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Poenget erganske lettfattelig, og godt egnet i denpoli-
tiske debatten: Fallerdupå fortauet og knekkernesen,
fårdu full behandling pådet offentlige helsevesenets
bekostning.Treffer slaget litt lengernedeogdubrek-
ker noen tenner,mådupungeut selv. Likevelkjent er
misforholdetmellom rotfyllingerog bruerpå den ene
sidenoghva somhelst ellers av sykdommerogplager.
Dagensvelferdssystemble bygdopp, bit forbit, og
mankanmerennundre seg overhvorfor akkurat ten-
nene i det alt vesentlige falt utenfordette byggverket.

De siste ukene hardebatten blusset opppånytt, pri-
mært i formavet internt rødgrønt oppgjør.Ogdebat-
ten rullervidere etter er-
klæringen fraAps helse-
politiske talsmannpå
Stortinget, ThomasBre-
en, omatdet er formange
andre formål å bruke
pengerpå. Breensærend
varå holde foten i bakken
forAps landsmøtevedtak i
2009omat tannhelse
«skal bli en del avdet of-
fentliges ansvarpå lik lin-
jemeddet øvrige helseve-
sen». EthvertAp-lands-
møtevelger seg en sak
hvordet gårpå tvers av
partiledelsens råd, ønsker
og realistiskevurderinger
for åvise hva somerparti-
ets øverste organ. I 2009
vardet dette.

Målet ligger formodent-
lig fast, samtidig somdet
florerernoen forslag om trinnvis opptrapping ogom
spesielle ordninger forøkonomisk svake ellerpro-
blembelastede grupper.Det betyrbare envidere ut-
bygging avordninger somer innført allerede, bla. for
rusmisbrukere. SVs forslag omet egenandelstak på
2500 kronerettermønster avdet øvrige helsevesenet
vil i forhold til dettevære et langtmeromfattende til-
tak.Menden farbareveien består i en gradvis utvi-
delse avordningeroverfor spesielle grupper, på lengre
sikt supplertmed et tak somnokbør ligge et godt styk-
ke over 2500.

For det hører ogsåmed i bildet at det store flertall i
befolkningen greier å håndtere sine regninger innen
rammenavnormal tannlegebehandling.Argumentene
omat enuniversell gratisordning bare eret spørsmål
omprioritering (SV) ogomett avverdens rikeste land
(Frp)måvike foren avgrenset ogmålrettet utbygging
avordningene.Kanskjemanglerde rødgrønne enmo-
biliseringssak forannestevalg.Å love formyehar
imidlertidvært et større problem fordenne regjering-
en.

Fargerikt
Miljøpartiet De grønne og Rødt oppleverofte at de
holdes utenfordenpolitiske hovedarenaen.Hvamed å
inngå en allianse, f.eks. underbetegnelsenDegrønn-
røde?

Tennene og
alt det andre

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.

Kunnskap er
� Aktuell kommentar

Bård Haug
Tønsberg

I en aktuell
kommentar
tirsdag 24. juli
tegnerLasse
Jensen fraDe-
loitteAdvokat-
firmaASetpositivt bilde aveta-
blerersituasjonen iVestfold.
Hanmenerdette kan tilskrives
en kombinasjon avåvære et at-
traktivt bosted og at det offentli-
ge START- tilbudet gjennom
flere årharetablert seg somet
kvalitetstilbud til nyetablerere
og småbedrifter i endring.
Det er, om ikkeumulig, så

sværtvanskelig åmåle hva som
erårsaken til at noen regioner
harbedre etablererfrekvens enn
andre. I dette tilfellet erdet alli-
kevel ikkevanskelig åvære enig
medLasse Jensen i at STARTtil-
budet erviktig for å få flestmu-
lig avdemsomønskerå etablere
seg til å lykkes. STARThar ingen
målsetting omåøke etablerer-
frekvensen, kun redusere antall
mislykkede forsøkpå etable-
ringer.Det er allikevel ikke
usannsynlig at STARTogså har
enpositiv effekt på selve etable-

rerfrekvensen.
Detmest interessante i Lasse

Jensens kommentar, erpåpek-
ningen avat frafallet etterde
første to til femårene erbetyde-
lig, og at dette kanskje erenvel
så storutfordring (om ikke stør-
re) enn å etablere envirksom-
het.

