
18 debatt TIRSDAG 31. DESEMBER 2013  AVISA NORDLAND

– Det er direkte livsfarlig!:
Det blir nok ikke fart i veibygging her før vi
får en samferdselsminister fra området.
(Ref. Opseth, Navarsete o.s.v.).

Gunnar Larssen

Som så mange andre steder er Tjærnfjellet
ikke egnet for effektiv og trygg transport.
Nær store sentra fokuseres det på hvor

kostbart det er med en forsinkelse for hvert
kjøretøy på 15 sekunder. I perifere strøk ut-
settes transportnæringen mange ganger
for timevis med venting i forbindelse med
problemer pga. uegnet veg + at sjåføren
uten å være direkte skyld i det setter andres
og sitt eget liv på spill. Vi må sørge for at
politikere som er tilfredse med slalåmløy-
per som transportårer ikke får våre stem-
mer ved de kommende valg.

Oddvar Nystad

Velkommen med din mening!
Skriv kort. Oppgi alltid navn, 
adresse og telefonnummer, 
også om du skriver under signatur. 
Innlegget kan bli forkortet.

E-post: debatt@an.no
Postadresse: Avisa Nordland, 8002 Bodø

sagt på nett

For dårlig utstyrte vogntog skaper hver
vinter problemer på norske veier. Vi treng-
er flere tiltak for å forhindre at tunge kjø-
retøy utgjør en risiko i vintertrafikken,
også sett i lys av krevende konkurranse- og
arbeidsvilkår i lastebilnæringa. 

Et økende antall trailere skaper stor be-
kymring og utfordrer framkommelighet
og trafikksikkerhet på vinterveiene våre,
mange av disse er utenlandske vogntog.
Det er det siste året satt inn en del forebyg-
gende tiltak. Under den rødgrønne regje-
ringen ble det innført nye krav til vinter-
dekk for kjøretøy over 3500 kg. I vinter er
kontroller av vogntog ved grenseover-
gangene og på krevende veistrekninger

forsterket. Det er bra. Men vi mener det er
behov for ytterligere virkemidler, og vil ta
saken opp i Stortinget i begynnelsen av ja-
nuar. 

Problemene med dårlig skodde vogntog
på vinterveiene må også sees i sammen-
heng med krevende konkurranse- og ar-
beidsvilkår i lastebilnæringa. I august la
Arbeiderpartiet fram en tiltaksliste mot
sosial dumping i transportbransjen, for å
kunne oppnå mer seriøsitet og mindre
ulovligheter i bransjen. 

Våre forslag til tiltak vil også ha en ef-
fekt overfor trafikkfarlige vogntog på vin-
terveiene. Ett sentralt tiltak er å stille

strengere krav til oppdragsgiverne. Vi me-
ner solidaransvar må innføres, det vil si at
transportkjøperne er solidarisk ansvarlige
for kostnader og skikkelige forhold for sjå-
fører og kjøretøyene fra de selskapene de
kjøper tjenester fra. 

Vi må også få et strammere regelverk når
det gjelder kabotasje, altså at utenlandske
transportører utfører frakt av gods innen-
lands i Norge. 

Andre viktige tiltak er innføring av regi-
onale verneombud og en økt innsats mot
transportkriminalitet. 

Vi foreslår også at det innføres et sen-
tralt nettbasert register for transportopp-

drag, slik at det blir lettere for myndighe-
tene å føre kontroll. 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet
er nå under revisjon, her bør utenlandske
trailere på norske vinterveier få en større
og mer sentral plass. Da kan man drøfte til-
tak med transportnæringa og beslutnings-
myndighetene både i Norge og EU, for å få
en snarlig endring. 

Et bredt spekter av virkemidler må tas i
bruk for å skape best mulig trafikksikker-
het og ryddige forhold i lastebilnæringa. 

