Interpellasjon Harstad kommunestyre, den 25.februar 2021:

Reguler arbeidsmarkedet
Aldersfordelinga i Harstads befolkning er urovekkende. Vi er nå i en situasjon at årskullene
som går ut av arbeidslivet er like store som Harstad-ungdom på tur inn i arbeidslivet.
Årskullene 65-69 utgjør 1435 personer og aldersgruppa 15-19 er på 1452 personer. Velger
noen å ta ut AFP eller må slutte tidligere, så er det faktisk flere som går ut av arbeidslivet enn
hva egne ungdomskull kan erstatte. Vi veit og at ungdommen vår i stor grad må reise bort
for å få seg utdanning, og for noen er utdanninga til jobber som ikke fins i vår kommune.
Dessuten er ungdommen i en fase av livet hvor de fort slår seg ned på studiestedet. Talene
fra barnekullene er enda mer dramatiske.
Den tilsynelatende løsninga er å skaffe flere arbeidsplasser for både å beholde ungdommen
vår og få tilflytting. Det er ei problemstilling som alle kommunene i landsdelen vår prøver på,
og det er kommuner som har minst like stygge demografi-tall som oss.
Vi er nødt til å engasjere oss i de debattene som nå går i landet. Vi har 200.000 arbeidsledige
mens vi importerer 250 000 arbeidsinnvandrere der halvparten ikke er bosatt i landet.
Tallene ble avdekket i forbindelse med den pågående pandemi-stenginga av grensen. Vi
tillater at jordbruket, reiselivet, byggebransjen, verkstedindustrien, fiskeindustrien og
helsevesenet får drive med sosial dumping.
Vi som politikere må arbeide for at ledighetstallene og arbeidskraftbehovet går ut i null. Vi
kan ikke sitte og se på at lønningene er så lave at en ikke kan leve av dem her i landet. Alle
som jobber i Norge, må ha norske lønninger og norske vilkår. Får vi lønningene opp på norsk
nivå, vil nødvendig arbeidskraft se seg i stand til å slå seg ned. Det vil hjelpe på situasjonen.
Får vi ikke lønningene opp på norsk standard, så vil vi heller ikke ha arbeidsplasser for vår
ungdom.
Perspektivmeldinga (Meld.St.14 2020-21) som ble lagt frem 12. februar avdekker at det i dag
er 4 arbeidstakere bak hver pensjonist, men om 40 år er det bare 2 arbeidstakere.
Perspektivmeldinga regner med lavere oljeinntekter og færre skattebetalere i forhold til de
eldre.
Vi som reguleringsmyndigheter, har derfor et ansvar. Et ansvar som ikke bare går ut på å
legge til rette for næringsvirksomhet. Vi må stille betingelser ved tillatelsene vi gir. I Harstad
er det dette fora – kommunestyret - som har ansvaret med å sette rammebetingelser som
sikrer ei trygg, sikker og bærekraftig fremtid, både for klima, ressurser og for folk som gamle
og unge.
Har kommunen ressurser til å utrede plansakene i et mer helhetlig perspektiv som ivaretar
vårt livsgrunnlag i landsdelen? Har ordførerens parti vilje til å ta inn over seg både
klimakrisen og den økonomiske utfordringa sett fra arbeidsfolk sitt ståsted?

Frode Bygdnes, Rødt

Harstad har bare 1200

Harstad har bare 1200 barn under 5 år. Det er dramatisk når mer enn 1435 mennesker har gått over i
pensjonistenes rekker på de første fem årene.

