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Søndag 8. januar 2012

Av BJØRN HAUGAN

Her er kommunene
hvor du bruker mindre
enn ti minutter i bil
mellom rådhusene.
Listen gir NHO blod på
tann.
– Vi vil ikke gå inn og kreve at
alle disse kommunene straks
skal slå seg sammen, men vi
synes oversikten til VG meget
godt illustrerer at dette er
kommuner som bør sette seg
ned og diskutere om de blir
bedre ved gå sammen. Vi er
overbevist om at innbyggerne
er best tjent med at de slår
seg sammen, sier NHO-president Kristin Skogen Lund.

Fem minutter
Oversikten i dagens avis er
innhentet fra GeoData av selskapet Ny Analyse og viser de
kommunene i landet hvor du
bruker mindre enn ti minutter
med bil mellom rådhusene/
kommunesentraene:
● En så kort biltur er det mellom 26 av landets kommunehus.
● Flere av kommunene har
mindre enn ti minutter til flere andre kommuner: Lørenskog, Skedsmo, Rælingen og
Fet, Rygge, Råde og Moss,
samt Spydeberg, Askim og
Hobøl.
● Kortest avstand er det mellom rådhusene i Skedsmo og
Rælingen, hvor det bare tar
vel fem minutter å kjøre.
● De fleste av kommunene
ligger i regioner som vil få
stor tilflytting og uansett klare seg bra.
– Det var et av hovedpoengene til NHO-sjef John G.
Bernander: Det er nettopp disse kommunene som ligger i
attraktive regioner som bør
vise vei og gå foran i sammenslåingsprosessene, sier Skogen Lund.

Nei til tvang
– Det er mye å hente på felles
løsninger innen transport/
kommunikasjon, administrasjon og ikke minst på bruk av
nye digitale løsninger. Og
selvsagt også når det gjelder
rådhus og bygningsmasse,
sier hun.
NHO har fått kritikk for at
de i forbindelse med årskonferansen så sterkt kjørte frem
at Stortinget må sørge for
kommunesammenslåing: Alle
partiene utenom Venstre sier
nei til tvang, og det er derfor
totalt urealistisk.
– Det får så være. Vi mener
det er så viktig at innbyggerne og våre bedrifter får mest
mulig effektive kommuner. Vi
tror en slik prosess vil tvinge
seg frem, fordi kommunene
selv innser det og fordi innbyggerne ser at andre har
mye bedre tjenester enn det
de selv får, fordi de bor i en
liten eller mindre attraktiv
kommune.

– Betales firedobbelt

KORT VEI - AVVISER –SAMMENSLÅING
Jeg er veldig imot det kjøret

De to kommunene med kortest
vei mellom rådhusene, blir ikke
slått sammen med det første.
– Nei, det er ikke aktuelt. Vi
hadde en analyse av en sammenslåing i 2005 som viste at vi ikke
hadde noe økonomisk å tjene på
det. I 2010 viste en lokaldemokrati-undersøkelse at vi kom meget
godt ut når det gjaldt nærhet til
våre innbyggere, sier Rælingenordfører Øyvind Sand (Ap).

NHO har og at tvang må brukes.
Det er feil vei. Vi kommer til å slå
oss sammen den dagen våre innbyggere får bedre tjenester ved
en sammenslåing. Vi er ikke der i
dag, sier han.
– Vi er åpne for sammenslåing,
men initiativet må komme fra Rælingen, der motstanden ligger, sier
Skedsmo-ordfører Ole Jacob
Flæten (Ap).

IKKE ET
MINUTT
Å TAPE:

– Slå dere
sammen,
sier NHOpresident
Kristin Skogen Lund.
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– Det er kjempepotensial for
effektivisering rett utenfor
Oslo, nemlig på Nedre Romerike, sier leder Terje Strøm i
Ny Analyse:
– Kjøreavstand mellom
rådhusene i Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Fet er alle
under 10 minutter, uten kø.
Innbyggertallet
er
rundt
110 000 i de fire kommunene,
tilsvarende Bærum i dag. Flere funksjoner som rådmann
og ordfører betales firedobbelt. Samlet lønnsutgift til administrasjon i de fire kommunene var ca. 250 millioner kroner i 2010. Med for eksempel
tretti prosent innsparing over
tid, eller 75 millioner kroner,
kan det betale for 100–120 flere
pleiere i eldreomsorgen i regionen, sier Strøm.

