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Alle kom helskinnet
fra politisk duell
- Vindmøllene er vedtatt ved
folkeavstemning. Den er rådgivende, ja. Men kommunen har
også skrevet kontrakter med
utbyggere. Det får konsekvenser for kommunen. Vi kan ikke
løpe rundt og signere kontrakter, for så å vedta det motsatte i
neste omgang, sier Bremnes.

Men politikere
avslørte nye takter
både i synet på en
framtidig Sistranda
skole og samarbeidskonstellasjoner etter valget,
under onsdagens
valgdebatt på
Sistranda.

Rødgrønn samarbeidsvilje

HF Morten Værnes

Rundt 30 personer møtte fram
for å overvære valgdebatten i
regi av Fagforbundet Frøya i
Frøya kulturhus onsdag kveld.
Debatten ble stødig ledet av
nestleder Gunn Elin Flakne i
Fagforbundet Sør-Trøndelag,
som etter debatten uttalte at
hun syntes debatten synligjorde
store ideologiske forskjeller
mellom partiene.

Sp åpner for nybygg
Et av de mer overraskende
poengene i debatten kom tidlig
fra Senterpartiets tredjekandidat før kommunevalget 10. september, Bjørnar Johansen. Han
avslørte at han, dersom han
kommer inn i kommunestyret
etter valget, vil være positiv til
nybygg ved Sistranda skole.
Dette bryter med partiets
nåværende representanter, som
har gått inn for at Sistranda
skole bør renoveres.
- Vi bør bygge en ny skole til
beste for våre etterkommere.
Vi hadde råd til det på 60-tallet
da kommunen var fattig. Da må
vi ha råd til det også i dagens
rike Norge, sier Johansen.
Han legger til at han er fullstendig klar over at partiets
representanter i kommunestyret i dag, har et annet syn i denne saken.
Spørsmålet om renovering
eller nybygg på Sistranda skole
ble klart det heteste temaet
både i intensitet og i antall
replikker i debatten.
Krfs ordførerkandidat Sveinung Gundersen viste seg igjen
som en sterk forkjemper for å

SAKLIG: Debatten var preget av saklighet og få personangrep.
bygge ny skole.

Varslet nedskjæringer
De mest markante tilhengerne
av å renovere skolen, Venstres
Arvid Hammernes og Frps Halgeir Bremnes, påpekte begge i
debatten at rådmannen i Frøya
har lagt fram et notat som viser
behov for innsparinger på 10
millioner kroner årlig i neste
fireårsperiode.
- Tidligere har vi bygd ut
sykehjemmet for å fjerne korridorpasientene. Nå hører jeg at
beboerne der på vei ut i korridorene igjen. Hvor skal vi ta
pengene fra, spør Bremnes.
Hammernes viser til et overslag for sju år siden, som skal ha
vist en totalkostnad på 33 millioner for å renovere Sistranda
skole. Når det gjelder kostnaden for å bygge ny skole, opererer debattantene med svært
sprikende anslag.
- Vi snakker ikke om 120 millioner, men om 75 millioner
kroner, hevder Stølan, som sier
Arbeiderpartiet går inn for å
bygge ny skole slik saken ligger
i dag.
Høyre stilte med sin fjerdekandidat Lars Nordgård i debatten. Han sier at partiet ønsker
ny skole på Sistranda.
- Men ikke for enhver pris.
Hvis det anbudet som vinner
blir for dyrt, vil vi se på andre
alternativer, sier han, og påpe-

ker at det for Høyre er innholdet som er viktigst i skolen, og
at partiet ønsker mer disiplin og
orden.

Vil styrke forholdet til Hitra
Dagens ordfører fra Venstre,
slo hardt i fra seg verbalt under
hele debatten, blant annet i
ordskiftet om interkommunalt
samarbeid. Hammernes kritiserer både politiske motstandere
og Fagforbundet Frøya for alt
for seint i prosessen å ha sagt
nei, da det ble forsøkt å komme
fram til et forpliktende interkommunalt samarbeid med
Hitra kommune i inneværende
periode.
- Etter bruddet var jeg initiativtaker til å få på plass Samarbeidsforum Hitra - Frøya. Forumet har fungert veldig bra. Jeg
har også vært en pådriver for å
få til samarbeid med Samarbeidskomiteen for orkdalsregionen, påpeker Hammernes.
Også SVs ordførerkandidat
Ola Vie vil ha mer samarbeid.
- Jeg utfordrer panelet til å
komme med noen kløktige tanker omkring hvordan vi skal få
utøvet
kommunesamarbeid
med naboene våre på en mye
bedre måte enn vi har gjort hittil. Folk flest ønsker samarbeid,
og de kan ikke forstå hvorfor
politikere og administrasjon på
Hitra og Frøya ikke klarer å
samarbeide, sier Vie.

