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Vi er blitt et hus
for den store
grenda som
heter Norge.

Tom Remlov, 
operadirektør svarer på grendehus-kritikk i

Aftenposten.

Vi tenker at alle vil komme til Norge og
jobbe, at vi har marka og fjorden og så
videre. Men vi er dårlige på å fortelle til
dem utenfor om hvorfor det er bra å jobbe i
Norge. Verden blir mer og mer delt inn i
globale arbeidsmarkeder, sier Paul Chaffey
om jakten på talentene nå og i fremtiden.
Ifølge han har arbeidsmarkedet blitt mer
globalt fordelt og man konkurrer om de
beste hodene globalt, ikke bare på et lokalt
nivå. tu.no

Hvordan kan vi i «verdens rikeste» land
være bekjent av å plassere gamle men-

nesker på bad og kott når de trenger plass på
sykehjem? Samtidig står avdelinger tomme
fordi de ikke har penger. Hvor gjør de av
pengene? Håper det bare finnes kott og bad
igjen når de som regjerer trenger plass, men
de får nok det de trenger. 

Berit, Oslo

Takk til VGs tidligere redaktør Olufsen
(bildet) som påpeker hvordan NRK fun-

gerer som de rødgrønnes reklamebyrå og
PR-assistenter. Det er pinlig å se. Planen er nok
at det skal bli mer og mer av dette frem mot
valget. Vi finner oss ikke i det!

Jørgen, Hamar

Valget 2013. Når Ap og deres ordførere
fører Frp-politikk blir det feil. Bedre med

ekte Frp- politikk. 

Erik, Drammen

Debattredigerer

Må satse på lokale mod

Jonas Gahr Støre, Helse og
omsorgsminister (Ap)

● Helseminister Jonas
Gahr Støre mener
foreldre kan betale 700
kroner måneden for
barnas skolemat. Selv
kan han spise billigere i
subsidiert regjerings-
kantine skrev VG. 
● Jeg har ikke tatt
stilling til hva som bør
være rimelig foreld-
rebetaling, svarer Støre.

SKOLEMAT

VG omtaler 17.4 min ambisjon
om å tilby elever et måltid mat i
løpet av skoledagen. Av over-
skriften skapes det inntrykk av
at jeg mener 35 kroner dagen i

foreldrebetaling er en billig
penge. Det er en feil konklusjon.
Jeg har ikke tatt stilling til hva
som bør være rimelig foreld-
rebetaling. Vi må slå ring rundt
gratisprinsippet i norsk skole. I
dag ligger betalingsansvaret for
skolemat fullt og helt på foreld-
rene. Snittkostnad for en hjem-

Sauene er langt
tryggere bak el-gjerde
på innmarka i Sveri-
ge, enn de er på
utmarksbeite i Norge.
I fjor ble det kun tatt
seks sauer av ulv i
Hedmarks ulverike
nabofylke, Värmland.
Til sammenligning tok
ulven 1200 sauer i
nabofylket Hedmark i
fjor.

I Hedmark er det
langt flere sauer enn
det er i Värmland,
men til sammen-
ligning er det mye
mer ulv. Ifølge Värm-
land Folkblad er det
25–27 ulverevir i det
svenske fylket. Det
betyr at det i Värmland er et sted
mellom 100 og 200 ulver, mens
det i Hedmark er noen titalls. (...) 

Jegerforbundet i fylket er mest
opptatt av de dyra som ikke er
beskyttet av gjerder. 

Ifølge forbundet tar ulvene i
Värmland elg til en verdi av over

50 millioner kroner i året.
Värmlandske sauer lever dog i

trygghet sammenlignet med sine
norske artsfrender. Seks sauer
tatt av ulv på et helt år er nær
mikroskopisk sammenlignet med
Hedmarks 1200. (...)

BigGeorge, vgd.no

200 ulver tok 6 sauer
FOLKET MENER

SITATET

SMS-INNLEGG

Elisabeth
Skarsbø Moen

● Da statsminister Stoltenberg
valgte å sette inn Tore Tønne
som helseminister i sin første
regjering, var det et modig steg
for å modernisere Norge.
● Men helsevesenet utvikler
seg fortsatt i feil retning. Støre
har ikke lyttet til Tønnes klare
budskap.

