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Forord: Hva skjer med Norge nå? 
Siste halvåret har jeg snakka med mange som stiller akkurat det 
spørsmålet. 

De rødgrønne vant et knapt flertall ved valget i 2005, takket være ei 

uvanlig grasrotmobilisering i fagforeningene. De lovte å parkere høy

rekreftene på sidelinja. Og rett skal være rett. De har både stengt vegen 

for kommersielle privatskoler og berga arbeidsmiljøloven. 

Men hva gjør de ellers, når det gjelder de store linjene? 

- Vi vil være en tydeligfredsnaijon, sier de, og sender flere norske 

soldater til utlenlandskrig enn noen regjering før har gjort. 

- Vi skal gi alle grupper pensjonister mer i pensjon, lovte Jens 

Stoltenberg og Bjarne Håkon Hanssen. Likevel kutter de grovere enn 

noen i pensjonen for de som jobber tyngst og har dårligst lønn. 

Regjeringa lovte at en forpliktende flerårig opptrappingsplan skulle 

skape balanse i kommunenes økonomi. Likevel får kommunene 3 mil

liarder mindre å rutte med i 2007 enn de hadde året før. 

Flyktningepolitikken skulle være human. Men Bjarne Håkon 

Hanssen har siste året tvangssendt flere flyktninger til krigens 
Afghanistan enn noen annen statsråd før han. 

Regjeringa angriper den solidariteten som velferdsstaten er tufta på. 
Samtidig lovpriser de velferdsstaten. 

Dette er ei bok om hverdagen vår, ei bruks bok for alle som berøres 
av det som skjer akkurat nå. 

Oslo 21. april2004 

Erling Folkvord 
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OPERASJON HEILOMVENDING 

DEL 1: 

Kan vi berge folketrygda? 

Før valget i 2005 sa bare FrP rett 
ut at de ville erstatte en stor del av 
folketrygda med privat forsikring. 
Likevel er de rødgrønne godt i 
gang med å gjøre akkurat det. 
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OPERASJON HEILOMVENDING 
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- Ingen sak vil ha større betydning, 
sa statsministeren 
Stoltenbergs rødgrønne regjering la fram sin aller største sak tre dager 

etter sin egen ettårsdag: Ny alderspensjon i folketrygda. Statsministeren 

sjøl sa det slik: I den grad man måler betydningen av en sak i antall men

nesker som berøres, i antall år som påvirkes, i antall milliarder av kroner 

som flyttes,(. . .) så er det ingen sak som denne regjering legger fram, som vil 

ha større betydning.1 

Noen skal få mer alderspensjon enn dagens folketrygd gir. Andre skal 

få mindre enn de nå har rett til. Regjeringa skal, som statsministeren sa, 

flytte milliarder. Spørsmålet er bare hvem regjeringa vil ta fra, og hvem 

de vil flytte milliardene til. 
De rødgrønnes flytting av pensjonsmilliarder bør vurderes på bak

grunn av hvordan den norske velferdsstaten har utvikla seg fram til nå. 

Derfor bør vi først ta et lite tilbakeblikk til tida før folketrygda. 

Den historiske pensjonserklæringa i 1963 

Folketrygda, som Stortingetvedtok21.juni 1965, er den norske utgava av 

det som kalles den nordiske velferdsstatsmodellen. Sosialdemokratenes 

forslag om ATP (allman tillaggspension) var en av de største kampsa

kene i Sverige på 1950-tallet. I boka Folketrygdens framtid skrev trygde

eksperten Aksel Hatland i 1984 at «denne lange striden styrket sosial

demokratene og trygget deres maktposisjon». 

I Norge var det lenge usikkert om vi skulle få ei liknende ordning. 
Først utpå høsten 1963 avklarte Ap sitt standpunkt. Da hadde ei gru

veulykke i Kings Bay på Svalbard krevd mange menneskeliv og ført til 
danning av ei kortvarig borgerlig regjering. I stortingsdebatten etter re

gjeringsskiftet svarte Einar Gerhardsen og Ap med ei omfattende pro
gramerklæring. To punkter pekte ut en trygdepolitisk kurs som ble stå

ende i 40 år: 

Det inriføres en felles pensjonsordningfor hele folket. (. .. )Fullt opparbei

det pensjon settes til to tredjedeler av arbeidsinntekten. 2 

Da de borgerlige partia igjen fikk regjeringsmakt i 1965, hadde de lagt 

Hele statsministerens pressekonferanse 20. oktober 2006 er lagt ut på nettet: 
http://odin.dep.no/smk/norsk/aktuelt/pressesenter/001 001-160 l 06/#. 

2 Erklæring fra Aps stortingsgruppe 18. september 1963. Side 4545 i Stortingstidende 
1962-63. 

l 
• En pensjonsordning 

for hele folket. Full 
pensjon settes til 
to tredjedeler av 
inntekta. 

Arbeiderpartiet 1963. 
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• 

Folketrygda er for 
alle, slik som retten 

til skolegang. 

OPERASJON HEILOMVENDING 

vekk sine tidligere særstandpunkter. Alle samla seg om Arbeiderpartiets 

linje i pensjonssaka. Norge unngikk den opprivende striden som Sverige 
hadde hatt. 

I folketrygddebatten i Stortinget 21. juni 1965 sa både saksordfører 

Oscar Skogly (Ap) og sosialminister Olav Gjærevoll (Ap) at folketryg

da ville bryte ned gamle klasseskiller og føre til ny likhet. Folketrygda 
blei innført l. januar 1967. 

Folketrygda har hatt som mål å sikre folk inntekt som alderspensjo
nist, men også ved sjukdom, skade og uførhet, ved arbeidsløshet, tap av 

forsørger, dødsfall, svangerskap, fødsel og aleineomsorg for barn. 
Målet om at full alderspensjon skulle være to tredjedeler av arbeids

inntekta blei ikke oppfYlt, men folketrygda _betydde ei tydelig økono
misk utjevning._ For mange har folketrygda betydd en sikrere alderdom 

og at en slapp å bli forsørga av familien på sine gamle dager. 

Folketrygda er helt ulik privat forsikring 

Alle som var bosatt i Norge og hadde lovlig opphold her, blei medlem

mer av folketrygda. Ytelsene er lovfesta rettigheter. Folketrygda er for 
alle, omtrent som retten til skolegang og retten til sjukehusbehandling. 

På 1960-tallet så nok mange på dette som en forsmak på et samfunn 
der de tjenestene folk virkelig trenger, blir fordelt ut fra behov og ikke ut 

fra tjukkelsen på lommeboka. Fra starten av hadde folketrygda innslag 
av ei fordelingstenking som til en viss grad kan sammenliknes med da

gens Cuba. I dette fattige landet er blant anna alt helsevesen og utdan
ning opp til universitetsnivå gratis. 

Alderspensjonen består av grunnpensjon og tilleggspensjon. 
Minsteytelsene var og er lave, men for mange kvinner som blei alders
pensjonister etter 1967, var dette- bortsett fra barnetrygda som den 
gang varte til barna var 16 år- første gangen de fikk faste utbetalinger i 
eget navn. Tilleggspensjonen er avhengig av inntekta du har hatt. For å 
få full tilleggspensjon når du er 67 år, må du ha bodd i landet i 40 år, ha 

vært yrkesaktiv i 40 år og tjent mer enn grunnbeløpet (G) i folketrygda 
i 20 av åra. Stortinget endrer G hvert år. Fra l. mai 2006 er G på 62 892 
kroner. Botidskravet har på 80- og 90-tallet gjort at mange som flytta 
til Norge i godt voksen alder, har kommet dårlig ut sammenlikna med 
arbeidskamerater som er født i Norge. 

Pensjonsordninger gjennom forsikringsselskapa er bygd på kom-
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l 
• 

Ap-regjeringa la 
folketrygda ut på det 
politiske spillebordet. 

OPERASJON HEILOMVENDING 

også AFP-ordning.3 Omtrent 80 prosent av arbeidstakerne i Norge har 

i dag anledning til å gå av med AFP. 

AFP betyr at mange av de som sliter seg ut tidlig, og som gjennom

snittlig har lav levealder, likevel kan få noen pensjonistår uten å bli øko

nomisk straffa. AFP er noe av det mest solidariske norsk fagbevegelse 

har kjempa fram. 

Stoltenberg bestilte forandring i 2001 

Stortinget endra noen trygderegler til det verre i løpet av 1990-tallet, 

men den grunnleggende solidariske tenkinga som er folketrygdas bæ

rebjelke, var freda fram til 30. mars 2001. Da oppnevnte statsminister 

Jens Stoltenbergs første regjering Pensjonskommisjonen. I regjeringas 

vedtak står det bl.a.: 

Kommisjonen skal avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pen

sjonssystem. ( ... )Et spørsmål som må vurderes, er om en fondering 

av pensjonsytelsene kan bidra til å sikre et bærekraftig pensjonssys

tem på sikt.4 

Regjeringa la grunnprinsippa i folketrygda, som hadde stått urørt 

sia 1965, ut på det politiske spillebordet. Dette gjorde de så stille at det 

ikke blei tema i stortingsvalgkampen. Å utrede <fondering av pensjonsy

telsene>> betyr at en vil gå vekk fra ordninga med å dekke utbetalingene 

hvert år over statsbudsjettet. Kommisjonen skulle finne ut om folke

trygda helt eller delvis kunne erstattes av et opplegg som følger vanlige, 

kommersielle forsikringsprinsipper. 

FrP syntes pensjonskommisjonen var for romslig 

Alle partia i Stortinget var med i Pensjonskommisjonen. De var enige 

om det meste, men FrP markerte at partiet helst ville avvikle alt unntatt 

minstepensjonen i folketrygda: 

Pensjonskommisjonens medlem Ytterhorn går inn for et pensjonssys

tem med lik folketrygdpensjon til alle på nivå med dagens minstepen

sjon i folketrygden, og at standardsikringen overlates fullt ut til pensjo

ner i arbeidsforhold og individuelle pensjons- og spareordninger.5 

FrP mente at de som vil ha en levestandard over minstepensjon, må 

ordne det gjennom forsikringsselskap eller banksparing. SV hadde også 

3 NAVO er en arbeidsgiverforening som i 2007 har ca 185 medlemsbedrifter med til 
sammen ca 165 000 ansatte. Helseforetaka er de største NAVO-bedriftene. 

4 Kongelig resolusjon av 30. mars 2001. 
5 Side 14, l. spalte i Pensjonskommisjonens innstilling (NOU 2004: l). 

15 
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OPERASJON HEILOMVENDING 

noen avvikende særstandpunkter, men til slutt var innstillinga enstem

mig på alle vesentlige punkt. Likevel blei den møtt med voldsom mot

stand. Etter et drøyt år med pensjonsdebatt var det bare så vidt at LOs 
Ap-lojale toppledelse klarte å hindre at LO-kongressen i mai 2005 sa 

tvert nei. I det som til slutt blei kongressens flertallsvedtak, stilles det 

flere krav. Ett av dem sier det er en absolutt forutsetning at AFP opp

rettholdes. 

Krenking av folkets demokratiske rettigheter 

Å fjerne solidaritetsprinsippet i folketrygda var ikke noe offentlig tema 

før eller under valgkampen forut for stortingsvalget i 2001. Stortinget 
som blei valgt da, hadde derfor ingen fullmakt fra velgerne til å vedta 

grunnleggende endringer i folketrygda. 

Bondevik-regjeringa krenka folkets demokratiske rettigheter da den 

likevel inviterte Stortinget valgt i 2001 til å gjøre slike prinsippielle ved

tak. Det samme gjorde de stortingspartiene som 26. mai 2005 stemte 

for det de fortsatt kaller penljonsforliket. For disse partia var det viktigst 

å vedta brudd med folketrygdas solidaritetsprinsipp før et nytt valg kun

ne gi velgerne mulighet til å få et ord med i laget. 

Stortingets flertall gikk dermed på tvers av prinsippet om folkesu
vereniteten som den franske opplysningsfilosofen Rousseau formulerte 

allerede på 1700-tallet. I 1814 sørga Eidsvoldsforsamlinga for at dette 

prinsippet fikk sin egen paragraf i Grunnloven.6 Avdøde professor dr. 

juris Johs. Andenæs har beskrevet hva dette grunnlovsfesta prinsippet 
betyr i vår moderne tid: 

Folkesuvereniteten går ut på at folket har rett til å rå selv. Det gjel

der både med hensyn det indre styre og det gjelder utad i forhold til 

andre stater. Folkeviljen er den øverste norm for statens styre. ( ... ) 

Folkesuvereniteten, folkets selvbestemmelsesrett, det er selve kjerne

punktet i den demokratiske ideologi.7 

Å skulle følge dette prinsippet i saka om framtidas pensjoner blei mer de
mokrati enn stortingsflertallet ville ha. En kan spørre seg om demokrati er 

mulig, når de fleste folkevalgte ikke tar demokratiet mer alvorlig. 

6 § 49 i Grunnloven: Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaar af 
to Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing. 

7 Fra Johs. Andenes: Statsfoifatningen i Norge, utgitt i Oslo 1962. 

l 
• 

Prinsippvedtak før 
valget hindra at 
velgerne fikk et ord 
med i laget. 
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- Personmarkedet 
i livsforsikring 

tok helt av. 

Fra Vitals 
heimeside 2001. 

OPERASJON HEILOMVENDING 

Pensjonsforliket i 2005 blei bare ei viljeserklæring 

Vedtaket- som SV8 og FrP av svært ulike grunner stemte i mot- bryter 

med prinsippa folketrygda var bygd på fra 1965. Men stortingsflertal

let klarte likevel ikke å få til mer enn en viljeserklæring eller en politisk 

bestilling til regjeringa. 

Stortinget ba regjeringa utarbeide forslag til alle de lovendringene 

som seinere må vedtas for å gjennomføre bruddet med folketrygdprin

sippa fra 1965. For uføretrygdas del vedtok Stortinget at et nytt utvalg 

skulle utrede hvordan den kan endres. Vedtaket sier at ny uføretrygd 

<<må ses i sammenheng med tidligpensjonsordningene». Og tidligpensjons

ordningene er en del av det den rødgrønne regjeringa nå har fått endra 

på. Det uskyldige <<ses i sammenheng med» betyr nok at stortingsflertallet 

tok sikte på at ingen over 62 år skal ha rett til uførepensjon etter dagens 

regler.9 Som kjent er ikke uførepensjon noe en kan bli rik av, men fordi 

den er bedre enn den nye tidligpensjonen, kan regjeringa argumentere 

med at det er urettferdig at uføre skal ha sterkere rettigheter enn tidlig

pensjonerte. Så hvorfor ikke la dem gå av med den nye, dårligere tidlig

pensjonen, dele «godene», så å si? Dette kommer vi tilbake til. 

Før valget 2005 var dermed alt lagt til rette for den største priva

tiseringsprosessen i norsk historie. De store forsikringsselskapa jubla. 

- Pensjonsreforma hjelp te oss enormt, sa markedsdirektør Snorre Johansen 

i Vital Forsikring til Klassekampen, allerede før Stortinget hadde gjort 

sitt vedtak10
. På Vitals heimeside kunne vi lese at <personmarkedet i livs

forsikring tok helt av» etter at pensjonskomiteens innstilling <<gjorde folk 

oppmerksom på at folketrygden neppe strakk til, og at hver enkelt måtte ta 

mer ansvar for egen pensjonssparing.» 

Regjeringas to pensjonserklæringer har ulikt innhold 

Da Stoltenbergs andre regjering i oktober 2005 tok over styringa av 

Norge, la de fram to politiske erklæringer. Den ene- Soria Moria-er
klæringa - er retta til velgerne: Se her, dette lover vi å få til. Den of

fentlige debatten har sia da tatt utgangspunkt i dette dokumentet. Den 

andre - regjeringserklæringa - er den nye regjeringas forpliktelse over-

8 SVs nestleder Henriette Westrin var med i Pensjonskommisjonen og var enig i det 
aller meste. Det samme var partiets ledelse, men et Landsstyremøte i SV i februar 
2005 påla partiledelsen å endre standpunkt. 

9 Ei utredning om ny uføretrygd skulle legges fram 15. mars, men den er nå utsatt til l. 
mai 2007. 

lO Intervju i Klassekampen 29. januar 2005. 
17 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



l 
• 

Fire ganger så høy 
dødelighet blant de 
med lav inntekt. 

OPERASJON HEILOMVENDING 

klaringa han gir: Den nye reforma gjør at det blir så lønnsomt å jobbe 

etter fYlte 62 år at flere kommer til å gjøre det. Da øker verdiskapinga 

i samfunnet. Og når det skapes større verdier, blir den kaka som skal 

deles, mye større enn den blir med dagens folketrygd. Dette ga grunn

lag for Hanssens glassklare konklusjon i Dagsnyttsendinga 17.30 på 

NRKs Pl: 

Og da kan vi gi alle grupper pensjonister mer i pensjon. Allikevel får 

vi et billigere pensjonssystem for samfunnetY 

Hanssen (Ap) og Stoltenberg (Ap) presenterte dette glade budskapet 

i alle kanaler. Tonefall og kroppsspråk virka troverdig. Fra program til 

program var det små variasjoner i ordvalget deres. Alle fikk høre at den 

rødgrønne regjeringa hadde klart det. De hadde laga ei nesten genial 

ny alderspensjonsordning. Alle grupper av pensjonister skulle få mer i 

pensjon med nyordninga enn om vi beholdt dagens folketrygd. Ingen 

kan vel undres over at finansminister Kristin Halvorsen (SV) og kom

munalminister Åslaug Haga (Sp) smilte om kapp med sola i dagene et

terpå. 

Det avgjørende spørsmålet er om statsrådene snakka sant denne ok

toberfredagen i 2006. 

En urett som består- uansett pensjonssystem 

Det går ikke an å diskutere rettferdighet i pensjonsordninger, uten å 

ta hensyn til at levekår og sosiale forhold påvirker hvor lenge vi lever. 
Bosted, arbeidsmiljø, inntekt og utdanning forlenger livet - eller for

korter det. Noen yrker betyr kortere liv. 

Hvor stor andel som dør i ulike aldersgrupper har alltid variert, blant 

anna etter inntekt. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at gjennomsnittlig 

levealder har økt og at det etter 1970 har blitt færre menn som dør mens 

de er mellom 45 og 59 år. Ulikhetene mellom høy og lav inntekt økte på 

1990-tallet. De nyeste talla for dødelighet blant menn i alderen mellom 

45 og 59 år, viser mer enn fire ganger så høye dødstall blant de med lav 

inntekt sammenlikna med de høytlønte. Det er tilsvarende, men mindre 

forskjeller blant kvinner. Blant kvinner med lav inntekt har andelen som 
dør mellom 45 og 59 år økt etter 1980. 

12 Dagsnytt kl. 17.30 på NRKs Pl 20. oktober 2006. 
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Det er ikke mange som står i full jobb til de er 67 år 

Alminnelig pensjonsalder er nå 67 år. Det er lov å arbeide til man er 70, 

viss arbeidsgiver godtar det. Noen få i sjølstendige yrker arbeider mye 

lenger. Men blant dem som har lønnsarbeid, er det svært få som klarer å 

stå i full jobb til ordinær pensjonsalder. Inntektsstatistikken viser at bare 
ei av ti kvinner og to av ti menn i dag jobber «heltid>> fram til6 7 år. 17 Og 

bare ei av hundre kvinner og tre av hundre menn jobber "heltid" fram til 

70 år. Flere bedriftsundersøkelser underbygger dette. 

Verkstedklubben Aker Verdal har undersøkt når og hvordan 117 med

lemmer gikk av med pensjon i perioden 1994-2005: 

3 (3%) nådde folketrygdas pensjonsalder på 67 år. 

35 (30%) gikk av med AFP. 

79 (67%) forlot bedriften som uføre. 

Tre andre fagforeninger som har undersøkt omtrent samme periode, 

har funnet liknende tall. Blant 558 som gikk av med pensjon i løpet av 

Forventa gjenstående levetid etter fYlte 62 og 67 år for menn i noen yrker 

Yrke Levetid etter 62 å1 Levetid etter 6 7 år 

Universitets og høgskolelærere 22,0 17,7 

Prester 21,6 17,4 

Renholdere 16,2 13,4 

Hovmestere, servitører 14,9 11,2 

Forventa gjenstående levetid etter fYlte 62 og 67 år for kvinner i noen yrker 

Yrke Levetid etter 62 år 

Fysioterapeuter 25,2 

Lektorer, adjunkter 24,6 

Renholdere 21,5 

Jern- og metallarbeidere 20,7 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

17 «Heltid>> er da definert som å ha årsinntekt på minst 4 G, dvs. minst 251568 kr. 
Beregningene er utført av pensjonsrådgiver Harald Engelstad. Du finner dem her: 
http://www.pensjonsboka.no/. 

Levetid etter 6 7 ar 

20,8 

20,1 

17,4 

17,0 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



l 
• 

1,8 prosent stod i 
jobb til de var 67 år. 

OPERASJON HEILOMVENDING 

drøyt ti år, var det 10 personer, eller 1,8 prosent, som stod i jobb til de 
var 67 år. Hele 239 gikk av med AFP (se tabellen under). 

Å forandre pensjonsvilkårene for dem som slutter i heltidsarbeid før 
6 7 år, er altså å forandre livsvilkårene for de fleste. Det er virkeligheta, 

uansett hva statsrådene sier. 
Regjeringa sier at den største endringa i den nye alderspensjonen 

- sammenlikna med folketrygda- er at det skal lønne seg å stå i jobb til 

en er 67 år eller eldre. Hva dette virkelig betyr, kan sammenfattes i tre 

punkter: 

l. Ulikhetene øker fordi alle år og alle tjente kroner skal telle likt. 

Pensjonsrettighetene dine skal bestemmes av hvor mange kroner du har 

tjent og hvor mange år du har vært i arbeid. All inntekt du har hatt, opp 

til vel sju ganger folketrygdas grunnbeløp, omregnes til G-er (G = fol
ketrygdas grunnbeløp, nå 62 892 kr).18 Når du pensjoneres, skal det an

tall G-er du har oppnådd, deles på det antall år du har hatt inntekt. Har 
du tjent opp 200 G i løpet av 40 år, blir gjennomsnittinntekten for alle 
årene 5 G (ca 314 500 kr). 

Alderspensjonen din skal deretter beregnes som en viss prosent av 

denne gjennomsnittlige livsinntekten. Denne pensjonsprosenten din 
fastsettes ved at ditt antall yrkesaktive år ganges med 1,35 %. Har du 40 

yrkesaktive år, blir pensjonsprosenten 40 ganger 1,35 er lik 54 prosent. 
Den årlige alderspensjonen blir da 54 prosent av 314 500 kroner, det 

vil si 169 830 kroner. Har du derimot 50 års fartstid i yrkeslivet, vil du få 

en pensjonsprosent på 67,5. 
Med samme gjennomsnittlige livslønn (5 G) kommer du da ut med 

ca 212 300 kr i årlig alderspensjon. Det blir dermed større ulikheter i 

4% (1) 18% (4*) 

0,7% (2) 58,9% (159) 

Kilde: http://www.forsvarafp.no. * l AFP og 12 uføre på 50%. Innherred Fagforening undersøkte 1995-
2006. Talla fra Røra Fabrikker gjelder 1990-2006. Raufoss Jern & Metall undersøkte 1994-2006. 

18 Det er et øvre tak på 7,1 G, dvs. at årsinntekt over ca. 447.000 kr ikke regnes med. 
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pensjonsytelsene enn det er i folketrygda der bare de 20 åra da du tjente 

mest, regnes med. Men alt dette gjelder bare for de fl som står i fullt arbeid 

til de er 67 år. 

2. Pensjonen din blir avkorta viss du blir pensjonist før du er 67 år. 

Tankegangen bak den nye ordninga er at den samla «pensjonsformuen» 

som du har tjent opp, skal fordeles på det antall år du antas å ha igjen 
å leve. Og den siste antakelsen bygger på gjennomsnittet for alle. Går 

du av med pensjon når du er 62 år, må «pensjonsformuen» din deles på 
flere år. Det blir dessuten en mindre sum å fordele, fordi du har hatt fem 

færre opptjeningsår. Regnestykkene bak dette er innfløkte, men resulta

tet er konkret: Den månedlige pensjonen din blir livsvarig redusert med 

22 prosent dersom du går av med pensjon når du er 62 år. 

Hvor mye den enkelte taper, vil variere etter inntekt og antall år en 

har hatt full jobb. Sveiser Tor Olav Bjerkan på Aker Verdal har fått laga 

ei detaljert beregning for seg. Han er 57 år og har ei snittlønn på litt 

over 5 G. I dag er årslønna hans 326 000 kroner. Viss han går av med 
pensjon når han er 62 år, får han etter den nye ordninga 3 541 kroner 

mindre i månedlig pensjon enn han ville fått etter dagens ordning.19 

En slik livsvarig reduksjon i årlig pensjon er «straffa» for å ikke orke 

å stå i jobb de fem åra fra 62 til67. 

3. Lavere pensjon viss levealderen øker. 

I tillegg skal pensjonene i framtida reduseres dersom gjennomsnittlig 

levealder øker. Viss du skal unngå livsvarig pensjonskutt når antatt le

vealder for ditt årskull øker, har du en utveg: Du må stå åtte måneder 

lenger i jobb for hvert år levealderen øker. Som statssekretær Jan-Erik 
Stø stad (Ap) sier det: «Med auka levealder er det ikkje urimeleg at folk står 

lenger ijobb.»20 

Taperne 

Frittstående pensjonsrådgiver Harald Engelstad, av mange kjent som 
forfatter av den årlige Pensjonsboka, oppsummerer slik:21 

De som i det nye systemet ikke greier å jobbe til 67 år, vil i det store 

19 Beregningene er foretatt av Verkstedklubben ved Aker Verdal og finnes på: 
http://www.forsvarafp.no/ 

20 Intervju i Klassekampen 21. mars 2007. 
21 Du finner hele kommentaren her: http://www.pensjonsboka.no/. 

l 
• 

Pensjonen din blir 
livsvarig redusert 
med 22 prosent. 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



l 
• 

2 830 kroner mindre i 
måneden- for resten 

av livet. 
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og hele komme dårligere ut enn i dag. Selv om enkelte politikere og 

sosial økonomer ikke skjønner det, skjønner nok folk flest at det for

trinnsvis vil være de med de dårligst betalte og de tyngste jobbene 

(både fysisk og psykisk) som ikke vil greie å jobbe så lenge som til 

67 år. Det betyr at det først og fremst er de med kort utdannelse, ofte 

dårligere helse m.v. som vil måtte svi for de nye pensjonsreglene. 

De fleste i de utsatte yrker vil tape i pensjon. Det vil slå spesielt hardt 

ut for dem som mister jobben sent i livet, som har små ressurser, og 

som vil tape i konkurransen om jobbene . 

Engelstad har beregna hvordan endringene blir for en lønnstaker som 

gjennom 40 års heltidsarbeid har hatt en årsinntekt på litt under 4,5 G 

som i dag er 280 000 kroner: 

Han/hun har måttet slutte ved 62 år pga nedbemanning eller lig

nende, eller fordi vedkommende av forskjellige grunner ikke mak

ter å fortsette pga dårlig helse og mistrivsel i den utsatte jobben. 

Personen er ikke syk nok til å få uførepensjon, og må ta til takke med 

den avkortede alderspensjonen fra folketrygden som vil utgjøre 

ca 120 000 kr pr år tilsvarende 10 000 kr pr måned brutto før skatt. 

Denne pensjonen skal personen så leve av resten av livet. 

Etter dagens regler i folketrygda, ville denne personen ha rett på en al

derspensjon fra 67 år på ca 154 000 kroner pr år, eller 12 830 kroner pr 

måned. Om personen i dag måtte slutte ved 62 år, og hadde hatt rett til 

AFP ville hun fra 67 år ikke fått redusert alderspensjonen. Hun ville da 

fra 67 år fått 154 000 kroner i pensjon, eller 2 830 kroner mer hver må

ned enn det regjeringas nye alderstrygd betyr. 

- Men du kan jo jobbe deltid ved siden av pensjonen 

Etter de nye reglene kan hun arbeide deltid ved siden av pensjonen viss 

hun går av med alderspensjon ved fYlte 62 år. Men sjøl om hun finner 

deltidsarbeid som hun orker i noen år, vil reduksjonen av alderspensjo

nen med 2 830 kroner i måneden være livsvarig. Deltidsjobben vil ikke 

klare å rette opp mye av det kuttet. Om hun tjener 75 000 kroner i året 

på deltidsjobb ved siden av pensjonen og beholder denne jobben helt til 
hun er 67, vil økninga i den månedlige pensjon bli på snautt 420 kro

ner. 

Engelstad skriver at hun som opplever dette, neppe vil høre på på
standene om at hun har «valgt fritt>> og at hennes «samlede pensjon blir 
den samme over livsløpet>>. Hun vil nok heller med tyngde kunne si: 
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Om jeg får leve i 17 år fra 67 år så har jeg tapt over en halv million 

kroner i forhold til den gamle sosiale folketrygden. Om vi tar med det 

jeg kunne ha fått i dagpenger etter de gamle reglene så har jeg tapt 

ca 1,5 millioner kroner på den nye brutale folketrygden- og Staten 

har tjent det tilsvarende. 

De som ikke orker å stå i full jobb etter 62 år, taper på to måter. For 

det første får de lavere «pensjonsformue» fordi de har fem færre opp

tjeningsår. Det betyr at pensjonsrettighetene deres i utgangspunktet er 

lavere. For det andre blir den årlige pensjonen enda mer redusert for
di den skal deles på fem flere år. Det er denne doble tapssituasjonen 

for dem som har de tyngste og ofte de dårligst betalte jobbene statsråd 

Hanssen omtalte som å «gi alle grupper pensjonister mer i pensjon.» 

- Og nå har jo alle fått tjenestepensjon 

618 000 arbeidstakere fikk obligatorisk tjenestepensjon i 2006. Dette 

er god forretning for de private forsikringsselskapene. Navnet tjeneste

pensjon er eneste fellestrekket med de gode ordningene som gjelder for 

stats- og kommuneansatte. 

For det første er den nye ordninga innskuddsbasert for de fleste. Det 
betyr at du ikke er garantert noen bestemt ytelse. Alt avhenger av hvor 

mye som blir innbetalt. Og med ei innbetaling på bare to prosent av 

årslønna, som er lovens minimum, så blir det ikke mye som kommer ut. 

For tidligpensjonister kan månedsutbetalinga i heldigste fall variere fra 

noen hundre kroner og opp til en tusenlapp. 

For det andre krever ikke loven at den nye tjenestepensjonen dekker 

uførhet. Forsikringsselskapa innrømmer sjøl at deres tjenestepensjoner 

er mye dårligere enn de velkjente offentlige. Leif Osland, en av bran

sjens informasjonsdirektører sier det slik: 

- Det er et tankekors at nesten samtlige eksisterende ytelsesordnin

ger har uførepensjonsdekninger, mens svært få av de nye innskudds

pensjonsordninger har slike dekninger.22 

For en offentlig ansatt dekker tjenestepensjonen i dag forskjellen mel

lom folketrygdas ytelser og to tredjedeler av den lønna hun har når hun 

går av med pensjon, forutsatt full opptjeningstid, som er 30 år. I Oslo 

kommune tilsvarer pensjonen 70 prosent av sluttlønna. Offentlig an

satte har altså fått oppfylt det andre punktet i Einar Gerhardsens pen-

22 Intervju på heimesida til Finansnæringens Hovedorganisasjon. 
http:/ /www.fnh.no/FullStory.aspx ?m= l 043&amid= 703978 
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sjonserklæring fra 1963 om at fullt opparbeidd pensjon skal tilsvare to 

tredjedeler av arbeidsinntekta. 

Den nye, avkorta alderspensjonen kommer til å gjøre disse tjenes

tepensjonene mye dyrere for kommunene. Utgifter flyttes fra staten til 

kommunene fordi det blir mye større forskjell mellom den avkorta al

derspensjonen og to tredjedeler (eller 70 prosent) av sluttlønna. Dette 

vil skape et press for at også de gode tjenestepensjonene skal bli dårli

gere. 

Og vinnerne er: De høytlønte friske som arbeider lenge 

De rødgrønnes pensjonsvinnere er lette å finne: De har god utdanning, 

de er etterspurte på arbeidsmarkedet, de har god helse og de har stil

linger som gjør at det er greitt å stå i jobb både til67 år og enda lenger. 

Dess flere år du arbeider, dess høyere blir pensjonen din. Klarer du 45 
yrkesaktive år, blir pensjonen 60,8 prosent av den gjennomsnittlige livs

inntekta di. Står du på i 50 år, øker du pensjonsprosenten til67,5. Men 

du bør ikke ha mange deltidsår som trekker ned gjennomsnittet, og du 

bør ikke ha prioritert barn og familie på bekostning av jobben. Du bør 

heller ikke ha tatt ulønna fri fra jobb for å ta etterutdanning. Og du må 

ikke finne på å trappe ned til deltid på slutten av yrkeslivet . 

De som har over 380 000 kroner i årslønn og unngår disse nye «pen

sjonsfellene» vil etter 2010 kunne få en vesentlig høyere pensjon enn 

dagens folketrygd gir. Om vi forutsetter at en slik ressurssterk person le

ver minst like lenge fra 70 år som gjennomsnittet lever fra 67 år, (17 år) 

så får han en gevinst på om lag en halv million kroner sammenlikna 

med dagens folketrygd. 23 

Det er grunn til å spørre: Fra hvem skal denne halve millionen tas? 

Tidligpensjonen blir ei ny minstepensjons-felle 

Pensjonsrådgiver Engelstad påpeker at spesielt det foreslåtte systemet 

med kombinasjon av arbeid og pensjon etter 62 år vil virke usosialt. All 

erfaring fra de 30 åra sia pensjonsalderen blei senka fra 70 til67 år, viser 
at flere blir utstøtt fra arbeidslivet når de når en alder hvor det er mulig 

å få pensjon. 

I tillegg må vi bare regne med at andre stønadsregler - som dag
penger og uføretrygd- blir forandra og tilpassa til den nye tidligpen-

23 Beregningene er foretatt av pensjonsrådgiver Harald Engelstad. 
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sjoneringsalderen. 62-åringene som i praksis blir satt på porten, vil da 

neppe ha krav på annen nevneverdig økonomisk støtte enn den avkorta 

alderspensjonen. 
På toppen av dette vil arbeidsgiverne kunne si det samme som politi

kerne så kjekt sier nå: - Du kan jo tjene hva du vil ved siden av! Dette er 

en uetisk regel, fordi den ved 62 års alder påtvinger folk en pensjon som 

alt er dramatisk avkorta. Og avkortinga er livsvarig. 

Dessuten veit vi at mange av de over 60 år ikke så lett får seg en ny 

jobb, ikke en gang når det er mangel på arbeidskraft. For svært mange 

vil det ikke være noen deltidsjobb tilgjengelig. Og om den tidligpen
sjonerte får seg en deltidsjobb, så er hun økonomisk berga bare så lenge 
hun har den nye jobben. Noen år med en deltidsjobb vil som nevnt ikke 

øke den endelige pensjonen mye. Den tidligpensjonerte er dømt til fat

tigdom når ekstrajobben blir borte. 

Den nye alderspensjonen som den rødgrønne regjeringa foreslo, og 

som de tidligere regjeringspartiene er enige i, er et sosialt tilbakeskritt. 

Den vil øke levekårsforskjellene. De som har tyngst arbeid, lavest lønn 

og kortest levealder, får pensjonen kraftig redusert, viss de ikke klarer å 

stå i jobb til de er fYlt 67 år. På grunn av avkortinga blir mange fattige 
som pensjonister, sjøl om de har arbeidd heltid i 40 år. I praksis er det de 

som må betale de økte pensjonene som kommer de mer ressurssterke til 

del, det vil si de som har lettere arbeid, høyere utdanning, høyere lønn 
og vesentlig høyere forventa levealder. 

Og retten til å gå av når du er 62 år, skal bare gjelde de som i 40 år 

har hatt ei gjennomsnittslønn på 4,3 G (om lag 268 000 kroner). 

De fjerner kanskje ordet minstepensjonist. Men fattigdommen blant 

pensjonister består. 

Regjeringa har en stor stab av dyktige økonomer og utredere. De 

virkningene av den nye alderspensjonen som er beskrevet her, var derfor 
ikke ukjente for Jens Stoltenberg og Bjarne Håkon Hanssen da de 20. 
oktober 2006la fram sin glade versjon i alle mediekanaler. Likevel gjen

tok de gang på gang at regjeringa har laga ei reform med bare vinnere, 

og sa «da kan vi gi alle grupper pensjonister mer i pensjon.» 
Er det ikke merkelig at de to statsrådene snakka usant om noe som 

er så viktig for så mange? Gjorde de det for å få lyttere og tv-seere til å 

tro at Ap også i praksis er et arbeiderparti? 

l 
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slutt. 
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Kan det store tilbakeslaget snus? 

Regjeringspartia blei 20. mars 2007 enige med H, KrF og V om den 

nye alderspensjonen som er beskrevet her. De er enige om det største 
sosialpolitiske tilbakeslaget i nyere norsk historie. Det neste store slaget 

vil gjelde AFP-ordninga. Den blir en hovedsak i tariffoppgjøret 2008. 

Poenget med AFP er at de som er utslitt, kan gå av med pensjon når de 

er 62 år uten å få redusert pensjonen sin. AFP og de rødgrønnes nye tid

ligpensjon er som ild og vann. 

AFP er bygd på solidaritet. Det vil si at ordninga er god for de som 

trenger den. Regjeringas nye tidligpensjonen er bygd på kommersiell 

forsikringstenking. Bjarne Håkon Hanssen har sagt farvel til solidarite

ten og sier rett ut at dagens AFP er «urettferdigfor dem som aldri benyt

ter seg av ordninga og går av med pensjon forst når de fYller 67 år.» Hans 

opplegg for den AFP-ordninga er alle skal få akkurat like mye utbetalt, 

uavhengig av om de trenger AFP eller ikke. Blir det slik, er innholdet i 

dagens AFP-ordning borte. 

Statsråd Hanssen sier videre at «staten vil stille i AFP-forhandlinger 

med det samme økonomiske bidraget til ordningen som i dag>>. Det som da 

er sikkert, er at hver AFP-pensjonist etter 2010 får mindre utbetalt enn 

i dag, viss regjeringa får gjennomført sitt opplegg. AFP-pensjonistene 

får vesentlig mindre, mens de som ikke trenger AFP, kanskje får en liten 

påplussing på alderspensjonen sin når de går av ved fYlte 67 år. 

Viss motkreftene ikke blir sterke nok, må vi regne med at angrepa 

kommer på samlebånd: Forslag om fjerning av uføretrygd og dagpen

gerettigheter for de som er over 62 år blir av de første. 

Men politiske vedtak kan omgjøres. Tilbakeslag kan slås tilbake. For 

å lykkes, trengs både kunnskap og felles handling. 

Denne boka er et forsøk på å beskrive noe av bakgrunnen for at ei 

rødgrønn regjering gjorde seg sjøl til pådrivere for det hittil største sosi

alpolitiske tilbakeslaget i Norge. 

Siste del av boka viser at det finnes andre muligheter enn å bare følge 
med på den kursen den rødgrønne regjeringa har valgt. Men for å se 

dette i sammenheng, må vi først gå en del år tilbake. 
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DEL2: 

Var Norge på feil kurs 
fram til2005? 

Markedsstyring av kraftverk 
og strøm pris, privatisering av 

Statoil, styring av sjukehusa som 
om de var private bedrifter, ... 

og en voldsom kapitalstrøm 
ut av landet. 

I 2005 syntes flertallet at 
kursen måtte snus. 
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Fra hvem er de 
15 532 norske 

kroner tatt? 

Jan Erik Vold, 1989. 
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Kapitalismens grunnleggende 
mystikk 
På slutten av 1980-tallet reklamerte privateide banker med rente på 
over ti prosent. Det så riktig lovende - for de som hadde penger å 
spare. I diktet Kapitalismens grunnleggende mystiftRA stilte poeten} an 
Erik Vold i 1989 et spørsmål som verken banker eller finansministre 
har besvart: 

Kapitalismens grunnleggende 

mystikk: hvordan en krone, ved å ligge stille 

en periode av tid, føder en tiøring 

ved siden av seg- for eksempel: Du setter 

som reklamert står 

kr. 20 000 inn på høyrentekonto 

i en av våre største banker. Etter seks år 

kan du gå til banken og få utbetalt 

kr. 35 532. Spørsmålet er nå: Fra hvem er de 

15 532 norske kroner tatt? 

Bankkrisa var et faktum drøyt et år etter at Vold utga dette diktet. De 

største privateide bankene brøt sammen. Totalhavari. Styreledere og di

rektører hadde kjørt fullstendig i grøfta. Da ba de om livreddende øko

nomisk førstehjelp fra staten - og de fikk det de ba om. I de første 

månedene av 1991 gikk bankdirektørenes budbringere nærmest i skyt

teltrafikk til finansministeren. Beskjeden var den samme hver gang: Vi 

må ha flere penger. De ba om stadig nye milliarder. Og finansminister 
Sigbjørn Johnsen (Ap) gjorde det bankene forventa. Han overleverte 

ønskene deres til Stortinget, som så innfridde dem i det reineste samle

båndstempo. De folkevalgte forstod at det hasta. De frykta uoverskue
lige konsekvenser. 

24 Fra Jan Erik Volds diktsamling Elg. Utgitt av Gyldendal1989. 
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Stortingets finanskomite beskrev tre år seinere hvor mye som hadde 

stått på spill: 

Ved årsskiftet 1990/91 ble det klart at inntjenings- og egenkapitalpro

blemene i bankene var en trussel mot det finansielle systemets virke
måte.25 

Dersom det finansielle systemet ikke lenger virker, da kan sjølve den 

kapitalistiske samfunnsorganiseringa være i fare. Så alvorlig var situa

SJOnen. 

13 000 000 000 skattekroner blei «tildelt bankene» 

I første omgang oppretta Stortinget enstemmig Statens banksikrings

fond med en kapital på fem milliarder kroner. Dette var langtfra nok, 
som Stortingets finanskomite seinere oppsummerte: «Denne kapitalen 

ble senere øket ved flere anledninger. Totalt er om lag 13 mrd kroner tildelt 

bankene via Statens banksikringsfond "26 

På få måneder i 1991 blei altså 13 000 millioner kroner tildelt ban

kene fordi staten ville fjerne en «trussel mot det finansielle systemets vir

kemåte.» De høgtlønna lederne som hadde kjørt bankene i grøfta, blei 

aldri stilt til ansvar. Men mange småsparere som hadde trudd at bank

aksjer var trygg pengeplassering, fikk svi. De mista sparepengene. Og 
tusentalls husstander som hadde tatt opp altfor store og altfor dyre lån, 

og satt igjen som gjeldsofre etter krakket i boligmarkedet, blei ganske 
enkelt ruinert. Den gjeldssaneringa noen av dem fikk, var den rene ca

nossagang, sammenlikna med bankdirektørene som bare kunne hente 
ut stadig nye milliarder fra staten. 

Men i dag er aksjefonda åpne for alle 

Nå tilbyr bankene sparing i aksjefond som reklamerer med enda høyere 
avkastning enn bankene tilbød før bankkrisa. De beste av dem forespei

ler at du kan få både 12 og 15 prosent avkastning på sparepengene dine. 
Viss du har sparepenger da - og ikke bare store boliglån som nå blir dy

rere hver gang renta øker. 

Du blir en slags aksjonær når du setter sparepengene i aksjefond. 
Aksjefondets administrasjon avgjør hvilke aksjer du til enhver tid skal 
eie. Både bankenes egenreklame og en del medieomtale gir inntrykk av 

25 Sitat fra: Innst.S.nr.213 (1993-1994). Innstilling fra finanskomiteen om bankkrisen og 
utviklingen i den norske banknæringen. 

26 Samme kilde. 
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Mottatt aksjeutbytte 2000-2005 i millioner kroner 
for personlige skattytere. Faste 2005-priser. 

De årlige utbetalingene av skattefritt aksjeutbytte til enkeltpersoner ble mer enn 
tredobla i løpet av fem år. Beløp for hvert år er omregna til 2005-priser i samsvar med 
konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Gjennomsnittlig aksjeutbytte i 2005 for 14 060 investorer 
og 265 000 småsparere. 

6000000 

5000000 

3000000 . 

1000000. 

14 060 investorer: 
5 800 000 kr til hver. 

265 000 småsparere: 
1767krtilhver 

Gjennomsnittsbeløpet til de store investorene var 3 282 ganger så stort som gjennom
snittsbeløpet til småspareme som fikk l 767 kroner hver. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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at aksjefond og aksjeierskap er for alle. Blå politikere og kommentatorer 

forteller oss at herr og fru Hvermannsen i løpet av av et drøyt tiår har 

blitt aksjeeiere og medeiere. Ja, på en måte har nesten «alle>> blitt kapi

talister. Vi har i alle fall fått mulighet til å bli det. Statistisk sentralbyrå 

kan fortelle oss at 345 000 personer mottok aksjeutbytte i 2005. Det er 

mer enn hver tiende innbygger over 19 år. 

2005 blei et toppår for dem som eier mange aksjer. Aksjeselskaper 
betalte ut hele 99 milliarder kroner i skattefritt utbytte til enkeltperso

ner i Norge. 82 av disse milliardene blei utbetalt til14 060 personer som 
fikk mer enn en million hver. Gjennomsnittet blant disse var 5,8 skat

tefrie millioner per person i 2005. Noen få mottok over 100 millioner 

hver. 

34 

Til sammenlikning blei det små beløp til herr og fru Hvermannsen. 

265 000 småsparere som hadde satsa på aksjer og fond, mottok i gjen

nomsnitt l 767 skattefrie utbyttekroner hver i 2005. 
Det aller meste av aksjeutbyttet hamna altså hos de få som fra før 

var svært rike. Jan Erik Volds spørsmål fra 1989 står like ubesvart: Fra 

hvem blei disse 99 milliardene tatt? 
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Det som er viktig, er 
å forandre verden. 

