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Justere for
å bevare
Politikere i de fleste leire kan finne noe å
glede seg over i en fersk Fafo-undersøkelse
om folks syn på innstramninger og endringer i statlige velferdsordninger. At et økende
flertall anser det nødvendig med et høyt
skattenivå – og at det er en utbredt vilje til å
øke skattene om det skulle bli nødvendig
for å sikre velferden – noteres med entusiasme hos de rødgrønne. Målingen viser
også at et klart flertall, uansett partitilhørighet, mener at den norske velferdsmodellen
gir et vern mot økonomiske nedgangstider.
Denne oppslutningen om modellen er en
vesentlig del av selve grunnmuren for
velferdsstaten.
Mer overraskende er det at et flertall også
er villig til å godta innstramninger i velferdsordningene for å sikre norsk økonomi.
I forhold til tradisjonelle krav og løfter om
økte bevilgninger, avdekkes nå en reell
holdningsendring. Samfunnsforskere har
her et spekter av forklaringer, fra krisen i
europeisk økonomi til rapporter om misbruk av ordningene. Den eldrebølgen som
stadig rykker nærmere, stemmer nok også
til realisme. Det samme burde sårbarheten
for svingninger i oljeprisen gjøre, en underkommunisert problemstilling i valgkampen.
Vel fire av ti i målingen går endog inn for en
viss tilstramning i sykelønnsordningen, en
av tre blant Ap-velgerne. Hele seks av ti er
generelt av den oppfatning at noe mindre
sjenerøse ordninger vil få flere ut i jobb og til
å klare seg selv. Hittil har fremstøt for å
stramme til i sykelønnen, raskt blitt parkert,
som da Ap skulle i gang med å bremse
utgiftsveksten på denne posten rett etter
forrige valg. Foran dette valget regner et
flertall av de spurte med reformer og
innstramninger om de borgerlige skulle
vinne.
Og skal man tro Fafo-tallene ligger altså
velgerne foran politikerne. Justeringer i
velferden er langt på vei luket ut av partiprogrammene, og temaet avstedkommer
beskyldninger, tilbakevisninger, dels
mumling, i valgkampen. Få våger en
nøktern debatt om nødvendigheten av å
nedjustere verdens beste ordning til for
eksempel verdens nest beste. I så måte er
det noe forfriskende over endringsviljen
hos ungdomspartienes ledere. For dette
dreier seg ikke om å «rasere velferdsstaten»,
men – for å omskrive et klassisk slagord –
justere for å bevare.
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Kommunene trenger inntekter for å yte tjenester

H

i lokalmiljøet siden 3. januar 1889
er en fri avis som henvender seg til alle mennesker
i Fredrikstad-distriktet. Formålet er å fremme et konservativt samfunnssyn. Vi ønsker å bidra til en konstruktiv
utvikling av vårt lokalsamfunn, for å bevare det beste i det
bestående. I vårt arbeid opptrer vi på vegne av våre lesere.
Det er i både redaksjonens og lesernes interesse at vår
redaksjonelle virksomhet skjer uavhengig av eiere, politiske
partier og interessegrupper. Samfunnsdebatten er avisens
viktigste begrunnelse, og våre spalter står åpne for alle.

Replikk

Stein Erik Lauvås
3.-kandidat Østfold Ap

øyre og Frp lover sterke endringer i politikken dersom de får flertall ved valget. Det tror
jeg dem på. De lover også at de skal gjennomføre
store kommunesammenslåinger med tvang. Jeg
tror dem på det også. Spørsmålet er om disse
endringene for eksempel vil sette kommunene i
bedre stand til å gi innbyggerne sine et bedre
tilbud innen helse, skole og kultur.
Så langt jeg kan se i forslagene til Høyre vil alle
østfoldkommunene tape penger. Dette fordi et
inntektssystem slik Høyre tydeligvis vil ha fører
til at de mest skattesterke kommunene vil få mer

mens de skattesvake kommunene vil få mindre.
Et system slik Høyre vil ha gir færre sykepleiere, færre lærere, flere hull i kommunale veier,
mindre til frivillige lag og foreninger, mindre til
næringsutvikling, kort sagt så må nok de aller
fleste kommunestyrer i Østfold kutte i tjenester.
Jeg har større tro på et alternativ der kommunene kan få inntekter som gjør dem i stand til å
levere gode tjenester. Arbeiderpartiet vil fortsette
å satse på kommunene som tjenesteleverandør
hvor gode fellesskapsløsninger settes foran
skattekutt og privatisering innen skole og helse.

