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Tennene og
alt det andre

■ Innlegg
Lene WestgaardHalle
Fylkestingsrepresentant (H)
Under den rød-

Poenget er ganske lettfattelig, og godt egnet i den poli-

grønne regjeringens tid ved
makten, har
kommunenes
handlefrihet skrumpet dramatisk
inn. Det er på tide å gjeninnføre
det lokale selvstyret.
De siste seks årene har makt
blitt flyttet fra kommunene og
over til staten. Kommunene får nå
beholde mindre av egne inntekter, den lokale selskapsskatten går
nå i sin helhet inn i statskassen og
statlige instanser griper stadig
mer inn i lokale saker.
Dette er selvfølgelig uproblematisk dersom man mener at alle
avgjørelser skal fattes på statlig
nivå, og man støtter en mer sosialistisk styringsmodell. Jeg mener
imidlertid det er en gal utvikling.

tiske debatten: Faller du på fortauet og knekker nesen,
får du full behandling på det offentlige helsevesenets
bekostning. Treffer slaget litt lenger nede og du brekker noen tenner, må du punge ut selv. Like velkjent er
misforholdet mellom rotfyllinger og bruer på den ene
siden og hva som helst ellers av sykdommer og plager.
Dagens velferdssystem ble bygd opp, bit for bit, og
man kan mer enn undre seg over hvorfor akkurat tennene i det alt vesentlige falt utenfor dette byggverket.
De siste ukene har debatten blusset opp på nytt, pri-

valg»
Målet ligger formodent-

lig fast, samtidig som det
florerer noen forslag om trinnvis opptrapping og om
spesielle ordninger for økonomisk svake eller problembelastede grupper. Det betyr bare en videre utbygging av ordninger som er innført allerede, bla. for
rusmisbrukere. SVs forslag om et egenandelstak på
2500 kroner etter mønster av det øvrige helsevesenet
vil i forhold til dette være et langt mer omfattende tiltak. Men den farbare veien består i en gradvis utvidelse av ordninger overfor spesielle grupper, på lengre
sikt supplert med et tak som nok bør ligge et godt stykke over 2500.
For det hører også med i bildet at det store flertall i

befolkningen greier å håndtere sine regninger innen
rammen av normal tannlegebehandling. Argumentene
om at en universell gratisordning bare er et spørsmål
om prioritering (SV) og om ett av verdens rikeste land
(Frp) må vike for en avgrenset og målrettet utbygging
av ordningene. Kanskje mangler de rødgrønne en mobiliseringssak foran neste valg. Å love for mye har
imidlertid vært et større problem for denne regjeringen.

Fargerikt
Miljøpartiet De grønne og Rødt opplever ofte at de

holdes utenfor den politiske hovedarenaen. Hva med å
inngå en allianse, f.eks. under betegnelsen De grønnrøde?
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Handlefrihet for
vestfoldkommunene

■ Leder

mært i form av et internt rødgrønt oppgjør. Og debatten ruller videre etter erklæringen fra Aps helsepolitiske talsmann på
Stortinget, Thomas Breen, om at det er for mange
andre formål å bruke
penger på. Breens ærend
var å holde foten i bakken
for Aps landsmøtevedtak i
2009 om at tannhelse
«skal bli en del av det offentliges ansvar på lik linje med det øvrige helsevesen». Ethvert Ap-landsmøte velger seg en sak
hvor det går på tvers av
partiledelsens råd, ønsker
og realistiske vurderinger
for å vise hva som er parti- «Kanskje mangler de
rødgrønne en mobiliseets øverste organ. I 2009
ringssak foran neste
var det dette.

■ TØNSBERGS

Selv om Tønsberg fortsatt skal være en handelsby, betyr
ikke det at det kun er de tjenesteytende næringer som
vil gi oss utviklingsmuligheter, skriver Bård Haug.

