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Vil ha storkommune rundt Ålesund

Ordfører Bjørn Tømmerdal er utålmodig og ønsker seg en storkommune i
ålesundsregionen.Foto: Petter Sandvik
Ordfører Bjørn Tømmerdal (H) i Ålesund ønsker kommunesammenslåing på den
politiske dagsorden. Han ser for seg at Ålesund, Giske, Haram, Sula og Skodje utvikler
seg til en moderne storkommune. Men først må kommunikasjonene på plass.
Petter Sandvik
Tømmerdal tror at en sammenslåing kan bidra til at det blir mulig å yte innbyggerne et bedre
tjenestetilbud enn hver enkelt kommune er i stand til hver for seg.
– Vi snakker her om kommuner som holder på å vokse seg i hop og der man ikke klart ser
grensene. Historien bak løsrivelsen av Sula og Skodje i 1977 bør ikke stenge for en
modernisering av kommunestrukturen, mener Tømmerdal som også tror nye generasjoner vil
se annerledes på dette spørsmålet.
Pakker
– Når regjeringa utover våren legger fram pakker for å redusere på arbeidsledigheten, burde
noe av pengene vært brukt til samferdselstiltak som kan gjøre at en storkommune fungerer
bedre. Her lokalt tenker jeg da spesielt på Hamnsundsambandet og tunnel under
Borgundfjorden, sier Tømmerdal og forklarer at dette er viktige samferdselstiltak som er
nødvendige for å få en ny storkommune i ålesundsområdet til å fungere som den skal.
Han sier med klar adresse til partia i regjering at han synes det er rart at våre sentrale
politikere ikke ser muligheten for en slik kopling.
Hadde slike penger kommet på plass, tror han at det ville ha vært mulig med et pilotprosjekt
med Ålesund, Giske, Haram, Sula og Skodje som deltakere.
Utfordret

På møtet i Ålesundregionens Utviklingsselskap (ÅRU) i går, der stortingspolitikerne på
Mørebenken var til stede, utfordret ålesundsordføreren våre egne stortingspolitikerne om
nettopp kommunesammenslåing.
Tømmerdal ville vite om Arbeiderpartiet var villig til å bruke tvang til å få til strukturelle
endringer.
Ikke tvang
Nestoren blant politikerne på Mørebenken, Asmund Kristoffersen (Ap), gjorde det klart at
tvang ikke var aktuelt. Men han var åpen for bruk av politiske gulrøtter for å få til en slik
utvikling.
Avtroppende stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Karita Bekkemellem, var redd hennes
partifelle hadde rett i at det neppe kom til å bli kommunesammenslåinger av noe omfang.
– Vi opplever politisk feighet i alle politiske parti. De som styrer tar ikke det lederskap som er
nødvendig, tordnet hun.
Hun innrømmer likevel overfor Sunnmørsposten at dette med kommunesammenslåing er et
politisk minefelt.
– Jeg ønsker ikke å peke ut kommuner som bør slå seg sammen. Men jeg er sikker på at vi
rundt omkring har mange kommuner der innbyggerne ved en sammenslåing vil få et mye
bedre tilbud. Det er snakk om å få mest mulig ut av hver kommunal krone. Når vi fører denne
debatten, er det viktig at vi gjør det slik at innbyggerne føler seg trygge, og ikke minst de
ansatte i kommunene. De skal ikke miste jobbene sine.
Egeninteressser
Karita Bekkemellem har også registrert at mange kommunepolitikere har sterke
egeninteresser av å beholde kommunestrukturene som de er i dag.
– Slik er det også om vi beveger oss over til fylkeskommunen, tror hun.
– Er det debatt om kommunesammenslåing i Arbeiderpartiet om dagen?
– Alle politiske parti er nå i gang med utforming av sine politiske program.
Sammenslåing er en debatt som kommer opp med jevne mellomrom, men all erfaring tilsier at
det er vanskelig å få til noen skikkelig debatt, sier hun.
Ørsta-ordfører og partikollega Gudny Fagerhol var med på et tilløp til en
kommunesammenslåingsdebatt ved siste valg. Det ble satt ned komite. Men da Volda gjorde
vedtak om at de ikke ville være med videre, rant det hele ut i sanden.
– Før vi begynner å snakke om kommunesammenslåing, bør vi klare å samarbeide om enkle
ting. Skulle det vise seg at vi har noe å tjene på en sammenslåing, så er jeg gjerne med på å ta
opp igjen denne debatten, sier ordfører Gudny Fagerhol.
Ålesundsordfører Bjørn Tømmerdal sier han er glad for at Karita Bekkemellem våget å
snakke så rett fra levra.

For sin del lover han å holde temaet kommunesammenslåing varmt utover i valgkampen. Han
tror dette kommer til å bli av de viktige sakene som velgerne må ta stilling til ved neste valg.
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