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Leserinnlegg
Mer til de rike, mindre til resten
Hvorfor har høyresiden
alltid råd til milliardærene,
ikke til pensjonistene? 31.
mai var den store ulikhetsdagen på Stortinget. Den
dagen skjedde det to ting.
Begge fører til at avstanden
mellom rik og fattig i
landet øker.
For det første: Stortinget
vedtok en ny skattereform.
Arbeiderpartiet gikk sammen med regjeringen i å
stemme igjennom det som
må kalles et forskjellsforlik.
Reformen gir store skattegaver til landets aller, aller,
aller rikeste. De 1 400
rikeste i landet, mennesker

med over 100 millioner
kroner i formue, mennesker
som har mye mer enn de
trenger, får over 360 000 kr
i skattekutt i snitt. 1,4
millioner vanlige folk,
vanlige huseiere og småsparere med mellom en og
fem millioner kroner i
formue, de får i gjennomsnitt 200 kroner hver.
Det andre som skjedde
31. mai, var at arbeids- og
sosialkomiteen på Stortinget avviste å gi pensjonistene et trygdeoppgjør
som hindrer at mange
eldre mister kjøpekraft og
får mindre å leve for. Som

Seier for de ideelle i Stortinget
KrF er glad for at vi har
sikret at eldre og omsorgstrengende også i framtida
skal kunne få gode og
trygge helse- og omsorgstilbud fra ideelle organisasjoner. KrF har lenge
kjempet for at ideelle
aktører skal ha rammevilkår som sikrer ideelle
aktører i konkurransen
mot store kommersielle
aktører. Når ideelle aktører
tilbyr gode tjenester som vi
alle ønsker, mener vi at
myndighetene må si ja
takk og legge til rette for
forutsigbar og langsiktig
drift.

KrF er svært fornøyd med
at alle partiene i næringskomiteen på Stortinget er
enige om at det legges til
rette for at ideelle aktører
fortsatt skal være en viktig
leverandør av velferdstjenester til oﬀentlig sektor.
Regjeringens forslag ble
oppfattet av noen aktører
som en beskjed om at
kommersielle og ideelle
aktører skulle likebehandles. Det hadde
betydd kroken på døra for
mange ideelle i årene som
kommer. Stortingets melding er klar. Vi vil ha et
nasjonalt regelverk som
legger til rette for at ideelle

den har vist ﬂere ganger nå
har denne regjeringen råd
til milliardærene, men ikke
til pensjonistene. Det som
gir størst grunn til sorg i
denne saken er at Arbeiderpartiet nå er med på skattekuttene. Mens rekordmange mangler arbeid,
velger regjeringen og
Arbeiderpartiet å gi de
rikeste aksjeeierne rabatt
på formuesskatten. De
rikeste 0,2 promille av
befolkninga får en halv
milliard kroner.
Jeg kan allerede se for meg
svarinnlegget som vil
komme: SV er mot å kutte
i formuesskatten, av
misunnelse. SV vil bare «ta
i så stor grad som mulig
skal kunne tilby sine tjenester. Nå er det langt på
vei ryddet opp i den
usikkerheten regjeringens
lovforslag skapte om de
ideelles rammebetingelser.
KrF er opptatt av at ideell
sektor ikke skal tape mot
kommersielle aktører
innen helse- og omsorgssektoren. I en ny lovparagraf skal det gis særskilte
regler om anskaﬀelser av
helse- og sosialtjenester.
Dette er viktig for å kunne
ivareta ideell sektor og
sikre kommunene handlingsrom til å velge ideelle
tilbydere.
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de rike». SV er imot
næringen. Men sannheten
er motsatt. SV står for en
politikk basert på sunn fornuft, og ikke smålighet.
Det er smålig å krympe
lommeboka til pensjonister med lave inntekter,
samtidig som en rundhåndet deler ut penger til
landets rikeste. Og det
strider med sunn fornuft.
Det er smålig å si til de
som jobber hardt i Norge
og ikke får godt betalt, at
de får vente til milliardærene har fått sitt. De unge
som ikke har råd til å kjøpe
bolig, og som sliter med
å få fast jobb, har ikke
regjeringen særlig plass for.

