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Bedre kommuneøkonom
Innspill
Bjørn Hoelseth,
bystyre- og fylkestingsre
presentant, Høyre

Mot slutten av loråret
kjørte Arbeiderpartiet

sentralt en samordnet sverte
kampanje mot Høyre, dirigert
fra Youngstorget. Dette gjorde
de bevisst samtidig som
lokalpolitilcerne landet over
strevde med å få til forsvarlige
budsjetter for 2013 - ut fra
slunkne kommunekasser.

Kampanjen går ut på at man
tar ut noen få elementer i
Høyres alternative statsbud
sjett for Kommune-Norge, og
så hevder man at «med Høyres
modell vil man tape så og så
mye penger i din kommune».
Dette er, med respekt å melde,
rent tull. Det
går ikke an å
plukke ut et
par elementer i
det alternative
budsjettet og
så lage et fiktivt
regnestykke
basert på det
de rødgrønne
påstår er Høyres politikk.
Kommunaldepartementet har
selv sagt at det ikke er mulig å
gjøre s1ile beregninger.

Høyre vil som noe av det
første i regjering foreslå en
helhetlig gjennomgang av
inntektssystemet for å gjøre
det mer rettferdig, mer
forutsigbart og slik at innbyg
gerne får den samme kvaliteten
på kommunale tjenester
uansett hvor i landet de bor.
Det er to faktorer som ifiustre

rer om en kommune har god
nok økonomi: For det første det
vi kan kalle det årlige over
skuddet, eller netto driftsresul
tat. Den andre stresstesten er
kommunenes gjeldsbyrde.
Som kjent mener både myndig
hetene og Kommunenes
Sentralforbund at tre prosent i
driftsresultat er et minimum
dersom man skal ha en
forsvarlig investeringsevne. Da
Høyre kom i regjering i 2001,
opplevde landet en internasjo
nal økonomisk krise og
lavkonjunktur i årene som
fulgte. Men så klarte den
borgerlige regjeringen sakte,
men sikkert å snu utviklingen
til det bedre. Ja, man fikk til
solid vekst i kommunesektoren
med historisk gode driftsresul
tater, og det høyeste nivået på
statlige overføringer som
kommunene hadde opplevd til
da. 12005, det siste året med

borgerlig
regjering, var
netto driftsre
sultat 3,6
prosent, mot
fattige 0,6
prosent i
2002.

Så overforte i
2006 den rødgrønne regjerin
gen store bevilgninger til
kommunesektoren, bl.a. for å
oppfylle bamehageforliket
(bamehageløftet ble oppfylt
takket være innsatsen fra
private barnehager, og er idag
fortsatt underfinansiert).
Derfor, i 2006 var netto
driftsresultat 5,5 prosent. Men
deretter har kommunenes
overskudd falt jevnt og trutt til
2,5 prosent i 2011. Den andre
måten å vurdere kommuneø
konomien på, er netto låne-

gjeld i kroner pr. innbygger. I
2003 var lånegjelden rundt
17.000 kroner. 12011 hadde
gjeldsbyrden vokst til hele
34.400 kroner, en fordobling.

Denne situasjonen, med lave
overskudd og økt gjeldsbyrde,
bidrar til at kommunesektoren
blir mer sårbar for framtidige
renteøkninger. Samlet brutto
gjeld i kommunene har økt
med hele 122 milliarder kroner
siden de rødgrønne kom til
makten i 2005.1 de siste to
årene har veksten i brutto gjeld
vært over 10 prosent. En
lignende oppblåsing av
kommunal gjeld har SSB aldri
registrert. Vi opplever med den
nåværende regjeringen at
reformer blir underfinansiert i
stor skala, noe som reduserer
det kommunale demokratiet.
Lokalpolitikere må finansiere
statlige ambisjoner.

((Hvem tar regningen» het en
rapport som Price Waterhouse
Coopers laget for Kommunenes
Sentralforbund. Den viser bl.a.
at barnehagereformen er
underfinansiert med ca. to
milliarder kroner. Det er også
verdt å merke seg at SV5 stunt
om skolemat, som endte med
skolefrukt, nå ikke lenger
finansieres av staten. Det lokale
seivstyret er blitt kraftig
svekket under de rødgrønne
samtidig som de har skapt et
enormt forventningsgap ute i
kommunene. Dette har de gjort
gjennom store løfter fra
nasjonalt hold som det ikke
følger penger med, og en av
konsekvensene er altså at
kommunene er blitt neddynget
igjeld.
Dette vil Høyre gjøre noe med.

