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Januarsalg
10 % på hele møbelkolleksjonen og

20 – 50 % på utvalgte utstillingsmodeller.

OSLO/SKØYEN, BÆRUM/KOLSÅS, DRAMMEN, GJØVIK, 
LILLESTRØM, MOSS, SKI, TØNSBERG | WWW.SLETTVOLL.NO

Fastleger:   
 – Finner ikke 
alle som bør 
vaksineres
Fastlege Elena Kamycheva 
mener pasienter som er 
prioritert for vaksine, selv må 
kontrollere at de blir innkalt.

Nyheter • side 18–19

Byrådet  
sier nei til 
gondolbane 
til Ekeberg
Investor Christian Ringnes  
er skuffet. Han mener 
byrådet i Oslo mangler 
visjoner og handlekraft. 

Kultur • side 46–47

KrF og Venstre 
støtter forslag 
som bidro til  
Listhaugs fall
For tre år siden stemte KrF 
og Venstre mot et forslag 
om å frata fremmedkrigere 
statsborgerskap. Nå er de for. 

Nyheter • side 26

Kritiserer  
forholdene i VM: 
– En parodi
Norges Sander Sagosen  
mener håndballspillerne ble 
møtt med «fri flyt» og «ville 
Vesten» i Egypt.

Sport • side 52–53

Nasjonalgarden i USA var på plass tidlig onsdag for å holde vakt mens politikerne diskuterte riksrettstiltale mot president Donald Trump. Foto: Joshua Roberts / Reuters/NTB

å Kommentar Andreas Slettholm

Kanskje vi skal høre litt 
på Anders Tegnell nå?
Meninger • side 3

20.000 soldater  
skal hindre nye  
angrep
Flere opplysninger.  
Mange frykter angrep 
og mer uro i dagene frem 
til Joe Biden skal ta  
over som president. 

Nyheter • side 4–7

Kommentar: For 
republikanere er 
lov og orden ikke 
så viktig lenger 
Nyheter • side 8

Hva skal vi leve av etter oljen? Denne næringen kan være
svaret. 
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Jan Eigil 
Rydningen 
leder IT-selska-
pet Orgbrain.

FAKTA

Koronagründerne
Koronaviruset stengte Norge 
ned over natten våren 2020. 
Tusenvis ble permitterte og 
mistet jobben. Bedrifter måtte 
stenge, og flere så livsverkene 
sine gå i grus.

Noen brukte tiden på å starte 
for seg selv. Andre var allerede 
i gang. Felles for dem alle er at 
koronapandemien påvirket 
gründerselskapene deres 
betydelig. 

Aftenposten/E24 har snakket 
med en rekke gründere om å 
være gründer under en 
pandemi. Ønsker du å dele din 
historie, eller kjenner du om en 
koronagründer? Tips oss på 
oas@ap.no

Men én viktig lærdom trakk han.  
– Aldri inviter inn en offentlig ansatt og 
tilby ham så mye som et rundstykke, sier 
han.

– Jobber over 80 timer i uken
Selv om Rydningen nærmer seg pensjons-
alder, har han ingen planer om å gi seg. Å 
jobbe blir bare morsommere og morsom-
mere, mener han.

– I 1988 jobbet jeg 12 timer, syv dager i 
uken, sier han.

Og legger til:
– Ikke for å skryte, men nå trenger jeg 

litt mer tid. Så da blir det 14–16 timer om 
dagen. Men nå trenger jeg en fridag i uken.

– I starten må du sette inn riktig gir. Om 
du er tre ansatte, så nytter det ikke å regne 
med at de to andre gjør jobben. Du må in-
volvere deg i alle oppgaver.

– Men arbeidsuker på over 80 timer? 
Blir du ikke sliten?

– Jo. Det skal være litt fri også. Sønnen 
min kjøpte en gammel kåk inne i Nord-
marka. Da jublet jeg. Der må jeg inn med 
hammer og spiker, sier Rydningen.

