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LEDER

Grønt alternativ
Småpartiene som stiller 
til valg gjør krav på å bli 
sett og hørt, men må pas-
sere «promillegrensen» 
for å bli en faktor i man-
datkampen i Finnmark. 
Best odds har miljøpartiet 
De Grønne og førstekan-
didat Fabrice Caline fra 
Loppa. Han kan raskt og 
uventet surfe inn et utjev-
ningsmandat hvis den 
nasjonale bølgen holder 
stand.

Under sekkeposten «an-
dre» finne vi alt fra hyperkonservative partier som De 
Kristne og Demokratene, til en helt særegen altaliste 
for sykehuskamp. De har alle sine velgergrupper basert 
på helt særskilte interesser og får dermed en utfordring 
når de skal framstå som helhetlige alternativer.

Miljøpartiet De Grønne kan raskt bli noe mer enn en 
kuriositet, ikke minst på grunn av at de representerer 
noe helt annet enn det politiske etablissmentet og er 
fanebærer for sentrale miljøsaker i nord. Her har de 
vært flinke til å profilere seg med klare og tydelige øn-
sker om hva som er framtidens medisin, helt på siden 
av vekstdebatten i nord. Om dette er helhetlig i forhold 
til den virkeligheten vi befinner oss kan sikkert diskute-
res, men de har definitivt forskningsmessig belegg for 
å hevde at det haster å gjøre noe med både energibruk 
og forbruksmønster. 

Kirsti Bergstø og SV må gjerne konkurrere om å være 
motstander av gruvedrift i Repparfjord, Kautokeino og 
Kirkenes, samt advare mot nye letelisenser i Barents-
havet. Partiet er imidlertid klistret til dagens regime 
og må følgelig ta ansvar for den rødgrønne politikken 
som utøves. Det gjelder også for en miljøvernminister 
på stemmesanking i Lofoten. Han slipper ikke unna 
den paraplyen har befinner seg under. Venstre i Finn-
mark vil også ha trøbbel med å selge seg inn som 
miljøets høye beskytter, all den tid de lefler med tanken 
om å sitte i regjering med Frp.  

Mange vil derfor mene at De Grønne har en stemme 
samfunnet og framtidige generasjoner har skrikende 
behov for, noe som kan gi tellende resultat. Det ser vi 
Oslo der Rasmus Hansson skårer oppsiktsvekkende 
godt på meningsmålinger. I tillegg er det verdt å skue 
til eksempelvis Tyskland der partiet er alt annet enn 
grønnskollinger, men stabil oppslutning og erfaring 
fra styringen av forbrundsrepublikken. Det har utvil-
somt hatt innvirkning på tysk politikk og kanskje også 
den strategien kapitalen velger når det skal investeres. 
Det er ikke uten grunn at en fornybar minibølge stadig 
skvulper inn over landet.

I Finnmark ønsker man vekst og utvikling, men det be-
tyr ikke at innbyggerne uten videre har glemt hvilken 
natur og hvilke ressurser man råder over. Det er ikke 
alle som kjøper forsikringen om at Norge har verdens 
beste teknologi og verdens mest forsvarlige beredskap, 
enten det er mineralutvinning eller petroleum. Der 
ligger muligheten til Fabrice Caline og støttespillere, 
men partiet må passere sperregrensen for å være et al-
ternativ til femtemandatet. Det kan han røve mandat 
fra eksempelvis SV, som tross alt er et korrektiv til Ap i 
miljøsaker. Så paradoksal er velgermarkedet.

Etter vår mening sliter De Grønne med å forklare hva 
vi skal leve av og hvordan vi skal kutte i det offentlige 
servicenivået, hvis endringene skal komme så raskt 
og resolutt som de krever i sitt program. Det er denne 
helhetlige løsningene velgerne også vil etterlyse.

Klarer De 
Grønne å 
passere sperre-
grensen, kan de 
stjele et utjev-
ningsmandat i 
Finnmark.

