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UTBYGGING PÅ FLOTMYR:

Punktum finale
for all utsikt
Jeg har nøye fulgt debatten om
dette tema i Haugesunds Avis.
Sitat: «Flotmyrprosjektet blir i
særklasse den største utbyggingen mellom Bergen og Stavanger».
Dette skal virkelig skje rett
utenfor vårt stuevindu. Det tillates høybygg på 9, 10 og 18 etasjer. (Les: Noe som rager henholdsvis ca.30/35m og ca.50m
opp i luften.)
For vår del blir det punktum
finale for all utsikt og ettermiddagssol. Med denne kolossen
foran oss vil hele Leirangergaten bli som en «Skyggenes dal».
I tillegg kommer økt trafikk, økt
støy, økt forurensing og ikke
minst forringelse av verdien på
vår eiendom. Vår velforening
har kommet med mange innspill til våre politikere, men det
er som å snakke til døve ører.
Alt bli fullstendig neglisjert.
Det vil bli lite fristende å bli
boende her, ikke minst med
den lange byggeperioden vi da
har foran oss.
Like før jul mottok vi nabovarsel i denne saken, og vi har
sendt våre merknader.
Det er svært vanskelig for
meg å fatte at det kan være et så
stort flertall i vårt bystyre for
denne sak. Jeg har ennå ikke
snakket med noen som er for
denne utbygging.
Ny fotballstadion er vel og
bra, men det er finansieringen
med dens konsekvenser og ikke
minst plasseringen som er helt

rystende. Haugesund Arena må
ut i periferien, ikke midt i sentrum.
Jeg lurer også på hva i all verden vi skal med et enda gedigent kjøpesenter. Hvem er det
som skal handle i alle disse butikkene? Vi har mer enn nok
butikker. Sentrumshandelen
har i årevis slitt med å kapre
kunder, og dersom dette blir en
realitet, må det jo være kroken
på døra for dem en gang for alle.
I disse Terra-tider og lenge før
det, synes jeg også at det er et
paradoks at vår kommune virkelig har råd til å gi bort over
200 millioner til fotballens vel.
Kommunale livsviktige oppgaver som eldreomsorg, vedlikehold av skoler etc. etc., kommer tydeligvis helt i annen rekke. Ettersom jeg har min gamle
foreldre boende i samme hus
som meg selv, har jeg fått føle
hva Haugesunds kommunes eldreomsorg går ut på. De stakkars omsorgsarbeiderne gjør så
godt de kan.
En henstilling fra meg til vårt
bystyre blir: Ta tæring etter næring og ivareta først deres pålagte samfunnsoppgaver før
dere går hen og bevilger penger
til Haugesund Arena.
Husk, det er ingen skam å
snu.
Kirsti Nordtveit
Haugesund
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Offentlig ledelse etter
Lise Langåker og Torbjørn Heyerdahl er begge førsteamanuensis i
organisasjonsfag ved Høgskolen
Stord/Haugesund.
Å være administrativ eller politisk leder i offentlig virksomhet er av de mest komplekse
og vanskelige lederoppgaver i
vårt samfunn. Oppgavene er
mangfoldige og offentlige beslutninger vil ofte vekke debatt. Ledere i offentlig virksomhet må inneha både klokskap og gode analytiske evner
for å kunne takle sine roller på
en måte som gir tillit i befolkningen.
Høsten 2005 hadde vi en
kronikk i Haugesunds Avis
med overskriften «Offentlig
sektor - mye mer enn marked».
Vi skrev bl.a. om «New Public
Management» som har hatt til
hensikt å gjøre offentlig sektor
markedsrettet og mest mulig
lik privat virksomhet.
De siste ukers hendelser i norske kommuner, deriblant
Haugesund, gjør at vi vil utdype disse tankene. Vi har ingen
detaljkunnskap om hva som
har skjedd i Terra-sakene, og
det er ikke vårt anliggende å
foreta noen evaluering av lovlighet av vedtak eller forsøke
oss på skyldfordeling i dette
sakskomplekset.
Men med Terra-sakene som
bakteppe mener vi det er betimelig å reise en debatt om hva
offentlig virksomhet – og i
særdeleshet kommuner – «er»
og hvilke former for styring og
ledelse offentlig virksomhet
har behov for.
Norsk organisasjonsforskning peker på at offentlig virksomhet de siste årene har tilegnet seg en ny identitet. Tidli-