De forhøyede satsene i 
dagpengeordningen skal 
forlenges til 1. juli, i likhet 
med permitteringsreglene, 
bekrefter arbeidsminister 
Henrik Asheim (H). 

 Tiltaket er et forsøk på å 
lette situasjonen for dem 
som er rammet økonomisk av 
pandemien, forklarer Asheim 
(H) til VG. 

Asheim begrunner forlen-
gelsen med at smittesituasjo-
nen og koronatiltakene gjør 
at arbeidsmarkedet sannsyn-
ligvis vil være vanskelig for 
mange en stund til. 

– For å gjøre situasjonen 
mer håndterbar for de 
koronaledige mener vi det er 
fornuftig å forlenge den 
midlertidige ordningen med 

forhøyet dagpengesats, sier 
Asheim.

Satsen for dagpenger er 
midlertidig forhøyet til 80 
prosent for inntekter under 3 
ganger grunnbeløpet (G) i 
folketrygden (304.000 
kroner), og 62,4 prosent for 
inntekter mellom 3 og 6 G. 
Ordningen med forhøyet sats 
gjelder for alle som har fått 
innvilget dagpenger siden 
20. mars 2020. 

 Tirsdag kom det nye tall fra 
Nav som viser at det er 
registrert 193.800 helt 
ledige, delvis ledige og 
arbeidssøkere på tiltak. Det 
er 500 flere enn 15. desem-
ber, som er forrige uke Nav 
publiserte ledighetstall.

 

Regjeringen: Mer dag-
penger frem til 1. juli

 Olje 56,26  -0,85 %

Siste 12 mnd.
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Oslo Børs
Hovedindeksen siste børsdag 990,40  -0,82 %
Siste 12 måneder  5,70 %
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Valutakurser 13.01 12.01

 1 Euro (EUR) 10,32 10,31
 1 U.S. Dollar (USD) 8,491 8,445
 100 Sv.kr. (SEK) 101,6 102,4
 100 Da.kr (DKK) 138,8 138,6
 1 Britiske Pund (GBP) 11,57 11,54
 100 Sveits.Fr. (CHF) 956,4 953,0
 100 Yen (JPY) 8,150 8,122
 1 Can.Dollar (CAD) 6,674 6,645
 100 Islandske Kroner (ISK) 7,580 7,640

Valutakursene som er vist på denne siden er en
antydning av forholdet mellom norske kroner og
utenlands valuta kl. 17:00 oppgitt dato. Enhver
finansinstitusjon er fri til å sette sin egen
valutakurs. Kursene vist her gir derfor kun en
indikasjon, og viser ikke de vekslingskurser du
får i banken.

 Strøm 43,85  12,34 %

Siste 12 mnd.
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Øre/kWh (systemspotpris kraftbørsen NordPool)

Børser utenlands Poeng +/- %

 Nikkei 225 Average PR JPY 28164,34 0,09
 Hang Seng HSI PR HKD 28276,75 1,32
 Euronext Paris CAC 40 PR EUR 5650,97 -0,20
 FTSE Eurotop 100 PR EUR 2960,14 0,01
 FTSE 100 PR GBP 6754,11 -0,65
 FSE DAX TR EUR 13925,06 -0,08
 NASDAQ OMX Stockholm PR SEK 790,80 0,60
 NASDAQ OMX Copenhagen 20 PR DKK 1463,44 0,70
 Spain IBEX 35 8345,90 -0,14
 DJ Industrial Average PR USD 31066,06 -0,01
 S&P 500 PR 3808,55 0,19

3 mnd. Rente 0,46  2,22 %

Siste 12 mnd.
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Prosent

Utvalg OBX

Slutt-
kurs

kroner

Endring
sluttkurs

%

Børs-
verdi

i mill. kr.

