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Velmangler byen i det yttersteØstfold
samlende visjoner, slik nyhetsredaktør
RoyFreddyAndersen skrev om forleden,
men er vi blitt så slappe imakrellen at vi
ikke engang kan samle oss omguttane i
rødt og hvitt?
Snaue 5 tusen på forrige kamp vitner

omat ikke bare laget,menhalve byen
kunne trenge tilmental støtte: Fotball-
supportere er et ytterst følsomt folke-
ferd. Vi synker raskt inn i det tjukkeste
mørke når ballen triller inn i egetmål, og
reiser ossmed sinnssyk jubel når FFK
går veien.
Årets sesong ble en prøvelse, riktignok

på nest øverste hylle,men se om ikke
taktenemot LøvHam tente et håp høy-
ere ennOnsøyknipen.Mer kontant pas-
ningsspill, og ikke fullt såmange 43-
trekks-angrep for å ytemotstanderen u-
hjelpmed å organisere sitt forsvar.
Noe er på gang! Alt annet ennpropp-

fulle tribuner og folkelig stemmeprakt
torsdag 25.11 kl. 20.00 vil utradere vår
selvrespekt. Omvi så skal ty til rævkrok
for å holde varmen, og kollektivt slå floke
(hvordan har jeg ikke helt funnet ut av) –
Fredrikstads rykte som fotballaristokrat
og jubelby står på spill.
For å låne ord fra fotballpoesien:Hæl-

læ! / Hællæ! / Fredrikstad er her!
Freddy Fjellheim

Platået 1, 1624 Gressvik

VISJONER FOR FREDRIKSTAD

Hællæ, hællæ

Ber innbyggerne stille opp FFK fortjener full støtte i opprykkskampene,og brevskriveren ber oss fylle tribunene.
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Nylig var detKULKVELDpåSpetalen skole. Foresatte,
søsken, besteforeldre og naboer var invitert.Mangemøtte
opp.Det var folk over alt. Det virker somomnesten alle
sombor i Saltnes var innomskolen disse kveldstimene.
Vi somkom fikk oppleve at elevene hadde laget et variert

programmedulike aktiviteter, underholdningsinnslag og
innslag til informasjon. I alle rommene på skolen skjedde
det noe. Tema for kvelden var «Godt å være, godt å lære. »
I år var det flere avAstrid Lindgrens figurer somvar sne-

kret sammen til små sketsjer, sanginnslag, blokkfløyte- og
gitarspill. Korpset i Saltnes var godmusikalsk støtte.
Kjempemorsomt og veldig bra.Mange foreldre filmet sine
håpefulle, de hadde god grunn til å være stolte over barna
sine.
Noen elever hadde jobbetmedmobbeforebyggende ar-

beid. De illustrerte dette gjennomsmå filmsnutter.
En gruppe elever hadde laget en gatemed innlagt strøm til
boligene og gatelys.Masse jobb og kjempefin læring der
kunnskap fra flere av skolefagene var sett i sammenheng.
Å lage perlebilder var en populær aktivitet,mange var

innomdiskoteket SFO sto ansvarlig for og det skjedde også
mye annet.
Dessuten ble det ble solgt kaker og kaffe. SNU (Saltnes

nærmiljøutvalg) sto ute i kulden og solgte hamburgere og
popcorn.
Spetalen skole hadde laget et flott arrangement. Takk for

at vi ble invitert til å komme, det ble en kul kveld.
Ola Rusaanes

Medlem av oppvekst- og kulturutvalget
Kari Koppang Fuglevik

kommunestyrerepresentant

KULTUR I RÅDE

Kul kveld på
Spetalen skoleArbeiderpartiet har startet en debatt omkom-

munestruktur frammot neste valg. Vimener det
er behov for endringer i kommunestrukturen,
men at sammenslåinger somhovedregel skal
være frivillig og premieres økonomisk.Men vi åp-
ner også for tvangssammenslåing. Det tror jeg er
helt nødvendig!
DaErnaSolberg var kommunalminister

startet hun endebatt om sammenslåing av kom-
muner og fylkeskommuner.Hennes virkemiddel
for å få det til, var sulteforing av kommunene slik
at de av nød skulle slå seg sammen.Det hadde
ingen effekt. Vi gikk fra 433 til 430 kommuner i
den perioden. RegjeringenStoltenberg har valgt
en annen strategi.
Sammenslåing er frivillig og de siste årene fra

