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Utgave 1 • Januar 2018

Innlegg og meninger



Arbeiderpartiets usosiale kutt
Av Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre





RYEN TANNHELSEKLINIKK
NYE PASIENTER
2 røntgen, under søkelse og pus s

krr. 350,TANNLEGEVAKT
OG AKUTTBEHANDLING
Har du t annlegeskrekk?
Vi har lang erfaring med dett e gjennom
mange år og kan tilby deg behandling
i sedering/narkose med vår o v erlege
og spesialis t i anes t esi.
Velkommen til vår ny oppussede og
hyggelige t annklinikk i ditt nærmiljø.
Gr atis parkering for an t annklinikken
Tannlege
g ene M.N.T.F.
Jan L. Kris t ensen og Siri Beathe Åberg
Ryen Tannhelseklinikk
Tannhelseklinikk  Enebakkveien 203, 0680 OSLO  Tlf: 22 29 57 03
utenom kontortid: 905 24 612 / 930 08 101
Kontortid: 08.30 – 16.30 Vakt-tlf.. ut

Arbeiderpartiet brukte ikke
lang tid på å true med
usosiale kutt da de hørte
regjeringas forslag om å
senke taket på hvor mye
kommuner kan kreve inn av
innbyggerne i eiendomsskatt. Arbeiderpartiets
ordfører i Porsgrunn, Robin
Kåss, meldte seg frivillig
som den verste i klassen i så
måte.



Porsgrunn ble også brukt i
spørretimen onsdag mot
daværende kommunalminister Jan Tore Sanner.
Porsgrunns innbyggere får
beholde 40 millioner kroner
som kommunen i dag tar
inn i eiendomsskatt, og
kommunen vil tape tilsvarende i inntekter. Men
summen utgjør for eksempel differansen mellom det
billigste og dyreste alternativet for bro over elva i
Porsgrunn. Arbeiderpartiets
Robin Kåss sier han må
kutte et helt sykehjem eller i
skolesektoren.
Dersom taket for eiendomsskatten senkes vil dette
utgjøre rundt 350 millioner
kroner på landsbasis. Det er
omtrent samme summen
kommunene kunne spart
dersom flertallet på
Stortinget hadde vedtatt
regjeringens forslag om å

redusere antall kommunale
kemnerkontorer etter
Skatteetatens anbefalinger
fra 288 lokale til 27 regionale, og dermed spart 360
millioner kroner årlig. Det
er 360 millioner kroner
norsk næringsliv betaler for
å subsidiere arbeidsplasser
Skatteetaten sier vi ikke
trenger. Det er 360 millioner
som kunne vært brukt på
sykehjem og skoler over
hele landet.
Uavhengig av det store fallet
i oljeprisen i 2014 og den
påfølgende omstillingen av
Norge, der vi nå ser veksten
i økonomien ta seg opp og
ledigheten går ned, så vil vi
måtte gjøre skarpere
politiske prioriteringer i
fremtida. I Stortinget har
Arbeiderpartiet sagt at de
har inngått for mange forlik
og er for konstruktive. Dette
samtidig som de stemmer
mot endringer og for
reverseringer av selv mindre
reformer som kunne bidratt
til en mer bærekraftig
velferdsstat for framtida.

En bærekraftig velferdsstat
for framtida
Arbeiderpartiet prioriterer
altså å bruke 360 millioner
på en struktur som er
overflødig. Men når de får
inn mindre penger fra folks

flest så kutter de i tjenestetilbudet og skylder på
manglende overføringer fra
staten. Høyre mener det
både er mulig å føre en
ansvarlig økonomisk politikk
og å levere gode tjenester til
innbyggerne. Det handler
faktisk om respekt for at
innbyggernes hus og hjem
ikke skal være salderingspost
for manglende politiske
prioriteringer, og at vi må
begynne å sette tæring etter
næring.
Fjonge kulturbygg og nye
rådhus må stille bak i køen,
etter for eksempel kvalitet i
eldreomsorg og flinke
lærere i skolen. Vi har
kommuner som bruker
60 000 kroner per taklampe
på ungdomsskoler, fylkesordførere som tjener det
samme som statsministeren,
ordførere som betaler en
advokat over 100 000 kroner
for å klage lokalavisa til
PFU. Arbeiderpartiet kan jo
kanskje begynne i den
enden når de skal svinge
sparekniven. Med vilje til å
prioritere, er det fullt mulig
å satse både på velferd og
skattelette.

◆

KRYSTALLEN TREFFSENTER . . . på’n igjen i 2018

Tekst og foto: Jan Schou, infomedarbeider

Ja, så har vi kommet til 2018 og det er bare å bite tennene sammen og fortsette i samme spor
som foregående år. Vi summerte i forrige nummer de aktivitetene vi hadde hatt det foregående
år, og man ble enige om at dette hadde vært et godt år med mange og varierte tilbud. Og ambisjonsnivået er ikke noe mindre for dette året, vi kommer tli å fortsette i det samme sporet.
Kanskje vi legger inn noen egenproduserte aktiviteter, såsom «kosestunder» med litt allsang
og bildekavalkader m.m. Men vi skal selvfølgelig ha noen «høydare» også med innleide artister
med en variasjon av lette kåserier og musikalske innslag. Og «Mandagstreffene» er jo et sikkert trekkplaster hvor vi kommer sammen til god mat, sosialt samvær – og ikke minst: Dans!
Januar måned avsluttes i velkjent
tradisjonell ånd, med våre venner
Blix og Nygaard. De er et fast innslag som vi har hatt i mange år,
men de blir alltid ønsket velkommen igjen. I skrivende stund har vi
hatt besøk av Lars Thue som har
underholdt med sine flotte opplevelser fra sin oppvekst her på
Lambertseter (se bildet). Han
fengslet oss alle med sin fortellerevne, og det var nok mange som
kjente seg igjen i hans mange muntre historier. Det falt i god smak.

Februar starter med « M a n d a g s t r e f f e n » den 5. i beste tradisjonelle stil. Det er viktig å ha denne
sammenkomsten på kveldstid, og
brukerne våre setter pris på å komme sammen i beste sosiale stil. Litt
god mat og litt attåt løsner alltid
på stemningen – og dansen etterpå
viser at alder bare er et tall, mange
av de eldste fører an i «svingom’en».
Onsdag den 7. blir det Quiz, og det
har etter hvert blitt en artig sammenkomst som brukerne setter pris
på. Onsdag 14. kommer Thorbjørn

Greipsland og kåserer over temaet: «Dyr og fuglers underfulle natur» Vi har nevnt dette med egenproduserte aktiviteter, så-som allsang, bildekavalkader - ja her er
det mange muligheter. Så onsdag
21. prøver vi oss med en slik kosestund hvor vi synger og viser bilder
m.m. Onsdag 28. kommer Tove F.
Jensen med sitt foredrag: «Hjelp,
hvorfor må vi være på nett?» Hun
er en bestemor på 72 år og er opptatt av oss eldre i den digitale tiden
vi lever i. Hun vil sikkert fortelle

oss hvor vrient det er å forholde
seg til all ny teknologi som omgir
oss i hverdagen.
Vi håper jo også at vi kan fortsette
samarbeidet med Frivillighetssentralen og Kirken i Eldreforumet,
som er en forlengelse av Penjonistforeningen. Da er vi med på å gi
mange mennesker i sin beste alder
et variert og godt tilbud her på
Lambertseter. Programmet for
februar blir hengt opp i vår kafeteria - så ta en tur innom og velkommen til en hyggelig stund.