Fremskrittspartiet ønsker å få 
bukt med ufrivillig deltid. Det 
har vi vist gjennom å støtte del-
tidsprosjektet, som vi har satt 
av 25 millioner kroner til hvert 
år i tre år. I et innlegg av Anette 
Trettebergstuen viser hun til re-
gjeringens endringer i arbeids-
miljøloven, som ble vedtatt mot 
Frps stemmer. Endringene gir de 
som har arbeidet i 100 prosent, 
men som ikke har dette som fast 
stilling, rettighet til heltid etter 
tolv måneder. Frp ønsker flere 
heltidsstillinger. Ufrivillig del-
tid er uheldig samfunnsøkono-
misk, men også kvaliteten på til-
budet i de sektorene med høyest 
deltid blir ofte dårligere, og ikke 
minst for ansatte som opplever 
uforutsigbarhet i arbeidssitua-
sjonen sin. 

Samtidig er tiltakene som re-
gjeringen nå vil igangsette 
lite gjennomtenkte. Det frem-
står som et hastig utarbeidet 
valgkampbudskap som vil gi 
ufrivillig deltidsansatte falske 
forhåpninger. Ingen av regje-
ringspartiene er villige til å 
snakke om konsekvensene dette 
vil få. Det vil Frp ikke være med 
på. Flere ufrivillig deltidsansatte 
som opparbeider seg rettigheter 
til heltid etter tolv måneder vil 
få seg en ubehagelig overras-
kelse. Et eks.; en ansatt med 100 
prosent stilling på et sykehjem 
går ut i fødselspermisjon i 12 
måneder. En vikar fyller denne 
stillingen. Etter 12 måneder har 
vikaren opparbeidet rettighet til 
heltid, samtidig som personen 
som opprinnelig har stillingen 

kommer tilbake. Resultatet blir 
overbemanning. Regjeringen er 
uinteressert i å snakke om de 
økonomiske konsekvensene av 
dette. For disse summene kunne 
vi hatt opprettet flere sykehjem-
splasser og styrke kvaliteten på 
eksisterende plasser. 

Denne endringen vil gi tusen-
vis av deltidsansatte som øn-
sker heltid falske forhåpninger. 
Fremskrittspartiet vil fornye og 
modernisere arbeidsmiljøloven 
slik at det er muligheter for å 
arbeide mer slik det passer din 
hverdag – også at flere skal få 
mulighet til å arbeide heltid på 
de rette premissene.

Laila Reiertsen (Frp)
Stortingsrepresentant 

Regjeringen skaper falske forhåpninger

Når ferien er over og valgkam-
pen starter for alvor, vil du som 
velger oppleve at løftene om en 
bedre framtid for deg og dine 
sitter løst hos partiene.  Alle vil 
vi deg så vel. Alle partier sier 
de ønsker å ta godt vare på deg, 
fra vuggen til kanten av graven. 
Gravferden må du imidlertid 
betale for selv, etter at Bonde-
vik-regjeringen med støtte av 
Fremskrittspartiet, fjernet grav-
ferdsstøtten for folk flest.

Så hvem skal du lytte på? Et tips 
er å sjekke hvem som har mest 
penger til å betale for de løftene 
som koster penger og krever be-
vilgninger over statsbudsjettet. 
Her går et viktig skille mellom 
Arbeiderpartiet på den ene si-
den og Høyre og Fremskrittspar-
tiet på den andre. 

Vi i Arbeiderpartiet lover å be-

holde skatteinntektene på stats-
budsjettet på samme nivå som 
vi har gjort de siste åtte årene.  
Skattebyrden skal fordeles mer 
rettferdig, slik vi også har gjort 
de siste årene. 

