
Joda, vi forstår at Norge med en sterkt voksende
økonomi har vanskelig for å holde tritt på områder
hvor budsjettvekst måles i prosent av bruttonasjo-
nalprodukt (BNP). I høst er det forskningen som
stagnerer – om enn ikke nominelt, ettersom 2007-

budsjettet legger opp til å øke forskningsinnsatsen
med 900 millioner kroner. 

Likevel er det lang vei frem til målet om 3 prosent
av BNP til forskning, hvorav regjeringen tenker seg
at 1 prosent skal komme fra staten og 2 prosent fra
næringslivet, i tråd med målet EU har satt til forsk-
ningsinnsats for sine medlemsland. Her gjenstår
det mye, både av offentlige og private midler. Den
samlede norske forskningsinnsatsen er også betyde-
lig under gjennomsnittet i OECD-landene. Slik bør
vi ikke ha det. 

Men kunnskapsminister Øystein Djupedals bud-
sjett-traume vedvarer: Forskning måtte altså vike
for barnehager i 2007. Budsjetter innebærer stram
prioritering – dessuten strever sykelønnsutredere
og finanspolitikere fortsatt med utfordringen å dek-
ke opp for regjeringens sykelønnskutt på 2,5 milli-
arder kroner.

Også i det mindre format lider forskningen. På
Sørlandet sykehus i Arendal mangler det snaut
halvannen million kroner til utstyr for det nye labo-
ratoriet ved PCI-senteret (hjertesenteret) etter at
Arne Smedal ga 7,5 millioner tidligere i høst. Kom-
mer ikke det manglende utstyret på plass, kan syke-
huset gå glipp av forskningsprosjekter og infarktbe-
handling egnet til å gi kunnskap, pasienter og inn-
tekter. Dessverre ser vi det samme her: Sykehusene
skvises. Det settes strek over selv relativt små utgif-
ter som kan gi inntekter i neste omgang.

Vi savner et djervere perspektiv på fremtidige
muligheter. Vi savner at personlige initiativ verdset-
tes og følges opp. Mister vi fugleperspektivet på
fremtiden, evnen til å ta mer helhetlige grep, er vi
redd for at vi skyver fra oss rike muligheter.

17 Torsdag 26. oktober 2006

DEBATT Agderposten forbeholder seg retten til å forkorte innlegg, publisere dem i avis og på nett, samt lagre publisert stoff elektronisk. Innlegg skal underskrives med fullt navn,  vennligst oppgi adresse og 
telefonnummer også på e-post. Adresse: Agderposten, postboks 8, 4801 Arendal. Merk konv. «debatt».  Send e-post til: debatt@agderposten.no. NB! Innsendte manuskripter blir ikke returnert.

16 Torsdag 26. oktober 2006

meninger
37 00 37 00 eller debatt@agderposten.no

Agderposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta
kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet har medlemmer fra presse-
organisasjonene og allmennheten, og behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.  Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo.  
Telefon: 22 40 50 40, fax 22 40 50 55, e-post: ppffuu@@nnpp--nnrr..nnoo

Utgitt av A/S Agderposten. Grunnlagt 1874. Opplag 24 675
Ansvarlig redaktør: Stein Gauslaa

Nyhetsredaktør: Oddvar Paulsen. Kulturredaktør: Karen Kristine Blågestad
Adm. direktør: Nils Kristian Gauslaa

SYNSPUNKT
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Froland
varaordfører, KrF

Medaljens bakside?
Pensjonsreformen omfordeler fra de
som tjener lite, lever kort og sliter
tungt til de som tjener mye, har let-
tere arbeid og lever lenge.

Leder i Klassekampen

Alvor på stadion
Det verste med kampen var ikke at (Start)gutta ikke fikk ballen i
mål, men at Menigheden sto og ropte «medgangssupporter»
da jeg gikk klissblaud og kald med sår hals hjem.

Start-supporter Kristin Svendsen gikk to minutter 
før kampen var over. Innlegg i Fædrelandsvennen

Sterkt inntrykk
Da jeg var 12 år gammel så jeg en fjernsynsdebatt med
Anders Lange. Jeg ble grepet av denne mannen og sa:
«Ham skal jeg stemme på når jeg blir gammel nok».

