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Vedr. opptreden til øyvind Nordstrand i sosiale medier.

Viser til debatt på facebook i etterkant av den politiske debatten på Kolvereid dagene. Hvor øyvind

Nordstrand la ut et debattinnlegg, hvor han kommenterte debatten bl.a. på følgende vis: Spesielt er

det litt urovekkende at og SP og SV) legger mer vekt på

reiseavstander til skole enn innholdet i skolen.

Det er også grunn til å merke seg at han i samme innlegg har følgende konklusjon rundt kvaliteten på

skolene i Nærøy: Slik jeg skrev i mitt forrige blogginnlegg, er jeg ikke i tvil om at vi er nødt til å gjøre noen

endringer i skolestrukturen i Nærøy kommune. Helt konkret mener jeg vi har minst tre skoler som både i dag og

i overskuelig fremtid har så få elever at kvaliteten ikke kan bli tilstrekkelig når det gjelder nettopp punkt 3,

ELEVMILJØ.

Vi finner det meget betenkelig at tilsatte i sentraladministrasjonen deltar i den løpende politiske

debatten i lokalpolitikken på denne måten, da det svekker den tilliten ansatte i slike stillinger skal ha i

forhold til objektiviteten og faglig integritet som en saksbehandler skal forholde seg til når saker

forberedes ovenfor politiske organer. Samt den tilliten ansatte i sentraladministrasjonen skal utvise

når de skal samarbeide med andre deler av den kommunale virksomheten.

Men vi finner det helt uakseptabelt at ansatte i sentraladministrasjonen går ut med utsagn som er

formet som direkte kritikk mot 3 navngitte toppkandidater og tre navngitte partilister, bare noen få

uker før valg til nytt kommunestyre. Vi finner det også uakseptabelt at 3 navngitte skoler (i realiteten

er de navngitt) i kommunen, stemples ved at de angivelig ikke gir et skoletilbud med tilfredsstillende

kvalitet. Dette bidrar til å skape en helt unødvendig uro i organisasjonen.

Det kan også nevnes at linken til denne debattsiden ble oversendt av Nordstrand til Venstres leder

Trine Skei Grande, i den hensikt å informere henne om den politikk som Venstre fører i Nærøy. Dette

finner vi som en uakseptabel innblanding i Venstre sin partiorganisasjon, selv om vår politikk i Nærøy

er i overenstemmelse med partiets nasjonale politikk. Da Nordstrand her ikke har klart å forstå at

Venstre har forskjellige politiske løsninger i forhold til ulike lokale utfordringer. Men den åpenbare

hensikt er her så tydelig, at det bør klargjøres at slik opptreden ikke kan godtas av ansatte i Nærøy

kommune.

Vi forventer at rådmannen gjør de nødvendige grep for at vi ikke får flere utspill og offentlige

kommentarer av samme kategori fra ansatte i Nærøy kommune.
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