Helsekøene – en 

I september i fjor gratulerte jeg
Jonas Gahr Støre med hans nye
jobb som helseminister og send-
te ham en reportasje fra tids-
skriftet Legekunsten NR 1//2002. 

Her kunne Støre selv lese
hva daværende ekshelseminis-
ter, Tore Tønne, sa om sine
visjoner for helsevesenet. 

Den 22. mars i år fikk jeg svar
fra Støres departement om at «vi
tar med oss dine synspunkter i
arbeidet med å videreutvikle
helsetjenesten». Så langt har jeg
imidlertid ikke sett noe som tyder
på at Støre har lyttet til Tønnes
klare budskap.

Modig steg
Da statsminister Jens Stolten-
berg valgte å sette inn Tore
Tønne som helseminister i sin
første regjering, var det et modig
steg for å modernisere Norge.
Stoltenberg visste nok at Tore
Tønne ville kunne komme til å
utfordre Arbeiderpartiets politiske
holdninger, men vår nye stats-
minister fra Arbeiderpartiet var
den gangen tilsynelatende modig
nok til å påta seg utfordringen
med å modernisere både Norge
og Arbeiderpartiet. 

Han visste også at Tore
Tønne hadde gjennomførings-
kraft og erfaringer fra næringsli-
vet som skulle til for å få til
endringer innen helsesektoren. 

Noe Tønne beviste til overmål.
På rekordtid fikk han ikke bare
utredet, men også vedtatt en ny
og gjennomgripende helsere-
form. Etter min mening kunne
Tønne hatt gode sjanser for å
lykkes med å avvikle helsekøene
om hans intensjoner var blitt
fulgt. 

Ikke vedtatt
Men Tønne fikk ikke gjennom-
slag for alle sine visjoner. Et av
forslagene i utkastet til Tønnes
helsereform var blant annet

å omdanne sykehusene til aksje-
selskap. 

Dette ble ikke vedtatt. Tønne
fikk imidlertid gjennomført at
styrene i de regionale helse-
foretakene ikke skulle politi-
seres. 

Nå er mange av reformens
intensjoner dessverre for lengst
undergravet av et enormt byrå-
krati og gammelsosialistisk
tankegrums. Blant annet er
politikerne igjen med i styrene. 

Økokrim
Men tilbake til 4. desember i
2001 da Tore Tønne som eks-
helseminister holdt foredrag på
et SINTEF-seminar på Clarion
Hotel Royal Christiania i Oslo.
Temaet var «Staten tar over
sykehusene. Hvorfor og hva kan
vi forvente oss?» 

Her kom Tønne med følgen-
de klare budskap, som Støre
etter min mening burde lytte til:

«Det samlede helsetilbudet
må brukes. At det ikke er gjort,
er en sak for Økokrim. Det
eneste som virker, er å sørge for
at det finnes alternativer. Pasien-
tene må merke at de kommer på
operasjonsbordet raskere. En
merkbar bedring av tilgjen-
geligheten må skje raskt. Venteti-
den må vekk og det må skje fort.
Den må vekk i løpet av ett år.
Klarer vi ikke det, må vi bruke
utlandet. Dette sier jeg fordi det
ikke er forsvarlig å la folk vente
på nødvendig behandling» sa
Tønne, som med sin erfaring fra

blant annet Distriktenes Ut-
byggingsfond, visste noe om
hvordan man kunne overføre en
moderne og kostnadseffektiv
driftsmodell til offentlig sektor. 

Status quo
Tønne fikk mange spørsmål fra
den fullsatte salen av inviterte
sykehusleger, helsebyråkrater og
politikere. På spørsmål om
hvordan det er mulig å avskaffe
ventetiden i løpet av ett budsjett-
år på et sykehus med 64 verne-
ombud, som har som hovedopp-
gave å bremse utviklingen,
svarte Tønne krystallklart:

«Momentan tilpasning er
vanskelig. Men hvis alternativet
er ikke å få til noe, får man ta
utfordringen. Det er mulig det må
til en liten kulturrevolusjon, men
hva er alternativet? Jeg skulle
gjerne skrive en bok om mot-
krefter. Det eneste man har i

Anne Beth
Moslet, 
redaktør av
helsekøen.no

KRAFTFULL: Statsminister Jens 
skriver kronikkforfatteren. 