Kjell-Idar Juvik (Ap),
Eirin Sund (Ap), 

transport- og kommunikasjonskomiteen

rett på sak

Tiltak for trygge trailere 

«Kjøpefestens hemmelige slag-
mark» er overskriften til ANs
Apropos den 23. desember. Det
kjempes bla. om bredbåndselska-
pet Signal, en diamant ifølge
adm. direktør. Kanskje er karakte-
ristikken litt i drøyeste laget. Sel-
skapet har vært på salg i mer enn
ett år uten resultat, og det er kan-
skje ikke merkelig dersom man
ønsker selge en rådiamant som
slipt. Hva selskapet faktisk er
verdt vil bli klarlagt ved såkalt
«due diligence»/dd eller sel-
skapsgjennomgang på norsk.
Sjelden forteller offisielle regn-
skapstall sannheten om et sel-
skap, og det vil nok vise seg å
være tilfelle også denne gangen.

For 2012 har selskapet valgt å
presentere et resultat etter skatt
på kr 927.000 – neppe tilstrekke-
lig til å imponere potensielle kjø-
pere. For å oppnå dette resultatet
opplyser selskapet å ha lagt ned
67.000 arbeidstimer og kunde-
massen ved slutten av året opp-
gis til 15.000 (i gjennomsnitt fær-
re). Disse tallene kan oppfattes
som rimelig sikre. Enkel divi-
sjonsregning viser at selskapet
oppnådde 14 kr per arbeidstime
eller 62 kr per kunde i nettoover-
skudd for 2012. Virker litt stusslig
til diamant å være! Signal er en
innholdsleverandør som videre-
formidler innhold fra ALT-
IBOX/Lyse energi – m.a.o. et salgs-
selskap som videreselger tjenes-
ter levert på fiber. Signal eier
imidlertid ikke fiberen, eller den
virkelige diamanten om man vil.
Den eies av selskapets eiere, som
er ulike offentlige kraftforetak i
Nordland. Fiberen er delvis finan-
siert med tilskudd fra staten. Som
betingelse skal fiberkapasitet
kunne leies av konkurrerende
innholdsleverandører til sam-
me/like betingelser. Uten eksklu-
siv leierett til fiberen – hvilket
neppe er mulig/lovlig – kan det
se ut til at verdien av Signal ikke
forsvarer diamantbetegnelsen.
Det vil være merkelig/-uklokt om
fiberen inngår i salget.

Hans Holdahl

Kjøpefest og
slagmark

Noen tror det bare er i Iran og andre stater
det er begrensninger i ytringsfriheten Det er
bare delvis sant. Den største utfordringen
mot ytringsfriheten i Norge, kommer fra den
stadig større «amerikanisering» av arbeidsli-
vet. Denne trenden er ikke bare stadig mer
omfattende i det private næringsliv, men
også i offentlig sektor. Den som har tenkt å
leve lange og godt i landet, bør holde kjeft på
og om jobben. Tre viktige årsaker er økende
bruk av midlertidig ansatte og vikarbyråer,
økende bruk av holdningsmålinger og karak-
tersetting for lojalitet og en stadig mer om-
fattende individualisering av lønn og andre
goder. Alle disse tendensene gir mer makt til
arbeidsgiveren. Og om de ønsker det, er dette
særdeles gode redskaper for å disiplinere de
ansatte til å holde kjeft, dels for å sikre karri-
ere og lønnsøkning, dels for å beholde jobben
eller vikariatet.

Så godt som alle sjefer avskyr offentlig de-
batt om virksomheten. Svært mange ønsker
heller ingen intern debatt. Og de slår stein-
hardt ned på dem som likevel ytrer seg. Det
fins en rekke eksempler på at arbeidstakere
som har kritisert ledelsen eksternt og/eller
internt, blir oppsagt, omplassert eller frosset
ut. Rektorer i Osloskolen får ikke lenger delta

i debatt om skolens utvikling. Norsk Lektor-
lag har gjennomført en landsomfattende
undersøkelse som viste at hvert tredje med-
lem var redd for å ytre seg offentlig om skole-
spørsmål av frykt for negative reaksjoner.
Statoil-ansatte rer blitt truet med oppsigelse
fordi de hadde fortalt offentligheten om le-
delsens omfattende utflaggingsplaner. I ar-
beidet med Norsk Ledelsesbarometer, som
De Facto lager for fagforeningen heter det at
lederne er et voksende problem som gjør at
informanter ikke våger å stå åpent fram med
kritiske merknader til bedriftene. De er redde
for å bli gjenkjent.

