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Den eneste forståelige grunnen 
til at Solberg-regjeringen nå 
sier ja til heldekkende  
ansiktsslør: De trenger slør  
for å skjule rødmingen.

Astrid Meland, kommentator i VG

PÅ POST: Streikende leger på streikevakt utenfor Ullevål sykehus. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

HELSE: Når begynte vi å akseptere at arbeidsgivere sjikanerer helsepersonell?

Råere retorikk fra Bratten

Når var det sist man hørte ordbruk 
som ran og beskyldninger om infanti-
litet i et offentlig ordskifte om arbeids-
avtaler? Når begynte vi å akseptere at 
arbeidsgivere sjikanerte helsepersonell?

Spekter og Bratten bør revurdere sin 
retorikk og ikke minst sin arbeidslivs-
politikk. Ellers kan vi i fremtiden miste 
dyktige og motiverte helsearbeidere, 
som landet vårt er sårt avhengig av.

Torgeir Rebolledo Pedersen, for-
fatter og arkitekt, fremsetter i sitt 
innlegg datert 14 september: «Fritt 
Ord, et mulig hus å dø i ?» noen fak-
tafeil.

Fritt Ords rent finansielle investe-
ring i Snøhetta AS er en emisjon som 
gir Fritt Ord en eierandel på 20 % i 
Snøhetta. Investeringen er basert på 
de senere års positive regnskap og 
fremtidige prognoser.

Det er ikke en investering i en øko-
nomisk presset situasjon for Snøhetta, 
men vil forbedre våre muligheter til å 

delta i viktige prosjekter.

Snøhetta har sine to første prosjekter 
i Saudi-Arabia under bygging. Disse 
to prosjektene er ikke Effat-
universitetet i Jeddah eller Kong 
Said- universitetet.

King Abdulaziz Center for World 
Culture i Dhahran er et kulturpro-
sjekt som blir ferdig i 2017. Det inne-
holder utstillingssaler, et museum, et 
bibliotek, en konsertsal og teatersal 
for akustiske fremføringer samt Saudi 
Arabias første offentlige kino. Over 
flere år har brukerorganisasjonen for 
institusjonen (Ithra), arrangert store 
kulturelle mønstringer med fokus på 
ungdom. Disse kulturmønstringene 
har vært banebrytende for det sau-
diarabiske kulturlivet, og som et 
eksempel ble det i 2014 for første gang 
utstilt et Picasso-maleri i kongeriket. 
Saudi Aramco finansierer bygget. 

Ved oppstarten av prosjektet hadde 
Snøhetta et heldagsseminar med flere 
menneskerettighetsorganisasjoner, 
inklusive Amnesty International.

Det andre prosjektet er en 
T-banestasjon i sentrum av Riyadh. 
Undergrunnsbanen blir det første 
offentlige transportsystemet i byen 
og vil åpne for friere bevegelse for alle 
beboere.

Prosjektet åpner også for etable-
ringen av en stor offentlig plass.

«A House to die in» av kunstneren 
Bjarne Melgaard og Snøhetta er ikke 
prosjektert i en Munch-skog på Ekely, 
men på Kikkutkollen, utenfor fredede 
områder og på samme sted som en 
stor sveitservilla, uten noen forbin-
delse til Edvard Munch, sto frem til 
1986. Prosjektet ble godkjent av 
byantikvaren i begynnelsen av sep-
tember.

Tar feil om Snøhetta

Huseiernes Landsforbund sto på 
barrikadene under valgkampen i fjor 
høst for å hindre at Oslos boligeiere 
fikk en urettferdig skatt tredd ned 
over hodet. Eiendomsskatten tar 
ikke hensyn til folks gjeld, inntekt 
eller betalingsevne. Den rammer 
blindt og fører til økte boutgifter 
som særlig går ut over nyetablerte og 
husholdninger med svak økonomi. Vi 
tapte slaget.

Nå begynner det å gå opp for 
stadig flere at eiendomsskatten i 
Oslo blir en tung bør å bære i årene 
som kommer. Skattetaksten er lik 80 
prosent av boligens markedsverdi. 
Den kraftige økningen i boligprisene 
i Oslo vil føre til at eiendomsskatten 
vil ramme stadig flere og at stadig 
flere får stadig høyere skatteregning. 
Aftenposten skriver om et ektepar 
som allerede neste år vil få en eien-
domsskatteregning som er nesten tre 
ganger høyere enn det de må betale i 
år. Boligprisvekst på 13,6 prosent og 
økt skattepromille er årsaken.

Arbeiderpartiet påsto i valg-
kampen i fjor høst at utregningene 
våre om eiendomsskatt var «spinn-
ville» og «fri fantasi».

Vi i Huseiernes Landsforbund 
regnet ut eiendomsskatten for en 
bolig med markedsverdi på 
6.780.000 kroner. Boligeieren må i år 
betale 2.848 kroner i eiendomsskatt, 
når vi har trukket fra bunnfradraget 

på fire millioner kroner og skatte-
promillen er 2. I 2019 har eiendoms-
skatten for den samme boligen økt til 
7.934 kroner, nesten tre ganger 
høyere enn årets eiendomsskattereg-
ning. Årsaken er at skattesatsen økes 
til 3 promille og boligens verdiutvik-
ling. Vi antok i dette regnestykket at 
markedsprisene på boliger i Oslo 
ville øke med 7 prosent hvert år i 
årene som kommer. Denne boligpris-
veksten er på linje med gjennom-
snittet for de siste ti årene i Oslo og 
var ikke å ta for hardt i. Med dagens 
utvikling i boligprisene vil de fleste 
være enig i akkurat det. Det som i 
fjor ble betegnet som spinnvilt og fri 
fantasi, kan vise seg å være nøkternt.

Nå reagerer også tidligere Ap- 
statsråd Grete Berget på at eien-
domsskatten er svært urettferdig 
fordi den ikke tar hensyn til folks 
inntektsnivå. Hun ønsker en by der 
folk uansett bakgrunn, inntekt og 

familieforhold skal kunne bo i samme 
strøk.

Det har i Norge vært bred politisk 
enighet om at flest mulig av hushold-
ningene skal eie sin egen bolig. 
Boligen er vårt hjem og et grunnleg-
gende velferdsgode. Resultatet av 
politikken som har vært ført etter 
annen verdenskrig er at 84 prosent 
av oss nordmenn eier vår egen bolig. 
Det er en styrke ved det norske sam-
funnet. Vi i Huseiernes Landsforbund 
ønsker å verne om den norske bolig-
modellen. Derfor arbeider vi for at 
boligeiernes interesser blir ivaretatt 
og for at alle boligeiere skal kunne 
budsjettere med forutsigbare og sta-
bile bokostnader. Slik er det dess-
verre ikke i Oslo. Stadig flere vil bli 
rammet av de rødgrønnes eiendoms-
skatt og de som allerede har fått 
eiendomsskatt, vil oppleve drastiske 
økninger i årene som kommer.

Hva var det vi sa?
DEBATT
PETER BATTA
Gen. sekr. i Huseiernes 
Landsforbund

KRISTIN 
GYLDENSKOG
Utredningssjef i Huseiernes 
Landsforbund

DEBATT
KJETIL TRÆDAL 
THORSEN
Snøhetta

Eiendomsskatten i Oslo blir en tung bør å bære i årene som kommer, skriver innleggs-
forfatterne. FOTO: NTB SCANPIX