Så langt jeg
vet, er det ikke
transportetatene det står på.
Her må ansvarlig
statsråd vise handlekraft!
Line Henriette Hjemdal
flere brev side 38-39

Passiviserende tankegang:

«Det årnær sæ» – ikke av seg selv
Kronikk

Stian Aske

daglig leder for Aske NorskTysk Forretningskommunikasjon, Klepp

F

redrikstad Fotballklubb er en
tradisjonsrik klubb, med
flere seriegull i 50-årene. Men
nå er det flere skjær i sjøen i
klubblokalene ved Glommas
utløp. Klubben er rykket ned til
Adeccoligaen, økonomien er
skakkjørt og trenerne har
kommet og gått de siste årene.
Kan nedturen ha noe å gjøre
med tanken om at «det ordner
seg» av seg selv?
Med andre ord: Hva skjer når
det brer om seg en kultur om at
alt kommer til å ordne seg? Vel,
ingenting er mer passiviserende
enn det.
Fredriksstad Blad kunne i
sommer melde om at en spiller
klubben har signert ikke blir
spilleklar i år likevel, overraskende nok. Reglene for avslaget
fra Norges Fotballforbund er
klare. Treneren forsøker likevel
å forklare situasjonen:
«Det svenske forbundet har
ingen problemer med denne
overgangen. Det er NFF som i
dette tilfelle setter seg på
bakbena».
Det er da virkelig utgjort at
FFK er nødt til å forholde seg til
eget forbunds regler, og ikke det
svenske forbundet. Men slik er
det.
Av og til forundres man over å
se hva en person sier for å dekke
over et dårlig forarbeid.
Videre kunne vi lese at
FFK-treneren «regnet med» at
overgangen ville være «uproblematisk». Svaret fra NFF er
likevel tindrende klart. Spilleren
vil ikke få spillelisens i år.
Situasjonen blir ikke bedre av
at FFK også tidligere har kjøpt

en spiller som kun fikk brukt
fotballskolene på trening.
Nemlig Gardar Johansson.
Etter å ha lest disse sakene
kan man ane følgende: I tanken
på at ting «årnær sæ» har man
latt være å gjøre et godt arbeid i
forkant av overgangene i
Fredrikstad Fotballklubb.
Generelt: Sniker det seg inn
en mentalitet om at ting til slutt
vil gå i orden av seg selv, legger
man fint til rette for å toe sine
hender, lene seg tilbake – og se
muligheter forspilles.
I en annen overgangssak i
sommer skaffet FFK – i siste
liten for overføring av overgangssum – nok midler til å
beholde spilleren Adaramola.
Men klubben kom ikke i kontakt
med klubben i Moldova som har
rettighetene til spilleren.
Likevel var man optimister i
Fredrikstad. Klart det ville
ordne seg.
«Planen er at han skal tilbake
hit, så får vi håpe det lar seg
ordne», sa FFK-treneren i en
kommentar til Fredriksstad
Blad.
I et hjertesukk i samme
artikkel sier treneren: «Det er
dette vi har jobbet for en god

Det er tydelig at
ting ikke alltid ordner
seg av seg selv.

stund nå, så vi håper selvfølgelig det ordner seg.»
Det er uansett lovlig sent å få
ting på plass siste uke før fristen
utløper. Og uttrykksmåten til
treneren tyder på at «det årnær
sæ»-filosofien kan ha krøpet et
stykke inn i klubblokalene i
Fredrikstad, om ikke til utpå
gressmatta.
Selv har jeg hatt inngående
intervjuer med tyskerne i

Signert

Vidar Henriksen

Med «Tussi»
på fatet

næringslivet om nordmenn.
Tyskerne sa at vi kan se på
nevnte livsfilosofi som en
gjenganger også i det norske
næringsliv generelt. Her et
utdrag fra min bok «Hvordan
lykkes i Tyskland»:
I stedet for å være kritisk og
finne ut av hvilke produkter som
kan slå gjennom i Tyskland,
kommer den norske optimismen
til uttrykk. Man sier kanskje:
«Det ordner seg», og «Vi ser det
litt an». (Informant D2) Denne
holdningen blir sett på som veldig
negativ i Tyskland. «I Tyskland
fungerer det ikke på den måten».
Informant D6 har sett nordmenns problemer med å oppfylle
de høye kravene i landet. Han
mener at forretningsklimaet vil
lide, «hvis ikke forretningspartnerne kjenner hverandre
tilstrekkelig og dermed ikke vet
hvilke krav som stilles i et
forretningsmessig samarbeid.
Tyskerne er mye mer nøyaktige,
mye mer oppmerksomme på
detaljer og prøver å ordne alt
etter gjeldende regelverk og en
utarbeidet plan. Nordmennene
derimot, [ ...] de prøver å gjøre
avtaler som er generelle. Man vet
[ ...] at nordmenn raskere vil gå
ut fra at ting vil ordne seg etter
hvert.» (Informant D6)
På den annen side: Klart det
virker støttende og positivt å
håpe på gode nyheter hvis man
selv ikke sitter med ansvaret. I
et innlegg i Dagsavisen mener
en leser at det har en god effekt
på mennesker i en vanskelig
situasjon å si til dem at det vil
ordne seg for dem. Og hun har jo
rett i det.
Men når en fotballklubb skal
drives forventes en annen
filosofi. I klubblokaler der
valgspråket «det ordner seg»
dominerer, vil på den annen
side det jordnære «å ta en dag
om gangen» nærmest fortone
seg som en visjonær og frisk
satsing.
Fotball er nå en ting. En høy
profesjonalitet forventes også
på kommunenivå.
-Hva skal være slagordet til
Fredrikstad? Etter initiativ fra
lokalpolitikerne henvendte



