Reguler arbeidslivet
Interpellasjonsdebatten fra Kommunestyremøtet 25.feb. 2021
DEBATTEN i kommunestyret var både oppløftende og skuffende. Oppløftende fordi mange
ville delta enda dette var siste sak på et slitsomt møte på nett. Vi får kanskje et eget
temamøte om demografi. Da kan vi komme tilbake til realitetene av at vår viktigste ressurs,
menneskelig arbeidskraft, minker i hele landsdelen. Uten arbeidskraft vil vi bare bli en
råvareleverandør og koloni for resten av landet.
Det skuffende var avsporinger i debatten. De såkalte nav-ere var ikke tema her. Å stille krav
til de som er blitt arbeidsledige, er et kritikkverdig syn på mennesket og samfunnet. Det er
samfunnet som må skaffe arbeid og gjøre seg nytte av den arbeidskrafta som er tilgjengelig.
Jfr. Grunnloven om rett til arbeid. Det er en samfunnsoppgave å tilrettelegge for både
restarbeidskraft og til de forutsetninger og evner den enkelte har. Det er samfunnet som må
styres slik at folk får interessante oppgaver, jfr. Arbeidsmiljøloven §4. Om ikke debatten
berørte det denne gang, så vil vi få debatt i neste kommunestyret om arbeidslivskriminalitet.
Det temaet vil mye mer gjelde konkret regulering av arbeidsmarkedet og sosial dumping
som bl.a. var temaet på interpellasjonen min og som få ville følge opp.
Kommunepolitikere må interessere seg i de nasjonale utfordringene som kommer. En skal
ikke bare diskutere reguleringer og interne budsjett. Kommunepolitikerne uavhengig av
parti, må kunne samle seg om krav til at statlige arbeidsplasser skal beholds i distriktene.
Distriktsutvalgets melding om levedyktige lokalsamfunn må vi ta opp. Og Perspektivmeldinga
(Meld.St.14 i år) gir ikke bare et skremselsbilde som noen påsto. Vi må påvirke debattene på
Stortinget som viser verdien av å bruke hele landet.
Men kommunen må også være konsekvent. Om det er noe å spare på gebyrer ved å sette
banktjenestene bort til danske banker, så må vi spørre om det tjener lokalsamfunnet?
Kommunen har ikke råd til å miste arbeidsplasser innen bankvesenet heller. Våre valg skal
ikke bare styres av økonomi, vi må se på konsekvenser.
Mye av de problemene vi sliter med, er på grunn av EØS-avtalen. Vi blir påtvunget
markedsliberalistisk politikk som skal overstyre våre mer fornuftige helhetsmål, et levedyktig
og bærekraftig lokalsamfunn for fremtida. Markedskreftene må derfor styres. Det gir ikke EU
oss anledning til. Og våre politikere fra H til AP vil ikke diskutere og synliggjøre at de er i ferd
med å innføre middelalderens dansketid igjen.
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