HELSE

Foto: JANNE MØLLER-HANSEN



33 29Torsdag18.april2013
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ikke skal i avisen.

● Innlegg med angrep på privat-
personer må signeres med fullt
navn.

● Vi forbeholder oss rett til å kutte i
manuskriptene, og innsendte
manuskripter blir ikke returnert. 

Send ditt innlegg til
debatt@vg.no

Send ditt innlegg med
kodeord «sidet» og
din mening til: 2200

deller
melaget matpakke er rundt 25
kroner. For å sikre et likeverdig
tilbud til alle bør det offentlige
gradvis bygge ut et tilbud om
skolemat. Poenget mitt er at jeg
ikke er mot en viss foreldrebeta-
ling. 

Skolene er ulikt utrustet for å
servere skolemat. Derfor må vi

satse på lokale modeller. Felles
bør være klare retningslinjer fra
helsemyndighetene om hva et
sunt skolemåltid bør inneholde.
Vi vet at mange unge, særlig i
ungdomsskole og videregående,
ikke har med mat eller spiser
mat av dårlig kvalitet. Det er
dårlig for helsen. Og det gir

dårlig grunnlag for læring og
konsentrasjon. Ordnet opplegg
for skolemat av god kvalitet vil
motvirke sosiale forskjeller og
skape en bedre arena for felles-
skap blant skoleelevene. Flere
skoler har forsøkt, og det virker.
Nå må hele landet følge etter!

Vi har noen gode offent-
lige tjenester på nett, som
skatt, lånekassen og
pensjon. De store digitali-
seringsgevinstene får vi
derimot først når volumet
av offentlige tjenester er
så stort at det gjør hver-
dagen vår enklere fordi vi
kan betjene oss selv,
samtidig som offentlig
sektor kan frigjøre ressur-
ser til de oppgavene som
krever mennesker.

Kloke valg
Et av svarene på at
Norge ikke lykkes i så
stor grad som f.eks.
Danmark er manglende
valg fra våre politikere. Vi
har penger i oljefondet,
men også Norge vil møte
ubalansen mellom vok-
sende velferdsutgifter og
fremtidige skatteinntekter.
Under andre rammebetin-
gelser så har danske
politikere tatt modige og
kloke valg. Problemet i
Norge er at våre politi-
kere ikke har valgt å
bruke digitalisering som
virkemiddel for å oppnå
andre politiske resultater.
Tidligere i år kom re-
gjeringens Perspektiv-
melding som gir tydelige
signaler på at vi må
jobbe lenger og mer for
å opprettholde velferden.
Ved å digitalisere arbeids-
prosesser og tjenester
kan vi frigjøre ressurser til
de oppgavene som
krever mennesker. For vår store
utfordring er å skaffe nok varme
hender i offentlig sektor. Enten
må vi organisere offentlig sektor
smartere og flytte ressurser til
oppgaver som krever mennesker
og ikke kan eller skal erstattes av
teknologiløsninger. Et annet
alternativ er massiv arbeidsinn-
vandring. 

Politiske valg
Digitalisering vil gi bedre service
til innbyggerne fordi de kan løse
offentlige tjenester døgnet rundt
og hvor som helst. Det har de i
Danmark. Der er kommunen
ansvarlig for å samle alle tjenes-
ter for hver enkelt innbygger. I
Norge diskuterer vi derimot om

staten og kommunen
skal samarbeide og dele
løsninger med hverand-
re. Vi vil hevde at det
hverken er samfunns-
økonomisk lønnsomt
eller til innbyggernes
beste at stat og kommu-
ne ikke samarbeider. Ved
å sette brukeren i sen-
trum må offentlig sektor
samle seg og behandle
oss alle som krevende
kunder. Dette handler
om politiske valg!

Vi må digitalisere for å
frigi nødvendige ressur-
ser for fremtiden, men for
å lykkes må vi først og
fremst få en tydelig,
helhetlig og koordinert
satsing. Gjerne i form av
en digitaliseringsdirektør
som har ansvar og
myndighet til å sørge for
at kommunalt og statlig
forvaltningsnivå sam-
handler og bruker felles
løsninger. Dette handler
om politiske valg!

