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Våre kronikker har fast
format og skal inneholde
4000 tegn.Tilsvarende
for replikk er 1200 tegn.
Antall tegn ermedregnet
ordmellomrom.

Fortsett debattenpå f-b.no
ved åbrukekommentarfeltet
under artikkelen.
Fortsett debatten i papiravisen
ved å sendemail tilbrev@f-b.no,
evt.brev til FredriksstadBlad,
boks 143, 1601 Fredrikstad.
Brev publiseresmed fullt navn
ogadresse.

LEDER

� Poenget er ganske lettfattelig, og godt
egnet i denpolitiske debatten: Faller dupå
fortauet og knekker nesen, får du full be-
handlingpådet offentlige helsevesenets
bekostning. Treffer slaget litt lenger nede
ogdubrekker noen tenner,mådupungeut
selv. Like velkjent ermisforholdetmellom
rotfyllinger ogbroer påden ene siden og
hva somhelst ellers av sykdommer ogpla-
ger.Dagens velferdssystemble bygdopp,
bit for bit, ogmankanmer ennundre seg
over hvorfor akkurat tennene i det alt ve-
sentlige falt utenfor dette byggverket.

� De siste ukenehar debattenblusset opp
pånytt, primært i formav et internt rød-
grønt oppgjør.Ogdebatten ruller videre et-
ter erklæringen fraApshelsepolitiske tals-
mannpåStortinget, ThomasBreen, omat
det er formange andre formål å bruke
penger på.Breensærend var å holde foten i
bakken forAps landsmøtevedtak i 2009 om
at tannhelse «skal bli endel av det offentli-
ges ansvar på lik linjemeddet øvrige helse-
vesen». Et hvertAp-landsmøte velger seg
en sakhvor det går på tvers av partile-
delsens råd, ønsker og realistiske vurde-
ringer for å vise hva somer partiets øverste
organ. I 2009 var det dette.

� Målet ligger formodentlig fast, samtidig
somdet florerer noen forslag omtrinnvis
opptrapping og omspesielle ordninger for
økonomisk svake eller problembelastede
grupper.Det betyr bare en videre utbyg-
ging av ordninger somer innført allerede,
bla. for rusmisbrukere. SVs forslag omet
egenandelstakpå 2500 kroner ettermøn-
ster av det øvrige helsevesenet vil i forhold
til dette være et langtmer omfattende til-
tak.Menden farbare veienbestår i en grad-
vis utvidelse av ordninger overfor spesielle
grupper, på lengre sikt supplertmed et tak
somnokbør ligge et godt stykke over 2500.

� For det hører ogsåmed i bildet at det
store flertall i befolkningen greier å hånd-
tere sine regninger innen rammenavnor-
mal tannlegebehandling. Argumentene om
at enuniversell gratisordningbare er et
spørsmål omprioritering (SV) og omett av
verdens rikeste land (Frp)måvike for en
avgrenset ogmålrettet utbygging av ord-
ningene.Kanskjemangler de rødgrønne en
mobiliseringssak foranneste valg. Å love
formyehar imidlertid vært et større pro-
blem for denne regjeringen.

Tennene og
alt det andre

MENINGER
er en fri avis somhenvender seg til allemennesker i Fredrikstad-
distriktet.Avisens formål er å fremmeet konservativt samfunns-

syn.Vi ønsker å bidra til en konstruktiv utvikling av vårt lokalsamfunn, for å bevaredet beste i det
bestående. I vårt arbeid opptrer vi på vegneav leserne.Det er derfor i både redaksjonensog
lesernes interesseat vår redaksjonelle virksomhet skjer uavhengig av eiere,politiskepartier og
interessegrupper.Samfunnsdebatten er avisensviktigstebegrunnelse,og våredebattspalter
står åpne for alle.

FredriksstadBladønsker å rette seg etter regler for godpresseskikk slik disseer
nedfelt iVærVarsom-plakaten.Den sommener seg rammet av urettmessig avis-

omtale oppfordres til å ta kontaktmed redaksjonen.Det er også anledning til å reise klage for
PressensFagligeUtvalg,boks46,Sentrum,0101Oslo, telefon22405040, faks22405055.

Ansvarlig redaktør Erling Omvik.
Administrerende direktør Petter Chr. Saugstad.

