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Utvidet lov om fast jobb

Temperaturen steg da 
kommunesammenslåing 
ble tema under panel-
debatten i Venstre-regi 
på Tynset tirsdag kveld.
TYNSET: Venstre-lagene i 
Nord-Østerdalen arrangerte de-
batten, der KrFs Kjetil Lorentzen 
fra Tynset var raskt ute med glimt 
i øyet da han presenterte seg og 
ga til kjenne hva han mener om 
kommunestrukturen: – Jeg  skul-
le ønske jeg var ordfører i Tolga, 
Tynset, Alvdal, Folldal...

Møteleder Marit Gilleberg 
stilte spørsmål om kommune-
struktur, og Venstres toppkandi-
dat i Hedmark, Erik Ringnes tok 
opp hansken:

– Vi ser behovet for større 
kommuner. Mange oppgaver kan 
tas fra staten og legges til kom-
munene, sa han, og la til at større 
kommuner må bli større når opp-
gavene blir større og flere.

Sp-ordfører Arnfinn Nergård 
fra Os kastet seg på: – Å si at kom-
munene har problemer på grunn 
av kommunestruktur, det er å 
flytte fokus. Hvis vi lager denne 
storkommunen, vil den som bor i 
Rendalen engasjere seg i noe som 
skjer i Narjordet? undret han, og 
uttrykte samtidig bekymring for 
at det blir et mindre levende fol-
kestyre i storkommuner. 

Alvdalsordfører Svein Borkhus 
(Ap) mente at sammenslåing i ut-
gangspunktet må være frivillig, og 
at det er mange kommuner som 
kan slås sammen før kommunene 
i Nord-Østerdalen. Han kom 
også med et lokalpolitisk hjerte-
sukk:

– Det blir mindre politikk og 
mer juss. Vi kan snart ikke lee en 

finger uten at vi har sjekka jussen.

Skole
Kompetanseutvikling og kunn-
skap var bakteppe for debatten, 
og Marit Gilleberg listet opp pro-
blemområdene mobbing, frafall i 
videregående skole, og foreldre-
oppfølging.

Debattantene var skjønt enige 
om at utdanningsløpet begynner 
allerede i barnehagen, og at forel-
drenes rolle er viktig.

Tylldølen Audun Hjertager fra 
Miljøpartiet De Grønne ivret for 
større lokal frihet og mer praksis 
i skolen. FrPs Per Roar Bredvold 
snakket om frafallet, og mente at 
yrkesfagelever bør få lære selve 
faget, og ha mindre vekt på andre 
skolefag. 

Kjetil Lorentzen (KrF) ønsker 

seg flere sosionomer og helsesøs-
tre inn i skolen, og det samme 
pekte Erik Ringnes på.

–Tidlig innsats er viktig, og 
da må det til samarbeid mellom 
skole, barnevern og helsesøstre, 
mente han.

Høyere utdanning og fors-
kning ble også diskutert, og det 
var enighet om at Innlandet tren-
ger et løft.

Møtelederen utfordret de 
om lag 30 frammøtte til å bidra 
i debatten, og Kjell T. Olsen fra 
Røros snakket om rekruttering 
til arbeidslivet. –Det fins grupper 
som er uutnyttede ressurser, og da 
tenker jeg på flyktningene, sa han. 
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Venstre med
paneldebatt

UENIGE: Sp-ordfører Arnfinn nergård fra os sto på at dagens kommunestruktur fungerer godt, mens Venstres erik 
Ringnes (til venstre) og krFs kjetil Lorentzen kan tenke seg sammenslåinger. De øvrige deltakerne i debatten var karin 
Wiik (SV), Per Roar Bredvold (FrP), Audun Hjertager (Miljøpartiet De Grønne) og Svein Borkhus (Ap).  Foto: T.H. Løkken

OPPSUMMERTE: Venstres nestor odd einar Dørum lyttet med interesse til panel-
debatten, der skole var et sentralt tema. Han frykter lærermangel i framtida. 
Til høyre debattleder Marit Gilleberg.

Vil aldri gi Frp ansvar for landbruk

PÅ FJØSBESØK: Høyrepolitiker Torhild Aarbergsbotten besøkte samdriftsfjøset 
til Geir Sandnes (bak til høyre). Bak fra venstre kjetil Reinskou og ola Sandnes. 
(Foto: Guril Bergersen)

TEKSTLESING: Snorre Valen referer fra stortingsvedtak om en ny paragraf i arbeidsmiljøloven. - I juni vedtok regjeringen flere punkt om rett til stilling for deltidsansatte 
tilsvarende faktisk arbeidstid, sier han til Heidi Rødset med 40 prosent jobb. (Foto: Guri jortveit  )

spørsmål som tydelig fikk fram 
forskjellene mellom partiene som 
var representert i paneldebatten 
tirsdag kveld. 

Der Høyres Torild Aabergbot-
ten mente at Arbeidsmiljølova 
med fordel kan revideres for å 
skape større fleksibilitet, pekte 
Heidi Greni (Sp) på at de ikke vil 
fire på retten til fast ansettelse, 
især med tanke på unge som skal 
inn på boligmarkedet og ikke får 
lån uten fast jobb. Jorodd Asphjell 
(Ap) sluttet seg til dette, og vektla 
også rekruttering til ulike yrker. 

Venstres Jon Gunnes var på 
linje med H, og pekte på at sta-
ten sjøl er av verstingene i klas-
sen, dessuten trenger studenter 
deltidsjobber. Snorre Valen (SV) 
og Ronny Kjellsberg fra Rødt, var 
klarest av alle i motsatt retning, 
på at rettighetene i arbeidslivet er 
truet som følge av utstrakt bruk av 
bemanningsbyråer. 

- Det gjør at færre over tid er 
knyttet til én arbeidsplass, har én 

sjef, og en arbeidsavtale som regu-
lerer arbeidslivet, sa de to som satt 
ytterst ved bordet. 

Det ble heller aldri KrF som 
snakket varmest for å holde hvi-
ledagen hellig, men derimot SV 
og Rødt. 

De borgerlige argumenterte 
for søndagsåpne butikker med at 
det øker valgfriheten. 

- Det skal ikke være plikt til å 
holde åpent, men vi vil oppheve 
forbudet slik at folk kan velge. 
De får en mulighet,  både å holde 
åpent og til å arbeide, sa Aabergs-
botten.

- Dere nevner ikke at dere tar 
fra alle som må jobbe, all valgfri-
het, repliserte Kjellsberg tørt. 

- Det er et paradoks at de som 
vil ha søndagsåpne butikker er de 
samme som klager på prisnivået 
på norske varer, tilføyde Greni. 
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