START øker sannsynligheten for
å få envellykket etablering,men
forholder seg helt nøytral til
hvemsomberomSTART-hjelp.
Nårdet offentlige bruker res-

surser på næringsutvikling, er et
tydelig fokus på et godt etable-
rermiljøviktig,mendet erogså
viktig å ha en strategi forhvem
manønskerat skal etablere seg.
Omvi tarutgangspunkt i

Tønsberg, erdette en typisk
handels- og tjenesteby. Både i
antall ansatte og i samlet omset-
ning utgjørhandel og tjenestey-
tende sektor langt overhalvpar-
ten avnæringslivet.

Bestemmerman seg for at det-
te er tilstrekkelig, trengerdet of-
fentlige ikke å gjøre så forferde-
ligmyemerennde lovpålagte
oppgaveneog sørge for at dette
eret greit sted å bomedeffekti-
ve rutiner for arealutvikling,

helsestell, barneskolerogden
slags.Harmanderimot ambisjo-
ner omå skape en attraktivitet
ut overå skli videre som«bryg-
geby»med festpotensialmå
man tenke annerledes.
Dette handleromerkjen-

nelsen avat det erkunnskap
somer fremtidens største kon-
kurransefaktor. Tønsberg eren
handelsbyog administrasjons-
senter og skal fortsette åvære
det, også i tiden framover.Men
det betyr ikke at det er tjenestey-
tendenæringeralene somvil gi
oss utviklingsmuligheter.

Vi har alleredemange tydelige
kunnskapsnæringerdet erna-
turlig å satse på iTønsberg-om-
rådet. INorge finnes 11 såkalte
NCE-er«NorwegianCentres of
Expertise». Et avdisse ermiljøet
formikro- ognanoteknologi. I
tillegg til dette harvi også tyde-
lige kunnskapsmiljø innenmari-
timengineering (olje og gass) og
Vannbehandling.
I sin siste rapport «Et kunn-

skapsbasertNorge»pekerpro-
fessorTorgerRevepåden avgjø-
rendebetydningen avå ha kunn-
skapsnav for å lykkes i den frem-
tidige næringsutviklingen.Tje-
neste- og servicebyenTønsberg

� Leder

Grunnlagt 1870 av Hans Jürgen Magnus Hansen
Tønsbergs Blad utgis av Edda Vestfold AS
Tønsbergs Blad skal være en fri og uavhengig dags-
avis, bygget på det verdikonservative idegrunnlag

«Kanskjemangler de
rødgrønne enmobilise-
ringssak foran neste
valg»
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� Innlegg

Lene Westgaard-
Halle
Fylkestings-
representant (H)
Under den rød-
grønne regje-
ringens tidved
makten, har
kommunenes
handlefrihet skrumpetdramatisk
inn.Det erpå tide å gjeninnføre
det lokale selvstyret.
De siste seks åreneharmakt

blitt flyttet fra kommuneneog
over til staten.Kommunene fårnå
beholdemindre avegne inntek-
ter, den lokale selskapsskatten går
nå i sin helhet inn i statskassenog
statlige instansergriper stadig
mer inn i lokale saker.
Dette er selvfølgelig uproble-

matisk dersommanmenerat alle
avgjørelser skal fattes på statlig
nivå, ogman støtter enmer sosia-
listisk styringsmodell. Jegmener
imidlertid det er en gal utvikling.

Avgjørelser bør tas nærmestmu-
lig innbyggerne.Å fjerne den lo-
kale handlefriheten innebærer
også å fjerne de elementeneved
vårt demokrati somgiross størst
innflytelse påvåregenhverdag.
I løpet avvårenharvi sett to

viktige saker forkommunenebli
behandlet i Stortinget.Den ene
varmeldingenom forholdet
mellomstat og kommune, den an-
drevarkommuneproposisjonene
for 2013, altså fordelingen avmid-
ler til kommunene forneste år.
I begge sakene erde rødgrøn-

nes politikk tydelig;mindremakt
til kommunene, ogmermakt til
staten. I tillegg ervestfoldkom-

muneneblant demsomkommer
allerdårligst ut i dette systemet.