Å kutte i formuesskatten
gir ikke ﬂere arbeidsplasser. Flere tiltak og en
aktiv nærings- og industripolitikk vil gi ﬂere arbeidsplasser. Derfor er kuttene i
formuesskatten et dobbelt
sløseri. Disse pengene
kunne skapt ﬂere arbeidsplasser, sikret at viktige
samfunnsoppgaver ble
løst. Ikke minst kunne de
sikret at pensjonistene i
det minste gikk i null i år.
De kunne kommet godt
med, for de mange som
sliter med å endene til å
møtes. De som ikke synes i
Høyre, Frp og Arbeiderpartiets skattereform.
Snorre Valen,
nestleder i SV

Nå gjenstår det et avgjørende arbeid med forskriftene. Stortinget
har gitt tydelige føringer
som vi forutsetter følges

opp. KrF vil følge arbeidet
nøye.

DET ER GRATIS Å
SI MENINGEN SIN I
tore@oslosydavisen.no

. . . et koselig samlingssted

Vi pleier å åpne våre innlegg med en «vær-rapport». Denne gang er det vel bare å fastslå at vi
har hatt mange varme og solfylte dager en god stund nå. For oss her på Krystallen kan man
konkludere med at vårsesongen har vært en flott tid med mange varierte innslag. Vi har nylig
hatt en fin tur til Solli Brug ved Sarpsborg og en fin avslutning I Gamlebyen i Fredrikstad. Mange
flotte innslag med flotte artister har vi også hatt, såsom Kari Svendsen m.m. Men vi har også
brukt egne krefter både med allsang, quiz med bilder fra «Gamle Oslo» og kåseri om «Oslos
Brune Kafeer». Nå står St. Hans for døren og vi vil kose oss på terrassen med grilling og kos.
Tekst: Jan Schou, info-medarbeider. Fotos: Kristin Knudsen.

Også denne sommeren kan vi
glede våre brukere med at vi
holder åpent alle hverdager hele
sommeren.
Onsdag 10. august tar vi opp
tråden fra i våres og tar en Quiz
i beste Krystallen-stil, og vi fortsetter onsdag 17. med litt mimring om byen vår med gamle
Oslo-bilder, og kanskje også noen
gamle Oslo-sanger. I programmet vårt står det oppført en tur
den 24. august, men dette har
blitt forandret. Turen går til
Drammen og Hurum-landet og
foregår torsdag 18. august. Dette

er en tur i samarbeid med Frivillighetssentralen og Kirken. Den
er i skivende øyeblikk nesten
fulltegnet. Men fortvil ikke: Vi
har satt opp en rekke arrangementer fremover. Etter forslag
fra brukerne vil vi forsøke å få
til en rekke turer, bl.a. med bilen
vår. Det mangler ikke på kreativitet blant brukerne når det gjelder turer og arangementer.
Men for å holde oss til det oppsatte programmet: Onsdag 31.
august blir det Torader for alle
penga. Da kommer nemlig
Vegard Storbråten Øye og han

 

Hans Olav Syversen,
stortingsrepresentant KrF

skal underholde oss med kjente
og kjære melodier bundet sammen av artige historier og anekdoter. – Og dermed er august
over. Vi feirer Ny-pensjonistenes
dag 1. september, og den 6. blir
det «Mandagstreff». Vi bringer et
par bilder her fra tidligere
«Treffer». Vi ser Håkon fra Lavvo-gutta rusle rundt å underholde gjestene – og nedenfor ble det
et skikkelig høydepunkt: Vi fikk
besøk av LUK, Lambertseter
Ungdomskorps. Snakk om høydare! Hos oss er det sang og
musikk og dans for alle penga!