De som tjener mye må bidra 
mer, de som tjener mindre skal 
slippe lettere. Men det gjen-
nomsnittlige skattenivået, skal 
være det samme. Høyre og 
Fremskrittspartiet lover deg 
også mye godt, og i tillegg lover 
de å kutte skattene og avgiftene. 
Høyre med om lag 25 milliarder. 
Fremskrittspartiet med om lag 
100 milliarder. Så med Erna Sol-
berg og statsminister og Siv Jen-
sen som finansminister blir det 
et sted i mellom 25 og 100 mil-
liarder mindre til disposisjon på 
statsbudsjettet. 
  Vi i Arbeiderpartiet mener dis-

se milliardene gjør bedre nytte 
for seg i skolen, i eldreomsor-
gen, i sykehusene og i veibud-
sjettene, enn på kontoen til folk 
som har mer enn nok fra før. For 
de et de som får største glede av 
disse skattekuttene. 

Så da er spørsmålet: Hvem har 
størst mulighet til å innfri løfte-
ne om flere sykehjemsplasser, 
flere lærere i skolene, mer pen-
ger til sykehusene så flere kan 
få behandling fortere, og mer til 
utbygging av vei og jernbane? 
De som reduserer inntektene 
på statsbudsjettet med 25-100 
milliarder? Eller vi som behol-
der disse pengene i felleskassa 
og kan bruke dem i skolen, syke-
husene og i eldreomsorgen? 

Svein Roald Hansen
Stortingsrepresentant for 

Arbeiderpartiet

Hvem har mest penger?

Vi har ikke råd til å nøle med å hjelpe folk tilbake 
i jobb. I Finnmark er det over 3.500 personer som 
har behov for bistand for å komme i jobb. Under 
halvparten får denne hjelpen i dag.

Hver 13. innbygger i Finnmark har nedsatt arbeids-
evne.  Dette er personer som fort blir glemt i den 
offentlige debatten som ellers ofte er preget av 
tabloide begreper som naving og uføreeksplosjon. 
Med riktig tilbud i rett tid vil svært mange kunne 
komme i ordinær jobb, og vi unngår unødvendig 
uførevekst. Utfordringen er at det er for få som får 
et arbeidsrettet tilbud og at tilbudene kommer for 
sent.  

Å være uten arbeid i lengre tid skaper negative spi-
raler. Forskning viser at muligheten for å komme 
tilbake i aktivitet reduseres kraftig ved lengre fra-
vær fra arbeidslivet. Vi må kunne bryte ballbanen 
tidligere for å skape nye sjanser for den enkelte. På 
landsbasis er det nå over 211.000 personer med 
nedsatt arbeidsevne, viser tall fra Nav. I overkant 
av 120.000 av disse har behov for arbeidsrettet 
tiltak, men det er kun 57.000 som får tilbud i dag. 
Hvis vi bare fikk halvparten av personene med 
nedsatt arbeidsevne i Finnmark tilbake i jobb og 
de beholder jobben i fem år, er den samfunnsøko-
nomiske besparelsen nesten 2 milliarder kroner, 
ifølge regjeringens egne beregninger. Men aller 
viktigst er likevel verdien det har for enkeltperso-
ner å kunne delta i arbeidslivet.

Næringslivet er en stadig mer aktiv medspiller 
i denne inkluderingsjobben, og det er et mål at 
mest mulig av prosessen skal foregå i ordinæ-
re bedrifter. NHO er i gang med et prosjekt kalt 
«Ringer i vannet» der et tettere samarbeid med 
attføringsbedriftene prøves ut.  Vi erfarer daglig 
bedrifter som er villig til å gi personer en ny sjan-
se i arbeidslivet, forutsatt at dette gjøres i trygge 
rammer gjennom tett oppfølging og veiledning 
av både arbeidssøker og arbeidsgiver. Slik jobber 

vi som attføringsbedrift sammen med Nav og 
næringslivet for å realisere drømmen om jobb for 
den enkelte, og myndighetenes visjon om et mer 
inkluderende samfunn. 

Og vi ser at det nytter. I fjor fikk Aksis AS 84 per-
soner i ordinær jobb gjennom dette trekantsam-
arbeidet. 

Steinar Karlstrøm,
Direktør Aksis AS 

Gi flere mulighet

DET NYTTER: Steinar Karlstrøm mener mange kan komme 
tilbake i ordinær arbeid.


