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Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) inviterer 
partene i arbeidslivet til å diskutere en billigere 
permitteringsordning. Ministeren ber om et 
godt dokumentasjonsgrunnlag og mener det vil 
være en fordel å skape en felles situasjonsbeskri-
velse. Eriksson vil ha en permitteringsordning 
som er i samsvar med utviklingen i arbeidslivet.
Både NHO og LO har lenge ivret for å få reversert 
endringen i permitteringsregelverket som 
Høyre/Frp-regjeringen iverksatte kort tid etter 
regjeringsskiftet. Arbeidslivets parter vil ha 
tilbake den gamle ordningen som innebar at 
bedriftene bare skal betale lønn de ti første 
dagene av permitteringsperioden. Nå er beta-
lingsplikten 20 dager. Det er for kostbart for 
mange bedrifter. Alternativet blir derfor oppsi-
gelser framfor permitteringer.
Reg jeringens argument for å stramme inn på 
ordningen er å hindre en innlåsingseffekt, altså 
at ledige folk ikke jakter etter nye jobber og 
dermed bremser nødvendige omstillinger. 
Dersom Norge står overfor en langvarig ned-
gangskonjunktur er det klokt å tenke slik. De 
ferskeste analysene fra Statistisk sentralbyrå 
viser imidlertid at pilene vil peke svakt oppover 
allerede neste år, og så vil konjunkturoppgangen 
forsterkes årene etter det. Unntaket er oljevirk-
somheten, hvor investeringene vil falle fram til 
2018. På denne bakgrunn vil det være fornuftig å 
bedre permitteringsordningen slik at de aktuelle 
bedriftene kan holde verdifull kompetanse «på 
gress» til de er over den vanskelige kneika. 
Oppsagte arbeidstakere forsvinner ofte ut av 
bransjen for godt. I en slik situasjon må nye 
læres opp i neste runde. Det blir både kostbart 
og tidkrevende. 
Vi tar det for gitt at innstrammingene i permit-
teringsregelverket blir reversert før sommeren. I 
den store sammenhengen dreier det seg om et 
lite beløp som vil være en god investering for 
berørte bedrifter og ansatte, og dermed for 
samfunnet. Det blir ekstra dyrt å vende det døve 
øret til nok en gang.

For dyrt å 
permittere

LE S E R B R E V
BYUTVIKLING

Svar til 
Ap om 
byutvikling
ALLE KOMMUNER – selvsagt 
også Holmestrand – følger lo-
ver, regler og rutiner når utbyg-
gingsprosjekter behandles. 
Dette er føringer som kommer 
fra nasjonale og regionale myn-
digheter og fra vår egen kom-
muneplan med utfyllende be-
stemmelser og retningslinjer. 
Alle reguleringsplaner behand-
les flere ganger, og det legges 
stor vekt på å involvere naboer, 
andre berørte og interesserte. 
Barnerepresentanten som er 
oppnevnt av bystyret skal inn i 
alle plansaker, og vi har en egen 
retningslinje i vår kommune-
plan som sikrer at barnehager 
og skoler tas med på råd hvis 
det skal skje utbygginger i deres 
nærområde.

NÅR UTBYGGERE som har vi-
sjoner for hva de ønsker å få til i 
byen vår kommer med planer 
og ideer, starter de med en for-
håndskonferanse med kommu-
nens administrasjon. Noen 
ganger er det møter med politi-
kere i tillegg. På disse forhånds-
konferansene presenterer ut-
bygger sitt prosjekt og sine pla-
ner. Kommunen gir signaler om 
hvordan den reguleringsplanen 
utbygger vanligvis må utarbei-
de, skal være realistisk og til-
passet kommuneplanen. Sake-
ne behandles i utvalg for regu-
lering og kommunalteknikk og 
sendes så på høring (offentlig 
ettersyn). Holmestrand kom-
mune følger regler for hørings-
frister, og alle berørte får infor-
masjon via brev og/eller annon-
ser i lokalaviser og på kommu-
nens hjemmesider.

