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Både brems 
og gasspedal
FORNYBAR  
ENERGI
Lars Haltbrekken

Anders Skonhoft skriver i sitt svar til 
oss 25. august at utbygging av 
vind- og vannkraft ikke gir noen 
påviselige klimagevinster. Skonhoft 
har helt rett i at det ikke er noen 
automatikk i at utbygging av ny 
fornybar kraftproduksjon gir 
utslippsreduksjoner. For at det skal 
skje, trengs flere virkemidler rettet 
inn mot den fossile energibruken, 
som økte CO2-avgifter, et strammere 
kvotesystem, forbud mot bruk av 
oljefyring et cetera. Men uten 
alternativer blir det vanskelig å fase 
ut vårt høye forbruk av fossil energi. 
Derfor er energieffektivisering og 
også noe ny, fornybar kraft-
produksjon nødvendig.

I mitt svarinnlegg 23. august peker 
jeg på at den lange køen av kraftpro-
sjekter gjør det mulig å velge bort de 
dårlige løsningene og velge dem med 
minst konsekvenser for naturen. 
Skonhoft går ikke med på dette og 
slår fast at det er kraftprosjektene 
som er mest lønnsomme for utbyg-
ger og grunneier, uten hensyn til 
miljørasering, som vil bli utbygd. Ja, 
slik ville det vært dersom det ikke 
hadde vært nødvendig med konse-
sjon for utbygging. El-sertifikatene i 
kombinasjon med konsesjonsregi-
met gjør at myndighetene råder over 
både gasspedal og brems. Bremse-
kraften bør dessuten forsterkes 
gjennom en ny verneplan for vass-
drag, samt regionale vindkraftplaner 
som setter hensynet til naturen høyt. 

Naturvernforbundet er tydelig på at 
både Norges vassdrags- og energi-
direktorat og regjeringen må bruke 
bremsen svært aktivt og sette foten 
ned for miljømessig dårlige vind- og 
vannkraftprosjekter. De mange 
søknadene om utbygging burde 
gjøre dette enda enklere. Dersom 
bremsen ikke brukes ganske kraftig, 
vil konsekvensene bli store for 
naturen. 

Lars Haltbrekken, 
leder, Naturvernforbundet

lh@naturvernforbundet.no

Hva med IT-
kompetanse?
IT-SKANDALER
Dag Sjøberg

I Klassekampen 25. august uttaler 
Bård Hoksrud i Frp at han vil ha en 
havarikommisjon etter IT-skandaler. 
Samfunnskritiske systemer som 
havarerer, får enorme konsekvenser. 
Derfor må vi lære av feilene våre, sier 
han. Det er jeg enig i, når samfunnet 
sløser bort hundrevis av millioner 
kroner på et havarert prosjekt, bør vi 
ha en granskning. Men det er ikke 
enkeltfeil som gjør at IT-prosjekter 
mislykkes. En havarikommisjon må 
opptre i en kontekst der man forstår 

kompleksiteten i å lage omfattende 
IT-systemer. Derfor vil det heller ikke 
skje at når en slik kommisjon finner 
noen feil som man så lærer av, så går 
det bra i neste prosjekt. 

Grunnen er at hovedutfordringene er 
fundamentale, fremfor at enkeltfeil 
må unngås. Det handler om kunn-
skap og kompetanse. Er store 
IT-prosjekter godt nok bemannet 
med kompetente fagfolk innen alt 
fra systemtekniske aspekter til 
IT-ledelse? Er det de mest kompe-
tente personene som har størst 
innflytelse på beslutningene som 
tas? Hvorfor søker ikke offentlige 
etater (eller privat næringsliv) etter 
personer med doktorgrad når 
utfordringene er enormt komplekse? 
Mangel på verdsetting gjør at det nå 
nesten ikke finnes nordmenn som 
begynner på en doktorgrad i IT, til 
tross for verdens høyeste stipendiat-
lønn. Kanskje er arbeidsgivere redd 
for «fagidioter», og overser at det 
viktigste ved en doktorgrad ikke er 
spesialkunnskapen man tilegner seg, 
men evnen til å sette seg inn i og løse 
komplekse problemstillinger, noe det 
er flust av i IT-verdenen.

Men vi i forsknings- og undervis-
ningssektoren har også et forbe-
dringspotensial. Det finnes lite 
forskning på utvikling av komplekse 
IT-systemer. Relevante programmer i 
forskningsrådet finnes knapt, og 
mens vi har egne forskningsinstitut-
ter innen transport, klima, luft, vann, 
mat, by og region et cetera, finnes det 
ikke noe eget forskningsinstitutt for 
offentlige IT-systemer.