Dette er av flere årsaker et betydelig pro-

blem. Det undergraver borgeres rett til å ytre
seg om forhold på arbeidsplasser der de bru-
ker mye av sin tid og energi. Dernest begren-
ses muligheten til nødvendig opplyst offent-
lig diskusjon om utviklingen av offentlige
tjenester, og endelig hindrer denne typen
munnkurv nødvendig omstilling og forny-
else i det private næringsliv.

Hvis det er oppsigelsesgrunn å   ytre seg
om forbedringer på så vel i offentlige institu-
sjoner og i det private næringsliv, er dette na-
turligvis et betydelige hinder for at bedriften
og offentlig sektor utvikler seg til det bedre. I
stedet for å sette munnkurv på varslere, bør
en heller sette på varslere, fordi disse ofte er
de beste faglig og i sine profesjonelle hold-
ninger og store kunnskaper.

Det var en liten smule tilløp til bekymring da
22. juli-kommisjonen påpekte at manglende
reell ytringsfrihet i politiet var direkte årsak
til beredskapsvakten. 

Bekymringen er blitt bort. Den store og
uhyre store faren vi lever i er nettopp at den-
ne mangel på bekymring er borte.

Arnstein Vada,
cand.mag./sosionom

Ansatte i skolen og andre offentlige etater
bør ha en mye større ytringsfrihet enn de
har i dag. Illustrasjonsfoto

Norsk ytringsfrihet

Idrettsforbundet har etter mitt
syn vist seg som et forbund av
tullinger! Jeg nevner bl.a. sviket
mot OL-søknaden til Tromsø. Nå
er det Cecilia Brækhus som blir
oversett av nikkersadelen i Oslo.
«Hun er ikke en del av norsk
idrett», utbasunerer idrettspresi-

Et forbund 
av tullinger

Idrettspresident Børre Rognlien
leder en gjeng tullinger.

denten på tv 11. des. Ja vel! En
norsk atlet og idrettskvinne med
verdensmestertittel i tre for-
bund er ikke i tankene til Idretts-
forbundet! Hvor mye i utakt med
dette landet er det mulig å bli? 

Fordi tusener som interesse-
rer seg for sport, er det komplett
uforståelig at nikkersadelen ikke
anerkjenner en verdensmester
fra Norge. Jeg tror tullingene i
Oslo er redd for at titlene til C.
Brækhus skal overskygge hvil-
ken agenda di selv har fram mot
2020? Intet må forstyrre OL-søk-
naden til Oslo! Mitt ønske er at i
2014, går ikke et øre fra Norsk
Tipping til pampene i Oslo, men
uten unntak til organisasjoner
med en humanitær og ærlig hen-
sikt. Da først føles det riktig å le-
vere tipping på lørdag! 

S .H. Solstad

Ovenstående ble for om lag 30
år siden sagt av Einar Førde. Er
denne konstatering å stole på?
Verket «Sosialdemokratiets tids-
alder» som høyremann og histo-
rieprofessor Francis Sejersted
skrev til hundreårsmarkeringen
av unionsoppløsningen mellom
Norge og Sverige forteller om vel-
ferdsstatens framvekst i de to
land under faglig/ politisk le-
delse av en sterk Arbeiderbeve-
gelse. 

Høyremann, fhv. statsråd/
økonomiprofessor Victor Nor-
man, sa nylig på Spekters jubi-
leumskonferanse at: «Hvis regje-
ringen hadde begynt å rasere vel-
ferdsstaten, da ville de tapt vel-
gere i stor stil. Men det blir ingen

Vi er alle sosial-
demokrater?

stor endring. Heldigvis hadde jeg
nær sagt»(Dagbladet 10.12.). Er vi
alle blitt sosialdemokrater? Jeg
tror ikke det. I Sverige la de bor-
gerlige partier seg tett opp til So-
sialdemokratenes politikk ved
valget i -06. 

