
www.sor-nett.no

S O R R A P P O R T N R . 2 – 2 0 0 3

3

Kommuner
på felgen
Norske kommuner er på felgen. Økonomisk. Sier de.
Jern-Erna – kommunalministeren – sier noe annet.
Ordførere og rådmenn dokumenterer den kommunale elendigheten.
Erna Solbergs byråkrater dokumenterer på sin side hvor mange milliarder
NOK elendigheten koster.
Kommunalpolitikere truer med å forlate lokaldemokratiet.
Erna Solberg sier at det får de da bare gjøre.
Hun ser muligens for seg at det kan lette hennes uttalte plan om å redusere
antall kommuner. Om det i så fall fører til at den kommunale elendigheten
blir redusert, se det vet ingen.
Dette er ikke en sujett for et absurd teater. Dette er virkeligheten i Norge i
2003. I det Norge som er «et av verdens rikeste land». I alle fall regnet i
NOK. Det er bare det, at hvis vi bare regner vår rikdom i norske kroner,
ender vi som fattiglemmer i verden.
For mange er det komplett ubegripelig at norske kommuner er på felgen
økonomisk. Etter vanlig forstand må dette speile vanstyre. Dét er imidlertid
ikke poenget her.
Poenget ligger i et utsagn fra den gamle pressemann og filmskaper Arne
Schouen. Han kjempet drabelig for utviklingshemmedes rett til å regnes
som mennesker. I denne kampen uttalte han noe i retning av at «…en hver
sivilisasjon skal bedømmes etter hvordan den tar vare på sine svake…»
Vår sivilisasjon er i så måte for tiden i faresonen.
Gjennom blant andre Arne Schouens, NFPUs, i all beskjedenhet SORs og
mange andres innsats, har utviklingshemmede, og andre som har vansker
med å representere seg selv med kraft, blitt en del av samfunnet. Med selv-
følgelig rett til nødvendig bistand til å delta i det samfunnet de selvsagt skal
være en del av.
Nå er de i full fart tilbake til en posisjon som salderingspost i de kommunale
budsjettene.
Hvis ikke kommunene klarer å snu denne uverdige utviklingen, med eller
uten hjelp av kommunal– og regionalminister Erna Solberg, havner snart
hele samfunnet vårt på felgen.
Og da ikke i økonomisk forstand.
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