Karl Marx 1845. 
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Svaret er at nye verdier skapes når 
mennesker bearbeider naturen 
Innafor arbeiderbevegelsen har mange sagt at alle verdier skapes av 

menneskelig arbeid. Dette synet medvirka til at stater som prøvde å 

bygge sosialistiske samfunn, lot være å ta hensyn til naturens tålegren

ser. Viss slike ideer blir rådende også i framtida, blir det enda vanskeli

gere å vinne oppslutning om tiltak som trengs for å stanse den mennes

keskapte klimaødelegginga. 

Arbeidskraft eller arbeidsevne har eksistert like lenge som mennesket 

sjøl. Men det er først i de siste drøyt to hundre åra med kapitalisme at de 

flestes arbeidskraft har blitt en vare som selges og kjøpes. Bedriftseieren 

betaler arbeideren en avtalt lønn for å kunne bruke hans eller hennes ar

beidskraft i et bestemt antall timer. Arbeidsijøper er kanskje et mer tref

fende begrep enn arbeidsgiver. Og noen vil si at den som betaler så lite, 

er mer tjuv enn kjøper! 

Arbeidskraftas merkelige egenskap 

Den tyske filosofen Karl Marx (1818-1883) meinte at en bør bruke fi

losofi til å forandre samfunnet. I 1845 sa han det slik: 

Hittil har filosofene vært opptatt av å fortolke verden, det som er vik

tig er å forandre den. 

Gjennom sine undersøkelser av den kapitalistiske økonomien oppdaga 

han at arbeidskrafta er en vare av et helt spesielt slag. Den er som an

dre varer på den måten at dens verdi tilsvarer den mengden arbeid som 

trengs for å framskaffe den. Men så har den i tillegg en merkelig egen

skap som skiller menneskets arbeidskraft fra alle andre varer. Den er en 

verdiskapende kraft. Gjennom produksjonsprosessen tilfører den mer 
verdi til produktet enn det den sjøl forbruker. 

Derfor delte Marx arbeidsdagen i to deler. Han innførte begrepet 

<<nødvendig arbeidstid». Det er den tida arbeideren bruker for å skape 

verdiene som trengs for å opprettholde eget liv og egen levestandard. I 
dagens Norge betyr det å dekke utgiftene til livsopphold for arbeideren 

og samfunnets utgifter til nødvendige ordninger som barnehage, skole, 
helsevesen og eldreomsorg. Den nødvendige arbeidstida for å produ-
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sere ei dongeribukse eller et par joggesko, er kortere i Filippinene enn i 

Norge fordi arbeidernes levestandard er mye lavere. 

Arbeidsresultatet tilhører eieren 

Resten av arbeidsdagen skaper arbeideren merverdi som gir avkastning 
på kapitalen som eieren har investert i bedriften. Denne merverdien 

skapes fordi arbeideren hver eneste dag arbeider mer enn den nødven

dige arbeidstida. Hun arbeider altså mye mer enn den delen av arbeids
tida hun får betalt for. På grunnlag av sine detaljerte studier av britiske 

arbeideres vilkår på 1800-tallet, sammenligna Marx kapitalens avhen

gighet av det levende arbeidet med vampyrens avhengighet av blod: 

Kapitalisten har kjøpt arbeidskrafta til dens dagsverdi. Bruksverdien 

av den for en dag tilhører derfor ham. Han har altså tilegnet seg ret

ten til å la arbeideren arbeide for seg i en dag. ( ... ) Kapitalen har en 

eneste drivkraft, driften etter å øke sin verdi, skape merverdi, til å 

suge inn mest mulig merarbeid ( ... ) Den kan som en vampyr bare 

holde seg i live gjennom å suge inn levende arbeid, og jo mer arbeid 

den suger inn, desto mer lever den.27 

Merverdien kan økes ved å forlenge arbeidsdagen eller ved å forkorte 

den nødvendige arbeidstida. Marx hevda at kapitalistens hunger etter 

merverdi slår ut «i trangen til å forlenge arbeidsdagen ut over alle grenser>>.28 

Stortingsvedtaket i 2005 om å tillate 78-timers arbeidsuke er et ferskt 

eksempel. En av metodene som brukes i dag, er å flytte produksjon fra 

Norge og til andre land der levestandarden er lavere og den nødvendige 
arbeidstida er kortere. Av samme grunn investeres mer og mer ledig ka

pital i utlandet i stedet for i Norge. 
Når en bedriftseier ansetter folk, kjøper han arbeidskrafta deres. Det 

vil si at han kjøper deres evne til å arbeide. Arbeidsresultatet tilhører be

driftseieren. 

Verdiskaping og utbytting 

Bedrifter går med overskudd fordi arbeidsresultatet har en større verdi enn 
det bedriftseieren betaler for maskiner, råvarer og arbeidskraft. Maskinene 

og råvarene er nødvendige, men de skaper av seg sjøl ingen nye verdier. 
Verdiskapinga skjer i menneskets møte med naturen, ved den menneske
lige arbeidskraftas bearbeiding av naturen. Fordi arbeidende mennesker 

27 Side 71 i Karl Marx: Kapitalen l. bok, del2, kapittelS, Forlaget oktober 1983. 
28 Samme kilde, side 76. 
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naturens tålegrenser. 
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hver dag skaper større verdier enn det som trengs for å opprettholde og 

fornye deres arbeidskraft, oppstår det en merverdi som bedriftseierne til
egner segfordi de er eiere. Karl Marx kalte dette utbytting. 

Banker og aksjefond skaper ingen nye verdier. Men slike finansinsti
tusjoner kan gjennom långiving og eierskap kontrollere bedrifter med 

hundretusentalls ansatte. Dermed kan de tilegne seg verdiene som ska
pes gjennom det daglige samspillet der tusentalls eller millioner arbei
dere bearbeider råvarer og halvfabrikata som er henta fra naturen. 

- Arbeidet er ikke kilden til all rikdom 

Innafor arbeiderbevegelsen har mange hevda at menneskelig arbeid er 
opphavet til absolutt all verdiskaping. Ferdinand Lassalle, en av lederne 

for 1848-opprøret i Dusseldorff, hevda dette synspunktet. Hans oppfat

ning prega programmet til et tysk arbeiderparti som på 1870-tallet slo 
fast at «arbeidet er kilden til all rikdom og all kultur. ''29 

Karl Marx, som vel20 år tidligere var en av forfatterne av Det kom-
munistiske partis manifest, tok skarp avstand fra dette synet: 

Arbeidet er ikke kilden til all rikdom( ... ) Naturen er like mye kilden til 

bruksverdiene (og det er jo slikt materiale all verdi består av!) som 

arbeidet, som i seg sjøl bare er uttrykk for en naturkraft, nemlig men

neskelig arbeidskraft.30 

Mange av dem som på 1900-tallet så seg sjøl som Marx sine arv

takere, overså dette. De stod i stedet steilt på Lassalles syn. Marx sin 

forståelse av menneskets avhengighet av og samspill med naturen, var 
mangelvare både i sosialdemokratiske partier som det norske Ap og i 
de statene som i forrige århundre prøvde å skape sosialistiske samfunn. 
Etter revolusjonene i Russland i 1917 og i Kina i 1948, kopierte de 

nye regima kapitalismens likegyldighet overfor naturens tålegrenser. 
Sovjetunionen laga planer om å øke jordbruksproduksjonen ved å snu 
flere av de elvene i Sibir som renner nordover mot Barentshavet. 

Aralsjøens inntørking sprer tuberkulose 

Dette blei ikke mer enn planer, men et mer begrensa prosjekt ødela 
vanntilførselen til Aralsjøen som en gang var verdens fjerde største inn-

29 Fra programmet til Det tyske arbeiderparti som blei danna ved sammenslåing av to 
partier i 1871. Fordi den første kongressen blei holdt i Gotha, kalles det gjeme bare 
Gotha-programmet. 

30 Karl Marx: Randbemerkninger til det tyske arbeiderpartiets program, første avsnitt. 
Skrevet våren 1975. Trykt offentlig første gang i nr. 18 av Die Neue Zeit 1890- 1891. 
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landshav. I dag er Aralsjøens overflate redusert til en tiendedel av hva 

den var. Uttørkinga er årsak til at tuberkulose blir mer og mer utbredt 

i deler av Usbekistan. Petter Hveem i Leger uten grenser har beskrevet 

noen av følgene av dette: 

For å kunne vanne bomulls- og rismarkene i dette vannfattige områ

det laget sovjetregimet vanningsanlegg gjennom kanaler ut fra elven 

Am u Da rya. Am u Da rya, som er kjent helt fra Aleksander den stores 

tid, var den største elven i Sentral-Asia og var til og med bredere enn 

Nilen. Nå når den ikke lenger frem til Aralsjøen og har mistet sin stor

het. Den manglende tilførselen av ferskvann har ført til at alle sjøens 

20 fiskeslag er utryddet, fordi saltinnholdet er blitt tre ganger høyere 

enn i havet. Salt og sprøytemidler flyttes med vinden, gir dårlig drik

kevann og forurenser jordsmonnet. Sammen med Tsjernobyl er det

te ifølge FN blant verdens største menneskeskapte miljøkatastrofer.31 

Mennesket er sjøl ei naturkraft 

Karl Marx uttrykte seg også mer filosofisk om forholdet mellom men

nesket og de andre delene av naturen: 

Mennesket opptrer sjøl som en naturkraft overfor naturens stoffer. 

For å tilegne seg naturens stoffer i en form som samsvarer med dets 

eget livsbehov, setter mennesket i bevegelse armer og bein, hode og 

hender, de naturkrefter som dets legeme er utrustet med. l det men

nesket gjennom denne bevegelsen virker på og forandrer naturen 

utenfor seg, forandrer det samtidig sin egen natur.32 

Vi bør ha denne mindre kjente sida av tenkinga til Karl Marx klart for 

oss om vi skal finne svar på Jan Erik Volds spørsmål om Kapitalismens 

grunnleggende mystikk. De 15 532 norske kroner i Volds dikt blei skapt 
ved at mennesker brukte sin egen arbeidskraft til å bearbeide det som 

finnes i naturen. Slik var det også med de 99 milliarder norske kroner 
som i 2005 blei utbetalt som aksjeutbytte til enkeltpersoner. Verdiene 

blei altså «tatt» dels fra arbeidende mennesker og dels fra naturen. 

31 Aralsjøen forsvinner- tuberkulosen vinner terreng. Artikkel av Petter Hveem i 
Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr. 15/2003. 
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=858376. 

32 Fra femte kapitel: Arbeidsprosess og verdiøkningsprosess i Karl Marx: Kapitalen. 
Kritikk av den politiske økonomien. Side 6 i Første bok, Del 2, utgitt av Oktober 
forlag 1983. 
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bedriftsøkonomisk. 
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Det styrende prinsippet i vår tid er jakta 

på høyest mulig fortjeneste. Men må det 

fortsette slik? 

To utviklingstrekk har med logisk nødvendighet prega den frie kon

kurransen. For det første: De som har kapital å investere, plasserer den 

der de mener utsiktene til avkastning er best. For det andre: De sva

keste bedriftene bukker under eller blir kjøpt opp av dem som er større 

og mer lønnsomme. Slik har det vært heilt sia kapitalismens spede be

gynnelse på 1700-tallet, etter oppfinninga av vevemaskinen i 173 7 og 

spinnemaskinen i 1764. 

Disse to utviklingstrekka er ubønnhørlige. De virker til dels gjensidig 

forsterkende på hverandre. Hver kapitalist må tenke på seg sjøl. 

Eksempla er mange på at dette fører til investeringer som ikke er 

samfunnsmessig fornuftige. Det bygges stadig nye kjøpesentre. Samtidig 

mangler kommunene penger til å dekke behovet for skoler, omsorgsbo

liger og sjukeheimer. 

Noe av det verste er at kapitalen i særlig grad strømmer til virk

somheter som skaper menneskelig lidelse og økologisk ødeleggel

se. Bedriftsøkonomisk har det vært svært lønnsomt å investere både i 

krigsproduksjon og i lynrask opphenting av olje- og gassreserver som 

naturen har brukt millioner av år på å skape. 

Når staten går med underskudd, er det lønnsomt- for noen 

USA er den staten i verden som har størst budsjettunderskudd. President 

George W. Bush fører sine kriger for lånte penger - ikke minst fra de 

store kinesiske overskudda. Med solide kilder i USAs eget statsapparat 

meldte Los Angeles Times i januar 2007 at: 

Dersom USAs krigføring fortsetter i samme omfang som nå, be

regnes kostnadene ved Irak-krigen- kombinert med konflikten i 

Afghanistan og andre utenlandske fronter i krigen mot terror- i løpet 

av neste år å passere landets utgifter til Vietnamkrigen. 

Avisa oppgir at Vietnamkrigen kosta USA nær 4 100 milliarder kro
ner i dagens pengeverdi. 33 Den anslår at USAs krigføring i utlandet fra 

33 Joe! Havemanns artikkel «The conflict in Iraq: Footing the bill>> i Los Angeles Times 
14. januar 2007. Avisas utgiftsanslag omfatter for begge krigene mer enn de direkte 
krigsbevilgningene som vedtas av Kongressen. 
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2001 til 2008 vil koste staten 4 236 milliarder kroner. Vietnamkrigen 

strakk seg til sammenlikning over fire presidentperioder. 
7 Svært mye av disse statlige utgiftene - som kommer i tillegg til de 

menneskelige lidelsene og ødeleggelsene i landa der USA fører krig- er 

imidlertid inntekter for bedriftene som leverer våpen og krigsmateriell. 

Kapitalen vil derfor fortsette å strømme til disse selskapa, fordi krigene 

øker lønnsomheta. 

Rask miljøødeleggelse er også lønnsomt 

De største oljeselskapa har lenge konkurrert om å utvinne olje og gass 

raskest mulig. Resultatet er at altfor store utslipp av C0
2 

og andre kli

magasser ødelegger en del av forutsetningene for klodens naturlige pro

duksjon av fornybar energi. Bedriftsøkonomisk er disse selskapa svært 

lønnsomme. Og forsking på energiproduksjon fra andre fornybare kil
der enn vannkraft, er fortsatt mangelvare -17 år etter at FNs klimapa

nel møttes i Sundsvall og la fram sin første rapport om menneskeskapte 

klimaendringer. 

Følgene har lenge vært synlige. Høsten 2005 gjenga Berlingske 

Tidende amerikanske forskeres beskrivelse av hvordan issmeltinga økte 

rundt Nordpolen: 

På bakgrunn av satellittovervåking anslår de amerikanske forskerne 

at isens utbredelse er redusert med 8 prosent for hvert tiår siden 

1970-tallet. Dessuten begynner isen nå i gjennomsnitt å smelte 17 

dager tidligere enn normalt i områdene nord for Alaska og Sibir. l 

tillegg har de arktiske temperaturene steget omkring to-tre grader i 

løpet av 50 år.34 

Både før og etter dette har forskere lagt fram stadig mer detaljerte rap
porter som bekrefter at issmeltinga øker, både i Polhavet og på de is

lagte fastlandsområdene. Da årsmiddeltemperaturen på Svalbard var 3-

5 grader over normalen i 2006, blei det for varmt for ringselungene i 
Kongsfjorden. Ikke en av fjorårets ringselkull overlevde. -Selv om det er 

snakk om en bestand i ett område, illustrerer dpttp hva slags effikt man kan 

få i årene som kommer, sier forskningsdirektør Kim Holmen ved Norsk 
polarinstitutt. 35 

34 Side 17 i seksjon l av Berlingske Tidende, 30.september 2005. 
35 Sandra Lillebøs reportasje på side 8 i Klassekampen 23. januar 2007. 
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Tåler kloden stort mer enn 200 år med profittstyrt utvikling? 

Nesten all energi som finnes på kloden, kommer fra sola. Når vi for

brenner kull, olje og gass, forbruker vi solenergi naturen sjøl har lagra 

gjennom millioner av år. 

Når sollyset treffer havisen, kastes 90 prosent tilbake. Når sollyset 

treffer sjøen, tar vannet til seg 90 prosent av energien. Vi veit at det 

trengs nesten like mye energi til å smelte l kg is som det trengs til å 

varme opp l liter vann fra O tillOO grader. Derfor er det så dramatisk 

om polhavet blir isfritt. Så lenge det er is der, vil havtemperaturen være 

rundt O grader. 

Ingen kan sikkert forutsi følgene for natur og samfunn, viss issmel

tinga og oppvarminga fortsetter som nå eller til og med øker. Havnivået 

vil bli heva. Golfstrømmen kan komme til å flytte seg vekk fra det løpet 

som i noen tusen år har skapt et mildt klima i det nordvestlige Europa. 

Fagfolk har per i dag ulike syn på hvor sannsynlig det er og hvor snart 

det kan skje. 

Den raske issmeltinga i nord er følgen av ei verdensomfattende ut

vikling, der hver enkelt kapitalistgruppering styres av jakta på høyest 

mulig avkastning for seg. Kapitalismens drøyt 200 år er en kort episo

de i jordklodens historie. Å la dette fortsette er det stikk motsatte av å 

planlegge ressursbruken ut fra menneskenes behov og ut fra hva som er 

forenlig med naturens tålegrenser. 

Da profittjakta slokte lyset 

Den frie konkurransen, kombinert med hver kapitalists jakt på høyest 

mulig avkastning, får sjølsagt også mer lokale og begrensa følger. Da 

over 50 millioner mennesker i august 2003 blei ramma av strømbrudd, 

som spredde seg ukontrollert fra by til by på østkysten i USA, var det så 

visst ingen naturkatastrofe. Financial Times skreiv: 

For eksperter på energibransjen var bruddet alt annet enn uventa. 

Siden slutten på forrige tiår har akademikere, toppsjefer og kontrollø

rer advart i stadig sterkere ordelag om at investeringene i linjenettet 

ikke har holdt følge med økningene i etterspørselen. 

I BBCs omtale av mørklegginga fikk vi vite at amerikanske 

leverandører av elektrisitet ikke har investert i nye linjenett. ( ... ) 

Tidligere tok regjeringa ansvar for å sikre at hvert område hadde til
strekkelig ekstra kapasitet som sikkerhet mot vanskelige situasjoner. 
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Men siden dereguleringa av bransjen på 1980-tallet har regelverket 

vært mye slakkere.36 

Mer innfløkt var det ikke. Dereguleringa, som president Reagan gjen

nomførte på 1980-tallet, betydde at statlige regler og standardkrav blei 

fjerna. Samfunnets behov for sikker strømlevering blei satt til side for 

at bedriftene skulle kunne konkurrere fritt. I den skjerpa konkurransen 

blei det kortsiktig ulønnsomt å bruke penger på å opprettholde kvalite

ten på overføringsnettet. 

Når lm kapitalist får kontroll 

Kjell Inge Røkke har i løpet av få år skaffa seg kontroll med verdie

ne som skapes av arbeidere i flere hundre selskap. Høsten 2001 vant 

han også drakampen med den russiske mangemilliardæren Mikhail B. 

Khodorkovskij om kontrollen over Kværner-konsernet. 

Røkke er eneste aksjonær i selskapetTRG AS (The Resource Group 

AS). Dette selskapet utgjør toppen i en selskapspyramide som i begyn

nelsen av mars 2007 omfatta 215 selskap i det norske foretaksregisteret. 

Selskapspyramiden har ni nivå. Skulle vi finne det virkelige antallet sel
skap i Røkkes pyramide, måtte vi også ha tatt med TRG-kontrollerte 

selskap som bare er registrert i andre lands foretaksregistre. 

Ett av selskapa er Nordland Havfiske AS i Stamsund, som i 2005 

bokførte et årsresultat på 7 millioner kroner. Heile overskuddet blei 

sendt oppover i selskapspyramiden. Pyramidens ni trinn fra Stamsund 

til Kjell Inge Røkke var slik, fra nederst til øverst: 

Nordland Havfiske AS eies av Nordnorsk Sjømat AS. 

Nordnorsk Sjømat AS eies av Aker Seafoods Melbu AS. 

Aker Seafoods Melbu AS eies av Aker Seafoods ASA. 

Aker Seafoods ASA eies (66,67 prosent) av Aker Seafoods Holding AS. 

Aker Seafoods Holding AS eies av Norway Seafoods Holding AS. 

Norway Seafoods Holding AS eies av Aker ASA. 

Aker ASA eies (66,66 prosent) av TRG Holding AS. 

TRG Holding AS eies av The resource Group TRG AS. 

The Resource Group TRG AS eies av Kjell Inge Røkke. 

36 Artikkelen i Financial Times og BBCs melding er sitert etter gjengivelse i Tidsskriftet 
Gnisten 20. august 2003. 
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Røkkes ministerbudsjett: 
1 million kroner 

Kjell Inge Røkke bruker årlig en mllllon kroner på å lønne tldllgere statsråder som nå sitter l 
styrene til Røkkes selskaper. 

Kilde: Nettavisa E24.no 25. mars 2007. 

får 100 000 kroner som styremedlem i Aker Floating Production AS. I 

slutten av mars 2007 fikk hun også styreplass i Aker ASA. Der får hvert 
styremedlem et honorar på 300 000 kroner. Ei av næringslivsavisene 
påpeker at Røkkes ministerbudsjett i 2007 er på en million kronerY 

26. september 2006 avholdt Kjell Inge Røkke generalforsamling 
med seg sjøl. Han beslutta å ta ut 1,5 milliarder kroner fra The Resource 

Group, TRG AS. Fordi dette formelt sett var nedsettelse av egenkapital, 

var det skattefritt. På VGs spørsmål om hva pengene skulle brukes til, 
svarte han: -De er til famlien. 38 Litt seinere omgjorde Røkke uttaksbe

slutninga. Han begrensa det skattefrie engangsuttaket til249,3 millio

ner. I følge ei melding til Foretaksregisteret, tok Røkke den nye beslut

ninga etter «drøftelser med eier>>. Han hadde altså snakka med seg sjøl. Så 

lenge dagens skatteregler består, kan han hvert år framover ta ut minst 
26,25 millioner skattefritt.39 

Nike flytter produksjonen dit arbeidskrafta er billigst 

Filmen Store bedrifter (The Corporation) viser hvordan Nike-konsernet 

har spesialisert seg på å produsere klær der arbeidslønningene til eihver 

tid er lavest. Filmfolka intervjua arbeidere som bokstavelig talt arbeidde 

37 http://e24.no/boers-og-finans/articlel705429.ece 
38 VG 6. oktober 2006. 
39 VG 28. desember 2006. 
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for knapper og glansbilder. Skjemaer fra en fabrikk i Den dominikan
ske republikk viste hvordan Nike fastsatte lønn og pris. Sying av et kles

plagg ble delt opp i enkeltstående arbeids operasjoner. Hver av dem var 
tidsberegna med større nøyaktighet enn tidtakinga i en slalåmkonkur

ranse. Å sy en bestemt genser var 22 operasjoner og skulle ta 6,6 minut

ter. Arbeidslønna på åtte cent tilsvarte tre promille av utsalgsprisen. 
Dette tempoet betydde sjølsagt at en ung arbeider var utslitt etter få år. 

Når for mange var utslitt, flytta Nike bare produksjonen til et nytt sted. 

Billige omsorgsboliger i Odda. 

Når produksjonen ikke kan flyttes dit arbeiderne er billigst, slik Nike 
gjør, kan kapitalisten i stedet flytte på billige arbeidere. Resultatet blir 

det samme: Kapitalisten blir mer konkurransedyktig og får større av
kastning av investeringene sine. 

I 2005 skreiv Odda kommune en kontrakt med Odda Eiendom AS . 
Sørfjordheimen, som hadde vært pensjonat og seinere asylmottak, skul

le bygges om til omsorgsboliger og pleie- og omsorgssenter. Men Odda 
Bygningsarbeiderforening- avdeling 741 av Fellesforbundet og LO i 

Odda og Omland blei snart klar over at de elleve arbeiderne som utfør
te arbeidet sammen med to arbeidsformenn fra Polen, jobba for 27 kro

ner timen. Den lønna stod det ingenting om i kommunens kontrakt. 
Mange spurte seg: Hvordan kan det norske firmaet Odda Eiendom 

AS drive på den måten? De skreiv jo kontrakt med kommunen! Kan 

det være lovlig? Er ikke Norge et velregulert land med arbeidsmiljølov 
og tariffavtaler? 

Sammenhengen var slik: Odda Eiendom AS hadde satt bort job
ben til Haugesunds-firmaet Contractor AS. Contractors underleveran
dør var det polske firmaet Genfer Lloyd med hovedkontor i Szczecin 

i Polen. Genfer Lloyd hadde inngått kontrakter med polske bygnings
arbeidere, uten å ansett en eneste av dem. Hver enkelt måtte registrere 
seg som enkeltpersonforetak i Polen, før han fikk kontrakt med Genfer 
Lloyd om oppdrag i Norge. Nils Johan Ystanes i LO i Odda forklarte 
innholdet i kontraktene for Hardanger Folkeblad: 

-Vi har funnet ut at de polske arbeiderne jobber 12 timer pr. dag seks 

dager i uken for å utføre et visst stykke arbeid på tre måneder. Dette 

tilsvarer en timepris i underkant av 27 kroner. Dette er det samme 

som sosial dumping, noe vi som fagforening ikke kan akseptere.40 

40 Hardanger Folkeblad 5. april 2005. 
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Men reint formelt var jo alt i orden. Genfer Lloyd hadde inngått avtaler 

med 13 små underleverandører, før firmaet tok på seg oppdrag i Norge. 

På byggeplassen i Odda var det ikke en eneste lønnsarbeider, bare 13 

polske småbedriftseiere. Ingen var ansatt. Blei en av dem sjuk, hadde 
han ikke rett til å få lønn. Med mye sjukdom risikerte han å ikke kunne 

oppfYlle kontrakten med Genfer Lloyd. Og brøt han kontrakten, hadde 

Genfer Lloyd sjølsagt ingen plikt til å betale. 

Ei samfunnsstøtte viser ansikt 

I samarbeid med fagbevegelsen fant RVs formannskapsmedlem i 
Odda, Terje Kolbotn og RV-leder Torstein Dahle ut at Genfer Lloyd 

også hadde mange andre oppdrag i Norge. Selskapets heimeside viste 

at Genfer Lloyd var svært så konkurransedyktige, og at nye kontrakter 

tikka inn hver uke utover våren 2006. 

Et av klubbmedlemmene på Karmsund Maritime fikk vite at de 

femti polakkene som arbeidde der, hadde ei timelønn på 42 kroner. Og 

ikke bare det. Kontrakten som den enkelte hadde inngått med Genfer 

Lloyd, inneholdt et pålegg om absolutt taushet om vilkåra. Viss arbei

deren fortalte noen hva som stod i kontrakten, ville han få ei bot på 30 

000 kroner. Det tilsvarte betaling for 715 timers arbeid. Om en av de 
norsk arbeiderne hadde blitt trua med ei bot på 715 timelønner for å la 

fagforeninga vite hva slags lønn han hadde, ville summen blitt over 120 

000 kroner. 

Hvem var så den brutale, polske kapitalisten bak Genfer Lloyd i 

Szczecin? Hva slags rå polakk kunne det være som laga slike kontrak

ter? 

Flere blei overraska da de fikk høre navnet. Han heter Ole Henrik 

Nesheim og er bosatt i Haugesund. Ettersom han eier Odda Eiendom 

AS, Contractor AS4\ Szczecin-selskapet Genfer Lloyd og mye mer, 
gjør han ofte forretninger med seg sjøl. Han er skipsreder og samfunns
støtte. Noen ganger omtales han som Haugesunds svar på Kjell Inge 
Røkke. 

Den økonomiske veksten avtar 

Tross alle tiltak for å øke avkastninga, plages kapitalismen på verdens
basis av ei lønnsomhetskrise. Den økonomiske veksten varierer fra land 

41 Selskapet har i 2007 skifta navn til Genfer Construction AS. 

l 
• 

O le H. Nesheim gjør 
ofte forretninger med 
seg sjøl. 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



OPERASJON HEILOMVENDING 

48 

gjeringene til general Augosto Pinochet, som styrte Chile fram til1989, 

er kanskje de Friedman-elevene som har hatt størst mulighet til å om

sette teoriene i praktisk politikk. 
Friedman var motstander av velferdsstaten. Han mente statlig, poli

tisk styring er dårlig, og at konkurranse er bra. Men han godtok at sta

ten måtte stå for finansieringa av for eksempel skolen. Allerede i 1955 
foreslo han at foreldrene skulle få en skolesjekk fra staten, i stedet for at 

alle barn skulle ha lovfesta rett til plass i den offentlige skolen.42 

Så kunne foreldre fritt velge om de ville sende sine barn til en offent

lig eller en privat skole. Friedmans tilhengere i danske Libertas poeng

terte hans styrke og storhet slik: 

Hvis det er slik i utdanningssektoren, hvorfor er det ikke også til

felle for helsevesenet eller for den saks skyld for rettsvesenet? Hvis 

man først godtar Friedmans argumentasjon på ett område, er det 

tankemessig svært lett å bruke en tilsvarende argumentasjon på an

dre samfunnsmessige områder. Det er den vesentligste styrke ved 

Friedmans politiske forfatterskap. 43 

Milton Friedman mente at offentlige budsjetter bør holdes nede. 

Offentlig virksomhet bør selges til private. Inflasjonen må holdes lav, og 

fagbevegelsens innflytelse må reduseres. 
I sum handler dette om verdensomfattende tiltak for å øke den øko

nomiske veksten og dermed bedre kapitalistenes avkastning på investert 

kapital. Når denne medisinen ikke har gjort pasienten friskere, slik figu

ren over viser, har regjeringene stort sett reagert med å gi mer av samme 

medisin. De prøver å få til en global redningsaksjon for kapitalistenes 

profitt. 

Bør vi ikke respektere naturens tålegrenser? 

Fordi denne pågående redningsaksjonen er ensidig innretta på bedrifts

økonomisk lønnsomhet, tar den ikke hensyn til naturens tålegrenser. 
Hardere utnytting av arbeidere og den ødelegginga av naturen som FNs 

klimapanel beskriver i sin fjerde rapport, går derfor hand i hand. 
Et av de enkleste tiltaka som Friedman anbefalte, er å omgjøre of

fentlig virksomhet til privat. Da kan private eiere hente ut avkastning 

42 Artikkelen «The Role of Government in Education» finner du her: 
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1173402/posts. 

43 Lars Christensens artikkel «Det frie valg- Liberalisten Milton Friedman>> i Libertas 

m. 43, november 2003. 
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også av det nødvendige arbeidet som utføres på sjukehus, i eldreomsorg, 

i skoler, i vannforsyning, i elektrisitetsverk osv. 
Parallelt med dette har vi i de seinere åra sett mange tiltak for å tvin

ge landa i den tredje verden til å overlate oppbygginga av samfunnsmes
sig infrastruktur til utenlandske, private investorer. Disse landa får altså 

ikke lov å skape en offentlige sektor av samme type som for eksempel 
Norge bygde opp i de første tiåra etter andre verdenskrig. 

WTO (Verdens handelsorganisasjon) stiller nå krav om at multi

nasjonale selskap skal få hente ut profitt på å bygge ut vassforsyning, 
elektrisitet, helsevesen og skoler i land der dette enda finnes bare i liten 

grad. 
Det er på tide at vi sammen stiller de store spørsmåla. Er det mulig 

å skape ei anna utvikling? Bør ikke et land eller et samfunn sette hensy

net til naturens tålegrense og innbyggernes helse foran hensynet til be
driftsøkonomisk lønnsomhet? 
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l 1981 forlangte finans- og 
makteliten rask forandring av Norge 
Norge hadde i begynnelsen av forrige århundre et godt utgangspunkt 

sammenlikna med ei rekke andre land. Vi hadde store naturressurser 

innafor egne landegrenser og stor tilgang på vasskraft. Det la grunn

lag for industrireising bygd på fornybar energi. 

Industri uten rensetiltak medførte riktignok store miljøskader, slik som 

skogsødelegginga i Øvre Årdal og forurensinga av fjorden i Odda. Men 

dette var likevel annerledes enn for eksempel i Storbritannia der indus

trireisinga var bygd på energi fra sterkt forurensende kull og på storstilt 
ressursplyndring av kolonier i den tredje verden. 

Norge var også et av de minst ødelagte landa i Europa etter at Hitlers 

krigsmaskin var knust i 1945. Den første samlingsregjeringa og Ap-re

gjeringene etterpå la planer om å bygge en velferdsstat som ledd i ar

beidet med å utvikle en effektiv og konkurransedyktig kapitalisme. En 

nesten total underordning under USA i utenriks- og forsvarspolitikken 

blei kombinert med innføring av sosiale og økonomiske rettigheter som 

ikke likna på tilsvarende systemer i USA. Ett eksempel er stortingsre
presentant Trygve Brattelis spissformulering av Arbeiderpartiets bolig

politikk fra 19 51: «Ingen skal ha rett til å bli rik på å eie andres bolig». Han 
hevda at den slags hørte fortida til: 

For meg er dette et prinsipielt spørsmål, og jeg vil gjøre det tindren

de klart. l det moderne samfunn er det visse områder hvor det dri

ves privat næringsdrift, og andre områder hvor det ikke lenger drives 

privat næringsdrift, eller hvor den er under avvikling. Og jeg for mitt 

vedkommende godtar ikke som et område for privat næringsdrift det 

å eie andre menneskers hjem. 

1981: Tverrpolitisk oppgjør med velferdsstaten 

Med oppbygginga av velferdsstaten blei gradvis større del av den årlige 
verdiskapinga brukt til å yte omsorg og tjenester som i hovedsak blei 

betalt over skatteseddelen: Utbygging av jernbane, elektrisets- og tele

nett, barnehager, heimetjenester og sjukeheimer, gratis skolegang til og 

med videregående skole, innføring av folketrygda, osv. Dette skapte en 
stadig større offentlig sektor der ansatte utførte nødvendig arbeid uten 

at kapitalister kunne hente ut fortjeneste. Statistisk sentralbyrå forteller 
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at den offentlige sektorens del av brutto nasjonalproduktet vokste fra 

beskjedne 27 prosent i 1952 til hele 50 prosent i 1975. 

Offentlig sektors andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) 1952-1975. 
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I dag er beregningsmetodene endra slik at denne figuren ikke kan sammenliknes 
direkte med tall fra de siste åra. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Samtidig ble kapitalismen prega av djuptgående krise på 1970-tallet. 
Ap-regjeringene prøvde først å møte dette med tradisjonell motkon

junkturpolitikk og håpa at det skulle «gå over». Statens «Kleppe-pak

ker» var et begrep på den tida, oppkalt etter Per Kleppe, som var fi
nansminister 1973-79. Men det gikk ikke over. Regjeringa til Oddvar 

Nordli (Ap) brøt med motkonjunkturpolitikken i 1978. Dette ble star
ten på en lang periode der Ap sia har satsa på å legge til rette for kapita

listisk vekst på kapitalens egne vilkår. Noen håpa kanskje at dette skulle 
få idyllen fra tida med stabil vekst og institusjonalisert klassesamarbeid 

til å oppstå. 
Mange kapitalister så med bekymring på veksten i offentlig sektor. 

Viss den tendensen de så midt på 1970-tallet skulle fortsette, ville så 
mye av verdiskapinga bli brukt over samfunnets felleskonto at det vil
le true kapitalistenes for1jenestemuligheter. Mindre og mindre ville bli 
igjen til det frie markedet der bedriftseiere henter ut merverdi fra sine 
ansattes arbeid. 

Næringslivsledere som var opptatt av slike spørsmål og sentrale po
litikere fra H, Ap, V og Sp gikk sammen og danna Oslo-gruppen. De 
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utvikla både økonomisk og ideologisk begrunnelse for det de på noe 

ulikt grunnlag mente var en nødvendig og omfattende snuoperasjon. 

Liknende nytenking skjedde i mange miljøer. Oslo-gruppen ble både 
møteplass og politisk verksted. De gjorde en jobb med å systematisere 

både begrunnelser og krav om politisk kursendring. Enkelt sagt handla 
det om å innføre mest mulig av samme type økonomiske reformer som 

den markedsliberale amerikanske økonomen Milton Friedman anbe

falte. Statsminister Margaret Thatcher hadde lansert samme slags end

ringer i Storbritannia fra 1979, og president Ronald Reagan fulgte opp 

i USA fra 1981. Oslo-gruppen anbefalte samme medisin, men erklærte 

seg ikke som tilhengere av Milton Friedman. Det siste var neppe fris

tende i ei tid da Augusta Pinochets Chile var det best utvikla «Utstil
lingsvinduet» for praktisk bruk av Friedmans teorier. På begynnelsen av 

1980-tallet var FrP eneste norske parti som framheva Friedman som 

politisk forbilde. 

- Offentlige tjenester bør selges til realistisk pris 

Oslo-gruppen var i forkant med å utvikle politikk som etter hvert ble 

anerkjent. De mente at oljeinntektene først burde brukes til å betale ned 

stats gjelda: 

Ut over dette bør oljeinntekter i betydelig grad plasseres i utlandet, i 

fordringer og i realkapital ut fra forretningsmessige prinsipper. 44 

De omtalte undervisning og omsorg som varer og gikk til frontalangrep 
på det de mente var selve grunntanken i velferdsstaten: 

Det karakteristiske for det offentlige forbruk, for de tjenester som 

52 

det offentlige produserer for befolkningen, er at disse tjenester i stor 

grad stilles helt eller delvis gratis til forbrukernes disposisjon. 

Dette var urimelig fordi det blir «i praksis ikke mulig å skape en balansert 

markedssituasjon når varen deles ut gratis.» 45 Oslo-gruppen var grunnleg

gende uenig i at vi skal ha en velferdsstat. Dens alternativ var: 

Offentlige tjenester bør derfor i betydelig større utstrekning enn i dag 
selges til en pris som på en noenlunde realistisk måte dekker kostna

dene ved å produsere tjenestene. 46 

Det hadde blitt for mye gratis velferd. Men argumentasjonen var jo mis-

44 Side 82 i Oslo-gruppens rapport: Full sysselsetting og økonomisk vekst uten inflasjon. 
Utgitt i Oslo 1981. 

45 Samme kilde side 83. 
46 Samme kilde side 83. 
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visende. Det fins verken varer eller tjenester som er «gratis». Spørsmålet 

er bare hvordan de skal betales. Innafor en fungerende velferdsstat beta
les mest mulig av helse, skole og velferd over samfunnets fellesbudsjett. 

Innafor det systemet Oslo-gruppen argumenterte for, skal mest mulig 
av skole, helse og velferd drives av enkeltbedrifter der eierne kan hente 
ut fortjeneste. De som mottar tjenestene, skal hver for seg betale størst 

mulig del av kostnaden. 

Regjeringene fram til 2005 fulgte Oslo-gruppens råd 

Da også arbeidere i private bedrifter fikk sjukelønn fra første fraværs

dag, mente Oslo-gruppen det var gått for langt. De stilte offensive krav 
om at deler av velferdsstaten skulle rigges ned slik at markedskreftene 
kunne få virke fritt: 

Det er nødvendig å holde igjen når det gjelder sosialpolitiske refor

mer, nøye vurdere prioriteringene, ja sogar vurdere en viss reverse

ring av enkelte av de reformer som er blitt gjennomført i den senere 

tid. Ett eksempel på dette vil være å gjeninnføre de tre karensdager 

for rett til sykepenger som ble avskaffet ved den nye sykelønnsord

ningen av 1978.47 

Framlegginga av Oslo-gruppens rapport i 1981 innleda en lang periode 
med politiske vedtak for å begrense eller innskrenke velferdsstaten. Til 

en viss grad kan en si at Oslo-gruppens rapport var de herskendes gode 

råd til seg sjøl. Rapporten deres uttrykker ei ny enighet i makteliten. De 
staka ut en ny kurs. Utviklinga i kapitalismen gjorde det utilrådelig å 
fortsette den tilvante velferdsstatspolitikken. 

Regjeringsskiftene i åra fra 1981 og fram til stortingsvalget i 2005 
betydde aldri noe brudd på denne nye forståelsen av kapitalismen. Men 

folkelig motstand har til nå hindra gjennomføring av flere punkter på 
Oslo-gruppens ønskeliste. 

I Stortinget har det vært bred politisk enighet om de fleste etap
pene av det vi kan kalle den norske delen av en verdensomfattende red

ningsaksjon for kapitalistenes profitt. Jeg opplevde denne enigheta på 
nært hold i åra fra 1993-1997 da jeg var medlem av finanskomiteen i 
Stortinget.48 I de neste kapitla skal vi bare se på noen få deler av snuope
rasjonen som har endra lønns- og livsvilkåra for svært mange. 

47 Samme kilde side 85. 
48 Vil du finne ut mer, les boka Livet bak murene. Utgitt av RV i 1997. 
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To av de store grepa: Energiloven i 
1990 og Statoil på børs i 2001 
Det første kraftverket i Norge blei satt i drift bare 20 år før Norge i 

1905 blei en sjølstendig stat. Gjennom hele 1900-talletvar det allmenn 

folkemeining at vasskrafta er folkets felleseie. Kommuner og fYlker 

oppretta kraftverk. De skulle sikre pålitelig tilførsel av elektrisk kraft 

til forsvarlig, forutsigbar pris både til innbyggerne og næringsvirksom

heta i området. 

I et normalår produserer norske kraftverk nå 120 TWh49. Det er om

trent halvparten av vasskrafta i Europa. Norge, som har mindre enn tre 

kvart promille av jordas befolkning, er sjette største vasskraftprodusent. 

Først innførte de markedsstyring av kraftverka 

54 

Markedsstyring av vasskraftutnyttinga står i rak motsetning til ordnin

ga med samfunnseide kraftverk som er styrt av folkevalgte. De første 
planene om å la markedet overta blei utvikla på 1980-tallet. Allerede 

11. juni 1990 vedtok Odelstinget Europas mest markedsliberale ener

gilov. Loven, som blei et forbilde for energiministre i EU, var utarbeida 

av Senterpartiets energiminister Eivind Reiten. Reiten blei seinere di

rektør i Norsk Hydro og er nå i 2007 tiltenkt rollen som styreleder i 

nye Hydro Statoil. Mediedekninga før lovvedtaket ga inntrykk av stor 
uenighet mellom partiene. Men inne i Stortingssalen rådde det likevel 
en enighet om at markedsliberal omdanning av energisektoren var øn

skelig. 

Enigheta ble synlig etter debatten. Da stemte de folkevalgte først 

over hver paragraf De nokså små endringsforslaga som forelå, blei ikke 
vedtatt. Til slutt kom de til avstemninga over hele loven. Odelstingets 

president oppsummerte resultatet slik: «Lovens overskrift og loven i sin 

helhet bijåltes enstemmig. "50 Det vanlige er at partier som er uenige i vik
tige deler av en ny lov, stemmer i mot ved denne endelige avstemninga. 
Da de folkevalgte i nitida om kvelden 11. juni 1990 vedtok loven som 
åpna for markedsstyring av energisektoren, var det ingen slik uenighet. 
Alle stemte likt, fra FrP til SV. 

49 l TWh = 1000 mill. kilowatt-timer. Siste lO åra har vasskraftproduksjonen i Norge 
svingt mellom 104 TWh i 1996 og 142 TWh i 2000. 

50 Side 40 l i trykt Odelstingsreferat fra Il. juni 1990. 

l 
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11. juni 1990 rådde 
den store enigheten i 
stortingssalen. 
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Loven har virka slik den skulle. Offentlig eide kraftverk har blitt delt 

opp: Kraftproduksjon og ledningsnett i hvert sitt selskap. Mange sel
skaper er solgt. Noen kommuner har avvist salgsframstøta. Men mange 

steder har også politikere fra Ap, Sp og SV sagt ja til å selge offentlig 
eide kraftselskaper til både norske og utenlandske kapitalister. Ett ek

sempel er Østfold Fylkesting som solgte Østfold Energinett AS til det 
finske Fortum-konsernet. Anne Steinsland (RV) var den eneste som 

stemte i mot salg og privatisering. 

Så tok de Statoil 

Statoil har en opprinnelse som likner de offentlig eide vasskraftverka. 

Selskapet blei oppretta 18. september 1972 med navnet Den norske 
stats oljeselskap AS, ei uke før den første folkeavstemninga om EU

medlemsskap. At bare staten kunne være eier var sjølsagt. Olja under 
Nordsjøen var jo folkets felleseiendom. Statens oljeselskap skulle dessu

ten ikke bare tjene penger. Det skulle ta hensyn til hva som var bra for 
fellesskapet, både ved fordeling av oppdrag til verkstedsindustrien og 

ved planlegging av oljeutvinninga. 
Snaut 29 år seinere sørga statsminister Jens Stoltenbergs første re

gjering for børsnotering av Statoil ASA, som det da het. Utenlandske 

banker og andre investorer kunne nå kjøpe seg inn i Statoil. De største 
blant de private eierne er i dag amerikanske banker som State Street 

Bank, Bank of New York, JP Morgan Chase Bank og Mellon Bank. 
Investorenes profittinteresser har fått forrang framfor samfunnsmessige 

hensyn. 

- l stedet ble det bare børs 

Noen snakker fortsatt om statens nedsalg i Statoil sia 2001 som en del

privatisering. Begrepet er misvisende. Fra det øyeblikket Statoil var på 
børs og andre aksjonærer enn staten var inne, måtte selskapet styres i 
samsvar med aksjeloven. Lov om allmennaksjeselskaper som den heter, 

er kapitalens rettighetslov. Loven fastslår aksjonærenes rett til å få sin 
kapital forvalta slik at avkastninga blir høyest mulig. Statoils ledelse kan 
bli saksøkt av egne aksjonærer viss selskapet tar samfunnsmessige eller 
miljømessige hensyn som reduserer aksjonærenes avkastning. Da staten 
var eneeier, var det ingen slik risiko. 

