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Fredrikstad-rådmann blir KS-høvding

Kjente farvann: Lasse Hansen har 20 års fartstid fra styring av enkeltkommuner før han nå skal styre samtlige.


Foto: Fredrikstad kommune

Fra gjeldstopp til kommunetopp
KS har valgt seg en ny sjef
med kallenavn som «slakteren» og «Kvasse Lasse».
Are Haram
are.haram@finansavisen.no

LOKALT, IKKE NASJONALT: Broadnet
mener manglene i den digitale infrastrukturen
ligger lokalt, ikke nasjonalt. 
FOTO: GARD SETSAAS

bedrifter som i mange tilfeller holder til i samme bygg, forteller han.
Med en anslått IKT-budsjett
for statlige virksomheter på 80
milliarder kroner, og hvor Torvildsen anslår at en tredjedel går
til kommunikasjon, er innsparingspotensialet enormt.
Én ting er imidlertid både
Venstre og Broadnet enige om:

En samlet graveforskrift for hele
landet må på plass.
– Tiden er overmoden for et
nasjonalt regelverk. I dag må vi
forholde oss til 430 ulike byggeforskrifter i 430 forskjellige kommuner. Noen steder koster det
5.000 kroner meteren å bygge,
andre steder et par hundrelapper,
sier Torvildsen og rister på hodet.

– Du blir kalt «slakteren fra Telemark» og «Kvasse Lasse». Er du fornøyd med slike oppnavn?
– Jeg velger å ta det med litt humor, sier Lasse Hansen, enn så lenge
rådmann i Fredrikstad Kommune,
men fra slutten av juni adm. direktør i KS.
– Uttrykkene kommer fra situasjoner hvor jeg ga tydelig uttrykk
for hvilke hensyn man burde ta.
Men jeg er også sønn av en slakter,
så det er litt forskjellige valører i
dette, ler Hansen.
– Hvilke egenskaper trenger du
i KS?
– Jeg har vært i 30 år i vekslingsfeltet mellom politikk og administrasjon. Selv om KS ikke ligner på
noen annen organisasjon, er KS
også politisk styrt. Denne erfaringen fra ulike kommuner under ulike
politiske ledelser, fra departementsnivå og fra kommunene, gjør at jeg
kjenner til vekslingsfeltet. Jeg kjenner også medlemsmassen i KS godt,
i og med at jeg kjenner flere kom-

muner og har følt dette på kroppen.

På gjeldstoppen
– Kommune-Norge drukner i gjeld.
Hvordan skal du og KS gripe det an?
– Jeg er helt enig i at gjeldsbelastningen i kommunene er høy.
Jeg er i en slik kommune nå. Fredrikstad har en gjeld som er blant
de høyeste i Østfold og ligger høyt
i landssammenheng, sier Hansen.
– Det blir en utfordring å sikre
bedre samsvar mellom forventningene man har sentralt og lokalt til
hva en kommune skal yte, og ressursene man legger inn.
Hansen overtar i KS først mot
slutten av juni.
– Du er kanskje glad du slipper å
være med på årets lønnsoppgjør i KS?
– Nei, det hadde vært spennende
å være med på oppgjøret.
– Hvordan har du som rådmann
opplevd striden med lærerne om arbeidstiden?
– Det vil jeg ikke kommentere.

Fra synsing til fakta
– Hvordan har du opplevd KS som
rådmann?
– KS er en viktig kompetanseinstitusjon som det er godt å kunne
trekke på. Det hadde jeg særlig
glede av i Notodden, som har enda

Mini-CV

Navn: (Jan) Lasse Hansen (58).
Stilling: Rådmann i Fredrikstad
kommune.
Bakgrunn: Cand.agric., underdirektør i Miljøverndepartementet,
kommunalsjef i Porsgrunn, rådmann
i Notodden.
Aktuell: Overtar som adm. direktør
i KS i juni.

mindre lokale ressurser enn vi har
i Fredrikstad. Jeg har god erfaring
med KS som ekspert på ulike områder, og det er et satsingsområde
for KS å gå fra å være synser til å
være en stadig tyngre ekspert. KS
skal sette dagsorden med fokus på
fakta. Det blir avgjørende for rollen
ut mot kommunene og for dialogen
med storting og regjering.
– Før sto «KS» for «Kommunenes
sentralforbund». Nå skal disse bokstavene liksom bety «Kommunesektorens organisasjon». Har du vurdert
å bytte navn eller forkortelse?
– Jeg registrerer at det er et misforhold mellom forkortelsen og navnet, men dette er ikke av de største
sakene.
Hansen medgir likevel at det
ikke er lenge siden han oppdaget
at navnet var skiftet. Navneskiftet
skjedde i 2004.

Penger er ikke alt. Likevel er
det dumt å kaste dem bort
på unødvendige kostnader
Complete Control 4.0 gir virksomheten full
oversikt over alle avtaler og forpliktelser. Det er
lettere å redusere kostnader når du kan se dem
i forkant. Go for it! Go Control!
Ring 815 66 355 i dag!

www.houseofcontrol.no