Det som har skjedd i Haugesund rundt Terra-saken er en god anledning for kommune
god kommune «er», skriver artikkelforfatterne. Her skal Terra-saken drøftes i Hauges
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KRONIKK
«Hvilken lærdom kan
en trekke»
gere var en kommunes identitet forbundet med noe
traust, pålitelig, tregt og stabilt. Kommunen var en organisasjon som i egne og publikums øyne skulle drive med
forvaltningsoppgaver og fordeling av fellesgodene basert i
lokale demokratiske beslut-

ninger. Innbyggerne kunne
være uenig i mye som ble besluttet, og offentlige byråkratier ble ofte beskyldt for sendrektighet.
Like fullt drev kommunene
på med nødvendig infrastrukturarbeid som for eksempel
skole, helse, samferdsel og
planlegging. Med andre ord
forvaltet og fordelte de fellesskapets ressurser.
Endringen i identitet og
selvbilde har kommet gradvis
og er et resultat av at offentlig
virksomhet er blitt påvirket av
mange aktører til å se seg selv
som en «bedrift». Dette har
ført til at styrings- og ledelsesidealer fra privat virksomhet
har kommet inn i offentlig
virksomhet, og det er blitt viktig for offentlig sektor å framstå med endringsvillige, dyna-

GRAVPLASSER:

Blomstertyveri for
andre gang
Min mor ligger begravet på
«Christine Elisabeths gravplass i
Haugesund. Selv er jeg utflyttet
haugesunder.
I fjor la vi på fine blomster på
graven, men de var forsvunnet
til dagen etter.
Nå fikk vi laget en nydelig
krans som min eldste datter
(bosatt i Oddagata) la utfor døren sin. Ville vente med å legge
den på kirkegården på grunn av

disse tyvene. Forsvant gjorde
den også.
Det er bare så simpelt at en ikke finner ord for det.
Hvilke mennesker er det som
finner glede i dette? Fikk de en
god jul?

Haugesunds Avis arbeider etter «Vær
varsom!»-plakatens regler for god presseskikk.
••••

KLIMAENDRINGENE:

Stopp uslipp av virkelige gifter
vistene, så er det slett ikke så
sikkert at det forholder seg
slik. Naturen slipper ut ca 96
prosent av CO2, da skal altså fire prosent mere utslipp utgjøre en fare for klimaet på jorden?
Jeg har mine tvil. CO2 er jo
ikke en gift – det er jo en blanding av CO2 og oksygen som
gjør at vi kan puste og leve her
på planeten. Jeg tror at det er

de virkelige miljøgiftene vi må
få stoppet, først og fremst
tungmetaller i sjøer og vassdrag, for eksempel bly, kvikksølv, PVC og lignende stoffer,
gifter i ordets rette forstand.
Dette skurrer kanskje i noens ører, men jeg vet at det er
noen som er av samme mening som meg.

Lesere som mener seg berørt av urettmessig avisomtale, bes ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU)
er et klageorgan, som er oppnevnt av Norsk Presseforbund for å behandle klager mot medier i presseetiske spørsmål.

Adresse: Postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo.
Telefon: 22 40 50 40. Faks: 22 40 50 55

Laila Herborg Olsen
Stavanger

I intervjuet med Kongen og
Dronningen i fjernsynet nå i
julehelgen sa kongen: «Hvis
det er det menneskeskapte
CO2-utslippet som er den utløsende faktor til klimaendringen så er jeg enig i at den må
stoppes.
Hvis det er den utløsende
faktor ja, men er det så sikkert? Etter hva jeg leser i avisene av andre enn miljøakti-

