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Bråk og sensur

Ordningen er i endring
INNKJØPS
ORDNINGEN

Grete S. Madsbakken

Torstein Bugge Høverstad

(16. juni) og Gunnar Gjeng
set (23. juni) leverer hver sin
bredside mot Kulturrådets
innkjøpsordninger for
litteratur i Klassekampen.
Både Bugge Høverstad og
Gjengset har fått avslag på
innkjøp av sine siste utgivel
ser. Begge har gitt ut de
aktuelle bøkene selv, og
retter skytset mot Kulturrå
dets vurderinger av utgivel
ser fra små forlag og selvpu
blisister.
Formålet med innkjøps
ordningen for ny norsk
skjønnlitteratur er at det blir
skapt, utgitt, spredt og lest
ny norsk skjønnlitteratur.
Innkjøpsordningene er og
har vært noen av de viktigste
litteraturpolitiske ordnin
gene i Norge de siste femtiseksti årene. Ordningene
skal styrke norsk språk og
litteratur gjennom å sørge
for forutsigbarhet til forla
gene, økte honorarer til
forfatterne og rask tilgang til
en mangfoldig litteratur til
leserne gjennom bibliote
kene.

Alle påmeldte bøker leses og

diskuteres av ulike vurde
ringsutvalg, og et åpent sett
med kriterier legger til rette
for gode diskusjoner og
skjønnsmessige vurderinger
i utvalget, samtidig som de i
størst mulig grad sikrer at
Kulturrådet ikke søker å
påvirke hva slags litteratur
som skrives og utgis i Norge.
Hver tittel diskuteres på
verkets egne premisser. Det
er ikke slik, som Bugge
Høverstad og Gjengset
antyder, at én type utgivere
diskvalifiseres.
Innkjøpsordningen for

skjønnlitte
ratur er i
utgangs
punktet en
såkalt
automatisk
ordning,
slik at alt
som tilfreds
stiller
kvalitetskri
teriene
kjøpes inn.
Dette gjør
det mulig å
sende
påmeldte
titler til
folkebiblio
tekene
allerede på
utgivelses
datoen.
Forlagene
bærer
Klassekampen 16. juni
kostnadene
dersom en
tittel i etterkant av utsendel
utgivere der bøkene for
sen blir vurdert til ikke å
håndsvurderes. Det reduse
være god nok for innkjøp.
rer risikoen for forlagene.
Det stemmer ikke slik
Denne risikoen er betydelig
Bugge Høverstad skriver at
for enkelte forlag, men den
dette bare gjelder «for forlag
som aldri har
gitt ut noe
før». De
selektive
ordningene
kan brukes av
forlag som
har inntil fem
er også en forutsetning for at år bak seg som skjønnlitte
en automatisk ordning skal
rære utgivere, og de kan
kunne fungere. Den fordrer
brukes i fem år.
imidlertid at forlagene har
en forståelse av hva en kan
For de automatiske ordnin
regne med vil bli kjøpt inn.
gene er det heller ikke riktig
I dialog med forlegger-,
at bøker avslås av budsjett
bibliotek- og forfatterorgani
messige grunner. Hvis det er
sasjonene har Kulturrådet
press på budsjettet har det
nå gjort endringer i ordnin
heller ført til avkortinger i
gene, blant annet basert på
forlagsutbetalingene enn
utredningen «Logikker i
reduksjon i antall innkjøpte
strid». Sterke automatiske
bøker.
ordninger er opprettholdt og
Bugge Høverstad ber om
det er innført egne, selektive en gjeninnføring av anke
ordninger rettet mot nye
nemnda. De gamle anke

Hver tittel
diskuteres på
verkets egne
premisser.
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YTRINGSFRIHET
Greta Aune Jotun

Lektor og medieviter Lars

nemndene førte sjelden til
omgjøring av de opprinne
lige vedtakene, og for mange
forfattere ble det en unød
vendig ekstrabelastning å få
avslaget gjentatt. Nå er det
innført en ordning med
ekstralesere som gjør at
bøkene utvalgene er i tvil om
skal kjøpes inn eller ikke
blir diskutert to ganger, og
vurderingen går langt
raskere enn ved en ankepro
sess.

At det hviler et mystisk slør

over arbeidet i vurderingsut
valgene er vi klar over, og vi
jobber stadig med å lette på
dette sløret. Vi tror det vi
styrke tilliten til at ordnin
gene forvaltes klokt og til
det beste for norsk litteratur,
dens forfattere, forlag og
lesere.
Grete Stuevold Madsbakken,
leder for Kulturrådets seksjon for
formidling
grete.stuevold.madsbakken@
kulturradet.no

