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På fl ere samfunnsområder 
ser vi at det helt ukritisk 
settes i gang store utbyg-
gingsprosjekter tilsynela-
tende uten noen form for 
politisk styring. Mest synlig i 
helsesektoren er at Helse 
Sørøst har godkjent utbyg-
ging av nytt sykehus på 
Gaustad med en kostnad på 
mange milliarder. Forutset-
ningen er at Ullevål sykehus 
legges ned og at tomtene 
selges til boligformål.

Fagmiljøene går sterkt mot 
denne løsningen. De ser at 
kvaliteten på viktige deler av 
behandlingen forringes og at 
det sannsynligvis er mye 
billigere og mer forsvarlig å 
bygge ut på Ullevål. Det er 
gode grunner til å være 
bekymret for sykehusene i de 
andre delene av Helse 
Sør-Øst sine ansvarsområder. 

Økonomistyringen i helse-
sektoren framstår som et 
tilsynelatende helt uforståe-
lig paradoks: På den ene 
siden tillates gigantprosjek-
tet på Gaustad, mens staten 
på den annen side forlanger 
effektivisering og innsparin-
ger i driften av helsetjenes-
ten både i sykehus og i 
kommunene. 

Forklaringen ligger 
antakelig i maktforholdene i 
samfunnet. Store prosjekter 
som har høy prestisje og som 
er forankret i den øverste 
makteliten, glir gjennom 
uten motforestillinger fra 
regjeringen. I disse dager 
hører vi om helikopterkjøpet 
som sju etterfølgende 
forsvarsministre godkjente 
fordi de syntes det var 
vanskelig å gå imot faglige 

råd fra sitt departement. Den 
største sløsingen vil komme 
med det nye regjeringskvar-
talet. Her har regjeringen 
akseptert et besynderlig 
premiss om at alle departe-
mentene må samles i ett 

bygningskompleks. Dette er 
helt unødvendig, svært 
kostbart og ødeleggende for 
bymiljøet. Likevel godtas det 
av regjeringen fordi de synes 

det er vanskelig å gå imot de 
faglige råd fra embetsverket. 
 
Gaustad-bygget frontes av 
tidligere ekspedisjonssjef 
Bjørn Erikstein og tidligere 
fi nansråd Svein Gjedrem. 

Disse herrer 
er vant til å 
gi sine råd til 
regjeringen 
og de har 
støtte fra 
sine etterføl-
gere i 
henholdsvis 

Helse- og Finansdeparte-
mentet. Hyppig skiftende 
statsråder fra Høyre og Ap 
har funnet det mest behage-
lig å følge de råd de får. Dette 

forklarer hvorfor disse 
partiene er så tause i Gau-
stad-saken. Deres politikere 
har ikke kompetanse eller 
mot til å stille de nødvendige 
kritiske spørsmål. Rune 
Slagstad har karakterisert 
dem som politikere ‘uten 
egenvilje’. 

Man må spørre hvorfor 
ingen i Finansdepartementet 
tør å trekke i nødbremsen. 

Det er et kontinuerlig press 
på regjeringen fra næringsli-
vet om å iverksette stadig 
fl ere kostbare byggeprosjek-
ter, selv om handlingsrege-
len skulle tilsi en viss 
nøkternhet. Mye tyder på at 
statsfi nansene er kommet ut 

av kontroll og at det er 
oppstått en situasjon med tre 
slags penger i de offentlige 
budsjetter: 
■ Driftsbudsjettene der det 
hersker en forestilling i 
departementene om et 
uendelig overforbruk og 
tilsvarende utømmelige 
reserver for effektivisering 
og sparing.
■ De ordinære investerin-
gene som må fi nansieres av 
oljefondet innenfor ‘hand-
lingsregelen’. 
■ Ekstraordinære investerin-
ger til regjeringsbygg m.m., 
som fi nansieres utenfor 
budsjettene. 

I den virkeligheten som folk 
fl est kjenner, er det slik at 
hvis du bruker for mye, 
havner du i ’luksusfellen’. 
Kommuner med uforsvarlige 
budsjetter blir satt under 
administrasjon. Men slike 
kontrollmekanismer har 
tilsynelatende ikke eksistert 
for regjeringene på 2000-
tallet. Man må spørre om 
Finansdepartementet og 
Riksrevisjonen har utspilt 
sin rolle. 

Tidligere hadde vi politi-
kere som forsto at det ikke 
fi nnes ulike typer penger. Da 
var det også mulig å disku-
tere en fornuftig prioritering 
til beste for folket og kom-
mende generasjoner. Det er 
på tide at vi får tilbake 
politikere med ‘egenvilje’ og 
styrke til å stå imot prestisje-
prosjekter fra makteliten i 
departementene. 

Senterpartiet, Helsepartiet 
og fl ere andre ønsker en 
diskusjon om utbyggingsbe-
hovene i sykehussektoren 
der fagfolkenes anbefalinger 
blir lagt til grunn. På tide at 
Høyre og Ap kommer etter. 

