
I dag holder statsminister og Ap-leder Jens Stolten-
berg åpningstalen på Arbeiderpartiets landsmøte i
Oslo, et møte som trygt må sies å være blant landets
viktigste. Her legges premissene for det politiske ar-
beid i vårt største politiske parti de neste to årene.
Landsmøtet er partiets høyeste organ. Hele 400
forslag er kommet inn fra lokallagene rundt om i
landet. I tillegg til å behandle dem, skal det foretas
valg av ny nestleder, valg til sentralstyret, det skal

vedtas et skolepolitisk dokument og utformes en lo-
kalpolitisk plattform.

Medlemmene i Arbeiderpartiets sentralstyre,
landsstyre og stortingsgruppe har tale- og forslags-
rett, men ikke stemmerett på landsmøtet. Det er de
300 delegatene som stemmer over forslagene slik
de blir utformet av en redaksjonskomité nedsatt av
landsmøtet. Parti- og regjeringsledelsen får det ikke
alltid som de vil på landsmøtene. Det har hendt at
fagstatsråder har advart sterkt fra talerstolen mot
forslag de ser på som ugjennomførbare – og har
talt for døve ører.

Det synes allerede før landsmøtet klart at fiskeri-
minister Helga Pedersen, med en fortid ved
UNEP/GRID-Arendal, blir valgt til ny nestleder i
partiet etter Hill-Marta Solberg. Vi vet også at valg-
komiteen har innstilt leder av Aust-Agder Ap, May
Britt Lunde, til nytt medlem av partiets viktige sen-
tralstyre. Likeledes er Mette Gundersen fra Vest-
Agder innstilt til sentralstyret. Det gir et plaster på
såret etter den dårlige uttellingen Agder-fylkene
fikk ved regjeringsdannelsen i 2005, men gir også
en enestående mulighet til å påvirke politikken fra
dag til dag.

Forut for landsmøtet står det strid om to saker,
som knapt kan betraktes som verdens viktigste:
Kriminalisering av personer som kjøper seksuelle
tjenester av prostituerte og adgang for kommunene
til å si nei til Norsk Tippings nye spilleautomater.
Det er i hvert fall forståelige og konkrete saker med
stor symbolkraft. Kriminalisering av sex-kjøp vil
innebære at man fjerner et problem fra gata og for-
viser det ytterligere til mørkeloftet. Å tvinge kom-
muner til å ha spilleautomater, innebærer at man
håner deres bestrebelser for å få bukt med spillegal-
skapen.

Bøndene er en presset yrkes-
gruppe. Dette kom klart frem
under generaldebatten, mellom
politikere og årsmøteutsending-
er, på fylkesårsmøtet i Aust-Ag-
der Bondelag. 

Agder-landbruket har i de se-
nere årene vært preget av en
dramatisk bruksnedlegging. Det
viser klare tall fra dem som sø-
ker produksjonstillegg, med et
minus på 5,6 millioner. Ingen
landsdel ligger så langt under
streken som Agder.

Nå trenger vi et Agder-tillegg på
linje med andre fylker som Hor-
daland – og Østlandet som har
Oslofjord-tillegget. 

Vi har ingen problem med å
argumentere for at forholdene i
Agder kan være vel så vanskeli-
ge som på Vestlandet. 
Vi trenger beitende husdyr for å
holde kulturlandskapet i hevd.
Tenk om Aust-Agder gror igjen?
Det er et ubehagelig scenarium,
men dog realistisk. 

Det må også være plass til gris
og høner, som er viktige tilleggs-
produksjoner på våre små bruk.

Også disse næringene står foran
store investeringer.

Hva skjer med landbruket her
i landet, til tross for at over 80
% av befolkningen iflg. MMIs
målinger ønsker at vi viderefø-
rer landbruk og kulturlandskap
på dagens nivå?

