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Lås dørene, lukk vinduene ognoternummeret på
mistenkelige biler, oppfordret politiinspektørKjell
JohanAbrahamsenTønsbergsBlads lesere i forrige
uke.Mannen som leder samarbeidsprosjektetGren-
seløs, frykter enny innbruddsbølge iVestfold, og
ønsket å advare fylkets innbyggere.

Det er prisverdig. Særlig fordi det til enhver tid
operererminst fire-fembanderpå Østlandet – igjen
ifølgeAbra-
hamsen – som
kontinuerlig er
på leting etter
ofre det er lett
å lure.Medet
slikt bakteppe
erdet fint at
politiet i nyog
neminneross
omå tavåre
forholdsregler.

Det kan imid-
lertid ikke ha
vært en lett av-
gjørelse å gå of-
fentlig utmed
så kraftige ad-
varsler . Rett
nok skal politi-
et informere,
men etaten
skal ikke skremmeunødvendig.Denbalansegangen
må tidvis være svært utfordrende.

Mens politietmed jevnemellomrom fortelleross
omkriminelle bander somskyller innoverVestfold
ogNorge, viste nylig tall fra Finansnæringens felles-
organisasjon (FNO) at antall villainnbruddgikkned
medhele 8,6 prosentpå landbasis i årets første ni
måneder.Og antall hytteinnbruddmed 12,9prosent.
Det er tegn i tiden som tyderpå at bandene stadig of-
terevelger andremål ennprivate hus.

Vi er naive i Norge. Somnasjon ervi imoderne tid
blitt skånet fordenverste fattigdommen, ogdermed
også denverste kriminaliteten. Derforerdet både
nødvendig og fint at politietmed jevnemellomrom
minneross omat enkle tiltak kan gjøre livetvanske-
ligere for innbruddstyvene.Vil vil likevel ytre et ør-
lite varsku: Informasjonspliktenmå ikke bikke over i
skremselspropaganda.

Hvor den grensen går, vet kanskje ingen.Menvi
håper, og tror, atAbrahamsenoghans overordnede
haret bevisst forhold til problematikken.

Det er nemlig ingen grunn til å skremme fylkets
bestemødre unødvendig.Norge er fortsatt et trygt
land, ogVestfold fortsatt et rolig fylke.

Med all tydelighet
Nord-Korea tordnermed artilleri,menpå sin egen
side avgrensen. Som ledd i en strategi somgårut på
å skyte seg selv i foten?

Politiets
dilemma

Den liberale skjenkepolitikken altfor mange kommune-
styrer vedtar, er det i første rekke politiet og folk flest
som må betale for, mener Berit Langseid.

Skjenkepolitikk
� Aktuell kommentar

Berit Langseid
Leder for IOGT
Region Sør-
Norge

Har du noen
gang tatt deg
bryetmed å lese lokalavisenepå
nett en søndag formiddag?Duer
aldri nærmere et helhetlig bilde
avnorsk uteliv – ogpolitiets ar-
beidsdag.Den liberale skjenke-
politikken altformange kommu-
nestyrervedtar, erdet i første
rekkepolitiet og folk flest som
måbetale for.NRKBrennpunkt
viste oss i forrige ukehvordan
Oslos natteliv gårpå livet løs.

Politiet og IOGT holder i høst
åpne folkemøteromutelivet i et
30-tall bykommuner.Vi erglad
for at politiet stilleropppå fol-
kemøteneog redegjør forhvor-
dandeoppleverutelivet. I tidli-
gere tidervarpolitietvanligvis
mer tilbakeholdne. Politikerne
fikk stå forpolitikken,mens po-
litiet konsentrerte seg omdeor-
densmessige utfordringer.Den-
ne linja har spilt fallitt. Standar-
den i norsk uteliv girbåde grunn
til bekymring oghandling.

Det var politimestrene i Oslo,
Bergen,TrondheimogStavang-

er som først fremsatte kravom
tidligere skjenkestopp.De kun-
ne rett og slett ikke lengre tie
stille. Kravet erbegrunnetmed
hensynet til ro og orden.60–70
prosent avvolden skjer i rus i
helgene, og betydelige deler av
politiets ressurserblir satt inn
på å hanskesmed slike oppdrag i
seine nattetimer.

