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Sett fra nord
NORDLYS arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for 
god presseskikk. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot 
pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Prinsensgt. 1, postboks 46,  
sentrum, 0101 Oslo. Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 41 19 80.

■■■ De såkalt meningsbærende avisene her i landet 
mottar til dels betydelige summer i statsstøtte.

■■■ Og godt er det. Ellers ville vi ikke fått belyst et 
viktig spørsmål som det Morgenbladet reiste fre-
dag: Hvem er Norges mest postmoderne person?

Pressestøtte

Leder: 23.05.16 

■■■ Utlysingen av nye blokker for petroleumsleting i 
Barentshavet i den 23. konsesjonsrunde har ført til 
heftig debatt. Ikke overraskende er både miljøbe-
vegelsen og regjeringens støttepartier opprørt over 
olje- og energiminister Tord Liens frislipp i det de 
mener er svært sårbare områder. I Venstre og KrF 
er de såra og vonbrotne over at den godeste Lien 
har pløyd dem ut over den politiske sidelinja. Når 
støttepartienes representanter klager over at pe-
tro-offensiven i nord bryter med avtalene mellom 
dem og regjeringen, henviser bare Lien arrogant til 
det faktum at det er et stort flertall i Stortinget som 
støtter hans linje.

■■■ Mer problematisk, om ikke for Tord Lien, så i høy 
grad for utenriksminis-
teren og statsministe-
ren, er den diplomatis-
ke noten som ble sendt 
fra den russiske ambas-
saden i Oslo 3. mars i år. 
Den handlet også om 
23. konsesjonsrunde 
og Russland la inn en 
skarp protest mot ut-
lysingen av særlig tre 
blokker nær Svalbard. 
Russland er av den 
oppfatning at utlysing 
av disse blokkene er i strid med Svalbard-traktaten.

■■■ Konfliktens kjerne er at Russland mener disse 
blokkene ligger på Svalbards kontinentalsokkel. 
Dermed skal all næringsvirksomhet, som leting 
etter, og utvinning av olje og gass, reguleres et-
ter Svalbard-traktaten. Traktaten gir alle signatur-
makter, 40 i tallet og Russland blant dem, lik rett 
til næringsvirksomhet på Svalbard. Derfor mener 
russerne at Norge ikke har noen fortrinnsrett til 
ressurser som måtte finnes på Svalbard-sokkelen. 
Norges motargument er at Svalbard ikke har egen 
kontinentalsokkel, fordi det er den norske konti-
nentalsokkelen som strekker seg opp til Svalbard 
og forbi øygruppa.

■■■ Norges problem er at alle land og internasjonale 
organisasjoner som har tilkjennegitt et standpunkt 
i saken, støtter Russlands syn på saken. Sokkelpro-
blematikken ved Svalbard er Norges utenrikspoli-
tiske, bløte buk. Norge stiller svakt hvis Russland 
vil utfordre oss i dette området, og det kan derfor 
settes spørsmålstegn ved hvor klokt det var å utlyse 
disse blokkene. På den annen side vil det å trekke 
utlysingen være et signal om at Norge innrømmer 
ikke å ha suverenitet i området. Regjeringen sitter 
nå med et svært vanskelig dilemma.

Norges bløte 
buk i nord
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I nnføring av foretaksmodel-
len det norske helsevesenet 
har gjort at sykehusene og 
helsetilbudet i større og stør-

re grad styres av profitt. Det var ut-
gangspunktet for debattmøtet i regi 
av Medisinsk filosofisk forum i 
Bodø for noen uker siden. Fore-
dragsholder Eli Berg, tidligere all-
mennpraktiserende lege, nå første-
amanuensis ved Ahus, har brukt de 
siste årene til å dypdykke i det nor-
ske helsevesenet, i kjølvannet av 
den store omveltningen i 2002. 
Hennes funn er urovekkende og har 
blant annet resultert boka «På helsa 
løs, om økonomifokuset i norske 
sykehus».

o m funnene er urovek-
kende, er de ikke over-
raskende. For eksemple-
ne på alt som ikke funge-

rer er mange, mange flere enn det 
som kommer offentligheten for øre. 
Og det aller meste kan spores tilba-
ke til nettopp økonomi. Enheter 
legges ned, vaktene blir lengre, kra-
vene til effektivitet større, mens 
medisinerne færre, forskning og ut-
vikling nedprioriteres.

M isnøyen er til å ta og 
føle på. Fra å være 
ideologer med et øn-
ske om å helbrede, fø-

ler mange seg som hamstre i et 
tannhjul, under et konstant press 
for å løpe stadig raskere.  Under pis-
ken til en ledelse med utdanning 
innen økonomi og administrasjon, 
ikke medisin. I tillegg forventes det 
absolutt lojalitet oppover, ikke til 
pasienter og kolleger, noe som har 
blitt særs synlig ved UNN i Tromsø 
den siste tiden. 