I Norge produserer vi om lag
halvparten av maten vi trenger.
I de siste årene har forbruket av
korn langt oversteget produk-
sjonen. 

FAO la nylig frem en rapport
som viser at verdens kornlager
blir stadig mindre. Samtidig
øker prisene på korn kraftig på
verdensmarkedet. Verdens
kornlager minsker for tredje
året på rad, for hvete har ikke
lagrene vært mindre på de siste
25 år. Nå er det sannelig på tide
å tenke mer på egen matvaresik-
kerhet, for ikke bli alt for av-
hengige av usikker import.

Folketallet i verden øker, men det
tynne matjordlaget som finnes
spredt rundt på kloden minker.
I 1950 hadde hver innbygger 2,3
dekar åkerjord, nå har vi ca. 1,1
dekar. I 2050 vil hver innbygger
trolig ikke ha mer enn 0,7 dekar.

Klimarapporten som nylig ble
lagt frem, er så alvorlig at den
kan sette en støkk i noen hver.
Vi har fått en sterk miljøstem-

me, sier den kjente amerikanske
klimaforkjemperen Al Gore som
nylig har vært på Norgesbesøk.
Moder Jord tar nå selv del i de-
batten, og stemmen hennes er
det vanskelig å overhøre.

Nå gjenstår det å se om nødven-
dige tiltak blir satt inn, slik at
bøndene kan sikre fremtidige
generasjoner nok mat. Men da
må vi sørge for at folk i landbru-
ket kan leve av arbeidet sitt. De
må verdsettes også i form av øk-
te inntekter, slik andre yrkes-
grupper honoreres for sitt ar-
beid.

– I år skal det bli et knallgodt
jordbruksoppgjør, lovet kom-
munalminister Aslaug Haga og
smilte bredt. Nå forventer vi at
regjeringen står ved sine fagre
Soria Moria-erklæringer, så det
ikke blir som i fjor, da alt for-
svant inn i tåkeheimen.
Bøndene trenger i år et skikkelig
inntektsløft på linje med andre
yrkesgrupper og et Agder-til-
legg. Fagre ord og Soria Moria-
eventyr kan ingen leve av.
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legges ned her i Agder.
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SYNSPUNKT

Synnøve Jomås
Grimstad Bondelag

Tomme tønner famler mest
Det er vanskelig å få øye på politikere som vet
hvor vi er, hvor vi er på vei og hva vi skal gjø-
re. Vi er inne i en famlefase, og det gjelder al-
le partier. Det er verre hvis hjernekassen er
tom enn at verktøykassen er tom.

Gudmund Hernes,
professor, Aftenposten

Av og til lurer man på hvordan man skal
reagere når det kastes ut noe i mediene
som virker urimelig. At jeg er glad for
Høyres programformulering og Jan Vat-
ne for partiets avklaring, gjør at vi kan
legge denne saken bak oss. Kanalkost-
naden som Vatne nevnte i sitt første
innlegg, kan også legges bort, da det er
tatt ut av luften uavhengig om hvem
som skulle ha nevnt dette først.

Likeledes kan vi legge bort diskusjo-
nen om det er politisk flertall for eller
imot kanal, så lenge Vatne er helt over-
bevist om at flertallet er på hans side.
Da er det jo heller ikke farlig å si ja til
kanal, fordi Vatne er overbevist om at
den ikke vil la seg finansiere. Dermed
skulle nattesøvnen være sikret!

