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Da jeg fortalte at jeg skulle 
skrive om mennesker 
med utviklingshemming, 

fikk jeg det klare rådet av en 
nær venn og kollega at jeg 
måtte finne en vinkling som 
gjorde temaet interessant for 
leserne av DN. Jeg stusset på 
det, siden jeg alltid har tatt for 
gitt at leserne av DN har like 
velutstyrt sosial samvittighet 
som leserne av Klassekampen, 
og at det bare er venstresiden i 
norsk politikk som ser seg tjent 
med å hevde noe annet; men jeg 
skal ta hintet allikevel.

La meg begynne med et sitat: 
«Forskning viser at arbeid er 
viktig ... fordi det gir et 
meningsinnhold i livet, struktu-
rerer hverdagen og gir et posi-
tivt selvbilde.»

Jeg tviler ikke på at det som 
står i sitatet er korrekt, men er 
det ikke noe som mangler? 
Hvor er det blitt av betydningen 
av arbeid for å tjene til livets 
opphold? Har vi bodd så lenge i 
oljeparadiset at vi jobber bare 
for å finne meningen med livet? 

Sitatet er fra en faktarapport 
som nylig er fremlagt om leve-
kårene for utviklingshemmede.

Det er i år 22 år siden vi sluttet 
å gjemme bort utvik lings-
hemmede på institusjon og 
vedtok at de skulle ha samme 
rett til bolig, arbeid og sosial 
utfoldelse som andre. Hvordan 
er det gått? Har de fått det 
bedre? Er de integrert i 
samfunnet? Eller har vi bare 
omdøpt institusjoner til bofelles-
skap og arbeidsstuer til 
dagsentre?

Faktarapporten er sendt på 
høring i forbindelse med en 
stortingsmelding som regje-
ringen jobber med. Den tegner 
et forholdsvis positivt bilde av 
det som har skjedd siden 1991 
– mange vil hevde et for positivt 
bilde. Allikevel er konklusjonen 
klar: Selv om mange – kanskje 
de fleste – utviklingshemmede 
har fått det bedre enn før, er det 
på områder som bolig, skole og 
arbeid et klart gap mellom det 
som var målene og dagens 
virkelighet. 

Verst står det til når det 
gjelder arbeid. Ifølge rapporten 

er det få utviklingshemmede 
som har ordinært arbeid. Rundt 
20 prosent har tilbud om varig 
tilrettelagt arbeid i bedrifter 
med et skjermet arbeidsmiljø. 
Resten er henvist til kommu-
nale dagsentre eller ingenting.

Tyve år etter reformen står 
altså 80 prosent av de utviklings-
hemmede utenfor arbeidslivet. 
Det er ille for de personene det 
gjelder. Det er ille også for oss 
andre. Et enkelt regnestykke kan 
vise hvor ille.

En gjennomsnittlig norsk 
arbeidstager koster arbeidsgi-
veren rundt 600.000 kroner pr 
år. Siden det er få bedrifter som 
driver filantropi, må vi gå ut fra 
at hver av disse arbeidstagerne 
skaper verdier som minst 
tilsvarer kostnaden. Arbeidsinn-
satsen til en gjennomsnittlig 
arbeidstager – med gjennom-
snittlig arbeidslyst, gjennom-
snittlige evner og gjennom-
snittlig utdannelse – er altså 
verdt minst 600.000 pr år.

Mennesker med utviklings-
hemming er ikke som gjennom-
snittet. De stiller pr definisjon 
evnemessig svakere, og de har 
mindre og (dessverre) dårligere 
utdannelse. Til gjengjeld har de 
i mange tilfeller en arbeidslyst 
som arbeidsgivere sjelden ser 
hos andre – det er vel den 
eneste gruppen arbeidstagere i 
Norge som kvir seg til å ha ferie. 
Allikevel må vi regne med at det 
de har å bidra med samlet sett 

er betydelig mindre enn gjen-
nomsnittet.

