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Ordførertoppmøte

STAVANGER
– Skal man få til forandring i ver-
den, så må det foregå i kommu-
nene, enten det gjelder integre-
ring eller klima, sier Eirik Faret 
Sakariassen, kommunalråd for 
SV i Stavanger.

Sammen med ordfører Chris-
tine Sagen Helgø (H) og varaord-
fører Bjørg Tysdal Moe (KrF) tok 
han denne uka imot 60 ordførere 
fra hele verden. Anledningen var 
den andre årskonferansen i nett-
verket Global Parliament of May-
ors (GPM). Organisasjonen har 
sete i Haag og bygger på prinsip-
pene til den amerikanske statsvi-
teren Benjamin Barber, som gikk 
bort i år. I boken If Mayors Ruled 
the World fra 2013 hevdet Barber 
med tyngde at problemer som 
klimaforandring, terror, fattig-
dom, våpenhandel og migrasjon 
er for innviklete for nasjonalsta-
tene – de må håndteres av ordfø-
rerne i verdens lokalsamfunn.

– Globaliseringen ga en følelse 
av å miste kontroll, men nå har 
fokus skiftet fra dysfunksjonelle 
nasjoner som ikke kan løse pro-
blemene, til byene som noder for 
et nytt globalt demokrati, med 
nye politiske handlinger, sa pro-
fessor Eric Corijn i en minnetale 
for Benjamin Barber under ord-
førertoppmøtet i Stavanger.

– Barber har lært oss at det er 
lokaldemokratiet som vil skape 
global forandring, enten det gjel-
der klima eller landenes sikker-
het, som skapes lokalt, sier Saka-
riassen.

Stanset mafiaen
En av de «globale» ordførerne 
som besøkte Stavanger, er Leo-
luca Orlando, som har sittet fire 
perioder som ordfører i Sicilias 
hovedstad Palermo. Orlando be-
gynte å kjempe mot mafiaen som 
rådgiver for Sicilias regionpresi-
dent på 70-tallet. Ved å overføre 
budsjettmyndighet til kommune-
ne fra det korrupte regionale ni-
vået, og ved å heve byggestandar-
dene slik at mafiaens kartellvirk-
somhet ble ulovlig, tok Orlando 
og presidenten kontroll på ma-
fiaen. President Mattarella ble li-
kvidert i 1980, og da gikk Orlando 
inn i politikken og ble ordfører i 
Palermo, hvor han de neste åre-
ne fratok mafiaen styringen. Se-
nere markerte den sentrum-ven-
stre-orienterte ordføreren sitt lo-
kaldemokratiske lederskap ved å 
gi opphold til flyktninger som an-
kom Palermo i båter. I Stavanger 
fikk han Benjamin Barbers pris 
for å være en progressiv stemme 
for kommunalt lederskap med 
global myndighet.

– Livet mitt ble endret da den 

politiske lederen Mattarella ble 
drept, og jeg forlot min stilling 
som professor for å gå fullt inn i 
politikken. I dag er Palermo ikke 
lenger styrt av mafiaen, sa Orlan-
do i takketalen på Sølvberget kul-
turhus.

Den norske modellen
Ordfører Christine Sagen Helgø i 
Stavanger sier det er på høy tid å 
anerkjenne at lokale folkevalgte 
ledere – også i Norge – spiller en 
rolle langt utover egne kommu-
negrenser. Da den engelske byen 
Bristol trakk seg som vert for Glo-
bal Parliament of Mayors like før 
sommeren, fikk formannskapet i 
Stavanger forespørsel og bestem-
te seg for å bli arrangør med kort 
frist.

– Jeg var med i den første sam-
lingen av ordførernettverket i 
Haag, og Stavanger er engasjert i 
Verdens energibyer og Smart Ci-
ties. Vi lærer mye av andre byer 
i slike nettverk; vi setter fokus 
på de myke verdiene og innbyg-
gerne, vi forbedrer rutinene våre 
for folk som flytter hit, vi utvikler 
møteplassene våre, lager tiltak 
for lokaldemokrati i bydelene, 
og vi trekker frivillige organisa-
sjoner inn i utviklingen av byen 
vår, sier Helgø. 