Odd Inge Ormshammer, 
Frp-representant på Vegårshei. Tvedestrandsposten

En idé går aldri tapt

Det er godt at vi enda kan overraske,
Jan Vatne. Når man spurte Kanalsel-
skapet i 1990, da vi startet, om når ka-
nalen kunne stå ferdig, var vårt svar
1998 dersom politikerne tok tak i saken
relativt raskt. Politikerne har hastet
langsomt, og kanalsaken har ikke beve-
get seg i et tempo som vi skulle ønsket.
Vi må jo gi litt av æren til Nei-forening-
en at ting tar tid i Arendal, men dersom
noen skulle tro at kanalsaken vil dø,
kjenner de ikke kraften i et steds histo-
rie og kultur. 

Hele Europa har nå begynt å vende
sine ansikter mot vannet igjen etter at
man i lengre tid har vendt det ryggen.
Det er opprettet en forening som består
av kommuner og fylkeskommuner i
Buskerud, Telemark, Østfold og Vest-
fold samt noen kommuner i Aust Agder
der man ønsker å fokusere på elementet
vann. De kaller seg «Kommune-nett-
verk for norske vannveier». Vann som
virkemiddel i stedsutvikling. Denne for-
eningen er et ledd i et større nettverk
blant byer som sokner til Nordsjøen.
Særlig byer i England, Nederland Sveri-
ge og Danmark. Det er en nær tilknyt-

ning til EU- og EØS-midler for stedsut-
vikling.

På konferansen i Stavern 19. oktober
deltok Kanalselskapet sammen med fyl-
kespolitikere, ordførere, andre politi-
kere, arkitekter m.fl., og selv om Aren-
dal kommune var invitert, var den plas-
sen tom.

Tiltak flere steder i de respektive fyl-
ker ble presentert. Prosjekter fra bl.a.
Larvik kommune, Skien og Porsgrunn,
Elvebyen Drammen, Glatved Brygge i
Hønefoss ble lagt fram på en entusias-
tisk måte - alle i tilknytning til vannet.
Temaene var «Sted møter vann» og
«Vann som virkemiddel i regionalpoli-
tikken». Drammen har laget mye fint i
forholdet til elva, og gitt det slagordet
«Elva som skapte en by – har gjort det
på ny». Her lager de også en kunn-
skapspark til 500 millioner kroner.

Det er vel intet sted i Norge som har
slik identitet knyttet til vannet som
Arendal, og her er ordet «kanal» rotfes-
tet. Dette kan ikke en Nei-forening gjø-
re noe med annet enn å forsinke en pro-
sess som uansett vil få sin fullbyrdelse,
da fremtidens generasjoner ser ut til å
være på miljøets og stedsforståelsens si-
de. 

Vannet er det som tiltrekker den nye
vekstindustrien, og vi kan se hvordan
det kappes om å skaffe byggearealer
langs sjøen. Man ønsker store utfylling-
er – ikke fordi kommunen mangler byg-
geareal, men fordi man ønsker å lage
nye tomter i sjøen på bekostning av

dem som i dag har strandtomter med
utsikt. De nye eiere blir så glade helt til
noen nye og enda rikere fyller ut foran
deres eiendommer….. Det er kamp om
nærhet til vannet, Jan Vatne. De fleste
kjemper FOR vannet, og ikke MOT det!

Derfor er det litt vanskelig å forstå
når man kjemper så innbitt mot noe

som er Arendals sjel! Tilhørerne på el-
dresenteret likte nok bedre din fokuse-
ring på eldrepolitiken som ville lide
under pengesluket – kanal. 

Men der finnes andre foreninger som
ikke deler like gjerne dine synspunkter
uten at vi behøver å skrive om det i avi-
sa!

INNSPILL

Odd Skaug Syvertsen
leder for Kanalselskapet

STORHAUGS BOK

Rystet over
Blågestads artikkel
Like etter at Hege Storhaugs
«Men størst av alt er friheten.
Om innvandringens konse-
kvenser» kom ut, ringte jeg til
Agderpostens redaktør og bad
ham om at boken ble anmeldt i
avisen. 

Hvis kulturredaktør Karen
Kristine Blågestads innlegg
21/10: «Nykonservatismens
jordmor» uttrykker Agderpos-
tens syn, må jeg si jeg er rystet. 

Nå har Hege Storhaug selv
reagert med en artikkel i Ag-
derposten 24/10. Her kan hun
dokumentere at 

1. Blågestad har ikke lest 
boken  

2.Blågestad kommer med
mange uriktige påstander 

3.Blågestad beskylder 
Storhaug for å være rasist. 

Dette er simpelthen for dår-
lig av Agderposten! 

