Handlingsprogrammet 2021-2024 – Innspill fra Risør Rødt
Først og fremst vil vi gjøre det klart at vi mener kommunedirektøren ikke skal bruke tid og
ressurser på å utrede eller forberede en prosess knyttet til kommunesammenslåing.
Kommunens økonomi synes ikke å være noe argument for å slå oss sammen med andre
kommuner, snarere tvert imot. Det er en stor folkelig motvilje mot en slik sammenslåing: kun
17% ønsket en storkommune i østre Agder ved forrige folkeavstemning (den gang var
Arendal med i en slik sammenslåing). Om temaet skulle tas opp igjen, mener Rødt det må
ligge en ny folkeavstemning til grunn for prosessen.
Rødt vil videre fortsette vårt arbeid for styrking av familier som sliter økonomisk og sosialt, og
for å bedre deres situasjon, med et særlig fokus på barnefattigdom. Vi vil søke løsninger der
både familiers økonomi bedres, samtidig som vi vil jobbe med tiltak som kan gjøre noe i
forhold til utenforskap. Et element i dette er å ikke inkludere barnetrygden i utregningen for
sosialhjelp.
Vi ønsker også være proaktive og progressive i vår miljøinnsats. Vi ønsker å sette i gang
tiltak innen de mest opplagte miljøområdene samtidig som Miljøplanen er under utredning,
slik som ENØK-tiltak i kommunale bygg eller lignende. Vi ser ingen grunn til å vente på
planen for å sette i gang arbeidet.
Det tvinger seg også frem et videre fokus på lederstrukturen i kommunen, og i hvilken grad vi
kan spare penger på toppstillinger. I fjorårets budsjettforhandling ble det avsatt midler til å se
på nettopp dette spørsmålet, med et bestilt hovedfokus på om vi kan kutte lederstillinger i
kommunen, og resultatet av det var en rapport fra BDO som omhandlet arbeidsmetoder for
administrasjonen. Slik vi leser den rapporten unngår den elegant å svare på bestillingen fra
Bystyret, da den kun fokuserer på arbeidsmetoder for eksisterende ledelse, med de
eksisterende rammer, og ofrer ingen fokus på besparende endringer av de rammene. Dette
manglende fokuset på bestillingen fra Bystyret virker begrunnet i bestillingen fra
administrasjonen rapporten er basert på. Dette betyr at vi må følge opp dette spørsmålet på
en annen måte, og Rødt vil se etter muligheter for det.
En annen bestilling fra budsjettforhandlingene i fjor var en full gjennomgang av kommunens
bruk av konsulenttjenester, og hvilke potensielle besparelser vi ville kunne hente ut av en slik
oversikt. Til tross for at det gjennom året sporadisk har vørt et tema, kan vi ikke si at dette
arbeidet er gjennomført i sin helhet. Hva kan vi med fordel overføre til våre egne folk
gjennom målrettet kompetanseheving? Hvordan kan vi fremtiden tjene på en slik satsing?
I forhold til noen av enkeltpunktene i budsjettforslaget kan vi nevne et par som stikker seg ut
for oss:
-

-

Kutt i renhold. Det fremkommer jo i saken at det er en vrien timing på dette forslaget,
gitt pandemien vi fortsatt opplever, men vi mener dette er et uheldig tiltak uavhengig
av dagens situasjon. Vi har applaudert rengjøringspersonalet i hele år, og kanskje
blitt påminnet i hvilken grad disse, i stor grad «usynlige», medarbeiderne gjør at våre
daglige arbeidsliv, skolehverdag og fritidsaktiviteter lar seg gjennomføre. Å kutte i
denne sektoren fremstår ikke bare som umusikalsk, men direkte uklokt.
Røyslandelevene… Vi vil oppfordre kommunedirektøren til å om mulig inngå
forhandlinger med nabokommunen om kostnadene knyttet til denne avtalen, samtidig
som vi mener elevene det her er snakk om selv må få velge hvilke skoler de skal
fortsette ved i tiden fremover.

Til sist vil vi si at Rødt ønsker et mer ekspansivt budsjett. Kommunedirektøren sier i sin
innledning at vi ikke må bli overveldet av utfordringene vi har foran oss, og ikke kun fokusere
på det negative. I det legger vi at vi som politikere også må gripe muligheten til å bruke
midler målrettet til tiltak som bedrer situasjonen for kommunens innbyggere, og der vi
sammen kan bygge, stein på stein, en positiv fremtid for hele kommunen. For å klare det må
vi tørre å bruke midler, også fra disposisjonsfondet, på gode ideer og veloverveide tiltak som
vil gi oss både sosial og økonomisk avkastning på sikt. Det vil i Rødt jobbe får å få til, helst
tverrpolitisk, med et ønske om, og trua på, en positiv vridning av dagens negative trender i
kommunen.