Jeg tar gjerne imot råd fra Jan Vatne
om å dempe meg, men han må si det så
høyt at han også hører det selv. Å gå så
hardt ut i sitt første avisinnlegg uten å
være sikker på at innholdet var rett,
skuffet meg . «Stiftelsen Arendalskana-
len» er uavhengig av Kanalselskapet, selv

om foreningen var fødselshjelper. Det
tok meg to minutter å få vite alt om re-
gistreringen, hvem som satt i styret, og
at regnskapsdatoen er 1. august for pa-
pirregnskap og 1. september for elektro-
nisk regnskap. Alle kan få vite dette ved
å ringe Enhetregisteret i Brønnøysund
tlf. 75007500. Etter omleggingen med
administrasjonen av stiftelser 1. januar
2005, er det «Lotteri- og stiftelsestilsy-
net» tlf. 57828000 som styrer vedtekts-
endringer. Her er stiftelsen registrert.
Siden dette ikke er noe jeg daglig steller
med, vet jeg ikke hvordan det forrige
styret gjorde dette med regnskapet.
Dette registreres i Regnskapsregisteret i
Brønnøysund. Jeg har latt dette ligge,
siden første lederen av styret er død.
Han kjente sikkert hvordan dette skulle
håndteres, og har muligens blitt enige
med Brønnøysund om at styret fra den
gang, kun passet på en mindre inn-
skuddskapital samt renter på denne og
kanskje derfor slapp å sende inn regn-
skap. Men dette vet jeg ikke, Vatne, da
jeg ikke kan spørre den forrige styrets le-
der om dette. Derfor burde du kanskje
ha tatt en bytelefon, og fått noen bruk-
bare informasjoner der før du utbasu-
nerte ditt budskap i mediene. Den nye
lederen ordner nok dette med regnska-

pet i tide etter sommerferien. Heretter
burde vi kanskje ringe til hverandre el-
ler skrive brev. Det blir hyggeligere for
oss og resten av befolkningen.

Jeg er litt fascinert av at noen kan his-
se seg så mye opp over et miljøspørsmål
som handler om Arendals identitet og
røtter. Vi står som menneskehet overfor
uhyre store oppgaver, som gjør at alle
småting vi nå holder på med, blir irrele-
vante. Vi må sikkert legge om livsstilen

ganske hardt, og da vil livskvaliteten
kreve at vi legger vekt på andre ting enn
vi gjør i dag. Da tror jeg nærmiljøspørs-
mål, i alle former, vil få mye større plass.
Derfor er drømmer om en bedre tilvæ-
relse også i byer, være overordnet enda
mer vekst og forurensning. Du kan sik-
kert hjelpe til med å stoppe et prosjekt,
Jan Vatne, men å stoppe en idé og en
drøm klarer du aldri.

Odd Skaug Syvertsen, Arendal

Avslutning av en bagatell

Odd Skaug Syvertsen i Kanalselskapet har i flere år hatt en drøm om tilbakeføring av de gam-
le kanalene i Arendal. Her sitter han med utbyggingsplaner for byen i 2004. 

HELSE

Eldreomsorg i 
Arendal anno 2007
Tirsdag 12. april ved 10-tiden,
skjedde det som ikke måtte
skje. Jeg, 82 år, falt stygt i det
jeg skulle hjelpe mannen min
som hadde vanskeligheter. Han
er 84 år, syk og trenger omsorg
og pleie 24 timer i døgnet. 

Jeg fikk ringt Saltrød bo- og
omsorgssenter. Uheldigvis satt
bestyreren i et møte, men det
kom to unge pleiere og litt sei-
nere, vakthavende i hjemmesy-
kepleien. Jeg hadde store smer-
ter og ba dem om at de måtte ta
mannen min med til sykehjem-
met, mens jeg var på sykehuset,
men det kunne de ikke. 

Det måtte søkes på et skje-
ma, som deretter måtte be-
handles. 

Da jeg visste at det var dag-
pasienter på sykehjemmet den
dagen, mente jeg at det måtte
kunne ordnes. Nei, det gikk ik-
ke an. Så skulle hjemmesyke-
pleieren vite hvem som var fast-
legen min, for hun skulle kjøre
dit for å få en drosjelapp og et
skjema til sykehuset. Jeg mente
at jeg måtte få ambulanse, for
jeg hadde store smerter og en
syk mann. «Du klarer jo å gå»,
var svaret jeg fikk. «Jeg kan ik-
ke klare meg selv», sa jeg.
«Drosjesjåføren hjelper deg»,
var svaret.