La oss anta at de bare kan 
bidra med 15 prosent av gjen-
nomsnittet. Isåfall representerer 
en utviklingshemmet i jobb en 
årlig verdiskapning på 90.000. 
Det er et tall som stemmer 
rimelig godt med det vi vet om 
inntektene i bedrifter som tilbyr 
utviklingshemmede arbeid.

Det betyr at de vel 3.000 
utvik lingshemmede som i dag 
har tilrettelagt arbeid gir et 
årlig bidrag på nesten 300 milli-
oner til verdiskapningen i 
Norge. De rundt 12.000 som er 
henvist til dagsenter eller ingen-
ting representerer samtidig en 
tapt verdiskapning på godt over 
en milliard pr år.

Det er her selv de av DNs 
lesere som min venn og kollega 
regner som typiske, bør bli 
interessert.

Tallene viser at det ikke bare 
uverdig å stenge utviklingshem-
mede ute fra arbeidslivet – det 
er skikkelig dårlig økonomi.

Det merkes ikke minst på 
offentlige budsjetter. Fordi 
staten tilbyr så få utviklings-
hemmede varig tilrettelagt 
arbeid, må kommunene 
bruke desto mer på 
dagsentre og andre rent 
aktiviserende tiltak; og det 
staten sparer blir derfor mer 
enn oppveid av ekstrautgifter 
i kommunene. I sin tur blir 
det da vanskeligere for 
kommunene å oppfylle den 
forpliktelsen de har til å tilby 

gode bo- og skoletilbud til utvi-
klingshemmede.

Jeg har derfor en bønn. Det er 
naturlig å rette den til Erna 
Solberg: Jeg vet at du kvir deg 
for å gi valgløfter, fordi du (i 
motsetning til mange andre) 
føler ansvar for å følge opp 
løftene den dagen du kommer i 
posisjon. Kan du ikke allikevel 
love at staten skal ta ansvaret 
for å få flere utviklingshem-
mede i jobb? Det vil gi en bedre 
hverdag for noen av de svakeste 
i samfunnet. Det vil samtidig gi 
en samfunnsøkonomisk gevinst, 
styrke offentlige budsjetter og gi 
kommunene bedre muligheter 
til å løse andre oppgaver for de 
svakeste.

Et bedre og billigere valgløfte 
er det vanskelig å finne.

Victor D. Norman, professor i 
samfunnsøkonomi ved Norges 
Handelshøyskole
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Tallene viser at 
det er skikkelig 

dårlig økonomi å 
stenge utviklings-
hemmede ute fra  
arbeidslivet

De arbeidslystne
Fire av fem utviklingshemmede står fremdeles utenfor arbeidslivet. 

Det er ille for dem, og det er ille for oss andre.
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RESSURSSTERKE. Empo tv og produksjon i Ski lager tv for og med mennesker med utviklingshemming, og er 
et eksempel på at arbeidsplasser kan legges til rette for utviklingshemmede. Her fra et besøk av prinsesse 
Märtha Louise i 2010. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

To juksamaskiner er meldt 
stjålet fra en fiskebåt i Balle-
stad. Politiet ønsker tips om 
saken.
Lofot-Tidende melder om 
juksetyveri i Ballestad.

En god lærer er og blir den aller 
beste fødselshjelp de unge kan 
få.
Politisk redaktør Sjur Holsen i 
Bergens Tidende mener jord-
mødrene ikke når helt opp.

Det er jo fortsatt lov å dumme 
seg ut på et privat nachspiel, 
selv med journalister som har 
konvertert til moralismen, til 
stede. 
Politisk redaktør Harald 
Stanghelle i Aftenposten gir 
nachspielene en fremtid til 
tross for Elisabeth Skarsbø 
Moens uautoriserte 
portrettbok om Ola Borten 
Moe. 