Hun understreker at ordfører-
ne i Global Parliament of Mayors 
– av dem flere fra afrikanske land 
– har utfordringer som skiller seg 
mye fra norske kommuners vir-
kelighet.

– I Cape Town er vannforsynin-
gen et stort problem, og vi har 
besøk fra en ordfører fra Venezu-
ela som er blitt tvunget til å flykte 
og søke asyl i Brasil.

Helgø viser til at norske byer 

har velferdssystemer og inntekts-
muligheter som ligger helt i øver-
ste sjiktet globalt.

– Kollegaene mine fra andre 
land er interessert i den norske 
modellen for å lede gass- og olje-
inntekter tilbake til folket.

Ifølge lokalpolitikere som fulg-
te ordførertoppmøtet, kan ver-
dens byer fortelle en annen his-
torie om de store utfordringene 
enn den man kjenner fra nasjo-
nale ledere.

– Den norske valgkampen 
handlet om at forskjellene i sam-
funnet skyldes kultur og livssyn, 
men ordførerne fra utlandet sier 
at de økonomiske forskjellene i et 
lokalsamfunn er langt viktigere 
og skaper større skillelinjer enn 
kultur og religion. Det synes jeg 
vi skal lytte til, sier SVs Eirik Sa-
kariassen.

ANDREAS HØY KNUDSEN,
andreas@nyhetstjenesterno

 

GLOBAL PARLIAMENT OF 
MAYORS

✦✦ Initiativ fra Dr. Benjamin Barber 
(USA), forfatter av boken «If Mayors 
Ruled the World: Dysfunctional Nati-
ons, Rising Cities» (2013)

✦✦ Andre årlige toppmøte ble arran-
gert i Stavanger med 60 ordførere 
fra bl.a. Atlanta, Cape Town, Bristol, 
Haag, Mannheim, Gent, Kandahar, 
Caracas, Warszawa, Hebron, Gagra 
(Pakistan) og Kampala.

✦✦ Temaer var migrasjon, klimaut-
fordringer, sikkerhet og myndig-
gjøring av byene.

✦✦ Målsetting å levere premisser 
for global oppgaveløsning direkte til 
regjeringer og FN-systemet.

– Bare kommunene kan redde verden
Dysfunksjonelle nasjonalstater kan ikke
løse de globale problemene – det kan 
LOKALDEMOKRATIETS LEDERE, ifølge globalt 
ordførertoppmøte i Stavanger.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø og SVs Eirik Faret Sakariassen 
tok imot 60 ordførere.   FOTO: MOHAMMED BASEFER 

KS boikotter  
reg jeringens utvalg
KS sier nei til å delta i utvalget regjeringen nå 
setter ned for å lage retningslinjer for fylkes-
politikernes GODTGJØRELSER. 

Kommunalminister Jan Tore 
Sanner (H) er nå i ferd med å 
få på plass utvalget som skal 
bremse godtgjørelsene til de 
politiske toppene i fylkene.

KS’ hovedstyre vedtok sist 
uke å avvise invitasjonen til å 
være med i utvalget. 

– KS ønsker ikke å sitte i et re-
gjeringsoppnevnt utvalg som 
skal mene noe om regionale fol-
kevalgtes godtgjørelser. Det har 
ikke regjering og storting noe 
med. Det er opp til kommune-
styrer og fylkesting, sier KS-le-
der Gunn Marit Helgesen.

På statsrådsnivå 
Stortinget vedtok å opprette ut-
valget da regionreformen ble 
behandlet i juni. Det var en del 
av avtalen om reformen, som 
ble inngått mellom de fire sam-
arbeidspartiene allerede i mars. 

Da pågikk det en debatt om 
fylkestoppenes godtgjørelser i 
flere fylker. Flere fylkesordføre-
re får godtgjørelser på samme 
nivå som statsråder. Det fikk 
stortingspolitikere til å reagere. 