Dessverre harde rødgrønnes re-
torikk fått fotfeste hosmedia, hva
gjelderkommuneøkonomi.Det
var svært tøffe økonomiske tider i
kommunesektorendaHøyre kom
inn i regjeringskontorene i 2001,
og behovet foroppryddingsar-
beidvarenormt. Sakte,men sik-
kert fikk denborgerlige regjering-
en snudd en rystet kommunesek-
tor til en kommunesektor i vekst,
medhistorisk godtdriftsresultat
og høyeste nivå på overføringer
noensinne.Den rødgrønne regje-
ringen komdermed, somDags-
avisensArne Stranduttrykte det,
«til dekket bord» i 2005.

Høyre har etterden tid bevilget
sammeantall kroner til kommu-
nene i sine alternative budsjetter
somde rødgrønne,menmeden
annenmodell for fordeling.De
rødgrønnehar i sin tid i regje-
ringskontorene redusert andelen
avde lokale inntektene somkom-
munene fårbeholde selv.Høyre
ønskerå økedenne andelen.

Jegmener kommuneneutnyttes
av regjeringen i dagens system,
ved at antallet lov/forskrifts-på-
lagte oppgaverøkes, uten at det
følgerpengermedoppgavene.
Dettemå endres. Regjeringens
politikk overforkommunene,
spesielt her iVestfold, fører til at
det lokale selvstyret svekkes og
kommunenes handlefrihet inn-
skrenkes.De rødgrønne står for
ennasjonalisering avpolitikken,
hvorkommunene fårmindre
makt,mens staten fårmer.

Handlefrihet for
vestfoldkommunene

� Innlegg

Heming Olaussen
Re SV

Erna Solberg
ogHøyres le-
delseviser sta-
dig til Sverige
somsitt forbil-
de.Der regjerer
for tidenHøyres søsterparti. Jeg
erenig i at de har resultater åvise
for seg, ikkeminst i skolepolitik-
ken. Så hvis du likerdet duher får
lese, børdu absolutt stemme
Høyre 9.9.2013.
�Halvparten avdevideregående
skolene i Sverige ernå private.
� 84 prosent avdisse drives som
aksjeselskaper.
� Flere avdisse eies av risikosel-
skaper somkan føres tilbake til
internasjonale skatteparadiser.
� I 2009dominerte femskolekon-
sernermarkedet, og dehadde en
profitt på over400millionerkro-
ner. Profitten henterdeda fra
skattebetalernes penger.
�Kvalitetenpå skolene i Sverige
raser, dersomen legger resulta-
tene fra de internasjonale testene
til grunn.De somHøyre er så gla-
de i å bruke.

I Sverige erdet nåmassivt flertall
mot at kommersielle krefter skal
ta ut gevinst påvelferd.
Spørsmålet nå er: Ervelgernevil-
lige til å ta sjansenpå atHøyre
skal kjøre ogsåvåre skoler i den
kommersielle grøfta på samme
måte som i Sverige?
Detvarden rød-grønne regje-

ringamedSViKunnskapsdepar-
tementet som i 2005 fikk satt en
stopper for atNorge skulle forsø-
ke et lignende eksperiment.Den
forutgåendeborgerlige regjeringa
(Bondevik II) haddevedtatt at lo-
ven skulle gi åpning forkommer-
sielle aktører.Høyre har signali-
sert at de ønskerå gjenåpne loven
på sammemåte som i 2004.Høy-
re trorpå «markedet» og eralltid
åpne forprivatisering og konkur-
ranseutsetting – også av skoler.

Dersom du ikke har særlig sansen
for resultatene fra Sverige, børdu
tenkedeg godt om førdu stem-
merHøyre omet år.Det finnes
gode alternativer som ikkehar
tenkt å føreNorgeut i et svensk
eksperimentmed skattepenger,
skole ogvåre barns utdanning.