Lars Anders Myhre og Svein Fjellheim er to av tungvekterne i 

Rogaland Ap som rundt århundreskiftet gikk i bresjen for at Ap skulle 
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si ja til å børsnotere Statoil. De gjorde felles sak med daværende Statoil

direktør Harald Norvik. Flere av dem har etterpå innsett hvordan såkalt 

delprivatisering virker i praksis. Stavanger Aftenblad intervjua fleire av 
dem rett før Ap-landsmøtet i 2005: 

-Jeg angrer. Målet var å gi anledning til allianser som skulle gi fle

re og tryggere arbeidsplasser. l stedet ble det bare børs, sier Jone 

Handeland, [region leder i Handel og Kontor] som lot sin frustrasjon 

komme til uttrykk på denne måten:- Jeg føler meg lurt og misbrukt. 

Statoil tenker bare kommers. 

-Ja, jeg er også skuffet, sier Lars Anders Myhre, den tidligere Nopef

lederen som av mange ble betraktet som arkitekten bak operasjonen 

som ga ja-et. 51 

I mars 2005, snautt fire år etter at Stoltenberg starta nedsalget, eide 
staten bare 70,9 prosent av Statoil. Men Ap-landsmøtet angra ingen

ting og syntes dette var mer enn nok. Programformuleringa for perio
den 2005-2009 blei at «Arbeiderpartiet vil beholde minst 2/3 eierandel i 

Statoi/.»52 Dette var et ja til ytterligere salg av statens aksjer i Statoil. 

Med dette standpunktet fra Aps landsmøte og fortsatt enighet 

i Stortinget om å beholde den markedsliberale energiloven fra 1990, 

lå det meste i 2005 til rette for fortsatt markedsstyring av de viktigste 

energiressursene i Norge. De som i valgkampen i 2005 sloss for ny kurs 

i energi- og miljøpolitikken, hadde mektige krefter mot seg. 

51 Reportasje i Stavanger Aftenblad 7. februar 2005. 
52 Side 24 i Arbeiderpartiets program for perioden 2005-2009. 

l 
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og misbrukt. 

Jone Handeland. 
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Og så ga de markedskreftene 
styringa av sjukehusa 
Daværende helseminister Tore Tønne (Ap) snakka tydelig da han for 

drøyt seks år sia la fram hovedpunkta i sjukehusreformen. Han un

derstreka at <<Sykehus driften skal organiseres som foretak etter modell av 

aksjeloven»53 og gjorde det klart at profittstyrte AS-er skulle være for

bildet for den nye måten å drive sjukehus på. 

I ei pressemelding presiserte han at Arbeiderpartiet åpna for at private 

sjukehus skulle få en mye større plass i helsevesenet: 

Helseforetakene kan produsere tjenestene selv, eller kjøpe nødvendi

ge tjenester av andre tjenesteytere, for eksempel private spesialister, 

laboratorier eller private sykehus. 54 

- Bortimot en blåkopi av FrPs politikk 

Ap-regjeringa var offensiv i tilrettelegginga for private sjukehus og for 

markedstyring av de offentlige sjukehusa. FrPs daværende helsepolitiker 

John Alvheim blei nærmest stående igjen på perrongen mens privatise

ringstoget raste forbi. «Dette er bortimot en blåkopi av Fremskrittspartiets 

politikk. I store trekk kunne jeg ha skrevet dette selv,>> sa Alvheim da 

Aftenposten ba han kommentere regjeringas sjukehusreform.55 

Nå avdøde statsråd Tønne skjulte ikke kjerna i sjukehusreformen: 

Sjukehus skal drives etter bedriftsøkonomiske eller kommersielle prin

sipper. Leger og private investorer skal få større mulighet til å organisere 

private sjukehusbedrifter som betales med penger fra de offentlige hel

sebudsjettene. Det tok ikke lang tid før pasienter blei kunder, ventelis

ter blei omtalt som ordreserver og bruk av vikarer blei utgiftsført under 

varer og tjenester. 
Høyre og FrP var de eneste partia i Stortinget som i juni 2001 støtta 

Ap-regjeringas opplegg. Motstanden mot sjukehusreformen var utvil

somt en av årsakene til at Ap gjorde et dårlig valg i 2001 og mista re

gjeringsmakta. 

53 Statsrådens uttalelse er gjengitt i Drammens Tidende 5. desember 2000 i reportasjen 
Helserevolusjonen startet i Drammen. 

54 Pressemelding fra Sosial- og helsedepartementet om Høringsnotatet av 18. januar 
2001. 

55 Aftenposten 19.januar2001. 
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Da sjukehusreformen hadde virka i tre år, påviste Aftenposten at det 

tilmed var innført to sett med prislister: 

INNGRODD NEGL- ET ENKELT INNGREP 

*Forekommer stort sett bare på stortåneglen. 
* Inngrepet gjøres på en skiftestue. 
* Det settes lokalbedøvelse i tåen. 
* Kirurgen fjerner deler av eller hele neglen og 
neglerot 
* Selve inngrepet er gjort på mellom fem og 
15 minutter. l tillegg kommer bedøvelse, tid 
før bedøvelsen virker, samt bandasjering 
etterpå. Totalt er pasienten inne kanskje en 
halvtime. 
• Pris på offentlig sykehus: 670 kroner 
• Pris på privat sykehus: 12 000 kroner 

LESOGSA 

<<Private sykehus får mye bedre 

betalt enn offentlige poliklinik

ker, for å gjøre akkurat samme 

jobben. Det viser en gjennom

gang Mtenposten har foretatt av 

diagnosekodingen av en del små 

inngrep ved private sykehus>> 

Aftenposten 21. januar 2005 

Staten betalte 12 000 kroner til private sjukehus for å fjerne en inn

grodd tånegl. Pengene blei tatt fra det offentlige helsebudsjettet. Det 

blei mindre igjen til de offentlige eide sjukehusa, som for øvrig fikk 670 

kroner for samme inngrep. 

Utleie av helsepersonell blei en vekstbransje 

Å leie sjukepleiere og hjelpepleiere gjennom utleiebyråer har tilsvarende 

virkning. Sjukehusene betaler da ikke bare helsearbeidersnes lønn, de 

betaler i tillegg fortjenesten til de private utleiefirmaene. Etter sjuke
husreformen har utleiebyråer som Achima Helse AS, sveitsiske Adecco 

Helse AS og svenske Active Nurse AS vokst som sopp etter regnvær. 
Achima Helse AS økte sin omsetning fra 4 millioner i 2001 til85 mil

lioner i 2005. 

Leger og andre som investerte i private småsjukehus, opplevde en 
avkastning hinsides det som oppnås i vanlig næringsvirksomhet. Ett 
av eksemplene er Klinikk Stokkan AS i Trondheim. Legene Frode 

Samdal og Ola Evjen satsa 30 000 kroner hver i aksjekapital. I tillegg 
gikk næringslivsmannen Ragnar Lyng inn med 40 000 kroner i friske 

penger. De oppretta selskapet Klinikk Stokkan AS med 100 000 kro

ner i aksjekapital. Tidspunktet for oppstarten kunne ikke vært bedre. 
Stiftelsesmøtet var 5. desember 2000, dagen etter at helseministeren be-
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l 2004 delte tre 
småsykehuseiere 
et utbytte på 18,9 

millioner kroner. 
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søkte Buskerud sentralsjukehus og kunngjorde at helserevolusjonen var 

starta. 

Overskudd hinsides enhver fornuft 

Det første driftsåret ga de 100 000 kronene et skattefritt utbytte på fire 
millioner kroner til de tre eierne. Siden gikk det bare bedre og bedre. I 

2004 delte tre et utbytte på 18,9 millioner. 

Eiernes skattefrie utbytte 2001-2004 i Klinikk Stokkan AS. 
I kroner og i prosent av aksjekapitalen som var 100 000 kroner. 

2001 2002 2003 2004 

Utbetalt utbytte 3 976 000 7 600 000 16 900 18 920 000 

Utbytte i% 
3 976% 7 600% 16 900% 18 920% 

av aksjekapital 

Kilde: Selskapets årsregnskap 2001-2004. 

De tre sjukehuseierne liker nok ikke å betale skatt. Seint på høsten 2005 
flytta de sine superlønnsomme Stokkan-aksjer til hvert sitt nyopp

retta aksjeselskap. Ragnar Lyngs aksjer eies nå av Nytårnet AS. Frode 

Samdal flytta sine aksjer til Liquid Invest AS og Ola E\jen oppretta 
Setrom Holding AS. Slik utnytta de bestemmelsen i skattereformen 

fra 2004 som sier at aksjeutbytte fortsatt er skattefritt når aksjene eies 
av et AS og ikke av en person. 56 I Foretaksregisteret er sjukehuseiernes 

nye selskap registrert i bransje 65238 Porteføljeinvesteringer. På grunn av 
sjukehusreformens overprising av privatsjukehus og de nye skattefri
taksreglene har de tre ei framtid som investorer, sjøl om de neppe fin
ner noe som gir samme avkastning som de første 100 000 de investerte 
i Klinikk Stokkan AS. 

Er det meining i å snakke om underskudd ved et sjukehus? 

Fordi sjukehusbevilgningene har blitt økt en god del, har flere pasien
ter blitt behandla. Men Stortinget har helt systematisk bevilga mindre 
penger enn det som trengs for både å betale pasientbehandlinga og ved
likeholde bygninger og utstyr. 

Når jeg hører at noe går med underskudd i år etter år, tenker jeg gjer-

56 Denne skattereformen er beskrevet på side 122. 
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ne på useriøs drift og fare for nedlegging eller konkurs. Men bedriftsø

konomiske begrep som overskudd og underskudd er uegna for å vurdere 

samfunnsnytten av sjukehus. Gode sjukehus er jo i seg sjøl en av sam

funnets utgiftsposter. De skal være det. Å snakke om underskudd eller 

overskudd er meiningsløst. De viktige spørsmåla er om pasientene får 
den behandlinga de trenger, om Stortinget gir sjukehusa nok ressurser 

og om hvert sjukehus bruker tildelte ressurser på en helsefaglig fornuf
tig måte. Overskudd eller underskudd gir ikke svar på noen av de spørs

måla. 

Helseforetaka blei fra første dag pålagt å følge regnskapsloven. Den 
er laga for virksomheter som drives etter bedriftsøkonomiske prinsip

per. Storting og regjering har brukt lovens regler om avskrivinger for å 

flytte ansvaret for sjukehusinnskrenkinger vekk fra politikerne og over 
til styrene i de kommersielle foretaka. Derfor trengs det ei lita forkla

ring av hvordan avskrivningsreglene virker. 

Regnskapslovens pluss- og minussider 

Regnskapsloven krever at et foretak foretar så store avskrivinger hvert år 

at det er nok penger til å fornye bygninger og maskiner. Det skal virke 

slik: En maskin som kjøpes for ti millioner kroner og antas å ha ei le

vetid på ti år, skal utgiftsføres (avskrives) med en million kroner pr år. 

Da har bedriften ti millioner på bok når maskinen etter ti år er nedslitt 

og må skiftes ut. I praksis er det sjølsagt ikke så enkelt. Men den gode 

tanken med regnskapslovens regler for avskrivinger er at bedriften skal 

sikres grunnlag for «et evig liV» ved at man alltid må sette av penger til 

nødvendig utskifting. 
Regjeringa Bondevik Il som var sjukehuseier fra høsten 2001, ba 

styrene i de regionale helseforetaka om å bryte disse punkta i regnskaps

loven. Allerede i oktober 2003 foreslo regjeringa kunstig lave avskrivin

ger i helseforetaka, slik at <foretakene over tid vil være i stand til å gjenan

skaffe om lag 3ft av den beregnede gjenanskaffelsesverdien av kapitalen>>. Det 

betydde at en fjerdedel av bygninger og maskiner ikke skulle fornyes. 

Omregna i kroner var det snakk om å ikke gjenanskaffe bygninger og 

maskiner for nesten 30 milliarder kroner. De daværende regjeringspar
tiene (H, KrF og V) slukte dette rått, mens AP, FrP, SV og Sp uttalte at 
de var «noe bekymret». Ingen av dem foreslo å gjøre noe med det. 

Denne regnskapstriksinga og den statlige under:finansieringa tvin-

l 
• 

Gode sjukehus skal 
være en utgiftspost 
for samfunnet. 
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ger helseforetaka til å selge tomter og bygninger eller legge ned avde
linger eller hele sjukehus. Omgjøringa av fødeavdelingene i Lærdal og 

Mosjøen til fødestuer er noen av resultata. 

l HMS-arbeid blei sjukehusas salderingspost 
• 
Stortingets Mange sjukehus var prega av autoritær lederstil og tungrodd byråkra-

underfinansiering la ti også før foretaksreformen i 2001. Den årvisse underbudsjetteringa 
ned fødeavdelingene 
i Lærdal og Mosjøen. har sia da bare økt presset på underordna sjukehusansatte. Svarene som 

l 
• 

Høsten 2005 lå 
oppgavene klare for 

ei ny regjering. 

Arbeidstilsynet fikk på en større, landsomfattende spørreundersøkelse 
høsten 2004, sa mye om akkurat det: 

Drøyt 60 prosent er helt eller delvis enige i at det skjer for mange om

organiseringer og omlegginger på arbeidsplassen. At enhetlig ledel

se har styrket helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i norske sykehus er 

en påstand som 79 prosent av legene sier seg uenige eller delvis ue

nige i. Tilsvarende tall for sykepleiere og hjelpepleiere er henholdsvis 

77 og 56 prosent. Mellom 50 og 60 prosent mener at sammenlignet 

med for 2 år siden har arbeidstempoet blitt større og at de økono

miske resultatkrav har økt. 55 prosent av de spurte sier at de ofte må 

sløyfe lunsj eller pauser fordi det er så mye å gjøre på jobben Y 

I valgåret 2005 gjennomførte Arbeidstilsynet God Vakt-kampanjen, 
den største og mest samordna undersøkelsen av arbeidsmiljøet ved nor

ske sjukehus. Undersøkelsen avdekka både uakseptable og farlige for
hold: 

-Systematisk HMS-arbeid er en salderingspost58 på norske syke

hus, sa Arbeidstilsynets prosjektleder Tom Østhagen da resultatene 
forelå. 59 

Oppgavene lå klare og godt beskrevet for ei ny regjering dersom den 
ønska å styre helse-Norge inn på en annen og mer pasientvennlig kurs 
enn den Bondevik-regjeringa fulgte fram til valget i 2005. 

57 Fra Arbeidstilsynets statusrapport per. 15.12.2004. 
58 HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Salderingsposten er den budsjettposten som 

alltid kuttes når det er for lite penger. 
59 Intervju i Bioingeniøren 10/2006. 

61 www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



62 

OPERASJON HEILOMVENDING 

De fem tusen rikeste er vinnerne 
Velferdsstatspolitikken, som det var brei enighet om i de første tre tiåra 

etter andre verdenskrig, oppheva ikke skillet mellom kapitalistene og 

de som må selge arbeidskrafta si for å leve. Men folk fikk bedre levekår 

og sosiale forskjeller blei mindre. 

Etter at aksjeutbytte blei skattefritt og etter at det utover 1990-tallet 

blei fart på nedrivinga av velferdsstaten, har klasseforskjellene igjen økt 

kraftig i Norge. Skattepolitikken har bidratt mye til dette. 

Fra 1993 blei inntekt fra andres arbeid fritatt for skatt 

I inntektsskatten går det et skille mellom lønnsinntekt og det som kal

les kapitalinntekt. Det siste er inntekt fra andres arbeid. Den største 

urettferdigheta er at inntekt fra andres arbeid beskattes lavere enn inn

tekt fra eget arbeid. Aksjeutbytte er den viktigste forma for kapitalinn

tekt. Aksjeeierne mottar en del av den meirverdien som selskapets an

satte skaper. Aasmund Olavson Vinje sa at «pengar er størkna sveitte». 

Det kan med enda større rett sies om aksjeutbytte. 

Ap-regjeringas skattereform førte fra 1993 til at norske aksjeeiere 

blei fritatt for skatt på aksjeutbytte. Dette blei ordna på en fordekt måte. 

I skattelovens § 10-11 stod det i første avsnitt at aksjeutbytte «regnes 

som skattepliktig inntekt.» Skattesatsen var 28 prosent uansett størrelsen 

på aksjeutbyttet. Dermed så det ut som aksjonærene betalte skatt. 

En ukjent bidragsordning - kun for aksjeeiere 

Men i lovens neste avsnitt stod det en finurlig bestemmelse, som få 

kjente betydningen av. Loven påla staten og kommunene å utbetale 

en godtgjørelse til aksjonærene: «Med godtgjørelse menes mottatt utbytte 

multiplisert med aksjonærens skattesats for alminnelig inntekt>>. Hva kunne 

den setninga bety? 

Ordene kan virke ubegripelige. Godtgjørelse blir jo helst oppfatta 
som en form for lønn eller gjenytelse. Men i dette tilfellet betydde det 

skattelettebidrag. Den siterte setningen betydde at skattelettebidraget 

hvert år blei like stort som skatten. Staten og kommunene skulle betale 

ut denne godtgjørelsen til hver eneste personlige skattyter som had

de mottatt utbytte fra et aksjeselskap som var skattepliktig til Norge.60 

60 Bestemmelsene stod i § l 0-11 i Lov om skatt på formue og inntekt. Bestemmelsene 
blei erstatta av nye regler fra l. januar 2006. 
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Gjennomsnittet for åra 1993-2005, er at 8 875 millioner kroner hvert 
år har stått i skattelistene som betalt skatt, uten at skatten har blitt inn

krevd. Pengene havna i stedet i lommene til rike privatpersoner. 

Økt lønnsspredning fra 1997-2004 

Statistisk sentralbyrå (SSB), som lager all slags statistikk, undersøker 
også endringer i fordelinga av inntekt og formue. De summerer alle 

inntekter (lønn, aksjeutbytte, trygder, sosialhjelp osv.) i ei husholdning 
og trekker fra det som medlemmene i husholdninga betaler i skatt. Så 

deler de inn husholdningene i 10 like store grupper. Dette gjør det mu

lig å sammenlikne inntekt og formue hos den fattigste og den rikeste 
tidelen av befolkninga. 

Forskjellene har økt kraftig, særlig etter 1998. For å si det med 

Statistisk sentralbyrås egne ord: 

Tabellen for inntektsfordeling viser at ulikheten har økt de siste åre

ne, særlig etter 1998. Fra 1992 og til 2004 har tidelen med høyest inn

tekt økt sin andel av totalinntekten fra om lag en femdel til en firedel 

(25, 1 prosent). 

Sterk økning i kapitalinntektene var en medvirkende årsak til at inn

tektsforskjellene økte på 1990-tallet og seinere. ( ... )Siden aksjeut

bytte i hovedsak tilfaller husholdningene med de høyeste inntektene, 

påvirker dette i stor grad utviklingen i ulikhet. ( ... )Analyser av lønns

statistikken for perioden 1997-2004 viser entydig utvikling i retning av 

økt lønnsspredning.63 

I valgåret 2005 økte utbetalinga av aksjeutbytte til enkeltpersoner til 99 
milliarder, sammenlikna med 63 milliarder året før. 64 Nesten hele denne 
utbytteveksten havna hos den rikeste tidelen. Dette er ikke med i :figu
ren på neste side ettersom den stopper på 2004. 

Om vi også ser på formuesfordelinga, blir økninga i klasseskillene 
enda tydeligere. 

Den rikeste tidelen av befolkninga har økt sine andeler både av inn

tektene og formuene. Men innafor denne tidelen, er det også store for
skjeller. De aller rikeste er ikke mange. 

63 Side 109 i Økonomiske analyser 112007 fra Statistisk sentralbyrå. 
64 Statistisk sentralbyrå. Skattestatistikk, forskuddspliktige. Skatteoppgjøret, 2005. 
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nisterens millionlønn. Mange av dem gir seg sjøl ekstralønn med så

kalte opsjoner. Denne metoden blei først tatt i bruk i Erik Tønseths 
direktørtid i Kværner-konsernet. Opsjoner av denne typen er en avtalt 

rett - men ingen plikt - til å kjøpe aksjer i eget selskap til en avtalt lav 

pris. Viss børskursen stiger, blir det kjempegevinst. Faller kursen er det 

ingen risiko. 
John Fredrik Baksaas i Telenor ASA, Thorleif Enger i Yara 

International ASA (som tidligere var kunstgjødselavdelingen i Norsk 
Hydro) og Eivind Reiten i Norsk Hydro ASA er noen av de nyrike by

råkratkapitalistene. Opsjonssystemet oppmuntrer til tiltak som kan gi 
rask stigning i aksjekursen. Det kan gå på tvers av det som er langsiktig 

lønnsomt for bedriften. 
Mange i dette sjiktet har i tillegg personlige pensjonsavtaler som 

ikke påvirkes av noe pensjonsforlik i Stortinget. Statoildirektør Helge 
Lund, som nå har ei årslønn på 5, 7 millioner, får en pensjon på 66 pro

sent av sluttlønna når han går av med pensjon. Pensjonsalderen er 62 år. 
Telenors John Fredrik Baksaas får også 66 prosent av sluttlønna i pen

sjon, men kan gå av når han er 60 år. Samme pensjonsalder har kon
sernsjef Eivind Reiten, men hans pensjon blir bare 65 prosent av slutt

lønna. 
DnB NOR, der staten er største aksjonær, ansatte i januar 2007 Rune 

Bjerke (46 år) som ny konsernsjef Han var tidlig på 1990-tallet finans
byråd i Oslo-byrådet som blei leda av Rune Gerhardsen (Ap). Bjerke 

har fått en av de aller mest gullkanta pensjonsavtalene. Han starter med 

ei årslønn på 4,1 millioner, og kan gå av med pensjon når han fYller 60. 
Han får beholde den lønna han da har, i ett år etterpå. Så skal pensjonen 
nedtrappes til 70 prosent over tre år og fortsette på det nivået livet ut. 

Mtenposten har beregna at Rune Bjerkes pensjonsordning koster 
DnB NOR 47 millioner kroner. Så kan vi jo undres på hvem banken 
skal ta de millionene fra. Kanskje det kan ordnes med å legge inn en 
bitte liten ekstrafortjeneste på de 210 000 tjenestepensjonsordningene 

som Vital, bankens eget forsikringsselskap, solgte i 2006? Viss mange 
bidrar litt, blir det jo ikke så mye på hver. 

De rikeste O, 14 prosent- de virkelige vinnerne 

Likningsstatistikken undervurderer de rikestes inntekter og formue. 
Men ved å sammenlikne flere år kan en få et godt bilde av utviklings-
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Statistisk sentralbyrå gjorde for Stavanger Aftenblad viste at skatten i 

gjennomsnitt utgjorde 8,8 prosent av inntekta for de som tjente over 7,5 
millioner kroner i 2002.68 Det skjedde ingen plagsom økning av skatte
trykket for de rikeste fra 2002 og fram til2004. 

En kan bare undres hva de 5 000 tenkte da de foran valget 2005 så at 
det gikk mot en rødgrønn seier. Frykta de at noen ville lage uro i skatte

paradiset deres? Vi skal komme tilbake til hvordan det gikk. 

68 Stavanger Aftenblad 2. november 2004. 
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Ti underskuddsår i kommunene tok 
strupetak på velferdsstaten 
Ved sia av pensjoner og sjukehus, som finansieres gjennom fol
ketrygda, er det kommunene som er den norske velferdsstaten. 
Velferdsstaten brytes ned når kommuneøkonomien svekkes. 

Likevel er det vanskelig å få pålitelige og tall som sier om kommunenes 
inntekter etter 1990 har holdt tritt både med lønns- og prisstigninga og 

tildelinga av nye oppgaver. 

Hva betydde ti år med kommunale underskuddd? 

Rikspolitikere bruker ofte misvisende tall når de sammenlikner kom
munenes inntekter i ett år med foregående år. Å bruke tall som ikke kan 

sammenliknes, kan virke mer tilslørende enn løgn. Dette tverrpolitiske 

fenomenet skaper mye forvirring. 
Dersom standarden på en kommunes velferdstjenester skal opprett

holdes fra ett år og til det neste, er det ikke nok at kommunens inntek
ter holder tritt med økningene i priser og lønn. Fordi folketall og alders
fordeling endres, må inntektene økes sjøl om målet bare er å opprett
holde samme standard på tjenestene som i fjor. TBU69 har for eksempel 
beregna at kommuner og fYlker trenger 1,9 milliarder kroner mer i frie 
inntekter i 2007 på grunn av endra sammensetning av befolkninga. Bak 
den summen skjuler det seg igjen store variasjoner mellom kommu
nene. 

Regjeringa og Stortinget har brukt to hovedmetoder for gradvis å 
rive ned den kommunale delen av velferdsstaten: Stramt statsbudsjett, 

slik den ny-liberale amerikanske økonomen Milton Friedman alltid an
befalte, er den ene metoden. Den andre er lovendringer som gir kom
munene nye oppgaver, uten at det følger med penger til å dekke utgif
tene. 

Hvert eneste år fra 1995 til 2005 endte kommunene sett under ett 
med underskudd. 2003 var det verste året. Disse stadige underskuddene 

i kommunene tvang rådmenn og kommunestyrer til å skjære ned. Ingen 
kommunalminister sa til ordførerne: «Vi vil rive ned ve!ftrdsstaten! Kutt 

ned på antall timer til hver mottaker av heimehjelp og heimesjukepleie!» 

69 TBU er Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. 
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Nei da, storting og regjering lovpriste velferdsstaten samtidig som 
de økte gapet mellom kommunenes inntekter og de oppgavene kom

munene hadde ansvaret for. Fordi kommunebudsjettet ifølge loven skal 
være «i balanse», uansett hvor lave inntektene er, blei det i mange kom

muner «ulovlig» å opprettholde skoler og heimetjenester med den kva
liteten og det omfanget kommunens innbyggere hadde bruk for. 

Overskudd betyr ikke nødvendigvis at folk får det bedre 

Ti år med kommuneunderskudd forteller at staten stramma inn mer på 

kommunenes inntekter enn det kommunestyrene klarte å gjennomføre. 
Men underskudd eller overskudd i en kommune sier i seg sjøl ikke noe om 

hvorvidt innbyggerne for de tjenestene de har krav på. Viss en kommune 
for eksempel sier opp ti heimehjelpere, fem lærere og fire barnehageas

sistenter på slutten av året, er det et godt bidrag til å få vekk kommunens 

underskudd neste år. Men for de som trenger heimehjelp, god undervis
ning og gode barnehager, blir jo situasjonen dårligere enn året før. 

Problemene blei i mange tilfeller skjerpa fordi kommunetoppene 
økte egne lønninger og satsa på fine rådhuskontorer. 

Blå tenkere laga nye ord og begreper 

Rundt 1990 blei det fart på arbeidet med å forberede en grunnleggende 
forandring av norske kommuner. Både ord, begreper og vante organi

sasjonsmåter måtte endres for at nedskjæringer og privatisering skulle 
bli lettere å gjennomføre. Ja, de beste blå tenkerne ønska å kvitte seg 

med sjølve ordet privatisering. Uten nye begreper ville det blitt vanske
ligere å forandre ·kommunal virksomhet i tråd med den langsiktige og 

Friedman-inspirerte bestillinga Oslo-gruppen formulerte i 1981. 
Regjeringa til Jan P. Syse (H) starta i 1989 et utredningsarbeid som 

satte dagsordenen for mye av det som skjedde i det neste tiåret. Professor 
Victor D. Norman- seinere berømt som ministeren med statsfinansiert 
piano70 - leda utvalget som i 1991la fram rapporten Mot bedre viten
de? Effektiviseringsmuligheter i offentlig sektor. Norman anbefalte nye 

ord og uttrykk for å gjøre en privatiseringsstrategi mer akseptabel blant 
folk. 71 «Privatisering» var gammeldags og blei et fY-ord. Det skulle hete 

70 Statsråd Normann måtte 5. november 2003 levere pianoet tilbake. http://www. 
dagbladet.no/nyheter/2003/11/06/382771.html. 

71 NOU 1991:28 Mot bedre vitende? Effektiviseringsmuligheter i offentlig sektor. 
Utvalget var ledet av professor Victor D. Normann ved Handelshøyskolen i Bergen. 

71 www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



OPERASJON HEILOMVENDING 

72 

«fritt brukervalg». Frihet og valgmulighet er positivt lada begreper. Og 

velferdsstaten skulle en gjerne lovprise. En skulle bare omdanne litt her 
og gi litt mer valgfrihet der. Velferd skulle fortsatt være et offentlig an
svar. Men hver enkelt virksomhet skulle- uavhengig om den var kom
munalt eller privat eid - drives omtrent som en privat bedrift. I norsk 

statsledelse var dette nytenking. Og det var helt i tråd med teorier som 
Milton Friedman lanserte i USA allerede i 1955.72 Norman-utvalget 

nevnte i 1991 noen reformer som pekte seg ut: 

Fristilling av tjenesteproduserende enheter. 

Stykkprisfinansiering, helst etter resultater. 

Oppmykning av sentralt fastsatte standardkrav. 

Konkurranse enhetene imellom, ved fritt brukervalg når det gjelder 

skoler, sykehus o.l. 

Ordninga med maksimalt 28 elever per klasse i grunnskolen, var et av 
de sentralt fastsatte standardkrava. Da Stortinget vedtok å fjerne det i 

juni 2003, stemte bare Ap i mot. Fullt gjennomført betyr disse «refor
mene» at for eksempel eldreomsorg og skole skal drives på samme måte 
som private bedrifter. Regnskapsresultatet blir viktigste mål på suksess, 
ikke om brukernes behov er blitt dekka. Mye måtte forandres. 

Denne forandringsprosessen, som særlig henta ideer fra Margaret 
Thatchers og seinere Tony Blairs Storbritannia, gikk sin gang nokså 
upåvirka av regjeringsskiftene. I de åra jeg var på Stortinget (1993-97) 
blei jeg storlig forundra over at også de som kalte seg røde eller radikale 
partier, godtok hovedtrekka i dette.73 

Kommunalt foretak - en ny selskapsform for omstilling 

Da kommunalminister Gunnar Berge (Ap) i 1992 oppretta Kommune

selskapsutvalget, påpekte han at mye juridisk forarbeid måtte gjøres før 
ei mer omfattende privatisering kunne settes på dagsordenen. Ap-stats
råden ga utrederne klar beskjed: 

Før det eventuelt foretas en bred vurdering av privatisering av kom
munale tjenester generelt, yil det være av "tnr verdi å ha mer retts

lige spørsmål om adgang til selskapsorganisering av kommunal virk-

72 Milton Friedmans Statens rolle i utdanninga (The Role of Government in Education) 
ble trykt første gang i 1955. Han fulgte opp sju år seinere med Kapitalisme og frihet 
(Capitalism and Freedom). Hans eget syn på dette 50 år seinere finner du her: http:// 
www.opinionjoumal.com/editorial/feature.html?id=ll0006796. 

73 Du kan lese mer om dette i Livet bak murene, utgitt i 1997 av RV og i STOPP 
TJUVEN!- en redningsaksjon for velferdsstaten. Utgitt av Rødt! i 2005. 
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som het utredet, slik at dette kan tjene som basis for bredere politiske 

hensiktsmessighetsvurderinger.74 

Kommuneselskapsutvalget gjorde sin del av jobben. De laga lovregler 
for ei ny selskapsform. Nyskapinga fikk navnet Kommunalt Foretak 

(KF) som er nesten det samme som et aksjeselskap. Viktigste forskjell 
er at et KF ikke kan gå konkurs. Fra lovendringa blei vedtatt og til mars 
2007 har kommunestyrer oppretta 226 KF -er. De omfatter de fleste 

slags virksomheter: Heimetjenester, tannhelse, videregående skoler, 
elektrisitetsverk, kommunale skoger, kommunale eiendommer, brann

vesen osv. KF -ene skal drives på samme måte som et hvilket som helst 

aksjeselskap der bunnlinja i regnskapet er målestokken på om det går 
bra. 

Undervisningsbygg Oslo KF er det mest mediekjente KF-et. En ei
endomssjef der klarte i løpet av et par år å putte penger tilsvarende to 
Nokas-ran i egne lommer uten at byrådet «lea på øyelokka», for å sitere 

forsvareren hans. Eiendomssjefen er tiltalt for å ha underslått 90 mil
lioner kroner fra Oslo kommune og for å ha mottatt 6 millioner kroner 
i bestikkelser.75 

En Ap-statsråd ga privatiseringsbegrepet nytt innhold 

Våren 1996 holdt kommunalminister Gunnar Berge (Ap) en tale om 
sine visjoner for kommune-Norge. Om vi sammenlikner med Victor 
Normans utredning fem år tidligere, er det ikke lett å si om det var le

delsen i Ap som hadde nærma seg Høyres ideologi, eller om det var 
omvendt. Etter å ha henvist til de velferdspolitiske målsettingene, fort
satte Gunnar Berge slik: 

Det er ikke sikkert at disse målsettingene ivaretas best ved at selve 

produksjonen av tjenester utføres av kommunens egne ansatte

skjermet fra konkurranse fra andre. 

Det sentrale må være at det foreligger fleksible muligheter til å or

ganisere virksomheten, og at den kommunalpolitiske styring sikres i 

den grad det er nødvendig. 

Dette leder oss inn på spørsmålet om hva privatisering egentlig er 

for noe. Begrepet privatisering er på ingen måte entydig, og det bru-

7 4 Fra kommunalminister Berges begrunnelse da han i regjeringsmøte 11. desember 
1992 foreslo å opprette Kommuneselskapsutvalget. Her sitert fra gjengivelse i 
Kommuneselskapets innstilling, NOU 1995:17. 

75 Tiltalen ble tatt ut l. mars 2007. Undervisningsbygg og tidligere arbeidsgiver har reist 
krav på 118 millioner mot den tidligere eiendomssjefen. 
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kes ofte nokså ukritisk. Når man skal diskutere privatisering må man 

derfor vite hva man mener med dette uttrykket. 
Termen «privatisering» dukket opp i norsk debatt tidlig i 1980-årene, 

og uttrykte liberalt inspirerte ønsker om å overføre velferdsfunksjo

ner fra offentlig til privat produksjon. Debatten gikk primært på det 
politiske plan, og oppfatningene om privatiseringens fordeler og 

ulemper fulgte politiske skillelinjer. 

Som politisk term har det sitt motstykke i «sosialisering», overføring 

av private forpliktelser til det offentlige, som har vært den skandina

viske velferdsstatens bevegelsesretning. Frykten for at privatisering 

skulle innebære en reversering av det offentliges velferdsansvar, var 

lenge drivkraften bak motstanden mot en slik praksis. Men utover i 

80-årene ble privatisering stadig oftere oppfattet som en rasjonalise

ringsteknikk- en avideologisert framgangsmåte for å øke effekten av 

hver skattekrone.76 

Statsråd Berge beskrev også markedets nye rolle: 

Stat og kommune behøver ikke nødvendigvis selv produsere alle tje
nester som finansieres over skatteseddelen, man kan overføre pro

duksjonen til et marked. 

Slik viste Gunnar Berge for 11 år sia at også Ap-ledelsen henta ideolo
gisk næring fra Milton Friedmans nyliberale tenkeloft. Ap-statsråden 

snakka om fristilling, i stedet for det negativt lada privatisering. Han 
mente at KF kunne være en egna organisasjonsform 

i de tilfeller der kommunen ikke ønsker å gå til det skritt å helt ut 
overlate produksjonen av en tjeneste til privat-eide foretak, men hel

ler vil fristille en kommunalt eid virksomhet og gi den status som 
markedsaktør.77 

Han sa ikke hvordan fristillinga skulle anvendes på skoler, sjukeheimer, 
barnehager osv, det kunne jo kommunen best avgjøre sjøl. Med denne 
programliknende talen staka Ap-statsråden ut en markedsliberal kurs 
vekk fra det han sjøl kalte den skandinaviske velferdsstatens bevegel
sesretning. Finansfolka, bankdirektørene og skipsrederne som var med 
i Oslo-gruppen 15 år tidligere, kunne knapt ha sagt det klarere. Berges 
visjoner var godt nytt for kapitalister som venta utålmodig på at deler av 
offentlig sektor skulle bli åpna for kommersielle investeringer og privat 
uthenting av merverdi fra de ansattes arbeid. Han nevnte ikke at private 

76 Kommunalminister Gunnar Berges foredrag på Vårkonferansen 1996 arrangert av 
Studieselskapet for kommunal planlegging, 29. mars 1996. 

77 Samme kilde. 
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og mer av verdiskapinga, argumenterer i strid med fakta. Det er tvert 
om slik at mens den kaka som skal fordeles har vokst, har det kommu

nale kakestykkets andel gradvis blitt mindre 
Kommunenes inntekter har sjølsagt økt, sjøl om andelen deres av 

bruttonasjonalproduktet har gått ned. Problemet er at de ikke har økt i 
takt med oppgavene som skal utføres. Om vi godtar den nye, ideologisk 

begrunna regnemåten og holder alle inntekter fra oljesektoren utafor, 
kan vi se på figuren nederst på motstående side. Den viser at kommu
nenes inntekter etter 1995 har sakka akterut også om vi sammenlik
ner med veksten i det som kalles bruttonasjonalprodukt for Fastlands

Norge. 
Mens bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge økte med 60 

prosent fra 1990 til 2006, økte kommunesektorens inntekter bare med 

om lag 45 prosent. 

Statens tvang økte de mest usosiale skattene 

I de fire åra jeg var RV-representant på Stortinget, blei jeg klar over at 
de andre partia mente det er riktig å bruke økonomisk tvang for å få 

kommunestyrene til å kutte i virksomhet som folk har bruk for. I dag 

finnes det nesten ikke kommuner som har så store inntekter at kommu
nestyrene fritt kan vedta et årsbudsjett bygd på ei nøktern vurdering av 
befolkningas behov. 

Den økonomiske tvangen fikk rådmenn og ordførere til å leite etter 

nye inntektsmuligheter. Økning av kommunale egenandeler og avgifter 

er blitt deres nye pengekilde. I tillegg til de vanlige avgiftene, slik som 
vann- og renovasjonsavgift, er dette brukerbetaling for heimetjenester, 

for SFO, for barnehageplass, for trygghetsalarm, for transport for for
flytningshemmede og hva det ellers går an å finne på at brukerne skal 

betale for. 
Slike inntekter fikk en eksplosiv økning i de fleste kommunene. Den 

samla betalinga av egenandeler og gebyrer i kommunene økte fra 13,2 
milliarder kroner i 1990 og til34 milliarder kroner i valgåret 2005. Når 

vi korrigerer for 15 års prisstigning, er dette en reell økning på 87 pro
sent. Slike avgifter har mange navn, men i hovedsak er dette en særdeles 
usosial form for kommuneskatt. Det er usosialt fordi avgiftene påvirkes 
lite av betalerens inntekt. De nye særskattene på bevegelseshemming og 

pleiebehov er de mest usosiale av alle skatteformer. 
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En Oslo-husstand med inntekt på 236 000 kroner måtte i valgåret 

2005 betale en egenandel på 16 380 kroner for å ha heimehjelp to timer 
i uka.78 

Kraftig vekst i slike kommunale særskatter var ordførernes og råd
mennenes metode for å møte den harde virkeligheta der staten stadig 

påla kommunen nye oppgaver uten at det fulgte med nye inntekter. Men 
kombinasjonen av kommunale kutt og økte særskatter var ikke nok til å 
unngå at kommunene sett under ett fikk regnskapsunderskudd. 

2003 var det verste underskuddsåret, og det blei noe bedre i 2004 
og 2005. Men kommunesektoren under ett endte fortsatt opp med un
derskudd. Hver kommune må alltid trekke med seg underskuddet over 

på neste års budsjett. Penger som kunne vært brukt til tjenester til be
folkninga, må brukes til å dekke tidligere underskudd. 

Kombinasjon av økende mangler i kommunal tjenesteyting og sta
dig høyere brukerbetaling var den vanlige situasjonen i kommunene 
foran Stortingsvalget i 2005. 

78 Vedtak H2 Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. Side 163 i protokoll fra Oslo 
bystyre 8. desember 2004. 
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1990-åra la grunnlaget for å gjøre 
Norge til ei økonomisk stormakt 
Sia 1990 har skiftende regjeringer lagt forholda til rette for at nor

ske bedrifter kan hente ut store fortjenester fra investeringer i udan
det. Regjeringas Asia-plan på 1990-tallet var et storstilt tilretteleg

gingsprosjekt. Norsk næringsliv var på veg ut i verden, og staten hjalp 
til. Ingen annen statsminister når opp til den innsatsen Gro Harlem 
Brunddand gjorde på dette feltet. 

Det lille landet Øst-Timor, som var portugisk koloni fram til1975, var 

lite kjent i Norge. Nyheter om framferda til den indonesiske okkupa
sjonsmakta som rykka inn i Øst-Timor etter portugiserne, nådde sjel

den fram til norske nyhetsmedia. 

Gjensidig beskyttelse av investeringer- hva er det? 

Hendelsene ved Santa-Cruz-kirkegården i hovedstaden Dili den 12. 

november 1991 var et unntak. Denne dagen blei over 200 mennesker 
drept her. «Gata var full av lik, og soldatene fortsatte å skyte på dem som 

holdt seg oppreist», fortalte den amerikanske journalisten Alan Nairn. 
N airn var ett av de utenlandske øyenvitnene da spesialstyrker angrep 

en ubevæpna folkemengde som protesterte mot den indonesiske ok
kupasjonsmakta. Mennesker som løp vekk fra kirkegården blei skutt 

i ryggen. Soldater brukte betongblokker fra en byggeplass for å knuse 
hodet på personer som lå skadd på gata. Den britiske frilansfotografen 

Max Stahl klarte i hemmelighet å filme noe av det som skjedde. Han 
overlevde sjøl, og klarte å smugle filmen ut av landet. Utdrag blei vist på 
TV-kanaler over hele verden. Indonesia, som da var styrt av president 
Suhartos blodige regime, hadde okkupert Øst-Timor sia 1975.79 

Denne nedskytinga av sivile førte ikke til at olje- og energiminister 
Finn Kristensen (Ap) endra på en avtale om å møte det indonesiske ok
kupantregimet. 14 dager etter massakren ved Santa Cruz-kirkegården 

79 En undersøkelsesrapport fra portugisiske ikke-statlige organisasjoner konkluderte 
i 1993 med at 271 blei drept, 382 blei skadd og 250 var fortsatt savna. En grundig 
dokumentert beskrivelse av massakren 12. november 1991 finnes på sidene 199-229 i 
kap. 7.2 i granskingsrapporten: C he ga! Final Report of the Commission for Reception, 
Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR). Hele rapporten finnes her: http:// 
www.etan.org/news/2006/cavr.htm#bahasa 
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møtte han president Suhartos representanter og skrev under «Avtalen 

mellom Norge og Indonesia om gjensidig fremme og beskyttelse av investe

ringer>>. 80 

En kan i ettertid spørre seg hva gjensidigheten skulle bestå i, etter
som indonesiske forretningsfolk ikke planla investeringer i Norge. Men 
arbeidskrafta var billig i Indonesia, og ingen betvilte Suharto-regimets 
handlekraft. Med denne avtalen sikra regjeringa at norske investorer 

både kunne nyte godt av det indonesiske militærregimets «beskyttelse» 
og hente ut gode fortjenester. 

En enkel avtale - i to versjoner 

Avtaleinnholdet fra 1991 var enkelt. Militærregimet i Indonesia- som 
president Suharto leda fra 1968 til 1998 - stilte sin spesielle form for 
<<beskyttelse av investeringer>> til rådighet for norske bedrifter. Men be

skyttelsen var ikke gratis. Suharto ga beskjed om at den norske regje
ringa måtte skrive under på at det okkuperte Øst-Timor var en del av 

Republikken Indonesia. Gro Harlem Brundtlands regjering godtok 
dette, men de ville helst unngå oppstuss i Norge. Og de fant en løsning: 
Den engelske originalversjon sier at avtalen omfatter Kongeriket Norge 
og «the territory ofThe Republic oflndonesia as difined in its laws ... ». 

De fem siste orda betyr lndonesisa «slik det er dtjinert i indonesisk lov». 

Med den presiseringa gikk den norske regjeringa på tvers av FN -vedtak 
som sa at okkupasjonen var ulovlig. Norge godtok i stedet Suharto-re
gimets egen definisjon av det okkuperte Øst-Timor som en del av repu
blikken Indonesia. 

For heimebruk laga Utenriksdepartementet en offisiell norsk utgave 
av avtalen uten disse fem orda. President Suharto bekymra seg neppe 
over en slik taktisk Ap-finesse for å unngå å irritere norsk heimepubli
kum. I avtalen står det nemlig at den engelske teksten gjelder, dersom 
det er forskjell på engelsk og norsk versjon. 

Norge hjalp okkupasjonsmakta med grenseoppmåling 

Etter at avtalen var på plass påtok Bloms Oppmåling seg et oppdrag 
for det indonesiske okkupantregimet. Jobben gikk blant anna ut på å 
definere midtlinja mellom det okkuperte Øst-Timor og Australia. En 

80 Oljeminister Finn Kristensen (Ap) undertegna avtalen med Indonesia om gjensidig 
investeringsbeskyttelse 26. november 1991. 
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NORAD-garanti81 reduserte militærregimets utgifter til grenseoppmå

linga. 
Norske investorer fikk mulighet til å utnytte det lave lønnsnivået og 

den mangelen på miljø krav og arbeidervern som militærregimet var ga
rantist for. Avtalen som statsråd Finn Kristensen skrev under like etter 

massakren ved Santa Cruz-kirkegården i 1991, kan i dag best sammen

liknes med å inngå en avtale med Israel som sier at de okkuperte delene 

av Vestbredden og Gaza-stripa er en del av staten Israel. 
Etter at Tretijeverdenmagasinet X avslørte den misvisende norske av

taleversjonen, skrev Utenriksdepartementet i et brev til RV s stortings

gruppe at avtalen dessverre hadde blitt ufullstendig oversatt til norsk. 