KNOW HOW: Vi har tydelige kunnskapsmiljøer innen maritim
engineering, understreker artikkelforfatteren. Foto: Per Gilding

Kunnskap er viktigst
■ Aktuell kommentar
Bård Haug
Tønsberg
I en aktuell

kommentar
tirsdag 24. juli
tegner Lasse
Jensen fra Deloitte Advokatfirma AS et positivt bilde av etablerersituasjonen i Vestfold.
Han mener dette kan tilskrives
en kombinasjon av å være et attraktivt bosted og at det offentlige START- tilbudet gjennom
flere år har etablert seg som et
kvalitetstilbud til nyetablerere
og småbedrifter i endring.
Det er, om ikke umulig, så
svært vanskelig å måle hva som
er årsaken til at noen regioner
har bedre etablererfrekvens enn
andre. I dette tilfellet er det allikevel ikke vanskelig å være enig
med Lasse Jensen i at STARTtilbudet er viktig for å få flest mulig av dem som ønsker å etablere
seg til å lykkes. STARThar ingen
målsetting om å øke etablererfrekvensen, kun redusere antall
mislykkede forsøk på etableringer. Det er allikevel ikke
usannsynlig at STARTogså har
en positiv effekt på selve etable-

rerfrekvensen.
Det mest interessante i Lasse
Jensens kommentar, er påpekningen av at frafallet etter de
første to til fem årene er betydelig, og at dette kanskje er en vel
så stor utfordring (om ikke større) enn å etablere en virksomhet.
START øker sannsynligheten for

å få en vellykket etablering, men
forholder seg helt nøytral til
hvem som ber om START-hjelp.
Når det offentlige bruker ressurser på næringsutvikling, er et
tydelig fokus på et godt etablerermiljø viktig, men det er også
viktig å ha en strategi for hvem
man ønsker at skal etablere seg.
Om vi tar utgangspunkt i
Tønsberg, er dette en typisk
handels- og tjenesteby. Både i
antall ansatte og i samlet omsetning utgjør handel og tjenesteytende sektor langt over halvparten av næringslivet.
Bestemmer man seg for at dette er tilstrekkelig, trenger det offentlige ikke å gjøre så forferdelig mye mer enn de lovpålagte
oppgavene og sørge for at dette
er et greit sted å bo med effektive rutiner for arealutvikling,

helsestell, barneskoler og den
slags. Har man derimot ambisjoner om å skape en attraktivitet
ut over å skli videre som «bryggeby» med festpotensial må
man tenke annerledes.
Dette handler om erkjennelsen av at det er kunnskap
som er fremtidens største konkurransefaktor. Tønsberg er en
handelsby og administrasjonssenter og skal fortsette å være
det, også i tiden framover. Men
det betyr ikke at det er tjenesteytende næringer alene som vil gi
oss utviklingsmuligheter.
Vi har allerede mange tydelige

kunnskapsnæringer det er naturlig å satse på i Tønsberg-området. I Norge finnes 11 såkalte
NCE-er «Norwegian Centres of
Expertise». Et av disse er miljøet
for mikro- og nanoteknologi. I
tillegg til dette har vi også tydelige kunnskapsmiljø innen maritim engineering (olje og gass) og
Vannbehandling.
I sin siste rapport «Et kunnskapsbasert Norge» peker professor Torger Reve på den avgjørende betydningen av å ha kunnskapsnav for å lykkes i den fremtidige næringsutviklingen. Tjeneste- og servicebyen Tønsberg

har, på lik linje med alle andre,
behov for å ha noen nav som
sørger for at aktivitet i den tjenesteytende næringen opprettholdes.
Reve er helt klar på at det er