Høyres skole

Åpen løsning
skremmer de
ansatte
�Hvorfor skal et sykehus stå

åpent til alle
døgnets ti-
der?De som
haravfødt
denne
ulykksalige
utopien bør
snarest ten-

ke seg omengang til.
Tore Huseby

�Og selvfølgelig kannokas
levere adgangskontroll syste-
mer til sykehuset, hererdet
tydelig at kremmeren i Sæbø
kommer frem.

Espen Kristoffersen

� Jeg harmistet genserog
mange andre små ting der
inne og enmannbokseneda
jegmista genser#2.Det er
folk somgår rundt og tar ting.
Mange avde somkommerpå
besøk til andre gårut overå
serpå hva jeg harpå boret. It’s
a freakyplace.There are frea-
kyvisitors! Jeg fikk en gang
en kvinnepå sengender jeg
sov, hunbare lagt seg under
dyne sammenmedmeg.
Mange rare ting.

Steffano Castellanos

�Det er jo adgangskontroll
på sykehuset, ingen kommer
innhovedinngangenuten ad-
gangskort etter at kveldsvak-
tene hargått hjem. Problemet
måvel være at folk kommer
seg inn førdette eller igjen-
nomakuttmottaket somdet
står i artikkelen.Dette eret
problemsomkan løsesmed
vektere som følgermed i
gangene somgarderobene er
i, og at ansatte somkommer
etter at dørene er låst eropp-
merksommepåhvemde slip-
per innmed seg.Og kanskje
et kamera eller to i gangen
utenforgarderobene slik at
mankan se omnoenmystiske
personerklarer å snike seg
inn.Det å lukke sykehusetyt-
terligere for å hindre uved-
kommendevil bli vanskelig
tror jeg.

Simen Langlete

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

viktigst
har, på lik linjemed alle andre,
behov for å hanoennav som
sørger for at aktivitet i den tje-
nesteytendenæringenopp-
rettholdes.

Reve er helt klarpå at det er
kunnskapsnavene, eller klyng-
ene, somskaperde største
fremtidsmulighetene.Deut-
gjør den store portenut til
verden forbådeutnyttelse og
anriking avnorsk kunnskap.
Det betyr langt fra at andre
næringererverdiløse eller
kunnskapstomme. I neste
gruppe kommeralle deviktige
hjelperne, de somkalles
«komplementære kunnskaps-
næringer»: Finans, IT/soft-
ware og andre kunnskapsba-
serte tjenester.
Tønsbergområdet hargode

bedrifterogså innenforde
komplementærenæringene.
Reveviser en avhengighet av
de internasjonale næringene
for at også de komplementære
næringene skal ha enpositiv
utvikling.
Omvi serpå kunnskaps-

klyngene som«hovedproduk-
sjonslinjene» som foredler
kunnskap til eksport innenfor
«A/STønsber-Tønsberg-om-

rådet», hardisse deviktigste
produktene.De erbasispro-
dukter fordi de harglobal rek-
kevidde ogdet klartmest kre-
vende kundenettet. De gir
styrke til å utvikle ogmar-
kedsføre også andre spesiali-
serte produkter, også for
hjemmemarkedet,men igjen
erReve klarpå at de komple-
mentærenæringenes interna-
sjonalemuligheter stort sett
gårgjennomkunnskapsna-
vene.

Lasse Jensen viser til gode
etablerertall,mendet erbe-
drifter somermed i kunn-
skapsklynger eller tydelige
kompetansemiljø somhar
størst sannsynlighet for å lyk-
kes over tid.
Omvi ønskeret fylke og

kommunermedbedriftermed
høyoverlevelsesrate, erdet of-
fentliges rolle å tydeliggjøre
hvavi vil ha av fremtidig næ-
ringsliv.Harvi gode strategier
forvår satsing på kunnskap, er
også sannsynligheten for å få
bedrifter som levergjennom
de første femårene størst.
Gode etablerertall er alene
ikkenok.
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