
FORORD 

Reform -97 er bare ei1 av mange reformer kommunene har fiht ansvar for [1 gjennomføre de siste 
årene. Reformkåtheten til regjeri nga er enorm, spes ielt for reformer kommunene får ansvaret for. RV 
ser disse reformene som en m:1te ti tvinge ansvaret for velferdsstaten nedover i systemet på, uten å 
følge opp med økonomisk kompensasjon. Reformene settes dermed ut i livet uten at de kan fungere 
slik de var ment faglig se tt. HVPU-reformen, kommunalisering av sykehjem, desentralisering av 
psykiatrien er noen eksempler ptt store reformer som er blitt pressa ptt kommunene med lovnader om 
full økonomisk kompensasjon. uten at lovnadene er blitt holdt etter at reformene er vedtatt. Som 
kommunepolitiker i Troms~l har jeg ikke tall på hvor mange uttalelser RV har foreslått i Tromsø 
kommunestyre om at kommunrn krever kompensasjon for de nye oppgavene den er pålagt. RV 
begynte, men i dag er det en gjennomgangstone blant lokalpolitikere - nærmest partiuavhengig - at 
kronene ikke strekker til for alle oppgavene som kommunaliseres. 

RV i Tromsø krevde under budsjet tbehandlingen for 1996 at kommunen måtte utsette gjennom
føringen av reformen (samme forslag som i Kristiansand og Odda). Vi ønsket å avvente regne
stykkene i alle kommunene for ~1 vise at de reelle investeringsutgiftene i forbindelse med reformen 
måtte være utgangspunkt for gjenno mførin gen av den . Pr. i dag har regjeringa beregnet kostnadene til 
2,9 mrd. kr. Dette gis som et investeringstilskudd på 20.000 kr pr. plass. I tillegg kommer en 
amortiseringsstøtte pt1 198 mill. kr. pr. ,li', som skal fordeles på alle kommunene. Dette har vist seg å 
være util strekkelig (se ogstt side I 0) . RVs forslag i Tromsø fikk imidlertid liten støtte. Lokalpolitik
erne sutrer over kommunalisering, men sluker likevel de fleste diktat fra regjeringa, også de som 
innebærer nedskjæringer i de delene av velferdsstaten som kommunene forvalter (og det er ikke så 
rent få etterhvert!). 

Det er flere kommuner som har fiht nok, og har tatt opp kampen om at kravet om reell fullfinansiering 
mJ etterkommes hvis reformen skal realiseres. Denne protestbevegelsen er det viktig å støtte opp om. 
Både fordi disse kommunen har alt ~i vinne ptt ;°1 nek te til de får ele nødvendige midlene, og fordi fl ere 
kommuner kan komme etter, selv om de pr. i dag har starta gjennomføringa av reformen. 

RV har laga dette heftet for å gi ele som står i kampen, argumenter og eksempler som kan brukes i 
kampen for statlig fullfinansiering. Neste runde i kampen blir når rapporten om kommunenes reelle 
kostnader kommer ut i v,1r. 

I utgangspunktet er RV helt imot at 6-ttringene skal inn i skolen. Her er vi på linje med Norsk Lærer
lag. Heftet gir ogst1 argumenter for dette synet og andre negative utviklingstrekk i den norske skolen . 
Men dette er en annen kamp som mil utkjempes over litt lengre tid enn kravet om statlig fullfinan
siering. 

Jeg httper heftet blir til nytte for Lercre, foreldre, folkevalgte, organisasjoner, aksjoner i nærmiljø og på 
landsbasis 111.fl . Kampen for en bedre skole og kampen mot utarming av velferdsstaten gjennom 
kommunalisering uten økonomisk kompensasjon kan ikke vinnes uten at mange flere kaster seg inn i 
den, organiserer seg koll ektivt og lager virkelig rabalder. 

Tromsø, mars 1996 
Charlotte R. Kristh111se11 
Nestleder i RV 
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Denne versjonen av forordet ligger innlagt i noen utgaver av 
heftet "Blod, svette og tårer – 6-åringene inn i skolen".