2005 har kommunene fått overført 40mrd.mer til
kommunale tjenester. Likevel har kommunene
økonomiske utfordringer.Mange kommuner
varsler nedskjæringer og kutt i tjenestetilbudet
til innbyggerne i neste års budsjett. Endringer i
kommunestruktur er derimot ikke et tema.
Detmånye grep til i kommunene for å få kost-

nadsveksten under kontroll, samtidig somkom-
munene skal gi gode tjenester til innbyggerne.
Offentlig sektormå effektiviseres og fornyes
både på statlig og kommunalt nivå.Mange kom-
muner er for små til å kunne opprettholde et
godt fagmiljø innenfor alle områder kommunen
har ansvar for.
Det er et problematman ikke får rekruttert

dyktig fagpersonale innenfor skole, helse og el-
dreomsorg i enkelte kommuner for å kunne gi
innbyggerne de tjenester de skal ha. Småkom-
muner kan også gi en dyr struktur innenfor sko-
le, helse- og eldreomsorg.OECDpeker i sin årli-
ge rapport omden økonomiske utviklingen i
Norge på, at vi brukermye penger på skole og
helsemendet gir ikke den ønskede kvalitet på
tjenestene.
Vimå spørre oss omdet er viktigere å opprett-

holde kommuneadministrasjoner, og små skoler

og sykehjem, enn å tilby gode tjenester til inn-
byggerne?
Interkommunalt samarbeid kan være funksjo-

nelt på noen områder,mendet er ikke til å kom-
mebort ifra at slike samarbeidsformer tar avgjø-
relsene bort fra kommunestyrene somer direkte
valgt av velgerne, og over i styrer og rådmed in-
direkte valgtemedlemmer.
Jeg er derfor svært skeptisk til forslaget omå

utvide denne samarbeidsformen ytterligere i så-
kalte samkommunermed indirekte valgte stor-
kommunestyrer. Det kan ikke være i innbygger-
nes interesser at enda flere avgjørelser tas i slike
fora.Oversikt og nærhet til beslutningstagerne
gjennomdirekte valgte organer blir borte.
Jeg er derfor overrasket over at enkelte tror

mer på interkommunalt samarbeid, enn større
kommunermeddirekte valgtemedlemmer av
kommunestyrene.Hvis oversikt og nærhet til
politikere og byråkrati er et suksesskriteriet for
en kommunedet er godt å være innbygger i –
hvorfor skulle ikke det væremulig å oppnå i en
større kommune også?
Det er så vidt jeg vet ikke noe problemå kom-

me i kontaktmed våre politikere og byråkrati i
bykommunene, eller fylkespolitikere og fylkes-
administrasjon?Og omdet er lettere å legge til
rette for individuelt tilpassede behov i en liten
enn en stor kommune vil vel være avhengig av
omkommunenhar penger og folk til å gjøre net-
toppdette?
Jegmener vimå få færre kommuneadministra-

sjoner og større fokus på tjenestetilbudet til inn-
byggerne. Vimå få færre –mendirekte valgte
kommunestyrer, ogmer fokus på politisk inn-
hold i forhold til innbyggernes og regionens be-
hov, framfor styrermed indirekte valgte repre-
sentanter.

Irene Johansen
stortingsrepresentant (Ap)

FREMTIDENS ORGANISERING

Kommunesammenslåing?