Digitali-
seringsbank

Vi er samtidig opptatt av
at det må eksistere
tydelige grenser for det
offentliges oppgaver og
hva som best løses av
markedet. Det offentlige
bør sette krav til felles-
løsninger, mens marke-
det bør stå for leveranse-
ne. Dette handler om
politiske valg! 

På vegne av offentlig
sektor ønsker vi oss en norsk
digitaliseringsbank for å styrke
investeringseffektene og gi ras-
kere gevinstuttak. Mange etater
og kommuner mener digitalisering
er for kostbart, men med en slik
bankløsning vil terskelen være lav
for å komme i gang. Dette kan
kompensere for manglende
politisk vilje til å finansiere digitali-
sering samt evne til å la digitali-
seringsgevinster få konsekvens
for budsjettene i stat og kommu-
ne. 

Sist men ikke minst må det
etableres mekanismer som be-
lønner offentlig ansatte og virk-
somheter som lykkes i digitali-
seringsarbeidet. Dette handler om
politiske valg!

Digitalisering frigir ressurser
Gjennom Digital Agenda for Norge staker
regjeringen kurs for hvor Norge skal, men vi 
er langt ifra politiske visjoner om smartere 
organisering og digitalt førstevalg.

IKT VERKTØY: En av to treåringer bruker digitale verktøy. IKT i
Utdanningen har laget nettverkregler for barn. Foto: Marie von Krogh/VG

IKT

Heidi Arnesen
Austlid, direk-
tør myndig-
hetskontakt i
IKT-Norge

sak for økokrim?

Stoltenberg hentet inn Tore Tønne (t.h.) som ny helseminister i sin første regjering, for å modernisere Norge,
Foto: HELGE MIKALSEN

forhold til motkreftene, er tempo i
omstillingsprosessen. Sier man
nei til endringer, er man tilbake til
status quo», sa Tønne.

Ikke bare sykehus
Tønne fikk oppfølging av de to
andre paneldeltagerne på Sintef-
møtet. 

Daværende forskningssjef i
SINTEF Unimed, Jon Magnus-
sen, mente at det må være
knakende likegyldig om det er
offentlige eller private tilbydere
som utfører tjenestene for de
regionale helseforetakene. 

«Det å drive helseproduksjon
er det nå tillatt å si – og gudskje-
lov for det. Men helseproduksjon
drives ikke bare på sykehus. Vi
har 700–800 avtalespesialister
som gjør mye av den samme
polikliniske virksomheten som på
sykehus. Dette må også harmo-
niseres. Avtalespesialistene må

få samme betaling og disse
utfordringene må ivaretas», sa
Magnussen. 

Sykehus konkurs?
På spørsmål fra salen om det
var mulig å forestille seg at et
sykehus kunne gå konkurs,
svarte Magnussen at han trodde
det ville være bare bra om et
offentlig sykehus gikk konkurs
fordi dette ville gjøre at den
nødvendige omstillingsprosessen
ville gå fortere.

Administrerende direktør for
Helse Midt-Norge og tidligere
sjef i SINTEF Unimed, Paul
Hellandsvik, mente at syke-
husene trenger konkurranse.

«Vi må lære oss å konkurrere.
Vi må lage konkurranse mellom
sykehusene og da må vi syn-
liggjøre hva vi konkurrerer om.
Det samme skjedde på SINTEF
Unimed. Vi måtte konkurrere om

oppdrag og synliggjøre hva vi
konkurrerte om» sa Hellandsvik. 

Feil retning
Helsevesenet utvikler seg fort-
satt i feil retning, både med
lange pasientkøer og et enormt
pengeforbruk. Faktum er at vi de
siste ti årene har bygget 637 000
kvadratmeter sykehus til 33–40
milliarder kroner og det skal
bygges mer. Mye mer. 

Faktum er også at 87 pro-
sent av alle dagens 250 000
køpasienter venter på enkel
poliklinisk behandling som kan
utføres av avtalespesialister i
gruppepraksis, til en langt
lavere kostnad enn på syke-
hus.

Kanskje burde både Økokrim
og Riksrevisjonen være interes-
sert i å rette søkelyset mot den
galopperende pengebruken og
de lange køene i helsevesenet.

Halvor Walla,
strategidirektør
i Software
Innovation

Espen Sjøvoll,
Leder For-
retningsut-
vikling – kom-
munal for-
valtning i EV-
RY