Sigmund A. Bårdsen
Røyksund
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miske og «moderne» ledere.
Det problematiske med en slik
ledelseskultur er at den kan
fremme «gruppetenkning»
der alternative tankemåter ikke kommer fram eller blir
undertrykket. Vi vet ikke hva
som har skjedd i Haugesund
kommune i Terra-saken, men
på bakgrunn av enstemmighet og på bakgrunn av innlegget «Vi stiller oss alle bak ordføreren» i Haugesunds Avis 5.
desember undertegnet samtlige partiers tidligere og nåværende gruppeledere, synes det
relevant å reise problemstillingen om mulig «gruppetenkning».
Det kan være nyttig for
kommunens administrative
og politiske ledelse å tenke
over om noe slikt kan ha fun-

Leonardo da Vinci

net sted og hvilken lærdom en
evt. kan trekke for videre arbeid i kommunen.
Både internasjonalt og nasjonalt viser nyere forskning
tendenser som tyder på at den
«mentale privatiseringen» av
offentlig virksomhet er på retur.
Vi vil mene at det som har
skjedd i Haugesund kommune rundt Terra-saken er en god
anledning for kommunens ledelse til å fremme en debatt
om hva en god kommune «er»
og på hvilken måte en skal arbeide til beste for fellesskapet,
nemlig kommunens innbyggere.
Innbyggerne er ikke kunder
som kan foreta markedsbestemte valg i forhold til kjøp
av kommunale tjenester. Derfor bør etter vår mening aldri
kommunal virksomhet
gjennomsyres av en privatøkonomisk tankegang i forhold til
økonomistyring og ledelse.
Organisasjonsforskeren
Mats Alvesson ved Lunds universitet utga i 2006 boka
«Tomhetens Triumf». Her beskriver han det han kaller lederes hang til «grandiositet»
og store talemåter som et av
vår tids kjennetegn.
Vi tror tiden er kommet til å
dyrke fram offentlig ledelse
som framstår som lite grandios og storslått. Tvert imot
trenger vi ledere som lever
opp til de gamle etiske standardene i offentlig virksomhet
om etterrettelighet i forhold
til lover og regler og som fokuserer på det offentliges kjerneoppgaver – med økonomisering og edruelig bruk av fellesskapets ressurser som rettesnor.

EU-DEBATTEN:

NORSK RETT 1:

EU-medlemskap
til nytte for Norge?

Dette er
«snillisme»

FOTO: SCANPIX

I sin kronikk 29.12.07 oppfordrer Finn M. Vallersnes (H) Norge til å bli EU-medlem. I kronikken ser han både på de økonomiske, politiske og militære sidene uten å nevne de sosiale og
samfunnsmessige sider i EU
landene.
Økonomisk har situasjonen
ikke vært så bra i EU-landene,
verken i de gamle eller de nye
medlemslandene.
Mange kjente merkefabrikker blir lagt ned i rike EU-land
og flyttet til nye EU-land, ikke
fordi det ikke lønner seg økonomisk lenger å drive disse fabrikkene, men for å tjene enda
mer.
Resultatet er følgende:
Mange arbeidere mister jobbene sine, noe som igjen resulterer i en ny underklasse av
tvangsoppsagte mennesker i rike EU som ikke har arbeid.
I tillegg blir de nye EU-landene grovt utnyttet. Eldre,
kvinner og ungdommer har
hatt det vanskelig i de nye EUland. Selvmord i Litauen topper
statistikken i Europa.
Kriminalitet og sosiale problemer har økt betraktelig i
flere EU-land i forhold til hvordan det var tidligere.
Dermed har man ikke fordelt

rikdom mellom fattige og rike
land, som ofte påstått, men
spredd fattigdom ved å skape
store sosiale skiller.
Mange gårder ble lagt ned i
mange EU-land, blant annet
Finland, Frankrike og Tyskland
fordi det er billigere å drive
jordbruk i Spania og Italia. Dette er ikke nok. En del gårdbrukere i Spania har misbrukt afrikanske asylsøkere med meget
dårlig betaling og de blir losjert
under kummerlige boforhold.
Slike nedleggelser har ført til
mange øde gårder og slutt på
jordbruksdrift i flere EU-land.
Snart risikerer man at kun få
land i EU forsyner hele Europa
med mat. Det er en meget høy
risiko å være totalt avhengig av
noen få land i tilfelle naturkatastrofer skjer.
Sist og ikke minst; vi i Norge
har sosial- og trygdeordninger
som mange europeere ikke har.
Disse kan i årenes løp forsvinne
ved et EU-medlemskap.
Mennesker må settes i fokus,
og ikke bare økonomi. Den dagen vi har mennesker som ikke
har verdighet og livsglede gir
en god økonomi ingen glede.
Fuad Hasan
Styremedlem Haugesund Ap

