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Trond Giske

EØS – inntil
videre
F

ullt EU-medlemskap er det eneste alternativet til EØS-avtalen for Norge. Europautredningen, som ble lagt frem i går, dokumenterer til fulle hvor dypt integrert Norge er i EU.
For den som har vært i tvil, blir det også enda
tydeligere hvor viktig avtalen er for Norge, og
hvor umulig det vil være å si den opp fra norsk
side.

U

,,

tenfor og innenfor er tittelen på den store
utredningen. Tittelen er dekkende for vårt
Uten
forhold til EU. Norge er
EØSutenfor alle rommene
avtalen
der beslutningene blir
tatt, men for øvrig vil vi bli mer
innenfor det aller meste prisgitt EU,
av
EU-samarbeidet.
Det eneste vi har sagt ikke mindre
nei til, er innflytelsen. Og euroen, men det
kunne vi også sagt dersom vi hadde vært EUmedlem, slik blant annet Sverige og Storbritannia har gjort.

S

ejersted og hans folk har gått gjennom alle
avtaler og all lovgivning som berører forholdet mellom Norge og EU. Det er et imponerende arbeid, som det var på høy tid at ble
gjort. Kunnskapsmangelen er påtagelig, både
blant dem som jobber med disse spørsmålene,
og blant vanlige folk. Det er mange fagfolk og
eksperter som kjenner sitt eget område. Men
det er svært få som har den fulle oversikten.

D

et finnes noen som ønsker seg tilbake til
fortiden, som ønsker seg en frihandelsavtale, slik Norge hadde frem til EØS-avtalen
trådte i kraft. Dette er drømmerier. Dersom
Norge virkelig skulle ønske dette, er det likevel
helt usannsynlig at EU vil si ja. Frihandelsavtalen mellom EU og Sveits anses ikke som en
god løsning fra EUs side.

D

essuten vil det være en usedvanlig dårlig
løsning for Norge. Det som i Norge ofte
omtales som en husmannsavtale, blir i EU sett
på som et privilegert partnerskap. Norge har
store fordeler av å være så tett integrert i EU,
både for norsk næringsliv, for studenter og
forskningsmiljøer – ja, for nesten alle deler av
vårt samfunnsliv. Å si opp avtalen, vil innebære å svekke norske interesser – uten å oppnå
annet enn en symbolsk handlefrihet. Uten
EØS-avtalen vil vi bli mer prisgitt EU, ikke
mindre.

D

et eneste alternativet til EØS i dag er en
tettere tilknytning til EU, gjennom fullt
medlemskap. Vi er klar over at det er stort
flertall mot norsk EU-medlemskap. Derfor mener vi at EØS, tross alt, er det eneste alternativet. Enn så lenge.

Tilsammans

Sverige har fått kjønnsnøytrale barnehager, han
og hun er forbudt, det heter «hen» nå. Den nye
navnegruppen til oljeministeren har lest seg
opp på svensk genusforskning. Hun Snøhvit er
ut, her kommer hen Skrugard og Havis.
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Hvis noen må gå som følge av uenigheten av
Telenors salg av TV 2, blir det garantert ikke
Trond Giske.
Trolig blir det heller ikke Harald
Norvik. Statsminister Jens Stoltenberg er like lite imponert over
begges håndtering av saken. Inntil
videre blir «straffen» derfor at de
to får leve videre med hverandre.
Men må Stoltenberg velge, velger
han Giske.

Ingen maktkamp
Det er feil å fremstille forholdet
mellom Trond Giske og Jens Stoltenberg som en kamp om makten i
Arbeiderpartiet. Jo da, Trond Giske har ambisjoner om å bli statsminister, men han er for smart til
å utfordre en så populær leder som
Stoltenberg. Giske har all verdens
tid. Til og med tid til å vente på en
eventuell Jonas Gahr Støre, hevdes det i Giske-kretser.
I Stoltenberg-kretser omtales
Giske som «en av de aller viktigste
og dyktigste statsrådene Jens
har.». Ikke minst er Jens Stoltenberg avhengig av Giske for å vinne
valg.
I kommunevalgkampen i 2011
reiste Giske hjem til Trondheim
for å lede valgkampen og sikret
rødt flertall. Men det som imponerte Stoltenberg mest, var Giskes
innsats for å redde valget for Ap
langs Vestlandskysten.
Flere strider om lokalsykehus
hadde utradert Ap på målingene.
Trond Giske tok med Stoltenberg
på en 12-timers næringspolitisk
turne gjennom fire fylker og lovte
40 000 nye arbeidsplasser. Resultatet ble fremgang for Ap på Vestlandet. Fra før hadde Giske bygget
seg opp troverdighet på Vestlandet
gjennom å gi nødvendige virkemidler til verftsindustrien under
finanskrisen i 2008.
Trond Giske og Jens Stoltenberg har jobbet tett
sammen i åtte år. Giske
har vært med i alle
Stoltenbergs regjeringer.

