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Stavanger kommune  Naturmangfold

Pen plen – en ørken  
på våre friområder?

Stavanger Aftenblad slår opp på sin 
førsteside mandag 14. august: «Pri-
vate må gjøre kommunens jobb». De 
kommunale innsparingene gjør at gra-
set nå klippes kun to ganger i året på 
flere av friområdene som kommunen 
rår over, og mange protesterer mot 
forfallet.

Økologisk mangfold 
Dette minner meg om en lignende sak 
som også har skapt protester i hoved-
staden. Store deler av Slottsparken i 
Oslo blir bevisst stående uslått, med 
unntak av et par slåtter i året. Begrun-
nelsen for dette valget er at blomste-
rengene som på den måten får mulig-
het til å vokse opp å frø seg, bidrar til 
å skape en viktig biotop for blant an-
net biene. Slottsparkengene viser seg 
også å inneholde ville planter som et-
ter hvert er blitt sjeldne, og slik sett bi-
drar engene som omkranser slottet, til 
et økologisk mangfold. Dette faktum 
er trukket frem i utstillingen «Power 
to the bees» på Hå gamle Prestegard 
denne sommeren.

Biene som utgjør en viktig brikke 
i pollinering av planter som vi nyter 
fruktene av, har påviselig blitt skadeli-
dende både på grunn av bruk av sprøy-
temidler og utarming av naturmang-
foldet. En perfekt gressplen vil for en 
bie representere en ørken. Det er vel 
gledelig å lese at Stavanger kommu-
ne har sluttet med all bruk av sprøyte-
midler, men konsekvensen er at mer 
ugras slipper til. Ugras som løvetann, 
hundekjeks, engsoleier, rødkløver og 
lignende. Ugras som nettopp kan bety 
liv eller død for en bie.

Må kommuniseres klarere
Leder i Kommunalstyret for miljø og 
utbygging (KMU), Per A. Torbjørn-
sen, sier i Aftenbladets reportasje at 
bevaring av enger og biologisk mang-
fold er en av årsakene til sjeldnere 
grasklipp. Hovden Lunde i Stavanger 

kommune antyder det samme. Kan-
skje dette må kommuniseres klarere 
til publikum, fordi dette handler vel 
egentlig om noe svært viktig?

Et nytt tverrfaglig forskningspro-
sjekt ved Universitetet i Oslo, «Art 
Connects», vil se på om kobling av 
vitenskap og kunst kan øke vår for-
ståelse av klimaendringene. Karen 
O´Brian ved Universitetet i Oslo på-
peker at både kunst og vitenskap har 
som mål å forstå verden rundt oss. 
Når alt kommer til alt kan vi leve både 
med at økonomien kollapser og store 
samfunnsendringer, men vi kan ikke 
leve dersom samspillet i naturen kol-
lapser.

Kunstens rolle
Naturen utgjør vårt livsgrunnlag på 
denne planeten – det vet vi – men hva 
kan få oss til å forstå og handle ut i fra 
det faktum. Hvordan kan viten omset-
tes til forståelse og handling hos folk 
flest? «Art Connects» vil utforske 

hvilken rolle kunsten kan ha i en slik 
gjennomgripende tilpasningsprosess.

Kunstutstillingen på Hå gamle Pre-
stegård kan oppleves nettopp som en 
kampanje for å styrke bienes sak. Ut-
stillingen gir mye fakta om hvor vikti-
ge biene er i vårt økosystem, men fak-
ta er ofte ikke nok. Det var først når 
jeg lot kunsten i utstillingen gripe meg 
– at jeg forstod hva dette handler om.

Nye erkjennelser 
Utstillingen kan tjene som et eksem-
pel på det Universitetet i Oslo nå vil 
utforske. Kunsten kan få deg til å gjø-
re nye erkjennelser, og også få deg til 
å handle. Kunsten i denne utstillingen 
er årsak til at jeg måtte ta til ordet når 
jeg leste oppslaget i Aftenbladet. 

Jeg er glad for at kommunen tar an-
svar for å bidra til å skape flere oaser 
av biologisk mangfold på våre friom-
råder. Men grunnen til disse endringe-
ne må kommuniseres klarere – slik at 
vi kan forstå hvorfor enger og ugress 
også har sin berettigelse. Egentlig til 
vårt eget beste.

ARNHILD SUNNANÅ 
Kunsthistoriker, Stavanger  

�hHvordan kan det ha seg at vi synes at kortklippede gress-
plener er det vakreste og beste for at vi skal kunne nyte våre 
friområder? 

Politikk  Uførereformen

Turid Nygård fra Randaberg har et de-
battinnlegg 10. august der hun anty-
der at Høyre har ansvaret for bostøt-
ten svekkes.

Feil
Dette er feil, men endringene trådte i 
kraft under sittende regjering. Dette 
kan for noen høres innviklet ut, men 
det som er saken, er at uførereformen 
ble vedtatt 12.12.2011. Da hadde vi 
rød-grønn flertallregjering. De stemte 
i mot følgende mindretallsforslag fra 
Fremskrittspartiet, Høyre og Kriste-

lig Folkeparti. Forslag nr. 1 fra Frem-
skrittspartiet, Høyre og Kristelig Fol-
keparti: «Stortinget ber regjeringen 
legge frem en helhetlig gjennomgang 
av bostøtteordningen i god tid før 
ikrafttredelse av ny uføretrygd.» Vo-
teringsoversikten viser at 47 stemte 
for forslaget, mens 50 stemte mot. Så 
forslaget ble ikke vedtatt.

