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En programprosess kan være 
som en sten i skoen for en partile-
delse og for korpset av strategiske 
kommunikasjonsrådgivere i parti-
ene. Likevel er prosessen som fører 
frem til endelig partiprogram et 
viktig fundament i vårt folkestyre.

I flere lederartikler har Finansa-
visens redaktør gitt uttrykk for sin 
mening om forslag som er fremmet 
i arbeidet med nytt partiprogram 
for perioden 2013 
– 17 i Høyre. «Oslo 
Høyre og Michael 
Tetzschner spenner 
ben på en ny regje-
ring», skrev Trygve 
Hegnar den 13. 
desember 2012. På 
tross av at Hegnar 
uttrykker at «[…]
det er vel ingen an-
dre land som har en 
slik romslig syke-
lønnsordning som 
Norge,» er det likevel sånn at «[…]
Tetzschner må lære seg at det er 

noe som heter timing.» Men hvil-
ket annet tidspunkt skulle egentlig 
passe bedre til å ta opp denne typen 
spørsmål, enn når man lager det 
som skal være stortingsprogram 
for en ny fireårsperiode?

Hegnar blander politikk med 
strategi, og strategi med taktikk. 
Prosessen Høyre er inne i, frem til 
landsmøtet i begynnelsen av mai, 

er nettopp tids-
punktet for å kom-
me med forslag som 
kan være med og 
sette preg på stor-
tingsprogrammet 
partiet skal gå til 
valg på. Strategien, 
som Høyre fastla på 
landsmøtet i 2012, 
handler om å finne 
svar på hvordan en 
skal sikre bærekraf-
ten i velferden også i 

fremtiden. Løsningene som Høyre, 
i likhet med mange andre, har pekt 

på, ligger blant annet i å sørge for 
at folk arbeider mer og lengre, og å 
sørge for at flere i yrkesaktiv alder 
som i dag ikke jobber, kan delta i 
arbeidslivet. Og; å sikre at det skal 
lønne seg mer å jobbe.

Det Hegnar snakker om, er 
taktikk. Høyre vil, i følge ham, 
tape valget, dersom partiet disku-
terer hva som skal stå i program-
met før det vedtas: «Krav om kutt 
i sykelønnen er en lissepasning til 
Ap, SV og LO, og er, slik vi ser det, 
alene nok til å vippe valget i favør 
av de rødgrønne igjen.» 

Men er dette sant? Det kan vel 
tenkes at velgerne også setter pris 
på partier som fører åpne og de-
mokratiske debatter før de til slutt 
stemmer og vedtar sitt program. 
Og helt outrert kan neppe stand-
punktet være. Nesten alle partier 
har tidligere ment at sykelønnsord-
ningen burde strammes inn. Også 
Regjeringen sier, i sin Perspektiv-
melding, at den mest krevende ut-

fordringen vi står overfor i dag og i 
fremtiden, er å sikre bærekraften i 
velferdsordningene.

Det er i partiprogramprosesser, 
som den Høyre har hatt løpende i 
mer enn halvannet år, at politiske 
forslag som kan fylle strategien 
med innhold, skal komme. I Oslo 
Høyre har mange hundre medlem-
mer vært involvert i arbeidet, og vi 
har foreslått en formulering som 
innebærer at vi ønsker å redusere 
ytelsene i sykelønnsordningen for 
å sikre at det alltid skal lønne seg å 
jobbe. Hva Høyre til slutt vil gå inn 
før, får vi vite på landsmøtet i mai, 

debatt

Send innlegg til debatt@finansavisen.no eller se Finansavisen.no. Maks           imalt 600 ord..

Michael tetzschner gjør rett i å fronte en strengere 
sykelønnsordning nå, i forkant av landsmøtet, skriver 
torbjørn Sølsnæs i Høyres hovedstyre.

VIL STRAMME INN: Michael Tetzschner bryr seg lite om at slike forslag ofte gjemmes bort i et valgår. FOTO: NTB SCANPIX

Helt outrert 
kan neppe 

standpunktet 
være. Nesten 
alle partier har 
tidligere ment 
at sykelønns-
ordningen burde 
strammes inn

Hegnar mener 
det er illojalt å 

ha andre meninger enn 
partiledelsen har i dette 
spørsmålet. Jeg ser det 
annerledes

Politikk, ikke 
taktikk

Professor dr. juris Beate Sjåfjell har 
til nå ikke forklart hvem som eier 
aksjeselskapene. Hennes innlegg 
peker i retning av at det kan dreie 
seg om selveiende institusjoner, 
men det virker uklart om det er 
dette hun egentlig mener. Noen 
nærmere avklaring fra professoren 
er kanskje ikke å forvente, men den 
overdøvende taushet som utvises fra 
andre professorer ved UiO og ikke 
minst fra ledelsen ved Det juridiske 
fakultet, er forbausende. 

Vanligvis rykkes det bredt ut 
med professoral autoritet om stort og 
smått, men denne gang er det helt stil-
le. Dere må ha observert at det i den 
senere tid er oppstått behov for å av-
klare hvem som eier aksjeselskapene.  

Eivind Astrup, 
adm. direktør i Bjørgvin AS, tidl. 
leder i Norske Finansanalytikeres 
Forening

Hvor er UiO?
ETTERLYSER AVKLARING: Eivind 
Astrup.  FOTO: IVÁN KVERME

Frokostlesningen av Finansavi-
sen er i dagevis blitt mer morsom å 
lese. Det takket være professor dr. 
jur. Beate Sjåfjell. Vi har nå fått nå-
tidens Erasmus Montanus. Alle hus-
ker vel at han, blant annet, påsto at 
Mor Nille var en sten. Beate Sjåfjell 
påstår at ingen eier et aksjeselskap. 
Morsomt, men samtidig veldig trist. 

At en som er fagansvarlig i sel-
skapsrett på Det juridiske fakultet 
kan fare med sånt tøv er til å gråte 
av. Det setter fakultetet i vanry. Vi 
som har hatt andre forelesere vet nå 
at de har fart med tøv, ifølge Beate 
Sjåfjell.  Underlig at noen kan føre 
en slik «kamp» uten at noen over-
ordnede på fakultetet griper inn!  
Eller er det en annen kamp hun 
fører, rent politisk? 

Kai Engedal,
gründer og investor

beate Sjåfjell 
og erasmus 
Montanus

IKKE UTDATERT: Ludvig Holberg 
(1684–1754), forfatteren av satiren 
Erasmus Montanus. FOTO: NTB SCANPIX


