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Vanskeligere å styre

S MS

Send ditt innlegg med

«sidet»
2200

kodeord
og din mening til:

Programmet «Hva har
du i bagasjen» med
Noman Mubashir på NRK1,
er en interessant underholdningsserie. Men når
Dorthe Skappel røper resultatet på TV2 lørdagskvelden, er spenningen borte.
Håper hun slutter med det til
de neste programmene.
Ikke noe moro å lese boken
hvis man leser slutten først.
Kari,
Asker

Økologisk dyrket hodekål kroner 22 per kilo.
Ikke økologisk dyrket kroner
3,90 per kg. Min lommebok
og helse valgte to kilo til åtte
kroner.
Rolf,
Bærum

Firerbanden til Erna er
ikke skyggeredde. Det
er modig å hoppe etter
Stoltenberg.
Sigurd

SV hadde nok ikke vært
i regjering om Mongstad
og månelandingen hadde
blitt kjent før valget.
Per,
Oslo

Vet ikke
om det
bare er
meg, men
det virker
som journalister prøver
å sverte
Carl I. Hagen og hele høyresiden med skribleriene sine.
Nå bør det vel være nok;
folket har talt.
Esle,
Bergen

Fint at vi har olje i Norge, men når den forsvinner må vi skape noe.
Hvem legger til rette for det?
Martin,
Trondheim

Siste nytt fra Nydalen:
Erna og sonderingskameratene har funnet opp
en helt ny politikk. Hva med
sakene de gikk til valg på?

● Høyresidens kongstanke er
å effektivisere offentlig sektor
ved å privatisere tjenestene.
● Men er det så enkelt å kutte offentlige kostnader?
Espen Leirset,
påtroppende
programansvarlig for
MPA-studiet
ved Høgskolen
i Nord-Trøndelag

Norsk forvaltning ble rystet i sine
grunnvoller etter 22. juli 2011.
Rapporten fra 22. juli-kommisjonen tok forvaltningen med buksene nede; det ble avslørt mangel
på ledelse, samhandling, kultur
og holdninger.

En alvorlig diagnose
av norsk forvaltning.
Når ledelsen i seg selv blir kritisert, peker pilene på den øverste
lederen – altså statsministeren –
og således kan regjeringsskiftet gi
livgivende oksygen til endringer i
forvaltningen.

Mer krevende
1980-tallets høyrebølge banet vei
for reformbølgen som gjerne går
under navnet New Public Management, der offentlig sektor skulle
ta i bruk markedsbaserte prinsipper i styringen. Ifølge Maktutredningen fra 2002 førte denne
utviklingen til en mer oppsplittet
og fragmentert forvaltning – som
dermed blir mer krevende å styre.
Finner Høyre-Erna og Frp-Siv
fram til en ny plan for offentlig
sektor, eller består nyskapingen
i å surfe videre på høyrebølgen
som leder fram til privatisering
som ideologisk nirvana?
Samtidig som Høyre-Erna,
Frp-Siv og juniorpartnerne sonderer hverandre i et møterom på
Radisson Blu i Nydalen i Oslo,
har masterstudiet i offentlig ledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag arrangert konferansen offentlig ledelse i det tjueførste århundre på Stiklestad.

Revolusjonerende
Internasjonale forskere og ledere

FORVALTNING
har delt erfaringer og utfordringer
som preger offentlig sektor i hele
Europa. Forskerne og studentene
i offentlig ledelse har blant annet
fått et dykk inn i den danske
kommunen Fredericia, som har
revolusjonert måten å drive kommunalt pleietilbud på. Danmark
står overfor de samme helseutfordringene som Norge, med
eldrebølge og et stort gap mellom forventningene fra befolkningen og tilbudet det offentlige apparatet kan gi.
Fredericas formulerte i 2008 en
visjon om at alle eldre skal få ha
sitt hverdagsliv så lenge som
mulig, og oppnådde tverrpolitisk
enighet om visjonen. For de eldre
i Fredericia har visjonen store
konsekvenser. De eldre skal lærer
opp til å gjøre hva de kan for å
vaske sine egne klær, sitt bad og
seg selv, i stedet for at en hjemmehjelp skal plassere brukeren i
en klientrolle.
For å få til dette, har kommunen vært nødt til å bruke mye
ressurser på opplæring av pasientene. Enkemannen på 88 år
må lære seg å vaske sitt bad
selv, fordi kona alltid gjorde det.
Fra den kommunale ledelsens
side har den største utfordringen