Høyre, Fremskrittspartiet, 
Kristelig Folkeparti og Venstre 
står bak forslaget hvor Stortin-
get ber regjeringen: 

«sette ned et utvalg med re-
presentasjon bl.a. fra KS og fyl-
keskommunene for å utarbei-
de retningslinjer for godtgjø-
relse til folkevalgte på regionalt 
nivå.»

Partiene understreker «vik-
tigheten av at godtgjørelser til 
folkevalgte politikere er mode-
rate og har bred legitimitet».

Tar boikott til etterretning
– Dette vil jeg selvsagt følge opp, 
og utvalget vil bli satt ned om 
kort tid. Jeg tar til etterretning 
at KS sier nei til å være med i ut-
valget, sier kommunalminister 
Jan Tore Sanner (H).

KS-lederen kritiserte i mars 
utvalget for å være en «prinsipi-
elt svært uryddig» innblanding 
i lokaldemokratiet fra stortings-
flertallet. Helgesens umiddel-
bare kommentar var at KS ikke 
vil kaste bort tid på et slikt ut-
valg, og nå har altså hovedsty-
ret vedtatt dette formelt.

Om representanter fra enkel-
te fylkeskommuner vil delta er 
ennå ikke klart. 

JAN INGE KROSSLI, 928 86 402
jan@kommunal-rapport.no

– KS ønsker ikke å sitte i et regje-
ringsoppnevnt utvalg som skal 
mene noe om regionale folke-
valgtes godtgjørelser, sier KS-
leder Gunn Marit Helgesen. 
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Karakterforskjellene øker
Guttene får dårligere karak-
terer enn jenter, og forskjel-
lene øker.
Skolen har en utfordring med å 
gjøre undervisningen mer en-
gasjerende for gutter, sier Ut-
danningsforbundets leder Stef-
fen Handal.

Guttene går ut av ungdoms-
skolen med dårligere karakte-
rer enn jenter i nesten samtlige 
fag. Prestasjonene blir svakere 
jo eldre guttene blir, viser en 
fersk oversikt fra Statistisk sen-
tralbyrå (SSB).

– De ferske tallene føyer seg 
inn i rekken av flere forsøks-
funn. Denne utviklingen vil for-
håpentlig føre til at lærerne i 
større grad interesserer seg for 
hvordan de kan utvikle under-
visningen slik at også guttene 
blir mer engasjert, tror Handal.

Kroppsøving er det eneste 
faget hvor guttene i snitt opp-
når høyere standpunktkarakter 
enn jentene.

Han sier at frafallsstatistik-
ken viser noe av det samme – at 
flere gutter enn jenter faller fra.

– Disse tallene tyder på at vi 
har noen utfordringer med å 
treffe guttene, men det er van-
skelig å si hva det er. Men hvis 
jeg skal spekulere, kan det ha 

sammenheng med at skolen 
ikke er praktisk og variert nok, 
og at guttene kjeder seg mer, 
sier Handal.

Forskjellene øker
På slutten av ungdomsskolen 
er karakterforskjellene mellom 
gutters og jenters skolepresta-
sjoner langt større enn tidlige-
re i skoleløpet, viser tallene fra 
SSB.

Karakterforskjellene er minst 
i matematikk. Her fikk guttene 
i snitt karakteren 3,5 i stand-
punkt fra ungdomsskolen. Jen-
tenes snitt er 3,7. Rundt en av 
fire gutter fikk karakteren 1 el-
ler 2 på matematikkeksamen, 
mens det samme gjelder i un-
derkant av en av fem jenter.

De største kjønnsforskjelle-
ne ser man i norsk hovedmål 
– både i standpunkt og i eksa-
mensresultater. Jentenes snitt 
i standpunktkarakter var 4,2, 
mens guttenes snitt var 3,5. 
Langt flere jenter enn gutter får 
gode karakterer i norsk. Hele 
41 prosent av jentene gikk ut 
av grunnskolen med 5 eller 6 i 
norsk standpunkt, mens ande-
len gutter var med samme ka-
rakterer var 16 prosent.

(NTB)