Agurknytt,
bilder og lite
tekst
Per Otto Ekheim

Jeg har vurdert Sandefiords
Blad etter siste «modernise

ring» og lest noen leserkom
mentarer.

Det er ilcke tvil om at alt her i
samfunnet forandres - i de

fleste tilfeller til det bedre.
Den siste omlegging av

Sandeljords Blad vil jeg, og
flere med meg, påstå har vært
en real skivebom.

Vi satt en vennegjeng på 12
personer hvor jeg kastet ut
følgende spørsmål: Er dere
fornøyd med Sandeljords Blad
etter siste omlegging? Et
tilnærmet hylekor hadde kun
et kort og greit svar: NEI!

Sandefjords Blad har i mange
år vært relativt lettlest. Det er

kanskje derfor avisa på
folkemunnet har fått Henge-
navnet «arket». Nå har den blitt
enda lettere. Store bilder, stor
overskrift og tynn tekst.

Marit Kleppan skrev 10. des.
om alle skrivefeil og rot med
navn. Jeg må si at jeg støtter
Marit Kleppan fullt ut.

Når en artikkel viser til en
navngitt person er det ikke
akseptabelt at avisa beskriver
den samme person med flere
navn. Med andre ord - det

gjøres altfor mange skrivefeil,
slurv og unøyaktigheter. Jeg
har stor glede av sidene som
beskriver Sandefj ord for noen
år siden og sammenligner med
nåtid.

Da er det litt merkelig at et
bilde fra Vesterøyveien ved
Ormestad viser et gammelt
bilde tatt nordover mens
dagens bilde er tatt sørover.
Ikke lett å sammenligne 2012

med tidligere.
Tom Christian Blix kommen

terte 18. desember annonse
mengden. Dagen etter svarte
Jan Roaldset på innlegget og
konstaterte at virkeligheten var
helt annerledes:

At annonsemengden før
spesielle begivenheter blir stor
er helt naturlig. Når Roaldset
skriver at 63 prosent er redak
sjonelt stoffreiser nakkehåret
seg på meg.

Jeg kjenner ikke til hva
Roaldset legger i begrepet
redalcsjonelt stoff, men dersom

Det lokale
seivstyret

I er blitt kraftig
svekket under de
rødgrønne.

SVEKKET: En konsekvens av de rødgrønnes politikk er at kommunenes
blitt svekket, skriver artikkelforfatteren.
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Kan Hansen

takk for underholdningen!

Vil bare rette en hjertelig takk til alle
dere som underholder oss med flott

fyrverkeri!

Vi fikk gleden av noe før nyttår, men
siden vi reiser bort nyttårshelgen, går

vi selvfølgelig glipp av mye.

Derfor setter vi stor pris på alt som
smeller etter nyttår også, selv om

hunden vår blir en skjelvebunt da. Men
skjelvingen er kanskje bare et uttrykk for
lutter glede for endelig å oppleve
fyrverkeri?

Derfor vil jeg på det sterkeste anmode
«underholdningsekspertene» om å

fortsette. Noen har kanskje fortsatt
raketter å selge?

På vegne av hunden min og meg selv;
Tusen taklc!

rosen til innbyggeme:
«Sandefjorclingene er blitt
veldig flinke til forebyggende
arbeid, og de er også raske til å
reagere og takle ting når en
brann først bryter ut»,
konstaterer brannsjefen. Mye
må dog brannsjefen og hans
stab også selv ha gjort riktig.
Spesielt gledelig sett med
lokale øyne er statistikken for
den nylig tilbakelagtejulemå
neden. Julen er nemlig ikke
bare glede og fornøyelse, men
innebærer også noen farer -

ikke minst brannfare. Mens
desember på landsbasis har en
dårlig tradisjon for brannhyp
pighet langt over gjennom
snittet og er den mest brann-
farlige av alle, er det slett ikke
tilfellet i vår egen kommune.
Brannfaren i desember har
tradisjonelt sine velkjente
forklaringer: Levende lys i
julepyntede omgivelser. Høy
aktivitet på kjøkkenet, med
opphetet fett på alle kanter.
Overbelastning på det
elektriske anlegget. Peis uten

gnistfanger. Julepapir og
ulmende aske. Og som
avslutning påjulemåneden:
Fyrverkeri og annet privat
sprengstoff. Og, for å følge
listen til bunns, røykvarslere
med batteri som enten virker
eller ikke virker. Arsakene til
brannene er så grundig
kartlagt at målene for forebyg
gende innsats i hvert fall
burde være klare. Og den
statistiske utviklingen
parallelt med innsatsen på
området levner ingen tvil om
at denne innsatsen nytter.