Det er ikke sånn at festen 
slutter bare fordi utestedene 
stenger. Det kan skje langt verre 
ting på nachspiel i ukontrollerte 
former enn på utestedene.
Senterungdomsleder Sandra 
Borch antyder i Klassekampen 
at faren ved å stramme inn på 
skjenketidene er at det kan bli 
mer materiale til uautoriserte 
biografier.

Nå er det full 
fokus på 
landsmøtet. 
Alt kan skje. 
Det blir et 
heidundrende 
landsmøte, 
både dag og 
natt. 
Senterparti-leder Liv Signe 
Navarsete varsler i Dagbladet 
at håndbrekket er tatt av i Sp.

Ola Moe driver innendørsidrett, 
og jeg driver utendørsidrett. 
Han driver med kylling og olje. 
Jeg driver med kuer og skau. 
Per Olaf Lundteigen forklarer 
i Dagsavisen om forskjellene i 
Senterpartiet. 

Han er en av norgeshistoriens 
desidert verste torpedoer ... nå 
kommer han til Moss for å 
snakke om Jesus
Moss Avis beretter om åpen-
barelsen.

KRAGERØ: Beboere i 
Kalstadkilen klager over 
speilblank is på gang- og 
sykkelveien fra huset til 
Carl Fredrik Monsen og 

bort til gangbrua over nedre del 
av Kalstadsletta. Det er så glatt 
at gående og syklister må bruke 
bilenes kjørebane for å komme 
seg fram.
KV–Kragerø Blad Vestmar 

lestsidensist@dn.no
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S
oppen fettkjuke fikk sine 

«15 seconds of fame» ifjor. 

Av de tre stedene vi vet at 

den finnes, bygges det nå en vei. 

Snart er den kanskje borte fra 

norsk natur. Er det så farlig, 

tenker du? Og det tenker nok de 

fleste som leste Dagens 

Næringsliv 4. april også. Nå 

forsinker stor torvlibelle en vei. 

Øyenstikkeren er fredet fordi 

den er truet av utryddelse. I 

valget mellom en vei og en 

øyenstikker, er det ikke lett å 

formulere i et kort slagord 

hvorfor vi skal ta hensyn til 

øyenstikkeren.

Naturen gir oss det vi er 

avhengig av: Ren luft, rent 

vann, mat, medisiner, materi-

aler, for å nevne noe. Naturen 

henger sammen på intrikate 

måter – hvem spiser hvem, 

hvem beskytter hvem. Vet vi 

ikke hvordan trådene i naturen 

henger sammen, kan kutting av 

en tråd føre til at deler av nettet 

rakner og nettets funksjon 

svekkes eller ødelegges. 

Høyre skremmer stadig med 

ugler som stanser nye boliger og 

merkelige insekter som forsinker 

veiene. Vi får virkelig ikke håpe 

at KrF-leder Knut Arild Hareides 

uttalelser til DN om øyenstik-

keren betyr at de vil valse over 

sårbar og verdifull natur. 

Det er i spørsmål som veien 

og øyenstikkeren vi avgjør om 

vi tar vare på naturen eller ikke. 

I 1969 ble det funnet en sopp på 

Hardangervidda av den franske 

mikrobiologen Forel. Soppen er 

liten og stygg, men det er fra 

den man først hentet stoffet 

cyklosporin, som i dag brukes i 

organtransplantasjon. Hva om 

vi hadde bygget veier over 

soppen og utryddet den?

  Lars Haltbrekken, leder i 

Naturvernforbundet

Vei eller 
vern?
INNLEGG
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Barn trenger språkstimulering. De som ikke får det hjemme, vil 

rammes hardt dersom barnehagebudsjettene strammes inn.