NY PLAN?: - Finner Høyre-Erna og Frp-Siv fram til en ny plan for
offentlig sektor, eller består nyskapingen i å surfe videre på høyrebølgen
som leder fram til privatisering som ideologisk nirvana?, skriver kronikkforfatteren.
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vært å få sine ansatte til å «sitte
på hendene» når de er på hjemmebesøk – og ikke falle for fristelsen til å hjelpe de eldre mer enn
det som trengs for opplæring.

Bedre livskvalitet
Resultatene er oppsiktsvekkende
– de eldre rapporterer om bedre
livskvalitet, samtidig som man har
stoppet veksten i helsebudsjettene. Omleggingen i Fredericia er
kostbar i første omgang, fordi det
trengs mye ressurser til opplæring
av de eldre. Pleieren skal bli
lærer. Hjemmehjelpen, sykepleieren og fysioterapeuten skal være
trener og opplæringskonsulent.

Men i Fredericia har man
erfart at investeringen i opplæring er spart inn etter et år,
ved at behovet for pleie og
omsorgshjelp går ned.
En annen suksessfaktor for
Fredericia var at den administrative ledelsen fikk arbeidsro fra
politikerne i det første halvannet
året – de ble ikke presset på
resultater den første tida, fordi
store endringer tar tid. Den administrative ledelsen fikk tillit til å
gjøre jobben, en tillit som er
avgjørende for å skape rom for
ledelse, samhandling, kultur og
holdninger – nettopp det 22.
juli-kommisjonen setter fingeren
på.

Bjørnar,
Vesterålen

Antar at Sandra Borch
meldte seg inn i Senterpartiet fordi hun var politisk
enig med partiet. Nå melder
hun seg ut fordi hun ikke
fikk forandre partiets politikk.
Frimann,
Alta

Muslimsk terror øker og
tar mange liv i Midtøsten
og i Afrika. I Norge er folk
mer redde for Frp, som er
det partiet som mest av alle
advarer mot muslimsk terror!
Et paradoks?
Terje,
Akershus

E-POST

Likhet for loven

Guri Melby,

Så vidt jeg har registrert har ingen politiske partier eller offentlige utvalg
tatt til orde for sharia i det norske rettsapparatet.
VGs lederartikkel (17/9) med
tittelen «Sharia i rettsapparatet»
sprer derfor en ubegrunnet frykt
for at noen ønsker å gjøre radikale endringer med måten rettssystemet vårt fungerer.
Der påstås det at Venstre
«åpner for at religiøse argumenter
skal ha en plass i det norske
rettsapparatet», selv om vi aldri
hverken har vedtatt noe sånt eller

uttalt noe i den retning. VG baserer seg sannsynligvis på mine
uttalelser i avisen Vårt Land
dagen før, der jeg ga støtte til
Stålsett-utvalgets forslag om å
bygge opp kompetanse og kunnskap om religion i det norske
rettsapparatet. Jeg understreket
også at dette er noe helt annet
enn å åpne opp for religiøs argumentasjon. Det å ha kunnskap

Leserinnlegg sendes til

Kronikker og replikker til

sidet@vg.no

debatt@vg.no

om religion og hva religiøse
normer har å si for folk, er ikke
ensbetydende med at man uten
videre aksepterer alle disse normene.
Et felles lovverk og et felles
rettssystem er nødvendig dersom
vi skal fremme og beskytte et rikt
mangfold i samfunnet. Men vi
lever i en globalisert tidsalder, der
mange mennesker lever sine liv

● Navn og adresse må oppgis på innsendte
innlegg, også når navnet ikke skal i avisen.

sentralstyremedlem i
Venstre

SHARIA
på tvers av landegrenser, og er
omfattet av flere ulike normsystemer på samme tid. Skal vi
motvirke utviklingen av parallellsamfunn, og styrke legitimiteten til

● Innlegg med angrep på privatpersoner
må signeres med fullt navn.