Fredriksstad Blad seg for et
par-tre år siden til egne lesere.
«Det årnær sæ i Fredriksta´»
og «Det årnær sæ for alle i
Fredrikstad» var to av forslagene politikerne hadde
nominert.
Hele listen her:
Det årnær sæ i Fredrikstad.
Det årnær sæ i Fredrikstad for
deg.
Byen alle vil flytte til.
Det årnær sæ for alle i Fredrikstad.
Fredrikstad, byen hvor det
årnær sæ.

Arkivtegning: Jørn Grynnerup

Det årnær sæ i Fredrikstad, hvis
du vil.
Det årnær sæ i Fredrikstad, for
folk flest.
Fredrikstad, en ren fornøyelse.
Temaet ble virkelig tatt på
alvor på formannskapsmøtet.
Fredriksstad Blad kunne melde
«at visjonsdiskusjonen la
beslag på en stor bit av den
timelange debatten om
kommuneplanens samfunnsdel».
Hvordan gikk avstemningen
om slagordet til Fredrikstad?

Fredrikstad kommune valgte
til slutt: «Fredrikstad – hvor det
årnær sæ for alle!» Ikke nok
med det. Slagordet ble Fredrikstad kommunes visjon i 2010.
Det må her nevnes at en
visjon per definisjon skal være
et mål som alle i organisasjonen jobber mot. Man må da
likevel med all respekt få si at
visjonen ovenfor ikke oppfattes som spesielt inspirerende
og visjonær.
Noe kan tyde på at også
kommunen har innsett dette. I
samfunnsdelen av kommune-

planen 2011–2023 (utkast) sto
det – på en av de første sidene
– klart og tydelig:
Referansegruppen mener at
kommunen bør få en annen
visjon enn: Fredrikstad – hvor
det årnær sæ!
Fredrikstad trenger en visjon
som er posisjonerende, som
blir en ledestjerne i alle
avgjørelser som tas, og som gir
nødvendig endringsretning.
Det er tydelig at ting ikke
alltid ordner seg av seg selv.

Du blir hva du spiser. I så
måte har jeg gjentatte ganger
blitt stemplet som gal.
Mye av skylden, eller æren
for det skal mine opphav ha.
– Du skal i det minste
smake, lød den klare
beskjed. Så om jeg ikke fikk
roquefort og lungemos inn
med morsmelka, så forsto
jeg tidlig at dette var noe jeg
kunne fordøye. Min bedre
halvdel har på sin side et
mer ambivalent forhold til
det å smake. For henne har
det nærmest vært en
slankekur å se sidemannen
gå til angrep på hva tallerken
har å by på. En gang da jeg
skulle sette tenna i et
smalahove mistet hun helt
appetitten. Årsak: spøkefullt
ønsket jeg å sjekke med
tannpirkeren hva sau-djevelen hadde mellom sine
tenner. Nok om det. Syk har
jeg sjelden blitt av gourmetopplevelsene. Ja, bortsett fra
den gang jeg hang rundt en
palme på Phi Phi Island,
hvor jeg så laksen i øya for
andre gang. – Tanken slo deg
vel aldri hvordan laksestykket hadde blitt fraktet fra det
norske farvann og ut til
denne thailandske øya? lød
det fra henne med tørr biff.
Under den årlige ferieturen til Rhodos ble jeg
derimot utsatt for et
komplott. Min gode venn
Vangelis fikk besøk av sin
igjen gode kompis Tassos. Et
nydelig grillspidd ble jeg
eksklusivt servert av Tassos.
Med paprika på toppen og
løk i bunnen, samt to
kjøttboller i midten. De to
brune kulene var riktignok
seige, så spørsmålet var.
– Hva er ingrediensene?
– Donkey-balls. På godt
norsk eseltestikler.....

Våre kronikker

har et fast format med plass til
4000 tegn, inkludert mellomrom.
Replikk-spalten er på 1100 tegn.
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