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SV-nestleder og parlamentarisk leder Bård Vegar Sol-
hjell har skrevet en interessant bok der han hevder at
det innarbeidede budsjettsystemet er et stort problem.
I mange år under mindretallsregjeringer var det vanlig
at miljøvernministeren kuttet i bevilgningene til kalk-
ing av vassdrag. Dette ble gjort vel vitende om at de
folkevalgte på Stortinget sørget for nødvendig påpluss-
ing gjennom kutt andre steder. Dermed fikk altså mil-
jøvernministeren viljen til slutt likevel.Men også under
flertallsregjeringer skaper selve budsjettprosessen pro-
blemer. Alle partiene har sine hjertesaker som de ikke
tåler kutt i.
– Hvert eneste departement blir en kamporganisasjon
for sin sektor, skriver Solhjell og peker på at ingen stats-
råd vil foreslå kutt på budsjettet på sitt felt så lenge noe
tilsvarende ikke skjer på andre statsråders område. Sol-
hjell har vært kunnskapsmin-
ister og har selv følt pro-
blemene på kroppen. Han
mener budsjettprosessen får
et rituelt preg der statsråd-
ene spiller inn kutt som de
vet er politisk uakseptable.
Bård Vegar Solhjell mener at
det ikke ville ha blitt verken
maksimalpris eller full
barnehagedekning dersom
dette hadde vært lansert som
et prosjekt under dagens
regjering. Han priser seg lykkelig over at forliket som lå
bak denne satsingen ble presset fram av SV og Frp i
opposisjon. Solhjell har trolig helt rett i sin analyse, som
er veldig avslørende for hvordan budsjettsystemet virk-
er.
– Vi må våge å gå løs på budsjettet med hardere hånd om
vi skal få rom til de store prosjektene, skriver Solhjell
prisverdig.Han tenker seg eksempelvis en større satsing
mot fattigdom i regi av fem departementer finansiert
gjennom kutt i de samme departementene. Men det
skjer ikke, for alle forslag til kutt går inn i det såkalte
fellesskapet underlagt Finansdepartementet.
Statsbudsjettet for neste år er på tusen milliarder kron-
er. Det bør være gode muligheter for å kutte noen steder
for å kunne frigjøre milliarder til de viktigste prosjekt-
ene. Men det skjer ikke i praksis. Budsjettprosessen blir
en tvangstrøye og resultatet ofte et pregløst og grått
budsjett der de store grepene uteblir.
Solhjell hevder at mange dristige prosjekter stopper av
frykt for hva velgerne vil mene. Da blir svaret altfor ofte
at politikerne sitter stille i båten. Har de ikke klart å
kutte rett etter et valg, blir det i alle fall ikke gjort rett
før det neste, mener han.

Men det er ikke bare i departementene at man har
slike problemer. Også i kommunene skjer det samme.
Man fremskriver budsjettene hvert år ved å plusse på
noen prosenter over hele fjøla. Av et kommunebudsjett
på flere hundre millioner kroner, er det ofte problemer
med å finne noen få tusenlapper til en viktig sak. Selv
om alle vet at ikke hver eneste krone blir brukt fornuft-
ig.

Alle kjemper for sitt

Budsjett-
prosessen
er blitt en

tvangstrøye

Jeg takker ordføreren for respons
på mine spørsmål knyttet til
Holmen-utbyggingen. Som han
skriver har jeg i tidligere debatt-
innlegg, og i et brev til de ulike
politiske partiene, bedt dem for-
klare hvorfor løsningen som er
skissert for Holmen er den aller
beste. For øvrig: Ingen andre enn
Lunden har forsøkt å besvare.
Men jeg ber også politikerne helt
konkret fremlegge tall og analys-
er, samfunnsøkonomiske,
herunder næringspolitiske
muligheter, konsekvenser og
gevinster – og selvsagt også et
kulturelt regnskap.
I det planverket som foreligger,
fremviser ikke kommunen et
eneste regnestykke. Og ikke en
bunnlinje er å se. Analysene og
beregningene som er foretatt,
knytter seg til tekniske utfordr-
inger, muligheter og begrens-
ninger.
Hvor er de næringspolitiske ana-
lysene? Gevinster og tap?

Drømmer versus realisme
Jeg har en fornemmelse av at
ordføreren mer enn antyder at
noen der ute er drømmere, mens
kommunen og politikerne er
realistene.
Hvem drømmer? Når det ikke
kan fremlegges en eneste analyse
og regnstykke for hva dette skal
gi byen,mener jeg kommunen er
den store drømmeren.
En del av vurderingen, hevder
ordføreren, er «alltid hvor real-
istiske planene er...»
Kommunen har selv ment, med
stor entusiasme, at et hotell er
noe av det mest realistiske vi kan
tenke oss. Helt uten regnstykker.
Er hotell realistisk?
Nei. Utbygger har for lengst for-
stått at dette ikke lar seg reali-
sere. Arne Lindstøl har jobbet
døgnet rundt i et forsøk på å til-
fredsstille kommunens hotellbe-
stilling.Uten å lykkes.Kommun-
en har gjort null og niks i sakens
anledning. Utover å kreve hotell,
da. Nå følger ordføreren opp
med å innrømme at hotell kan vi
glemme.
Hvordan kan vi da stole på at
resten av prosjektet er vel fund-
ert? Ja, ikke bare utbyggingen i
seg selv, men konsekvensene den
får for den videre utviklingen av
byen? Det finnes ikke regne-
stykker, mener jeg. Kommunen
har bommet så det synger på sin
egen soleklare bestilling: Hotell.
Bystyrets representanter har
vært urealistiske. Enig?