Da ringte telefonen, og en
reddende engel var på tråden;
«Jeg hiver meg i bilen og kom-
mer med en gang». Dermed var
mannen min og jeg i de beste
hender hos min venninne. Da

jeg kom til sykehuset, trillet
hun meg i rullestol til resepsjo-
ner i diverse korridorer. Rønt-
genbildene viste at venstre
skulder var ute av ledd og et lite
ben som var løsnet. Jeg hadde
også en stor kul i pannen og
masse bloduttredelser i ansiktet
og på armen. 

Så til spørsmålet mitt: «Er
dette den hjelp som vi kan for-
vente av Arendal kommune i
akutte tilfeller?»

Jeg føler med helsepersonell
som arbeider etter slike ret-
ningslinjer, som denne hen-
delsen viser.

Valborg Winther,
Eydehavn

KORRIGERING

Feil priser på 
kjøreopplæring
Det er med stor forundring vi
leser artikkelen i Bilmagasinet
mandag 16.4. angående priser
på kjøreopplæring i fylket. Der
vises det til en ringerunde som
magasinet har hatt til kjøresko-
lene. Dette er feil.

Bilmagasinet har aldeles ikke
hatt noen ringerunde - vi er al-
dri blitt kontaktet, i likhet med
flere andre kjøreskoler som vi
nå har vært i kontakt med. Det-
te har ført til at de prisene som
offentliggjøres også blir feil.
Når man skal lage en prissam-
menligning, bør i alle fall
grunnlaget være likt. Det har
det ikke vært når Bilmagasinet
har summert priser. Det man
tydeligvis har gjort, er å legge
inn alle offentlige gebyrer hos
noen skoler, og så har man

holdt det helt utenom hos an-
dre. Magasinet har antakelig
heller ikke oppdaget at det er
noe som er «enten-eller-pris»,
ikke «både- og». For vår del
kan det som eksempel sies, at
prisen på Rose Trafikkskole 
ligger mer enn kr. 3.000,- 
over det som er riktig. Og det
synes vi faktisk ikke skal bli stå-
ende. 

Så kjære elever i Arendal by,
ikke tro på det dere leser i 
Bilmagasinet. Ta heller en 
telefon til oss på 37022444, 
så skal vi fortelle deg det du
trenger å vite.

Bjørg Rose,
Rose Trafikkskole

LITEN TOLERANSE 

Skytebane vs
ridesenter
Jeg blir meget skuffet over ni-
vået denne debatten nå er lagt
på, en total avsporing etter min
mening. Jeg har ikke hørt at
skytebanefolka har klaget på
hestene eller senteret, men hes-
tefolka finner alle slags usaklige
argumenter mot skytebane. 

Mangel på toleranse med
hensyn til hva andre driver med
er en av de tingene i dag som
brer mest om seg, slik jeg ser
det. Her innbiller noen voksne
mine barn at disse to tingene
ikke kan være i samme bygd,
slik at disse barna (antakelig
med god hjelp) går ut med avis-
innlegg mot skytebanen.

Hvis noen av hestene er så
skuddredde som det høres ut,
så må de jo være direkte livsfar-
lige å sende små barn ut med,

det hender jo at det kommer et
smell fra en bil eller motorsyk-
kel, eventuelt raketter og lig-
nende. De fleste av disse hes-
tene blir jo ellers brukt på både
gangveier og turstier.

Foreldre – lær deres barn to-
leranse, og undersøk nøye at
den hesten barna rir på er trygg
og sikker. Da går det utmerket
å ha ridesenter og skytebane i
samme bygd og ellers ri på hes-
tene på offentlige plasser. 

Personlig er jeg verken rytter
eller skytter.