Lite forskning fører til lite fokus i 
undervisningen. Ved Universitetet i 
Oslo er vi i gang med en opprust-
ning, men en reduksjon i antall og 
omfang av IT-skandaler krever 
innsats på mange områder av mange 
aktører. En havarikommisjon er vel 
og bra, men utfordringene er mer 
grunnleggende. Spesielt kreves økt 
forskningsbasert kompetanse.

Dag Sjøberg,
professor, informatikk, Universitetet i Oslo

dagsj@ifi.uio.no

Surr og  
politikk
ØKONOMI
Hallvard Bakke

Administrerende direktør i Norsk 
Industri Stein Lier-Hansen beskyl-
der meg i Klassekampen 21. august 
for «surr» og manglende virkelig-
hetsforståelse. Lier-Hansen viser 
imidlertid ikke til et eneste punkt i 
min kommentar 17. august som er 
feil. Lier-Hansen hevdet for eksem-
pel at offentlig ansatte har brukt 
lønnsutviklingen i eksportindustrien 
mer som et gulv enn tak, med andre 
ord hatt mye bedre lønnsvekst enn i 
industrien. Jeg påpekte at lønnsut-
viklingen for offentlig ansatte de 
siste ti årene har vært akkurat den 
samme som for industrien.

Lier-Hansen skriver nå at «det 
skal ikke være noen automatikk i å 
ha samme lønnsutvikling som i 
industrien. De som mener seg 
berettiget til det, må kunne vise til 
minst like høy rasjonaliseringsevne 
som i den industrien som til enhver 
tid overlever i høykostlandet Norge.» 
Nå vet de fleste at det er stor forskjell 
på mulighetene til rasjonalisering i 
vareproduksjon, og der det utføres 
tjenester, uten at det har noe med 
innsatsen til dem som arbeider der å 
gjøre. Etter Lier-Hansens oppskrift 

må det bli stadig flere barn per ansatt 
i barnehagene, flere syke per ansatt i 
sykehjemmene, stadig færre politi-
folk, og så videre, for at disse yrkene 
skal ha rett til samme lønnsutvikling 
som i industrien. 

Norges Bank fører en utmerket 
pengepolitikk, ifølge Lier-Hansen. 
Politikken står i skarp kontrast til 
perioden 2002–2003. Den gang bidro 
Norges Bank vesentlig til at kronen 
styrket seg, noe som resulterte i 
industridød, skriver han. I juli 2002, 
da renten ble satt opp, kan jeg ikke 
huske andre enn LOs sjeføkonom 
Stein Reegård og undertegnede som 
advarte mot renteøkningen. 

20.000–30.000 arbeidsplasser gikk 
tapt. Etter hvert skjønte de fleste at 
man var på ville veier. De som ikke 
skjønte noe var NHO og daværende 
finansminister fra Høyre Per-Kristi-
an Foss. Eurokursen er nå omtrent 
den samme. Siden han er så fornøyd, 
håper jeg vi blir spart for Lier-Han-
sens sutring og klaging om arbeids-
plasser forsvinner også denne gang.

Hallvard Bakke,
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Nei til  
statskupp!
RØDT
Marielle Leraand

Det er selvsagt vanskelig å forklare 
noe til den som aktivt ikke ønsker å 
forstå, men overfor andre gir disku-
sjonen mellom Bjørgulv Braanen 
(leder 23. august) og Bård Larsen 
(tilsvar 25. august) en mulighet til 
nok en gang å understreke at 
sosialistisk revolusjon og statskupp 
ikke bare er ulike ting, men diame-
trale motsetninger. 

En revolusjon defineres som en 
grunnleggende endring av sam-
funnsforholdene. Helt bokstavelig 
betyr det «å snu rundt». Det sosialis-
ter ønsker å snu rundt, er de gjelden-
de maktforholdene hvor det er en 
ikke-valgt elite av kapitalister, 
konserndirektører, byråkrater og 
jurister i EU-systemet som tar mange 
av de viktigste beslutningene som 
gjelder folks liv. Rødt vil snu dette 
rundt. Vi vil ikke bare begrense 
denne elitens makt noe. Vi vil fjerne 
den fullstendig. 