I oktober 1996 stilte jeg dette spørsmålet i Stortinget: 

Korfor har No reg gjeve økonomisk støtte til eit folkerettsstridig opp

målingsprosjekt som hjelper okkupantregimet i Indonesia eit langt 

stykkje vida re i deira strev for å få definert den fram til no ikkje-eksis

terande delelinja mellom Australia og Aust-Timor? 

Olje- og energiminister Jens Stoltenberg nekta da for at det var gitt 

statsstøtte til et prosjekt med dette innholdet. I Stortinget sa han: 

Bloms Oppmåling foretar ikke noen avgrensning. Det Bloms 

Oppmåling gjør, er å utarbeide digitale kart for de indonesiske far

vannene. Det er viktig av mange grunner, men ikke minst viktig for å 

bidra til økt sikkerhet for all tankfarten som går i området. Med digi

tale kart og digital posisjonering kan man få vesentlig redusert faren 

for skipsulykker. Det er norsk høyteknologi, og det er miljøteknologi, 

og det har fått støtte av norske myndigheter. Men i det ligger det ikke 

at Bloms Oppmåling foretar noen avgrensning av grenseområdene 

der nede.82 

Han framstilte det som et NORAD-støtta prosjekt for å redde men

neskeliv og miljø. 
Styrelederen i Bloms Oppmåling var mer redelig. Han stadfes

ta overfor Klassekampen «at hans firma har underskrevet en avtale med 

indonesiske myndigheter om å definere midtlinja mellom Australia og Øst

Timor i Timor-havet>>. Han bekrefta også at NORAD-støtten til pro
sjektet, var ei rein rentesubsidiering av Indonesia.83 

81 NORAD er Direktoratet for utviklingssamarbeid. 
82 Stortingsdebatt 17. oktober 1996. 

http://www.stortinget.no/stid/1996/s961 017 -01.html. 
83 Intervju i Klassekampen oktober 1996. Her sitert etter gjengivelsen i stortingsreferatet 

fra 17. oktober 1996. 
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Klassekampen 14.10.1996 

Hadde Jens Stoltenberg vært redelig i denne saken, hadde han be
krefta at et norsk JA til okkupasjonen av Øst-Timor var den inngangs
billetten som president Suharto krevde. Da hadde han også bekrefta at 

den norske staten gjennom NORAD reduserte Suharto-regimets ut
gifter til grenseoppmålinga. I sitt strev for en mulig framtidig anerkjen
ning av okkupasjonen, hadde okkupantregiment bruk for et firma med 
den typen høyteknologi som Bloms Oppmåling mestra så godt. 

Dette lille eksemplet illustrerer hvor langt den norske regjeringa var 
villig til å strekke seg i det høyprioriterte arbeidet med å hjelpe norske 
bedrifter inn på markedene i Asia. 

82 

-En fenomenal døråpner for oss 

Et kort tilbakeblikk til høsten 1996 kan være nyttig for å forstå det som 
skjer i dag. Norske bedriftsledere med store utenlandsinvesteringer tok 
nesten til tårene da Gro Harlem Brundtland helt uventa kunngjorde sin 
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hadde fått til. Store statlige ressurser var brukt på tålmodig informa

sjonsarbeid og relasjonsbygging med myndigheter og nøkkelpersoner 
i hvert enkelt land. De som deltok, vet at den slags tar tid. Når norske 
utsendinger rydda veg for norske investorer, var det ikke menneskeret
tigheter og folkerett de skulle konsentrere seg om. Som eksemplet med 

Indonesia og Øst-Timor viser, var Norge også villig til å gi politiske 
motytelser i strid med FN -vedtak, om det måtte til. Men flere enn Ap
regjeringa foretrakk at den sida av døråpnervirksomheta ikke blei et of

fentlig debattema. 
Da Stortinget i november 2006 diskuterte sammenhengen mellom 

utenrikshandel, bistand og menneskerettigheter, foreslo RV at Norge 
skulle kreve nye forhandlinger med Suharto-regimet i Indonesia «slik at 

man for tatt ut den delen av avtaleteksten som sier at okkupert Øst-Ti mor er 

en del av republikken Indonesia». Fem år etter at avtalen blei inngått blei 
dette forslag nedstemt med 78 mot 22 stemmer. Sp og en enslig utbry
ter fra SVs gruppe stemte sammen med RV.85 

Statoil oppdager oljerikdommene under Kaspihavet 

Statoil innleda ei storsatsing i Aserbajdsjan tidlig på 1990-tallet. Etter 
at Sovjetunionen hadde brutt sammen kasta strategene i Statoil blikket 

på de enorme olje- og gassfeltene under Kaspihavet. Statoils represen
tanter blei dermed kjent med Alijev-klanen som fra 1993 fikk fast grep 
om statsledelsen i den tidligere sO\jet-republikken. Fram til da var dette 
det største norske investeringsprosjektet i utlandet. 

Olje- og energiminister Jens Stoltenberg åpna høsten 1996 
Norway House i Baku, hovedstaden i Aserbajdsjan. I et åpenhjertig 
Dagsrevyintenju med Olav Gran-Olsson beskrev han sine planer om 

bruk av oljeinntektene fra Aserbajdsjan: 

84 

Hvis det går bra her, så betyr det at en del av de pengene vi skal ha 

inn i statskassa etter århundreskiftet til å betale for folketrygden og 

barnehagene og sykehusene, de skal komme fra Det kaspiske hav. 
Det er litt underlig å tenke på, men slik er det. 

Baku 1996: En statsrådsvisjon fri for økologisk tenking 

Dette likna på mye som ledere av europeiske kolonimakter hadde sagt 
før. Men det var også noe mer: Stoltenbergs uttalelser fra Baku var ei 

85 Debatten i Stortinget 28. november 2006 finnes her: http://www.stortinget.no/ 
stid/1996/sv961128.html#sakl. 
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programerklæring helt fri for økologisk tenking. Statoil skulle tjene 

penger på at fossile energireserver som er bygd opp gjennom millioner 
av år, pumpes opp, selges og forbrennes raskest mulig. Og det var ikke 
nok å gå fram slik i norsk område. Stoltenberg prøvde å gjøre dette anti

økologiske programmet mer folkelig ved å si at rask oppumping av ol
jen under Kaspihavet skal gjøre livet i Norge bedre for barnehageunger, 

sjukehuspasienter og pensjonister. 
Nå er århundreskiftet for lengst passert. Statoil er blitt til Hydro 

Statoil og vi vet at selskapets framtidsvyer i utlandet ikke i særlig grad 
handler om finansiering av pensjon og barnehager. Det gjelder å få tak 
i fattige lands olje- og gassressurser- til beste for Hydro Statoil og sel

skapets samarbeidspartnere. I Aserbajdsjan er britiske BP seniorpartne

ren i jakta på det svarte gullet. 
Indirekte berørte Stoltenberg også det som kan komme til å bli ei 

militær side av slike utenlandsprosjekter: 

Her er ikke risikoen om det er olje. Her er risikoen om man kan få 

produsert og få transportert oljen på en forsvarlig måte ut. Og det er 

krevende fordi det er en del av verden der man ikke har den samme 

stabilitet som vi har i Nordsjøen. 

Bekymringa om forsvarlig transport handler ikke først og fremst om 
teknisk kvalitet på rørledninger. Feil fra Statoils partnere ved Kaspihavet 
har riktignok medført slike problemer også. Men det store spørsmålet 

var- og er- om Alijev-klanen i Aserbadsjan og makthaverne i Georgia 
og Tyrkia klarer å opprettholde stabile regimer som vil beskytte oljesel

skapa og deres oljekilder og rørledninger. Klarer de ikke det, kan folke
lig opprør i ett eller flere land bli en trusel mot den forventa avkastninga 
fra Statoils investeringer i Aserbajdsjan. Stoltenberg sa det ikke direkte, 
men uttalelsen hans mer enn antyda at det kan komme situasjoner da 

også norske utenlandsinvesteringer må beskyttes med militærmakt. 
Finanskomiteen i Stortinget behandla statsbudsjettet for 1997 noen 

uker etter at statsråd Stoltenberg sendte sitt visjonære budskap fra Baku. 

Jeg håpa da at flere partier ønska å bli med på et krav om at Statoils 
utenlandsprosjekter bør tuftes på likeverdig samarbeid. Det håpet blei 
gjort til skamme. RV blei stående aleine med ei uttalelse som var forsik

tig formulert og sa at 

oljerikdommen under Kaspihavet tilhører folket i Aserbajdsjan. 

Norge må gjerne bidra til utviklinga av oljesektoren der, men det 
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86 

skal skje på likeverdig vis. Aserbadsjans oljepenger skal brukes i 

Aserbadsjan, på sammme måte som Norge sjøl ikke bør tappe ut ol

jeressursene i Nordsjøen raskere enn det som er forenlig med å bru

ke inntektene i Norge. 

Kapital blei Norges dominerende eksportvare 

Statsminister Gro Harlem Brundtland la høsten 1996 fram sitt siste 

statsbudsjett. Allerede på dette tidspunktet utgjorde kapitaleksport fra 
Norge omtrent sju prosent av nasjonalinntekta. Regjeringa gjorde greitt 
rede for at den planla rask økning i kapitaleksporten fra Norge. 86 

Dette fikk liten oppmerksomhet i Stortinget. Diskusjonene der kon
sentrerte seg heller om hvor mange promiller av nasjonalinntekta som 
burde kanaliseres over bistandsbudsjettet. De folkevalgte ønska å bevare 
bildet av bistandslandet Norge i stedet for å drøfte de nye utfordringene 
som følger med å bli en av verdens store kapitaleksportører. 

Jeg meinte det var fare for at også norske utenlandsinvesteringer en 
dag må beskyttes med våpen. I Stortinget prøvde jeg å reise en debatt 
om dette i forkant. Det viste seg å være vanskelig, for ikke å si umulig: 

Det spørsmålet som vil bli mer og mer påtrengande dei nærmaste 

åra, er følgjande: Skal den norske økonomiske ekspansjonen også 

etter kvart ha ei militær side? Eller sagt på ein annan måte: Kven er 

det som skal trygga norske investeringar rundt om i verda? Alle an
dre imperialistar har jo hatt bruk for militær ryggdekning både mot 

lokalbefolkning og nasjonale frigjeringsrørsler. Er det skjedd noko 
som gjer at Noreg ikkje kan kame i same situasjon? Eg vil utfordre bi

standsministeren til å svare på det spørsmålet. 

Nå er det jo slik at ein kan få andre til å gjere den skitne militære de

len av jobben, slik Suharto-regimet gjer i Indonesia. Men det er ikkje 

sikkert at den løysinga vil vere effektiv nok overalt. Eg tykkjer det er 

grunn til å ta ein debatt om de i spørsmåla før ting skjerP 

Bistandsminister Kari Nordheim-Larsen tok ikke denne utfordringa i 
1996. Verken hun eller regjeringa ville konkretisere det som olje- og 
energiminister Stoltenberg indirekte hadde berørt da han snakka uvan
lig åpenhjertig til norsk heimepublikum fra oljefelta ved Kaspihavet. 
Jeg har sia den gangen ofte lurt på hvorfor ingen andre i Stortinget ville 
sette søkelyset på dette spørsmålet. Kan det skyldes at sentrale politi-

86 Disse planene blei beskrevet på side 50 i Nasjonalbudsjettet for 1997. 
87 Stortingsreferat fra 6. november 1996. 
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kere ville unngå offentlig fokus på den militære omlegginga som alt var 

i gang? 
De visste jo godt at planene om utenlandskrig var omstridt, ikke 

minst blant offiserer som hadde valgt det militære yrket sitt bare for å 

forsvare Norge mot mulige angrep. 
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Stille forberedelser til utenlandskrig 
fra 1992 til 2005 
De fleste som vokste opp i Norge på andre halvdel av 1900-tallet, lær
te at Norge har et militært forsvar som bare skal brukes til å forsvare 
Norge og våre NATO-allierte mot fiendtlig angrep på våre egne land
områder. Dessuten var Norge med i noen av FNs fredsbevarende ope
rasjoner. Den mest kjente var UNIFIL-styrken i sørlige Libanon. 

Det var ikke mange som snakka om at norske soldater snart skulle delta 

i angrepskrig eller okkupasjon i andre deler av verden. Og vi som gjorde 

det, blei sjelden tatt på alvor. 
Soldater som var i UNIFIL-styrken i Libanon tidlig på 1980-tal

let, forteller at de i virkeligheten ikke fikk lov til oppfylle det vedtatte 
mandatet om å være en fredsbevarende styrke. I følge mandatet skulle 
UNIFIL ha prøvd å stanse den israelske invasjonen i Libanon i 1982. 
Men like etter at Israels øverstkommanderende ga sine styrker mars

jordre, fikk UNIFIL ny instruks fra FNs toppledelse. De skulle vike til 
side og la Israel rykke nordover. 

Rundt 1990 var imidlertid FNs dobbeltspill fortsatt lite kjent i 
Norge. De fleste var tilhengere av et militært forsvar av Norge. De støtta 

den rådende forsvarspolitikken og mente det var riktig å delta i FN
oppdrag for å bevare freden. Norges symbolske deltaking i USAs før
ste krig mot Irak i 1991 fikk liten oppmerksomhet. Alle stortingspartia 
støtta USA, som lyktes i å få et FN-vedtak på plass før det første angre
pet. Kystvaktskipet Andenes, som blei tatt ut av tjeneste ved Svalbard 
og sendt til Gulfen, hadde dessuten ingen betydning for krigsforløpet. 

Fra invasjonsforsvar til intervensjonsforsvar 

Under NATO-toppmøtet i Oslo i juni 1992 blei planene for NATO
krig utenfor NATOs eget område, for første gang omtalt offentlig. 

I løpet av de neste tre-fire årene flytta regjeringa og Stortinget man
ge merkesteiner uten noen brei offentlig debatt om hva som var på
gang. Ei stortingsmelding som Ap-regjeringa la fram i desember 1992, 
varsla den nye kursen. Men tittelen var så snill som den kunne være: 
«Beredskap for fred». 

To år seinere var språkbruken tydeligere. I desember 1994 gjor-
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de Stortinget et prinsippvedtak om «Bruk av norske styrker i utlandet». 

Stortingets forsvarskomite slo da for første gang fast at det kunne bli 
aktuelt å sende norske styrker til krigsinnsats uten at hverken FN el
ler OSSE (Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa) hadde 
gitt samtykke. I innstillinga om bruk av norske styrker i utlandet sa fler

tallet at 

eventuell norsk deltakelse i ( ... )fredsoperasjoner uten formelt man

dat fra FN eller OSSE,( ... ) vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle og 

forelegges Stortinget.88 

«Fredsoperasjoner» var dermed blitt navn på det som fram til da blei kalt 
angrepskrig eller militært angrep i strid med folkeretten. Dette betyr at 

det allerede i 1994 var laga en framgangsmåte for hvordan Norge kan 
beslutte å sende norske ungdommer ut i krigsoppdrag i strid med FN
pakta. Grunnlovens § 25 som presiserer at norske militære styrker «maa 

ikke overlades i fremmede Magters l] eneste» blei i praksis satt til side. 
I 1994 hadde ikke Norge nevneverdig evne til å delta i militære an

grep mot andre land. Men omlegginga gikk fort, sjøl om mange yrkes
militære var uvillige til å delta i angrepskrig. Mange offiserer mente også 

det foregikk ei styrt nedtrapping av norsk forsvarsevne. Offisersbladet 

krevde i 199 5 at «regjeringen avklarer hvilke konsekvenser dette for for det 

nasjonale forsvaret>>, og hevda at satsinga på militær utenlandsinnsats 

«ser ut til å endre vårt forsvar fra et invasjonsforsvar til et intervensjons-

forsvar». 89 

SVs første forankring til NATO 

I desember 1995 markerte SV-leder Erik Solheim og Paul Chaffey 
ei vesentlig nyorientering i synet på NATO. De to var SVs fraksjon 
i Stortingets utenrikskomite. På vegne av SV slutta de seg til ei en
stemmig innstilling fra Stortingets utenrikskomite som «understreker at 

NATO-samarbeidet forblir ankeret i norsk sikkerhetspolitikk». Og ikke bare 
det: «Gjennom nye og bedre virkemidler kan NATO bidra til framveksten 

av et stabilt og tillitsskapende sikkerhetssystem for hele Europa.» Sammen 
med de andre partia understreka SV også «viktigheten av at Norge støtter 

NATOs arbeid med utvidelsesspørsmålet ... »90 

88 Forsvarskomiteens InnstillingS. nr. 23 (1994-95), side 5. 
89 Offisers bladet nr. 8/95, side 5. 
90 Innst.S.nr.88 (1995-1996), Innstilling frå utanrikskomiteen om samarbeidet i 

Atlanterhavspakta sin organisasjon i 1994. 
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Daværende leder i Stortingets forsvarskomite, Hans Røsjorde (FrP) 

var hoppende glad: "Endelig har SV klart å ta et oppgjør med venstresida 

om NATO.( ... ) Dette er glimrende!» sa han og mente at "SV definitivt har 

sagt sitt gamle NATO-standpunkt farvel». 91 

De av Solheims og Chaffeys partifeller som var uenige med dem, tok 
ikke ordet i Stortingsdebatten som fulgte. I ettertid er det naturlig å se 
dette som en første etappe i den forsvars- og utenrikspolitiske kursend
ringa som var nødvendig for at SV 10 år seinere skulle bli regjerings

parti. 
I januar 1996 fikk vi en lov om beordring av yrkesbefal til krig i ut

landet. Dermed fantes det ikke lenger formelle hinder - bortsett fra i 
FN -pakta - for at norske styrker kunne settes inn i angrepskrig hvor 

som helst på kloden. Regjeringa hadde- i alle fall formelt- gjort Norge 
klart til krig. Svært få av befolkninga visste hva som hadde skjedd. 

På dette tidspunktet var Sp, SV og KrF litt uenige med flertallet. De 
mente at den nye loven bare skulle gjelde «ijenestegjøring i internasjonale 

fredsoperasjoner som er godkjent av Stortinget», og mente også utenlands
tjeneste skulle være frivillig. 92 Men de var ikke konsekvente. Dagen et

ter at de la fram dette mindretallsstandpunktet, behandla Stortinget 
bevilgningene til de norske styrkene som skulle sendes til Bosnia. Da 
sto Stortinget overfor det faktum at Regjeringa hadde sendt fortrop
pen av den norske Bosnia-styrken ut av landet før saka var behandla i 

Stortinget. Ingen av de tre partia fant da grunn til å støtte RVs kritikk 
av at Regjeringa hadde handla i strid med Grunnlovens § 25 som sier 
at norske styrker «maa aldrig, uden Storthingets Samtykke, bruges udenfor 

Rigets Grænser.» 

90 

Krigen mot Jugoslavia i 1999- en forsmak på det nye NATO 

Alle Stortingspartia og 162 av stortingsrepresentene93 sa JA til norsk 
krigsdeltagelse da USAs president Bill Clinton i mars 1999 gikk til 
krig mot det daværende Jugoslavia. Det militære angrepet hadde ikke 

grunnlag verken i FN- eller NATO-pakta. På grunnplanet i SV var 
motstanden omfattende. Mange SV-ere kritiserte tidligere partileder 

91 Intervju i Klassekampen 20. desember 1995. 
92 Innst.O.m.33 (1995-1996) Innstilling fra forsvarskomiteen om lov om tjenestegjøring i 

internasjonale fredsoperasjoner. 
93 SV-representantene Hallgeir Langeland, Rolf Reikvam og Aagot Valle var de eneste i 

Stortinget som sa offentlig at de var uenige i at Norge gikk til krig mot Jugoslavia. 
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Erik Solheim, som nå var partiets utenrikspolitiske talsperson og en iv

rig talsmann for denne krigen. 
I en tale til partilandsmøtet like etter at Norge hadde gått med i 

krigen, viste partileder Kristin Halvorsen både mot og handlingsevne. 
Med to korte og TV-overførte setninger parkerte hun krigsmotstanden 
i landsmøtesalen: «Problemet for dere er ikke at Erik {Solheim} er for kri

gen. Problemet for dere er at jeg er enig med Erik.» 
NATO-rådet vedtok endringer i NATO-pakta og i NATOs stra

tegi mens krigen raste i Jugoslavia. Rådet består av stats- og regjerings
sjefene i NATO-landa. Den nye teksten blei vedtatt uten at den først 

var lagt fram til godkjenning i hvert NATO-lands nasjonalforsamling. 
Hele verden blei dermed NATOs virkeområde. Den nye NATO-stra

tegien fastslår at norske styrker, som en del av NATO, må være beredt 
til å håndtere krisesituasjoner som følge av «terrorisme, sabotasje, organi

sert kriminalitet og avbrytelser i tilfØrselen av vitale ressurser>>, uansett hvor 
i verden disse truslene måtte befinne seg.94 Viss et NATO-lands inter

esser trues sterkt nok på noen av de nevnte områdene, må Norge være 

beredt til å gripe inn militært. 
Like etter at NATO hadde beseira Jugoslavia, la regjeringa Bondevik 

fram ei stortingsmelding med tittelen «Tilpasning av Forsvaret til delta

kelse i internasjonale operasjoner>>95• Budskapet var enda klarere enn før: 
Norge må forberede seg på å delta i flere kriger utafor NATOs gamle 

område. Da Jens Stoltenberg overtok som statsminister i mars 2000, 
var meldinga fortsatt ikke behandla i Stortinget. Ap-regjeringa kunn

gjorde raskt at den stilte seg helt bak den politikken Bondevik hadde 

lagt fram. 

FN skyves til side - Norge satser på NATO 

Stortinget drøfta denne stortingsmeldinga et drøyt år etter seieren over 
Jugoslavia.96 Norge skulle smått om senn godta at NATO overtar rol

len som internasjonal politimakt på bekostning av FN. Gunnar Garbo, 
tidligere leder av Venstre, har beskrevet hvor langt denne prosessen da 

var kommet: 

94 Artikkel24 i NATOs strategiske konsept fra Washingtonmøtet i april1999. 
95 Stortinget stortingsmelding nr. 38 (1998-99) ble framlagt av regjeringa Bondevik 4. 

juni 1999. 
96 Referatet fra stortinget 13. april2000 finner du her: http://www.stortinget.no/ 

stid/1999/s000413-0l.html. 
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l følge meldingen kan nok FN fortsatt få en viss rolle å spille i forbin

delse med 'lettere' og 'mindre krevende' oppgaver for å forebygge 

konflikter. Men når det gjelder operasjoner som krever 'militær effek

tivitet og slagkraft', kan forsvarsdepartementet vanskelig tenke seg 

andre rammer enn 'NATO eller en koalisjon av allierte land', som det 

uttrykkes. Det er dette norsk forsvar nå skal innrette seg på. l samsvar 

med denne tankegangen går meldingen også inn for å avvikle den 

norske FN-beredskapstyrken. De blå hjelmene skal ikke lenger prege 

bildet av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner. FN blir ikke 

en gang nevnt i 'Oppsummering og anbefalinger', sluttkapitlet i stor

tingsmeldingen.97 

Sia har det bokstavelig talt gått slag i slag. Norges egen forsvarsevne har 

blitt svekka år for år. 

2001: Norge erklærte krig - uten å vite hvem som skulle 
angripes 

Saudiarabiske terrorister gjennomførte flere aksjoner i USA 11. septem
ber 2001, og drepte nærmere 2 800 mennesker. NATO svarte med å er
klære krig. Før NATO-rådet gjorde sitt første og foreløpige vedtak 12. 
september, sa Stortingets utvida utenrikskomite et enstemmig JA til at 
NATO skulle ta i bruk ArtikkelS i NATO-pakta.98 SV-leder Halvorsen 

deltok i møtet. Komiteens beslutning forplikta Norge til å delta i mili
tær gjengjeldelse, slik USA ba om. Stortingets viktigste komite erklærte 
krig uten å vite hvilket land norske soldater skulle angripe. 

Hvilken stat som skulle angripes, blei avklart tre uker seinere da 
NATO-rådet bekrefta 12.september-vedtaket. Da hadde USA lagt 
fram materiale om at fienden var saudiaraberen Osama bin Laden. Han 
tilhører en av de rikeste familiene i Saudi-Arabia og hadde tidligere 
vært en av USAs allierte i Mghanistan. Fordi bin Laden fortsatt hadde 
tilhold i Mghanistan, skulle gjengjeldelseskrigen rettes mot dette fat
tige landet i Sentral-Asia. 

Statsminister Jens Stoltenberg ga 4. oktober sin uforbeholdne 
støtte til NATO-rådets krigsvedtak og til USAs planlagte angrep på 
Mghanistan: 

97 Side 158 i Gunnar Garbo: Også krig er terror. Et kritisk oppgjør med det nye Nato, 
maktpolitikken til USA og Norges rolle som medløper. 2. utgave, utgitt på eget forlag 
i 2003. 

98 Artikkel 5 forplikter alle NATO-land til å gjennomføre militær gjengjeldelse når et 
medlemsland blir utsatt for militært angrep. 
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Dette er en historisk beslutning som understreker den sterke solidari

teten i NATO.( ... ) For første gang treffer NATO vedtak på grunnlag av 

selve kjernen i alliansen, om at et angrep på ett land, skal anses som 

et angrep på alle.99 

Norges statsminister støtta dermed et militært angrep som brøt med 

folkeretten og FN-pakta. Jus-professor Ståle Eskeland har påpekt 
at «det forelå ingen autorisasjon fra FNs Sikkerhetsråd for angrepet på 

Afkhanistan. »100 

USAs president George W. Bush ønska imidlertid å handtere den 

første fasen av angrepet på Afghanistan aleine. Men så snart USA ba 
om hjelp, stilte Bondevik-regjeringa i desember bl.a. norske spesialstyr

ker til rådighet.101 Mange av dem fikk senere amerikanske hedersbevis

ninger. 

Norsk bidrag til kampen mot terrorisme 

Stortinget behandla finansieringa av Norges første krig i Asia i april 

2002. Forsvarskomiteens innstilling viser at stortingspolitikerne nå var 
bedre forberedt politisk enn da nesten alle støtta krigen mot Jugoslavia 

tre år tidligere. 
En enstemmig forsvarskomite - fra FrP til SV- begrunna nå de nye 

krigsbevilgningene med «at NATO den 12. september 2001 erklærte at 

terrorangrepet på USA utløste alliansens forpliktelse om kollektivt forsvar.» 

Komiteen viste «videre til at USA dannet en bred internasjonal koalisjon 

for en kampanje rettet mot internasjonal terrorisme>>. Komiteen var enig 

om det meste, slik som at 

norske allianseforpliktelser gjør det nødvendig at Norge bidrar til 

kampen mot internasjonal terrorisme. Komiteen støtter Regjeringens 

syn på at merutgifter knyttet til Forsvarets terrorberedskap og inter

nasjonal deltakelse som det redegjøres for i proposisjonen, må dek

kes ved økning av statsbudsjettet for 2002.102 

SV var uenig på ett punkt og stemte i mot bevilgninger til den delen 
av de norske styrkene som allerede stod under USAs kommando. USA 

99 Statsminister Stoltenbergs uttalelse i pressemelding 182/2001 fra Statsministerens 
kontor 4. oktober 2001. 

100 Ståle Eskelands foredrag i Oslo Militære Samfund 6. oktober 2003. 
101 Vedtatt av regjeringa i Kongelig resolusjon 14. desember 2001. 
102 Forsvarskomitens innstillingS. nr. 119 (2001-2002) om tilleggsbevilgninger på 

statsbudsjettet for 2002, om finansiering av norsk deltakelse i Afghanistan, nasjonale 
sikringstiltak mot terrorisme og etablering av diplomatisk nærvær i Kabul. 
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brukte navnet Operation Enduring Freedom (Operasjon varig frihet) 

på sitt felttog i Mghanistan. 

Bush-doktrinen om retten til forebyggende angrep 

Mindre enn to måneder etter den norske krigsbevilgninga, holdt pre

sident George W. Bush en tale til avgangsklassen på militærakademiet 
West Point. Han lanserte doktrinen om USAs rett til å angripe et land 
for å forhindre at dette landet seinere skal kunne angripe USA. Bush
doktrinen om rett til forebyggende angrep blei en del av USAs National 

Security Strategy som New York Times offentliggjorde høsten 2002: 

Dess større trusselen er, dess større er risikoen ved passivitet- og 

desto mer presserende blir det å ta forebyggende skritt for å forsvare 

oss, sjøl om det rår usikkerhet om tid og sted for fiendens angrep. 

For å forebygge eller forhindre slike fiendtlige handlinger fra våre 

motstanderes side, vil USA om nødvendig handle forebyggende. 103 

Denne doktrinen som påberoper seg en rett til forebyggende militært 
angrep på andre land, går på tvers av folkeretten og FN -pakta. FN
pakta godkjenner bare en strengt definert sjølforsvarsrett for land som 
blir utsatt for militært angrep.104 USA ønska at de øvrige NATO-landa 
skulle gjøre doktrinen om rett til forebyggende angrep hvor som helst i 
verden til del av sin egen militære planlegging. 

Et <<fremskutt forsvar av Norgen 

94 

For statsminister Kjell Magne Bondevik var det i 2002 viktig å vise at 
han stod bak de norske styrkene som førte krig i Mghanistan under 
amerikansk kommando. Han reiste ens ærend til Bodø og blei foreviga 
av Dagsrevyen da han vinka farvel til norske F -16 fly som tok av for å 

slutte seg til den amerikanske okkupasjonsstyrken. 
Et drøyt år etter regjeringas vedtak om å stille styrker til rådighet 

for USAs krig, talte forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) i Oslo 
Militære Samfund. «Deres Majestet, generaler og admiraler; ærede forsam

ling», innleda hun, før hun lanserte en norsk variant av den folkerettsstri
dige Bush-doktrinen om rett til forebyggende angrep på andre stater: 

Fordi dagens Russland ikke er den samme militære trussel mot 

103 Oversatt fra dokumentet National Security Strategy som New York Times 
offentliggjorde 20. september 2002. Hele teksten er her: 
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2002/index.html. 

104 FN-paktas artikkel 51 sier at et land har «rett til individuelt eller kollektivt selvforsvar 
når et væpnet angrep er blitt foretatt mot et medlem av de Forente Nasjoner." 
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Norge som Sovjetunionen var, har vi i dag handlefrihet til å møte 

andre utfordringer mot vår sikkerhet- også langt fra våre egne gren

ser. Dette er fremskutt forsvar av norsk sikkerhet. Vår deltakelse på 

Balkan har vært og er forsvar av europeiske sikkerhetsinteresser- og 

dermed et fremskutt forsvar av Norge. Vår deltakelse i operasjonene 

i Afghanistan handler om å bekjempe et globalt onde, og er derfor 

også fremskutt forsvar av Norge. 

Tre uker etterpå fikk lokalbefolkninga i Mghanistan og norske avisle

sere på hver sine måte oppleve hva «fremskutt forsvar av Norge» betyr. 
De norske F16-fl.ya som var stasjonert i Kirgisistan, ikke langt fra Kinas 

vestgrense, deltok 27. januar 2003 i et amerikansk angrep. Angrepet var 
gjengjeldelse for skyting fra styrker som blei antatt å være lojale mot 
den afghanske krigsherren Gulbuddin Hekmatyar. 

Norske offiserer var med på å plukke ut bombemål 

Den norske sjefen på basen i Kirgisistan, oberstløytnant Geir Ødegård, 

fortalte dagen etter at han ikke visste hvem de norske bombene var retta 
mot: 

Det jeg kan si, er at målene var godkjent av koalisjonsstyrken, og at 

norske offiserer har vært med på å plukke målene ut. På generelt 

grunnlag kan jeg si at det ikke spiller noen rolle om det er Taliban, 

ai-Qa'ida eller andre grupperinger, all den tid våre allierte hadde blitt 

beskutt først. 105 

Det spilte heller ingen rolle at den skytinga mot allierte som Ødegård 
nevnte, ikke hadde tatt noen allierte liv. Den allierte gjengjeldelsen 

drepte 18 afghanere. Enkelt sagt: Viss en «gruppering» skyter mot ame

rikanske styrker et sted i Mghanistan, så er det fremskutt forsvar av 
Norge når norske fly deltar i gjengjeldelsesbombing, sjøl om ingen ame
rikaner er blitt drept og ingen norsk offiser veit hvem bombene skal 
treffe. 

Gulbuddin Hekmatyar er pashtuner. Han hadde på denne tida vun
net gehør hos klanledere som mente at tadsjikene i den tidligere Nord
Alliansen hadde fått for stor makt i regimet som USA hadde rydda 

plass for i Kabul. Gulbuddin Hekmatyar hadde tidligere mottatt ame
rikansk støtte, men i januar 2003 var han USAs fiende. Flybombing av 
afghanere som blei antatt å støtte Hekmatyar, blei derfor et fremskutt 

forsvar av Norge. 

105 Intervju i Klassekampen 29. januar 2003. 
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Forebyggende angrep i andre verdensdeler er også bra 

USA, som er den staten som har ført flest kriger de siste 60 åra, har al
dri ført forsvarskrig på sin eegen jord. Statssekretær Gunnar Heløe (H) 

nevnte ikke det som et problem da han i november 2003 ga ei nærmere 
innføring i hvordan Bondeviks regjering hadde tilpassa Bush-doktrinen 
om forebyggende angrep til norske forhold. I et foredrag på Forsvarets 

høgskole sa han at 

norsk forsvarspolitikk er basert på erkjennelsen av at det ofte er en 
dårlig løsning å vente med å møte sikkerhetspolitiske utfordringer til 

de har materialisert seg på vårt eget territorium. 

Han sa nokså rett ut at norske soldater og offiserer skal være en del av et 
verdenspoliti som har hele jordkloden som virkefelt: 

Forsvarets rolle som ledd i et fremskutt og forebyggende forsvar 

forutsetter at Norge, sammen med våre allierte, må kunne bidra til å 

frata ulike statlige og ikke-statlige aktører muligheten for å true inter

nasjonal fred og sikkerhet. Fremskutt forsvar innebærer at Forsvaret 

også må kunne bidra til å ivareta en stabiliserende funksjon.106 

I mai 2004 falt den første norske offiseren i vårt framskutte forsvar i 

Mghanistan. Fellesoperativt hovedkvarter presiserte da helt korrekt at 
alle partier på Stortinget stod bak norsk ISAF -innsats, og påpekte at 
Norge ut fra NATO-rådets Artikkel5-vedtak var «både moralsk, politisk 

og rettsligforpliktet til å bidra til Forsvaret av våre allierte»107 

En ny type norske soldater 

I løpet av 1990-tallet blei Forsvarets spesialkommando (FSK) bedre 

trent og utdanna for en ny type oppdrag. FSK er den delen av norsk 

militærapparat vi får vite minst om. De er berykta og forhatte i afg
hanske landsbyer, av samme grunn som mange fikk høye amerikanske 
utmerkelser. Oppgaven deres var å ligge skjult i fjellsidene for å peile 
inn presise stedsangivelser for amerikanske bombefly og rakettangrep. 
Peileutstyret er treffsikkert, men skiller ikke så lett mellom en «terro
ristleir» og for eksempel en landsby som forbereder bryllup. 

FSK er trent for å utføre hemmelige oppdrag. Noen av dem blir 
sendt utenlands til krigsoppdrag der Norge offisielt ikke deltar. FSK har 

106 Statssekretær Gunnar He1øes foredrag på høstseminar på Forsvarets høyskole 19. 
november 2003. 

107 Pressemelding nr. 15c/2004, 24. mai, fra Fellesoperativt hovedkvarter. Versjon 3. 
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soldater som er spesialtrent til å drepe i stillhet, med de midler som er 

tilgjengelig. 
Før opererte bare stormakter slik. Nå har også Norge hemmelige 

militære styrker som kan sendes dit Norge offisielt ikke er. Slike ope

rasjoner har skapt ugreie situasjoner for andre stater, og kan gjøre det 
for Norge. Uhell forekommer når militære styrker operer utenlands og 

i ukjent landskap. Andre lands erfaring er at det meste kan ordnes med 

penger, rause erstatninger, taushetsløfter og gode rutiner . 

En dag kan FSKs oppdrag handle om å beskytte den «ti!forselen av 

vitale ressurser» som enn så lenge går jevnt og trutt i Statoils og BPs 

rørledninger fra kildene under Kaspihavet og til utskipingshavna i den 
tyrkiske middelhavsbyen Ceyhan. Grunnloven slår fortsatt fast at nor

ske styrker «maa aldrig, uden Storthingets Samtykke, bruges uderifor Rigets 

Grænser>>. 
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Gårsdagens svar på morgendagens problemer 

Mange flere enn de tillitsvalgte i LO var lei av en situasjon der folk 

ikke merka forskjell når regjeringsmakta blei flytta mellom Ap og en 
borgerlig koalisjon. Også et av sentralstyremedlemmene i Ap krevde 
aksjon mot nyliberalismen. Fagforbundets leder Jan Davidsen allierte 
seg Bondelagets generalsekretær Harald Milli. De gikk ut offentlig i 
Aftenposten og krevde et brudd med det de kalte «de siste tiårs nyliberale 

moter».108 Når et sentralstyremedlem i Ap ordla seg slik, blei det opp

fatta som at Arbeiderpartiets ledelse hadde endra kursen. 

Og den samme Jan Davidsen var litt seinere på våren enda skarpere 
i en tale til Fagforbundets landsmøte: 

Markedsliberalismen er gårsdagens svar på morgendagens proble
mer! ( ... ) l kampen mellom marked og styring må vi nå, etter over 20 

år med markedsorientering, legge vekt på sterkere politisk styring, 

slik at folk gjennom demokratiske prosesser får større muligheter til å 

påvirke sin hverdag og samfunnets utvikling. 

Jan Davidsens krasse agitasjon mot markedsliberalismen satte ord på 

den folkelige forbannelsen. Dette blei en bærebjelke i den rødgrønne 

valgkampen. Mange Ap-velgere som var heimesittere i 2001, vendte til

bake. Nye arbeiderklassevelgere stemte på Ap i tillit til at ei ny regjering 
ville bryte med den markedsliberale måten å lede staten på. 

Norge hadde åtte regjeringer i løpet av de 20 åra med markedsorien
tering. To av statsministrene kom fra Høyre. To ganger hadde en prest 
blitt regjeringssjef. Fire ganger hadde vi hatt reine Ap-regjeringer. De 
åtte statsministerskifta hadde arta seg som etappevekslinger i en stafett 
der alle løper for samme lag. Arbeiderpartiets statsministre hadde styrt 

statsskuta i storparten av perioden som Jan Davidsen kritiserte så krast. 

Da stemmene var talt opp etter 2005-valget, hadde SV mista mer 
enn en tredjedel av plassene sine i Stortinget. SV-gruppa blei redusert 
fra 23 til15. Men partileder Halvorsen holdt motet oppe hos partika
meratene på SVs valgvake ved å påpeke at SV likevel var en av valgets 
seierherrer. Nå skulle SV brette opp ermene og ta fatt på jobben med 
å parkere høyre-kreftene. Sp vant ett nytt mandat og var tilbake på 11, 
samme antall som Sp hadde etter at nederlagsvalget i 1997 halverte 
Sp-gruppa. Ap var valgvinneren, og gikk fram fra 43 til 61 plasser i 
Stortinget. 

108 Aftenposten 6. april2005. 
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Grasrotmobiliseringa i fagbevegelsen hadde gitt de tre partia fler

tall med 87 av Stortingets 169 representanter. Nå skulle de tre ta fatt på 
snuoperasjonen og gjøre sin del av jobben. 

De skulle bryte de siste tiårs nyliberale moter. 
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DEL3: 

Hva har den nye regjeringa gjort? 

Står høyre-kreftene nå parkert 
og nedslått på sidelinja? 

Blir sjukehusa nå styrt ut 
fra helsefaglige hensyn? 

Og hva skjer når eierne nå i 
2007 varsler utflagging av ei 

lønnsom bedrift fordi det kan 
gi dem enda større fortjeneste? 
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Tvungen lønnsnemnd mot streik for forhandlingsretten 

Streik er fagbevegelsens viktigste kampmiddel. Streikeretten har lenge 

vært beskytta i internasjonale konvensjoner, som Norge har slutta seg 

til. 
I juni 2006 brygga det opp til konflikt mellom eierne og de ansatte 

i bank og forsikring. Finansforbundet som organiserer de fleste ansatte, 
satte hardt mot hardt overfor de største av de store blant norske kapi

talister. Det var en klassisk konflikt, der det skulle være lett å velge side, 

i alle fall for dem som har forankring i fagbevegelsen. Forbundsleder 

Jorunn Berland forklarer hva det stod om i juni 2006: 

Vi hadde en begrenset streik for å sikre forhandlingsrett dersom ar
beidsgiverne ville forandre ansattes pensjons- og forsikringsordninger . 

Det handla altså både om forhandlingsretten og om framtidige pen

sjonsrettigheter. Da arbeidsgiverne svarte med lockoutvarsel, kom stats
råd Bjarne Håkon Hanssen straks til unnsetning med varsel om tvun

gen lønnsnemnd. Han la ned forbud mot videre konflikt. 

-Dermed ble en lovlig streik stanset, på antagelser om hvilke følger 
den ville fått. Dette vil vi ha vurdert lovligheten av, sier Berland.w9 

Den rødgrønne regjeringa fortsatte dermed på den forrige regjerin
gas fagforeningsfiendtlige kurs. I januar 2005 brukte Bondevik-regje

ringa tvungen lønnsnemnd for å stoppe heismontørenes streik mot 

sosial dumping. Regjeringa berga NHO fra nederlag. Men EL & IT 
Forbundet klaga regjeringa inn for ILOs komite for organisasjonsfri

het. ILO er FNs arbeidslivsorganisasjon. 
Svaret fra styret i ILO, som kom i mars 2007, gir EL &IT Forbundet 

full støtte i at det ikke var riktig av regjeringa å vedta tvungen lønns

nemnd. ILO mener at det ikke var fare for liv og helse, sjøl om streiken 
ga folk en del problemer i hverdagen. ILO slår fast at Bondevik-regje
ringas vedtak ikke var i samsvar med internasjonale konvensjoner om 

organisasjons- og forhandlingsrett. 110 

Finansforbundet oppnådde ingenting i Rikslønnsnemnda. Nå har de 

fulgt EL & IT Forbundets eksempel og klaga regjeringa inn for ILO. 
Mens ILO vurderer, veit eierne i bank og forsikring at de har ei regje
ring de kan stole på. 

l 09 Aftenposten 22. mars 2007. 
l 10 Mer om ILO-uttalelsen her: http://www.heis.no/Nyheter.aspx?pid=l035&docid=l09. 
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Ettersom forslagsstiller SV blei med i regjeringa, og de tre nye regje
ringspartia var heilt enige, skulle en tru dette forslaget var i trygge hen

der. Men slik var det slett ikke. Regjeringa utsatte ikrafttreden for den 

varslerparagrafen de sjøl hadde fått vedtatt mens de var i opposisjon. 
Og ikke bare det: Da regjeringa var ferdig med ei ny utredning, hadde 
de ikke bare glømt sitt eget løfte om å innføre rettigheter på linje med 
svensk lov. De foreslo også å fjerne retten «til å varsle offintligheten» fra 

loven. Til slutt innførte de et diffust krav om at «varslingen skal være for

svarlig». Fra 1. januar 2007 er varslerparagrafen derfor slik: 

§ 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten 

( 1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virk

somheten. 

(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvar

lig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslings

plikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder vars

ling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. 

(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid 

med denne bestemmelsen. 

Nå hjelper de dem som vil ta spilleren i stedet for ballen 

Professor Henning J akhelln, en av landets fremste eksperter på arbeids

rett, fraråda sterkt å innføre slike begrensinger. I en uttalelse til stor

tingskomiteen sa han bl.a.: 

Det er min bestemte oppfatning at forsvarlighetskravet er så vagt og 

upresist at det i praksis meget lett vil medføre at det ikke vil bli vars

let om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Professor Jakhelln mente regjeringa la opp til ei vurdering av varslerens 

forhold i stedet for av forholda i virksomheta: 

Dermed dreies spørsmålet bort fra en vurdering av virksomhetens 

kritikkverdige forhold, og over til et spørsmål om varsleren har opp

trådt kritikkverdig. 

Dette kan også uttrykkes slik at man da tar spilleren, og ikke ballen.113 

Han hevda at «det er hverken i virksomhetenes, arbeidstakernes eller sam

funnets interesse at varsling om kritikkverdige forhold unødig begrenses». 

De rødgrønne gjeninnførte en begrensing som de kritiserte sterkt da 
Bondevik-regjeringa foreslo den: 

113 Høringsuttalelse fra professor Henning Jakhelln til Stortingets arbeids- og 
sosialkomite 21. september 2006. 
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Det tilføyes at det nu foreslåtte krav om at arbeidstakers 'fremgangs
måte ved varslingen skal være forsvarlig' i realiteten er praktisk talt 

identisk med kravet om at varsling må skje 'på en lojal måte'. 

At varsling måtte skje <på en lojal måte» var et av forslaga fra Bondevik

regjeringa som stortingsflertallet parkerte på sidelinja i juni 2005. ''Det 

fremstår derfor som overraskende at et i realiteten tilsvarende forslag nu er 

fremmet,» mente arbeidsrettsspesialisten. Han foreslo at varslerbestem

melsen skulle utformes slik: 

( 1) Arbeidstaker har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige 

forhold i virksomheten. 

(2) Varsling kan likevel ikke skje i skadehensikt, og arbeidstaker må 
heller ikke urettmessig røpe bedriftshemmeligheter, forretningsfor
hold av vesentlig konkurransemessig betydning, eller forhold som 

omfattes av lovfestet taushetsplikt. Arbeidstaker skal først ha varslet 
internt, med mindre forholdene for arbeidstaker har fremstått slik at 
intern varsling ikke vil ha noen hensikt. 114 

De rødgrønne partia sa nei til dette. Da Stortinget behandla varslerpa

ragrafen på nytt 16. november 2006, stemte bare FrP, H, KrF og V for 
dette forslaget. De rødgrønne fjerna en viktig arbeiderrettighet, som de 
sjøl fikk lovfesta rett før valget i 2005. Det så ut som de ville forsikre be
driftseierne om at gjenopprettinga av arbeidsmiljøloven elleve måneder 
tidligere skulle være en engangsforeteelse. 

