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Jeg er en dame på snart 70 år som skulle ønske at dere gikk skikkelig radikalt til verks når det 

gjelder nye fylkes- og kommunegrenser. Hvorfor ikke fjerne alle dagens grenser å gå opp alt på 

nytt? Lag nye grenser ut fra hvordan verden ser ut i dag og hva som vil være mest praktisk for 

befolkningen de neste 50 år. 

I neste runde foreslår jeg at dere flytter alle oppgaver som handler om omsorgen for mennesker 

over til de nye storkommunene og alt av tekniske oppgaver over til de nye fylkeskommunene. 

Kanskje blir det mer interessesant for damer å delta i kommunepolitikken hvis det handler mer 

om myke verdier og mindre om infrastuktur, næringsutvikling, tekniske ting og store 

investeringer etc.  

Det er i storkommunen vi bor. Her skal det handle om barnehager, barneskoler, ungdomsskoler 

og videregående skoler. Her skal det handle om helsehjelp for alle og om eldreomsorg. Jeg 

drømmer om fritt sykehjemsvalg og et sted der det finnes noen rom disponible der jeg selv kan 

booke meg inn for noen dager, hvis jeg selv eller mine nærmeste mener at jeg trenger det.  

På vegne av alle ungdommer drømmer jeg om at de nye storkommunene får overført alt ansvar 

for utdanning til og med videregående skoles nivå og ansvar for all oppfølging uansett 

hjelpebehov. Det er på tide at hele hjelpeapparatet for de unge samles under den kommunale 

paraplyen, og ikke som i dag er spredd over flere nivå og et utall av instanser. 

En slik omlegging vil skape nye arbeidsplasser i storkommunen og bidra til bosetting ikke bare i 

sentrum men også i "sovebyene" rundt omkring. Dette på grunn av verdivalg. Instansen vil få en 

mer målrettet brukergruppe. Vi vil også få et mer treffsikkert hjelpeapparat som kan jobbe 

tverrfaglig, forebyggende og forhåpentligvis forhindre utstøting fra videregående skoler. Hvis vi 

bygger opp gode kompetansemiljø i alle de nye regionene, vil alle som brenner for å jobbe med 

barn og ungdom finne interresante jobber i nærheten av der de vil bo.  

Tilsvarende gjelder for de som ønsker å jobbe med voksne brukergrupper enten de er født og 

oppvokst i Norge eller i andre land.  

Hilsen  

Eva Jørgensen 