Erling Steen,
Arendal 

erlsteen@online.no

Tre typer penger i offentlig styring
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Mye tyder på at 
stats fi nansene 
er kommet ut 
av kontroll. 
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Vi har ikke for vane å svare på 
anmeldelser, men siden 
historiker Iselin Theien i sin 
kritikk av vår bok «Rosa 
Luxemburg. En biografi » 
(Bokmagasinet 2. februar) 
legger opp til en debatt om 
historiske fakta, velger vi å 
gjøre et unntak. 

Theien reagerer på at vi 
beskriver styresettene på 
Luxemburgs tid som «ikke 
noe virkelig demokrati i det 
hele tatt». Isteden viser hun 
til at demokratiske rettighe-
ter ble utvidet fra 1870-årene 
og utover, både i Tyskland og 
andre land. 

Men de to påstandene står 
da ikke i motsetning til 
hverandre; det er mulig å 
utvide demokratiet, men 

samtidig ikke være særlig 
demokratisk. Forholdene for 
arbeiderbevegelsen ble stadig 
bedre rundt forrige århundre-
skifte, men samtidig hadde 
ikke kvinner stemmerett og 
mannlig stemmerett var 
basert på eiendom. 

Den positive demokratiske 
utviklingen i Europa ble også 
i stor grad reversert da 
verdenskrigen brøt ut, og 
Tyskland var de facto et 
militærdiktatur mellom 1914 
og 1918. Med andre ord var 
demokrati en sjelden vare i 
1918. Mye endret seg derimot, 
som Theien skriver, etter 
første verdenskrig, da 
Tyskland fi kk sin revolusjon. 
Det var imidlertid fortjenes-
ten til det spontane folkeopp-
røret, ikke til sosialdemokra-
tiske ledere, som ønsket å 
bevare monarkiet. 

Etter keiserens abdikasjon 
ønsket Luxemburg og andre 
revolusjonære å ta revolusjo-

nen videre til et sosialistisk 
demokrati der arbeiderne 
også tok kontroll over pro-
duksjonsmidlene. Dette 
hadde vært sosialdemokrate-
nes vedtatte politikk i fl ere 
tiår, men nå hadde de snudd 
og ville stoppe revolusjonen 
som hadde fått dem til 
makten. Det er en ærlig sak å 
skifte mening, men det er 
ikke gitt at det ene er mer 
demokratisk enn det andre.

Videre skriver Theien at vi 
framstiller de tyske sosialde-
mokratiske lederne som en 
«manipulatorisk maktelite», 
men vi bruker ingen slike 
merkelapper. Snarere beskri-
ver vi handlingene deres, som 
med Theiens egne ord blant 
annet var å «slippe løs 
paramilitære bander». Om 
det representerer demokra-
tisk sinnelag eller en manipu-
latorisk handlemåte får det 
være opp til leseren å avgjøre. 
Theien anklager oss også for 

å være i utakt med nyere 
historieforskning når vi 
skriver at Karl Liebknecht og 
Rosa Luxemburg var «popu-
lære i breie lag av folket», 
fordi «spartaktistenes 
oppslutning [ ...] ble blåst opp 
av gruppen selv». Det er en 
tilsnikelse. En gruppe kan ha 
populære ledere uten at 
gruppen har høy oppslutning. 
Når en sosialdemokratisk 
minister ser seg nødt til å 
utrope en republikk, mot eget 
partivedtak, for «hvis ikke vil 
bare Karl Liebknecht gjøre 
det», vitner det om en viss 
makt og popularitet. Dessu-
ten visste Luxemburg og de 
andre spartakistlederne at 
deres oppslutning ikke var 
stor nok, derfor manet de til 
tålmodighet for å bygge en 
bredere bevegelse.

Theien ser ut til å mene at vi 
leter med lykt og lupe etter 
sitater som kan gjøre Luxem-
burg til et forbilde for «sosia-

lisme nedenfra». Med det 
overser hun at det er slik hun 
intuitivt har blitt lest det siste 
hundreåret, fra oppstanden 
til Ungarn i 1956, via Praha-
våren i 1968 til dissidenter 
mot DDR-regimet som ble 
arrestert for å bære plakater 
med hennes mest kjente 
sitater i 1988. 

Årsaken til at Luxemburg 
alltid har vært et sentralt 
forbilde for demokratiske 
sosialister, er at drømmen om 
at det røde vil innebære mer 
frihet og demokrati er 
hovedåren som fl yter gjen-
nom alle hennes tekster. Det 
er klart vi er begeistret for 
Luxemburg og har et ønske 
om å koble hennes tenkning 
til vår tid, men fakta er på det 
rene.

Ellen Engelstad og 
Mímir Kristjánsson,

forfattere av «Rosa 
Luxemburg. En biografi »

ellen.engelstad@gmail.com
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