Ei uforklarlig heilomvending? 

Det virker som de rødgrønne partia er redde for å bruke stortingsfler
tallet for å stagge kapitalkreftene. Den gamle SV-parolen om å «styre 
kapitalen» er forlatt. 

Snuoperasjonen er trist, men årsaken er enkel. De tre partia godtar 
den private eiendomsretten og kapitaleiernes styringsrett. Det er platt

forma deres. Partia opptrer trygt et stykke ut på venstre side av den 
politiske midtstreken, viss det begrenser seg til hvilken form utøvelsen 

av styringsretten skal ta. Arbeidsmiljøloven var ei slik sak. Men de ut
fordrer ikke sjølve innholdet i eiendomsretten. De har ikke til hensikt 
å endre det marxister kaller samfunnets økonomiske basis. Sjøl noe så 
forsiktig som varslerparagrafen blei tøffere mot kapitalistene enn de 
rødgrønne kunne stå inne for. 

114 Fra arbeids- og sosialkomiteens Innst. O. nr.6 (2006-2007). 
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AP og SV framstår som sosialdemokratiske «administrasjonsparti». 

De vil gjerne bidra til å «styre» utviklinga av kapitalismen, men utfor

drer aldri den virkelige makta. Arbeidslivs- og næringspolitikk kan være 

stram politisk styring fra politikere som spiller på lag med grasrotmo
bilisering i fagforeninger og lokalmiljø. Det kan i stedet begrenses til 

bevisst tilrettelegging for å oppnå ei ønska utvikling. Og det kan være å 
bare la markedet ordne alt uten inngrep eller tilrettelegging fra det of

fentlige. 
Som vi skal se i neste kapittel om næringspolitikken, er det vanske

lig å påvise at de rødgrønne har starta noen virkelig fornying eller kurs

endring. 
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Jeg er veldig skuffet over at de har vært så tafatte. De sitter med nøk

kelen til å redde Union.118 

- Han er i ferd med å skaffe seg verktøy, sa LOs nestleder 

Sjøl om regjeringa lot nøkkelen ligge ubrukt i Union-saka, oppfordra 
LOs daværende nestleder Roar Flåthen til tålmodighet da han sa til 

Dagsavisen: 

Husk at denne regjeringen og Odd Eriksen overtok en helt tom verk

tøykasse. Han er i ferd med å skaffe seg verktøy, men det må nød

vendigvis ta noe tid. 119 

Soria Moria-erklæringa er på 74 tettskrevne sider. Kapitlet om indus

tripolitikken er på 25 linjer. Der kan vi lese at «vi vil ta vare på og vide

reutvikle industrien og samtidig bidra til å utvikle ny industriell virksom

het>>Y0Tobakksarbeiderne i Oslo har fått merke hva det betyr. 

J.L. Tiedemanns Tobakksfabrik med 266 ansatte er en av de eldste 
industribedriftene i landet. Bedriften eies av det danske Skandinavisk 

Tobakskompagni. Overskuddet før skatt blei i 2006 på 363 millioner . 
Etter skatt kunne de danske eierne hente ut et konsernbidrag på 

1,2 millioner kroner per ansatt. Alt tyder på større inntjening i 2007.121 

Likevel mener eierne de kan tjene enda mer ved å flytte produksjonen 
til Danmark. Tobakk som er produsert i EU, selges tollfritt i Norge, 
mens det må betales toll for norskprodusert tobakk som selges i EU. 

Kapitalens frihet er viktigst 

Regjeringa stiller ikke opp sammen med fagbevegelsen for å stanse ei

ere som vil flytte lønnsom produksjon ut av landet. 17 måneder etter 
Soria Moria forklarte Dag Terje Andersen, som da hadde tatt over som 
næringsminister etter Odd Eriksen, hvorfor: 

Det er innenfor rammene av EØS ikke mulig å ha en lov som gir sta

ten mulighet til å overprøve vedtak om nedleggelser eller flytting 

av lønnsomme bedrifter til utlandet. Det Lov om omstilling legger 

opp til, er å sikre gode prosesser mellom ansatte, eiere og lokalsam

funn.122 

118 Intervju i Dagsavisen 8. januar 2006. 
119 Dagsavisen 3. mars 2006. 
120 Side 21 i Soria Moria-erklæringa. 
121 Pressemelding 19. mars 2007 fra tre fagforbundenes tillitsvalgte på Tiedemanns 

Tobaksfabrik. 
122 Intervju i Klassekampen 22. mars 2007. 
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Andersen er ryddig og har på ett vis dekning for det han sier. På Soria 

Moria godtok nemlig Sp og SV- som begge har landsmøtevedtak om 

å si opp EØS-avtalen- at EØS skal være en del av regjeringas poli
tiske plattform. Som kjent krever EØS at staten respekterer kapitalens 

frie friheter. En av disse er å kunne flytte kapitalen ditt avkastninga er 

størst. 
Før den formelle regjeringsdanninga hadde de tre partilederne der

med gitt fra seg muligheta til å stille opp sammen med dem som mobi
liserer mot utflagging av lønnsomme industribedrifter. 

Et rødgrønt eksempel på statlig eierskap 

Den første næringspolitiske saka regjeringa markerte seg på etter Soria 
Moria, handla om privatisering av ei statseid bedrift. «Privatiserer for en 

milliard», var hovedoppslaget i Dagsavisen ei uke etter Soria Moria.123 

Avisa beskreiv en skikkelig gavepakke fra næringsminister Odd Eriksen 

til private investorer: 

Den rødgrønne regjeringen har lovet velgerne stopp i statlig nedsalg. 

Men på mandag legger den ferske næringsministeren Odd Eriksen 

oppdrettsgiganten Cermaq ut på børs til 44 kroner aksjen. Etter pla

nen skal staten selge aksjer for en milliard kroner. 124 

To måneder seinere innleda næringsministeren til debatt om nærings

politikk i Fellesforbundets forbundsstyre. Statsråden, som da hadde 
solgt Cermaq-aksjer for nær 1,3 milliarder kroner og redusert statens 

eierandel fra 79 til 43,5 prosent, forklarte at de rødgrønne var på rett 
kurs: 

Jeg er også godt fornøyd med at Cermaq ASA er børsnotert, og at 

transaksjonen er gjennomført med en tilfredsstillende pris for staten. 

Staten er fortsatt en stor eier, og vil gjennom dette bidra til langsik

tighet og en fortsatt nasjonal forankring av selskapet. 125 

Han sa ikke noe om hvor kostbar slik privatisering er. Gjennomføringa 
av Cermaq-salget kosta staten 33 millioner kroner. Det meste var beta
ling til rådgivere og tilretteleggere.126 

123 Dagsavisen 20. oktober 2005. 
124 Dagsavisen 20. oktober 2001. 
125 Næringsminister Odd Eriksens tale om regjeringens næringspolitikk til forbundsstyret 

i Fellesforbundet 20. desember 2005. 
126 Stortingsproposisjon nr. 25 (2005-2006). 
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2 400 millioner til spekulanter 

Cermaq AS, er fortsettinga av det som for femten år sia var forretnings

delen av Statens kornforretning. Selskapet het Statkorn Holding ASA i 
en tidlig fase av den markedsliberale omdanninga av offentlig eid virk

somhet. Under Jens Stoltenbergs første regjering blei det omdøpt til 

Cermaq. Det opererer i dag i Norge, Chile, Canada og Skottland. Det 
er de fire viktigste regionene for oppdrett av laks og ørret. Gjennom to 
datterselskaper er Cermaq nest størst i verden både på produksjon av 

fiskefor og på oppdrett av laks og ørret . 
Verdien av de 29,2 millioner aksjene som regjeringa solgte, økte med 

314 millioner kroner før årets utgang. 94 millioner aksjer blei solgt og 
kjøpt og solgt på nytt. I løpet av ni uker blei hver aksje i gjennomsnitt 

solgt mer enn tre ganger. Spekulanter og nye eiere delte økninga i aksje

nes omsetningsverdi. 
Ved siste årsskifte var 44,4 prosent av aksjene i Cermaq AS på 

utenlandske hender.127 JP Morgan Chase Bank, Bank of New York 
og Skandinaviska Enskilda Banken er store eiere. I mars 2007 blei 

Cermaq-aksjer omsatt til en kurs på 127 kroner. På 17 måneder hadde 
verdien på de aksjene regjeringa solgte for 1,3 milliarder, økt til3,7 mil

liarder kroner. Gevinsten, som da var på 2,4 milliarder, er fordelt blant 

aksjehandlerne. 

SV hadde en gang et anna standpunkt 

For å se regjeringas næringspolitikk i sammenheng, kan det være verdt å 
se noen år bakover. Det er nå ti år sia Thorbjørn Jaglands regjering fore

slo å selge Cermaq-aksjer for 200 millioner. SV stemte mot salget, som 
for øvrig ikke blei gjennomført. Da Bondevik-regjeringa på nytt foreslo 
aksjesalg våren 1999, møtte den ingen motstand i Stortinget. Dag Terje 
Andersen (Ap), Trond Giske (Ap) og Øystein Djupedal (SV) var med i 

finanskomiteen og sa i fra at 

Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemene frå Høgre, sluttar 

seg til framlegget frå Regjeringa om å selje inntil 49% av aksjane i 

Statkorn Holding ASA. 128 

127 Cermaq ASAs delårsrapport fjerde kvartal2006. Utenlandske fond kan også 
representere norske investorer. 

128 Avsnitt 12.8 i finanskomiteens Innst. S. nr.236 (1998-1999) om 
omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999. 
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Høyre ville selge alt med en gang. Høsten 2000 vedtok Stortinget så å 

gi regjeringa fullmakt til børsnotering og til å selge seg helt ned til 34 

prosent statlig eierandeP29 Næringsminister Odd Eriksen brukte denne 
salgsfullmakta straks han kom tilbake til hverdagen etter Soria Moria. 

Streik mot lønnskutt og grov lederoppførsel 

I februar 2007 gikk flere hundre Cermaq-arbeidere i Chile til streik. 
Fagforeningsleder William Rebolledo på fabrikken i Calbucu forklarte hvor

for: 

Vi gjennomfører denne streiken på grunn av urettmessige kutt i lønnsutbeta

linger, mangel på overtidsbetaling, lavere bonusordninger i forhold til andre 

selskaper, lange arbeidsdager og på grunn av mellomsjefenes autoritære og 

grove oppførsel.130 

Etter et døgn med konflikt gikk bedriftsledelsen med på å snakke med 
de tillitsvalgte. For øvrig lykkes Cermaq med det meste og forsikrer 
aksjonærene om at den streikeramma fabrikken i Chile vil <fortsette å 

fokusere på å være en lavkostprodusent>>. Generalforsamlinga våren 2007 

vil dele ut utbytte med 4,25 kroner per aksje. Det er mer enn ei for
dobling fra året før. Heilt skyfri er himmelen likevel ikke. Alvorlige 
fiskesjukdommer fortsetter å spre seg på lavkostanleggene i Chile. 
Konsernledelsen <forventer at uifordringene knyttet til fiskehelse vil ha en 

negativ effekt på produksjonen i Chile i 2007». 131 

Bedriftene som var samfunnets infrastruktur 

De store statsbedriftene som Postverket, Televerket, NRK og NSB blei 
oppretta for å drifte viktige deler av samfunnets infrastruktur. De skul
le både dekke samfunnsmessige behov og utjamne forskjeller mellom 

landsdeler og mellom by og land. Sendernettet til NRK blei bygd ut, 
inntil hele landet var dekka. Det var ikke snakk om at de som bodde i 
tynt befolka områder skulle betale mer enn dem som bodde i Oslo eller 
Bergen, verken for å se tv eller for å sende ei postpakke. 

Ett av hovedpunkta i de siste 25 års markedsliberale samfunns
omdanning er at statseide bedrifter, som før hadde samfunnsmessige 
formål, skal drives på samme måte som profittstyrte foretak. De stør-

129Næringskomiteens Innst. S. nr.27 (2000-2001). 
130 Intervju med Ecoceanos News, 

http:/ /www.norwatch.no/index.php ?artikkelid= 1560&back= l. 
131 Cermaq AS As delårsrapport fjerde kvartal 2006. 
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ste av disse selskapa er Hydro Statoil og Telenor som er fortsettinga 

av Televerket. Staten er fortsatt største aksjonær. Men kapitalismens 

uskrevne grunnlov gjelder. Ja, ledelsen i Statoil forklarte sjøl at de hadde 

innretta seg etter den allerede i 1998: 

Statoils overordnede mål er å gi eieren avkastning på investert kapi

tal, målt ved verdistigning på egenkapitalen inkludert utbytte, på linje 

med de beste sammenlignbare selskaper. 132 

Det var en tydelig beskjed til Stortinget om at Statoil-ledelsen ikke 

ville ha politisk overstyring. Da Stortingets energi- og miljøkomite be

handla fram tidsplanene for olje- og gassvirksomheta i juni 1999, var 

Ap og SV enige med de andre partia om at både «den framtidige struk

turen innen norsk oije- og gassvirksomhet>> og «eierskapet til Statoil» må 

«vurderes på nytt>>. 133 Jens Stoltenberg var komiteens leder da. Bare to år 

seinere var han statsminister og gjennomførte børsnoteringa av Statoil. 

Da hadde han først nedkjempa den interne privatiseringsmotstanden i 

Arbeiderpartiet. 

Nå er målet å «opptre på linje med normale private eieren 

I oktober 2006, dvs. noen uker før næringsminister Dag Terje Andersen 

la fram eierskapsmeldinga, oppsummerte finansminister Kristin 

Halvorsen regjeringas syn på statlig eierskap slik: 

Det er vesentlig å skille statens rolle som eier fra statens roller som 

myndighetsutøver og tilsynsorgan. Eierskapet i selskaper med et for

retningsmessig formål er i dag i stor grad samlet i Nærings- og han

delsdepartementet. Det legges stor vekt på at staten skal opptre som 

en profesjonell eier og i størst mulig grad opptre på linje med norma

le private eiere.134 

Ingen av kapitalistenes strateger blir skremt av en finansminister med 

slike målsettinger. Men hva sier statsrådens partifeller i fagbevegelsen, 

når hun setter opp «normale private eiere» som forbilde for statlig eier

skap? 
Regjeringa forholdt seg passiv da styret i Telenor høsten 2006 opp

førte seg som en normal privat eier og solgte Telenor Satellite Services 

132 Statoils ledelse i et vedlegg til St.meld. nr. 46 (1997-1998) om olje- og 
gassvirksomheten; oljemarkedspolitikk og rammebetingelser. 

133 Innst.S.nr.221 (1998-1999) fra energi- og miljøkomiteen om tillegg til St. 
meld. nr. 46 (1997-1998) om olje- og gassvirksomheten, oljemarkedspolitikk 
og rammebetingelser. 

134 Nasjonalbudsjettet 2007. St.meld. nr. l (2006-2007), avsn. 6.2.5. 
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til det franske investeringsselskapet Apax Partners. Telenor-styret fikk 

gjøre dette, sjøl om det fantes en norsk interessent, som ønska samar

beid med staten på eiersida, og som garanterte for at selskapet fortsatt 
skulle ha norsk hovedkontor. 

Leder Hans Felix i EL&IT Forbundet la ikke skjul på at han var 

forbanna da han kommenterte dette og mulighetene for utsalg av 

Opplysningen 1881: 

Det er for meg helt uakseptabelt at eieren [Næringsdepartementet] 
overlater denne beslutningen 'syvende og sist til Telenors styre'! Jeg 

vil ikke komme i en framtidig situasjon at jeg fra landsstyrets talerstol 
må beklage at 1881, eller andre selskaper, selges ut og at vår fra før 

frynsete tillit til Telenors administrasjon og styre er helt borte. 135 

Er næringsministerens «verktøykasse» fortsatt like tom? 

Den rødgrønne regjeringa fører en politikk for at staten skal eie min
dre og mindre i de største bedriftene i Norge. Ifølge ei nyttårsmelding 

fra børsen blei statens eierandel i selskaper som er notert på Oslo Børs, 
redusert fra 34,4 til31,6 prosent i løpet av 2006.136 Reduksjon er altså 
nær en tidel i løpet av ett år. Storparten av nedgangen skjedde i andre 
halvår.137 

Eierskapsmeldinga gir ingen signal om at staten vil styre eller over
styre kapitalistenes beslutninger. Regjeringa vil ikke føre en næringspo
litikk som kan endre sjølve den økonomiske basisen i samfunnet. Etter 
at næringsminister Andersen holdt foredrag for partifeller i Oslo, kun
ne vi lese denne sammenfatninga på Oslo Arbeiderpartis heimeside: 

Andersen understreket at Eierskapsmeldinga nå gjør oss til aktive ei

ere, og med klare mål for eierskapet. Vår eierskapspolitikk skal støt

te opp om en langsiktig utvikling i selskapene. Vi forventer også at 
selskapene har fokus på forskning og utvikling, miljø, likestilling og 
etikk, sa Andersen. Han legger opp til at lederlønningene skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. - Urimelig høye utbeta
linger til ledere utfordrer den norske likhetstankegangen, understre
ket Andersen. 

Leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, mente Eierskapsmeldingen 

135 Forbundsleder Hans Felix' åpningstale til EL & IT Forbundets landsmøte 2006. 
136 Oslos Børs meldte 2. januar 2007 at statens eierskap i børsnoterte selskaper blei 

redusert fra 34,38 prosent til 31,6 prosent i løpet av 2006. 
137 I følge Nasjonalbudsjettet 2007. St.meld. nr. l (2006-2007), avsn. 6.2.5, var offentlig 

eierandel i selskaper på Oslo Børs på 33,6 prosent ved utgangen av juli 2006. 
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inneholdt mange nye og gode grep for en aktiv næringspolitikk. - Nå 
blir det viktig å sikre at vi får valgt inn styremedlemmer som deler 

våre verdier, sa Bøhler.138 

Men sjøl det siste kan bli vanskelig å få til. Næringsminister Andersen 

bryr seg ikke om «våre verdier» når han skal peke ut statens represen
tanter til styret i Hydro Statoil ASA. Hans syn er klart: 

Politisk farge er ikke viktig for dem som skal sitte i styret i det nye sel
skapet. Det handler om å drive industriell utvikling.139 

Kapitalismens uskrevne grunnlov 

På plussida må vi likevel ta med at regjeringa ber Stortinget trekke til
bake tidligere salgsfullmakter som ikke er blitt brukt fullt ut, i selskap 

som Cermaq, Telenor og Statoil. Dessverre er det bare ei delvis tilba
ketrekking. Regjeringa vil nemlig videreføre det den kaller adgangen 
til å kunne foreta industrielle løsninger innafor fullmaktenes rammer. 

Framtida vil vise hva det betyr, når Cermaq, som på noen områder er 

nest størst i verden, skal konkurrere for å bli størst . 

I løpet av noen år får vi også vite hvilke nye allierte Hydro Statoil 
satser på for å posisjonere seg i andre deler av verden. Helge Lund, som 

blir toppsjef i Hydro Statoil, har gjort det klart at selskapet skal styres 
etter kapitalismens uskrevne grunnlov: 

-Når myndighetene har tatt en beslutning om å privatisere et sel
skap, er det ett utgangspunkt man skal ha: Å maksimere langsiktige 

aksjonærverdier for alle aksjonærer. Noe annet utgangspunkt enn 
det er ikke akseptabelt.140 

Når dette krever nye «industrielle løsninger innenfor .follmaktenes rammer», 
regner nok direktør Lund med at Hydro Statoils største eier vil «opptre på 
linje med normale private eiere» i tråd med finansminister Halvorsens syn. 

Mulighetene som ikke brukes 

Norge har ei enestående mulighet til å utvikle arbeidsplasser og næ
ringsliv. Landet vårt grenser til noen av de fiskerikeste havområdene, 
har fornybar energi, andre naturressurser og ei befolkning med høyt ut-

138 http://www.dna.no/index.gan ?id=65596&subid=O. 
139 Dag Terje Andersen på pressekonferanse 30. mars 2007. Her sitert fra Dagsavisen 

31. mars 2007. 
140 Intervju i Dagens Næringsliv. Her gjengitt fra Ukeavisen Ledelse 24.11.06: 

http://www.ukeavisen1ede1se.no/cgi-bin/ukeavisen/imaker?id=206220. 
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danningsnivå. I tillegg har vi statlige overskudd, som kan nyttes til store 

utviklingsprosjekter. De kan brukes til storstila industri- og næringsut

vikling, som både er tilpassa morgendagens krav og naturens tålegren
ser. Dette blir det ikke noe av uten at politikerne som leder staten, er vil
lige til å satse på grasrotmobilisering mot kapitalmakta. 

Mulighetene ligger åpne. Men for dem som mener at investeringer 

skal styres av prinsippet om høyest mulig avkastning, så er det mer fris

tende å satse i andre deler av verden, der arbeiderlønningene er en brøk

del av de norske. 

Et makabert eksempel ser vi innafor fiskeforedling. Fisk fra norske 

havområder fraktes rundt jordkloden til bearbeiding i Kina. Så sendes 

ferdigvarene rundt kloden en gang til for å bli solgt i Europa. 

- Faren for at lysan i husan skal slukne 

I 2005-valgkampen hadde Helga Pedersen, den nye fiskeriministeren, 

snakka varmt om at det trengs ny politikk for å hindre at «lys an i hus an» 

skal slokne. Hun gikk høgt på banen mot den ordninga med evigva

rende fiskekvoter, som fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) innførte. I 

Soria Moria-erklæringa fikk fiskerinæringa mer enn tre ganger så mye 

plass som industrien. Så seint som høsten 2006 holdt Pedersen flere 

foredrag i Finnmark med tittelen «Hva må vi gjøre for å sikre lys i hu
san?»141 

Hun hadde støtte i gode programformuleringer hos regjeringspartia: 

Arbeiderpartiet hadde programfesta at <fiskeressursene ikke skal privati

seres». SVs arbeidsprogram sa «at fobrikktrå!flåten skal uifi:tses over en ti

årsperiode og at ressursene overfores til kystflåten». Sps handlingsprogram 

slo fast at partiet «er prinsipiell motstander av omsettelige kvoter og rettig

heter i fiskiflåten, og vil arbeide for å avvikle mulighetene for kjøp og salg av 
kvoterettigheter>>. 

Fiskeriminister Pedersen snakka med varme og engasjement om» tapt 
lokal verdiskaping, tapt sysselsetting og økt fore for frciflytting- for at lysan 
i husan skal slukne». 142 

141 Fiskerministeren holdt taler bl.a. på Husøydagan 19. august og på 
Finnmarkskonferansen i Alta 6. september 2006. 

142 Fra talen hennes på Husøydagan og Finnmarkskonferansen i Alta. 
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Men strukturmeldinga er skrevet av en lyseslokker 

Slik Pedersen argumenterte ute blant folk, var det grunn til å forvente 

en ny politikk for å ta vare på og utvikle den delen av fiskerinæringa 
som gir mest tilbake til befolkninga. De minste fartøya i kystflåten er 

fortsatt de mest lønnsomme etter både økologiske og økonomiske mål. 
De har minst drivstofforbruk per kilo fisk og flest sysselsatte i forhold 
til fangstmengden. I 2005 utgjorde fartøy under 15 meter fortsatt nes

ten 90 prosent av de registrerte fiskefartøya. Disse fartøya klarer best å 

tilpasse seg naturlige svingninger i fangstgrunnlaget. 

For alle som håpa på en ny kurs, var regjeringas strukturmelding 
en kalddusj, da den blei lagt fram i mars 2007. Enda en gang hadde 
velorganiserte kapitalinteresser fått vilja si igjennom hos ei regjering. 

Forslaget om at Svein Ludvigsens evigvarende kvoter skal endres til å 

ha ei varighet på 20-25 år, har i grunnen mest symbolsk betydning. 
Kurt Kvalsvik som leder sjømatsatsinga i den islandske Glitnir-ban

ken i Ålesund (som før 2005 var norskeide Kredittbanken), ser ikke 

denne endringa som noe problem. Kvalsvik, som har bakgrunn fra både 

DnB NOR og Fiskeridirektoratet, påpeker at: 

20-25 år er en evighet i fiskerisammenheng. (. .. )Lån har ofte en tids

ramme på 15 år. Dette bør både næring og bank kunne leve med.143 

Markedstilpassing av retten til å høste i allmenningen 

Den rødgrønne regjeringa er faktisk den første som tråkker over en ter

skel som også Svein Ludvigsen (H) holdt seg unna. Hans omsetteli

ge kvoter gjaldt fartøy over 15 meter. Når de rødgrønne innfører om
settelige strukturkvoter for fartøy ned til 11 meter, er det ei dramatisk 
markedstilpassing av kystbefolkningas høstingsrett i allmenningen. De 

brøyter veg for privatisering av fellesressursene. Det er som å gå fram til 
et stup. Det er lett å ramle utafor, men umulig å ramle opp igjen. 

Norges Kystfiskarlag sier dette er et løftebrudd: 

Den rødgrønne regjeringen lovet en ny fiskeripolitikk både gjennom 

valgkamp og Soria Moria erklæringen. Dagens strukturmelding er en 

videreføring og utvidelse av Ludvigsens feilgrep. Denne regjeringen 

har langt på vei mistet sin troverdighet i fiskeripolitikken ved å gå 

lenger i privatiseringen av våre fiskeressurser.( ... ) 

143 Intervju i Fis karen 21. mars 2007. Her gjengitt fra Bente Aas jords artikkel «Hilsen 
Helga>> i Klassekampen 27. mars 2007. 
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Dette åpner for oppkjøp fra storkapital, og vi risikerer en kystflåte 

hvor eierkonsentrasjonene blir sentralisert og havner på få hender. 

Det er katastrofalt at den flåtegruppen som er ryggraden i fiskerinæ
ringen langs kysten skal måtte kjøpe fisken før de har rett til å fiske 

den. 
Norges Kystfiskarlag mener varigheten på strukturkvotene er for 

lang. Dette vil føre til at rettighetene blir interessante som rene inves

teringsobjekter. Det gir en prisøkning som kommer til å umuliggjøre 

nyrekruttering og nyetableringer i næringen for vanlige kystfiskere. 144 

Håvard Jacobsen, som er konstituert generalsekretær i Kystfiskarlaget, 
setter søkelys på hvordan en del politikere har snudd: 

Det er et stort paradoks at oppegående politikere i etterkant av denne 

stortingsmeldingen kan være strålende fornøyde med ting de i da
gene før betegnet som uforsvarlig og var motstandere av. Det er ikke 

uten grunn at mange sitter igjen med et inntrykk av svindel. 145 

Sametinget og årsmøtet i den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjo
nen BivdP46 har like skarp kritikk mot regjeringas forslag. 

- Et svik mot Vardø og andre kystsamfunn 

Bente Aasjord skriver at strukturkvoter for fartøy under 15 meter er det 
ypperste av alt det dumme man kan gjøre i fiskeripolitikken: 

Det betyr mer til havfiskeflåten, dårligere råstoffkvalitet, mer frossen
fisk, større drivstofforbruk og økte klimautslipp. Vi går baklengs inn i 

framtiden. 147 

Kystfisker Odd-Bjarne Esbensen i Vardø har lang fartstid i Arbeider
partiet. Da Finnmarken spurte, la han ikke skjul på hvor skadelig denne 
politikken er: 

-At den rødgrønne regjeringen skulle gå mye lenger enn Ludvigsen 

og åpne for kvotehandel i kystflåten hadde vi aldri trodd her i Vardø. 

Fredagens melding kom som et sjokk på oss. 

-Vi har forsøkt å si fra, men verken Arbeiderpartiet sentralt eller 
Fiskarlaget skjønner hva dette dreier seg om. Etter å ha vært medlem 
begge steder i mange år, melder jeg meg ut. Og jeg er nok ikke alene. 

144 Pressemelding fra Norges Kystfiskarlag i mars 2007. 
145 Nordlys 26. mars 2007. 
146 Bivdis årsmøte vedtak finnes her: http://www.bivdi.no/pressearkiv/ 

STOPP%20STRUKTURERING%20.doc. 
147 BenteAasjord: <<Hilsen Helga>> i Klassekampen 27. mars 2007. 
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Alle jeg har snakket med i dag her i Vardø, både på sjøen og på kaia, 
er like forbannet. Dette er et svik mot Vardø og andre kystsamfunn. 148 

Men det finnes jo ledige jobber lenger sør 

I strukturmeldinga beskriver regjeringa de lokale ringvirkningene og 
innrømmer at den legger til rette for avfolking: 

Reduksjoner i fiskeflåten vil dermed- i hvert fall på kort sikt- kunne 

gi lokale arbeidsmarkedsproblemer, og på lengre sikt kunne få betyd

ning for bosettingen i fiskeriavhengige samfunn. Dersom mangel på 
alternativ sysselsetting fører til fraflytting og lavere aktivitet, inne
bærer den reduserte nytten av infrastruktur og realkapital i området 

også en samfunnsøkonomisk kostnad. 149 

Den kostnaden syns den rødgrønne regjeringa det er greitt å ta. 

Fiskeriminister Helga. Pedersen er i skrivende stund foreslått som ny 
nestleder i Arbeiderpartiet. Før valget i 2005 var hun svært opptatt av å 
sikre «lys i husan». Nå formidler hun et nytt budskap: Sjarkfiskere og de 

som har stått for bearbeidinga av fangsten deres får se seg om etter jobb 

i andre bransjer og andre landsdeler. 

148 Finnmarken 19. mars 2007. 
149 Side 59 i St. meld. nr. 21 (2006-2007). Avsnitt 3.8. Nærmere om strukturendringer. 
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Er ny og rødgrønn skattepolitikk noe 
anna enn den gamle blå? 
Ei regjering som skal endre den politiske kursen i Norge, må gjøre noe 

med skattesystemet. Ei trinnvis innføring av skatt etter økonomisk 

evne, kan være en god start. Men det skjer neppe før fagforeningene i 

mye større grad setter klasseforskjellene i skattesystemet høyt på dags

ordenen. 

I dag bestemmes ikke nivået på verken inntektsskatten, formuesskatten, 

arveavgifta eller momsen ut fra betalerens økonomiske evne. Dagens 

ordninger er tilpassa behova til de rikeste, uansett hvor ofte stortings
politikere benekter det. Skattedebatten er vel det området der sentrale 

rikspolitikere slipper lettest unna med å snakke tøv. 

Skatter og avgifter trengs fordi stat og kommuner må ha inntekter 

til skoler, veger, jernbane og anna vi i felleskap har bruk for. Før vi ser på 

om den nye regjeringa har forlatt Bondeviks skattepolitiske kurs, må vi 

ta et litt lengre tilbakeblikk. 

Lovendringa som innførte skatt på sosialhjelp 

Med innføringa av moms (merverdiavgift) fra 1970, tok Norge et langt 
steg vekk fra prinsippet om skatt etter evne. Moms-loven blei møtt med 

landsomfattende politiske streiker, men den blei vedtatt. 
Moms- eller merverdiavgift - er skatt på det du kjøper. Momssatsene 

for mat og klær er de samme for mangemilliardæren og sosialhjelps

mottakeren. Forskjellen er at sistnevnte må bruke hver krone på moms

pliktig forbruk. Omtrent hver femte sosialhjelpskrone blir krevd tilbake 
til staten som moms. 

I statsbudsjettet for 2007 regner regjeringa med at momsen utgjør 
16 prosent av statens samla skatte- og avgiftsinntekter. Det er mer enn 
summen av inntekts- og formuesskatt til staten. 

Etter forslag fra Stoltenbergs første regjering, vedtok Stortinget 
høsten 2000 å utvide momsen til også å gjelde tjenester. Høyre hadde da 

i mange år ivra for ei slik endring. Regjeringas forslag om moms på tje
nester blei en del av Arbeiderpartiets budsjettforlik med mellompartia 

KrF, V og Sp. I dag er derfor alle tjenester momspliktige, viss de ikke er 
uttrykkelig unntatt i loven.150 

150 Unntakene er i merverdiavgiftsloven, §§ 5, 5a og 5b: http://www.lovdata.no/all/ti-
19690619-066-00 l.html# l. 
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Momsutvidelsen blei kombinert med halvering av momssatsene på 
mat. SV var uenig i dette, men stemte for moms på tjenester. Kristin 

Halvorsen forklarte at SV «setter også spørsmålstegn ved fordelingsvirk

ningen av redusert moms på maf>>. 151 

Rødgrønn økning av matmomsen 

Sp ville høsten 2004 gå videre: Partileder Åslaug Haga krevde fullt 

momsfritak for matl52. FNs råd for bærekraftig utvikling hadde tre år 

tidligere oppfordra alle land til å frita mat og andre basisvarer for moms. 
Bondevikregjeringa bestemte seg etter valgnederlaget i 2005 for å gå 

motsatt veg og foreslo matmomsen økt fra 11 til13 prosent . 
De rødgrønne støtta forslaget, og året etter gikk kommunalminister 

Åslaug Haga og regjeringa videre i samme retning. For finansminister 

Halvorsen var nok ny økning av matmomsen fra 13 til14 prosent en 
liten seier, ettersom SV i utgangspunktet var mot lavere moms på mat. 
For Senterpartiet var det mer ugreitt, slik lederskribenten i Nationen 

påpekte: 

Det var en svart dag for Sp i går.( ... ) Det kunne knapt rammet 

verre. Matmomsen er Sps gamle prestisje- og markeringssak. 

Symbolverdien er enorm: Sp har markedsført momskutt på mat som 

en stor og viktig sosial reform. Tilsvarende er momsøkninger for

dømt som usosiale.153 

Det misvisende ordet toppskatt 

Inntektskatten er- i all hovedsak- skatt fra din inntekt av eget arbeid. I 

Norge er denne skatten progressiv. Det betyr- i prinsippet- at skatten 
øker når inntekta øker. Ett av de progressive tiltaka fikk navnet topp
skatt og skulle gjelde de med høyest lønn. Slik er det ikke lenger. I dag 
er navnet aldeles misvisende, ettersom finansdepartementet regner med 

at 730 000 personer skal betale toppskatt i 2007. For den delen av inn
tekta som er mellom 400 000 og 650 000, er toppskatten ni prosent. For 
inntekt over 650 000 er toppskatten 12 prosent. 

Statoildirektør Helge Lund med lønnsinntekt på over 5,7 millio
ner154 betaler altså en toppskattesats som er beskjedne tre prosent høy-

151 Kristin Halvorsens innlegg i Odelstinget 30. november 200 l. 
152 VGs nettavis 10. oktober 2004. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=249200. 
153 Lederartikkel i Nationen l. september 2006. 
154 I tillegg til Lunds fastlønn og bonus på i alt 5,7 mill. i 2006, kommer 

pensjonsinnskudd med 3,9 mill og avgiftspliktige ytelser med 0,24 mill. 
Kilde: Årsberetning 2006 fra Statoil ASA. 
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ere enn toppskatten for de av Statoils plattformarbeidere som har en 

inntekt på noe over 400 000 kroner. Om det noen ganger blåser hardt 
på toppene, så er det ikke skattevinden som herjer. 

Skattefritak for aksjeutbytte var fra 1993 den største skatteurettfer
digheten i Norge. Dette betydde at de rikeste slapp å betale skatt av det 
aller meste av inntekta si, slik det er beskevet i et tidligere kapitel. 

2004-reformen: Ei låvedør for skattefritak 

Høsten 2004 vedtok Stortinget nye skatteregler. De gjelder fra 1. ja

nuar 2006. Den viktigste endringa gjaldt skattelegging av aksjeutbytte. 
Finansminister Per Kristian Foss (H) foreslo å fjerne skattelettebidraget 
- eller godtgjørelsen - til dem som mottar aksjeutbytte. I stedet foreslo 
han innføring av aksjonærmodellen ogfritaksmetoden. Han hevda at den 
nye ordninga vil <<være i samsvar med EØS-avtalens krav om de fire frihe

ter mv.»155 Foss mente ellers fritaksmetoden <<vilfoye seg inn i en interna

sjonal trend». 156 

Forslaget fra finansminister Foss var enkelt: 

1. Aksjeutbytte som omtrent tilsvarer vanlig bankrente, skal være 

skattefritt. Dette kalles skjermingsfradrag. Prosentsatsen, som be

stemmes av Finansdepartementet, er nå på 2,1 prosent. 

2. Av aksjeutbytte og gevinst ved aksjesalg som går ut over dette, 

skal det- med ett viktig unntak- betales 28 prosent skatt. 

3. Unntaket er: Når aksjene eies av et aksjeselskap og ikke av en en

keltperson, er hele aksjeutbyttet og all gevinst ved aksjesalg fritatt for 

skatt. 

For å unngå skatt skal du bare opprette et aksjeselskap som eier aksjene 
i stedet for at du er personlig eier. I finanskomiteens innstilling kunne vi 
lese at <<komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti 

og Senterpartiet støtter inriføringen av fritaksmetoden.» 157 Ingen av de 
som senere blei rødgrønne regjeringspartnere, tok hensyn til advarslene 

de fikk mens finanskomiteen behandla forslaget. Skatteekspert og pro
fessor Ole Gjems-Onstad sa det var feil å kalle dette et smutthull i den 
nye loven. Han mente Stortinget åpna ei låvedør for skattefritak.158 

155 EUs og EØS-avtalens fire friheter er: Fri bevegelse av kapital, varer. tjenester, og 
arbeidskraft. 

156 Avsnitt 6.1. i Ot. pr.p. nr. l (2004-2005) om skatte- og avgiftsopplegget 2005. 
157 Kapitel6 Fritaksmetoden i Innst. O. nr. 10 (2004-2005) fra finanskomiteen om skatte

og avgiftsopplegget 2005. http://www.stortinget.no/inno/2004/200405-0l 0-007 .html. 
158 Kommentarartikkel i Økonomisk Rapport nr. 21/2004. 
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Endringene var varsla i god tid. Alle berørte rakk å innrette seg et
ter de nye reglene før de blei innført. En annen skatteekspert, professor 

Terje Hansen, mente den politiske venstresidas tro på at reformen sku1-

le beskatte kapitalinntektene, ville vise seg å være århundrets skattemes
sige illusjon. Han regna med at: 

alle med formuer over hundre millioner kroner har tilpasset seg det 
lenge varslete skattesystemet, og jeg har vanskelig for å tro at noen 
av disse vil komme til å betale noe særlig utbytteskatt.159 

Når det gjelder skatt, har rikspolitikerne ikke vært redde for å gjøre 

Norge til et Anderledesland. Professor Ole Gjems-Onstad påpeker at: 

Norge er det eneste land i verden som har et slikt system. En dansk 
professor i Skaugeutvalget unnfanget ideen som han ikke har klart å 
selge hjemme eller noe annet sted, men som Skatteøkonomisk avde

ling i Finansdepartementet falt pladask for. Det er synd de ikke bare 
ble liggende. ( ... ) Det norske skattesystemet er her så outrert, og så 
urettferdig, at det er vanskelig å tro at tallene er sanne. Å forklare det 
for utlendinger, vekker et standard: Could you say that again.160 

Tverrpolitisk generøsitet overfor RIMI-Hagen 

Grunnlovens paragraf 97 sier at «Ingen Lov maa gives tilbagevirkende 
Krcift.» Men høsten 2004 syntes finansminister Per Kristian Foss det 
var naturlig med et unntak. Han foreslo at loven om den særnorske fri

taksmetoden skulle ha tilbakevirkende kraft. Stortinget vedtok loven 
i november, men den skulle gjelde <<gevinster og tap som realiseres fra og 
med 26. mars 2004». 

Dette slo særdeles heldig ut for mangemilliardæren Stein Erik 
Hagen. Tidligere i 2004 hadde han tjent 6,3 milliarder kroner da han 
solgte sin 20 prosents eierandel i ICA-konsernet.161 Finanskomiteens 

innstilling viser at A, Sp og SV stemte ja til denne generøsiteten overfor 
mangemilliardæren.162 Jeg har til gode å treffe noen som kan gi en rød 
begrunnelse for hvorfor de godtok dette også. 

Etter skattereglene på salgstidspunktet skulle Hagen betalt 28 pro-

159 Intervju i Bergens Tidende 24. desember 2004. 
160 Professor dr. juris Ole Gjems-Onstad: Veien mot et mer rettferdig skattesystem. 

Foredrag 9. februar 2007 
161 I CA-aksjene var før salget eid av Hagens selskap Canica AS. VG skrev 14. april 

2005 at salgsgevinsten for Canica AS var 6,3 milliarder kr. da de i 2004 solgte sine 20 
prosents andel av aksjene i !CA-konsernet. 

162 Avsnit 6.2.2 i Innst. O. nr. 10 (2004-2005) fra finanskomiteen. 
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sent skatt av salgsgevinsten. Det vil si omkring l 750 millioner kroner. 

Staten og Oslo kommune skulle hatt hver sin del. Jeg kjenner ikke til 
noe tilfelle der en enkeltkapitalist har hatt større øyeblikkelig fordel av 
et lovvedtak i Stortinget.163 

Noen skattefrie eksempler 

Fritaksmetoden er skreddersydd for at de rikeste, de som gjerne kjø

per råd og hjelp fra skatterådgivere, skal slippe skatt av aksjeutbytte. 
De siste månedene i 2005 blei det registrert flere tusen nye AS-er i 

Foretaksregisteret. For å slippe skatt flytta mange av de rikeste sine per
sonlig eide aksjer over til nystifta AS-er. 

Tidligere i denne boka har vi nevnt hvordan de tre eierne av det 
lønnsomme privatsjukehuset Klinikk Stokkan AS i Trondheim, brukte 

den nye metoden for å slippe skatt. 
Skipsreder Olav Nils Sunde og hans to barn Camilla og Alexander 

liker heller ikke å betale skatt. De eide aksjene i Sunde-konsernets mor
selskap O. N. Sunde AS som igjen eier blant anna rederiet Color Line. 
Høsten 2005 tok de tre først ut et skattefritt utbytte på 303 millioner 
kroner like før den nye loven trådte i kraft. Så flytta de sine person
lig eide aksjer i O.N. Sunde AS over til fire aksjeselskaper.164 I løpet av 

noen høstmåneder avvikla de en serie ekstraordinære generalforsamlin
ger. Olav Nils Sunde var som regel eneste deltaker med stemmerett. 

Skattefritt uttak av inntil 1 800 millioner kroner 

De tre ordna seg slik at de i framtida bare behøver å betale skatt viss 
de får lyst til det. Skjermingsfradraget gjør at de hvert år fra og med 
2006 kan ta ut skattefritt utbytte på over 30 millioner kroner. Om dette 
blir for snautt til å dekke levemåten for tre personer med familier, kan 

de benytte andre skattefrie uttaksmuligheter begrensa oppover til vel 
l 800 millioner kroner. Det er umulig å si hvor mye av denne ufattelige 
summen de tre kommer til å ta ut, hvor raskt de vil gjøre det og hvordan 
de hvert år kommer til å dele de ulike formene for skattefrie uttak mel
lom seg. Dette bestemmer de sjøl.165 

163 En god nummer to er trolig Bergesenrederiet som i 1996 tjente l 224 millioner kroner 
på en endring i rederibeskatningen som Stortinget vedtok. Se side 5 og 13 i Årsrapport 
1996 fra Bergesen d.y.-gruppen. 

164 Selskapenes navn er ONS l AS, ONS 2 AS, CAS l AS og CAS 2 AS. 
165 Sundefarniliens skatteplanlegging høsten 2005 er beskrevet på sidene 135-147 i 

Urent Farvann! utgitt av Rødt! i 2006. 
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Slik har far og de to barna i Sunde-familien, med hjelp fra kostbare 

skatterådgivere, lagt de regnskaps- og skattetekniske formalitetene til 

rette. Det som gjenstår, er at Sunde-selskapene får råd til å betale ut de 
1 800 millionene. Det gjelder å få sjøfolka i Color Line og ansatte i an
dre deler av Sunde-konsernet, til å jobbe hardere, løpe raskere og arbei
de litt mer fleksibelt. Lykkes det, kan enda mer av verdiene de ansatte 

skaper, flyttes oppover i selskapsstrukturen og bli omgjort til skattefri 

rikdom for de tre på toppen av Sundes selskapspyramide. 
Stein Erik Hagen, som kom tjente så godt på at Stortinget ga den 

nye fritaksmetoden tilbakevirkende kraft, oppretta også nye AS-er for 

seg og sine barn166
• De flytta sine personlig eide aksjer i familieselska

pet Canica AS til de nye selskapene. Utbyttene som i framtida hentes 
fra Canicas nærmere 20 datter- og datterdatterselskaper og fra Hagen

familiens øvrige investeringer, kan dermed fortsatt fordeles skattefritt 
mellom Stein Erik, Caroline Marie og Carl Erik Hagen. 

Arveavgift kan unngås 

Den samme klassemessige urettferdigheten finnes i reglene for formu
esskatt og arveavgift. Skiftende regjeringer har gjort det lett for de vir

kelig rike å unngå skatt og avgift, bortsett fra momsen på regningene 

fra revisorer, advokater og andre skatterådgivere. Men de fleste .sørger 
nok for at slike regninger ikke blir belasta deres private økonomi. 

En formue på 100 millioner kan lett overføres til neste generasjon 
uten arveavgift. Her er ett eksempel på hvordan det kan gjøres: Første 

tiltak er å ta opp et lån på 50 millioner. Neste steg er å opprette et ak
sjeselskap og plassere alle de 150 millionene der. Når mor eller far dør, 
arver barna både aksjene som har en verdi på 150 millioner og gjelden 
på 50 millioner. Gjelden går sjølsagt til fradrag før arveavgift beregnes. 
Aksjenes verdi kan reduseres etter reglene i arveavgiftslovens paragraf 

11 A, slik at de verdsettes til 30 prosent av deres antatte verdi. 
Arveavgiftsberegninga blir enkel og bekvem: 

Aksjer 30 prosent av 150 mill. 