Hva kan vi velge?
Og i forlengelsen, skriver Lund-
en, om hvordan politikere må

vurdere: « hva vi kan velge i.»
Ja, hva kan vi velge i? Hva om
kommunen hadde tenkt på dette
før? Det hadde vært noe. Og Arne
Lindstøl har vært lydhør. Plan-
ene som nå foreligger er en
bestilling fra Risør kommune.
Ordføreren stiller også det helt
sentrale spørsmålet:
«Er dagens planer for utbygging
av Holmen de best tenkelige?»
Og svarer selv: «Neppe.»
Jeg tror ikke utbygger er særlig
begeistret for denne vurdering-
en. Lunden kiler oss deretter
under haken med sin egen drøm,
med et eksempel fra Cape Town,
men han velger brått ikke å for-
følge disse visjonene og vil heller
gjennomføre det som ikke er det
best tenkelige.
Og, selv om Per Lunden er
nyvalgt lokalpolitiker, og dertil
ordfører, er han allerede blitt
svært utålmodig, såpass at han
frykter «utmattende runder.»
Jeg tror og håper han har langt
bedre kondisjon.

Viktige gjestedøgn
Ordføreren nevner turisme. Jeg
er hjertens enig i, som jeg før har
sagt, at et hvert nytt gjestedøgn
er svært verdifullt. Men dette er
samtidig en selvfølgelighet av de
aller største, og er ikke å regne
som en dyp analyse.
Hvordan utvikle oss ytterligere
som destinasjon og kulturhistor-
isk attraksjon? Har vi funnet løs-
ningen? Igjen: Dette må regnes
på, ikke bare drømmes om
gjennom antagelser.

Besværlig boplikt
Vil ordføreren oppheve boplikt-
en?
Jeg vil fjerne den, prinsipielt,
men jeg tror det er lurt å skynde
seg langsomt.
Etter hva jeg erfarer er Arbeider-

partiet tilhenger av boplikt. At
Holmen er blitt fritatt, skyldes
næringsdelen. I første rekke på
grunn av det planlagte hotellet,
men som ikke blir noe av. Jeg tar
det for gitt at Fylkesmannen må
vurdere denne saken nok en
gang. Det var nemlig dette som
gjorde at han i sin tid kunne gi
dispensasjon.
Jeg er, som man skjønner, ikke så
begeistret for boplikt, men ny
vurdering må rett og slett foretas
av forfatningsmessige og jurid-
iske årsaker. Dessuten vil jeg tro
kommunen har en gedigen jobb
med å finne ut av hva slags
næring som skal etableres på
Holmen for å erstatte hotellet.
Ordføreren sier han selv har
jobbet hardt for at IT-selskaper
skal etablere seg her. Men han
har ikke lykkes.
Det blir derfor svært spennende å
se hvordan kommunen skal løse
denne floken. Dette vil trolig
bety nok en utsettelse av utbygg-
ingen. Det er ingen nytelse å
mene dette, men jeg tror politik-
erne må være så realistiske.

Sluttfase?
Likevel: Mye tyder på at ordfør-
eren anser saken som i sin siste,
avsluttende fase. For han skriver
at politikerne er nødt til å «for-
holde oss på en åpen og kon-
struktiv måte til de initiativ og
planer som foreligger. Planpro-
sess bør bevege seg mot avklar-
ende mål.»
I setningen foran sier han at han
gjerne kan «drømme» slik som
vi andre gjør. Men ikke mer enn
det. Dette er et sidespor: Jeg har i
denne omgang bare bedt om å få
se regnestykkene. Eller kanskje
det bare finnes en ullen politik-
erdrøm?

Slutte å drømme
I sum: Ordføreren forteller oss
med dette at det ikke finnes noe
regnskap, ikke i noen fasong.Det
bør ikke puttes en spade i jorden
før vi har regnet oss frem til det
best tenkelige, det mest realist-
iske og det mest lønnsomme.
Noe annet er helt uforsvarlig.
Jeg tror ikke prosjektet er i sin
avslutningsfase, av formelle
grunner: Manglende nærings-
del. Det vil ikke falle på plass
innen bebudet salgsstart.
Kanskje vi kunne benytte denne
tiden til å gjøre den jobben vi
hadde glemt? Regne og analys-
ere, og hjelpe Arne Lindstøl i mål
med noe som vi er sikrere på vil
være bærekraftig og lønnsomt
for utbygger og by.

HHeellggee VVæærrllaanndd,, TTaannggeennggaattaa

“Neppe det beste”, mener Per
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