Verden i bilder

Tunesia: EsperanceSportive-fans tenner fakler under fotballkam-
penmot EtoileSportiveduSahel påRadesstadion. FOTO: REUTERS

Har år etter år hørt rødgrønne politikere
snakke omgrådige ledere i næringslivet.
Så har det gang på gang blitt avslørt at

ledere i statlige selskap har hatt tilsva-
rendemillionlønninger. Statlige selskap
hvor den rødgrønne-regjeringen har an-
svaret for lønningene. Så de rødgrønne
var altså ikke bedre ennde sombestem-
mer lønnsnivået i privat næringsliv.
At lederen for næringskomiteen (Ap)

nok en gang imedia snakker omå redu-
sere lønnsnivået for statlige ledere blir
patetisk. De har hatt ansvaret i sju år. Og
for å bruke en terminologi statsministe-

ren liker å bruke: det har aldri blitt brukt
mer penger enndetmannåbruker – også
for lønn til statlige ledere.
Media har nå avslørt at ledere i statlige

etater tjener godt.Og når de ikke gjør job-
ben sin ogmå gå av, får de opprettede stil-
linger og beholder sinmillionlønn.
Det er regjeringen somoppretter disse

stillingene og gir disse gunstige vilkårene.
Hvordan kan noe rødgrønne politikere

etter dette snakke omgrådige ledere i pri-
vat sektor? Selv bruker de skattebetaler-
nes penger på nøyaktig sammemåte, og
det er faktiskmye verre.

Regjeringen avslørt om grådige ledere

Ulf Leirstein
Stortingsrepresentant,
Østfold Frp

REPLIKK

Sluttrapporten for prosjektet et
kunnskapsbasert Norgeble lagt
frem tidligere i år. Prosjektet ble
ledet avTorgerReve. Resultater
fra prosjektet viser et relativt po-
sitivt bilde av norsk internasjo-
nalt næringsliv.Mens resten av
Europa slitermed store gjelds-
byrder, rekordhøy arbeidsløshet
og truende finanskrise, går store
deler av norsk næringsliv så det
suser.
Et viktig funn i prosjektet er at

nytt næringsliv langt på vei vok-
ser frem fra gammelt næringsliv,
tilsatt ny kunnskap imøtemed
nyemarkedsmuligheter.
Mest bekymringsfullt er kan-

skje situasjonen i de nye lovende
kunnskapsnæring-
ene sombiotekno-
logi og fornybar
energi ogmiljøtek-
nologi. Dette er næ-
ringermed etmeget
høyt kunnskapsinn-
hold og lovende
markedsutsikter.
Bedriftene synes
ikke å lykkes i sin
kommersialisering
selv om innova-
sjonstakten er høy.
Årsaken synes å lig-
ge imangelen på
kompetent eierka-
pital.

Næringsutvikling krever enmålret-
tet og helhetlig satsing over tid.
Det politiskemiljøetmå være
enig omnoen kjøreregler uav-
hengig av skiftende politiske fler-
tall.
Nårmesteparten av kommu-

nensmidler går til helse og skole,
ogman ser dette uten å forstå ver-
diskaping somgrunnlag for vekst
og utvikling, harman store utfor-
dringer.Man kan ikke på den ene

siden ha et strengt skatte- og av-
giftsregime og på den andre ikke
legge til rette for næringsutvik-
ling. Det enkleste er å forbruke
penger i stedet for å reinvestere.
Byutvikling handler omå se langt
inn i fremtiden.

NHO har kåretpartnerskapet
mellomSiemens ogHøgskolen i
Sør-Trøndelag (HIST) til Norges
beste samarbeidsavtalemellom
skole og bedrift i 2012.HISTøn-
sker å utdanne gode kandidater
med relevant kompetanse til næ-
ringslivet og offentlig sektor og
ser på samarbeidetmedSiemens
somet svært viktig ledd i dette
arbeidet.

Partnerskapsavta-
len inneholder sam-
arbeid innen under-
visning,men også
studentoppgaver.
Samtidig har Sie-
mens vært konsulen-
ter ved søknader om
EU-midler, bidrag til
ekskursjoner og gitt
studenter sommer-
jobb i Siemens kon-
sernet.

Det er ønskelig å bygge
opp levedyktige kom-
petansemiljøer i Øst-

fold. Et tettere samarbeidmellom
høyskole og næringsliv. Da kan
samarbeidet i Trøndelag være et
godt utgangspunkt for utvikling
av en strategi i Østfold. Etter at
Høgskolen iØstfold avsluttet ar-
beidetmed å fusjonere segmed
høyskolene i Vestfold ogBuske-
rud er det viktig å utarbeide en
strategi for fremtiden.Denbør ut-
vikles i samarbeidmed sentrale
næringslivsaktører, arbeidstager-
organisasjonene ogNHO iØst-
fold.