Dette dreier seg om de
mange enkle forholdsregler,
som å slukke stearinlyset før
det tar fyr i lysmansjettene,
osv. Men minst like mye dreier
det seg om et tilstrekkelig
oppgradert elektrisk anlegg,
om å ha sloklcingsutstyr
tilgjengelig og intakt, om å
holde brannøvelser for hele
husstanden, lære seg røm
ningsveier, osv. Kort sagt være
mentalt forberedt på å håndte
re en situasjon.

TV- og radiooversikten, egne
helsides annonser, alle bilder
av barn som foreldre og
besteforeldre sender inn,
dødsannonser, været, alle
leserinnlegg, andres meninger,
klipp fra andre media og så
videre inngår i dette er det bare
å begynne å trekke fra. Da blir
det lite igjen til egen produk
sjon.

Ta den siste tids Sandefjords
Blad. Førstesiden er normalt et
bilde med stor overskrift og to

skrevne linjer som opptar
minst 50 prosent. Resten er
annonser. Blar du gjennom
avisa vil de alle fleste artikler
bestå av et bilde som tar minst
50 prosent, romslig overskrift
og en tynn tekst som tar cirka
25 prosent.

Tidligere var det overhodet
ilclce akseptabelt å blande et
firma i en artikkel. En artikkel
om en konkret varetype eller
gruppe skulle ikke inneholde
tekstreklame. Det er det visst

også slutt på. Et skritt nærmere
Vestfold Blad som ikke koster
noe.

Sandefjords Blad brukte før
jul førsteside samt to helsider
inne i bladet om Sandefjord
Fotball. I romjula brukte dere
forsiden og fire sider inne i
bladet på det samme tema.

Dette kaller jeg agurknytt i
julestria. Klarer dere virkelig
ikke å finne fram mer dagsak
tuelt stoffer det på sin plass å
sette et stort spørsmålstegn

ved det dere driver med.
Teksten i dagens artikler sier

ikke stort mer enn det bilde
viser. Dette blir tynne greier.
Det må være mulig å skrive en
skikkelig artikkel. Med andre
ord - mindre bilde og mer
fyllestgjørende tekst.

Nå har avisa også blitt en ren
lokalavis for Sandefjord. De av
oss som ønsker å lese litt om
det som foregår i resten av
landet er helt avhengig av
andre aviser.

Det virker sàm noen få
idrettslag samt kultur er det
som interesserer journalistene.

Hva med næringslivet? De
som holder liv i avisa med sine
annonser? Hva med alle de
andre idrettslagene i byen? Hva
med alle de firmaer vi aldri
hører om? Hva med våre
nærmeste kommuner Stokke,
Andebu og Tjølling. Det må
være nok å ta av - ikke bare
agurknytt samtfyll og spetak
kel i helgene.

Takk for flott fyrverkeri Tilsier at det
har vært job
bet godt av

Sandeljord brannve
sen med det fore
byggende arbeidet.

JAN ABRAHAMSEN
SAMFUNNSREDAKTØR

ned Høyre

L.
BRANNVESENET: Er gode å ha både før og under brann. ARKIVFOTO: PER LANGEVEI

God innsats nytter
SB mener

Jan Abrahamsen
Samfunnsredalctor

TO

Sandefjord hadde svært få
alvorlige bygningsbranner
siste år,17 i tallet. De tilsva
rende tallene har vært lave
også de siste årene, og
brannsjefMagne Johannessen
har grunn til å være godt
fornøyd med utviklingen. Går
vi tilbake til 2003 var det
tilsvarende tallet 31, og nær en
halvering på snaut 10 år tilsier
at det har vært jobbet godt
med det forebyggende
arbeidet.