kunnskapsnavene, eller klyngene, som skaper de største
fremtidsmulighetene. De utgjør den store porten ut til
verden for både utnyttelse og
anriking av norsk kunnskap.
Det betyr langt fra at andre
næringer er verdiløse eller
kunnskapstomme. I neste
gruppe kommer alle de viktige
hjelperne, de som kalles
«komplementære kunnskapsnæringer»: Finans, IT/software og andre kunnskapsbaserte tjenester.
Tønsbergområdet har gode
bedrifter også innenfor de
komplementære næringene.
Reve viser en avhengighet av
de internasjonale næringene
for at også de komplementære
næringene skal ha en positiv
utvikling.
Om vi ser på kunnskapsklyngene som «hovedproduksjonslinjene» som foredler
kunnskap til eksport innenfor
«A/S Tønsber-Tønsberg-om-

rådet», har disse de viktigste
produktene. De er basisprodukter fordi de har global rekkevidde og det klart mest krevende kundenettet. De gir
styrke til å utvikle og markedsføre også andre spesialiserte produkter, også for
hjemmemarkedet, men igjen
er Reve klar på at de komplementære næringenes internasjonale muligheter stort sett
går gjennom kunnskapsnavene.
Lasse Jensen viser til gode
etablerertall, men det er bedrifter som er med i kunnskapsklynger eller tydelige
kompetansemiljø som har
størst sannsynlighet for å lykkes over tid.
Om vi ønsker et fylke og
kommuner med bedrifter med
høy overlevelsesrate, er det offentliges rolle å tydeliggjøre
hva vi vil ha av fremtidig næringsliv. Har vi gode strategier
for vår satsing på kunnskap, er
også sannsynligheten for å få
bedrifter som lever gjennom
de første fem årene størst.
Gode etablerertall er alene
ikke nok.

Avgjørelser bør tas nærmest mulig innbyggerne. Å fjerne den lokale handlefriheten innebærer
også å fjerne de elementene ved
vårt demokrati som gir oss størst
innflytelse på vår egen hverdag.
I løpet av våren har vi sett to
viktige saker for kommunene bli
behandlet i Stortinget. Den ene
var meldingen om forholdet
mellom stat og kommune, den andre var kommuneproposisjonene
for 2013, altså fordelingen av midler til kommunene for neste år.
I begge sakene er de rødgrønnes politikk tydelig; mindre makt
til kommunene, og mer makt til
staten. I tillegg er vestfoldkom-

munene blant dem som kommer
aller dårligst ut i dette systemet.
Dessverre har de rødgrønnes re-

torikk fått fotfeste hos media, hva
gjelder kommuneøkonomi. Det
var svært tøffe økonomiske tider i
kommunesektoren da Høyre kom
inn i regjeringskontorene i 2001,
og behovet for oppryddingsarbeid var enormt. Sakte, men sikkert fikk den borgerlige regjeringen snudd en rystet kommunesektor til en kommunesektor i vekst,
med historisk godt driftsresultat
og høyeste nivå på overføringer
noensinne. Den rødgrønne regjeringen kom dermed, som Dagsavisens Arne Strand uttrykte det,
«til dekket bord» i 2005.
Høyre har etter den tid bevilget
samme antall kroner til kommunene i sine alternative budsjetter
som de rødgrønne, men med en
annen modell for fordeling. De
rødgrønne har i sin tid i regjeringskontorene redusert andelen
av de lokale inntektene som kommunene får beholde selv. Høyre
ønsker å øke denne andelen.

■ Innlegg

Erna Solberg

og Høyres ledelse viser stadig til Sverige
som sitt forbilde. Der regjerer
for tiden Høyres søsterparti. Jeg
er enig i at de har resultater å vise
for seg, ikke minst i skolepolitikken. Så hvis du liker det du her får
lese, bør du absolutt stemme
Høyre 9.9.2013.
■ Halvparten av de videregående
skolene i Sverige er nå private.
■ 84 prosent av disse drives som
aksjeselskaper.
■ Flere av disse eies av risikoselskaper som kan føres tilbake til
internasjonale skatteparadiser.
■ I 2009 dominerte fem skolekonserner markedet, og de hadde en
profitt på over400 millioner kroner. Profitten henter de da fra
skattebetalernes penger.
■ Kvaliteten på skolene i Sverige
raser, dersom en legger resultatene fra de internasjonale testene
til grunn. De som Høyre er så glade i å bruke.