Det har vært fokusert spesielt
på kunnskap, kultur og klima i
Fredrikstad.Dette gjelder også
andreØstfold byer.Mendetmå
utvikles en sammenhengmellom
de visjonære ordene og folks hver-
dag.Kunnskapmåkonkretiseres.
Barne- og ungdomsskolenemå få

Bengt Morten Wenstøb
Bystyrerepresentant (H)
Fredrikstad
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TattooartistMariaJoseCristerna fraMexicodeltar påMexTattoo
Art-konferansen påWorldTradeCenter iMexico. FOTO: REUTERS

Italias synkronsvømmereGiulia Lapi ogMariangela under en
øvelse i OL i London. FOTO: REUTERS
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Best med rednings-
vest og en løs kanon
på dekk
Per Harald Mathisen
Tre voksne venner (40 åra, to menn
og en dame) kantret med gummi-
jolle i helgen. Kraftig vind med
hjelp fra bølgene fikset det lett.
MEN ALLE TRE HADDE VEST PÅ. De
kunne konsentrere seg om å redde
«håndvesker og andre løse deler»
mens de drev mot land. Til tross for
at dette skjedde rett utenfor molo-
en på Stavern Gjestehavn, så var
det ingen som så dette eller rea-
gerte. De måtte klare seg selv. Da
er det godt å flyte. Bruk vest heller
en gang for mye enn en gang for
lite.

Krise i Sparta
Bjørn Thorvaldsen
Ja når lønningene forsvinner så går
det ikke lenge før de beste spiller-
ne forsvinner også. Det har vi sett
gang på gang i flere klubber. Bør
ikke tro at de blir i Sparta fordi de
har lyst. Bare belag dere på at nå
går det nedover. Straffer seg å kjø-
pe seg til NM ...

Ronny Eriksen
Syntes jeg leste noen spydige kom-
mentarer ifra dem små blå her inne
i fjor når vi fikk låne spillere osv. i
stjernen at har dere råd til ditt og
datt. At vi skulle slå oss konk, star-
te på nytt osv. Det som er fakta er
at dem faktisk prøver og gjøre opp
for seg og ikke alltid tar den lettes-
te vei ut av gjørma som dere små
blå gjorde. Det er ikke kult at noen
klubber sliter økonomisk, men må
jaggu si at det her er gøtt og lese at
dem sliter. Så til dere små blå kom
heller til Stjernen og lær av veien
dem går og ikke be oss og komme
til dere og lære av dere. For hva har
dere og lære bort? 

Geir Fornebo Eliassen
Ja, måtte jo komme det.

Det finnes altfor
mange idioter her i
byen
Oyvind Teige
Jan- Kåre Fjeld er en hedersmann.
Punktum!

Dag Sundby
Hm, en tankevekker for oss fleste,
det der. Veldig bra skrevet. Men på
den andre siden, hvis absolutt alle
skulle engasjere seg i alt, tror jeg
det ville blitt et sabla kaos i byen
vår. Så det er nok greit at vi er noen
idioter også ;-)

Følg debatten på

f-b.no

Tre uker raste forbi raskere enn jeg kunne
forestilt meg på forhånd. Tre uker med 
læring, opplevelser, erfaring og nye venn-
skap. 
Tre uker som sommervikar i Fredriksstad

Blad er over. Tre uker som egentlig gjør at
jeg føler meg tre år eldre. For gjennom mine
tre uker i det flotte bygget ved Stortorvet,
har jeg lært noe nytt hele tiden – hver dag.
Jeg har vært med på alt fra reportasjetur

med politibåten, til ølbrygging på festning-
en og oppstarten av en ny – og overras-

kende populær – venneklubb, og kan vel
trygt konkludere med at teori og praksis
ikke er helt det samme. 
Fine samtaler ved lunsjen, god hjelp da

det trengtes som mest, og et smil her og
der som kunne hjelpe stort før deadline.
Det er mye jeg tar med meg videre fra

disse tre ukene, og ja – det kan høres ut
som en klisjé, men erfaringer, gode tips og
råd, og nye vennskap er bare noen få av
mange ting.
Som jeg skrev tidligere var jeg fryktelig

nervøs før jeg startet, men det fant jeg fort
ut at ikke var nødvendig. Jeg kom rett inn i
en kjempe-
gjeng som ikke
var gjerrige på
tilbakemel-
dinger og
gåde råd. Takk
for meg, og
forhåpentlig-
vis på gjen-
syn!

Takk for tre fine uker

SIGNERT

Kristin
Engløkken
Mainitz
Journalist

mulighet til å utvikle talentene og frem-
tidige forskere. Kultur må være mer enn
å organisere kommunale aktiviteter.
Kultur må være mangfold og et samar-
beid mellom offentlige og private aktø-
rer. Klima er mer enn å samle inn plast i
kommunene. Klima handler om forsk-
ning, men også infrastruktur. Slik tids-

planene nå er for utvikling av jernbane
og bilveier, er det vanskelig å se at det er
en satsing. Mener man virkelig i et land
som Norge som definerer seg selv som
et moderne samfunn at det skal være
nødvendig med flere tiår av utredninger
for å få beslutningene på plass når alle
ser utfordringene?

Forskning og næringsutvikling i fremtiden
krever politisk mot til å tenke på tvers
av politiske skillelinjer, langsiktighet, ri-
sikovillig kapital og kommunale beslut-
ningsprosesser som er effektive og mål-
rettede.

Et kunnskapsbasert Norge krever politisk mot 
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