Avklaringsfase
– trenger vi sammenslåing?
Statsbudsjettet ble preget av et forestående stortingsvalg. Like fullt endte
budsjettet med at Stokke måtte kutte 7 millioner i forhold til året før. Kommunen leverer gode tjenester til innbyggerne våre, men for hvert år som
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av kommunale tjenester, lønns- og prisvekst. De nye oppgavene kommunen får følges ikke opp med tilstrekkelige bevilgninger. I tillegg kommer
etterslep på pensjonsforpliktelsene. Slik har situasjonen for kommuneøkonomien vært i mange år uansett hvilke partier som har hatt regjeringsmakt. Kvaliteten på tjenestene til innbyggerne i Stokke vil bli spist opp fra
innsiden om ikke vi som er politikere gjennomfører drastiske strukturelle
tiltak.
Dette er ikke nytt, verken for Stokke eller de øvrige Vestfold-kommunene. Det er færre enn 20 kommuner i Norge som har lavere skatteinntekter pr innbygger enn Stokke, noe som merkes – og som vil bli synligere for
hvert år som går.
Stokke kommune var gjennom en betydelig omorganisering og restrukturering i 2008-2009 for å håndtere et fall i aksjemarkedet. Mye godt
arbeid ble gjort den gangen for å kutte kostnader. Vi har ikke veldig mye
mer å kutte på.
Mange innbyggere tror at en kommune i dag er omtrent slik den var før,
og at den «bare» leverer tjenester innenfor skole, barnehager, eldreomsorg,
tekniske tjenester og så videre. Det vil si tradisjonelle og enkle oppgaver
slik kommunene alltid har gjort. Sånn er det ikke.
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for oss, noe som fører til at kommunene må utvide sin kompetanse. Utviklingen har gått jevnt og trutt gjennom mange år uten at innbyggerne har
lagt så godt merke til de økte kravene som stilles til dagens kommuner.
Bare innenfor sektoren skole er det i dag mange områder som krever
spisskompetanse. Det er mange «smale» fagmiljøer som ikke fantes i den
offentlige skolen for bare noen tiår siden. Før gikk elever på skoler som
spesialiserte seg på funksjonshemminger som språk- og talevansker, synsog hørselsvansker, samt ulike sosiale og emosjonelle vansker i tillegg til
fysiske og psykiske funksjonshemminger. Det er ikke mange spesialskoler
igjen i Norge. Nå kan alle foreldre som ønsker det la barna gå på den kommunale skolen, uansett funksjonshemming.
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