Barnehage, språk og tapere

B
arn som vokser opp med 

foreldre med lite utdan-

nelse og i fattigdom kan få 

språklige og kognitive forsin-

kelser. Allerede i 1995 kom den 

første forskningen på dette 

området, ved Betty Hart og Tod 

Risleys banebrytende studier av 

barns utvikling i forskjellige 

samfunnslag i USA, og den er 

blitt bekreftet i mange studier 

siden.  Studien viste av barn av 

foreldre med lav utdannelse og 

som var stønadsmottagere bare 

utviklet en fjerdedel av ordfor-

rådet til barn av foreldre med 

høy utdannelse og høy sosioøko-

nomisk status. Forskerne ble 

interessert i hva som kunne 

forklare denne forskjellen. De 

fant blant annet følgende:

 Foreldre med høy utdannelse 

ytret seg dobbelt så mye overfor 

barna sine som foreldre med lav 

utdannelse, og språket var 

rikere.
 Foreldre med høy utdannelse 

var i samspill med barna sine 

mer enn fire ganger så mye som 

foreldre med lav utdannelse.

Disse foreldreferdighetene 

forklarte 61 prosent av varia-

sjonen i språklig vekst og 59 

prosent av variasjonen i barnas 

intellektuelle utvikling. Dette er 

høye tall. 

Et sentralt begrep i det vi 

kaller kognitiv nevrovitenska-

pelig forskning er stadfestelsen 

av at hjernen er bruksavhengig 

– oversatt fra det engelske «use 

dependent». Det vil si at store 

deler av menneskehjernen – 

spesielt storehjernen – blir 

bygget i et intimt samspill 

mellom det genetiske, medfødte 

programmet og erfaringene. 

Uten stimulering, intet språk. 

Ja, endog forsinket stimulering 

gjør at barnet kan miste viktig 

potensial for å utvikle et avan-

sert språk. Litt lengre innover i 

hjernen ligger «Wernickes 

area» som legger grunnlaget for 

ordforståelsen. 

Vi vet ikke hvorfor hjernen 

ikke koblet opp disse to språk-

sentralene i et fellesbygg. Det vi 

vet er at erfaringene, det vil si 

språkpraksis, må bygge en 

hurtiggående motorvei mellom 

ordboken og ordtolkningen for 

at vi i det hele tatt skal kunne 

følge med i en vanlig samtale.

Det er så stor byggeaktivitet i 

barnehjernen at man har 

kommet til at i de første leve-

årene kan det dreie seg om 

250.000 nye oppkoblinger i 

timen! 

Det ganske nyoppdagede 

fenomenet at hver generasjon i 

etterkrigstiden har fått en 

IQ-gevinst på ti poeng, har fått 

betegnelsen etter den australske 

forskeren James Flynn. 

Sammen med et stort team 

studerte han IQ-tester gjennom 

tidene fra fjorten nasjoner. 

I forsøket på å forstå denne 

store IQ-gevinsten ble «sosial 

multiplikator» et sentralt 

begrep. Dette begrepet samler 

alle stimulerende endringer 

som har skjedd i barns og unges 

oppvekstmiljø: nye medier, 

utbredelse av bøker og lesning, 

nye tekniske utfordringer, leke-

industrien, fritidstilbudene, 

endringer i synet på barn og 

kommunikasjon med barn.

Økningen av pedagogiske 

tilbud til barn står sentralt: fram-

veksten av barnehager og utvi-

delse og forbedringer på skole-

gangen. Alt dette antas å ha en 

multipliserende effekt på 

formingen av varige, nevrale 

nettverk under hjernens hektiske 

oppbygging i barnealderen. 

Investering i barns utvikling 

er den sikreste samfunnsinves-

teringen vi har, sier James J. 

Heckman, nobelprisvinner i 

økonomi. Økonomiprofessor 

Mari Rege uttrykte det slik her i 

avisen: «Ressursene for å få 

flere i arbeid og færre på trygd 

må gis til barnehagene» (DN 25. 

januar). Hun advarte med rette 

mot den innstramming i barne-

hagebudsjettene som skjer i 

mange kommuner nå. Det vil 

ramme barn som trenger språk-

stimulering, og vi vil få flere 

barn av skoletapere som selv 

blir skoletapere.

