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Hva feiler
det Bård?
RØDT

Mímir Kristjánsson

I et innlegg mandag 12. juli

er Civita-medarbeider Bård
Larsen opptatt av et avsnitt
fra min kommentar
«Meningssmitte». Avsnittet lyder:«Det er verdt å
minne om at det ikke er
særlig vanskelig for Bård
Larsen eller andre i Civita
å påstå at slike som meg
ikke bør få være representert i en ytringsfrihetskommisjon, fordi det går
historiske forbindelseslinjer fra meg til bevegelser
med et mildt sagt trøblete
forhold til liberale friheter.» Dette var ment som et
hypotetisk eksempel på
hva som kunne skje «i
neste omgang» hvis
venstresida går i spissen
for å utdefinere «feil»
meninger. Det var også
ment som et spark til
Larsen og Civita, som med
bedriftseiernes millioner i
ryggen har arbeidet
systematisk for å utdefinere meninger de ikke
liker fra det offentlige
ordskiftet, for eksempel
ved å knytte enhver form
for radikal idé om politisk
forandring og omfordeling
til totalitarisme og dødsleirer.
Dessverre ser det ut til at
Brit Lien, medlem i Rødt
Elverum, har misforstått
hva jeg har skrevet og
trodd at det faktisk har
skjedd på ekte at Civita har
foreslått at jeg ikke burde
sitte i ytringsfrihetskommisjonen. Om det er det
ikke stort mer å si enn at
det var leit.

Men Larsen nøyer seg

selvfølgelig ikke med å si
det. Han vil nå bruke
denne lille misforståelsen
til å fortsette sitt arbeid
med å utdefinere Rødt fra
den offentlige politiske
samtalen. Brit Lien vil han
ikke engang diskutere
med, fordi hun tilhører «et
visst typegalleri» som det
angivelig ikke nytter å
snakke med. Det at jeg og
Lien har snakket forbi
hverandre i avisene, det
sier dessuten noe om «hva
som, blant mye annet,
rører seg på grasrota i
Rødt». Skumle saker! I
tittelen på Larsens innlegg
heter det enkelt og greit:
«Hva feiler det Rødt?».
Svaret på det er sikkert
litt av hvert. Men jeg er i
alle fall glad for at vi ikke
feiler det samme som Bård
Larsen.
Mímir Kristjánsson,
stortingskandidat for Rødt
mimir.kristjansson@gmail.com
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Ingen tomme løfter
HELSE

Bent Høie

I en kronikk i Klassekampen

7. juli hevder Kjellaug
Enoksen og hennes medforfattere at jeg kommer med
tomme løfter og ikke
prioriterer eldre fordi de er
ulønnsomme. Det stemmer
selvsagt ikke.
Jeg er enig med kronikkforfatterne i at den kommunale helse- og omsorgstjenesten må rustes for fremtiden. Men det må gjøres på
flere måter. Vi trenger flere
fastleger for å gi både eldre
og andre innbyggere i
kommunene helsetjenestene
de trenger. Men vi må også
se på måten tjenestene er
organisert for å møte
behovene til eldre og
mennesker med kroniske
sykdommer og sammensatte
behov. Derfor har jeg lagt
fram en handlingsplan for
allmennlegetjenesten der
målet er å rekruttere flere
fastleger, sikre tjenester av
god kvalitet til alle
og gjøre fastlegeordningen mer
framtidsrettet.

port til og fra er en belastning for mange med høy
alder og sviktende helse.
Derfor ønsker vi at helsehjelpen i størst mulig grad skal
skje der de eldre befinner
seg – når det er hensiktsmessig og medisinsk forsvarlig. I
den nasjonale sykehusplanen har vi en målsetting om
at spesialisthelsetjenester i
større grad skal gis hjemme

kroner til et kompetanseløft
der vi har tilbudt utdanning
og videreutdanning. Mellom
2016 til 2020 har om lag
146.000 ansatte i kommunene fullført en utdanning
eller videreutdanning med
midler fra denne satsingen.
Mange eldre og pleietrengende ønsker å bli boende
hjemme så lenge det lar seg
gjøre. Det skal vi legge til

Hanssens løfte viste
seg å være av det
tomme slaget. Det
samme kan ikke sies
om innsatsen vår.
hos pasientene, enten
gjennom ambulante team
eller ved hjelp av digitale
løsninger.

Å heve kompetansen blant

de ansatte i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten
er også viktig for å bedre
tjenestenes kvalitet. Derfor
har vi satt av flere milliarder

rette for. Men vi må også
legge til rette for dem som
ikke kan bo hjemme. Derfor
har vi sørget for at det kan
bygges og moderniseres
19.500 heldøgnsplasser i
sykehjem og omsorgsboliger.