Enkeltmennesker og samfun-
net betaler enhøypris for en li-
beral salgs- og skjenkepolitikk.
Mange engster seg for å oppsøke
sentrale byområderpå kvelds-
tid. IOGTharengasjert seg fordi
vi ønskerat utelivet skal bli tryg-
gere og triveligere. Et raskt blikk
på Stockholmviser at et annet
og hyggelige natteliv ermulig.
Men førstmåbredden avde fol-
kevalgte faktisk nå ta innover
seg at dagens situasjon ikke er
akseptabel. Tiden er inne for å
lytte til demsomerute omnatta
og rydderopp.

Mange kommunestyrer har
vedtatt en lokal skjenkepolitikk
der sværtmange ergitt bevilling
med tillatelse til å skjenke lenge
ut overnatten.Alkoholloven gir
kommunene en tydelig anbefa-
ling omå stenge kranene kl. 01.
Dersomkommunervelger å se
bort fra en slik statlig anbefa-
ling,måde samtidigvære seg
sitt ansvarbevisst og styrke

skjenkekontrollens arbeid bety-
delig ut over lovensminstekrav!
I kommunerder tilgjengelighe-
tenpå alkohol er stor,må kom-
munepolitikernevære ekstra
påpasseligemed å sikre at sank-
sjoner blir innsattvedbruddpå
lovverket.

Skjenkestedene bærer ikke an-
svaret for alle voldssaker somer
relatert til alkohol,men forsker-
ne konkludererentydigmed at
alkohol konsumert på restau-
ranter, puber, etc. har en langt
sterkere innvirkningpåvolds-
handlingene enn alkohol konsu-
mert privat. Politiet gjør samme
erfaring hvereneste helg.

Nårvi kommer til papiravisene
påmandagmorgen, omtales dis-
se sakenevanligvis i notisform.
Ofte erdet uklart hvemsomer
offerog hvemsomergjernings-
mann. Legemsbeskadigelse
handlerommerennvondt i ho-
det, knuste bein i ansiktet og ut-
slåtte tenner.Det handlerogså
omatmange i etterkantvil slite
med angst og andrevarige be-
lastninger somkangi en redu-
sert livskvalitet. Disse sakene er
alvorlige i seg selvog reiser et
like alvorlig spørsmål:Hva kan
vi gjøre for at tallene ikke skal
bli like høyeneste år, i 2012,
2013....?

� Leder

Grunnlagt 1870 av Hans Jürgen Magnus Hansen
Tønsbergs Blad utgis av Edda Vestfold AS
Tønsbergs Blad skal være en fri og uavhengig dags-
avis, bygget på det verdikonservative idegrunnlag

«Lås dørene og lukk vinduene,
advarer Kjell Johan Abrahamsen»

MENINGER � MANDAG 29. NOVEMBER 2010 � TØNSBERGS BLAD 11

CC
MM

YY
KK

� Innlegg

Lars Egeland
Gruppeleder for SV
i Tønsberg bystyre

Gjennom mange
år har det 
politiske flertallet
unnlatt å sørge
for samsvar
mellom utgifter og inntekter i
Tønsberg. Nå prøver man å gi inn-
trykk av at det ikke finnes alternati-
ver til å kutte dramatisk i tjeneste-
tilbudet.  
Det er slutt på politikken, vi har

ikke alternativer, slik er det bare, og
det er ikke vår skyld, sier Høyre og
Frp. Partiene  gjemmer seg bak råd-
mannen som har foreslått en øko-
nomisk hestekur.  De vil ikke fortel-
le hvilke kutt de selv går inn for før
formannskapet skal behandle bud-
sjettet 29. november mens bystyret
skal gjøre endelig vedtak allerede
8. desember.

Selvsagt finnes det alternativer til
velferdskutt. Tønsberg har valgt å
ikke ha eiendomsskatt  – i motset-
ning til de fleste bykommuner i
Norge.  Nye skatter er ikke populæ-
re. Likevel ser vi nå at det fra fagbe-
vegelsen blir reist krav om eien-
domsskatt som et middel til omfor-
deling og til å verne velferdsstaten.
I årets statsbudsjett åpner regje-
ringen for en begrenset eiendoms-
skatt for næringseiendommer.  SV

er gjerne med på et kompromiss
om en slik skatt. Men ellers vil vi
også ha en eiendomsskatt som ram-
mer de rikeste som har de største
boligeiendommene. 