MIDTØSTEN-KONFLIKTEN:

«Bosetning truer freden»
24.desember har Haugesunds
Avis en artikkel fra NTB med
overskrift «Bosetning truer freden». Det er om Har-Homa området som ligger i Jerusalem og
hvor Israel nå planlegger utbygging i tillegg til eksisterende Israelsk bebyggelse.
I artikkelen går det fram at
palestina-arabernes sjefsforhandler anklager Israel for å sabotere de nye forsøkene på
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Den som innretter seg etter en ung manns råd,
må vente seg ulykke.

Terra-sakene

ns ledelse til å fremme en debatt om hva en
und formannskap. FOTO: ALF-ROBERT SOMMERBAKK
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fredsforhandlinger. Dette er å
sette saken på hodet. Det var i
sin tid jøder som eide (og eier)
80 prosent av tomtelandet i
Har-Homa. Resterende 20 prosent ble ekspropriert av Jerusalem kommune på lovlig vis og
med normal erstatning til tomteeierne.
Har-Homa er ikke en bosetning, men en israelsk bydel i Jerusalem.

Enig – uenig? Si DIN mening!
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Hvem truer freden i Midt-Østen? Det er palestina-araberne
som ikke har oppfylt kravene i
det såkalte veikartet for fred,
nemlig slutt på terrorisme.
Daglig opplever Israel terrorhandlinger fra palestina-araberne. Fra Gaza blir det daglig
sendt mange raketter i områdene og mot byene Sederot og
Askalon.
Vi er nå lut lei av hylekoret til

På visse områder har «snillismen» sneket seg inn i norsk
rettsvesen.
Men en av de mest omtalte
sakene i det siste beroliger meg
på at rettsvesenet besitter et
høyt kunnskapsnivå. Da tenker
jeg på den saken der en mann
av utenlandsk opprinnelse
drepte sine tre søstre.
Han fikk lovens strengeste
straff. Men dommeren så det ikke nødvendig med ytterlige forholdstiltak utover maksimum
fengsel, slik som forvaring, fordi det ikke var fare for gjentagelse.
Sikkert riktig: Det var jo ikke
flere søstre å drepe. Den dommeren kan telle.
Knut-Ove Tvedt
Sveio

NORSK RETT 2:

En skrue
løs?

Har norsk rettsvesen en skrue
løs?
Mye kan tyde på det når Bergen tingrett går hen og frikjenner lege og Haukeland sykehus
for all skyld, etter å ha gjort Mona Fjellstad fra Bømlo delvis
ufør med å «drille» en skrue 2,5
cm inn i hjernen hennes!
Oversatt til praktisk rettsspråk betyr dette, at pasienten
selv må ha utført denne «legebragden», og hun bør da etter
min mening, snarest inn på
Stoltenbergs berømte liste over
norske «månelandinger»!
Eller kanskje tingretten mener at det er Clas Ohlson som
har skylda? De reklamerer jo
med å være best på slike «dingser»!
Sverre Bj. Stokkedal
Sand

norske media om det press som
blir lagt på Israel om ensidig
oppfyllelse av flere og flere krav
i denne konflikten. Er det ikke
to parter i denne konflikten?
Nå bør det også settes press på
palestina-araberne med krav
om stans av all terror !

Send SMS med kodeord hadebatt til 1932. Skriv navn og bosted. G

Gerd Alice
Svein Lochner
Kristiansand

Nyttårsforsett
Hvis alt er ok
kan du jo love dette
når året er omme:
Å nyttårsforsette
Håvard Førland
Førresfjorden
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