■ Hvorfor skal et sykehus stå
åpent til alle
døgnets tiFølg
der? De som
debatten har avfødt
denne
ulykksalige
utopien bør
snarest tenke seg om en gang til.
Tore Huseby

■ Og selvfølgelig kan nokas
levere adgangskontroll systemer til sykehuset, her er det
tydelig at kremmeren i Sæbø
kommer frem.
Espen Kristoffersen

Jeg mener kommunene utnyttes
av regjeringen i dagens system,
ved at antallet lov/forskrifts-pålagte oppgaver økes, uten at det
følger penger med oppgavene.
Dette må endres. Regjeringens
politikk overfor kommunene,
spesielt her i Vestfold, fører til at
det lokale selvstyret svekkes og
kommunenes handlefrihet innskrenkes. De rødgrønne står for
en nasjonalisering av politikken,
hvor kommunene får mindre
makt, mens staten får mer.

Høyres skole
Heming Olaussen
Re SV

Åpen løsning
skremmer de
ansatte

I Sverige er det nå massivt flertall

mot at kommersielle krefter skal
ta ut gevinst på velferd.
Spørsmålet nå er: Er velgerne villige til å ta sjansen på at Høyre
skal kjøre også våre skoler i den
kommersielle grøfta på samme
måte som i Sverige?
Det var den rød-grønne regjeringa med SV i Kunnskapsdepartementet som i 2005 fikk satt en
stopper for at Norge skulle forsøke et lignende eksperiment. Den
forutgående borgerlige regjeringa
(Bondevik II) hadde vedtatt at loven skulle gi åpning for kommersielle aktører. Høyre har signalisert at de ønsker å gjenåpne loven
på samme måte som i 2004. Høyre tror på «markedet» og er alltid
åpne for privatisering og konkurranseutsetting – også av skoler.

■ Jeg har mistet genser og
mange andre små ting der
inne og en mann boksene da
jeg mista genser #2. Det er
folk som går rundt og tar ting.
Mange av de som kommer på
besøk til andre går ut over å
ser på hva jeg har på boret. It’s
a freaky place. There are freaky visitors! Jeg fikk en gang
en kvinne på sengen der jeg
sov, hun bare lagt seg under
dyne sammen med meg.
Mange rare ting.
Steffano Castellanos

■ Det er jo adgangskontroll
på sykehuset, ingen kommer
inn hovedinngangen uten adgangskort etter at kveldsvaktene har gått hjem. Problemet
må vel være at folk kommer
seg inn før dette eller igjennom akuttmottaket som det
står i artikkelen. Dette er et
problem som kan løses med
vektere som følger med i
gangene som garderobene er
i, og at ansatte som kommer
etter at dørene er låst er oppmerksomme på hvem de slipper inn med seg. Og kanskje
et kamera eller to i gangen
utenfor garderobene slik at
man kan se om noen mystiske
personer klarer å snike seg
inn. Det å lukke sykehuset ytterligere for å hindre uvedkommende vil bli vanskelig
tror jeg.
Simen Langlete

Dersom du ikke har særlig sansen

for resultatene fra Sverige, bør du
tenke deg godt om før du stemmer Høyre om et år. Det finnes
gode alternativer som ikke har
tenkt å føre Norge ut i et svensk
eksperiment med skattepenger,
skole og våre barns utdanning.

Skriv til:
meninger@tb.no.
Aktuell kommentar: Maks
4.400 tegn. Innlegg: Maks 2.200
tegn. Replikk: Maks 1.100 tegn
inkl. mellomrom. Legg ved portrettfoto. Redaksjonen forbeholder seg
retten til å forkorte innleggene.