Vi har dessverre sett eksempler på at eldre med flere
diagnoser og sammensatte

Vi prøver blant

annet ut mer bruk
av teamarbeid på
fastlegekontorene,
der sykepleiere
avlaster fastlegene
og hjelper med
tettere oppfølging
av pasienter med
store behov, som
eldre med kroniske sykdommer
og flere diagnoser.
Eldre og
pleietrengende
som trenger
behandling på
sykehus, skal
selvsagt få det.
Men vi vet at
både sykehusopphold og trans-
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behov har blitt kasteballer
mellom sykehus og kommuner. Det er uverdig. Vi har nå
etablert helsefellesskap der
kommuner og sykehus
samarbeider om å utvikle
bedre tjenester for de mest
sårbare pasientene. Fastlegene skal være representert
i helsefellesskapene fordi de
har en viktig rolle i oppfølgingen av disse pasientene.

Helseregionene har også fått

i oppdrag å påse at alle
akuttsykehus har breddekompetanse innenfor
behandling av eldre, og at
alle store akuttsykehus har
spesialist i geriatri.
Jeg er enig med kronikkforfatterne i at eldre pasienter trenger gode, helhetlige
tjenester og trygge rammer
rundt seg. Det er nettopp
dette vi jobber med.
Kronikkforfatterne peker
på at Aps tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen lovte 2200 flere fastleger
før han la fram samhandlingsreformen. Men da
Hanssen la fram reformen,
inneholdt den ingenting om
nye fastleger. Det eneste
som sto igjen var en
rund formulering
om at den rødgrønne
regjeringen ville
legge til rette for at
veksten i legetjenester i hovedsak
kommer i kommunene. Hanssens løfte
viste seg å være av
det tomme slaget.
Det samme kan ikke
sies om innsatsen vår.
Vi rekrutterer flere
fastleger. Vi utdanner
og videreutdanner
ansatte i eldreomsorgen. Vi sørger for mer
samarbeid om eldre
pasienter med store
behov. Dette er ikke
noe vi lover å gjøre.
Det er noe vi gjør.
Bent Høie,
helse- og omsorgsminister
(H)

Nødvendig forsterking av strømnettet
KRAFT

Bente Rudberg

I et leserinnlegg onsdag 7. juli
karakteriserer Naturvernforbundet utbyggingen av en ny
420 kV kraftledning fra
Skaidi til Lebesby som
grunnløs. Men det er flere
grunner til å bygge denne
ledningen.

Det norske sentralnettet for

strøm strekker seg fra nord til
sør i Norge. I hovedsak er det
i drift på vårt høyeste spenningsnivå, som er 420 kV.
Dette gir best forsyningssikkerhet og størst muligheter
for å legge til rette for både ny
næringsutvikling og ny
kraftproduksjon. Et unntak

er Øst-Finnmark, der det
ennå ikke er bygget ut nett på
det høyeste spenningsnivået.
Samtidig foreligger det store
planer for både elektrifisering, ny næringsvirksomhet
og ny fornybar energiproduksjon i regionen, som i sum vil
kreve mer kapasitet i ledningsnettet enn det som er
bygget ut i dag.
Alle nettselskaper i Norge
har plikt til tilknytning av
nytt forbruk og produksjon.
Dette innebærer at alle
forbrukere har rett til å få
strøm i stikkontakten, i
tillegg til at ny produksjon av
energi skal kunne koble seg
til strømnettet. Siden det som
regel tar lengre tid å bygge
nytt nett enn nytt forbruk/
produksjon, særlig på vårt
høyeste spenningsnivå, må
Statnett ligge i forkant av

utviklingen. Våre analyser
viser at det vil komme både
betydelig forbruksvekst og
mer produksjon av energi i
Øst-Finnmark.
At nettutbygging må skje
på en skånsom måte både
med hensyn til natur og
mennesker som blir berørt, er
vi i Statnett enig i. Det er en
av grunnene til at vi har søkt
om å bygge ny ledning i
parallell med eksisterende
132 kV-ledning på det aller
meste av strekningen. Vi
legger altså i svært liten grad
opp til å bygge ledningen i
inngrepsfri natur.

Statnetts rolle er å sørge for

en sikker strømforsyning til
hele landet og en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og
utvikling av sentralnettet. Vi
ønsker også å bidra til

verdiskaping og at Norge
skal nå sine klimamål
gjennom å legge til rette for
elektrifiseringen av det
norske samfunnet. Statnetts
virksomhet skjer i tråd med
gjeldende lover og forskrifter, og i likhet med Naturvernforbundet forventer vi at
denne konsesjonssøknaden
behandles som den skal av
myndighetene. Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig avholdt
sin høringsrunde der alle
som har interesser i saken
kan komme med innspill til
vår søknad. Denne blir så
behandlet i NVE før Olje- og
energidepartementet fatter
det endelige vedtaket om
konsesjon.
Bente Rudberg,
prosjektleder for
Skaidi-Lebesby i Statnett