Jan Erland Olsen,
Bystyrerepresentant, Frp 

SØPPEL 

Slike gutter det vil
gamle Norge ha
I flere år har utallige gamle 
bildekk blitt «deponert» like
ved lysløypa, til stor sjenanse
for alle som liker å ferdes i na-
turen. Jeg har selv tipset Agder-
posten om dette i håp om at
rette vedkommende skulle
kjenne et stikk av dårlig sam-
vittighet og rydde opp etter seg.
Jeg har også sagt fra til Arendal
kommune. Men dekkene ble
liggende, inntil to handlekrafti-
ge unge menn tok saken i egne
hender. 

Det er pisverdig og fantastisk
flott at noen tar ansvar for å
rydde opp etter natursvin. Hå-
per en eller annen kommunal
etat sørger for at disse karene
får dekket sine utlegg i forbin-
delse med et fantastisk initiativ. 

Når skal det bli slutt på at
søppel av alle slag slenges i na-
turen. Jo mer jeg reiser i andre

land, desto mer får jeg bekref-
tet at Norge er en sinke i arbei-
det for et rent, søppelfritt land. 

Jeg tror egentlig ikke at noen
trives med søppel rundt seg på
alle kanter. Så ta ansvar: Ikke
kast fra deg søppel i gater og
grøftekanter. Det fins bøtter,
dunker, poser for avfall. La det
gå sport i det: Hold veien din
ren, hold byen din ren, hold
Norge rent. Takk til Christian-
sen og Solvang for vel utført
jobb. 

K. Hvass,
Arendal 

SPØRSMÅL 

Spilleautomater 
i Arendal? 
Et spørsmål til ordføreren i
Arendal, Torill Rolstad Larsen: 

Jeg lurer på hvordan du stil-
ler deg til Giskes nye spilleauto-
mater, som han vil tvinge på
folk. 

Personlig fikk jeg hakeslepp
da han første gang orienterte
om dette. I all min naivitet
trodde jeg at statsråden hadde
gjort en formidabel jobb når
han fikk fjernet disse forferdeli-
ge automatene, og spesielt fra
de stedene der det ferdes barn
og unge. 

Så min aktelse for mannen
forsvant i en farlig fart. Det er
sikkert og visst. 

Men mange av ordførerne i
det ganske land ruster til kamp
mot tvangsautomatene. 

Jeg regner med at du er med
på det laget, Torill?

Inger Marie Nilsen,
Arendal

Oss selv nok
Har du sett VG-tegneren Hagens
fremstilling av nordmannen med
ølvom og topplue? Det er sånn vi
er blitt.

Turid Birkeland,
festivalsjef for Risør kammermusikk-

fest, Fædrelandsvennen

Amerikansk våpenkultur
Våpenlobbyen har for lengst fått gjennom-
slag for sitt syn på slikt som mandagens
henrettelser på Virginia Tech: «Våpen dre-
per ikke folk. Folk dreper folk».

Halvor Elvik,
kommentar om skytemassakren i Virginia,

Dagbladet

INNSPILL

Kritisk for Agder-jordbruket
Stadig flere gårdbrukere i Aust-Agder trapper ned eller legger opp. Artikkelforfatteren mener det trengs spesiel-
le Agder-tiltak for å snu utviklingen. ILLUSTRASJONSFOTO

Unnfallenhet
To somaliere som er siktet for voldsbruk mot men-
neskerettighetsaktivisten Kadra Yusuf ble formelt
utvist fra Norge i 2004. De skulle da ha begått flere
grove ran og voldshandlinger. Begge påklaget imid-
lertid utvisningsvedtaket, og dermed har de unngått
retur til hjemlandet.

Dessverre enda et eksempel på unnfallenhet fra
norske myndigheter i asyl- og flyktningepolitikken.

For spillegale 
og sexkjøpere?

May Britt Lunde er innstilt som medlem av Arbeiderpartiets viktige
sentralstyre. Landsmøtet avgjør om det blir slik.