Under debatten valgte SV å
dele partiets totale taletid
mellom Vie og partiets andrekandidat Malene Paulsen. Hun
er både den yngste og den eneste jenta i panelet.
En av de frammøtte i salen
utfordrer panelet på hvilket
menneskesyn de har, og på
hvordan de forholder seg til
homofili, da Paulsen tar ordet:
- Nesten alle mine venner er
homofile. Du avviser ikke et
menneske du har kjent hele
livet om han plutselig kommer
til deg og sier han er homofil.
De er akkurat like bra mennesker som alle andre. Og de bør
ha akkurat like stor rett både til
å adoptere barn, ha barn og til å
gifte seg.
Uttalelsen blir deretter bifalt
av alle de andre i panelet. Krfs
Gundersen sier det slik:
- Selvfølgelig skal vi ha
respekt for alle mennesker uansett legning.

Uenige om privatisering
Onsdagens debatt synliggjorde
store
meningsforskjeller
mellom partiene i spørsmålet
om konkurranseutsetting og
utskilling av kommunale tjenester i enheter og foretak. På dette spørsmålet sier Ap og SV
klart nei.
- Vi må ha en sterk offentlig
sektor for å klare å løse kommunens lovpålagte oppgaver,
sier Aps Hans Stølan.
Krfs Gundersen sier han ikke
kan se at noen av dagens tjenesteområder bør konkurranseutsettes, mens representantene
fra Høyre, Frp og Venstre uttaler at de er positive til konkurranseutsetting dersom det gir
en høyere kvalitet på tjenestene
til samme eller lavere pris.
Spørsmålet om en mulig
framtidig vindmøllepark på
Frøya ble brakt på banen av
Senterpartiets
representant,
som sier han fortsatt vil jobbe
for at det ikke skal komme
vindmøller på Frøya.
På dette punktet møter han
sterkest motstand fra Frp:

Både Arbeiderpartiets Stølan
og SVs Vie signaliserer at de vil
undersøke mulighetene for et
rødgrønt samarbeid på Frøya
etter valget.
- Ap går til valg på egen politikk, eget program og egen ordførerkandidat. Skulle vi ikke
lykkes med å få flertall på
Frøya alene etter valget, er det
naturlig å undersøke muligheten for rødgrønt samarbeid
først. Om det ikke lykkes, kan
vi vurdere andre samarbeidspartnere, sier Stølan.
Senterpartiets
Johansen
ønsker ikke å forskuttere noe
politisk samarbeid på forhånd,
og påpeker at det er opp til velgerne å stemme inn den kandidaten på Senterpartiets liste de
ønsker å se i kommunestyret.

Splittet borgerlig side
For borgerlig side på Frøya vil
ingen av representantene under
onsdagens debatt forskuttere et
samarbeid etter valget.
Det går klart fram at sårene
etter bruddet mellom de fem
partiene som ble enige om å
samarbeide etter forrige kommunevalg, fortsatt stikker dypt.
- Vi gikk til valg på samarbeid mellom fem partier. Det
ble for vanskelig, og erfaringa
viser at vi i Krf har jobbet godt
sammen med Ap og Høyre i
arbeidet med både budsjett og
praktisk politikk i inneværende
periode, sier Krfs Gundersen.
Han uttrykker også glede
over at Sps Johansen nå sier
han støtter Krf, Høyre og Ap i
ønsket om nybygg ved Sistranda skole.
Venstres Hammernes sier
det normalt bør være slik at de
borgerlige partiene tilstreber et
samarbeid etter valget.
- Men Venstre har ikke forpliktet seg til noe som helst på
forhånd. God politisk ledelse
og gjennomslag for viktige
saker er viktig, sier han.
Frps Bremnes benytter også
anledningen til å peke på den
brutte avtalen mellom de fem
borgerlige partiene.
- Etter et par år har dette
dokumentet plutselig ingen verdi lenger. I det private ville noe
slikt ført til en rettsak. Det
handler om at vi skal kunne stole på hverandre. Frp går til valg
med ett mål for øyet, og det er
bedre elderomsorg, helse og
skole. Får vi til det, kan vi samarbeide med flere, sier Bremnes.