-Gjeld 

= 45mill. 

50 mill. 

=- 5 mill. 

Dermed har arvingene overtatt mors eller fars 100 millioner uten å be-

166 Selskapene som blei oppretta 25. oktober 2005 heter Tvist l AS, Tvist 2 As, Tvist 3 
AS og Tvist 4 AS. 
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tale arveavgift. I arveavgiftsoppgjøret sitter de igjen med et fradrag på 5 

millioner som kan brukes til å redusere arveavgift på annen formue. 

Formuesskatten er fortsatt frivillig for noen. 

Formuesskatten kan man også slippe unna om man har mye penger og 
er villig til å manøvrere litt. Men formuesskatten er så lav for de rike at 

mange ikke gidder å streve så mye. Aksjeselskaper betaler ikke formu
esskatt. Formuesskatten for personlige skattytere er anslått til 9 milliar
der kroner i 2006. Det aller meste ble betalt av folk med små formuer, 

for eksempel pensjonister med nedbetalt bolig og litt penger i banken. 
Inntektsskatten til stat og kommuner for personlige skattytere ble til 
sammenlikning anslått til 262 milliarder, og det aller meste er skatt på 
arbeidsinntekt er. 

Hovedmetoden for å slippe formuesskatt er å plassere en del av for
muen i eiendeler som verdsettes spesielt lavt ved formueslikninga. Dette 
gir best uttelling. En kan gå veien om et aksjeselskap, blant anna for å 

gjøre det lettere å overføre formuen til barna uten arveavgift. 
Her er et eksempel på hvordan det kan gjøres: Hvis du har en for

mue på 100 millioner, kan du sette den inn som aksjekapital i et aksje
selskap. Deretter låner selskapet ytterligere 50 millioner, og kjøper eien
dommer for 150 millioner. Ligningsverdien av disse eiendommene er 

latterlig lav, for eksempel 50 millioner, men ofte enda lavere. Om vi sier 
50 millioner, blir aksjeselskapets skattemessige formuesoppstilling slik: 

Eiendom, ligningsverdi 50 millioner 

- Gjeld 50 millioner 

= Aksjeselskapets skattemessige verdi O 

Tilsynelatende er altså aksjene verdiløse, og du betaler ingen formues
skatt av dem. I virkeligheten er de verd 100 millioner. Ofte kan det være 

lurest å ikke gå veien om et aksjeselskap. Da er det verdens letteste sak å 

skaffe seg negativ formue ved hjelp av lav likningsverdi på belånte eien
dommer. Så kan «den negative formuen» i eiendom gå til fradrag i din 
øvrige formue. Slik kan en formue på flere hundre millioner trylles bort 
raskt og greit. 

Hvor mye taper samfunnet på at skatter ikke betales? 

Det kan handle om svære summer. Noen ganger prøver skattemyndig
heter eller politi å sette foten ned. De prøver å stanse enkelte av de som 
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i sitt strev for skattefritak går enda lenger enn loven tillater. Økokrim 

har i flere år arbeidet med en omfattende skattesak mot den norske av

delinga av verdens største riggselskap Transocean Inc. Morselskapet er 
registrert i skatteparadiset Caymanøyene i Det karibiske hav. Økokrim 
mener de har unndratt store inntekter fra beskatning i Norge og skriver 
at «saken har en meget betydelig ramme, ca. 10 milliarder kroner. "167 Det er 

ennå ikke avklart om det blir tatt ut tiltale. Etterforsking av denne ty

pen skattekriminalitet får ikke mye ressurser. 

Jeg kjenner ingen som er uenig i at politiet og rettsvesenet fikk bruke 
de ressursene som måtte til for å få arrestert og dømt de som gjennom

førte Nokas-ranet. De drepte en politimann og stjal drøyt 50 millioner 
kroner . 

Men de store skatteforbryterne stjeler også fra fellesskapet. De stje

ler ved hjelp av jus og tastetrykk i stedet for med brekkjern og skarpe 
skudd. De gjør så stor samfunnsskade at det ikke er rimelig at slipper så 
mye lettere enn de mer vanlige forbryterne. 

2007: 255 000 i inntekt og 19 500 i uføreskatt 

Skattelettebidragene til aksjeeierne blei fra _1993 en økende belastning 
for kommunene. I toppåret 2005 blei kommunesektoren tappa for 16 

milliarder kroner gjennom disse skattelettebidragene. Ingen rådmann 
kan betale driftsutgifter med skattekroner som ikke blir innkrevd. 

Staten påla samtidig kommunene flere oppgaver uten at det fulgte med 
inntekter til å dekke kostnadene. 

Kommunestyrers og rådmenns leiting etter nye inntektskilder førte 

til kraftig økning av egenandeler og gebyrer som kommunens egne inn

byggere betaler. Felles for disse avgiftene og særskattene er at de fastset
tes uten mye hensyn til betalerens økonomiske evne. 

Forskjellene er store fra kommune til kommune. Her skal vi bare ta en 
Oslo-husstand som eksempel. En person i husstanden er ufør og tren
ger både trygghetsalarm og hjelp fra hjemmetjenestene. Husstandens 
samla inntekt i 2007 er over 255 000 kroner. 

For hjemmehjelp må denne husstanden betale 194 kroner per time. 
Det er skyhøyt over hjemmehjelperens timelønn. Denne særskatten har 
riktignok et «tak», slik at en husstand ikke skal betale mer enn 17 460 kr 

167 Fra en begjæring fra Økokrim. Her sitert fra «Mistenkt for skattesvik på ti milliarder>> 
i Dagens Næringsliv 6. januar 2007. 
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årlig. Byrådspartia i Oslo (H og FrP) og regjeringspartias representan
ter (A og SV) i Oslo bystyre er enige om nivået på hjemmehjelpskat
ten.168 Årsavgifta for å ha trygghetsalarmen er nå 2 040 kroner i Oslo.169 

Om denne husstanden har hjemmehjelp to timer i uka, blir særskattene 

for trygghetsalarm og hjemmetjenester på 19 500 kr i 2007. 
Viss et av denne husstandens medlemmer på grunn av uførhet ikke 

kan reise kollektivt, men i stedet må bruke Transporttjenesten for funk
sjonshemmede, kommer det en særskatt til. Hver reise koster da 30 kr, 

dvs. 20 kr mer enn en enkeltreise for en pensjonist som kjøper flexikort. 
De tillatte 150 TT -reisene i løpet av ett år koster 3 000 kroner mer enn 
om hun hadde vært frisk nok til å kjøpe flexikort. 

Hva er nytt i regjeringas skattepolitikk? 

Finansminister Halvorsen påpeker gjerne at de samla skatteinntekte
ne nå er 12-13 milliarder kroner høyere enn om Bondevikregjeringas 

2006-budsjett hadde blitt vedtatt.170 Regjeringa har økt momsen på 
mat. SVs linje har slått igjennom der. Det er ingen tegn til at regjeringa 
vil angripe de store urettferdighetene i skattesystemet. De rødgrønne 
ser ut til å trives bra med at både inntektsskatt, formuesskatt og arveav

gift i stor grad er frivillig for de som er virkelig rike. 
Det er i stedet skattekyndige som professor Gjems-Onstad som på-

peker hva følgene kan bli av den særnorske aksjonærbeskatningen: 

Det er selvfølgelig hyggelig med nullsats for noen utvalgte. Men for

skjellen til vanlige lønnstageres skattebelastning blir for stor. En så libe

ral fritaksmetode svekker legitimiteten i skattesystemet- en legitimitet 

som et høyskatteland med en kostbar velferdsstat er avhengig av. 171 

Gjems-Onstad hevder at Ap og SV tradisjonelt har hatt tette bånd til 

det høyeste embetssjiktet i Finansdepartementet og mener at: 

Dette kan forklare at Kristin Halvorsen i høst viste seg å være rike ak

sjespekulanters beste venn ved overraskende å opprettholde skatte

friheten for aksjegevinster på børs gjennom investeringsselskaper. 172 

168 Verba1forslag H2 Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. på side 201 i trykt 
protokoll fra Oslo bystyres budsjettprotokoll for 2007. A og SV stemte sammen med 
RV mot særskatten på trygghetsalarm. 

169 Bydelsutvalg kan vedta å helt eller delvis betale denne avgifta for brukere i bydelen. 
170 Intervju i Dagsavisen 20. mars 2007. 
171 Professor dr. juris Ole Gjems-Onstad: Veien mot et mer rettferdig skattesystem. 

Foredrag 9. februar 2007 
172 Samme kilde. 
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Regjeringa har ikke iverksatt tiltak for å begrense de raskt voksende 
kommunale særskattene. Mens Soria Moria-forhandlingene pågikk, la 

ei tverrpolitisk gruppe i KS fram ei utredning om nye inntektsmulig
heter for kommunene. Alle stortingspartia var med, og konklusjonene 
var stort sett enstemmige. I avsnittet om brukerbetalinger skrev de blant 
anna at 

Mulighetene for økte inntekter er størst innenfor pleie og omsorgs

sektoren. Det er også i denne sektoren hvor samfunnet vil stå oven

for de største økonomiske utfordringene i årene fremover. Andelen 

eldre vil øke og de vil kreve større kvalitet og variasjon i tilbudet av 
tjenestene enn dagens eldre. 

Finansieringen av disse fremtidig økte tjenestene må enten kom

me som økte inntekter eller redusert aktivitet på andre områder. 

Gebyrinntektene kan øke som følge av at brukene må betale mer for 

dagens omsorgstjenester eller ved at brukerne betaler for tjenester 

som i dag ikke er gebyrbelagt. 173 

Den rødgrønne skattepolitikken skaper ikke bekymring hos de virke

lig rike. Forandringer blir det neppe uten at fagforeningene krever slutt 

på at skattebetaling skal være nærmest frivillig for den rikeste delen av 
overklassen. 

173 Pkt. 3.5 på side 27 i KOU 2005: l Egne inntekter for kommunene. 
http://www.ks.no/upload/73664/KOU.pdf. 
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De lovte å skape balanse mellom 
kommunenes oppgaver og inntekter 
- Regjeringen vil (. . . ) gjennom en forpliktende flerårig opptrappings
plan rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren. 174 Denne 
setninga fra Soria Moria-erklæringa er like klar og ikke stort len
gre enn løftet om at «regjeringen vil styrke norsk deltakelse i ISAF i 

Afghanistan». Bare gjennomføringsevnen er noe forskjellig. 

Kommunesektoren omfatter både primærkommunene, det vil si de 

«vanlige» kommunene, og fYlkene. For sektoren sett under ett blei 2005 
det tiende underskuddsåret på rad. Sjøl om samla underskudd var noe 
mindre enn året før, forteller dette i alle fall at mange kommunestyrer 
ikke klarte å begrense kommunal virksomhet og tjenesteyting så mye 
som staten krevde. 

Når en kommune i mange år har altfor lite penger, går det ikke bare 
ut over daglig tjenesteyting overfor innbyggerne. Vedlikehold blir ut
satt. Skoler, sjukeheimer, barnehager og kommunale veger forfaller. 
Fundamentet under velferdsstaten forvitrer. 

Frie inntekter, balanse og noen andre begreper 

Kommuner og fYlker har inntekter fra egne innbyggere og fra staten. 
Innbyggerne betaler skatt og ulike egenandeler. Statens bidrag kan 
grovt sett deles i rammetilskudd og øremerka tilskudd til bestemte for
mål. Det som kalles frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd. 
Kommunene trenger økning i de frie inntektene for å kunne løse nye 
oppgaver eller for eksempel yte flere heimehjelpstimer til hver bruker. 

Den som sliter med underskudd, kan oppnå balanse på ulike måter. 
Økte inntekter og kutt på utgiftssida kan, reint regnskapsteknisk, ha 
samme virkning. I de ti underskuddsåra brukte utallige kommunesty
rer kutt-metoden, med negative følger for befolkninga. Da de rødgrøn

ne partia lovte en opptrappingsplan, var det tydelig for alle at balansen 
ikke skulle gjenopprettes ved hjelp av flere kutt. Soria Moria-erklæringa 
varsla at 2006 skulle bli starten på ei opptrapping helt til det er balanse 
mellom oppgaver og inntekter i kommuner og fYlker. 

Balanse i kommunesektoren må bety noenlunde samsvar mellom 

174 Soria Moria-erklæringa, side 32. 
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innbyggernes behov og kommunens tjenestetilbud. Det er ikke balanse 

viss mange som trenger sjukeheimsplass, ikke får det. Det er ikke balan

se viss svømmehallene er tørrlagte, fordi det ikke er penger til vedlike
hold og drift. Det er ikke balanse viss det ikke er nok lærere til at elev

ene lærer å lese og skrive, eller viss gruppene på yrkesfag blir så store at 
det svekker kvaliteten på den videregående opplæringa. 

Sammenlikninger av inntekter fra år til år må også ta hensyn til at 
kommunenes ansvar og oppgaver endres på grunn av endring i folketall 

og alderssammensetning. I tabeller og figurer i dette kapitlet er dette 
innarbeida på den måten som benyttes av Teknisk beregningsutvalg for 

kommunal og fYlkeskommunal økonomi. 

Velferdsstaten trenger mer arbeidskraft i kommunene 

Til sjuende og sist koker svært mye ned til ett spørsmål: Hvor stor del 

av vår felles verdiskaping skal brukes i kommunesektoren? Det er verdt 
å huske at primærkommunenes andel av bruttonasjonalproduktet i åra 
2001-2005lå omtrent to prosentenheter under nivået ti år tidligere. Det 

er naturlig å forstå løftet om en flerårig opptrappingsplan slik at kom

munesektoren skal øke sin andel av bruttonasjonalproduktet. Ellers kan 
det jo ikke bli noen virkelig opptrappingsplan. 

Årsverks behovet 2006-2009 for sjukepleiere, fysioterapeuter, ergote
rapeuter, førskolelærere og lærere. 

Oppt[,lgmg A.nsL1g for G1enst:ir 
,l\ Sun,l J\l01 ta hclhgatt lop siste h,1h del 
2006-2009 2006-2007 2008-2009 

Sjukepleiere, fysioterapeuter og 
ergoterapeuter i helse-, pleie- og 3 000 1 500 1 500 
omsorgstjenesten i kommunene 

Sjukepleiere, fysioterapeuter 
og ergoterapeuter i spesialisthelse- 4000 2 000 2 000 

tjenesten 

Førskolelærere i barnehagene 10300 3 000 7 300 

Lærere i grunnskolen 5 600 -600 6 200 

Lærere i videregående skole 5100 -200 5 300 

Sum 28000 5 700 22300 

Kilde: UNIOs notatserie 3/2007. 
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UNIO- Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdanna 

- la i februar 2007 fram ei beregning av hvor mange flere årsverk som 

trengs i offentlige velferdstjenester i løpet av denne stortingsperioden 

for å innfri de ulike løftene i Soria Moria-erklæringa. Regjeringa har 

sjøl sagt at to tredjedeler av de 10 000 nye årsverkene innafor omsorg 
skal være i de yrkene som har høgskole- eller universitetsutdanning.175 

UNIOs beregning sier at gjennomføring av Soria Moria-erklæringa 

krever omtrent 28 000 flere årsverk i deres yrkesgrupper i helse, omsorg, 

barnehager og skole innen 2009. Etter to rødgrønne stats budsjetter og 

halvgått løp har det blitt 5 700. 

Ledige hender venter på å bli tatt i bruk 

For å skaffe arbeidskraft, er det ikke nødvendig å importere billig hel

sepersonell fra Asia eller Mrika. De trengs jo for øvrig i heimlanda der 

mangelen er mye større enn i Norge. Titusener arbeider i dag ufrivillig 

deltid i kommunesektoren. Fagforbundet foretok i mars 2007 ei be

regning av virkninga og kostnaden, viss alle deltidsansatte i fYlker og 

kommuner går over i full stilling. Beregninga er bygd på tall som hver 
kommune innrapporterte i desember 2005. Kostnaden er beregna ut fra 

gjennomsnittslønn i hver kommune. Det er ikke grunn til å tro at situa

sjonen er vesentlig endra i dag. 
En full overgang til heil tid for alle deltidsansatte vil bety 70 000 flere 

årsverk. Ingen kan vite hvor mange som vil ta i mot et tilbud om full
tidsjobb. Men talla viser at det finnes store ubrukte arbeidskraftreser

ver. 

Om alle deltidsansatte i 2005 hadde fått tilbudet og sagt ja takk til 
heiltidsjobb, ville samla merkostnad i følge Fagforbundets beregninger 

blitt i størrelsesorden 18 milliarder kroner. Vi kan gå ut fra at mer enn 

en tredjedel av denne summen ville gå tilbake til stat og kommune som 

skatt og moms. Netto merutgifter ville dermed blitt betydelig mindre 

enn de 16 milliardene kommunene mista i 2005 på grunn av de lovpå
lagte skattelettebidraga til aksjeeierne.176 Dette viser at ikke bare de le

dige hendene, men også pengene finnes. I valgåret 2005 blei de brukt til 

skattelette for de rikeste. 

175 I Omsorgsmeldingen, St. meld. nr. 25 (2005-2006), sier regjeringa at en tredel bør ha 
utdanning på videregående nivå, en tredel bør være sjukepleiere og en tredel bør ha 
annen høgskole- eller universitetsutdanning. 

17 6 Kommunenes tap på grunn av skattelettebidrag er omtalt på side 127. 
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Litt av forbedringa i 2006 var bare tall 

Et kommuneregnskap er såpass innfløkt at det er lett å gi misvisende 
informasjon uten å lyge. Her skal jeg bare nevne ett eksempel på at den 
virkelige forbedringa i kommuneøkonomien i 2006 er mindre enn de 
foreliggende regnskapstalla tyder på. KS179 har sammenlikna 2005- og 
2006-regnskapa fra alle fYlkene, fra 261 kommuner og fra Oslo som er 

både kommune og fYlke. 
Kommunenes avsetninger til framtidige pensjoner er en stor regn

skapspost. Det skyldes blant anna at kommunalt ansatte fortsatt har 
gode tjenestepensjonsordninger. Reglene for disse avsetningene er inn
fløkte. De har blitt endra flere ganger, og endringene påvirker regn
skapsresultatet. 

KS-notatet sier at <pensjonsavsetningene fikk stor betydning for regn

skapsresultatene i 2006» og påpeker at «utslaget mellom de to årene er for

holdsvis markant så langt i undersøkelsen». Dette betyr at regnskapsresul
tata blei forbedra, uten at kommunene fikk høyere inntekter eller lavere 

utgifter. Når en legger sammen disse forbedringene for fYlkene og de 
undersøkte kommunene, blir summen 2 126 millioner kroner. Og som 
KS påpeker: 

Uten denne føringen hadde med andre ord netto driftsresultat vært 

lavere. Det store utslaget her er noe overraskende. 180 

Dette betyr at drøyt 2,1 milliarder av forbedringa fra 2005 til 2006, 
skyldes regnskapstekniske forhold. 

- Må ikke brukes til drift, sa Åslaug Haga 

Da de hyggelige regnskapstalla for 2006 blei kjent, sa kommunalminis
ter Åslaug Haga nokså rett ut at dette var en engangshendelse: 

Mitt råd til kommunene er tindrende klart: Ekstraordinære skatteinn

tekter må ikke brukes til drift. De som faller for denne fristelsen, vil få 

problemer neste år. 181 

Matz Sandmann, som leder rådmannsutvalget i KS fulgte opp og anbe
falte at «kommunene setter av penger i egne veu't'ikeholdsfond». 182 

179 KS sto tidligere for: Kommunenes sentralforbund. Nesten alle kommuner utenom 
Oslo er med. KS presenterer seg i dag som Kommunesektorens interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon. 

180 Notat- om regnskapsundersøkelse 2006. 11. mars 2007. Børre Stolp, KS 
181 Samme kilde. 
182 Kommunal Rapport l. mars 2007. 
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Ordfører Marit Gilleberg (Ap) i Tolga kommune sa hun blei provo

sert da Kommunal Rapport spurte om hun var enig i dette. Tolga hadde 
l million kroner i underskudd i 2006. Ordfører Gilleberg sa at «kommu

nalministeren snart bør vie litt oppmerksomhet til kommuner med nedgang i 

folketallet, og ikke bare sole seg i glansen fra kommuner med vekst». 183 Tolga 
er bare en av de 232 kommunene der innbyggertallet gikk ned i 2006 . 

Skiens ordfører RolfErling Andersen (Ap) var derimot helt på linje 

med kommunalminister Haga og sa at «det viktigste er ikke å sette i gang 

nye tiltak som krever årlige bevilgninger>>. 184 Før vi går nærmere inn på 
hvordan regjeringa planla 2007, er det nødvendig å si noen ord om de 

kommunene som ligger dårligst an. 

Kommunalministerens svarteliste 

I mars 2007 sto hver sjette kommune fortsatt på kommunalministerens 

svarteliste. Offisielt navn er RO BEK, Register om betinga godkjenning og 
kontroll. Sia 2001 har kommuner med høyere utgifter enn inntekter, hav

na der. De blir satt under særskilt statlig kontroll og må ha fYlkesmannens 
forhåndsgodkjenning for å ta opp lån og inngå større leieavtaler. 

Vegen ut av ROBEK er ofte brutal. Gulen kommune i Sogn og 

Fjordane har klart det. Et stort underskudd i 2002 har blitt snudd til et 
lite overskudd i 2006. «Vi har klart dette selv. Vi har redusert bemannin

gen med rundt 30 årsverk», forklarte rådmann Harald Haugejorden til 

Kommunal Rapport.185 Ei slik nedtrapping merkes i en kommune som 
starta 2003 med 228 årsverk. 

Og det er så visst ikke bare RO BEK -kommunene som sliter. Steigen 
kommune i Nordland, med i underkant av 3000 innbyggere, la ned to 

skoler i 2006. Den ene var et oppvekstsenter med 43 unger. Det betyr 
blant anna at elever helt ned i sjuårsalderen nå har over to timers daglig 
busstur for å komme til og fra skolen. Skoleelevene får heller ikke den 
svømmeopplæringa de har krav på, fordi svømmebassenga i Steigen er 
stengt store deler av året. Skolenedleggingene setter fart på en nedgå
ende spiral. I bygda der den minste skolen blei nedlagt, har vinninga al
lerede gått opp i spinninga. Statstilskudd som beregnes per innbygger, 
går ned når barnefamilier flytter. 

183 Kommunal Rapport 8. mars 2007. 
184 Samme kilde. 
185 Kommunal Rapport l. mars 2007. 
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Høsten 2006 foreslo ordføreren å innføre eiendomsskatt på eneboli

ger og fritidsboliger. Det kan gi omtrent fire millioner årlig. Folk vurde
rer å yte private tilskudd, for å få i det minste ett svømmebasseng i kon
tinuerlig drift. I leserbrev til Avisa Nordland blei det spurt om det ikke 
er slik at kommunene nå får mer fra staten. Ordførerens svar beskri

ver ei anna kommunal virkelighet enn den kommunalminister Haga 
snakker om. Om Steigens inntekter i 2007 skriver ordfører Berit Woie 
Berg (V): 

Vi har også fått vel1,4 mill. i økning på rammen fra staten i 2007, 

men samtidig har de redusert skjønnsmidler og fjerna øremerka mid

ler på til sammen ca. 3 millioner! Når vi i tillegg korrigerer for fol

ketallsnedgang så får vi en reell nedgang på 4-6 millioner neste år i 

forhold til i år. 186 

Dette er Steigen-versjonen av den forpliktende, flerårige opptrappings
planen fra Soria Moria. Slik er det i kommuner over hele landet. Nå i 

mars 2007 har også Steigen havna på ROBEK-lista, etter at kommu

nen ikke klarte å ta igjen tidligere underskudd i løpet av 2006. 

Hvordan planla regjeringa 2007? 

2007 skulle bli det andre året i opptrappingsplanen. I stedet planla regje
ringa tidlig å redusere kommunenes frie inntekter. Innstrammingsiveren 
var så stor at regjeringa allerede høsten 2006 inndrog 350 millioner kro
ner som var øremerka til undervisning av minoritetsspråklige elever. 
Kommunene hadde da starta skoleåret under forutsetning av at tilskud
det ville bli utbetalt ved slutten av året. Kunnskapsminister Djupedal 
(SV) kan sammenliknes med en fotballdommer som forandrer spille
reglene etter at kampen er begynt. Utdanningsforbundet henvendte seg 
til Stortinget: 

Vi oppfatter det som et løftebrudd å kansellere en løpende tilskudds

ordning med varsel midt i det semesteret tilskuddet skulle gjelde for. 
En bør forvente at en endrer regler i forkant slik at utøvende instans 

kan forholde seg til vilkårene før aktiviteten finner sted. 187 

Protesten førte ikke fram. De rødgrønne var ubøyelige. 

Regjeringas planlegging fikk et kraftigere skudd for baugen da da
værende LO-leder Gerd-Liv Valla sa tvert nei til det kuttet i sjuke
lønnsordninga, som regjeringspartnerne var blitt enige om i sitt interne 

186 Ordfører Berit Woie Berg i Avisa Nordland 24. november 2006. 
187 Brev fra Utdanningsforbundet til Stortinget i oktober 2006. 
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arbeid med 2007 -budsjettet. Regjeringa ville spare 2 540 millioner kro

ner ved å forlenge den perioden kommuner og andre arbeidsgivere be

taler sjukepenger. LO-lederen sa i full offentlighet at regjeringa brøyt 
avtalen om inkluderende arbeidsliv. For første gang gikk en LO-leder 

åpent ut og la hele LOs tyngde inn i kampen for å endre et sentralt 

punkt i budsjettopplegget fra ei Ap-regjering. 
Regjeringa måtte bøye av. Ei arbeidsgruppe, der partene i arbeidsli

vet var med, foreslo andre tiltak for å få ned sjukefraværet en prosent . 
Men de kom ikke med forslag om hvor finansministeren kunne hente 

inn de 2 540 millionene. 
Regjeringas løsning- som fikk lite medieoppmerksomhet- blei gan

ske enkelt å øke inntektsanslaga og redusere utgiftsanslaga. Fra oktober 

til november 2006 økte regjeringa sine egne anslag på skatte- og av
giftsinntektene for 2007 med hele 4 150 millioner kroner. Begrunnelsen 

var grei nok: Økt sysselsetting ga høyere skatteinntekter enn forventa i 
2006. Finansministeren regna nå med at dette ville fortsette i 2007. Av 

samme grunn blei utgiftene i folketrygda redusert med 1 350 millioner. 

Flere i arbeid betyr jo at færre mottar trygd. Mer enn halvparten av alt 
dette blei øremerka til oljefondet. Men 2 600 millioner kroner- om

trent samme beløp som sjukelønnskuttet - blei fordelt på ulike bud

sjettposter. Vi kan takke den nå avgåtte LO-lederen, og ikke regjeringa, 
for at sjukelønnsordninga blei berga uten at regjeringa dekka det inn 

med andre budsjettkutt. 

Innstramming i 2007 i stedet for opptraping 

Regjeringas utgangspunkt da den la fram 2007 -budsjettet, var at den 
ønska å stramme inn på kommunesektoren. Den understreka dette ved 

straks å inndra et tilskudd på 350 millioner. Tilskuddet var øremerka til 
undervisning av minoritetsspråklige i høsthalvåret 2006. 

Sluttresultatet for kommunesektoren blei ei mindre innstramming i 
2007 enn det regjeringa først hadde lagt opp til. 

Både kommuner og fYlker får redusert de frie inntektene (summen 
av rammetilskudd og skatt) i 2007. Kommunene får 2,8 milliarder og 
fYlkene får 1,1 milliard mindre i frie inntekter enn i 2006. Denne sam
menlikninga er bygd på de regnskapsanslaga regjeringa la fram i no
vember. Om endelig regnskap fra kommunene viser høyere 2006-inn

tekter, blir nedturen tilsvarende større. 
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Realvekst i frie inntekter 2006-2007 for primær- og fYlkeskommuner. 

Millioner 2006-kroner. 

Pnmærkommuner Fylkeskommuner l alt 

Vekst frie inntekter -1950 -20 -1970 

Behovsvekst 850 1070 1920 

Netto vekst -2800 -1090 -3890 

Kilde: Talla er henta fra regnskapsanslag 2006 i Tillegg nr. 4 til statsbudsjettet 2007 og 
vedtatt statsbudsjett 2007. Behovsvekst er beregna slik Teknisk beregningsutvalg gjør. 

Barnehagegarantien 

I tillegg til opptrappingsplanen garanterte de nye regjeringspartia for 
særskilte tiltak med øremerka statstilskudd. Barnehagene har fått mest 

oppmerksomhet. Soria Moria-erklæringa sier at regjeringa vil: 

-innføre maksimalpris på 2 250 kroner per måned fra 1. januar 2006. 

Maksimalpris på 1 750 kroner (2005-kroner) innføres når full barneha

gedekning er nådd senest ved utgangen av 2007. 188 

Ettersom det ikke blir full barnehagedekning så snart, står vi igjen med 

løftet om maksimalpris på 1750 kroner seinest fra januar 2008. 

SVs partileder Kristin Halvorsen satte ellers sin egen troverdighet på 

spill med en uttalelse i TV2s valgutspørring 15. august 2005: 

Vi skal ha full barnehagedekning innen utgangen av 2007.( ... ) For 

meg er det så viktig, at du er kvitt meg hvis vi ikke får til dette.189 

Programlederen spurte om Halvorsen hadde sagt dette til Jens 

Stoltenberg. Hun svarte at hun ikke hadde gjort det enda. «Men den be

skjeden skal han ft», sa hun med ettertrykk og svarte bekreftende på et 

nytt spørsmål om hun satte sitt politiske liv inn på dette. 

Kunnskapsminister Djupedal (SV) har gjort sitt med å be ordfører

ne bruke en ny regnemetode: Det skal kalles full barnehagedekning viss 

de som søkte før 1. mars 2007, får plass i løpet av året. Men sjøl da blir 

det ikke full dekning i løpet av 2007. 

Hva er oppnådd etter to rødgrønne statsbudsjett? 

Om vi tar utgangspunkt i befolkningas behov for kommunale tjenester, 

188 Soria Moria-erklæringa, side 44. 
189 Avskrift fra TV2-programmet 15. august 2005. 
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var økninga i kommunenes og fylkenes frie inntekter i 2006 en forsik

tig, men lovende start. Flere blei ansatt innafor pleie og omsorg. 

Barnehageutbygginga økte kraftig i 2006 og fortsetter i 2007, men 
ikke nok til å innfri barnehageløftene fra Soria Moria. Flere og flere 

barnehager drives på dispensasjoner, fordi det ikke er utdanna søkere til 
førskolelærerstillingene. Å utdanne flere er ikke nok til å rette på dette. 

Et lønnsløft for alle barnehageansatte er nødvendig. 
Regjeringa har redusert kommunesektorens frie inntekter i 2007 

med omkring fire milliarder kroner. Den flerårige opptrappingspla
nen er dermed stilt på vent. Uten LOs aksjon mot sjukelønnskuttet, 

ville nedturen blitt enda kraftigere. Og ved halvgått løp har det, ifølge 

UNIOs beregninger, bare lyktes regjeringa å få på plass en femtepart av 
de årsverka som trengs for å innfri Soria Moria-løftene om satsing på 

offentlige velferdstjenester. 
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Sjukehusforetaka - hvilken veg styrer 
Sylvia Brustad? 
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (A) tok over ledelsen av hel
sevesen og sjukehus etter Ansgar Gabrielsen (H). Han ville i 2004 slå 
sammen de regionale helseforetaka Helse Øst og Helse Sør. Gabrielsen 
fikk støtte fra FrP, men tapte i egen regjering. 

Høyre-statsråden brukte dårlig samordning i Oslo-området som 

begrunnelse, da han foreslo ett gigantforetak. Rikshospitalet og 
Radiumhospitalet tilhørte Helse Sør. Ullevål og Aker universitetssjuke

hus var begge deler av Helse Øst. 

En Høyre-drøm som havarerte før 2005-valget 

Ansgar Gabrielsens prosjekt fikk raskt oppnavnet Helse Størst. 

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Bjarne Håkon Hanssen var en 
av de skarpe kritikerne. Han målbar det som var ei utbredt oppfatning 
blant pasientorganisasjoner og fagfolk, på tvers av partigrenser. Han 
snakka tydelig: 

Slår man sammen helseregion Øst og Sør lager man en gigantre

gion. Om folk har følt distanse nå, vil de til de grader gjøre det et

ter en sammenslåing. Dette vil innebære at folk i Engerdal tilhører 

samme helseregion som folk i Arendal. Det blir feil. Da er veien kort 

til et sjukehusdirektorat, sa Aps helsepolitiske talsmann til Avisenes 
Nyhetsbyrå (ANB). 190 

Helgeland Arbeiderblad skreiv at Ap-politikeren også frykta at en ny gi
gantregion ville forrykke «maktbalansen» mellom landets helseregioner. 
Han mente statsråd Gabrielsen tok feil, når han sa at sammenslåing 
ville løse samordningsvanskene i Oslo: 

Hvis det er sånn at Gabrielsen ikke liker det som skjer i Oslo, må han 
kalle ledelsen i helseregion Sør og helseregion Øst inn på teppet og 

fortelle dem hvor skapet skal stå. Hvis han ikke gjør det, er det sty
ringsvegring, sa han. 191 

Den endte med nederlag for Høyre og helseminister Gabrielsen. FrP 
var jo ikke med i regjeringa og kunne bare gi helseministeren støtte fra 
utsida. Gabrielsens forslag var også svakt underbygd reint saklig sett. 

190 Helgeland Arbeiderblad 25. november 2004. 
191 Samme kilde. 
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En innkjøpt rapport fra konsulentfirmaet McKinsey ga ingen enty

dige råd. Regjeringspartner Kristelig Folkeparti, som i 2001 hadde stemt 
mot hele foretaksreformen, var uenig med helseministeren fra Høyre og 

satte til slutt foten ned. Høyres og FrPs våte drøm om Helse Størst blei 

lagt død, før valgkampen 2005 kom skikkelig i gang. Helsepolitisk tals
mann Bjarne Håkon Hanssen (Ap) kunne oppsummere en seier for seg 
sjøl og fornuften. Mange oppfatta dette som tegn på at partiledelsen tok 

kritikken fra grasrota på alvor. I 2005-valget vant Ap stemmer på denne 
saka, på samme måte som partiet tapte 2001-valget på grunn av allian

sen med H og FrP om sjukehusreformen . 
Arbeidstilsynets God Vakt-rapport blei utarbeidd i løpet av 2005. 

Den viste omfattende brudd på arbeidsmiljølov og HMS-regelverk192 

ved alle sjukehusa. Hovedpoenget i den omfattende arbeidsmiljøunder
søkelsen var det manglende samsvaret mellom de tildelte ressursene og 

de oppgavene som sjukehusa skal løse. Etter valget var det - forsiktig 

sagt - heilt andre tiltak enn gjenoppliving av Helse Størst som burde 
kreve den nye helseministerens og regjeringas oppmerksomhet. 

Statsminister Stoltenbergvalgte den erfarne Sylvia Brustad som hel
seminister. Hun er fra Engerdal, kommunen som Ap i 2004 brukte som 

eksempel i argumentasjonen mot Helse Størst. 40 år gamle Brustad har 

vært stortingsrepresentant eller statsråd sia hun var 22 år. 

Suicidale pasienter skrives ut 

Om en sektor i helsevesenet får økte og tilmed øremerka midler, behø

ver ikke det bety at pasientene får den hjelpa og det behandlingstilbudet 
de trenger. Uverdige og farlige køer var et stort og økende problem på 
psykiatriske sjukehusavdelinger da Ansgar Gabrielsen var helseminis

ter, sjøl om opptrappingsplanen for psykisk helsevern fikk både penger 
og oppmerksomhet. 

I forbindelse med gjennomgangen av statens regnskaper for 2004 
påpekte Riksrevisjonen at utviklinga i regionene brøyt både med opp
trappingsplanen og Stortingets forutsetninger. Det hadde blitt færre 
døgnplasser i psykiatrien, uten at nye tilbud til brukerne var på plass 

som forutsatt. 
Drøyt to måneder etter at den rødgrønne regjeringa tok over, hadde 

for eksempel psykiatrisk avdeling på Ah us (Akershus universitetssjuke-

192 HMS betyr helse, miljø og sikkerhet. 
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hus) 29 korridorpasienter. I et brev til Helsetilsynet skrev avdelingsov

erlege Asbjørn Restan at to suicidale pasienter måtte skrives ut for tid

lig for å gjøre plass til nye pasienter ved akuttavdelinga.193 Noen få dager 
etter disse utskrivingene måtte akuttavdelinga ta i bruk dagligstuene og 

dessuten legge flere pasienter på samme rom for å få plass til alle inn
leggelsene194. Følgene av Bondevik-regjeringas helsepolitikk var nå blitt 

den rødgrønne regjeringas ansvar. 
Ved hvert årsskifte sender helseministeren et bestillerdokument 

til de regionale helseforetaka. I bestillinga for 2006 bad helseminister 
Sylvia Brustad foretaka rette opp de forholda Riksrevisjonen hadde kri
tisert. Hun ba sjukehusa prioritere psykisk sjuke og eldre med kroniske 
lidelser. Og da hun 18. mars 2006 besøkte Ahus, lovte helseministeren 

at det skulle bli flere døgnplasser i psykiatrien.195 

Løfter og bestillerdokument kan gi håp eller virke skuffende. Det 

som betyr noe, er om det blir forbedringer i sjukehushverdagen. Tar 
statsråden beslutninger som skaper samsvar mellom tildelte oppgaver 
og tildelte ressurser? Gjennomfører hun organisasjonsendringer slik at 
sjukehusa blir mindre prega av byråkrati og direktørvelde og mer inn
retta på å møte pasientenes behov? 

Kjellfrid Blakstad, som er seksjonsleder for helse- og sosialseksjonen 

i Fagforbundet, oppsummerte utviklinga innafor psykiatrien slik i be
gynnelsen av februar 2007: 

Forholdene innenfor akuttpsykiatrien spesielt og det psykiske helse

vernet generelt er blitt forverret både for pasientene og for de ansat

te de siste årene, situasjonen har kommet så langt at fagfolk forlater 

psykiatrien fordi de stadig har måttet gå på akkord med egne faglige 

vurderinger. 196 

Sylvia Brustad gjenoppliver Helse Størst 

Fjorten måneder etter regjeringsskiftet henta regjeringa fram igjen det 
gamle Høyre- og FrP-forslaget om å slå sammen Helse Øst og Helse 
Sør. Fagforbundet- som organiserer de fleste av de sjukehusansatte
reagerte raskt og henvendte seg direkte til de tre partilederne i regje
ringa: 

193 NRK Østlandssendinga 4. januar 2006. 
194 Romerikes Blad 4. januar 2006. 
195 NRK Østlandssendinga 19. mars 2006. 
196 Foredrag på NSHs lederkonferanse l. februar 2007. 
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Det er ingen tvil om at en eventuell sammenslåing av regionene Sør 

og Øst vil få konsekvenser for sjukehusstrukturen. En sammenslåing 

vil gjøre det vanskeligere for sjukehusa i distriktene å rekruttere og 

beholde fagpersonell. Dette vil igjen føre til sentralisering, og vil gå 

på bekostning av ytterkantene i den foreslåtte storregionen. ( ... ) 

Fagforbundet mener at velferdstjenester ikke skal underlegges for

retningsmessige vilkår, men være politisk styrte. Forslaget om sam

menslåing av Helse Øst og Helse Sør kan vanskelig forstås som noe 

annet enn nettopp en ny omdreining i den forretningsmessige spi

ralen, og at dette vil ramme helsetjenestene som er en viktig del av 

velferdssamfunnet. Dessuten vil styret i et slikt selskap, som skal be

tjene 55% av den norske befolkningen, få en betydelig posisjon og 

kan bli en utfordring for politisk styring. Det er verdt å merke seg at 

Statsråden kan velge å erkjenne at regnskapslovens regler ikke er et 

egnet verktøy for helseforetakene. 

( ... )Vi vil på det sterkeste advare mot beslutninger om omorganise

ringer av det omfang det her er snakk om. Demokratiet vil ikke være 

tjent med det, pasientene vil ikke være tjent med det, det rødgrønne 

flertallet vil ikke være tjent med en slik beslutning, og de ansatte tåler 

ikke flere store organisatoriske omveltninger nå.197 

Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen og forbundsleder Jan 
Davidsen undertegna brevet. Før valget i 2005 oppfordra Jan Davidsen 
fagorganiserte til å stemme rødgrønt for å få til et brudd med «de sis

te tiårs nyliberale moter».198 Helseminister Sylvia Brustad kommenterte 

Fagforbundets standpunkt på sin egen måte da hun i NRKs Redaksjonl 

bemerka at «noen i Fagforbundet var uenig i beslutningen om å slå sammen 

Sør og Øst.» Pasient- og brukerorganisasjoner reagerte på samme måte 
som Fagforbundet. Flere av dem kritiserte også at regjeringa ikke spurte 

om deres synspunkt. 

- Dette drøfter vi med de ansattes organisasjoner, sa 

statsministeren 

Da sammenslåingsideen blei tema i Stortinget midt i januar 2007, opp
lyste Jens Stoltenberg at FrPs helsepolitiker John Alvheim hadde vært 
en av arkitektene for hvordan Ap i 2001 trakk opp grensene mellom 
Helse Sør og Helse Øst: 

197 Brev fra Fagforbundet 11. januar 2007 til partilederne Jens Stoltenberg, Kristin 
Halvorsen og Åslaug Haga. 

198 Aftenposten 6. april2005. 
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Det var ikke minst Tore Tønne og John l Alvheim som var arkitekter 

for den løsningen. Nå ser vi at det trengs en revisjon. Vi gjennomgår 

den revisjonen for å få til en enda bedre løsning enn det vi har i dag. 

( ... ) Regjeringen har i og for seg arbeidet med dette siden før jul. Vi 

ser på ulike modeller og vil komme tilbake til Stortinget så raskt som 

over hodet mulig. Men vi er midt i prosessen, og vi har ikke tenkt å 

bruke mer tid enn høyst nødvendig.199 

Januar-ordskiftet i Stortinget blei noe prega av at Høyre og FrP had
de forhåpninger om at de rødgrønne skulle få til det helseminister 
Gabrielsen ikke klarte før siste valg. Den eneste som utfordra de rød
grønne på demokratispørsmålet var KrFs Laila Dåvøy. Hun spurte stats
ministeren rett ut: «Vil Regjeringen legge opp til en demokratisk prosess, der 

både ansatte og brukere høres, for strukturendringer foretas?''20o I svaret lova 

statsministeren drøftinger med fagforbunda før endelig beslutning: 

Det er et problem at man utnytter ressursene for dårlig, at man har 

tunge sjukehus, som Radiumhospitalet og Rikshospitalet, liggende i 

et annet helseforetaksområde enn f.eks. Ullevål sjukehus. Det tror jeg 

alle er enige om. Så det å fortsette med dagens ordning tror jeg de 

fleste mener ikke er en god løsning. Så er spørsmålet: Hva er alterna

tivet til det? Det drøfter vi bl.a med de ansattes organisasjoner. 

Statsministeren brøt løftet. Det blei ingen drøftinger med de ansattes 
organisasjoner i løpet av de fjorten dagene fra Stoltenberg ga løftet og 
til regjeringa fatta vedtak 31. januar. 

Hva betyr den rødgrønne Helse Størst-beslutninga? 

Regjeringa Bondevik Il og Stoltenbergs nåværende regjering har noe 
felles: Bare ett av de tre partia i hver regjering stemte i 2001 for sjuke
husreformen. Men så kommer forskjellene. I Bondeviks regjering måt
te Høyre gi opp forsøket på å slå sammen Helse Øst og Helse Sør. 
Tilhengerne av sentralisering og markedsstyring står sterkere i den rød
grønne regjeringa. Ap har makt til å tvinge vilja si igjennom, også når 
det - som i dette tilfellet - gjelder rein høyrepolitikk som regjerings
partnerne er uenig i. 

SVs medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite, Inga Marte 
Thorkildsen, sa klart i fra til Dagens Medisin bare seks dager før regje
ringsvedtaket: 

199 Jens Stoltenberg i Stortingets spørretime 17. januar 2007. 
200 Laila Dåvøy i Stortingets spørretime 17. januar 2007. 
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-Vi må stoppe nok en massiv omorganisering. Det er ikke lenge siden 

helsepersonell var gjennom den siste. Dette vil berøre over 100 kom

muner, ti fylker, over halvparten av befolkningen, og er ikke aktuelt. 

Thorkildsen sa hun ikke var overrasket over at høyrefløyen på Stortinget 

var for ei sammenslåing. 

- FrP og Høyre er for et gigantforetak, men det er nok fordi de vil ha 

et sykehusdirektorat. Det vil vi unngå. 201 

Representantskapet i Fagforbundet i Telemark er blant de mange som 

sier at regjeringas vedtak 

kan bli første skritt på veien mot et sjukehusdirektorat. Får vi en ny 

regjeringskonstellasjon ved neste valg, kan det åpne for en sammen

slutning av alle helseregionene, slik høyreleder Erna Solberg har 

sagt hun vil. l så fall overtar statsbyråkratiet.202 

Helseminister Brustad viser både vilje og evne til å fortsette sjukehuspo
litikken langs de linjene ledelsen i Ap, H og FrP stod sammen om, da de 

vedtok sjukehusreformen i juni 2001. Når verken Sp eller SV setter foten 

ned, sier det noe om makt og avmakt både i regjeringa og innad i Ap. 