Avkastn.
siste

12 mndr.
AKER ASA 621,50 -2,28 46191 16,01
Aker BP 239,50 -0,87 86247 -14,45
Bakkafrost 603,50 -2,90 35693 -11,90
BW LPG 63,85 -5,06 9063 -6,46
BW Offshore Limited 41,38 -0,58 7653 -25,43
DNB 163,25 -2,54 253097 -0,49
DNO 7,93 -0,83 7735 -23,38
Entra 192,00 -0,26 34969 29,13
Equinor 162,55 -0,21 529537 -6,41
Frontline 55,95 -0,80 11061 -36,51
Gjensidige Forsikring 191,00 -0,05 95500 10,58
Lerøy Seafood Group 61,64 -1,56 36723 3,68
Mowi 183,00 -4,06 94631 -18,95
NEL ASA 33,64 2,53 47358 266,06
Norsk Hydro 40,81 -2,90 84436 29,73
Orkla 85,92 -0,39 86043 0,68
SalMar 488,10 -2,42 55302 6,69
Scatec Solar 355,00 0,45 56209 199,62
Schibsted ser. A 338,80 -0,41 36592 25,81
Storebrand 68,40 -1,44 31998 -4,01
Subsea 7 89,48 -1,52 26844 -17,76
Telenor 145,70 -0,07 203901 -3,23
TGS-NOPEC Geophysical Company 141,45 -3,22 16593 -43,71
Tomra Systems 406,00 -0,93 60096 55,65
Yara International 382,90 3,29 102668 18,90

Morningstars nyhetsbrev og Aftenposten.no/okonomi 
gir deg informasjonen du trenger for å gjøre 
gode investeringsvalg

Alle data levert av

ß
®
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VINTERSALG

HØVDINGHALLEN

65%

KJØKKEN - PORSELEN - GLASS

199,-,-

6-PK NORGE
DRIKKEGLASS

FABRIKKUTSALGET

HØVDINGHALLEN

INTERIØRHUSET

FABRIKKUTSALGET FABRIKKUTSALGET

INTERIØRHUSETINTERIØRHUSET KRAMBODEN

KLÆR FRA 
LINE OF OSLO

50%
WINTER 2019

OUTLET

SORTE 
PORSELENSKNIVER

30% 
SYLSKARPE 

PORSELENS-
KNIVER 

NYHET!

FUEGO
STORMLYKTER

40%

 249,-

FUEGO 
270MM

ORD. PRIS. 
499,-

 499 499,-,-

LETTE
BOBLEJAKKER

ODYSSE 
HVITVIN 6-PK

 ORD.PRIS 999,-

  499,- 

BRILLANT RØDVIN 
34CL/54CL

2. SORTERING 

 ORD.PRIS 399,-

  259,- 

500,-,-
SPAR:

140,-,-
SPAR:

6 
PK

349,-,-,-,-

CHILLY
DRIKKEFLASKER

FRA KR

HØVDINGHALLEN

50%
PARTITUR

HELE SERIEN

Vi hjelper deg med 
å finne belysning som 

passer i din bolig!



GODE OPPLEVELSER
ÅPENT ALLE DAGER - OGSÅ SØNDAGER

,-

SHOWROOM SHOWROOM 
FOR BELYSNING

KOKKESTUABAKERIETMESTER PIZZERIA

ÅPNINGSTIDER
MAN-FRE: 10-16 LØR-SØN: 11-17

ÅPNINGSTIDER
MAN-FRE: 10-16 LØR-SØN: 10-17

ÅPNINGSTIDER
MANDAG-SØNDAG: 12-20
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30. JANUAR - 29. AUGUST I GALLERI 1