Vi vil melde Norge helt ut av EØS 
og slik fjerne enhver makt som 
EU-byråkratiet har over samfunnsut-
viklinga i Norge. Vi vil videre at 
fellesskapet kompensasjonsfritt skal 
overta alle banker, finansinstitusjo-
ner og store industribedrifter som 
utgjør maktgrunnlaget for kapitalis-
ter og direktører. De arbeidende 
lagene av folket skal bruke flertallet 
sitt til å fremme sine interesser, uten 
hensyn til interessene til dagens 
ikke-valgte elite. Siden en slik 
endring vanskelig kan defineres bare 
som en reform, blir det riktig å si at vi 
er et revolusjonært sosialistisk parti.

Rødt vil arbeide innenfor det poli-
tiske demokratiet vi har i dag for å 
overbevise et flertall om at demokra-
tiet bør utvides til også å omfatte 
økonomien, og dermed de spørsmå-
lene som betyr mest i de fleste 
menneskers liv. Så lenge vi ikke 
lykkes med å overbevise et flertall 
om å ta makta fra EU-byråkrater, 
kapitalister og konserndirektører, vil 
det selvsagt heller ikke bli noen 
revolusjon. 

I motsetning til alle partiene på 
dagens storting, som alle har støttet 

bruk av norsk militærmakt for å 
fremme regimeendring i andre land, 
holder Rødt seg til folkeretten og 
forsvarer bruk av vold utelukkende i 
selvforsvar. Det gjelder om Norge 
skulle bli utsatt for forsøk på inva-
sjon fra andre land, slik vi ble i 1940. 
Det gjelder også om en demokratisk 
valgt regjering skulle bli utsatt for 
forsøk på kupp, uansett om dette 
skulle bli organisert av innenlandske 
eller utenlandske krefter.

Bård Larsen kan bidra til å legge 
enhver diskusjon om bruk av vold 
innenfor det norske politiske syste-
met død ved å erklære at i tilfellet det 
blir et sosialistisk flertall på Stortin-
get som vil iverksette overdragelse 
av kapitalistenes eiendommer til 
fellesskapet, vil han avvise enhver 
bruk av utenomparlamentariske 
midler for å omstyrte et slikt flertall. 
Hvis Larsen samtidig kunne overbe-
vise sine meningsfeller på norsk 
høyreside om å bryte all kontakt med 
politiske krefter i Venezuela og andre 
land i Latin-Amerika som i nyere tid 
har forsøkt å bruke antidemokra-
tiske virkemidler mot folkevalgte 
venstreregjeringer, ville det styrke 
troverdigheten i et slikt utsagn.

Marielle Leraand, 
nestleder, Rødt

marielle.leraand@gmail.com

Putin på  
heksejakt?
RUSSLAND
Bjørn Nistad

Dommen på to års fengsel for 
medlemmene av den russiske 
punkergruppen Pussy Riot, som var 
tiltalt for å ha gjennomført en 
politisk protestaksjon i Frelseren 
Kristus-katedralen i Moskva, har 
utløst kraftige reaksjoner i vestlige 
massemedier. Det hevdes at Vladimir 
Putin er på heksejakt mot annerle-
des tenkende, og at ytringsfriheten i 
Russland er truet. Disse påstandene 
kan diskuteres. 

Rettssaken mot Pussy Riot utgjør 
opplagt en politisk belastning for 
russiske myndigheter, og det er 
derfor lite trolig at de står bak den. 
Sannsynligvis ble prosessen satt i 
gang av en overivrig tjenestemann i 
påtalemyndigheten. Jevnfør Putins 
åpenbare irritasjon over det hele, og 
hans uttalelser før rettssaken om at 
han håpet medlemmene av punker-
gruppen ville få en lav straff.

I tilknytning til rettssaken mot Pussy 
Riot vises det gjerne til diverse nylig 
gjennomførte endringer av det 
russiske lovverket som hevdes å true 
ytringsfriheten. Både innføringen av 
høye bøter for deltakelse i ulovlige 
demonstrasjoner, kravet om at 
organisasjoner som mottar uten-
landsk støtte skal måtte opplyse om 
dette, og en lov som gir myndighe-
tene rett til å stenge internettsider, 
truer angivelig folks rett til å ytre 
seg. Det kritikerne glemmer, er at det 
russiske lovverket, selv etter den 
seneste tids endringer, er mer 
liberalt enn lovverket i de fleste 
vestlige land. 

I Russland risikerer folk som 
deltar i ulovlige eller voldelige 
demonstrasjoner, bøter. I de fleste 
vestlige land risikerer de flere år i 
fengsel. I Russland må organisasjo-
ner som mottar utenlandsk støtte, 
opplyse om dette. Dette kravet om at 
befolkningen skal få vite hvem som 
finansierer en organisasjon, er det 
knapt noe å utsette på. Tvert imot 

KRONIKK 
&DEBATT

debatt@klassekampen.no


