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Meget å lære a

SITATET

Jeg er mann,
tobarnsfar og
tidsklemt. Men
det er ikke synd
på meg.
Thomas Boe Hornburg.
Kommentator om at arbeidslivet legger press på småbarnsfedre. (Aftenposten)

KLIPPET ✁
Amerikansk-inspirerte HR-avdelinger svekker de ansattes rettigheter,
mener organisasjonen Lederne. – To av
tre opplever de nye personalavdelingene som et rent serviceorgan for
toppledelsen, sier forbundsleder Jan
Olav Brekke. – Personalavdelingen har
tradisjonelt vært et bindeledd mellom
bedriftens ansatte og ledelse. Undersøkelsen vår viser at «hard HR» svekker de ansattes posisjon overfor toppledelsen. aftenbladet.no

FOLKET MENER

Lett å legge ned bedrifter
Det er utvilsomt rett
at det er relativt
enkelt å nedlegge
bedrifter i Norge,
sammenlignet med
land fra Mellom- og
Sør-Europa. Viktig er
de holdninger som
gjør seg gjeldende.
De fleste fagforeninger i privat sektor
har relativt lett for å
akseptere nedleggelser.
Fagforeningsledere
forstår at lønnsomme
bedrifter i attraktive
bransjer er en forutsetning for det høye
lønnsnivået. Dette
selv om en nedleggelse kan ramme
så vel enkeltpersoner som lokalsamfunn hardt. Statsråd Giske
(bildet) tok nok dermed ingen stor
politisk risiko når han fremholdt
dette som en positiv side ved
norsk næringsliv.
Det faktum at det er lett å
nedlegge bedrifter, gjør det enk-
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● Den tidligere PST-sjefen bekrefter at Sikkerhetstjenesten var
blitt for svak efter Lund-kommisjonens innstilling fra 1996.
● Janne Kristiansens vitnemål
til 22. julikommisjonen gjør det
ikke lettere å forstå hvorfor regjeringen ville at akkurat hun
skulle lede Sikkerhetstjenesten.
VG har spurt meg hvilke lærdommer jeg mener at man kan
trekke av Janne Kristiansens
forklaring til 22 juli-kommisjonen.
Jeg ser den som et nyttig vitnemål fra den tidligere sjefen for
Politiets sikkerhetstjeneste. Det
var bra at regjeringen ga opp
forsøket på å unngå at forklaringene fra høyere embetspersoner ble kjent for allmennheten. Man bør fortsette å presse regjeringen til mer åpenhet.

Regjeringens ansvar

Foto: NTB SCANPIX

lere å etablere nye, blant annet
fordi det kan gjøres med mindre
risiko for store kostnader ved
nedleggelse dersom det skulle bli
nødvendig. Slik sett kan dette
være kimen til nye og mer lønnsomme arbeidsplasser. (...)
KnutHNy, vgd.no

SMS-INNLEGG
Endelig noen som stiller opp slik jeg mener menn bør. Det er en nytelse å se de
to amerikanske presidentkandidatene i hvit
skjorte, mørk dress og slips. Ikke vær redd,
gutter, dere er rålekre i dress!

Før jeg går videre vil jeg gjerne
understreke at kritikk mot personer som man mener ikke har
gjort jobben sin godt nok, ikke
må forstås som noen underkjennelse av de samme personers muligheter for å gjøre stor
samfunnsnytte på andre områder. Og dersom man finner at
en byråkrat sviktet i forsvaret mot
terrorisme, betyr det ikke at
regjeringen hadde tilsvarende
mindre ansvar.
Det er en av regjeringens
viktige oppgaver å sikre de best
mulige medarbeidere til de
overmåte viktige oppgavene
som byråkratiet må løse.
Janne Kristiansens vitnemål
gjør det ikke lettere å forstå
hvorfor regjeringen ville at akkurat hun – tidligere forsvarsadvokat og anerkjent leder av
gjenopptagelseskommisjonen for
straffesaker – skulle gå til noe så
fjernt fra hennes praksis som
politiets sikkerhetstjeneste. Hun
sier selv at «hun visste lite om
jobben i forkant» og «oppfattet
virksomheten som komplisert for
en utenforstående».
Hvorfor ville regjeringen
likevel ha henne til dette oppdraget? Flere hadde bedre