GJENNOM  TRE  ÅRHUNDER

HADELAND GLASSVERK

VINGLASS

HISTORISK UTSTILLING 
I GALLERI 1I GALLERI 1

KLÆR FRA 
 499,-

500,-,-
PROGRAM
Hver helg januar-mars
INNENDØRS SKØYTEBANE
9. januar
FLAMMESHOW
UTENDØRS PÅ TORGET
16.-17. januar
OMVISNING I MUSEET
23.-24. januar
BARNAS HELG - KLOVNESHOW
BLÅS DITT EGET GLASS
30.-31. januar
WOODCARVING-SHOW
13. februar
LARS MONSEN - FOREDRAG

6.- 7. mars
PINSESSEN SOM INGEN 
KUNNE MÅLBINDE - TEATER

13.-14. mars
BARNAS HELG 
BLÅS DITT EGET PÅSKEEGG

30. JANUAR - 29. AUGUST

Vi hjelper deg med 
å finne belysning som 

passer i din bolig!
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Viten-innlegg
Viten er Aftenpostens satsing på  
forskning og vitenskap, der forskere  
fra hele landet bidrar med artikler. 

Viten-artikler publiseres i  
Aftenpostens papirutgave tirsdager 
og torsdager, i tillegg til nettartikler 
på ap.no/viten. 

Vi søker forskere og akademikere  
innen alle fagfelt som vil skrive om  
egen forskning eller formidle aktuelt 
vitenskapsstoff. 

Tekstlengder: 4500 og 6000 tegn 
inkludert mellomrom.

Vil du skrive for Viten, send e-post 
til viten@aftenposten.no

Hva skal vi leve av etter oljen?  
Denne næringen kan være svaret.

M ens vi fortsatt har fordelene 
oljeindustrien skaper, er det 
viktig å skape nye, langsik-
tige og robuste næringer.

Livsvitenskap er Univer-
sitetet i Oslos største satsing noensinne. 
Og om noen år vil det nye Livsvitenskaps-
bygget stå ferdig i nærheten av Forsknings-
parken. 

Hensikten med satsingen på livsviten-
skap er å koble sammen ulike fag og disi-
pliner for å forstå liv og livets prosesser. 
Livsvitenskap kan samle farmasi, medisin 
og kjemi med forskning innen biologi, na-
no- og bioteknologi, medisinsk teknologi, 
stordata og kunstig intelligens.

Det kan brukes til å løse utfordringer 
med aldring, sykdom, matproduksjon, bi-
oteknologi og klima- og miljøendringer. 
Med andre ord omtrent alle utfordringene 
vi ser at både Norge og verdenssamfunnet 
kommer til å møte de neste årene.

Norge har store muligheter til å ta del i 
denne utviklingen, og det er få land som 
er bedre posisjonert.

Norge som ledende nasjon
Satsingen på livsvitenskap kan bli kataly-
satoren som gjør Norge til en ledende na-
sjon på et felt som skaper innovasjon, næ-
ring og arbeidsplasser for fremtiden.

Verdiskaping pr. sysselsatt for helsein-

dustrien er cirka 1,2 millioner kroner. Det 
er blant det høyeste etter oljebransjen. Øv-
rig norsk næringsliv ligger på cirka 810.000 
kroner, ifølge Menon.

Likevel kan næringen i Norge bli vesent-
lig større. Ser man til sammenlignbare land 
som Danmark og Sveits, skjønner man hvil-
ke verdier og muligheter næringen gir. Der 
er helsenæringen blant dem med størst 
omsetning.

Skaper gründere
Livsvitenskap har enorme muligheter for 

verdiskaping i Norge. Produktene og næ-
ringene som skapes, vil også bidra til å red-
de liv og sikre en bærekraftig offentlig hel-
setjeneste.

Forskningsparken huser også inkuba-
torene Aleap og ShareLab innenfor medi-
sinsk teknologi og livsvitenskap. De hjelper 
unge selskaper med produktutvikling og 
kommersialisering.