  Willy-Tore Mørch, professor, 

og Magne Raundalen, barnepsy-

kolog

BARNS UTVIKLING. Innstramming i barnehagebudsjette vil ramme barn som trenger språkstimulering, 

skriver Willy-Tore Mørch og Magne Raundalen. Foto: Ida von Hanno Bast

FORSKNING VISER... 
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Talegjenkjenning på norsk kan komme på plass kjapt, for beskjedne 13 mil   lioner kroner. 

Trygdebesparelsene kan bli enorme. Synshemning, senebetennelse eller skriveva  nsker blir ikke lenger 

et hinder for pc-bruk, skriver sivilingeniør Trine Johannessen og samfunnsøko    nom Hege Medin. 

E
n stor gruppe mennesker 

er i dag utenfor arbeids-

livet fordi de av ulike 

årsaker ikke kan skrive på data-

maskin. Det er helt unødvendig, 

fordi det i dag eksisterer tekno-

logi for å diktere tekst og styre 

datamaskin ved hjelp av tale, 

såkalt talegjenkjenning. 

Programvare for talegjenkjen-

ning er kjent og vel utprøvd 

teknologi, og har eksistert på 

engelsk i over 15 år. I dag finnes 

det talegjenkjenningspro-

grammer for de store språk-

gruppene, men ikke på norsk.

En åpenbar gruppe som kan 

ha nytte av talegjenkjenning, er 

personer med senebetennelse i 

hender og armer. Mange har vel 

hatt en kollega som har vært 

sykmeldt i kortere eller lengre 

perioder på grunn av senebeten-

nelse. Synshemmede og 

personer med smerter eller 

redusert førlighet i hender og 

armer er også grupper som vil 

dra nytte av talegjenkjenning. 

Estimater utført i et forpro-

sjekt initiert av Nav viser at 

anslagsvis 60.000 årsverk går 

tapt hvert år på grunn av 

sykmelding eller uføretrygd 

innen disse diagnosene. Tale-

gjenkjenning kan også være et 

svært godt hjelpemiddel for 

mennesker med lese- og skrive-

vansker. Det er anslått at 23 

prosent av alle yrkesaktive har 

lese- og skrivevansker, samt 50 

prosent av dem som er på ulike 

trygdeordninger. Videre kan 

personer ned nedsatt hørsel ha 

nytte av talegjenkjenning blant 

annet fordi det kan brukes til 

direkteteksting av tv. 

Det nevnte forprosjektet 

konkluderte med at det nå er 

mulig å få på plass talegjenkjen-

ning på norsk, raskt og rimelig. 

Dette er mulig fordi teknologien 

eksisterer internasjonalt og 

fordi det finnes offentlig tilgjen-

gelig materiell fra tidligere 

satsinger. 

Det er anslått at talegjenkjen-

ning på norsk vil kunne tilbys i 

løpet av ett år til rundt 13 milli-

oner kroner. 

Samfunnsøkonomiske bespa-

relser ved å få dette på plass er 

potensielt meget store fordi 

mange grupper kan nyttiggjøre 

seg av denne teknologien. Det er 

imidlertid ingen selvfølge at alle 

innen de nevnte gruppene kan ta 

verktøyet i bruk, men selv med 

kun en liten andel tilbake i jobb 

vil staten kunne spare mye i 

reduserte trygdeutgifter. For det 

enkelte mennesket kommer i 

tillegg verdien av økt inntekt og 

ikke minst økt livskvalitet som 

følge av å få bidra på arbeidsmar-

kedet. 
Investeringskostnaden på 13 

millioner vil være tilbakebetalt 

innen ett år dersom mellom 40 

og 80 arbeidsuføre personer 

kommer i full jobb, avhengig av 

størrelsen på trygdeutbetalin-

gene.
At det dukker opp tekst på 

skjermen som du har snakket 

inn i en mikrofon høres kanskje 

litt ut som science fiction, men 

er i dag en realitet. Alt man 

trenger for å kunne betjene 

datamaskinen helt handsfree, er 

å installere programvare, et 

headset og en helt standard 

datamaskin. Etter litt tre
ning 

fungerer talegjenkjenning godt 

og kan til og med være mer 

effektivt enn å benytte tastatur. 