Ole Ingvald Thorsen 
Kongshavn Brygge.

NAV ARENDAL TRYGD 

Vi flytter publikums-
mottaket
Takk for tydelige innlegg 18/10
med en klar oppfordring til
meg om å endre vårt publi-
kumsmottak i Kulturhuset i
Arendal. Den oppfordringen,

og flere andre, har gjort at vi
gjør nettopp det!

Trygdekontoret er nå en del
av den nye arbeids- og velferds-
staten (NAV). Det nye navnet
er NAV Arendal trygd. Sam-
men med NAV arbeid (aetat
tidligere) og kommunens sosi-
altjeneste og flerkultur har vi
ambisjoner om å åpne vårt fel-
les NAV kontor siste kvartal
2007. Kontoret blir i Otters-
landsgården, Nedre Tyholmsvei
11/13 der NAV arbeid har sine
lokaler i dag. Allerede fra 30/10
06 har vi et felles statlig publi-
kumsmottak der. 

NAV Arendal trygd flytter
altså nå publikumsmottaket fra
Kulturhuset dit NAV kontoret
skal etableres.

Første halvår 07 flytter så
NAV trygd store deler av konto-
ret fra Strandgata til samme
sted og kommunen kommer
med sin sosialtjeneste og fler-
kultur. Alle steg vi tar på veien
skal bringe oss mot å kunne gi
våre brukere et individuelt, hel-
hetlig tjenestetilbud på det
fremtidige NAV kontoret i
Arendal. 

Dersom vi skal lykkes med å
oppfylle intensjonene med
NAV reformen er i avhengig av
et godt samspill med de vi er til
for - nemlig brukerne. Vi lytter
til ønsker og krav til oss! Vi har
i samlokaliseringsprosjektet
opprettet en referansegruppe
som består av representanter
for ulike brukerorganisasjoner

og enkeltpersoner med syns-
punkter og erfaringer som vi
kan lære av. Dersom du Klung-
land ønsker å være med i denne
gruppa så er du velkommen til
å kontakte undertegnede. 

Jeg er enig med deg at Kul-
turhuset ikke har vært ideell
møteplass for våre brukere og
heller ikke for våre ansatte. Jeg
understreker at vi har et godt
samarbeid med kommunen så
det handler ikke om det, men
lokalene er ikke egnet til å bistå
med de tjenestene vi skal utøve.
Taushetsplikten var vanskelig å
ivareta. Samtalene ble forstyr-
ret av andre aktiviteter som
helt naturlig hører hjemme i et
Kultur og Rådhus, men som ik-
ke er enkelt å forene med vårt
arbeid. Der er ikke plasser hvor
brukere har anledning til å sitte
ned å fylle ut skjemaer osv, det
er det mulighet for fremover. I
våre nye lokaler vil dere også
finne datamaskiner med inter-
nett-tilgang. Vi kan her forklare
hva dere kan gjøre selv via net-
tet og hvor dere kan finne mer
informasjon dersom dere øn-
sker det. Våre medarbeider ser
fram til denne veiledningsjob-
ben.

Videre er jeg enig med deg at
kontorlandskap ikke egner seg
for samtaler om trygderettighe-
ter. Vi får nå både ordinære
kontor/cellekontor og møterom
som egner seg langt bedre.

Vi ser fram til å møte våre
brukere i nye og mer publi-

kumsvennlige omgivelser fra
30/10. Velkommen til oss!

Lill Torunn Egidius 
trygdesjef, NAVArendal trygd

GJERRIG

Skattebetalernes
penger?
Hver gang jeg hører disse or-
dene er det som jeg ser grådig-
heten, gjerrigheten, smålighe-
ten og havesykens heslige an-
sikt. Uttrykket ble i sin tid lan-
sert av Carl I. Hagen og gir et-
ter min mening på en god måte
uttrykk for Frps ånd. For tenk
om en av mine skattekroner
skulle komme andre enn meg
selv og mine til gode? En uut-
holdelig tanke.

Imidlertid forholder det seg
slik at samfunnets midler, både
skattekroner og alle andre inn-
tekter tilhører fellesskapet,
barn, uføre, studenter, ja alle
kategorier i samfunnet. 

Samfunnets midler skal for-
valtes på en rasjonell samt so-
lidarisk måte, men utrykket
«skattebetalernes penger»
fremmer alle de negative
holdninger som nevnt innled-
ningsvis. Der er derfor sterkt
ønskelig at man slutter å bru-
ke vendingen. Det vil fremme
samfunnsforståelsen og mot-
virke tidens farlige trend -
egoismen.