Den lokale brannsjefen er
imidlertid rask med å rette
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bor i dag i Sandvika. Han kom
mer til å pendle til jobben på
Torp, men bekymrer seg ikke
over det - det er gode veier og
jernbaneforbindelse.

TORE SHETELIG
redaksjonen@sb.no

I løpet av annet halvår i år blir
det gratis å kjøre gjennom E18-
bommen i nordfylket.

Dette er den gode nyheten
daglig leder Sigmund Aasly i
bomselskapet E18 Vestfold AS
kan komme med helt i begyn
nelsen av det nye året.- Hva er årsaken til at det
snart blir gratis å kjøre innen
Sandes grenser?- Vi har snart betalt ned gjel
den vår for motorveibyggingen
på strekningen mellom Gutu
og sørover til Gulli, forteller
bompengesjefen.

- Kona og jeg har diskutert
muligheten for å flytte nærme
re Sandeford og Torp. Vi får se,
sier Gisle Skansen.

Siden bommene langs E18
ble åpnet 2. januar 2002, har
bompengeselskapet tatt inn
2.254 millioner kroner.- Det blir ingen form for be
taling når vi tar ned de to bom-
mene ved av- og påkjørings
rampene ved Hanekleiva og på
Løvås langs E18, sier Aasly.

Det samme gjelder bommen
ved øygarden på gamle E18.
Ni ansatte mister jobbene sine
når bommene forsvinner.

Dette har de vært innforstått
med hele tiden - at jobbene
ikke skulle vare lenger enn
bomanlegget skulle være i
drift.

LESER-
BREV
E-post:
debatt@sb.no

Agurknytt,
bilder, tekst
og annonser
Jan Roaldset
Ansv.redjdir.

Per-Otto Ekheim gir SB det
glatte lag i gårsdagens avis.

Det meste tilskrives det han
betegner som «moderniserin
gen» (nytt design)i midten av
november. Smak og behag kan
som bekjent ikke diskuteres.
Ekheim er kunde og fri til å
mene hva som helst om
jobben vi gjør, og som han
betaler for. Jeg skal begrense
meg til å oppklare noen fakta.
Han skriver om «store bilder,
store overskrifter og tynn
tekst». Størrelsen på bildene
er som før, overskriftene er
mindre enn i det gamle
designet og brødteksten er
større. «Skrivefeil» har vi for
mange av; de kom ikke med
det nye designet. Jeg er den
første til å beklage. Det han
skriver om Vesterøyveien og
Ormestad, forteller at kvali
tetssikringen av stoffet vi
kjøper av Lokalhistorisk
Senter i dette tilfellet skulle
vært bedre.

Når Ekheim kommenterer
mine tall om redaksjonelt stoff
og reklame, går han seg litt vill
i begrepene. «Egne helsides
annonser» og «dødsannonser»
telles som reklame, og ikke
redaksjonelt stoff, som han
åpenbart tror. Men det er
riktig at radio- og tv-tablået,
personalia, været, meninger
og vestfoldsalcer fra samarbei
dende aviser er en del av det
redaksjonelle. Mesteparten er
likevel egenprodusert
nyhets- og reportasjestoff. Til
sammen utgjør dette 63
prosent av totalen i 2012.
Resten er reklame. Dette er en
ganske vanlig miks for norske
lokalaviser.

Så skriver han om å (<blande
firma i en artikkel». Jeg
skjønner ikke helt hva han
mener. Men det er i hvert fall
ikke slik at stoff om firmaer og
produkter uten videre er
tekstreklame. Men det skal
være resultat av enjoumalis
tisk begrunnelse.
Deretter beklager han seg
over artikler om SandeDord
Fotball. Det er han i sin fulle
rett til å gjøre. Når vi skriver
om SF, er det fordi vi mener
det er riktig for svært mange
av leserne. De som ilcke er
interessert, må bla videre.

At vi er blitt «en ren lokalavis
for Sandefjord», er korrekt
observert. Vi har byttet ut

innenrilcs og utenriks med
annet vestfoldstoff. Ekheims
ønske om å gå tilbake til
fullserviceavisen kommer
ikke til å bli etterkommet. Han
må lese riksaviser og se på
ty- og internettnyheter i
tillegg, for å være informert.

