov legges fram om kort tid. Opposisjonspartiene har
flertall i Stortinget og de vedtok i en egen avstemning før jul at:




«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode og frivillige prosesser skal være
utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen. Eventuelle kommunesammenslåinger i
perioden 2017 – 2021 skal utelukkende bygge på frivillighet.»
«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre
likeverdige muligheter for å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som
element i videreføring av kommunereformen.»

-Hvordan vil Stortingspartiene i opposisjon stille seg til endringene i inntektssystemet og mulighetene
de mindre kommunene har til å skaffe seg egne inntekter?
Innledning ved Forskningsleder Jan Mønnesland
-Hva kan gjøres med inntektssystemet til kommunene dersom Stortingsvedtaket høsten 2017 skal
følges opp?

Innledning ved Departementsråd Eivind Dale , Kommunaldepartementet
-Hva er regjeringens mål for kommunereformen og hvordan vil kommuneøkonomien utvikle seg i
årene som kommer?
Debatt mellom stortingsrepresentanter fra Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.
Leder i komiteen, Karin Andersen (SV), (invitert) Stein Erik Lauvås (AP),(invitert) Torhild
Brandsdal (Krf),(invitert) og Heidi Greni (SP)(invitert) vil delta i debatten.

12.00- 13.00
NAV organisering sett fra brukernes og kommunenes perspektiv: er
sentralisering og spesialisering viktigere enn personlig kontakt og
lokalkunnskap?
Det pågår en omfattende omorganisering av NAV der det legges opp til både en sentralisering av
antall kontorer og en reduksjon i antall personmøter. Professor Steinar Westin skriver i Aftenposten:
«Kan den nye kanalstrategien for Nav bli en undergravende faktor som skaper et høyere konfliktnivå
mellom Nav og deres brukere? Og hvor mye kan det komme til å koste velf erdsstaten Norge på lengre
sikt? Nav-kontorer i mindre kommuner fungerer bedre. Kanskje er det nettopp fordi man der har
anledning til å opprettholde en mer personlig omgang med Navs brukere?»
NAV er et partnerskap mellom stat og kommuner. Partene skal være enige om organiseringen og
enigheten bygger på skriftlige avtaler mellom partene. For kommunene vil det være viktig at
innbyggeren har kort vei til sitt NAV-kontor og at tjenestene som ytes der bygger på en kombinasjon
av faglighet og lokalkunnskap. Hva bør kommunene legge vekt på i den pågående omorganiseringen?
Innledere: Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik, NAV (bekreftet) og Professor Steinar
Westin, NTNU (bekreftet)
Debatt

13.00 – 15.00
De samlede virkningene av sentraliserende reformer.
-Hva kan vi lære av Danmark?
-Bygdepopulisme – Hvorfor bråker de sånn?

Danmark opplever virkningene av en lang rekke reformer som har ført til sterk sentralisering.
Folketingsrepresentant for Socialdemokratene, Kaare Dybvad Bek, har utgitt boken «De lærdes
tyranni» som beskriver sentraliseringens årsaker og virkninger i Danmark: Reformene ga hverken
stordriftsfordeler eller økt produktivitet.

Det skjer en også kraftig omfordeling av formue når verdiene av boligeiendom på landsbygda og i
mindre byer faller samtidig som arbeidsplassene sentraliseres.
Norge er i ferd med å gjennomføre mange av de samme endringene. Fordelingen av statlig virksomhet
og arbeidsplasser er svært skjev og sentraliseringen har blitt stadig sterkere de siste årene.
-Hva kan vi lære av det som foregår i Danmark? Hva skjer med Norge når vi ser kommunereformen,
regionreformen, politireformen, NAV-reformen og den sentraliseringen som foregår i sammenheng?
Innledninger ved: Folketingsrepresentant og forfatter, Kaare Dybvad Bek,(bekreftet) og
Statsviter, skribent og samfunnsdebattant, Bente Aasjord.(bekreftet)
Debatt: Jonas Gahr Støre (AP) (invitert), Trygve Slagsvold Vedum (SP)(bekreftet). Statsråd
Monica Meland (H) (invitert).

15.00 – 16.00
Skal kommunenes organisering avgjøres av EØS/ESA?
Et offentlig utvalg har nylig lagt fram en utredning der flertallet tar til orde for en omfattende
omorganisering av deler av offentlig sektor for å tilfredsstille et krav fra EØS/ESA om å legge til rette
for konkurranse om tjenestene. NHO støtter forslagene, mens framtredende jurister avviser dem.
Forslagene innebærer i seg selv en omfattende «kommunereform» som kan tvinge kommunene til å
skille ut vesentlige deler av sin virksomhet i selskaper som kan gå konkurs og som må drives helt
uavhengig av den øvrige kommunale virksomheten.
Innledninger ved: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (invitert),
Leder av utvalget som har sett på like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører,
professor Erling Hjelmeng. (Inviteres)
Kommuneadvokat i Bergen kommune, Herdis Helle.(bekreftet)
Debatt
Debattleder for konferansen: Journalist Eva Nordlund
Konferansier: Leder i Lokalsamfunnsforeningen, Ordfører i Åmot kommune, Ole Gustav
Narud, og leder i samf.øk.enhet i Fagforbundet, Fanny Voldnes.
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