Jan M. Herseth
Grimstad

HAGEN

Nærtakende 
kjendiser
Når tidligere kolonialkjøp-
mann Hagen og hans viv først
var svært fornøyd med resulta-
tet av portrettene av seg selv,
for deretter å bli misfornøyd
etter at en kunstkritiker slak-
ter bildene og mener Hagen
ligner en tullete alpejeger, får
dette stå for hans vurdering.
Jeg har ikke forutsetning til å
bedømme noen form for ma-
lerkunst.

Men også vi som er ukvalifi-
sert til å bedømme kunstverk,
må jo ha lov å ha en mening,
og i den forbindelse mener
undertegnede at begge bildene
var ypperlige.

Skal man forsøke å trekke
frem likhetstegn, synes jeg Ha-
gen har visse trekk som
minner meg om Sputnik, og
fruen har muligens en snev av
likhet med Cowboy-Laila, iall-
fall er de fine begge to.

En annen Hagen som også
føler seg mobbet, er vår alles
kjære Carl Ivar. Han og hans
kone Eli føler seg mobbet vekk
fra vaktmesterboligen på Kal-
vetangen, men også her er det
en liten trøst, i og med at de
tar med seg en gevinst på 8
millioner kroner etter de tre
årene de har eid kåken.

Bertil Kling
Grimstad

Det er kamp om nærhet til vannet, Jan Vatne. De fleste kjemper FOR vannet, og ikke MOT
det, skriver lederen for Kanalselskapet. 

Salg av milliardbingen Agder Energi vil gi kortvarig nytelse for
eierkommunene. Å se på pengebingen som en rik onkel
Skrue, gagner heller ikke eierne. Den må åpnes på en for-
svarlig måte.

Ny kurs for Agder Energi

Den nye sjefen for energiselska-
pet, Tom Nysted, har både om-
organisert og lansert nye tanker
for hva Agder Energi skal ha fo-
kus på, og vi regner med at sty-
ret har gitt sin tilslutning til de
nye strategiene. Å satse mer
rendyrket på energiproduksjon
og kraftrelaterte selskaper, bør
bli positivt mottatt. Å satse
innenfor et smalere felt der sel-
skapet har kompetanse, i et
marked som er forutsigbart og
mindre risikofylt, fremtidsrettet
og ikke minst ekstremt lønn-
somt, er etter mitt syn en riktig
strategi. 

Agder Energi er et offentlig
eid selskap der eierne, staten og
kommunene på Agder, tar tilba-
ke gevinster som kundene (oss
vanlige strømkunder) tilfører
selskapet, i form av strømpris og
nettleie. Vi sitter altså på begge
sider av bordet, og det er derfor
ikke uvesentlig hvordan selska-
pet bruker midlene. Folk reage-
rer f.eks. på sluttpakker, rot og
uansvarlighet, store lønnsøk-
ninger til ledere og investeringer
med stor risiko i offentlig eide
selskap. 

Å satse på nye felt for å være en
drivkraft på Sørlandet, som har
vært slagordet i Agder Energi, er
i seg selv ikke negativt. Men det
er ikke riktig å gamble med of-
fentlige midler, noe som lett kan
bli resultatet hvis spillerommet
for direktørene blir for stort.
Men slik jeg forstår Nysted, er
tanken nå å fortsette og utvikle
Sørlandet, bare innenfor et sma-
lere felt. Alternative energikil-
der, IT og bredbånd er spen-
nende områder, særlig når sel-
skapet har penger til forskning
og utvikling, slik Agder Energi
har og fortsatt må ha.

Dette fører meg over til ho-
vedpoenget mitt, nemlig dispo-
neringen av overskudd og uttak
av kapital. 

Det er ikke uenighet om at utbyt-
te og uttak av kapital aldri må
forringe selskapets muligheter
til fornyelse av produksjonsmid-
ler og nyinvesteringer. Der går
et krysningspunkt et sted, som
ingen kan si nøyaktig hvor er,
men som det er viktig for selska-
pet å være på den rette siden av.
Selskapet må altså ikke tømmes

for kapital som de kan doku-
mentere de trenger, for å
gjennomføre de strategiene som
legges av styret/eierne.