«Med foretaksmodellen har hel-
sevesenet blitt produksjonsbedrif-
ter, ikke problemløsere»

d et er noe som er riv rus-
kende galt når det helse-
tilbudet som gis i ver-
dens rikeste land skal 

avhenge av hvor mange diagnoser 
man klarer å sette på flest mulig 
mennesker, på hvor kort tid, ved 
hjelp av minst mulig ressurser og al-
ler helst uten liggedøgn på sykehus. 
Når det å hjelpe syke mennesker 
blir omtalt som «verdiskaping» eller 
«produksjon» og ventelister blir 
«ordrereserver» eller «over-
skuddslager». Konsekvensen av en 
slik tankegang kan bety slutten for 
akuttberedskapen til de mindre sy-
kehusene i nord.

I Skottland skrotet de foretaks-
modellen og valgte en helof-
fentlig helsetjeneste i 1999. 
Resultatene er bedre økono-

mi, kortere ventelister, lavere døde-
lighet og ikke minst, profesjonene 
har fått tilbake selvrespekt og enga-
sjement, og det er målbart bedre re-
sultater i helsetjenesten i landet. I 
Norge er Hønefoss sykehus de enes-
te som har turt å lukte på endring. 
Der har de snudd pyramiden. Direk-
tøren kaller seg «tilrettelegger», 
nedbemanner i ledelsen og oppbe-

manner i avdelingene. Resultatet? 
Fra et underskudd på 120 mill, har 
de i dag snudd minus til pluss.

H vem tør ta opp denne 
diskusjonen igjen? Poli-
tikerne sier det best selv. 
De vil markedsetterlig-

ne offentlig sektor og ha «mer helse 
for hver krone». Fritt oversatt: Sy-
kehus som blir produksjonsbedrif-
ter, ikke problemløsere. 

Profittavhengig helsevesen

bedrifter: Sykehusene har blitt bedrifter, ikke problemløsere for pasientene, skriver kommentator Siri Gulliksen.

Russ-
land 
mener 

at Norge ikke har 
noen fortrinns-
rett til ressurser 
som måtte finnes 
på Svalbard-sok-
kelen.

Sjefredaktør:  Anders Opdahl

Landsdelsavisa i Nord



   | debatt |  | 3
Nordlys MANDAG  23. MAI 2016

Kronikkforslag sendes til kronikk@nordlys.no Krav til lengde: 5000- 5200 tegn inkludert mellomrom. Legg ved portrettfoto. 
Kronikkansvarlig: Øystein Barth-Heyerdahl, telefon 77 62 36 11/976 66 694, e-post barthen@nordlys.no

Men på ett område fremstår SV 
som klare - og det er i asylpo-
litikken. Der har partiet nektet 

å være med på de brede forlikene på 
Stortinget, og fremstår som det klareste 
alternativet for de som ønsker en liberal 
innvandringspolitikk. 
stavrum, nettavisen

Gårsdagens forsikring kan sikkert oppfattes som en inn-
rømmelse etter fiskeriminister Per Sandbergs tiltredel-
seserklæring, men vi gleder oss først og fremst over at de 

nordnorske fylkeslagene i samme parti får gjennomslag for en inn-
stramming. Partipolitisk er det få partier med makt som har klart å 
følge opp regelverkets intensjon, enten vi ser til høyre eller venstre. 
Nå blir det opp til Frp å gjøre skeptiske tips til skamme.
altaposten
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Profittavhengig helsevesen

bedrifter: Sykehusene har blitt bedrifter, ikke problemløsere for pasientene, skriver kommentator Siri Gulliksen.

nødvendig?: Det er betimelig i disse krisetider å stille spørsmål om gruvedrift ikke lenger er nød-
vendig for å sikre nasjonens strategiske interesser i nord.  Foto: Nordlys/arkiv

på den 3.side

Marit Anne Hauan
Direktør Tromsø museum  

Tora Hultgren
Direktør Svalbard Museum

■■■ I år er Store Norske Spits-
bergen Kullkompani AS 
(SNSK) 100 år. Betimelig nok 
kommer både ei ny Stortings-
melding «Svalbardmeldin-
gen» og et nytt nummer av 
Tromsø Museums tidsskrift 
Ottar ut omtrent samtidig i 
jubileumsåret. Begge har, på 
ulikt vis, tatt utgangspunkt 
i jubileet og den dramatiske 
krise som preger SNSK og der-
med Norge, i jubileumsåret. 
For Store Norske er virkelighe-
ten at kullprisene er lave, drif-
ten kostbar, kullagrene små og 
miljøpolitiske er kulldrift uøn-
sket.  Det er per i dag etablert 
driftshvile i gruvene i Svea og 
Lunckefjell. I Gruve 7 er det 
fortsatt drift. Gruva leverer 
blant annet kull til energiver-
ket. Situasjonen for selskapet 
er dramatisk. Og det er sann-
synlig at vi nå i jubileumsåret 
ser slutten på kommersiell 
kullgruvedrift under norsk ei-
erskap. Også den russiske gru-
vedriften er på lavbluss.