Norge har et stort potensial til å bli 
ledende innen livsvitenskap. Vi har 
sterke digitale ferdigheter, fagmiljøer, en 
høyt utdannet befolkning og en offentlig 

Viten
Bjørn Erik Reinseth, 
administrerende 
direktør, 
Forskningsparken 
 
Karita Bekkemellem, 
administrerende 
direktør, 
Legemiddelindustrien

Norge trenger å styrke 
næringer som skal 
bidra med inntekter 
ved siden av olje- og 
gassnæringen.

Norge har 
store  
muligheter 
til å ta del i 
denne  
utviklingen, 
og det er få 
land som er 
bedre  
posisjonert
”

FAKTA

Livsvitenskap
Livsvitenskap studerer oppbyg-
ging, struktur og funksjon av 
levende organismer. 

Biologi og medisin er kjerneområ-
dene for livsvitenskap, men kjemi, 
farmasi, genetikk og fysiologi 
inkluderes også.

Det har mange betydninger for 
samfunnet, eksempelvis for 
håndtering av antibiotikaresis-
tens, forebygging og behandling 
av sykdom som ulike kreftformer, 
mattrygghet, jordbruk og grønn 
industri.

Livsvitenskapsbygget ligger mellom Majorstuen og Rikshospitalet og blir hjertet i Oslo Science City. Byggingen startet i 2019 og er planlagt å være ferdig i 2024. Budsjettet 
er på 6,8 milliarder kroner. Illustrasjon: Ratio arkitekter AS

sektor som er både partner og kjøper av  
tjenester.

Helseindustrien skaper også mange 
gründere. Over 10 prosent av bedriftene i 
næringen er definert som en gründerbe-
drift. Snittet i næringslivet er 2 prosent.

Vil løse problemer
Koronapandemien viser også hvilke utfor-
dringer det norske samfunnet og helseve-
senet står overfor på lang sikt.

Vi vet at de neste tiårene vil være kre-
vende for velferdsstaten, med eldrebølge 
og en økning av folkesykdommer som kreft 
og demens. Finansminister Jan Tore San-
ner (H) har gått så langt som å si at velferds-
staten er truet.

En bærekraftig helse- og omsorgstje-
neste er vitalt for velferdsstaten. En viktig 
faktor for å klare å opprettholde den er en 
sterkere, mer selvforsynt og mer ekspor-
trettet helsenæring.

Ifølge beregninger fra SSB vil det være 
behov for over dobbelt så mange ansatte 
i spesialisthelsetjenesten i 2060 sammen-
lignet med i dag. En slik utvikling vil alene 
medføre et enormt finansieringsbehov.

En næring for fremtiden
Helsetjenesten trenger riktig teknologi og 
kompetanse for å møte fremtidens utfor-
dringer med en aldrende befolkning og et 
endret sykdomsbilde. Det vil ikke være 
bærekraftig å øke sysselsettingen i offent-
lig sektor i takt med det økte omsorgsbe-
hovet.

Derfor må vi sørge for at produktene og 
teknologien kan bidra til å avlaste arbeids-
mengden. Samtidig kan staten få økte ek-
sportinntekter fra produkter som forskes 
frem og utvikles i Norge.

Her kan og vil livsvitenskap spille en livs-
viktig rolle. Gjennom tilrettelegging for 
tettere samarbeid mellom det offentlige 
og private og ved å samle aktører innenfor 
Oslo Science City som Livsvitenskapsbyg-
get, Forskningsparken, Oslo universitets-
sykehus og forskningsinstitutter.

Slik kan vi kapitalisere på forskningsin-
vesteringene og tilrettelegge utdanninge-
ne for å støtte behovene til en voksende 
helseindustri. 

Livsvitenskap er fremtidsnæringen, men 
det er også næringen for fremtiden.
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Digitale vinkurs med A-kortet
Meld deg på ett eller flere av A-kortets lærerike og inspirerende vinkurs

– når du vil, i trygge omgivelser hjemme hos deg selv!