Godsak i valgkampen
I tillegg skal det sies at uførereformen 
trådte i kraft under sittende regjering 
nærmere bestemt 01.01.2015 så her 

har ikke sittende regjering noe ansvar.
Det Jan Tore Sanner og regjeringen 
derimot må ta ansvaret for, er at de 
ikke fremmet forslaget på nytt etter 
regjeringsskifte for da ville de ganske 
sikkert fått støtte fra enten KrF eller 
Venstre og dermed hadde man unn-
gått at mange har tapt penger, og re-
gjeringen ville hatt en god sak i valg-
kampen men den gang ei.

STEINAR WANGEN
Tidligere medlem i referansegruppe 

  til nasjonalt rettighetsutvalg

Svekket bostøtte er ikke Høyres skyld

«En perfekt gressplen vil for en bie representere en ørken», skriver Arnhild Sunnanå. 
FOTO: SHUTTERSTOCK 

I Europa jobber sju millioner mennesker 
innen kreativ/kulturell sektor. Bare bygg 
og anlegg og serveringsbransjen sysselset-
ter flere. I Norge er over to tredjedeler av 
selskapene innen kreativ næring organisert 
som enkeltpersonforetak. Selv har jeg liv-
nært meg som musiker, komponist og mu-
sikkpedagog i 15 år, og i likhet med svært 
mange kunstnere er jeg selvstendig næ-
ringsdrivende. For meg, som for folk flest, 
er trygghet i jobben viktig. Særlig dreier det 
seg om forutsigbarhet når det gjelder syke-
penger, fødselspenger og pensjon.

Det er en utfordring for selvstendig næ-
ringsdrivende at alle fradrag fører til redu-
sert beregningsgrunnlag for sosiale ytel-
ser. Investerer man i egen produksjon el-
ler virksomhet, gir det redusert sykepen-
gegrunnlag i flere år. Det er også vanlig å 
veksle mellom ulike tilknytningsformer til 
arbeidslivet. Noen arbeidsgivere insisterer 
på å utbetale lønn og andre honorar. Mange 
arbeidsforhold er prosjektbaserte, der ret-
tighetene faller bort i det vikariatet løper ut. 
Det gir stor grad av uforutsigbarhet.

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) 
ønsker:
�h Minstefradrag for enkeltpersonforetak: 
Minstefradraget reduserer ikke bereg-
ningsgrunnlaget for sosiale ytelser. Det 
vil ha særlig stor betydning for de med 
lav og middel lav inntekt, som dermed 
kan plusse på drøyt 90.000 kr i bereg-
ningsgrunnlaget sitt.
�h 100 prosent sykepenger fra dag 17: De 
første 16 dagene, arbeidsgiverperio-
den, må de selvstendig næringsdriven-
de dekke selv, eller gjennom forsikring. 
De selvstendige betaler 3,2 prosent mer 
i trygdeavgift enn lønnsmottakere, alli-
kevel får de bare 75 prosent sykepenge-
dekning fra dag 17. Det er urettferdig.
�h Billigere pris på forsikring mot korttids-
sykdom for enkeltpersonforetak: Denne 
er i dag dobbelt så dyr som for ansatte 
i eget AS og tre ganger så kostbar som 
for frilansere som er betalt med lønn fra 
arbeidsgiver.
�h Opptjening av sosiale rettigheter uav-
hengig av om man er fast ansatt, vikar, 
frilanser eller selvstendig næringsdri-
vende. Det du betaler inn i form av skatt 
skal alltid inngå i beregningsgrunnlaget 
for sosiale ytelser.
�h Privat pensjonssparing: I revidert nasjo-
nalbudsjett for 2017 forbedret regjerin-
gen ordningen for skattefavorisert pen-
sjonssparing. Mange selvstendig næ-
ringsdrivende opptjener ikke rettigheter 
utover Folketrygdens minstepensjon. 
Reglene for skattefavorisert pensjons-
spareordning for selvstendig nærings-
drivende bør sørge for at også de med 
lave inntekter har mulighet til pensjons-
sparing. Selvstendig næringsdrivende 
bør ha fradrag på samme nivå som ar-
beidstakere, og i tillegg kompensere for 
at de ikke har tjenestepensjonsordning. 
Arbeidsgivere bør kunne sette av pen-
sjonssparing for arbeidstakere med kor-
te ansettelser.

Norge trenger mennesker som våger å sat-
se sjøl. Nå og i framtida. Vi trenger en næ-
ringspolitikk som fungerer for både store 
og små næringsaktører. Virkemidler som 
hjelper gründere i gang og selskaper ut i 
verden, er viktig og bra, men like nødven-
dig er det at staten har rammebetingelser 
som gjør det enklere å drive over tid. Hva 
mener de politiske partiene?

LIV RUNESDATTER
Sanger, komponist, produsent, musikkpedagog  

og forbundstyremedlem i Musikernes Fellesorganisasjon
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