Hva er så det spesielle med et
selskap der stat og kommune er
eiere? For det første har det vist
seg å være forskjell på de to eier-
ne. Staten har de siste årene
fremstått som en eier som kun
tenker forretningsmessig og ik-
ke på arbeidsplasser, desentrali-
sering av virksomheter og lokal
utvikling i sine forretningsstra-
tegier. Dette gjelder ikke lenger
bare tradisjonelle produksjons-
bedrifter. Tjenesteytende selska-
per som Posten og Telenor og
for så vidt også sykehus, politi
og andre statlige servicetater, får
strenge krav om lønnsomhet og
stramme budsjettrammer. Det
kreves budsjettdisiplin uten tan-
ke på reelle behov, servicenivå
og kvalitet, som kommer i andre
rekke. Det er altså kommunene
og de offentlige tjenestene ut til
folket som har merket belast-
ningene av en slik bevisst poli-
tikk. 

Økonomenes inntog i viktige po-
sisjoner i disse selskapene/eta-
tene har skapt en kultur som tar
helt andre hensyn enn tidligere. 

Nå kan ikke Agder Energi di-
rekte sammenlignes med annen
offentlig virksomhet. Selskapet
er avhengig av et marked og en
profesjonell ledelse med høy
kompetanse. Men med offentli-
ge eiere kan selskapets styre ten-
ke annerledes enn et rent privat-
eid selskap. I og med at staten er
minoritetseier, kan staten ikke
styre selskapets veivalg. Det er
ekstremt viktig at det fortsatt
blir slik, etter min oppfatning. 

Signalene fra den nye direktøren
kan tyde på at han tar på alvor
det samfunnsansvar et «folke-

eid» selskap har. Det er kom-
munene, som de siste åra har
tapt både ved reduserte bevilg-
ninger og stadig nye tildelte
oppgaver uten medfølgende
midler (altså den samme statlige
«squeeze»–politikken), som er
eiere i Agder Energi. Jeg vil da
hevde at en hovedoppgave for
selskapet må være å tilføre eier-
ne kapital, slik det er for ethvert
selskap. I dette tilfelle er det alt-
så kommunene, som har ansvar
for å dekke elementære behov
som skole, helse, eldreomsorg
osv. Jeg kan faktisk ikke tenke
meg mer ideelle formål for et
slikt konsern, enn at gevinstene
føres tilbake til fellesskapet. En
snev av sosialistisk tankegods
kanskje, men etter min beste
oppfatning, mye bedre enn at
staten eller private lommer fyl-
les enda mer. I alle fall i tider
der staten har andre rike kilder
å øse av.

Et tillitsforhold mellom eiere og
en profesjonell ledelse er nød-
vendig, og Tom Nysted har så
langt gitt signaler på at han har
forstått dette forholdet. En av
hans hovedoppgaver må være å
skape ro og ryddighet i selska-
pet. Viktige strategivalg og dis-
ponering av en fornuftig del av
utbytte og oppspart kapital, må
styres av eierne. Det er en unik
situasjon å være eier av et sel-
skap som opererer i et marked
med umettelige behov for varen
selskapet tilbyr, og som med re-
lativt enkle, langvarige og drifts-
sikre produksjonsmidler sikrer
en stabil og stadig økende inn-
tjening. 

Så helt konkret, la oss behol-
de kontrollen over Agder Energi
og bruke muligheten til å hente
utbytte og kapital til våre store
oppgaver, uten å tappe selska-
pet.

Tom Nysted tiltrådte stillingen som ny konsernsjef i Agder Energi i juli.
Frolands varaordfører Ove Gundersen opplever at Nysted tar på alvor det
samfunnsansvar et «folke-eid» selskap har. 

Forskningen i
bredt perspektiv

Også i det mindre perspektiv skvises forskning og kunnskap – som på
hjerteavdelingen ved sykehuset i Arendal.

Hovefestival
Denne uken har Hovefestivalens folk vært i Aren-
dal, sammen med blant andre Roskildefestivalens
mangeårige sjef Leif Skov, som gir nyttige innspill
til festivalledelsen. Samtidig reiser en delegasjon fra
Arendal nettopp til Roskilde for å lære og la seg in-
spirere av Nordens overlegent største rockefestival.

Om få dager frigis dessuten Toffen Gunnufsen fra
karantenen knyttet til Quartfestivalen, og da blir
det nok fart på bookingen. Det er bemerkelsesver-
dig hvor raskt Hovefestivalen er blitt kjent og innar-
beidet for et nasjonalt publikum – lenge før den
første festivalen blir avviklet. Det lover godt for
sommeren.