Vi har begge brukt talegjen-

kjenning på engelsk i flere år, i 

jobb i offshorebransjen, i PhD-

studier og privat sammenheng. 

Å kunne skrive er en grunn-

leggende forutsetning for 

arbeidsdeltakelse. Teknologien 

for å få talegjenkjenning på 

norsk kan realiseres raskt og 

rimelig. For å få på plass en 

løsning må det offentlige bidra 

ettersom norsk er et lite språk, 

og derfor neppe er interessant 

for en kommersiell leverandør. 

Regjeringen må derfor komme 

på banen nå! Vi har bedt om 

møter med flere departementer 
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for å fortelle om viktigheten av 

dette tiltaket.  Rapporten fra 

forprosjektet initiert av Nav er 

tilgjengelig på Navs nettsider.

   Trine Johannessen, 

sivilingeniør, og Hege Medin, 

samfunnsøkonom, begge 

brukere av talegjenkjenning  

på engelsk
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Trine  

Johannessen
Hege Medin

ØYENSTIK-

KERVENN. 

Naturen gir oss 

det vi er avhen-

gig av, skriver 

Lars Haltbrek-

ken i Naturvern-

forbundet.
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o, insektet koster 

mange millioner 

ekstra og har forsinket 

planene, sier utbyggingsdirektør 

Lars Aksnes i Vegdirektoratet. 

Det er utbyggingen av en 16 

kilometer lang parsell av kyst-

riksveien E39 mellom 

Svegatjønn og Rådal i Os og 

Bergen kommuner, kostnadsbe-

regnet til fem milliarder kroner, 

som er bremset av øyenstikkeren 

av arten stor torvlibelle. Denne 

er sjelden og fredet i Norge. 

Fylkesmannens miljø- og klima-

avdeling fant øyenstikkeren ved 

veitraseen. Dermed ble det nye 

runder og omreguleringssak i Os 

og Bergen kommuner.

– Jeg antar at det har tatt 

rundt to år å få ny regulerings-

plan, sier veivesenets prosjekt-

leder Arne Eltvik.

– Dette er en biologisk fore-

komst som en utbygger plikter å 

ta hensyn til. Dessverre ble vi litt 

sent klar over at torvlibellen 

fantes der. Vi mener Statens 

vegvesen og Os kommune har 

opptrådt godt og ansvarlig i 

saken. Om det har medført 

forsinkelser beklager vi dette, 

sier Stein Byrkjeland i miljø- og 

klimaavdelingen ved Hordaland 

fylkesmannsembede.

Bygging av den nye veien 

skulle allerede vært i gang. Etter 

utsettelsen blir nye byggestart 

trolig i 2014.

Ambisiøst – og bakpå

Ny Nasjonal transportplan (NTP) 

for tiåret 2014–23 kommer trolig 

om en drøy uke. NTP-planene 

«rulleres» – ny NTP skal avløse 

dagens gjeldende for årene 2010–

2019. Statsråd Marit Arnstads nye 

NTP blir nok ambisiøs i valgåret. 

Regjeringen har allerede «lekket» 

ARNE GRANDE

OSLO

SAMFERDSEL

et langtidsmål om fergefri E39 

langs hele kysten fra Kristiansand 

til Trondheim og satsing på Inter 

City-tog rundt Oslo. 

Men et problem er at store vei- 

og baneinvesteringer som er 

lovet fra før, er kraftig forsinket.  

I gjeldende NTP for 2010–19 

listes det opp 49 slike prosjekter 

som etter planen skulle være i 

gang i løpet av første halvdel av 

NTP-perioden – altså 2010–2013.

NHO har bestilt egen konsu-

lentanalyse av gjennomførings-

takten. Den kom i februar – og 

konkluderer med at at to 

tredeler av alle nye veiprosjekter 

og tre firedeler av nye banepro-

sjekter er forsinket etter fire år.