Nettverk
Og mens alle snakker om ryktene, er
det få som har kommentert hvor mange mektige personer som befant
seg rundt Giskes
bord på Lorry. En
næringsminister
som kan få med
seg Stein Erik Hagen, Kristin Skogen Lund, Jon G.
Bernander, Bjørn

!

ÆRLIG
STATISTIKK

Søreuropeerne er nok ikke late, i alle
fall ikke når de lager statistikk.
Myten om late søreuropeere torpederes i en ny EU-rapport, som slår fast
at det jobbes mest i sør. Det samme

Kjos og Stein Lier-Hansen, samt et
par journalister rundt et bord på
ett og samme nachspiel, er en person med spesielle evner til å bygge
nettverk. Gode nettverk mellom
regjeringen og næringslivet er viktig for Jens Stoltenberg.
Nettopp derfor har Stoltenberg
lite til overs for Giskes konfliktnivå, men er enig med ham i sak.
Regjeringens politikk er «å stimulere til nasjonalt eierskap» av
norske medier, heter det i Soria
Moria-erklæringen fra 2005. Dette
ble senere gjentatt i Kringkastingsmeldingen fra 2007. Giskes uttalelser var i tråd med regjeringens politikk på området, men
Stoltenberg mente det var unødvendig av Giske å ta en ekstrarunde i en sak som var tapt idet Telenor bestemte seg for å selge.

Ulike typer
Det er ikke noen uenighet mellom
Giske og Stoltenberg som har kommet frem, men en ulikhet mellom
to politikertyper. Stoltenberg ble
formet som politiker på 80-tallet og
er opptatt av en friksjonsfri balanse mellom marked og stat. Giskes
utgangspunkt er miljøbevegelsen
og troen på politikkens muligheter
til å forme markedet i sterkere
grad.
Jens Stoltenberg var selv næringsminister (1993-1996) da statlig eierskap ble utøvd etter «Hydro-modellen». Det vil si at staten en
dominerende, men passiv eier.
Dette ble endret med Eierskapsmeldingen i 2006, fordi politikerne
ønsket større kontroll med «gutteklubben grei» og bedriftenes voldsomme fokus på aksjeutbytte til de
private aksjonærene.
Et passivt eierskap ble erstattet av et aktivt. Mange
mente det var litt for aktivt.
I fjor la Giske frem en ny
eierskapsmelding.
Det
skal hverken være en fordel eller en ulempe for de
andre aksjonærene at staten har en stor eierpost i et
selskap.
Hvordan det aktive
eierskapet utøves er
et skjønnsspørsmål.
Hvor mange SMSer som skal sendes,
telefonsamtaler
som skal tas eller
til
hvilket
tidspunkt, sier ikke eierskapsmeldingen
noe om. I redegjørelsen sin for Stortinget i morgen, tar

kom fram i en rapport fra Manifest
Analyse før jul.
Men tallene kommer fra det greske
statistikkbyrået, som i alle år er blitt
sett på som en vits.
I 2010 ga Hellas etter internasjonalt
press Andreas Georgiou sjefsjobben
for Elstat. Oppdraget nå var å levere
ærlig statistikk. Men den tidligere
IMF-direktøren ble raskt en av Hellas
mest forhatte menn. Nå er han under
etterforskning, anklaget for å ha brutt
grunnloven ved å sverte sin egen

Giskes sikte på å tegne et annet bilde enn det Norvik ga på sin pressekonferanse. En begivenhet som av
statsministeren blir sett på som
«helt uvanlig» og som førte til at
han ga Giske beskjed om å dempe
konfliktnivået snarest.

50 år og statsminister?
Det ledet frem til Giskes offentliggjøring av to SMS-er, som mye av
morgendagens redegjørelse i Stortinget kommer til å handle om. I en
av SMS-ene fra departementet henasjon. – Jeg blir etterforsket for ikke å
jukse med bøkene, sier Georgiou selv.
Sannheten er nok at ingen helt hvor
mye de arbeider i Sør-Europa. Statistikken viser bare offisiell arbeidstid,
ikke om folk virkelig møter opp på
jobb. Dessuten jobber mange svart.
Enhver som har spist på restaurant i
Athen eller Roma legger merke til at
servitørene som lettbent serverer
tagliatelle og moussaka er godt over
middagshøyden.
ASTRID MELAND

REDAKTØR AVIS: HELJE

REDAKTØR DIGITAL: ESPEN

Partipolitisk og økonomisk fritt og uavhengig dagblad. Utgitt av Verdens Gang A/S, Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo,
Tlf.: 22 00 00 00
Avfotografering av VGs stoff og annonser for videreproduksjon er ikke tillatt uten etter avtale.

