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året.
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Debatten om terrorberedskapen
fortsetter inn i det nye året. I slutten av januar må statsråder og beredskapstopper møte til høring i
Stortingets spesialkomité, hvor
konfliktnivået allerede er høyt.
– Spørsmålet om hvorfor systemene ikke samhandlet bedre
22. juli og hva vi kan gjøre med
det framover, er en hoveddebatt
for landet og vil være det også i
2012, sier Venstre-nestleder Ola
Elvestuen.
Statsminister Jens Stoltenberg
har varslet et tettere samarbeid
mellom politi og forsvar. Her ligger det an til dragkamper, regjeringspartner SV er blant dem som
er skeptisk til å gi Forsvaret en for
stor rolle.

Eurokrisa

Eksportindustrien er allerede i
trøbbel på grunn av lavere etterspørsel hos handelspartnerne. Ingen vet hvor hardt krisen vil ramme Norge. Ledigheten kan øke,
samtidig som økonomer spår en
strøm av økonomiske flyktninger
fra kriserammede EU-land.
– Jeg tror det kommer noe før
det reviderte budsjettet. Det blir
spennende å se hvordan Stoltenberg pakker det inn for å framstå
offensiv, uten å gi inntrykk av at
budsjettet ikke var så godt tilpasset situasjonen likevel, sier Frp's
finanspolitiske talsmann Ketil
Solvik-Olsen.

Rødgrønn strid

Det er duket for flere harde kamper i den rødgrønne regjeringen.
h Klimamelding
Har blitt utsatt og utsatt igjen.
Det viktigste stridstemaet er hvor
store utslippskutt vi skal vi ta i
Norge, og hvilke. SV vil kutte
mest mulig hjemme, og ser Ap
som bremseklossen. Det brede
klimaforliket slår fast at 2/3 av
klimakuttene skal tas i Norge. I
Finansdepartementet mener man
at det målet ikke lenger er ansvarlig. En mindre ambisiøs klimamelding vil skape rabalder – nok
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til å kunne velte regjeringen, spekulerer noen.
– Jeg er optimistisk, og mener
vi skal komme til enighet. Det ville vært fryktelig hvis en rødgrønn
regjering skulle rakne i finanskrisetider. Jeg forventer at Ap strekker seg, og kommer SV i møte,
sier Inga Marte Thorkildsen (SV).
h Vikardirektiv
EU-direktivet slår fast at arbeidstakere som leies inn fra bemanningsbyråer skal ha minst like gode vilkår som fast ansatte.
Kritikerne mener det vil gi økt
bruk av vikarer og midlertidige.
I løpet av vinteren må regjeringen velge å nedlegge veto eller implementere direktivet. Ap's stortingsgruppe er for implementering, SV er mot. Sp har ikke bestemt seg, men er kritiske.
– I regjeringen er vi enig i at vi
ikke skal endre arbeidsmiljøloven
hva gjelder inn- og utleie av arbeidskraft, og likebehandling av
vikarer, men det springende
punkt er om vi sier ja til direktivet. SV frykter at norsk lov da vil
tas inn for EU-domstolen og risikoen er for stor for at vi tvinges til
å liberalisere, sier Karin Andersen
i SV.
h EU
Europautredningen, som regjeringen bestilte i fjor, blir lagt fram
17. januar. Dette er den første store gjennomgangen av Norges avtaleverk med EU.
Sp har allerede lansert debatten
om en norsk utmelding av EØSsamarbeidet, og utredningen kan
gi partiet vann på mølla.
h Bioteknologi
Flere spørsmål står ubesvarte
rundt eggdonasjon og surrogati,
og i vinter avgjør regjeringen om
alle gravide skal tilbys ultralyd i
12. svangerskapsuke. Ap og helseministeren er for, mens Sptopper advarer mot et sorteringssamfunn.
– Jeg har inntrykk av at mange
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langt inn i SV er opptatt av å være
restriktive og se helhetsperspektivet i denne typen saker, sier
KrF-leder Knut Arild Hareide.
h Forsvar
Til påske skal regjeringen legge
fram sin proposisjon om langtidsplanen for Forsvaret. Slagene
står blant annet om kutt i Heimevernet, og nye kampfly – pris, antall og lokalisering av basene. Særlig SV vil like dårlig om det blir
store prisoverskridelser.
Harald Sunde vil kutte ut Bodø
og ha Ørlandet som base. Mange
stortingsrepresentanter vil kjempe for kampfly i sine regioner.
Sunde vil også kutte 15 000
soldater i Heimevernet innen
2016. Det liker derimot Sp dårlig.

Politiske veivalg

h Lederstrid
10. mars velger SV ny leder, etter 15 år med Kristin Halvorsen
på topp. Nestleder Audun Lysbakken er storfavoritt mot Heikki
Holmås. Han har forsikret at partiet skal fortsette i regjering, men
det er spenning rundt kursen SV
velger og hvordan den vil påvirke
det rødgrønne samarbeidet.
h Statsrådskabal
Posten som barne- og likestillingsminister blir trolig for «lett»
for Lysbakken som partileder,
mens Holmås må inn i kollegiet
hvis han vinner. Dermed åpner
SVs valg for en omrokering, og gir
Stoltenberg muligheten til å
toppe laget før valgåret 2013.
h Regjeringsflørt
På borgerlig side er alles øyne
på KrF. I løpet av høsten skal de
velge hva slags regjeringsalternativ de vil gå til valg på i 2013. Partiet er delt – noen ser mot Arbeiderpartiet, andre vil ha Frp inn i
varmen.
Venstre garanterte før forrige
valg at de ikke ville samarbeide
med Frp, men nå går debatten i
partiet igjen. Ungdomspartiet sa
ja til Frp-samarbeid i fjor.
– Høsten vil preges av gryende
valgkamp og regjeringsalternativene. Når KrF har bestemt seg for
hvilken retning de vil gå, vil det
bli mer debatt om det politiske
innholdet, sier Høyre-nestleder
Bent Høie.
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