Mosjøen som eksempel: B-sjukehus uten full akuttberedskap 

Avstand og reisetid til sjukehuset er avgjørende både ved akutt sjukdom 
og ulykker. Derfor må gode sjukehus ha akuttberedskap innafor både 

kirurgi og medisin. De to fagfelta er avhengige av hverandre, slik ei ar

beidsgruppe i Legeforeningen har påpekt: 

Tilgjengelig kirurgisk beredskap er en forutsetning for trygg medi

sinsk beredskap, og medisinsk beredskap er er en forutsetning for en 

trygg kirurgisk beredskap.203 

Akuttberedskap berger liv og er sjølsagt kostbart. Det er bokstavelig 
talt dødsfarlig når regjeringa og Stortinget lar snever bedriftsøkono
misk kalkulering avgjøre hvor vi skal ha akuttberedskap, samtidig som 
de dekker seg bak ord om kvalitet i pasientbehandlinga. I Soria Moria
erklæringa står det for eksempel at: 

Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mel

lom sykehus, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen.204 

201 Nettutgaven av Dagens Medisin 25. januar 2007. 
202 Representantskapets vedtak er gjengitt i Telemark Arbeiderblad 25. januar 2007. 
203 Arbeidsgruppe i Legeforeningen i mai 2006. 
204 Side 40, i Soria Moria-erklæringas kapitel om helse og omsorg. 

147 
www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



OPERASJON HEILOMVENDING 

Sjukehuset i Mosjøen kan brukes som eksempel. Tidligere var det all

tid medisinsk og kirurgisk akuttberedskap her. For å spare penger blei 

fødeavdelinga omgjort til fødestue. For å spare enda mer penger skulle 

den kirurgiske akuttberedskapen avvikles fra november 2006. På grunn 
av brei motstand blei det ikke heilt slik i første omgang. Nå har sjuke

huset kirurg på jobb fem dager i uka. Operasjonsstua med alt utstyr står 

der fortsatt. Sjukepleierne er der. Men kirurgen får ikke lov til å utføre 

operasjoner som krever at pasienten må bli på sjukehuset over natta. 

Det kalles dagkirurgi. 

Pasienter fra bygdene i Hattfjelldalen, som allerede har reist ti-tolv 
mil til sjukehuset i Mosjøen, må fraktes sju nye mil til Sandnessjøen 

eller ti mil til Mo i Rana. Helikoptertransport er mulig når det haster 
- og viss været er bra. I løpet av tre måneder sist vinter blei imidler

tid seks av de åtte helikoptertransportene som sjukehuset i Mosjøen 

bestilte, «kansellert på grunn av dårlig vær>>. En avdelingsdirektør ved 

Helgelandssykehuset HF sier til lokalavisa at «dette er urovekkende».205 I 

januar døde en pasient i ambulansen på veg fra sjukehuset i Mosjøen til 

sjukehuset i Sandnessjøen. 

Sparetiltak betyr inntektstap 

Innafor foretaksorganiseringa er sjukehuset i Mosjøen en del av 

Helgelandssykehuset HF, som igjen er en del av Helse Nord RHF.206 

Etter flere år med statlig underbudsjettering fikk Helgelandssykehuset 

HF pålegg om å redusere driftsutgiftene i 2007 med 70 millioner kro

ner. Dette blei litt redusert etter regjeringas tilleggsbevilgning i januar. 

Sjukehuset i Mosjøen må ta sin del av innsparinga. Inntektssystemet 

for sjukehusa er ordna slik at dagkirurgi gir små inntekter. Folkeaksjonen 

for sykehuset i Mosjøen påpeker at overgangen til dagkirurgi gjør at inn
tektene blir redusert med 8-10 millioner kroner. Fjerninga av akuttbe

redskap, som skulle være et sparetiltak, blir dermed årsak til at sjukehu
set mister inntekter.207 

Nedlegging og sentralisering av fødestuer og fødeavdelinger har fått 

mange til å trekke sammenlikninger med hvordan dyr behandles. -Det 

er ikke lov til å flytte drektige kyr de siste to ukene før de kalver, sa leder i 

205 Helgeland Arbeiderblad 26. februar 2007. 
206 HF betyr helseforetak. RHF betyr regionalt helseforetak. 
207 Samtale med Gunnvald Lindset og Eilif Kristiansen i Folkeaksjonen for sykehuset i 

Mosjøen. 
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Gjøvik Høyre, Anne Bjertnæs i et intervju våren 2003.208 Hun deltok i 

en demonstrasjon mot planlagt nedlegging av fødeavdelinga på Gjøvik. 
I området til Helse Nord RHF er det bare fødeavdelingene i Bodø 

og Tromsø som oppfYller Stortingets vedtatte norm til antall fødssler, 
400-500 per år. Lederen i Troms Senterparti, .Noralf Leitring, var en 
av mange som sa tvert nei da Helse Nord i tråd med dette planla ned

legging av tre fødeavdelinger. - Drektige kyr har bedre vern enn gravide 

kvinner i Hålogalands-regionen, sa han.209 

I første omgang blei «bare» fødeavdelinga i Mosjøen nedlagt og om

gjort til fødestue. Men den beinharde prosessen fortsetter, nå under over
oppsyn fra helseminister Syl via Brustad. I år prøver Helgelandssykehuset 

HF å spare ved å gjennomføre fire ukers feriestenging av hver av de 

gjenværende fødeavdelingene. 

Helseministeren bøyer seg ikke for «noen i Fagforbundet» 

På grasrota er motstanden massiv både mot Helse Størst og mot mar

kedsstyrt sentralisering av sjukehusa og tilbudet til de fødende. Dette 

gjelder også på grunnplanet i Ap, og særlig blant partiets faglige tillits

valgte. Helseminister Sylvia Brustad sendte ei klar melding til dem da 

hun i en tv-debatt om sjukehussentralisering i februar 2007 degraderte 
leder Jan Davidsen og nestleder Gerd Kristiansen i LOs største forbund 
til å bare være «noen i Fagforbundet>>. 210 

Og motstanden er ikke bare der. Folkebevegelsen for lokalsykehu

sene er en av de breieste folkebevegelsene hittil i dette hundreåret. 
Landssamlinga i mars krever en heilt annen sjukehuspolitikk fra hel

seministeren: 

Den bedriftsøkonomiske tankegangen passer ikke i helsetjenes

ten. Et sykehus skal ikke drives som en butikk, og en pasient kan al

dri betraktes verken som en vare eller en kunde. Helsepersonell er 

ikke produsenter, men fagpersoner som yter velferdstjenester. ( ... ) 

Sykehusene må igjen bli en del av den offentlige forvaltningen og 

styres av folkevalgte politikere. Sykehusene tilhører folket gjennom 

sine folkevalgte, ingen andre! 211 

208 Intervju i Klassekampen 18. mars 2003. 
209 Intervju i Harstad Tidende. Her sitert etter gjengiving på nettstedet til Tidsskrift for 

Den norske lægeforening. 
21 O Debatt l. februar 2007 i Redaksjon l på NRK. 
211 Vedtak på Lands samling for lokale sykehusaksjoner 24. og 25. mars 2007. 
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Hva syns du om at regjeringa bruker 
Afghanistan til «testing og utvikling 
av forsvarets operative evne»? 
- Vi vil være en tydelig fredsnasjon. (. .. ) Forsvaret skal tilpasses de nye 

sikkerhetsutfordringene. Disse to setningene i regjeringserklæringa fra 

oktober 2005 bør vurderes både hver for seg og opp mot hverandre. 
Viss målene er uforenlige, hvilket synes du regjeringa da bør velge? 

Soria Moria-erklæringa- som er mer omfattende enn regjeringserklæ
ringa212 -fastslo at den nye regjeringa ville 

styrke norsk deltakelse i ISAF i Afghanistan. På denne bakgrunn vil vi 

ikke fornye norsk deltakelse i Operation Enduring Freedom når man

datperioden for disse styrkene utløper. 

Styrkene i Operation Enduring Freedom (Operasjon Varig Frihet) stod 
under amerikansk kommando. Krigene i Mghanistan og Irak er eksem
pler på Bush-doktrinen som gir USA en «rett» til forebyggende angrep. 

2005: USA ber NATO overta fortsettelseskrigen i Afghanistan 

USA bestemte seg tidlig i 2005 for å trappe ned Operasjon Varig 
Frihet. USA bad NATOs ISAF -styrke om gradvis å ta over det mili
tære ansvaret for fortsettelseskrigen i Mghanistan. 213 Den tyske general 
Gerhard Back, som var øverste sjef for ISAF, sa 4. august 2005 til BBC 
at det var meininga NATO-styrken skulle overta det militære ansvaret 
i hele Mghanistan i løpet av 2006.214 General Back understreka at styr
kene da må ha «more robust rules of engagement>>, som han uttrykte det. 
Sammenlikna med den første ISAF -styrkens regler, betydde dette blant 

anna en utvida rett til å skyte for å drepe når det anses nødvendig. Fire 
dager seinere meldte nyhetsbyrået AFP fra Kabul at USAs presseoffiser, 
løytnant Cindy Moore, hadde gitt flere detaljer om hvordan USA sam
arbeidde med NATO om å overføre ansvaret for heile Mghanistan.215 

USA og NATO planla at ISAF -styrken, som hittil i det vesentlige 
hadde hatt oppdrag med vakthold og liknende i eller nær Kabul, skulle 

212 Forskjellen på de to erklæringene er beskrevet på side 17. 
213 Norsk behandling av USAs tidligere ønsker til NATO er omtalt på sidene 90 til 96. 
214 Ordrett sitat fra BBC: «The Nato-led peacekeeping force in Afghanistan will expand 

to cover the whole country by the end of 2006, a senior alliance commander has said." 
215 AFP-meldinga finnes her: http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SIDÆVOD-

6F3FBP?OpenDocument. 
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videreføre krigen mot USAs fiender i hele Mghanistan. USA ønska å 
trekke ut flest mulig av egne styrker, blant anna for å konsentrere seg 

om Irak. NATO ville dermed få omtrent samme rolle i Afghanistan 
som USA og alliansen av villige allerede hadde i Irak. Her heime bidro 

de folkelige protestene i februar 2003 til at Norge ikke gikk med for 

fullt på USAs side i okkupasjon og krig i Irak. 
I forkant av 2005-valget blei det fra flere kanter reist tvil om SVs 

syn på NATO og på norsk utenlandskrig.Jens Stoltenberg la den bal
len død to dager etter BBCs intervju med ISAF -general Gerhard Back. 

Han sa i Dagsrevyen at «SV har gjort det klart at de ønsker å bygge vi

dere på medlemsskapet i NAT0». 216 Litt seinere konkretiserte SVs leder 
Kristin Halvorsen hvordan hun så for seg det framtidige forholdet mel

lom USA og ei norsk regjering der SV er med: 

Vi vil vektlegge et historisk vennskap. Men selv om samarbeid mel

lom en stormakt og et lite land aldri vil være helt symmetrisk, må vi 

bevege oss fra puddel til partner overfor USA.217 

Det er utvilsomt mer ærerikt å være partner enn puddel. I den samme 

talen var Halvorsen ikke snauere enn at hun lånte politisk legitimitet 

til fortsatt krig i Mghanistan fra den folkeprotesten som i 2003 hindra 

norsk deltaking i angrepet på Irak: 

Da jeg for to år siden sto på Youngstorget foran 60 000 mennesker 

og da vi sammen med fredsorganisasjonene, kirken og andre presset 

regjeringa til å si nei til norsk deltakelse i Irak-krigen var det for første 

gang SV som talte på vegne av det store flertall i utenrikspolitikken. 

En rød grønn regjering vil være seg ytterst bevisst at en skal føre en 

utenrikspolitikk som det breie flertallet av nordmenn føler seg hjem

mei. 

Soria Moria -erklæringa om å «styrke norsk deltakelse i ISAF iA.fkhanistan» 

varsla ei norsk militær opptrapping som var nøye tilpassa USAs ønsker. 
SV godtok dette sjøl om partiet hadde gått til valg på et program som 
lovte at «SV vil motarbeide et forsvar med dagens sterke vektlegging på ni

sjekapasiteter til bruk for NATO i såkalte out of area-operasjoner.»218 

216 Dagsrevyen 6. august 2005. 
217 Kristin Halvorsens tale på Norsk utenrikspolitisk institutt 25. august 2005. 
218 Avsnitt 13.14 Forsvar og samfunnssikkerhet, i SVs arbeidsprogram 2005-

2009. 
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Ny NATO-strategi er en del av regjeringas grunnlag 

De nye sikkerhetsutfordringene, som nevnes i regjeringserklæringa, er 
beskrevet blant anna i NATOs nye strategi. NATOs råd vedtok denne 
strategien i april1999.219 

Ifølge artikkel 24 i den nye strategien må alliansens sikkerhet «ses i 

en global sammenheng». NATO-landa kan bli trua ikke bare av «terror

handlinger, sabotasje og organisert kriminalitet», men også av «stans i til

forse/en av livsviktige ressurser». NATO-rådet sa ikke hvilke ressurser og 

hva slags tilførsels stans de hadde i tankene. Men nye NATO skal kunne 
slå til militært mot slike farer ikke bare «i og rundt det euro-atlantiske 

området», men også «i andre regioner>>. Etter april1999 har NATO inga 
geografisk avgrensing. 

Artikkel 59 slår fast at alliansens styrker må være i stand til å utføre 
kriseoperasjoner i områder «hvor det kan være liten eller ingen støtte fra 

vertsnasjonen». Det betyr å sende soldater inn i et land der de ikke øn
skes velkommen av landets myndigheter. NATOs styrker skal ha «evnen 

til å forsterke ethvert utsatt område og å etablere et flernasjonalt nærvær når 

og hvor dette måtte være nødvendig». De vanlige orda for den slags er an

grepskrig eller okkupasjon. 

Samtidig lover regjeringa at «Vi vil være en tydeligfredsnasjon»? Er 
dette forenlig med at norske styrker trenes for på kort varsel å kun
ne delta i militær okkupasjon der det trengs, for eksempel for å hindre 
stans i tilførselen av ressurser som et NATO-land mener er livsviktige? 

Jeg spør: Ønsker du at det norske forsvaret skal ha slike oppgaver? 

Regjeringa følger opp NATOs nye krav i 2007-budsjettet 

Forsvarsminister Strøm-Erichsen (Ap) er mindre høyrøsta enn for
gjenger Krohn Devold (H). Kanskje er hun også mer gjennomtenkt. 
Hun sier for eksempel ikke at den norske reaksjonsstyrken i Mas ar-E

Sharif i Mghanistan er et framskutt forsvar av Norge. I norske medier 
argumenterer hun gjerne for at det ikke finnes noen militær løsning i 
Mghanistan.220 Men i statsbudsjettet for 2007 gjør hun det helt klart at 

Vårt hovedsatsningsområde for 2007 vil være Afghanistan gjennom 

vår deltakelse i NATOs stabiliseringsoperasjon International Security 

219 Offisiell norsk oversettelsen av NATOs nye strategiske konsept finner du her: http:// 
home.online.no/-ivajoha/nato/dokumenter/strategiske.html. 

220 Se for eksempel kronikk i Dagsavisen 18. mars 2007: <<Stabilitet og utvikling i 
Afghanistan». 
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Assistance Force (ISAF). ISAF skal bidra til fred og stabilitet, samt bi

stå nasjonale myndigheter.221 

Da norske styrker under forrige regjering tok over det ansvaret de nå har 

nord i Afghanistan, kunne Storbritannia flytte sine styrker til de sørlige 
landsdelene, der motstanden mot NATO er mye hardere. Norge økte 
NATOs evne til å føre krig i sør, uten å risikere norske liv i den mest 

utsatte krigssonen. SV ønska at det skulle fortsette slik, da regjeringa ett 

år etter Soria Moria behandla en forespørsel fra NATO. Regjeringas 

kompromissvedtak sa imidlertid at: 

Norge konsentrerer sin militære innsats i Afghanistan i nord, men 

kan i prinsippet delta med styrker i hele ISAFs ansvarsområde. Det 

foreligger heller ingen begrensninger i den type bidrag Norge kan 

stille, herunder spesialstyrker.222 

Dermed hadde ei samla regjeringa sagt ja til å sende styrker fra Forsvarets 
spesialkommando (FSK) og i prinsippet godtatt å sende norske solda

ter også til de områdene i sør der NATO-soldater har drept mange afg

hanere og der NATO sjøl har hatt store tap. Forsvarsministeren gjentok 

dette i januar 2007 og sa at 

satsingen i nord betyr ikke at Norge prinsipielt avviser deltagelse 

også i Sør-Afghanistan. ISAF-operasjonen er en, helhetlig operasjon, 

som dekker hele Afghanistan, og vår reaksjonsstyrke i Masar-E-Sharif 

kan i en kritisk situasjon også brukes i sør. 223 

Jeg er uenig med forsvarsministeren. Jeg mener norske soldater ikke 
skal brukes til å støtte USAs krig for kontroll over Afghanistan. Men 

hennes resonnement er logisk for dem som er enige med regjeringa. 
Når Norge har sagt ja til å videreføre USAs krig i Afghanistan, er det 
ulogisk å ikke sende egne soldater dit kampene er hardest. 

SVs seier nr 235 

I januar 2007 var den norske styrken i Afghanistan økt til nær 550. 13. 

februar vedtok regjeringa i tillegg å sende en spesialstyrke på 150 før 
den forventa våroffensiven fra NATOs motstandere. Dette var i tråd 
med tidligere regjeringsvedtak. Partileder Kristin Halvorsen sa til NRK 
at dette «er noe SV i utgangspunktet ikke er enig i, men vi har akseptert at vi 

221 Fra regjeringas nettpresentasjon av forsvarsbudsjettet for 2007. 
222 Regjeringsvedtak 18. oktober 2006. Her sitert fra Dagbladet 19. oktober 2006. 
223 Tale i Oslo Militære Samfund 8. januar 2007. 
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kan delta i forsvaret av Kabul>>. 224 Dagen etter forsvarte nestleder Audun 

Lysbakken partiets standpunkt og sa til Dagsrevyen at «SV tjener mer på 

å delta i regjering enn på å la vær>>. 225 

SV omtaler partiets innvirkning på den norske krigføringa i 
Afghanistan i dokumentet 500 seire på 500 døgn. Det blei utgitt etter 
vedtaket om å sende spesialstyrkene. Seier nummer 235 beskrives slik: 

235. Norges militære deltakelse i Afghanistan er i ISAF-styrken, og 

konsentreres i nord. Norge skal ikke sende ytterligere militære bi
drag til Afghanistan i 2007, og vi skal ikke delta med styrker i Sør
Afghanistan.226 

Her uttrykker SV også en merkelig krigslogikk. De vil bare sende nor
ske soldater dit det er minst fare for deres liv. Mener de at deltaking i 

folkerettsstridig krig er akseptabelt, viss det er få nordmenn blant de 
døde og såra? 

Bush-doktrinen er fortsatt norsk politikk 

Et Bush-inspirert fiendebilde preger det rødgrønne forsvarsbudsjettet 
for 2007. Norges fiender kan være overalt. Regjeringa sier det er best å 
slå dem militært mens de er «langt fra våre grenser": 

Vi må bidra til å forsvare ikke bare våre umiddelbare interesser, men 

også de internasjonale institusjoner og kjøreregler vi knytter vår 

egen sikkerhet opp mot, også når disse utfordres langt fra våre egne 

grenser. Dette stiller store krav til en fortsatt omstilling av Forsvaret. 

For å møte disse utfordringene på en effektiv måte, må målrettet mi
litær evne inngå i en helhetlig sammenheng.227 

I ordvalg er ikke forsvarsminister Strøm-Erichsen (Ap) så brautende 
som forgjengeren var. Men innholdet i politikken som beskrives, er tett 
opp til Bush-doktrinen om «retten» til forebyggende angrep på andre 
land. Denne doktrinen- som president Bush lanserte i 2002 - har ingen 
ryggdekning i folkeretten.228 

224 Halvorsens NRK-utsagn er her sitert fra ei NTB-melding 13. februar 2007. 
225 Intervju i Dagsrevyen 14. februar 2007. 
226 Kapittelet Rettferdighet internasjonalt på side 26 i 500 seire på 500 døgn 17.10.05 

-1.3.07, utgitt av SV. 
227 Fra avsnitt 2.2. i regjeringas forslag til forsvarsbudsjett 2007. 
228 Bush-doktrinens forhold til folkeretten og artikkel 51 i FN-pakta er omtalt i Innføring 

i folkerett, av Morten Ruud og Geir Ulfstein. På side 199 i 3. utgave 2006 
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Utenlandskrig uten FN-mandat - viss og når det trengs 

Flere politikere i Sp og SV mener Norge skal følge folkeretten og bare 

sende soldater utenlands når FNs sikkerhetsråd først har gitt et klart 
FN-mandat. Forsvarsbudsjettet for 2007 viser at dette ikke er regjerin

gas syn. Regjeringa åpner for at Norge kan gjennomføre militære aksjo
ner utenlands til og med uten at NATO er med. Dette er presisert i ka

pittelet som beskriver flernasjonal krisehåndtering, herunder flernasjonale 

fredsoperasjoner: 

Forsvaret skal kunne bidra med militære kapasiteter også i kri
sehåndteringsoperasjoner utenfor rammen av artikkel 5 i 

Atlanterhavspakten [som gjelder kollektivt svar på angrep på ett 

land]. Dette gjelder bl.a. alle typer fredsoperasjoner, fra preventiv 
stabilisering til fredsoppretting. Krisehåndteringen skal i all hovedsak 
foregå sammen med andre, primært i en FN- eller NATO-ramme. 229 

F redsoppretting er et av nyorda for det vi før bare kalte angrepskrig. Når 

norsk fredsoppretting «i all hovedsak» skal <foregå sammen med andre", 

betyr det at regjeringa også ser for seg at Norge kan komme til å gjen

nomføre militære utenlandsaksjoner aleine. Om ei norsk regjering for 
20 år sia hadde varsla den slags brudd på FN-pakta, ville det blitt krass 

debatt. I dag er trolig ledelsen i stortingspartia enige om dette. Det be

tyr ikke at de ønsker slike krigshandlinger. Men Norge er blitt et land 
der regjeringa har forberedt seg på militære aleine-aksjoner utenlands, 

dersom det trengs. 
Kanskje blir spesialtrente FSK -soldater de første som blir sendt ut 

på slike oppdrag? 

Krig er samme politikk på en annen måte 

For snart 200 år sia formulerte den prøyssiske militærteoretikeren Carl 
von Clausewitz (1780-1831) ei setning som har blitt stående for etter
tida: Krig er ikke annet enn fortsettelsen av politikken med andre midler. 

Når den politikken ei regjering fører overfor et anna land, ikke kan 

gjennomføres uten våpenmakt, har regjeringa grovt sett to muligheter: 
Den kan endre politikken eller gå til krig. Europeiske staters tidligere 
erobring av kolonier og naturressurser i Asia, Mrika og Latin-Amerika 
kunne i mange tilfeller ikke gjennomføres uten krig. 

Etter hvert som den kapitalistiske økonomien endra seg tidlig i for-

229 Fra avsnitt 3.3.1 i regjeringas forslag til forsvarsbudjett 2007. 
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rige århundre, blei eksport av kapital et nytt kjennetegn ved politikken 

til de mest utvikla statene. De investerte først i utvinning av naturres

surser og etter hvert i industribedrifter som utnytter billig arbeidskraft. 

Dette kalles imperialisme. Noen stater bruker militære styrker til å for

svare slike investeringer og den rike statens «rett» til å utnytte ressursene 

i det mindre utvikla landet. Den pågående krigen i Irak er ett av mange 
eksempler. 

«Panikk-loven» i 1906 beskytta Norge mot utenlandske 

oppkjøp 

Norge førte ikke krig for å skaffe seg kolonier, verken i det 19. eller det 

20. århundret. Den nye norske staten måtte tvert om ta vare på seg sjøl. 

Da Norge i 1905 blei sjølstendig, var utenlandske oppkjøpere på offen

siven for å kjøpe norske fossefall. Den første regjeringa i det sjølstendige 

Norge var leda av statsminister Chr. Michelsen (V). Regjeringa opp

fatta etter hvert situasjonen som så kritisk at den fant det nødvendig å 

handle raskt. Etter et regjeringsmøte på slottet 31. mars 1906 under
tegna kong Håkon et kortfatta lovforslag som sa at 

Eiendomsret eller brugsret til vandfald her i riget kan indtil videre 

ikke uden tilladelse, meddelt af kongen, erhverves af fremmed stats

borger eller af selskab, hvis medlemmer ikke alle er personlig ansvar

lige.( ... ) Denne lov træder i kraft straks.230 

Tre dager seinere blei Odelstinget kalt sammen til hemmelig møte. 

Straks dørene var lukka, :fikk justisminister Harald Bothner (V) ordet. 
Han begrunna loven med at utenlandsk oppkjøp av 

fast eiendom her i riget, i de senere år har været så sterkt benyttet, at 
almene interesser derved stod i fare for at krænkes. 

Han påpekte at hasteloven var «indskrænket til at gjælde vanijald, idet 

man har troet at det netop er der, faren er>>. Hemmeligholdet var så strengt 

at det ikke en gang forelå ei skriftlig innstilling fra justiskomiteen. 
Justisministeren ba på vegne av regjeringa om at lovforslaget «behand

les og gjøres færdig her i dette hemmelige møde>>. Så rask beslutning var på

krevd «aj hensyn til at sikre landet de erhvervsmuligheter for fremtiden, som 

vijinder at burde beholde for os selv>>. 231 Ap-representanten Meyer Nilssen 
Foshaug fra Målselv ønska å utsette vedtaket til kveldsmøtet samme 

230 Odelstingsproposisjon nr. 18 (1905-1906). 
231 Forhandlinger i Odelstinget (nr.65) 190511906 side 513/514. 
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dag, men fikk inga støtte. Statsminister Michelsen hevda at det var fare 

for at 

den private spekulation vil blive brugt til at overføre verdifulde vand

fald paa fremmede hænder, og dette vil jeg anse meget uheldigt.232 

Fra Christian Michelsen til Hugo Chavez 

I debatten nevnte Johan Castberg flere fosser som enten var solgt eller 

stod i fare for å bli solgt. Etter et intenst ordskifte blei loven vedtatt mot 

seks stemmer. Odelstingspresidenten påla de folkevalgte 

at iagttage taushed om hva der er passeret i dette møde, og ikke læg

ge tryksager, som vedkommer denne sag, efter sig på pultene.233 

Etter at loven et par dager seinere var vedtatt også i Lagtinget måtte 

utenlandske investorer ha regjeringas tillatelse (konsesjon) for å kunne 

kjøpe seg eiendoms- eller bruksrett til norsk vasskraft. Norge unngikk 

dermed det storstilte billigsalget av naturressurser som har svekka så 

mange stater i den tredje verden. «Panikk-loven»- som den blei kalt 

- blei etterfulgt av mer omfattende konsesjonslover. Heimfallsretten til 

fossefall er den delen av dette lovverket som fortsatt består. Den som 

kjøper et kraftverk eller fallrettighetene i en norsk foss, må etter seksti 

eller åtti år levere det vederlagsfritt tilbake til staten. 

«Panikk»-loven blei vedtatt for 100 år sia. I dag ser vi at blant anna 

president Hugo Chavez i Venezuela prøver å gjenvinne nasjonal kon

troll over naturrikdommer som hans forgjengere har solgt billig til uten

landske selskap. Chavez og andre tredje verden-ledere møter i dag mer 

aggressive motstandere enn de Michelsen og Castberg stod overfor i 

1906. De rike landa har laga internasjonale regler som beskytter deres 

rettigheter. Men sjølve problemstillinga er akkurat den samme som for 

100 år sia. 

Hva betyr det at Norge er blitt stor kapitaleksportør? 

De samla norske investeringene - eller kapitalplasseringene - i utlandet 

har vokst stadig raskere de siste åra. Ved slutten av valgåret 2005 hadde 

norske kapitaleiere 3 819 milliarder plassert utafor landets grenser. I lø

pet av 2006 vokste denne summen til 5 043 milliarder. Det statlige ol
jefondet er suverent største investor og står aleine for 1 844 milliarder 

232 Samme kilde, side 517. 
233 Samme kilde, side 537. 
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utlandet 1 661 milliarder kroner. Dette tilsvarer om lag 60 prosent av 

brutto nasjonalprodukt. USA har til sammenlikning en netto gjeld til 
utlandet som tilsvarer drøyt 20 prosent av brutto nasjonalprodukt. 

Kapitaleksport og kommunale kutt -to sider av samme sak 

Det er en direkte sammenheng mellom statlige innstramminger overfor 
kommunene og pengestrømmen ut av landet. Penger kan ikke brukes to 

steder samtidig. En milliard som brukes til drift av skoler og barneha
ger, kan ikke investeres i utlandet. De statlige utenlandsinvesteringene 

er blitt så store fordi staten har stramma inn så hardt overfor kommu

nene. 
Når så store summer investeres ute, blir resultatet flere skolened

leggelser og lengre eldreomsorgskøer heime. Viss kommunesektoren 
hadde fått lov å bruke 20 milliarder kroner mer i 2006 enn den faktisk 

gjorde, ville statens utenlandsinvesteringar blitt redusert med samme 
beløp, viss staten ikke hadde vedtatt å skaffe noen av pengene med å øke 

skatteinntektene. 
Mye av de over 5 000 milliardene som er plassert utenlands, er in

vestert i Europa. Men stadig mer er plassert i andre deler av verden og i 
bedrifter med lave lønninger og med arbeidsforhold som aldri ville blitt 

godtatt i Norge. Hydro Statoil og andre norske selskaper investerer også 
i utvinning av naturressurser på en slik måte at befolkninga i landet kan 

komme til å oppfatte som urimelig. 

Jens Stoltenbergs utsagn fra 1996 om at sjukehus og barnetrygd i 
Norge skal :finansieres med oljeinntekter fra Kaspihavet er ett eksempeL 
Den uttalelsen kan vekke folkelig forbannelse om den blir alment kjent 

blant de millioner fattige som lever under Alijev-klanens korrupte re
gime i Aserbajdsjan. 

Kort sagt: Også norske investeringer kan en dag trenge beskyttelse. 
Opprørere, terrorister, frihetskjempere- kall dem hva du vil- kan kom
me til å sette hardt mot hardt. Deres aksjoner kan en dag føre til «stans i 

tilførselen av livsviktige ressurser», for å bruke et begrep fra NATOs nye 
strategi. I Nigeria har det årelange samspillet mellom korrupte myndig

heter og utenlandske oljeselskaper allerede blitt brukt som begrunnelse 
for aksjoner mot oljeanlegga og mot utenlandske skip eller forretnings
folk. Norsk personell er blitt ramma av slike små, og hittil nokså uorga
niserte aksjoner. 
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Hva skjer viss Aserbajdsjan krever sin rett? 

Statoils oljeanlegg og rørledninga fra Baku ved Kaspihavet og til Ceyhan 

ved Middelhavet kan en dag komme i skuddlinja. Oljeutvinninga i 

Aserbajdsjan er tufta på samarbeid og gode relasjoner med den kor

rupte Alijev-klanens menn. De hadde makt under det gamle Sovjet-re

gimet og har innehatt presidentembetet sia 1993. 

Kan det tenkes at folket en dag gjør opprør mot Alijev-klanen og 

skaper et regime i Aserbajdsjan, som tar mer hensyn til landets egne in

teresser? Kan det tenkes at et slikt nytt regime vil nasjonalisere hele det 

oljekonsortiet som Statoil er en liten del av? 
Nabolandet Iran har erfaringer. Statsminister Mossadeqs demo

kratisk valgte regjering sa i 1951 opp avtalen med det utenlandskei

de Anglo-Iranian Oil Company og nasjonaliserte oljeindustrien. 

Storbritannia svarte først med oljeblokade for å utarme Iran økono

misk. I 1953 blei så Mossadeq avsatt i et CIA-støtta statskupp. Sjahen 

blei gjeninnsatt. De neste 26 åra hadde Iran et brutalt regime som vest

lige oljeselskap var godt fornøyd med.234 Tilførselen av olje og profitt fra 

Iran fungerte slik de ønska. 
Er det sannsynlig at British Petroleum - som er Statoils storebror 

ved Kaspihavet- bare vil avfinne seg med det, om Aserbajdsjan vedtar å 
ta tilbake nasjonal kontroll med sin egen olje og gass? 

Så lenge den norske kapitaleksporten fortsetter som nå, vil norske 

kapitalister - statlige eller private - bli innblanda i kamper om natur

ressurser i andre land. NATOs nye strategi er laga for å møte slike si

tuasjoner militært, dersom det ikke er tilstrekkelig å bruke politiske og 
økonomiske virkemidler. 

Jeg spør: Syns du det er ålreit at det norske forsvaret skal beskytte de 

norske investeringene, viss folket i Aserbajdsjan en dag krever nasjonal 
kontroll over egne ressurser? Eller bør Aserbajdsjan - som har vært en 
sjølstendig stat i bare 16 år- ha rett til å føre en politikk som likner det 
den unge norske staten valgte, da Stortinget vedtok «panikkloven» for 
100 år sia? 

Er det OK at norske soldater trener krig i utlandet? 

Soria Moria-erklæringa sier at den rødgrønne regjeringa vil 

234 Hendingene før og etter nasjonaliseringa og kuppet er beskrevet i mange bøker, bl.a. 
Bahman Nirumand: Den frie verdens diktatur. Utgitt i Hamburg og Oslo 1967. 
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styrke Norges innsats som fredsnasjon og arbeide aktivt for global 

rettferdighet og en sosial og bærekraftig globalisering.235 

Det skal skje samtidig som Forsvaret tilpasses NATOs nye strategi. Den 

bygger på at krig er et riktig tiltak for å hindre stans i tilførselen av livs

viktige ressurser fra andre land, viss andre metoder ikke nytter. 

I forsvarsbudsjettets kapittel 1792 Norske styrker i utlandet finner vi 

enda en gang en norsk light-versjon av Bush-doktrinen. Den rødgrøn

ne regjeringa mener det er best å angripe fienden før han nærmer seg 

Norge. «Militære bidrag (flernasjonale operasjoner i utlandet» er bra fordi 

dette 

tjener( ... ) vår egen sikkerhet ved å hindre at konflikter sprer seg og 

evt. utvikler seg til trusler mot Norge. 

Regjeringa sier også at det norske forsvaret trenger utenlandske krigs

områder som treningsfelt: 

Slik deltagelse gir også løpende testing og utvikling av Forsvarets 

operative evne, herunder evne til militært samvirke med allierte og 

andre partnere.236 

Fra en militær synsvinkel er vel dette korrekt. Når Norge i framtida skal 

føre krig i utlandet, er det nok en fordel om soldater og offiserer har 

krigserfaring. Afghanistan er dermed blitt et treningsområde for testing 

og utvikling av Forsvarets operative evne. 

Andre land med imperialistiske ambisjoner har gjort slike erfaringer 

før. Storbritannia hadde tidlig på 1920-tallet både fly og bomber. Men 

i Europa var det politisk umulig å få til realistisk utprøving av den nye 

krigsteknologien. Da koloniminister Leopold S. Amery besøkte Irak i 

1925, studerte han vellykka luftangrep mot dem som prøvde å frigjøre 

landet fra britisk herredømme. Arabiske og kurdiske landsbyer i Irak 

blei brukt til uttesting av nye våpen. Statsråd Amery var svært fornøyd 

med det han så. Da han kom tilbake, holdt han en engasjert tale ved den 

årlige middagen i det fornemme Central Asian Society i London. Ifølge 

referatet i 1he Times dagen etter, spissformulerte han de militære erfa

ringene i ei setning:»Jrak er et utmerka treningifClt for jlyvåpenet.».237 

235 Side 7 i Soria Moria-erklæringa. 
236 Side 117 i St. prp. nr. l (2006-2007). Statsbudsjettet for 2007. Forsvarsdepartementet. 
237 The Times l. juli 1925 gjenga utdrag av talen som koloniministeren holdt 30. juni. 

Flyvåpenets Irak -erfaringer er nærmere omtalt i artikkelen A Splendid Training 
Ground: The Importance to the Royal Air Force ofits Role in Iraq 1919-1932 som 
Jafna L. Cox har skrevet i Journal of Imperial Commonwealth History nr. 13 /1985. 
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Hva er farligst: Puddel eller partner? 

En behøver ikke være noen stor analytiker for å se tegna på at det gjeld
stynga USA nærmer seg slutten av storhetstida si. En av besynderlighe

tene i dagens kapitalisme er at George W. Bush i stor grad finansierer 
krigene sine med lån fra arabisk og kinesisk overskuddskapital. Tross 
dette har den rødgrønne regjeringa knytta Norge svært tett til USA. 
Utenriksminister Jonas Gahr Støre har fulgt Kristin Halvorsens råd om 

at Norge må skifte rolle <fra puddel til partner overfor USA». 238 

I januar 2006 innleda utenriksministeren et brev til sin amerikanske 
kollega med «dear Condi». Før han avslutta med «warm regards]onas», 

opplyste han at 

Norge aktivt støtter Israels rett til å leve i fred og sikkerhet innenfor 

forsvarbare [defendable] grenser. 

Direktør Nils A. Butenschøn ved Institutt for menneskerettigheter på
pekte at Gahr Støres brev til statsråder i USA og Israel markerte ei end
ring av norsk utenrikspolitikk: 

Slik Støres brev er formulert, uttrykker de et syn på konflikten som 

ligger tett opp til Sharon-Bush-prinsippene for en løsning, en posi

sjon på siden av FN og folkeretten, og som ingen tidligere norsk re

gjering meg bekjent offisielt har stått for.239 

På Norges vegne skreiv utenriksminister Gahr Støre at Israel har «rett» 

til sjøl å bestemme hvor Israels grenser skal være. Da valga i Palestina 
like etterpå førte til et regjeringsskifte som USA mislikte, stansa Norge 
den økonomiske støtta til palestinernes regjering. Den rødgrønne re
gjeringa framstod som en USA -partner som på noen områder var enda 
nærmere knytta til George W. Bush enn Bondeviks regjering. Før den 
norske Palestina-boikotten blei oppheva ett år seinere, hadde det lyktes 

å presse Hamas, som vant valget i Palestina, til å opprette ei samlingsre
gjering sammen med Fatah, som var valgets tapere. 

238 Kristin Halvorsens tale på Norsk utenrikspolitisk institutt 25. august 2005. 
239 Kronikk i Aftenposten 15. januar 2006. 
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De få som styrer, beviser daglig 
at de ikke har mer vett og bedre 
forstand enn de som blir styrt. 

Hva slags fellesskap må vi skape 
blant de mange om vi skal få 
til ei virkelig heilomvending? 
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Hva trengs for å få til ei virkelig 
heilomvending? 
Den som skal finne ut hva som må til for å snu den politiske kursen i 

Norge, kan godt ha ei spissformulering fra Gro Harlem Brunddand 
i bakhodet: Alt henger sammen med alt. Det er sammenheng mellom 
den voldsomme kapitaleksporten og ønsket om å importere billige 
udendinger for å holde lønningene i helse- og omsorgsyrkene nede. 

2007 er året da også FrP innser at klimaendringene har menneskeskap
te årsaker. De fleste avis- og tv-redaksjonene lager omfattende reporta

sjer som beskriver ei verdensomfattende økologisk krise. Likevel nevner 

de færreste av dem at vår samfunnsforms kollisjon med naturens tåle

grenser er et ektefødt barn av kapitalismen og imperialismen. 

Kapitalen må ekspandere eller dø. Ikke fordi kapitalistene er onde 

mennesker, men på grunn av de innebygde mekanismene i det øko

nomiske systemet. Jordkloden har havna i et økologisk uføre på grunn 
av «systemets virkemåte», for å låne et begrep Stortingets finanskomite 

brukte for å beskrive den langt mer avgrensa bankkrisa i 1991. 

For en kapitalist har det ingen hensikt å investere en million for å 

få bare en million tilbake. Poenget med investeringa er å øke kapitalen. 

Dette er helt uavhengig av om kapitalisten sjøl er et godt menneske el

ler ikke. 

Å skape ubalansen tok mange tiår 

Som følge av dette har både uttaka og den forurensende forbrenninga 
av kull, olje og gass økt voldsomt. Kull, olje og gass er lagra solenergi. 

Naturen har gjennom millioner av år tatt mot energi fra sola og lagra 
den i planterester som til slutt ble liggende djupt under jordas overflate. 

Noe blei til kull. Noe blei til olje og gass. Når menneskene nå henter 
ut all denne lagra energien i løpet av to-tre generasjoner, frigjøres sån
ne mengder av klimagasser at naturen kommer ut av balanse. Å skape 

denne ubalansen, som gjør kloden varmere, har tatt mange tiår. Den kan 

ikke bare skrus av. Oppvarminga er i gang. Virkningene av klimaend
ringene er uoverskuelige. 

Ingen veit om det er mulig å stanse prosessen og etterpå snu den. Vi 
står sannsynligvis foran noen av de alvorligste miljøkatastrofene i men-
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neskehetas nyere historie, men vi veit ikke hvor de vil ramme og hvem 
det vil gå verst ut over. Mye vil være uopprettelig. Viss regnskogene 
ødelegges, så er de tapt for alltid med sine millioner av dyre- og plan

tearter. Det «lille» eksemplet med hvordan 2006-kullet av ringselunger 

i Kongsfjorden døde på grunn av temperaturstigning, er bare ei antyd
ning om hvordan naturen kan bli ruinert. Virkningene kan bli som når 

noen velter den første dominobrikken i ei lang rekke. 
Til sammenlikning var det en økologisk katastrofe med bare lokal 

virkning da de danske gruveeierne på Røros hogg ned skogen der for å 
smelte malm. Men nå - flere hundre år etterpå - er en del av området 
fortsatt sandørken. Skogene kommer ikke tilbake av seg sjøl. 

Hva er egentlig nytt? 

I 1972la Roma-klubben fram rapporten Grenser for vekst. Roma-klub

ben var sponsa av Fiat og annen europeisk og amerikansk storkapital. 
Jørgen Randers, som nå er kjent som leder av Lavutslippsutvalget240

, 

deltok aktivt. Rapporten innledes med et sitat fra FNs daværende ge
neralsekretær U Thant. Han sa i 1969 at han var redd det ville være for 
seint, dersom ikke verden innen ti år kom sammen for å løse de økolo

giske problema i fellesskap. 
Roma-klubbens tilrådning var både stabilisering av folketallet og en 

stans i kapitalens vekst. De anbefalte sju tiltak: 

1. Stabilisere befolkninga per 1975, det vil si en fødselsrate lik døds

raten. Stabilisere kapitalen fra 1990, det vil si investeringer lik avskri

vinger fra da av. 

2. Redusere ressursbruken per enhet i industrien. 

3. Overføre vekta i samfunnets satsing fra industri til utdanning og 

helse. 

4. Redusere forurensinga per enhet i industri- og landbruksproduk

sjonen til en fjerdedel av 1970-nivå. 

5. Øke innsatsen for matproduksjon, sjøl om det skulle bli ansett som 

ulønnsomt. 

6. Siden kapital intensivt jordbruk fører til jorderosjon og utpining av 

jorda, skulle innsatsen legges i jordforbedrende landbruk, bl.a. kom

postering av organisk avfall fra byene. 

7. Ettersom de første seks punkta ville tappe kapitalreservene, skulle 

240 NOU 2006: 18 Et klimavennlig Norge. 11. mars 2005 oppnevnte regjeringa Bondevik 
dette utvalget, som så leverte innstillinga si 4. oktober 2006. 
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industrikapitalen brukes til å lage langt mer varige produkt, med vekt 

på reparasjon framfor bruk og kast. 241 

Grenser for vekst var elitens rapport til eliten. Rapporten blei oversatt til 

mange språk, solgt og studert. Både statslederne og lederne i de multi

nasjonale selskapa har hatt kunnskapene i mer enn tretti år. 

Sponsorene fulgte ikke Roma-klubbens råd 

Det gikk likevel annerledes enn Roma-klubben anbefalte. Det har å 

gjøre med at kapitalen følger sin egen logikk. Fiat-konsernets mekti

ge leder Giovanni Agnelli (1921-2003) sponsa gjerne en framtidsretta 

miljørapport. Det gjorde ingen ting om rapporten viste at det gikk til 

helvete med ekspressfart om det ikke ble satt en stopper for kapitalens 

antatt evige ekspansjon. Hva Agnelli gjorde med sin egen kapital, var 

imidlertid noe helt anna. Den måtte jo ekspandere. Det var nok be

dre om budskapet om nullvekst blei innretta på Volkswagen, Ford eller 

Toyota? 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, som FN oppretta i 1983 

og som Gro Harlem Brundtland leda, la i 1987 fram nytt materiale i 
rapporten Vår felles framtid. Verdenskommisjonen definerte bærekraftig 

utvikling som «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 

mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». 

FNs klimapanel har i løpet av de 17 siste åra lagt fram fire hoved

rapporter. De har med økende grad av sikkerhet påpekt at de pågående 

klimaendringene er menneskeskapte. 

Til nå har disse 35 åra med sammenfallende dokumentasjon forår

saka en enorm mengde utredninger og konferanser. Parallelt med dette 

har statslederne i de rike landa ført en politikk som har gjort situasjonen 
verre enn den var i 1972. Både internasjonale avtaler og avreguleringer 
i hvert enkelt land, har svekka mulighetene deres for å få til samfunns

messig regulering og inngrep mot rovdrift. Disse statslederne bør vur
deres ut fra det de gjør, og ikke ut fra hva de sier. 

Det de gjør, tyder på at deres viktigste handlingsregel er nokså nær 
den uttalelsen som gav kong Ludvig 15s offisielle elskerinne en plass i 

historiebøkene.- Etter oss kommer syn4floden, sa Madame de Pompadour 
(1721-1764) til kongen. Hun levde før kapitalismens nådeløse konkur

ranse skapte samfunn som ikke respekterer naturens tåleevne. Det hun 

241 Roma-klubbens forslag er her sitert fra gjengivelse på side 126-127 i Veiskille. Finnes 
det noen vei ut av miljøkrisa? av Pål Steigan. Utgitt i 1990. 
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snakka om, var derfor «bare» samfunnselitens ansvarsløse luksusliv og 

forsømmelsene overfor befolkningas behov. 