SIKKERHET
Kåre Willoch,
tidligere statsminister (H) og
leder for Sårbarhetsutvalget.

kvalifikasjoner til oppsporing av
planer om terrorisme, enn hun
hadde fått gjennom sin verdifulle tjeneste på helt andre områder.
Regjeringens nedprioritering
av relevant kompetanse ved valg
av ledere til samfunnsoppgaver
er et alvorlig problem. Det er
også interessant at den nåværende regjeringen har langt
flere statssekretærer, som kunne
hjelpe til med å passe på at
beslutninger blir gjennomført,
enn vanlig før i tiden. Det har
ikke gjort styringen bedre, tvert
imot.
Janne Kristiansen gir også en
vurdering av fordelingen av
resurser mellom det militære
forsvaret og politiet. Hun ser
mindre behov for «fregatter,
ubåter og kampfly», fordi «den
nye faren er ekstremisme og
terror, altså voldskriminalitet og
dermed en politioppgave».

Ukjent motstander
Undertegnede mener at det
likevel ville være farlig å legge
mindre vekt på de rent militære
forsvarsmidler. Men forsvaret
mot terrorismen er en del av en
bredere forsvarsoppgave. Dersom en fremmed makt vil angripe Norge, kan et angrep lik

FOR LITE:

I sin forklaring til 22 julisikkerhetstjenesten i stand til å makte
det som kom mot regjeringskvartalet 22. juli bli en del av
operasjonen. Man må være
forberedt på å møte et angrep
uten å vite om motstanderen er
en stat eller en organisasjon,
eller bare en person. Utviskingen
av grensen mellom sivile og
militære beskyttelsesbehov
krever at vi overvinner restene
av hemningene mot samarbeid
mellom politi og militære krefter.
De som kan nå frem først må
gripe inn først, og politi og militære i felles innsats må raskt
komme under felles ledelse. Den
nye «Instruks om Forsvarets
bistand til politiet» viser tegn til at
man omsider overvinner foreldede motforestillinger mot slikt
samarbeid.
Alt i alt virker den daværende

Tone, Drammen
Foreslår at neste års fredspris blir gitt til
den norske Nobelkomiteen. Da får både
prisen og narsissistene i komiteen vist hva de
står for.
Karstein, Bergen
Ser at stortingsrepresentant
Aksel Hagen, SV (bildet) har
lagt ut på en reise til Gaza sammen
med andre aktivister. Ønsker lykke
til med denne ekspedisjonen, men
er dette noe den regjeringen han
støtter også står bak, eller er det et
vanlig tåpelig påfunn fra SVs side?
Kritiker, Oppland

BOLIG

Liv Signe
Navarsete,
kommunal- og
regionalminister (Sp)

Enklare byggereglar
Eg jobbar for at dei som skal
byggje hus i Noreg får ein enklare kvardag. Tydeleg regelverk
og smidige løysingar gagnar alle.
Det er difor heilt feil når VG på
leiarplass 18. oktober hevdar at
«kommunalministeren stadig
innfører nye krav og skjema».
Kommunal- og regionaldepartementet er ein viktig aktør i regjeringa sitt arbeid med for-

enkling og reduksjon av byråkrati
for næringslivet. Arbeidet blir leia
av Nærings- og handelsdepartementet.
Eg konsentrerer meg om å
forenkle tilrettelegging og gjennomføring av byggetiltak. Verkemiddelet er då først og fremst
plan- og bygningslovgjevinga og
administrative rutinar knytt til
plan- og byggjesaker.