De vant valget og regjeringen
Reinfeldt har siden styrt i Sveri-
ge. De viste seg å være «ulver i få-
reklær» ved sin privatisering og
nedbygging av velferdsstaten!

Andor Normann

I stillheten etterpå
kommer tankene.

Godt nytt år.
Erling Andersen

Stillheten 
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Lappen kan ryke om du ikke melder fra
om påkjørt rein:
Jeg skulle likt å få høre fra politiet hvor mange
som har mistet lappen etter å ha kjørt på dyr, og
stukket av? Og hvor mange ganger har politiet
rykket ut for å hjelpe påkjørte katter, og straffet
de som stakk av fra slike. For, selv om politiet
ikke virker helt enig når man ringer, så har alle
dyr samme rettssikkerhet i henhold til lov om dy-
revelferd. Ettersom praksisen her er ganske enty-
dig, kan jeg, som veterinær, informere om at dyr

i Norge ikke får den beskyttelsen fra politiet som
loven krever. Men jeg setter pris på at politiet
går ut å informere. 

Per Bye

Kjørt en gang over Saltfjellet og sneia en rein,
men for sikkerhetsskyld ringt eg politiet. De va
mildt sagt lite interessert. Ba mæ ring viltnemn-
da? Kem farsken har nr. t viltnemnda lagra på
tlf.?

Kurt Curtis Larsen

I 40 år har denne butikken hentet kun-
dene sine:
En utrolig fin service – vi tar av hatten!

servicern

Denne plassen må være så nær paradis som det
går an å komme. Dette er Norge. Norge sånn
som jeg forestiller meg at det burde være. En
plass hvor man er omgitt av likemenn, hvor folk
stiller opp for hverandre. Et sted å høre hjemme,
et sted å være trygg. Langt fra byens uorden og

uønskede fremmedelementer. Et sted å lengte
etter.

Knut Oskar Løkka

Her handler bestemora mi hver uke, og jeg har
også handlet der.

Roy Lauritsen

Delta i debatten

Etter å ha skrevet i avisene i
snart 40 år, har jeg fått tilbake-
meldinger på at mine innlegg le-
ses fra innland til den ytterste
nakne øy. Til og med på Storting-
et blir mine superbe innlegg lest.
Men at jeg skulle være så interes-
sant at mine synspunkter legges
ut på nettet er over min forstand.
Jeg er beæret. Overveldet. Jeg tak-
ker og bukker. 

Jeg har avansert fra analfabet
til amatør når det gjelder bruk og
forståelse av data. Således skjøn-
ner jeg ikke hvem som legger ut
mine synspunkter og opplys-
ninger om meg på nettet. Kan det
være den/de som la festlige «ar-
gumenter» i postkassa i 2006? 

På nettet ligger karakteristik-
ker av meg som Anne Grenersen
aldri brukte mot meg i
2006/2007. Grenersen var rak-
rygget og real.

Jeg er ikke imponert over argu-
mentene, eller mangel på slike.
Det hele er harselas på lavt intel-
lektuelt nivå; ja infantilt. Dette bi-
ter ikke på meg. Jeg har ventet et
høyere nivå fra Dag Ove Johan-
sen, den eneste jeg greier å identi-
fisere. 

Han og andre må jo ha regis-
trert at jeg ikke deltar i debatter
på nett. Hvis de vil debattere med
meg, så kom i avisene, så skal
dere få svar. Dette jeg har omtalt
her er ikke mye å bry seg om. Dis-
se infantile, kunnskapsløse dilet-
tanter må bare fortsette. Da er det
verre med de som kommer med
trusler om vold og drap. Dette
krapylet må identifiseres og
straffes. 

Enhver pc har jo et nummer
fra butikk/produsent. I tillegg har
alle brukere et abonnements-
nummer på sitt bredbånd. Da må
det vel gå an å oppspore avsende-
ren av trusler på nettet? Internett
og pc er nyttige verktøy. Men det
er blitt arena for mye svineri, som
sladder, udokumenterte påstan-
der og trusler. 