Vegdirektoratets utbyggings-

direktør Lars Aksnes mener 

NHO overdriver.

– NHO tar også med de 

prosjektene som er nevnt i veive-

senets egne plandokumenter, 

ikke bare prosjektene i regjerin-

gens NTP, sier han. 

Men Aksnes medgir at mer enn 

forutsatt har gått til vedlikehold 

og rassikring, mens nyinveste-

ring lider. Han lister selv opp 12 

av 39 riksveiinvesteringer som 

ikke er i gang som forutsatt etter 

dagens NTP-plan. Blant disse er 

altså E39 Svegatjønn-Rådal. 

Plan-plager

Vegdirektoratet og NHO er 

uenige om antall forsinkelser,

 

men enige om hovedårsaken: 

Tidkrevende planarbeid, mange 

innsigelser og langtrukne 

prosesser for å få godkjent nye 

reguleringsplaner. Sjeldne 

insekter er bare én av mange 

forsinkelsesårsaker.

– Jeg blir svært negativt over-

rasket om ikke ny NTP varsler 

kraftige endringer her. Det gir 

håp at statsminister Stoltenberg 

nå har snakket om større bruk 

av statlig reguleringsplan, sier 

NHOs næringspolitiske direktør 

Petter Haas Brubakk. 

Han mener de kommende fire 

årene er et unikt tidsvindu for å 

ta igjen ti års etterslep.  

– Men det hjelper ingen trafi-

kanter at prosjekter kalles igang-

satt når de er vedtatt og har fått 

noen millioner til planlegging. 

The proof of the pudding is the 

ØYENSTIKKERE, FROSKER 

OG SALAMANDERE

Stor torvlibelle forekommer 

spredt på Østlandet, Sørlandet og 

Sørvestlandet. Nymfen utvikler seg i 

vann. Voksent insekt har vingespenn 

på 65–70 millioneter. Den er fredet 

– har stått på myndighetenes såkalte 

rødliste som truet art siden 2006. Det-

te gir miljømyndighetene adgang til å 

kreve «beskyttelsestiltak» i medhold 

av lov.
   Andre sjeldne arter som spissnu-

tet frosk og stor salamander har også 

utløst krav og ny planlegging ved vei- 

og annen utbygging. Konflikter mel-

lom ugle og ørn og planlagte vind-

mølleutbygging har like ens medført 

omfattende utredning og tidsbruk.

Øyenstikker 

stoppet vei
Flyvende

 fare: En bit av E39, regjeringens 

prestisjeprosjekt, er bremset i to år av en 

fredet øyenstikker. En serie andre vei-  

og baneprosjekter er også solid forsinket.

– Det blir garantert en endring 

på dette med en ny regjering. 

«Øyenstikkersaken» viser med 

all mulig tydelighet at det er 

behov for å reformere planar-

beidet. Dette er jo så galt at selv 

dagens regjering antagelig må 

gjøre noe med det, sier KrFs 

Knut Arild Hareide, leder av 

Stortingets transportkomité. 

Han mener utsettelsene på 

E39 i bergensområdet viser at 

det går altfor lang tid med på 

planlegging og behandling av 

innsigelser foran de store vei- 

og baneinvesteringene.   

– Jeg har flere ganger utfor-

dret regjeringen om å stille opp 

mål om å halvere planleggings-

tiden. Men på åtte år med 

rødgrønn regjering har ingen 

ting skjedd, sier Hareide.

K
ringen langtfra har prestert det 

den har lovet frem til nå.

20 prosent av de varslede 

prosjektene ikke til å bli satt i 

gang i det hele tatt. Regjeringen 
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 LØNNSOMT. Investe-

ringskostnaden på 13 milli-

oner vil være tilbakebetalt 

innen ett år dersom mellom 

40 og 80 arbeidsuføre 

personer kommer i full 

jobb,skriver artikkeforfat-

terne.  

 Foto: Fartein Rudjord
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