Ved å foreslå eiendomsskatt har vi
dekning til å gi reduksjoner i bru-
kerbetalinga for SFO og i eldreom-
sorgen, vi kan unngå reduksjoner i
tjenesten for hjemmeværende el-
dre, unngå kvalitetsreduksjon i 
barnehagene og skolen. Vi kan
styrke helsesøstertjenesten og 
barnevernet. Vi foreslår penger til
ny ungdomsklubb på Ringshaug og
til forebyggende ungdomstiltak. Vi
unngår kutt i rusomsorgen. 
På teknisk sektor foreslår vi en

nødvendig opprusting av lekeplas-
ser og skolegårder. Innenfor kultur
styrker vi kulturskolen, gir penger
til søndagsåpent bibliotek samt at
vi beholder Middelalderfestivalen.
Det er utrolig korttenkt å legge ned
Middelalderfestivalen samtidig
som ordføreren fronter luftige ide-
er om Tønsberg som middelalder-
by med gjenoppbygging av ringmu-
ren på Slottsfjellet. 
I tillegg vil vi sørge for midler til

drift av Støperiet kulturhus.

Næringslivet får sitt ved at vi be-
vilger penger til at byfornyelsen
kan gjennomføres uten å være av-
hengig av frivillige tilskudd fra næ-
ringslivet.

Tønsberg i 
økonomisk krise

� Innlegg

Johnny Orerød
Høyjord

I Tønsbergs Blad
tirsdag 23. no-
vember redegjør
rådmannen i An-
debu om den van-
skelige økono-
miske situasjonen kommunen er i.
Han ber om at eiendomsskatt blir
utredet i 2011 og deretter innført i
2012. Så sier han videre: «Hvis det
ikke blir eiendomsskatt, må man
vurdere å legge ned en skole». Alle
vet at det er Høyjord skole det gjel-
der. At rådmannen kan foreslå
eiendomsskatt er ikke så spesielt,
men å sette det opp mot nedleg-
gelse av skolen, gjort i et avisopp-
slag er for meg helt uforståelig. Har
han politisk ryggdekning for dette?
Har han støtte blant politikerne i
kommunen når det gjelder proses-
sen rundt forsøk på å nedlegge
Høyjord skole? Det kan se slik ut.
Prosessen startet da Re kommu-

ne sa opp sin avtale med Andebu
kommune angående Høyjord sko-
le, og Re og Andebu skulle da refor-
handle avtalen. Fra kommunene
møtte det bare folk fra administra-
sjonen, ingen politikere var med.
Resultatet av forhandlingene var at
de ikke ble enige om hva som var
riktig pris. Dette ble lagt fram for
begge kommunestyrene, og begge
tok det til orientering. Slik har det i

alle fall blitt fremstilt. Men hvorfor
var det ingen som tok initiativet til
å få en nøytral instans til å beregne
fram en riktig pris på avtalen?
Nærmest samtidig skulle Ande-

bu kommune ha en omfattende
gjennomgang av kommunens virk-
somheter, for å se om det var peng-
er å hente noen steder. Da kom det
opp et forslag om å se på om det
kunne lønne seg å legge ned skolen.
Kommunestyret vedtok å få et kon-
sulentfirma til å beregne lønnsom-
heten ved flytting av elever fra
Høyjord til Andebu. I budsjettmø-
tet for ett år siden var det flere av
kommunestyremedlemmene som
sa at skolen ikke skulle nedlegges.
Men hva skjer til neste år?
Om ett år er det et nyvalgt kom-

munestyre som skal behandle bud-
sjettforslaget til rådmannen. Er det
tilfeldig, eller er det med beregning
at utspillet kommer nå, når vi vet at
i mars neste år skal Vivestad stem-
me over om de vil til Andebu. Jeg
håper at Vivestad stemmer slik at vi
kan beholde skolen sammen, slik
det har vært i 45 år.
En annen ting i forbindelse med

endringen av skolestrukturen, er
det miljømessige ved det at det blir
mer transport både fra Høyjord og
Vivestad. Men det er vel slike ting
man bare legger vekt på i partipro-
grammer og kommuneplaner. Og
de ekstra transportutgiftene tar vel
fylkeskommunen seg av.