■■■ Gruvehistorie

■■■ Det er viktigere enn noen 
gang å analyser situasjonen 
og stille de riktige spørsmål. 
For eksempel: Er lønnsom og 
forsvarlig gruvedrift en utopi 
på Svalbard? I  tidsskriftet Ot-
tar gir seks meget kompetent 
forskere oss innsikt i ameri-
kansk, britisk, nederlandsk, 
norsk, russisk og svensk mi-
neraljakt og gruvedrift på 
Svalbard. Amerikanerne, Bri-
tene, nederlenderne og sven-
skene hadde omfangsrike og 
ambisiøse ekspedisjoner som 
medførte anneksjoner av 
landområder i den hensikt å 
starte drift. Kun et amerikansk 
firma startet kommersiell gru-
vedrift og de annekterte om-
rådene ble solgt videre til nor-
ske og russiske aktører. Peter 
J. Brugmans, Frigga Kruse og 
Alexandr Portsel gir oss viktig 
gruvehistorie og viser hvor-
dan øyrikets ressurser er for-
stått og tatt i bruk.

■■■ Norge og gruvedriften

Svalbardmeldingen, norsk suvere-
nitet og den evige utopi?

■■■ Det Norske Spitsbergen-
syndikatet kjøpte i 1916 kull-
felter og anlegg på Spitsber-
gen. Selgeren var Arctic Coal 
Company eid av John Munroe 
Longyear fra Boston, USA. Sel-
skapet hadde drevet kulldrift 
siden 1906. Oppkjøpet karak-
teriseres fra norsk side som et 
patriotisk krafttak og var iføl-
ge polarhistoriker Adolf Hoel 
nøkkelen til at Norge senere 
fikk suvereniteten over Sval-
bard. Store Norske har sikret 
sterk norsk tilstedeværelse 
helt fram til i dag. Det er beti-
melig i disse krisetider å stille 
spørsmål om gruvedrift ikke 
lenger er nødvendig for å sik-
re nasjonens strategiske inter-
esser i nord? Kan nedskalering 
av Store Norskes gruvedrift 
rokke ved eller påvirke suve-
renitetshevdelse på Svalbard. 
Og ikke minst: skaper krisen i 
dette 100 år gamle gruvesel-
skapet alvorlige sikkerhets-
politiske utfordringer? 

■■■ Svalbardmelding og sikker-
hetspolitikk

■■■ Svalbardmeldingen ble lan-
sert 11.mai. Den viser myndig-
hetens grep for ei god framtid 
i nord. Meldinga er ikke mot-
tatt med stor entusiasme. 
Tvert imot er den enten ka-
rakterisert som utydelig, lite 

konkret eller med alvorlige 
beskyldinger om å være en 
forsømmelse rett og slett. I 
dag er Store Norske statseid. 
Det er derfor staten som må 
handtere krisa og ikke minst 
sikre norsk suverenitet i øyri-
ket. Torbjørn Pedersen skriver 
i Ottar nettopp om gruvedrif-
ten og sikkerhetspolitikk. Han 
viser at ingen andre næringer 
kan levere like mye norsk til-
stedeværelse som gruvedrif-
ten. Meldinga viser at myndig-
hetene vil bygge framtida på 
forskning og turisme som beg-
ge er preget av internasjonali-
sering. Vesentlig færre norske 
innbyggere i Longyearbyen vil 
endre karakter på tilstedevæ-
relsen. Har regjeringa tatt inn 
over seg hvilke sikkerhetspo-
litiske utfordringer dette med-
fører? 

■■■ Gruvedriften var i sin opp-
start preget av framtidsvisjo-
ner skriver Dag Avango. Men 
som mange andre framtidsvi-
sjoner for Arktis er framtiden 
andre steder i fokus. Kulla 
skulle jo for eksempel varme 
og styrke industrien i Euro-
pa. Kan vi være trygge på at 
forskning og turisme styrker 
framtida i nord? Er Norges po-
sisjon på den internasjonale 
politiske arena ivaretatt? Sik-
rer Svalbardmeldinga at vi er 

skodd for ei ny tid der rikdom-
mene i de arktiske farvann, for 
ikke å si i havbunnen, er en ny 
kampsone? Jørgen Holten Jør-
gensen viser at fysisk tilstede-
værelse styrker hevdvunnen 
rett. For russerne er det å bli 
værende i Barentsburg en li-
ten pris å betale for å styrke 
sin posisjon på Svalbard og i 
videre betydning i Arktis.

■■■ Nye utfordringer

■■■ Det er ingen tvil om at Nor-
ge utfordres i dagens politiske 
situasjon der klimaendringer 
og ny teknologi gjør at stadig 
flere interesserer seg for res-
sursene i arktis. At Store Nor-
ske bare er en skygge av seg 
gjør ikke situasjonen enklere. 
At regjeringens svar på disse 
spørsmålene i beste fall er uty-
delige, og i alle fall ikke inne-
bærer sterk norsk tilstedevæ-
relse bør diskuteres grundig. 
Et historisk perspektiv kan 
sammen med en innsiktsfull 
analyse av dagens situasjon 
bidra til å peke framover og 
vise retning.

■■■ Vi anbefaler å lese disse to 
tekster mot hverandre, og tror 
kanskje regjeringen er den 
som kan tjene mest på en slik 
nærlesing

Søkelys
Siri TøMMerbAkke GullikSen 
Journalist Avisa Nordland