Sosialistiske miljøødeleggelser 

Jeg tviler ikke på at moderne kapitalister ønsker å løse øko krisa. Den er 
i dag en trussel mot profitten deres. Men det er ikke mulig å intensi

vere utplyndringa av naturen og på samme tid redde naturen. Mange 
av dem vil så gjerne, men de får det ikke til. Noen kapitalister kan for 

eksempel tjene penger på produksjon av såkalt biodiesel, som reduserer 

bilenes CO 2 -utslipp. Det meste av biodieselproduksjonen krever imid
lertid råvarer fra jordbruket. Matjord må brukes til å dyrke bildrivstoff. 
Resultatet blir mindre matproduksjon, dyrerere matkorn og mer sult. 

Befolkninga i Mexico har fått merke dette den siste tida. Tortillaen, den 
næringsrike maispannekaka som er en hoveddel av hverdagskosten, har 

blitt mye dyrere. I noen områder har prisene steget 50 prosent på kort 
tid. Årsaken er enkel. Maisprisene har økt, fordi mer og mer mais bru

kes til å produsere biodrivstoff. Mexikanske myndigheter meldte nylig 

at hver åttende unge under fem år er underernært. Satsinga på biodiesel 
fører til at enda flere rammes av underernæring.242 

Men vi som mener den kapitalistiske samfunnsordninga må avskaf

fes, vil ende på villspor om vi ikke innser at mange forsøk på å bygge 
sosialistiske samfunn i det 20. århundret var like anti-økologiske som 
kapitalismen. Den tidligere nevnte uttørkinga av Aralsjøen er bare ett 

eksempel. Saltørkenområdene i tidligere sovjetisk Sentral-Asia får av
skoginga rundt Røros til å virke ubetydelig. De kinesiske kommunis

tene tok på 1950-tallet mange økologiske perspektiver med i oppbyg
ginga av de tidlige folkekommunene. Men Det store spranget på slut
ten av 1950-tallet, som skulle sette fart på stålproduksjon og annen in

dustri, blei en økologisk katastrofe. En kan si at Mao Zedong på dette 
feltet blei mer stalinsk enn Stalin. Det kinesiske planbyråkratiet blei 
etter hvert like fritt for økologisk heilhetstenking som det sovjetiske. 
Virkningene for miljøet blei omtrent den samme som i kapitalistiske 
stater, sjøl om drivkrafta den gangen ikke var et profittmotiv hos enkelt-

242 Professor Enrique C. Ochoa ved California State University beskriver hvordan 
satsinga på biodiesel påvirker priser og produksjon i Mexico: http://www.zmag.org/ 
content/showarticle.cfm ?SectioniD=59&ItemiD= 12030. 
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Klassekampen 20. april2007 

ved å kjøpe C02-kvoter på 15 millioner tonn årlig. Dette vil ifølge 

Stoltenberg koste Norge i underkant av 2, 7 milliarder kroner årlig. 243 

Og det var det. Målet er nådd, og vi bruker årlig mindre enn to pro

mille av det Oljefondet vi allerede har. Fabelaktig! 

Drømmen om den klimanøytrale flyreisa 

Det finnes alternativer, både i stort og smått. Og noen av dem betyr 

fortsatt stø kurs i feil retning, om tanken bak er aldri så velmeint. En av 

statsministerens partifeller i Bodø fremma nylig en interpellasjon i by

styret der han argumenterte slik: 

Flyreiser er en viktig bidragsyter til C02 utslipp. Med den forventede 

økning i flytrafikken er luftfarten en av de raskest voksende utslipp

skildene.Gjennom kvotekjøp blir flyreisene klimanøytrale ved at ett 

tonn C02 sluppet ut fra fly kompenseres med ett tonn redusert ut

slipp et annet sted.244 

Begrepet klimanøytral flyreise var lånt fra ei utredning i Kristiansand 

243 Jens Sto !ten bergs egne tall på pressekonferanse 19. april 2007. gjengitt bl. a i 
Dagsvaisen 20. april 2007 .. 

244 Interpellasjon fra Øivind Mathisen i Bodø bystyre 29. mars 2007. Sak PS 07/39. 
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kommune. Bodø-politikeren foreslo at bystyret skulle få utarbeida ''en 
kostnadsberegning på innføring av klimakvoter på alle kommunale flyreiser» 

og undersøke om det finnes mulige samarbeidspartnere for å stimulere 

til konkrete miljøtiltak i den tredje verden. 
Bodø kommune betaler anslagsvis 2 500 flybilletter i året. I bystyre

debatten blei det hevda at det bare koster 60 kroner å gjøre ei flyreise 

«klimanøytral». Kommunen skulle dermed kunne løse sin del av dette 
problemet med en årlig merkostnad på beskjedne 150 000 kroner. 

I bystyremøtet foreslo Brigt Kristensen, Rødt (tidligere RV) at Bodø 
heller skal redusere kommunens eget bidrag til klimautslipp. Det kan 
blant anna gjøres ved å tilby kommunens ansatte gratis kollektivrei
ser til og fra jobb. Antall flyreiser kan reduseres viss kommunen i stør

re grad bruker telefon- og skjermkonferanser. Disse forslaga følger nå 
med saka fram til Bodø bystyre skal realitetsbehandle den kommunale 

klimapolitikken. 

Breiere motorveg- er det også klimanøytralt? 

En urimelig stor del av samferdselsbudsjetta i Norge brukes til å bygge 
fleire og breiere motorveger inn mot Oslogryta. Denne miljøfiendtlige 
politikken har alltid vært omstridt. Tidligere var fleire politiske parti 
skeptiske. Neste etappe i utbygginga skal finansieres gjennom det som 
kalles Oslopakke 3. Dette er et spleiselag av bompenger og statsbevilg
ninger. Et av hovedpunkta de neste åra er, viss planene ikke blir stappa, 
å få til ei kraftig utviding av motorvegkapasiteten på E 18 inn mot ho

vedstaden på vestsida av Oslofjorden. I Oslo har de politiske partia fra 
SV til FrP blitt enige om dette opplegget. Flere måtte jenke seg litt. 
FrP gav opp sitt programfesta nei til bompenger. SV fant ut at i dette 
tilfellet er breiere motorveg viktigere enn miljø- og klimahensyn. Ap 
glømte sine egne garantier fra siste valgkamp om at miljøproblema i 
Groruddalen skal løses før det blir snakk om breiere motorveg på vest
sida av fjorden. 

Denne tverrpolitiske enigheta i Oslo-eliten forteller hvor lite de 
fortsatt bryr seg om å ta gårsdagens og dagens menneskeskapte kli
maødeleggelse på alvor. En av miljøpolitikerne i dagens SV er Heidi 
Sørensen. Da den forrige etappen av E18 blei bygd ut, var hun leder av 

Natur og Ungdom, som aksjonerte for å stoppe prosjektet. Mens partiet 
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hennes i dag støtter ei kraftig utviding av E18 for å sluse flere biler inn 

til Oslo, sier hun: 

Man burde ha lyttet til Natur og Ungdom og brukt pengene på et 

dobbeltspor gjennom Vestfold. Vi har ramlet langt etter våre nabo

land på grunn av den prioriteringen. E 18-utbyggingen er stjerneek

semplet på hvordan man undergraver miljøvennlig transport. 245 

Det er bare trist når dyktige miljøforkjempere møter seg sjøl i døra på 

denne måten. Vi kommer ikke videre uten at både kommunestyrene og 

statsledelsen i Norge tar konsekvensen av at rask og kraftig reduksjon 
av energiforbruket er nødvendig. I over tretti år har de hatt kunnskapen 

om at dette er nødvendig. Bygging av breiere motorveger inn mot Oslo 
er fortsatt feil svar. 

Den nødvendige reduksjonen av energiforbruket vil medføre store 

endringer. Ett enkelt og dagsaktuelt eksempel gjelder framtida for de 

90 prosent av fiskefartøya som er under 15 meter. Norge trenger en fis
keripolitikk som styrker den delen av fiskeflåta som har minst drivstof

forbruk og minst klimautslipp per tonn fangst. Miljøvennlig fiskeripo

litikk betyr å gå på tvers av interessene til Kjell Inge Røkke og andre 
fiskekvote-grossister. Nå i 2007 har regjeringa dessverre valgt å støtte 

bank og kapital. 
Tilsvarende konflikter vil det være på sektor etter sektor. Foreløpig 

følger Norge den klimapolitiske linja med å gå baklengs inn i framtida. 
Uten ei omfattende og tverrpolitisk folkelig mobilisering får vi ikke til 
den heilomvendinga som trengs. 

Mye mer enn klimapolitikken må endres 

Vi må slutte å følge dem som sjøl går i feil retning og peker ut feil kurs 
for andre. Etter et tiår med kommunale underskudd og drøyt fem år 
med bedriftsøkonomisk styring av sjukehusa, innser alle at det trengs 
fleire hoder og fleire hender innen helse og omsorg. Norge har, slik li
kestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås påpeker, «en enorm 

uutnyttet arbeidskrtiftreserve som i dag står utenfor arbeidslivet».246 

Utviklingsminister Erik Solheim er vel kjent med dette. I mars 2007 
tok han likevel til orde for å rekruttere ungdom fra Asia og Mrika til å 

245 Intervju i Klassekampen 13. april2007. 
246 Debattinnlegg i Dagens Næringsliv 12. april2007. 

171 www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



OPERASJON HEILOMVENDING 

bli morgendagens helse- og omsorgsarbeidere i Norge. Han begrunna 

dette slik i NRK: 

-Vi kommer til å trenge minst 100 000 flere folk i helsevesenet de 

nærmeste tiårene. Jeg tror ingen ser noen utsikt til at vi kan fylle det 

med folk som allerede er her i landet. 

-Vi blir eldre, og vi kan helbrede sykdommer som det tidligere ikke 

fantes medisiner for. Vi har ingen muligheter for å løse dette isolert 

sett. Jeg er bombesikker på at når Carl l. Hagen sitter på sykehjem, 

vil han veldig mye heller bli behandlet og pleid av en afrikaner, en in

der eller en tamil, enn ikke å få noen pleie i det hele tatt, sier Solheim 

med et smil om munnen. 247 

NRK meldte samme dag at statsrådskollega Bjarne Håkon Hanssen 

fulgte opp: 

Også Bjarne Håkon Hanssen sier utspillet bærer bud om en helt ny 

innvandringsdebatt her i landet. Han mener debatten ikke lenger vil 

handle om å begrense innvandringen, men derimot om hvordan vi 

skal kunne gjøre oss attraktive i konkurransen om arbeidskraft.248 

Hundretusener sitter på reservebenken 

De fleste afrikanere, indere og tamiler lever i samfunn som har en brøk

del av den norske dekninga med hjelpepleiere og sjukepleiere, og dessu

ten et mye lågere lønnsnivå enn Norge. Her kan Solheim og Hanssen 

gjøre seg «attraktive i konkurransen om arbeidskraft» uten å heve lønnsni

vået for dem som gjør det tyngste arbeidet i norsk helsevesen. 

Det finnes ei anna og svært enkel løysing, sjøl om den er ubegripe

lig for de to statsrådene: La hjelpepleiere, sjukepleiere og andre i pleie 

og omsorg få et kraftig lønnsløft. Tilby heiltidsjobb til dem som i dag 

arbeider deltid og som vil være glad for å slippe å løpe mellom flere ar

beidsgivere som i dag bare tilbyr stillingsbrøker på 17 eller 28 prosent. 
Eller for å si det med likestillings- og diskrimineringsombudet: 

Det er på tide å ta tak i utfordringene her hjemme, ikke bare søke lett

vinte løsninger utenlands. ( ... )Vi mangler arbeidsgivere som tør å gi 

folk en sjanse. Hundretusener av kvinner, innvandrere, seniorer og 

personer med nedsatt funksjonevne sitter i dag på reservebenken. 

Vær tøff. La ubrukte talenter få prøve seg på banen.249 

247 NRK Pl 27. mars 2007, http://www.nrk.no/nyheter!innenriks/1.2126196. 
248 Samme kilde. 
249 Debattinnlegg i Dagens Næringsliv 12. april2007. 

172 

l 
• 

- Det er på tide å ta 
tak i utfordringene 
her hjemme. 

Beate Gangås, 
likestillings- og 
diskrimineringsombud. 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



l 
• 

Sylvia Brustad 
gjorde politikerne i 
sykehusstyrene til 
systemets gisler. 

OPERASJON HEILOMVENDING 

Sjukehus skal ikke være butikk 

Vi trenger en ny lov om spesialisthelsetjenester som sier at pasientbe

handlinga skal styres ut fra helsefaglige hensyn, og ikke ut fra hva som 
gir best bedriftsøkonomisk resultat for hver sjukehusbedrift. 

Sjukehusreformen i 2001, som bare A, H og FrP stemte for, har 

blitt møtt med landsomfattende og stadig bedre organisert motstand. 
Folkebevegelsen for lokalsykehusene, som har blitt til gjennom mot

standsarbeidet, avholdt i mars 2007 ei landssamling for lokale sjukehu
saksjoner. Vedtaka derfra peiker på hva som trengs: 

l snart fire år har Folkebevegelsen og lokale aksjoner kjempet mot 

sentralisering, nedskjæringer, reduksjoner og nedbygging av tilbud 

på sykehus over hele landet. Den sterke kritikken mot mangelen på 

politisk styring og ansvar førte til at den rød-grønne regjeringa sør

get for at det kom politikere inn i styrene i helseforetakene. Men hel

se- og omsorgsminister Sylvia Brustad var raskt ute med å påpeke 

at politikere i helseforetakstyrene ikke representerer noen, men må 

følge helseforetaksloven. Det betyr at de blir gisler i systemet og ikke 

kan representere befolkningens interesser. Spesialisthelsetjenesten 

er en samfunnstjeneste som er regulert og styrt gjennom en rekke 

lover som setter krav til tilgjengelighet, helhet, likeverdighet, an

svarlighet, kvalitet og sikkerhet, bl.a. i Spesialisthelsetjenesteloven, 

Pasientrettighetsloven, Helsepersonelloven og loven om Psykisk hel

severn. 

Helse og sykehus er offentlig forvaltning. Foretaksorganisering, som 

bygger på en bedriftsøkonomisk modell, er ikke egnet til å oppfylle 

målene i disse lovene. Offentlig velferdsforvaltning er basert på ver

dier som fremmer solidaritet, likeverd og trygghet. Helseforetakene 

forvalter samfunnets fellesverdier, men i dag er det ingen som kan 

stilles til ansvar når helseforetakene gjennom endringer av tjeneste

tilbudet i realiteten setter seg utover lovbestemte krav. ( ... ) 

Reformen har hele tiden vært preget av mangel på demokrati, og den 

har skapt- og skaper stadig- usikkerhet og utrygghet i befolkningen. 

Dette har gitt seg uttrykk i streiker, fakkeltog og andre aksjoner over 

hele landet. Sykehuskampen har utløst den største protestbevegel

sen i befolkningen på mange tiår.( ... ) 

Da reformen ble innført var den i utgangspunktet sterkt underfinan

siert. Underfinansieringa er nå på rundt 7 milliarder, og økonomisty

ringa er helt ute av kontroll. Det samme skjedde med lignende refor

mer på New Zealand og i England. 
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Det er innlysende for de fleste at produksjon av varer er noe annet 

enn ytelse av helsehjelp. Den bedriftsøkonomiske tankegangen pas

ser ikke i helsetjenesten. Et sykehus skal ikke drives som en butikk, 

og en pasient kan aldri betraktes verken som en vare eller en kunde. 

Helsepersonell er ikke produsenter, men fagpersoner som yter vel

ferdstjenester. Organisatoriske rammer skal tilrettelegge for kvalitet, 

og kvaliteten skapes i møtet mellom den enkelte pasient og behand

lings- og pleiepersonellet. 

På bakgrunn av dette mener landssamlinga i Folkebevegelsen 25. 

mars 2007 at sykehusreformen må avvikles. Sykehusene må igjen bli 

en del av den offentlige forvaltningen og styres av folkevalgte politi

kere. Sykehusene tilhører folket gjennom sine folkevalgte, ingen an
dre!zso 

Denne uttalelsen, vedtatt av en organisasjon med lokal oppslutning på 

tvers av alle partiskiller, forteller mye om hvor stor avstand det er mellom 

dagens statsledelse og alminnelige menneskers hverdag. Organiseringa 

gjør at dette skaper styrke, og ikke oppgitthet. 

Solidaritetstenking bør styre både skatt og pensjon 

Kampen for å opprettfolde AFP (avtalefesta pensjon) blir det neste sto

re slaget om framtidas pensjonsordninger. Tariffoppgjøret våren 2008 
kommer til å handle om AFP og om forsvar for de offentlige tjeneste

pensjonsordningene. 

Fagforeningene har mye å vinne på å kople forsvaret av pen

sjonsrettighetene sammen med krav om endringer i skattesystemet. 

Kapitalistenes inntekt fra andres arbeid - det som kalles kapitalinntekt 
-bør minst bli beskatta omtrent sorn lønnsinntekt. 

Både den nåværende regjeringa og den forrige har i likhet med forsi

kringsselskapa satsa alt på at fagforeningene og andre skal bli så slått ut 

av råkjøret mot folketrygda at de gir opp å stille offensive krav. Men et 

pensjonssystem bygd på solidaritetsprinsippet i folketrygda er da virke
lig ikke mer utenkelig i 2010 enn det var før 1967. 

For den jamne lønnstaker er det uproblematisk å opprettholde ei 

ordning der de årlige pensjonsutbetalingene finansieres over statsbud
sjettet, på akkurat samme måte som skoler, vegvedlikehold og sjukehus. 

Pensjonsrådgiver Harald Engelstad påpeker det som verken statsminis
ter eller finansminister vil snakke om: 

250 Vedtak fra Landssamling for lokale sykehusaksjoner 24. -25- mars 2007. 
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Ingen spør hvordan vi har greid en tredobling av pensjonskostnade

ne i folketrygden de siste tretti år, uten økt trygdeavgift. Vi har deri

mot all grunn til å tro at de yrkesaktive faktisk vil være villige til å be

tale skatt for å sikre sine foreldre- og senere sine egne pensjoner. Og 

hvordan kan det ha seg at vi har greid en tredobling av folketrygdens 

pensjonskostnader de siste tretti år- uten noen nasjonalformue, 

men ikke skal kunne greie en skarve dobling av pensjonskostnadene 

de neste 50 år- med en betydelig nasjonalformue i bunnen ?251 

Viss Norge om 50 år bruker noen få prosenter mer av bruttonasjonal

produktet på pensjoner, så vil det være et naturlig resultat av sam

funns- og velstandsutviklinga. Hovedfeilene ved dagens folketrygd 

er at den gir altfor lite til dem som er heilt avhengige av trygda, og at 

pensjonsalderen er altfor høy i forhold til krava de fleste møter i ar

beidslivet. 

De fleste er fortsatt enig i at om A brekker et bein, så kan han ikke 

kreve bedre sjukehusservice enn det B får i samme situasjon, bare fordi 
A har betalt mer skatt enn B. Denne solidaritetstenkinga er verdt å slåss 

for. Den må også gjelde pensjonene. 
Pensjonsrådgiver Engelstad sier at de fleste politikere overdimensjo

nerer «eldrebølgen» med skremsler om at «det blir dobbelt så mange over 

67 år om 50 år>>. Hans enkle spørsmål til disse politikerne er: 

Hvorfor har det da gått så greit de siste 50 år da vi har hatt mer enn 

dobling av antallet 67+ fra 1950 og til 2000? Har de yrkesaktive be

gynt å nekte å betale skatt fordi det er dobbelt så mange over 67 år i 

dag, som det var i 1950? 

Kommunale tjenester på et anstendig nivå 

Fra 1995 til2005 kombinerte ulike regjeringer en beinhard økonono
misk tvang mot kommunene med ei formidabel opptrapping av norske 
utenlandsinvesteringer. Finansministrene har holdt gasspedalen i bånn 
og fått stadig større fart på kapitalstrømmen ut av landet. Aldri har det 
gått fortere enn i 2006, det første hele året med rødgrønt styre. Nesten 1 
100 milliarder kroner forsvant ut av landet.252 Det er nær tre milliarder 
kroner daglig. Svært mye av dette er statens penger, og finansministeren 

251 Du kan lese mer av Harald Engelstads kommentarer her: 
http://www.pensjonsboka.no/ 

252 Dette er bygd på Statistisk sentralbyrås anslag per 10. apri12007. Det foreløpige tallet 
var da 1082 milliarder, men det blir justert etter hvert. 
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har nå foreslått at staten skal bruke hele 60 prosent av oljefondet til å 

kjøpe aksjer på ulike børser. Beløpa er så store at de blir ufattelige. 
I denne situasjonen kom den rødgrønne regjeringa med et statsbud

sjett for 2007 som betyr at kommunenes og fYlkenes frie inntekter blir 

minst tre milliarder kroner mindre enn de var i 2006. Skoleelever og 

brukere av heimetjenester må svi for denne nedskjæringa. 

I åra fra 2001 til2005 var kommuneinntektenes andel av bruttona

sjonalproduktet drøyt to prosentenheter under nivået på begynnelsen 

av 1990-tallet. Om andelen bare kommer opp igjen på nivået fra pe

rioden 1991-95, vil kommunene ha 35-40 milliarder mer til rådighet 

årlig. Det løser så visst ikke alle problemer, men det vil hjelpe. Ei slik 

forbedring av kommunenes økonomi, vil tilsvare 10-15 dager av fjorår

ets kapitaleksport. 

Skole for folkets behov og ikke for kapitalens 

Med ny privatskolelov har regjeringa satt en stopper for videre vekst i de 

kommersielle privatskolene. Dette er utmerka. Samtidig fjerner de retten 

til statsstøtte til foreldredrevne grunnskoler der kommunen har lagt den 

kommunale skolen. Det er langt fra utmerka. Skjønt retten finnes jo fort

satt, men nå må foreldre i slike situasjoner gå omvegen om et religiøst el

ler pedagogisk alternativ. Det fins rødgrønn opposisjon mot dette, sjøl om 
regjeringa har sagt sitt. - Økonomien i sentraliseringa blir vesentleg mindre 

dersom foreldra kan startefriskole, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).253 

Privatskolene er bare en del av skolepolitikken. Kunnskapsminister 

Djupedal bagatelliserte de problema skolen sliter med, da han talte til 

SVs landsmøte. Da var det gått fem måneder sia han sjøl trakk tilbake 

statstilskudd på 350 millioner kroner til undervisning for minoritets

språklige elever. Under foredragstitelenAlle kan nå sine mål snakka han 

slik om den nye privatskoleloven: 

Med den parkerer vi Høyres kommersialisering av skolen. Med det 
har vi fullført det mandatet velgerne ga oss- stanset privatisering av 
skolen. 

Dagens lovforslag setter endelig punktum for Høyres anslag mot fel

lesskolen. Med dette trygger vi fellesskolen, og er tilbake til det som 

har vært den brede konsensus i norsk utdanningspolitikk- skape en 

fellesskole for alle.254 

253 Intervju i Klassekampen 24. mars 2007. 
254 Kunnskapsminister Øystein Djupedals tale til SVs landsmøte 23. mars 2007. 
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at grupper av eliteelever kappes om å kjøre igjennom grunnopplæringa 
på rekordtid. 

Til tross for Soria Moria-erklæringas ord om å «prioritere økt læ
rertetthet», er for små statlige bevilgninger fortsatt en hovedtrussel mot 
den offentlige skolen. Når Kristin Clemets friskolelov nå er historie, bør 
vi la det være ei oppmuntring til å kreve gjeninnføring av skoleklassene 
og klassedelingstallet og avvikling av alle systemer med stykkprisfinan

siering. 
Elevenes boikottaksjoner gjorde slutt på Clemet-versjonen av de na

sjonale prøvene, som et enstemmig storting sto bak. Det vil være bra for 

skolen om Djupedals light-utgave får samme skjebne neste skoleår. 

Samkvem med andre land må bygges på likeverd 

Norge kan føre en sjølstendig utenrikspolitikk. Det er en av fordelene 
med å ikke være medlem av EU. Vi må ta på alvor at så lenge et land 

fører utenlandskrig og undertrykker andre, kan heller ikke landet sjøl 
oppnå noen virkelig frihet. Derfor må den rødgrønne regjeringas part
nerskap med USA avvikles. 

Norge og norske selskap bør avvikle økonomiske avtaler som ikke er 

bygd på likeverd og gjensidig fordel. Det må gjelde Telenor i Bangladesh 
likesåvel som Hydro Statoil i Aserbajdsjan. Norge bør gå på tvers av 
politikken til WTO (Verdens handelsorganisasjon) og hevde at land 
i Asia, Mrika og Latin-Amerika har rett til å beskytte seg mot uten
landske oppkjøp og imperialistisk utnytting. Dette er naturlig ettersom 
Norge sjøl brukte konsesjonslover og andre vernetiltak for å bygge opp 
vårt eget samfunn i de første tiåra etter at vi blei en sjølstendig stat. 

Dette er nødvendig for å bygge framtidige allianser med stater og 
bevegelser som slåss for en ny og rettferdig økonomisk verdensorden. 

De som har felles interesser, bør samle seg mot felles fiende 

Ei virkelig heilomvendig i norsk politikk må kjempes fram og organise
res nedafra. Ei regjering får det ikke til, sjøl om også regjeringsmedlem
mer ønsker det. Dette har blant anna å gjøre med de rammevilkåra som 
et regjeringsparti i dagens Norge må godta. 

Ei regjering må styre innafor rammene av EØS-avtalen. Den sier at 
kapitalens fire friheter og EUs lover, med noen viktige unntak, også skal 
gjelde i Norge. EØS-avtalen undergraver hver dag de to folkeavstem-
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ningenes nei til EU-medlemsskap. Slik vil det være fram til Norge sier 

opp EØS-avtalen og får til en handelsavtale med EU. Sveits har hatt 
handelsavtale sia landet i 1992 sa neitakk til EØS. De to nei-partia i 

regjeringa, SV og Sp, fører en politikk som gradvis gjør Norge mer likt 
EU. Det er såpass pinlig at de nødig snakker om det. Sp, KrF og V har 

gjort det samme tidligere. 
Ei regjering må også godta Natos nye og offensive strategi fra 

1999. Så lenge Norge er med i Schengen, må landet følge regelverket i 

Schengen-systemet. Men det er fortsatt UDI som avgjør hvem som får 

asyl eller opphold på anna grunnlag i Norge. Og Stortinget bestemmer 
lover og regler som både UDI- og klageorganet Utlendingsnemnda 

-skal følge. Det er ikke nødvendig med så stor utkastingsbrutalitet som 
statsråd Bjarne Håkon Hanssen siste året har vist overfor blant anna 

afghanske flyktninger. 

Toppledelsene i stortingspartia synes regjeringsmakt er så viktig at 
de gjerne administrerer en politikk som et partilandsmøte har sagt nei 
tiL De som vil slåss for ei politisk heilomvending, gjør klokt i å ta hen

syn til at dette er situasjonen i dagens Norge. Det kan også være lurt å 

se litt på hvordan organisasjoner har oppstått, ikke minst innafor arbei
derbevegelsen. 

Organiseringa av produksjonen forma arbeiderorganiseringa 

Fagforeningene er prega av hvordan den kapitalistiske produksjonen har 
vært organisert. Produksjon etter samlebandsprinsippet i store fabrikker 
skapte tidlig i forrige århundre en hierarkisk bedriftsorganisasjon med 

arbeiderne nederst. Over dem stod basen, formannen, ingeniøren og di
rektøren på ulike trinn. Fagforeningene og arbeiderpartia blei bygd et
ter omtrent samme organisasjonsmodell. Ja, de kopierte i hovedsak ka

pitalistenes måte å organisere produksjonen på. Vi fikk pyramideforma 
- eller hierarkiske - organisasjoner. Sjøl om formålet med arbeidernes 

organisering var det stikk motsatte, så blei utseendet svært likt. 
Da fulgte fleire nisser med på lasset. Maktkonsentrasjon i toppen, 

med kontroll og undertrykking nedover, ligger innebygd i organiseringa 
av produksjonen. Dette blei en del av strukturen i fagforeningene og 
arbeiderpartia. Det er nokså ugreitt når formålet med arbeiderorganise
ringa nettopp er å oppheve slike maktstrukturer i samfunnet ellers. De 
siste åras forbundssammenslåinger har ikke brutt med denne arven. 
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Behovet for en Gud, en føydalherre og allvitende ledere 

Har du et våkent øye for at føydale trekk kan overleve gjennom ge
nerasjoner, så kan du se sammenhengen og likheta mellom det reli

giøse behovet for en Gud og behovet for føydalherren, direktøren og 

den allvitende partiledelsen eller fagforeningsbossen. Dette har lite å 

gjøre med moral eller personlige egenskaper. Bedriftseiernes prinsipp 

for organisering av produksjonen preger alle områder av samfunnslivet. 

Det er bare å se på hvordan statlig og kommunalt byråkrati, helsevesen, 
forsvaret eller utdanningsinstitusjonene blei bygd opp. Det er omtrent 

same hierarkiske oppbygginga hele vegen, bygd på displinering gjen

nom makttiltak. Helt i tråd med dette fastslo helseminister Tore Tønne 

(Ap) i 2000 at «sykehus driften skal organiseres som foretak etter modell av 

aksjeloven». 257 

Teppeveverne i Kulan-Bulak 

Også mennesker som organiserer seg for frigjøring og for å bekjempe 

undertrykking, blir prega av den kulturelle arva fra herskerne i samfun

net de vil endre. Røde ledere er ikke noe unntak. De får også makt og 

blir prega av den. 

Bertold Brecht skreiv et dikt om hvordan en ungdom i Sør-T urkestan 

gjorde opprør mot den røde partiledelsen, etter at revolusjonslederen 

Lenin døde i 1924. Partiledelsen hadde arva det gamle samfunnets se

remonitradisjoner. De påla partiavdelingene å samle inn penger for å 
sette opp byster og statuer av Lenin. Teppeveverne i Kulan-Bulak fulgte 

ordren og samla inn penger til ei gipsbyste. Men unge Stepa Gamalev 

meinte dette var galt. Partiet burde heller gjøre noe for å bekjempe årsa

ken til den feberen som tok livet av så mange. Brecht beskriver det som 

skjedde videre: 
Men mens pengene til bysten blir samlet inn 

står alle 

rystende av feber og teller 

med skjelvende hender de kopekene de har slitt for. 

Og rødegardisten Stepa Gamalev, som 

teller omhyggelig og følger nøye med, 

ser hvordan de gjerne vil ære Lenin og fryder seg. 

Men han ser også de ustø hendene 

og setter plutselig frem et forslag: 

257 Statsrådens uttalelse er gjengitt i Drammens Tidende 5. desember 2000 i reportasjen 
"Helserevolusjonen startet i Drammen". 
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Vi kjøper petroleum for pengene til bysten og 

heller petroleum i myrpyttene bak kamelkirkegården 

der de myggene kommer fra, som 

smitter oss med feber. 

Altså: Å bekjempe feberen i Kulan-Bulak, nettopp 

for å ære den avdøde, men da 

samtidig ikke glemme 

kamerat Lenin. 

Dette vedtok de. Og på Lenins dag bar de 

sine bulkede spann, f)rlt med svart petroleum, 

i rad og rekke til myren 

og helte petroleum i myrpyttene. 

Sånn hjalp de seg selv i det de æret Lenin, og æret Lenin i det de 

hjalp seg selv, og hadde altså forstått Lenin. 

Det blir aldri noen virkelig heilomvending uten at de som er nederst i 

organisasjonene tenker og handler sjølstendig. De må, uten sammenlik

ning for øvrig, ta ansvar, slik Stepa Gamalev gjorde. Det er vegen å gå i 

stedet for å gjennomføre enhver ordre eller beskjed som kommer fra re

gjering, rådmann eller partiledelse. Brecht skildra også et politisk møte 

i Kulan-Bulak kvelden etter at teppeveverne hadde tømt petroleum ut

over myrhulla for å utrydde myggen som spredde sjukdom. En av mø

tedeltakerne reiste seg og foreslo: 

at det på jernbanestasjonen ble satt opp en 

minnetavle 

over det de hadde gjort, med nøyaktige 

opplysninger om den endrede plan og hvordan 

Leninbysten ble til et tonn petroleum mot feberen. 

Og alt dette for å ære Lenin. 

Dette ble også gjort 

og minnetavlen står der. 258 

Er det sant at ledere veit bedre enn andre? 

Det finst knapt en organisasjon i Norge som ikke sliter med problem, 

fordi ellers fornuftige medlemmer tror det er «noen» som veit og kan 

best i kraft av posisjon eller tittel. Vi er alle opplærte til å tro at de sty
rende veit bedre enn vi sjøl. Ei forening eller en ungdomsorganisasjon 

258 Diktet Teppeveveme i Kulan-Bulak ærer Lenin. Norsk gjendikting ved Georg 
Johannessen. DNB 1968 
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behøver ikke være stor før det brer seg ei holdning om at lederne er klo

kere enn vanlige medlemmer. I dagens Norge er lederne oftest menn. 

Mange slags politiske omveltinger og mye tålmodig ideologisk kamp 
må til til før etterkommerne våre kan skape et samfunn der kløfta mel
lom styrende og styrte blir erstatta av alles direkte innflytelse på egne liv 
og på utviklinga av samfunnet. 

Filosofisk sett er både du og jeg og hver av lederne våre like velori
enterte som frosken som ser himmelen fra bunnen av brønnen. Han ser 

sin del av himmelen og trur han dermed kjenner universet. Midt i viktig 
strev med daglige oppgaver, er det lett å glømme hva slags framtidssam

funn vi slåss for. En av de som grunnla Sosialistisk Folkeparti i 1960, 
Finn Gustavsen (1926-2005), gav klart svar da Klassekampen for ni år 

sia spurte etter framtidsvisjonen hans: 

-Det er eit klasselaust samfunn. Målet er sjølvsagt kommunismen. 

Det dummaste eg høyrer er at 'kommunismen er daud', det er eit 

idiotisk utsagn. ( ... ) Klårt det trengst ein revolusjon i Noreg, vi vil jo 

ha grunnleggjande endring, eit heilt anna samfunn.259 

Hva slags organisering trengs? 

Organisasjon er fattigmanns kapital.260 Demokratisk organisering som 
tar utgangspunkt i det som virkelig er felles interesser, kan vokse til en 
voldsom styrke. Et ferskt eksempel er Folkebevegelsen for lokalsykehu

sene. Den har på få år blitt ei motkraft mot den høyrepolitikken som 
toppledelsen i Ap, H og FrP samla seg om i 2001. Folkebevegelsen er 
tverrpolitisk og bygd på lokale forsvarskomiteer for lokalsjukehusa. De 
eksisterende partia virker splittende og er ubrukbare som grunnenheter 
i en slik kamp, ettersom de er hemma av avtaler og allianser i Stortinget 
og lojalitet til skiftende regjeringer. Fagforbunda er også utilstrekkelige, 
slik det ble godt synlig da toppledelsen i Norsk Kommuneforbund i mai 
2001 satte alt inn på å hindre en politisk streik mot høyrepolitikken. 

I åra som kommer blir det bruk for liknende demokratisk oppbygde 

organisasjoner på flere områder. Det trengs nok også nye aksjons- og 
kampformer for å legge press på den nasjonale, tverrpolitiske makteli
ten i Oslo. 

259 Klassekampen 7. mars 1998. 
260 Uttrykket er lånt fra Pål Steigans innledning på U pop-møte i Studentersamfunnet i 

Oslo 27. februar 2006. 
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De leder an i det 
største sosiale 

tilbakeslaget hittil. 

OPERASJON HEILOMVENDING 

En venstresving rundt Soria Moria 

Etter stortingsvalget i 2005 er det skapt en underlig situasjon. Den 

rødgrønne regjeringa lovte ny kurs da den overtok ledelsen av staten. 
Kristin Halvorsen, vår nåværende finansminister blei møtt med stående 

applaus, da hun lovte LO-kongressen å parkere høyrekreftene på sidelinja. 

Jens Stoltenberg ble statsminister på nytt etter sin hilsen til de 10 000 
som sloss mot nedlegginga av den lønnsomme papirfabrikken Union. 
Han lovte at den nye regjeringa skulle vise at det nytter, når arbeidere 

slåss mot slike nedlegginger. Han lovte en ny næringspolitikk, der sta

ten skulle stille opp på arbeidernes side. 
Slik snakker ministrene og statssekretærene og partifunksjonærene 

fortsatt. De sier de har gjennomført den heilomvendinga de lovte. Og 

noe har de gjort. De gjenoppretta arbeidsmiljøloven. De satte stopp for 

godkjenning av flere kommersielle privatskoler og stappa utskillinga av 
drifts- og vedlikeholdsoppgavene i Jernbaneverket. Hver slik enkeltsak 

er viktig, men noen kursendring utgjør de ikke. I de store, overordna sa
kene er statens politikk den samme, etter at regjeringspartnerne tok en 
venstresving rundt Soria Moria: 

- Markedsstyringa av sjukehusa fortsetter. Det var først med rødgrønn 

regjering at Helse Øst og Helse Sør blei til ett gigantforetak. 
-Norsk utenlandskrig trappes opp, samtidig som de sier «Vi vil være en 

tydeligfredsnaijon» De har sendt flere soldater til krig for USA enn noen 
tidligere regjering. 

-De leder an i det største sosiale tilbakeslaget hittil. De sa de skal gi alle 

grupper høyere pensjon, men allierer seg med de borgerlige og kutter 
grovt i pensjonen til dem som tjener minst og arbeider hardest. 

Den danske forfatteren H. C. Andersen levde på 1800-tallet. Han 
skreiv et eventyr om en keiser som var så glad i pene klær at han brukte 
alle pengene sine til pynt og stas. 

På den tida var keiseren og staten i praksis ett og det samme. Ingen 
hadde hørt om et statsapparat med en ledelse bygd på demokratiske valg. 
Keiseren var staten, med støtte av noen få, handplukka menn. Men så: 

En dag kom det også to bedragere. De ga seg ut for å være vevere, og sa at de kunne 

veve de herligste stoffer som noen kunne tenke seg. Ikke alene var farvene og møn

strene usedvanlig vakre, men de klærne som ble sydd av stoffene, hadde også den 

forunderlige egenskap at de ble usynlige for dem som ikke dugde i embedet sitt, 

eller som var utillatelig dumme. 

183 www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



OPERASJON HEILOMVENDING 

Veverne fikk raskt oppdraget med å sy keiseren nye klær av dette fantas

tiske stoffet. I dagevis satt de med de tomme vevstolene sine og vevde 

stoff av luft. Da de var ferdige, hjalp de til med å kle opp keiseren til det 

store opptoget gjennom byen. 

- Vil nå Deres keiserlige majestet behage å ta klærne av? sa bedragerne. Så skal 

De få på Dem de nye her borte foran det store speilet. Keiseren tok av seg klærne, 

og bedragerne oppførte seg som om de rakte ham de nye, stykke for stykke. De 

tok ham om livet, og lot som om de bandt noe fast: Det var slepet, og keiseren 

snudde og vendte seg foran speilet. 

-Å nei, hvor godt de kler ham! Så praktfullt de sitter, sa de alle sammen. Og for 

et mønster! For noen farger! Det er en meget kostbar drakt!( ... ) 

Og så gikk keiseren i opptoget under den vakre tronhimmelen, og alle mennes

kene på gaten og i vinduene sa: 

-Å nei, så makeløse keiserens nye klær er. For et vidunderlig slep han har på kjo

len. Og så nydelig som de sitter.( ... ) 

-Men han har jo ikke noe på seg! sa plutselig et lite barn. 

-Å herregud, hør på den uskyldiges røst, sa faren. Og den ene hvisket til den an-

dre hva det lille barnet hadde sagt: Han har jo ikke noe på seg, er det et lite barn 

som sier, han har jo ikke noe på seg. 

- Han har jo ikke noe på seg! ropte til slutt hele folket. 

Og det grøsset i Keiseren, for han syntes de hadde rett. Men han tenkte som så: 

-Nå må jeg holde ut gjennom hele opptoget. 

Og så kneiste han med nakken og holdt hodet enda høyere, og kammer herrene 

gikk der og bar på slepet som slett ikke fantes. 

Jeg syns dette har noen likhetstrekk med det vi opplever nå. Rett nok er 
mye forandra. Staten er ikke lenger en enkeltperson. Et omfattende og 

uoversiktlig maktapparat utformer statens politikk. Regjeringa står til 
ansvar for det folkevalgte Stortinget. Rundt statsrådene er det et stort 

antall rådgivere og informasjonsmedarbeidere. De hjelper til med å fin

ne ut hva statsrådene skal si til mediene, og hvordan de skal si det, slik 

som da Jens Stoltenberg og Bjarne Håkon Hanssen holdt den historis
ke presseframlegginga av den nye alderspensjonen. 

De tar styringssignala fra Brussel og Washington 

Viss du skifter ut ordet keiseren med «statens politikk» og prøver å lese 
eventyret på nytt, ser du ikke da at det er noe som likner? For hva er det 
vi ser når arbeiderne nå slåss mot utflagging av den superlønnsomme 
Tiedemanns Tobaksfabrikk? Og når kystbefolkninga ruster til forsvars-
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kamp mot de omsettelige kvotene for fiskefartøy under 15 meter? Og i 

ei rekke andre saker? Ser vi ikke gang på gang at statens politikk føres 

videre på omtrent den samme kursen som folket ville bli kvitt i 2005? 

Og som de rødgrønne lovte å parkere på sidelinja. 

I eventyret handla det om bedragere som tjente seg rike på en pynte

sjuk keiser. I dag handler det om moderne politikere som styrer et stort 

statsapparat. De samler seg politisk kapital ved å fortelle befolkninga at 

statens politikk har gjennomgått ei heilomvending, og at politikken nå 

går i ei heilt anna retning enn den gjorde fram til 2005. De snakker om 

Soria Moria, men innretter seg i praksis etter styringssignala fra Brussel 

og Washington. 
Det siste har de for øvrig felles med mange parti som prøver å vinne 

oppslutning ved å si noe anna enn det de gjør. I pensjonssaka er det ingen 

som overgår FrP sitt dobbeltspill. FrP har i mange år vært bank- og for

sikringskapitalens fremste talerør. FrP har gjentatt og gjentatt at de som 

ikke ordner seg avtaler med private forsikringsselskap, de skal bare ha 

minstepensjonen i folketrygda når de går av med pensjon. Folketrygda 

for øvrig hadde blitt avvikla, om Stortinget hadde vedtatt FrPs forslag 

fra Pensjonskommisjonen. Når dette partiet nå opptrer som folketryg

das forsvarere noen måneder før et valg, overgår de summen av alt det 

falskspillet som H. C. Andersen beskrev så mesterlig. 

l Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga har på si side til 

• dels overtatt den rolla som veverne hadde i eventyret. Når noen antyder 
Innerst inne veit de at at statens politikk er verken rød eller grønn, kneiser de med nakken og 
de rød-grønne klærne 

knapt nok finnes. holder hodet enda høyere. Men innerst inne veit de nok at de rødgrønne 
klærne knapt nok finnes. Og om de sjøl ikke syns det er flaut å gå nakne 
omkring, så er det nok flere av velgerne deres som syns det tar seg dår

lig ut. 
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Gjennomsnittlig levealder i noen yrker 
Gjennomsnittlig levealder varierer kraftig fra yrke til yrke. De som har de tyngste jobbene, lever 
kortest. Vi finner tilsvarende forskjeller i forventa gjenstående levealder både for 62-åringer og 67-
åringer. Kvinner lever lenger enn menn, men de yrkesmessige variasjonene er de samme. Den nye 
alderspensjonen som regjeringa og Stortinget vil innføre, gir mer til de som har de minst slitsomme 
yrkene, på bekostning av de som sliter seg ut tidlig. 

Forventa levealder for noen yrker 
KVINNER 2004 

MENN 2004 Fysioterapeuter 84,9år 

Prester 81,0 år Lærere 84,1 år 

Universitets- og høgskolelærere 80.7 år Førskolelærere 83,6 år 

Rørleggere 75.7 år Sykepleiere 83,2 år 

Bussjåfører 75,6 år Pleiere i psykisk helsevern 82,5 år 

Sveisere 73.8 år Bankfunksjonærer 82,0 år 

Truckkjørere 72.8år Renholdere 80,5 år 

Renholdere 71,4 år Pakke· om emballeringsarbeidere 80,2 år 

Matroser 69,8 år Kjøkken medhjelpere 80,0 år 

Forventa gjenstående levetid etter fylte 67 og 62 år for menn i noen yrker 

Yrke Levetid etter 67 ar Levetid etter 62 ar 

Universitets og høgskolelærere 17,7 22,0 

Prester 17,4 21,6 

Lærere 15,9 19,6 

Bygningsarbeidere 14,5 18,2 

Bussjåfører 14,3 17,9 

Sveisere 13,7 17,1 

Lagerarbeidere 13,4 16,9 

Renholdere 13,4 16,2 

Murere 12,9 17,0 

Hovmestere, servitører 11.2 14,9 

Forventa gjenstående levetid etter fylte 67 og 62 år for kvinner i noen yrker 

Yrke Levetid etter 67 ar Levetid etter 62 ar 

Fysioterapeuter 20,8 25,2 

Lektorer, adjunkter 20,1 24,6 

Førskolelærere 19,7 24,0 

Hjelpepersonale i sykepleien 19,1 22,8 

Sykeplerere 18,8 23,5 

Bankfunksjonærer 18,4 22,5 

Renholdere 17,4 21,5 

Pakke- og emballeringsarbeidere 17,3 21,3 

Jern- og metallarbeidere 17,0 20,7 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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Hefte om Venezuela 
-Hva har den bolivarske revolusjonen 
ført til for befolkningen og det politiske 
systemet i Venezuela? 
-Hva er konsekvensene for USA og 
regionen? 
Heftet er skrevet av Olaf Svorstøl 
Sierraalta og Peter M. Johnansen. 
Nylig utgitt av Rødt!. 
Pris: kr 30 Bestill fra roedt@marxisme. no 
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