Deretter skriver han at vi
kun dekker «noen få idretts
lag, samt kultur, hva med
næringslivet, hva med alle de
andre idrettslagene i byen?».
Vi forsøker etter beste evne å
favne over det meste. Er det
konkrete ting vi forsømmer,
vil jeg gjerne få beskjed.
Næringslivet dekkes på egne
Jobb-sider, og også ellers i
avisen. Selvfølgelig kunne det
vært mer.

Stoff fra «våre nærmeste
kommuner Stokke, Andebu og
Tjølling» er det lite av. Vi
dekker Sande1ord og Kodal.
Det er vårt nedslagsfelt, og
kommer til å forbli det. Vi
møter Tønsbergs Blad og
østlands-Posten nord og sør
for vårt område. «Agurknytt
og fyll og spetakkel i helgene»,
er siste innspill. Det kommer
an på øynene som ser hva som
fenger. Og oppleves som
viktig. Vi prøver å gi noe til
alle; det blir som en lunsj-
restaurant: Enkelte spiser fisk,
andre liker kjøtt. Noen velger
kald mat, andre vil ha varmt.
Engasjementet og intensite
ten i kritikken fra Ekheim fikk
meg til å invitere ham til en
kaffeprat. Han svarte heldig
vis ja, så vi møtes mandag
ettermiddag.

Dette svaret er derfor først og
fremst myntet på alle dere
andre som leste gårsdagens
slakt av SB, for det er naturlig
etter denne å spørre: Hva
svarer avisen?

Hund på
blå resept
Tove Fleischer
0

A«fa hund pa bla resept»
blir nærmest sagt som en

fleip. Jeg har sågar hørt
helsepersonell si det, men det
er et snev av alvor under
fleipen.

For det er hevet over enhver
tvil at en hund kan virke som
medisin for mange mennes
ker. Det er foretatt mye
forskning på forholdet mellom
mennesker og dyr, og samtlige
konkluderer med at dyr kan
bety enormt mye for psykisk
utvilclingshemmede for
eksempel, for handikappede,
eldre, slagrammede pasienter,

Jan
Abrahamsen
Samfunnsredaktør
93018351

og barn som mobbes eller har
det vondt på andre måter.
Bare det å kunne klappe en
hund som alltid er glad, som
gnir seg inntil deg, som
kommer kun for å få litt
kjærlighet og kos - og ikke
forlanger noe til gjengjeld.

Kjæledyr er terapi, og det
behøver ikke alltid være en
stor, trygg hund. Eksperimen
ter viser at det å ha en katt å
kose med på fanget, virker
pulsdempendepå mennesker
med aldersdemens.

Selv har jeg, som Røde Kors
Besøksvenn gjennom mange
år, opplevd noen ganger hva
en hund kan gjøre av under-
verker -både privat ogpå
institusjon.

For flere år siden kom en
eldre mann med sin gamle
hund nesten hver dag på
besøk til Nygård sykehjem
hvor hans sterkt demente
kone bodde. Hun snakket ikke
lenger og hadde ingen
ansilctsuttrykk, men når
hunden kom inn på værelset
hennes, lyste hun opp og
klappet seg på knærne for å få
hunden til å legge forlabbene
sine der. Og hun klappet og
klemte den - og smilte. Det
var så rørende å være vitne til
denne gleden. Dessuten
strakte alle de andre beboerne
som satt i salongen, armene
fram og ville kose og klappe
hùnden idet den gikk forbi
dem. Det er dessverre slik at
mange eldre blir passive og
tause i de nye omgivelsene på
institusjonen, så hunden ble
en «vitaminmnnsprøytning».

Jeg er overbevist om at en
hund - og en katt - kan bidra til
å skape glede og dempe
urolige og engstelige pasienter
og beboere på institusjoner.

Har man vokst opp med en
en hund eller hatt hund i alle
år før man ble pleietrengende,
er det nesten brutalt å nekte
vedkommende litt kontakt
med en så god venn. Det er
ingen grunn til å nekte en
hund adgang på en institu
sjon. Allergi og smittefare blir
oftest brukt som unnskyld
ning.

Enkelte institusjoner har nå
faste»besøkshunder» - det er
en god begynnelse, og det er
gledelig at man i Sandefjord
nå vil sette i gang et fors
kningsprosjekt.

å Torp

SNART SLUTT: Daglig leder Sigmund Aasly i bomselskapet E18
Vestfold AS ser slutten på innkrevingen. ARKIVFOTO: VIBEKE BUAN

Bommer forsvinner