Hva med Høyjord skole?

Storhallen 
i grus
� Hallen ved Færder Videre-
gående Skole ville blitt lig-
gende nær Idrettshallen på
Teie samt vanskelig trafikk-

messige for-
hold med en
allerede
håpløs
rundkjøring
ved kanal-
brua. Det

som trengs raskt er en Stor-
hall i Messe området. Flint
håndball er i eliteserien. Nøt-
terøy håndball og Tønsberg
Vikings er på vei opp. Nå må
politikerne i Tønsberg våkne
og ikke sette en storhall opp
mot Støperiet eller andre pro-
sjekter da idretten vil være en
utrolig viktig arena for Tøns-
berg kommune å profilere
seg på. 

Idrettssupporter

� Dette blir et prosjekt ingen
blir fornøyd med, aller minst
de som ha sin hverdag der.
Det virker som om de som
planlegger skolen ikke har
noen forutsetninger for job-
ben de gjør. Hva med å dra
inn de som faktisk skal benyt-
te skolen som sin arbeids-
plass, og da mener jeg ikke
bare ledelsen, men også læ-
rerne, inn i planleggingen?

Fra utsiden ...

� Jeg trodde en avgrunnene
til å bygge denne skolen var å
samle Færder vgs. under ett
tak, men så skal man allikevel
ha en ekstern gymsal? Det går
an å spørre seg hvor hodene
til politikerne ligger i denne
saken, men å sette en vgs. opp
mot et kultur tilbud som stø-
periet er jo helt på trynet.

Færderelev

� Dette kan visst ikke gjen-
tas nok, men dette er så vik-
tig! Gi alle barn og unge mu-
ligheten til å delta på og i hal-
laktiviteter i forbindelse med
skolegang. Helse og miljø bør
prioriteres øverst når det
kommer til barna våre. 

Der fremtiden skapes.

UTELIV: Enkeltmennesker og samfunnet betaler en høy
pris for en liberal skjenkepolitikk, mener artikkelforfatte-
ren. Arkivfoto: Anne Charlotte Schjøll

Skjenkepolitikkens pris
Problemene har selvsagt
å gjøre med at alkoholrus i
vår kultur oppfattes som
en «unntakstilstand». Den
som slår i fylla, har en unn-
skyldning, i det minste for
seg selv. I andre kulturer
vil en bebreides dobbelt –
for verken å klare å kon-
trollere sitt alkoholinntak
eller sin tilbøyelighet til
aggresjon. Politimestrenes
krav om å stramme inn har
støtte både fra forskere og
folk flest. I en undersø-
kelse utført av Norstat
svarte 7 av 10 at de syntes
at skjenkestedene godt
kunne stenge klokka 02 el-
ler tidligere. Selv Felles-
forbundet som organise-
rer de ansatte i utelivs-
bransjen ønsker innstram-
ming av skjenketidene.
Det klareste uttrykk for at
dagens situasjon ikke er
forenlig med de ressurser
politiet rår over, kom fra
politimesteren i Vestfold,
Benedicte Bjørnland: «Det
kan være at tiden er kom-
met for å prioritere krimi-
nalpolitikk fremfor næ-
ringspolitikk».

Generelt er det tilslutning
til en politikk som skal gi
et lavere forbruk av alko-
hol, men den lokale poli-

tikken som faktisk føres
mange steder gir i stedet et
stadig høyere forbruk.
Dette slår kraftig negativt
inn i ganske grunnleg-
gende ting i samfunnet,
blant annet barns opp-
vekstvilkår og unge men-
neskers mulighet til å
henge med i utdanning og
å kunne møte arbeidsli-
vets krav til døgnrytme og
årvåkenhet. 

Alkoholloven skal i løpet
av kort tid revideres. Vi
forventer at regjeringen
står fast ved sitt forslag om
at maksimalskjenketiden
for framtiden skal være
klokken 02. Høringsin-
stansene har vært tydelige
i sine høringssvar. En del
kommuner har allerede til
tross for til dels ubehageli-
ge protester fra næringsin-
teresser vedtatt at de ikke
ønsker skjenking etter
klokken 02. Det bør over-
raske og sjokkere oss om
regjeringen lettere gir et-
ter for slikt bransjepress
på nasjonalt nivå enn
mange lokale kommune-
styrer gjør.
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