Audun Bråten ser visst
ingen forskjell mellom
fredelige hindringer av
ytringsfriheten, som for
eksempel refusering av
debattinnlegg og demon
stranter som hindrer
ytringer med utagerende
oppførsel; jamfør mitt
innlegg i Klassekampen
13. og Bråtens kommentar
14. juli. Jeg mener det er en
stor forskjell. Ytringer for å
hindre andre i å tale og
høre, mener jeg ikke er en
ytring, men uakseptabel
oppførsel. Jeg viser til
eksempler i mitt innlegg,
og kan tilføye: Hva om
elevene i en klasse brukte
undervisningstimene til å
overdøve lærerne med
skriking, skråling, bråking
med inventaret for å vise
sin misnøye mot læreren
eller læringen? Skal man
tolerere slik oppførsel med
loven om ytringsfrihet som
grunn? Redaksjoner har
rett til å refusere innlegg.
Og ja, jeg kjenner godt til
at en del redaktører er
svært lettet over å kunne
sende tilbakemeldingen
«vi har dessverre ikke
plass til ditt innlegg» når
han/hun er uenig i innhold.
Jeg har noen erfaringer
med det og i å bli hindret i
bokutgivelse fordi «vi har
lest på nettet at du har
meninger vi ikke liker».
Likevel mener jeg det er en
vesentlig forskjell mellom
en redaktørs «stille»
demonstrasjon og de som
lager et øredøvende
spetakkel for å hindre
andres ytringer (som ofte
utarter til fysisk vold).
Politiet bør heller ikke
hindres i å utøve sin
håndtering av voldsutøver
ne.
Greta Aune Jotun,
forfatter
grejot@online.no

Forslag: New Poetic Management
HELSE

Harald Sundby mfl.

Kjære helseminister! Takk for

at du tok deg tid til å svare på
vår kronikk om ulønnsomme
eldre. Dialog er veien å gå. Vi
har ulikt ståsted og ulik
virkelighetsopplevelse. Vi
står med begge beina i den
kliniske virkeligheten der
presses vi inn i en dynamikk
der for mye dreier seg om å
bli kvitt de «tunge» pasien
tene. Vi er ikke i tvil om ditt
dype engasjement for å bedre
helsevesenet for pasienter
med sammensatte behov. Du
har hatt «kasteballene» høyt
på prioriteringslisten. Det
berømmer vi.
Det er derfor mye felles i
våre tanker og målsettinger.
Vi deler analysen av Arbeider

partiets feilslåtte tenkning og
unnlatelser rundt «samhand
ling» for ti år siden, ikke
minst når det gjelder opprust
ningen av fastlegeordningen.
Løftene fra den gang framstår
som ren bløff og er en sentral
årsak til den dype krisen
ordningen nå befinner seg i.
Vi minner dog om at du har
hatt åtte år på å rette opp i
dette. Og det er fire år siden
alarmen gikk og du virkelig
kunne ta innover deg hva vi
risikerer hvis fastlegeordnin
gen kollapser. Vi har ikke
alltid opplevd regjeringen
som lydhør i disse årene.

Mulighetene for å forebygge

kasteballdynamikk og
befordre helhetlig behandling
og omsorg har dessverre ikke
blitt bedre de siste åtte årene,
men verre. Til tross for at vi
som sagt ikke tviler på de
gode intensjonene. Årsakene

synes sammensatte.
På sykehusnivå er geriatri
faget rigget for å møte denne
utfordringen. Du nevner at
det finnes planer. Foreløpig
framstår de litt utydelige.
Krav om at alle store akuttsy
kehus har spesialist i geriatri
er foreløpig ikke innfridd og
det er færre og færre senger å
legge de geriatriske pasien
tene i. Hva skjer?

Vi tror selvsagt ikke at du som
minister ikke har blikk for de
skrøpelige eldre, Høie.
Likevel mener vi «ulønnsom
het» hører med i analysen.
Det du ikke nevner, som
kanskje er den sterkeste
driveren bak kasteballdyna
mikken, er foretaksmodellen.
Vi vet at der helsesystemer
organiseres etter markeds
prinsipper, kommer de
sårbare nederst på lista.
Anser dere fortsatt denne
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modellen som egnet? Da er vi
uenige. La dette bli vår
forsøksvis konstruktive
oppsummering: Vi er sam
stemte i at vårt fragmenterte
helsevesen, slik det fungerer i
dag, både lager og til dels
herjer med «kasteballpasien
tene». Men vi ser virkelighe
ten ulikt. Der regjeringen
opplever å være på rett vei,
opplever klinikere at den
uheldige dynamikken
fortsettes og forsterkes. Vi
erfarer at pasienter opplever
det samme.

Så hvordan kan dette henge

sammen? Kanskje fordi du
ofte får virkeligheten filtrert
gjennom forvaltningens
forskjønnende briller?
Trenger du klinikere på laget
ditt? Vi ønsker gjerne å
invitere deg til vår arena. Du
har herved stående invitasjon
til garantert inspirerende

hospitering. Vi er et tverrfag
lig team og kan tilby besøk
både på geriatrisk sykehusav
deling, sykehjem og fastlege
kontor. Og by på brukerper
spektiver. Velg fritt. Vi er
sikre på at vi har mye å lære
av hverandre.

Kan vi forresten lansere en ny
mulighet? Vi kaller den New
Poetic Management:
Møt ikkje med:
gøyande hund,
hotande hand,
trakk ikkje i rugen!
men syn oss åkeren din
ei morgonstund!

«Syn oss åkeren din» av Olav H. Hauge

Harald Sundby,
Kjellaug Enoksen,
Berit Kapelrud,
Torgeir Bruun-Wyller,

forfattere av kronikken «Ulønnsomme eldre»

har-su2@online.no