HOLMESTRAND ER avhengig 
av offensive og entusiastiske 
utbyggere! Det betyr at de må 
kunne stole på de signaler kom-
munen gir dem i oppstarten av 
prosjekter. Vi skal selvsagt bru-
ke den tida vi som kommune 
trenger i store saker, men jeg vil 
ikke at vi skal være en kommu-
ne som stadig ombestemmer 
oss, som stadig stiller nye krav 
og spørsmål, som har planpro-
sesser som trekkes ut i tid – bare 
fordi politikerne trenger lang 
tid på å bestemme seg. Jeg vil at 
Holmestrand kommune skal ha 
et så godt grunnlag i egne over-

ordnede planer og regelverk at 
vi kan gi tydelige og forutsig-
bare signaler til dem som vil 
satse i kommunen vår.

 JEG BLIR derfor litt bekymret 
når jeg leser at Kalve egentlig 
ønsker å bruke en, to eller tre 
ekstra runder i vanskelige sa-
ker, særlig når jeg ser hva Arbei-
derpartiet har stemt i forskjelli-
ge saker de siste årene. 

-
SLAGET til Sparebankkvartalet 
var til førstegangsbehandling i 
forrige uke. Gregersen fra Ap 
forslo å avvise forslaget. Er det 
å utvikle et kvartal sammen – 
og i dialog -med utbygger?

for, og ved hotellet, er 
det vedtatt en reguleringsplan. 
Her var Arbeiderpartiet mot ut-
bygging både vest og nordøst 
for hotellet. 

har fått mye 
fin omtale. Her synes Arbeider-
partiet verandaene ble for store 
og ønsket at dybden på disse 
skulle være en god del mindre. 

i fjellet er vel det 
prosjektet i Holmestrand som 
har gjort oss mest kjent utenfor 
kommunens grenser. Den er i 
tillegg et fantastisk miljøtiltak. 
Mette Kalve stemte i bystyret 
mot prosjektet, til tross for at 
det alt vesentlige av investerin-
gen enten blir betalt av fylkes-
kommunen eller Jernbanever-
ket.

ønsker at flere fra Kleivan/
Kleiverudområdet skal benytte 
byen, reise kollektivt og spare 
miljøet. Derfor foreslo Høyre å 
bygge vei fra området ned til 
Sjøskogen. Et fantastisk pro-
sjekt som jeg har fått masse po-
sitive tilbakemeldinger på. Ar-

beiderpartiet stemte mot. 

pågående arbeid med kom-
muneplanens arealdel er vi eni-
ge i kommunen om at vi på 
Bentsrud skal åpne for annen 
handel. I fylket var administra-
sjonen negative, men vi klarte å 
overbevise politikerne slik at 
vedtaket ble positivt for oss. 
Unntaket var Arbeiderpartiet, 
som stemte mot. 

slutten av april mottar vi til-
bud på nytt bibliotek. Dette er 
vel virkelig byutvikling, hvor-
for kommer ikke slike forslag 
fra Arbeiderpartiet? 

JEG KUNNE dessverre listet 
opp enda flere prosjekter, men 
lar det være med dette. Min sto-
re frykt er at utbyggere kan 
komme til å vende Holme-
strand ryggen, hvis de møter 
holdningene Arbeiderpartiet 
har stått for. Det skjedde sist Ap 
hadde ordføreren. Da hjelper 
det lite at kommunen selv me-
ner vi har gode planer, vi må 
faktisk ha noen som også setter 
disse ut i livet også. Normalt er 
partier i opposisjon mer foro-
verlente enn de som er i posi-
sjon. Jeg mener vi i løpet av 
mine snart åtte år som ordfører 
har demonstrert det motsatte. 
Med Arbeiderpartiet i ordfører-
stolen frykter jeg stagnasjon og 
langsom, eller ingen, utvikling. 
Vi har bevist handlekraft og 
gjennomføringsevne, Ap det 
stikk motsatte.

METTE KALVE og jeg skal sik-
kert møtes i mange dueller før 
valget i september, og det gle-
der jeg meg til. Så får det være 
du som innbygger som avgjør 
hvem som skal være ordfører 
etter høstens valg.

ALF JOHAN SVELE 
Ordfører

 – Min store frykt er at utbyggere kan 
komme til å vende Holmestrand ryggen, hvis de møter holdningene 
Ap har stått for, skriver Alf Johan Svele (H). 


