
Nå må topplederne i Gjemnes ta grep! 
Lørdag 9/4 kunne RB på nytt rapportere om sjokktall i Gjemnes kommune. Så sent som i januar 

trodde administrasjon og kommunestyre at underskuddet for 2010 var på 7 millioner, senere er det 

rettet til 10,5 millioner, altså 50% mer! Og det med utgangspunkt i et allerede hårreisende 

underskudd. Nå er første kvartal av 2011 tilbakelagt, og igjen rapporteres det om ukontrollert 

overforbruk. Gjemnes Venstre er rystet over dette, og krever at rådmann og ordfører nå tar grep for 

å få situasjonen under kontroll. 

Vi erkjenner at de økonomiske rammebetingelsene for småkommunene ikke er enkle, så vi kan forstå 

at det er vanskelig å få endene til å møtes, men vi er ikke villige til å forstå det når administrasjonen 

trenger flere måneder utpå nyåret bare for å oppdage hvor stort underskuddet ble! Dette vitner om 

noe annet enn trange kår – noen i toppledelsen må rett og slett være udugelige! Vanlige folk kan 

også slite med å få endene til å møtes, men da oppdager vi det ganske fort. Og det nytter ikke å skyve 

problemene foran seg. Må det tas grep så må det tas grep. 

En forskjell mellom en privathusholdning og en kommune er at sistnevnte er lovpålagt å tilby en 

rekke kostnadskrevende tjenester. Mange kommuner, deriblant Gjemnes, opplever at det ikke er 

samsvar mellom lovpålagte oppgaver og inntekter til å finansiere dem. Det som kanskje er den 

viktigste årsaken til manglende samsvar er at dagens kommunestruktur er utgått på dato. For å 

kunne yte de oppgavene de er pålagt, må kommunene ha en viss størrelse, særlig hva gjelder 

innbyggertall. Videre må institusjonene som utfører de kommunale tjenestene ha en viss størrelse. 

Innen en rekke sektorer er Gjemnes for liten til å kunne utføre sine lovpålagte oppgaver selv. Derfor 

er det fornuftig av kommunen å se på muligheter for utvidet samarbeid eller sammenslåing med 

nabokommuner for å få en mer robust enhet. 

Men å få en ny kommunestruktur på plass tar tid, og en bedre økonomistyring i Gjemnes kan ikke 

vente. Vi noterer oss at det er drøftelser på gang med de enkelte resultatenhetene for å komme 

overforbruket til livs. Men det er neppe mulig å unngå overforbruk i år igjen uten at det kuttes i 

lønnsutgiftene, noe som krever nedbemanning. Det er lite sannsynlig at de drøftelsene som pågår vil 

føre til dette. Når toppledelsen prøver å fiske hos mellomlederne etter ryggdekning for 

nedbemanninger, vitner det om ansvarsvegring. I dagens situasjon har ikke Gjemnes kommune råd til 

dette. Det er slike ubehageligheter som følger med topplederstillinger. Nå må rådmann Nils Martin 

Sæther og ordfører Knut Sjømæling vise at de er tøffe nok til å ta lederansvaret selv, og sørge for de 

nedbemanninger som må til! 
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