I tillegg er det blitt en lekeplass
for personer som ikke har den
minste evne til å argumentere
saklig. Jeg har medfølelse for dis-
se, som enten har, eller gir seg ut
for å ha svært lavt intellektuelt
nivå.

Øystein Aalstad,
Fauske

Omtale og 
debatt på nett

Mye av debatten på nettet er pre-
get av et lavmål i argumenta
sjon. Ill.foto.

Stein Sneve skriver et innsiktsfullt og tanke-
vekkende juleapropos på julaften. Om nord-
menn, julefeiring og tro med utgangspunkt i
julesangen: «O helga natt». Sneve mener at
nordmenn er blitt «religiøse analfabeter».
Dette har kirken innsett, og nedtonet det
mystisk-religiøse budskapet kraftig. Til for-
del for ulike typer ytre engasjement. 

Eksemplene Sneve bruker er miljøvern og
innvandring. I dag legger kirkens forsvarere
mye mer vekt på religionens praktiske betyd-
ning enn på dens åndelige kraft, ifølge Sneve.
Og han spør: «Er ikke Gud, synd og frelse
lenger nok til å selge merkevaren «kristen-
dom»?».

Det er interessant at et slikt bilde har fester
seg hos en god observatør som Sneve. Det
gjelder både kirkens offentlige framtreden
og dens angivelige strategi og motiver. Nå
mener også jeg at kirken har forandret seg
gjennom en generasjon eller to.  Mange av
oss vokste opp i en tid da kino, dans og kort-
spill mange steder var identifisert som synd.
Da forkynnelsen kalte til omvendelse for å
unngå fortapelse. En forkynnelse som skapte
angst og frykt. En kirke som skilte klart
mellom dem som var innenfor og de som var
utenfor. Hvor nattverden for eksempel var
forbeholdt de som var «verdige» til det. 

Hvis det er en slik forkynnelse Sneve savner,
har han rett i at det ikke høres ofte i våre kir-
ker. I min generasjon av prester er det mange
som fikk utvidet sitt perspektiv på kirkens
rolle i samfunnet. Mye av dette lærte vi i
møte med kristne fra andre deler av verden. 

At det kristne budskap har noe med rett-
ferdighet i samfunnet å gjøre. At det dreier
seg om å ha blikk for dem som blir satt uten-
for. De som blir oversett og overhørt. Være en
stemme for dem uten stemme. Veien fra en
slik grunnholdning til miljø- og innvan-
dringsengasjement, er ikke lang. Det dreier
seg om menneskeverd og menneskerettighe-
ter og om respekt for Guds gaver til oss
gjennom et fantastisk og stadig fornybart
skaperverk. 

En slik teologi er ikke uttrykk for en strategi
i møte med en befolkning som er «religiøse
analfabeter». For å skulle tilpasse kirkas bud-
skap til deres verden. Denne teologien er ikke
motivert ut fra et ønske om å nedtone troen
på kirkas kjernebudskap enten det er i forle-
genhet eller i et forsøk på å bli mer spiselig.
Tvert imot. 

Denne teologien henter sin inspirasjon
fra Bibelen. Fra fortellingene om Jesus. Fra
vår trosbekjennelse til den treenige Gud. Fra
vår tro på Jesu død og oppstandelse. På håpet
om hans gjenkomst og et nytt, evig Gudsrike
som overskrider alle våre forståelseskatego-
rier. Det er disse ordene som lyder hver gang
vi samles til gudstjeneste. Det er ord som an-
går livet i alt dets mangfold. Det er ord som
åpner for livet. Ikke lukker. Ikke stenger men-
nesker ute. Som tillater tvil og undring. Van-
skelige og kritiske spørsmål. Halvhjertethet
og halvveishet. Det dreier seg om en kirke for
alt folk. En folkekirke. 

Det er ord som også kan føre dialog med

mennesker av annen tro, av annet livssyn.
For det er svært mange spørsmål som angår
vår felles menneskelighet. Av den grunn kan
språket vårt kanskje virke mindre åndelig. 

Og kanskje er det som har fått Sneve til
anta at dette er en slags teologisk og trosmes-
sig tilpasning. Men uten de levende ordene vi
har Skriften, uten troen på og opplevelsen av
Guds nærvær i Kristus i verden, ville i alle fall
ikke jeg hatt frimodighet til å være prest i
denne kirka.  

Jeg ser at det kan være behov for en tydeli-
gere tale om troens betydning for oss i dag. 

Kanskje kunne vi få til et samtaleforum el-
ler i alle fall noen samtalekvelder utover vå-
ren med dette som hovedtema – både for «re-
ligiøse analfabeter» og «kirkelige spesialis-
ter». Et startpunkt kunne jo være at Sneve ut-
dypet litt nærmere sine tanker om kirkas rol-
le i dagens samfunn ….    

Tor B. Jørgensen,
biskop i Sør-Hålogaland

Tor B. Jørgensen er biskop i Sør-Hålogaland bispedømme.

Et apropos til «O helga natt»

Privatbilister som skal slippe av reisende på
Langnes, kjører til et eget avslippsfelt, tar
lapp fra automat, kjører gjennom en bom og
kan sette av reisende og kjøre ut gjennom
bom i andre enden uten å betale, alt innenfor
en tidsramme på 10 minutter. Dersom tiden
blir overskredet, må bilisten betale for å slip-
pe ut av bomområdet.  

Dette fungerer utmerket i Tromsø. Hvor-
for kan ikke samme system innføres i Bodø?

Avslipp, se til
Tromsø lufthavn

Bodø har mye å lære av Tromsø når det gjel-
der hvordan man organiserer trafikken på
flyplassen.

Eller kjenner ikke Avinor i Bodø hvilken løs-
ning som er valgt i Tromsø for effektiv og
brukervennlig avsetting av flypassasjerer?
Avinor har ikke giddet å oppdatere hjemme-
siden sin om det nye parkeringsregimet.

KJ

Bodvar Skutvik skriver (=filosoferer) om-
kring sentrale tema. Mye riktig her, ikke
minst knyttet til religion. De ortodoks sort-
kledde er vel Israels største interne fiende, el-
ler hva? Islamister likeså, spesielt i arabisk
dominerte områder. Vårt mer sekulære og
demokratiske samfunn har så absolutt ikke
bruk for disse folkene. Hva med de mange
som kjemper i den syriske borgerkrigen sam-
men med islamistene? En totalt nektet inn-
reise til Europa må være den minst drastiske
motreaksjon; det får være måte på oppførsel
og svik imot «hjemlandets» demokratiske
kultur, levevis og verdier. Vi hører om 2 «noe
voksne tenåringsjenter» og deres letende be-
stefar; hva disse synes å ha møtt i det sterkt
tragisk syriske «ragnarokk». Alle folk og na-

Gitt vanskelige
vurderinger?

sjoner har rett til å beskytte sitt eget.
PS: Jøder har stort sett blitt negativt møtt
gjennom mange århundre. Hva med viljen til
selvkritikk heri, ikke minst ut fra religiøse
praksis og åpenbare dyktighet. Kort sagt; for
mye isolert fra kristendom og nabosamfunn,
samt Jesus sin korsfestelse. Men heri hører
også det delvis nazivennlige norske svik i ti-
den fra 1940 til slutten av 50-tallet; først ute-
stengning, så arrestasjoner og bortføring. Til
slutt den mottakelse de få overlevende fikk
fra juni 1945. Kort sagt: forsøkt robbet for
både «gård og grunn» fra den daværende
(Gerhardsen) Ap-regjeringen.  RBI-Bodø

Ordet jul har en omstridt historie. Men, jeg
vil nevne en teori som går ut på at ordet kan
komme fra det latinske «gaudere» – å glede
seg.  Hvorfor snurre og surre rundt (h) jul et-
ter (h) jul for å finne meningen med jula når
lysene som tennes – i sinn og stearin – er et
symbol for glede.

Julenissen

Julens 
betydning