A-kortet tar forbehold om trykkfeil i annonsene.

f Kortet akortet.no

’UTENFOR ALLFARVEI’ 
Gode kjøp, nye opplevelser og skjulte perler. Vi utforsker fantastiske viner 
fra vinlandene Ungarn og Libanon. Disse vinene fortjener din oppmerksomhet. 

Vi smaker som vanlig to viner. Først en svært matvennlig hvitvin fra 
Ungarn. Deretter en rødvin fra Libanon, vinlandet som frembringer høy 
kvalitet mot alle odds.

’BOBLER!’ 
Bobler! Det finnes et hav av musserende vin. Hvordan velge? 

I denne smakingen får du et innblikk i ulike stiler, kvalitetshierarkiet og ikke minst: 
oppmuntringsbobler i en krevende tid. Vi gjennomgår to viner med bobler.

’PINOT NOIR’  
På dette kurset møter du druen pinot noir og lærer to begreper som virkelig utvider 
forståelsen din av vin: kropp og konsentrasjon. Ingvild lover å gi deg snarveien til de 
gode smakene og ikke minst gjøre deg til en dramatisk bedre vinsmaker.

’DEN NYE OG DEN GAMLE VERDEN’
Liora Levi forklarer forskjellen på “den gamle” og “den nye verden”-viner. Hun har valgt Liora Levi forklarer forskjellen på “den gamle” og “den nye verden”-viner. Hun har valgt 
ut klassiske viner fra gamle verden som mange er godt kjente med: Sancerre fra Loire ut klassiske viner fra gamle verden som mange er godt kjente med: Sancerre fra Loire 
og pinot noir fra Burgund. Fra den nye verden sauvignon blanc fra New Zealand og og pinot noir fra Burgund. Fra den nye verden sauvignon blanc fra New Zealand og 
pinot noir fra California. 
Du velger selv om du ønsker å kjøpe inn viner fra den gamle eller nye verden. 

’RIESLING’
Velkommen til digitalt vinkurs med Liora Levi. Riesling er druen som passer til 
absolutt all mat. Og ikke minst, som aperitiff eller bare til kos. På dette vinkurset lærer absolutt all mat. Og ikke minst, som aperitiff eller bare til kos. På dette vinkurset lærer 
du om alt riesling passer til, ulike sødmegrader og hvordan druen oppfører seg i ulike du om alt riesling passer til, ulike sødmegrader og hvordan druen oppfører seg i ulike 
deler av verden. Vi gjennomgår to rieslingviner, én fra Tyskland og én fra Australia.deler av verden. Vi gjennomgår to rieslingviner, én fra Tyskland og én fra Australia.

’CHARDONNAY (CHABLIS)’
Chablis er stedet vinen kommer fra og chardonnay er druen den lages av, og dette Chablis er stedet vinen kommer fra og chardonnay er druen den lages av, og dette 
er en regel uten unntak. På dette kurset skal vi lære om forskjellen på chardonnayer en regel uten unntak. På dette kurset skal vi lære om forskjellen på chardonnay
viner fra Chablis og fra sentral-Burgund. 
I tillegg skal vi gjennomgå hvilke glass chardonnay smaker best i. 
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Kronikk
Ni professorer  
 
Se nederst for navn på de ni professorene 
som signerer kronikken

R egjeringen har sendt på høring et 
forslag om portforbud. Portforbud 
er forbud mot å forlate sitt hjem. 
Av flere grunner er vi uenige med 
regjeringens forslag.

Regjeringen argumenterer med at port-
forbud «er en type tiltak som de fleste andre  
europeiske land ser ut til å ha hjemmel for å 
innføre». Dette er feil. 

Det er en meget spesiell gruppe land i EU: 
Belgia, Bulgaria, Frankrike, Hellas, Italia, 
Kypros, Luxembourg, Portugal, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia,  
Tyskland, Ungarn og Østerrike. 

Danmark, Finland, Irland, Island, Neder-
land, Sverige, Sveits og Storbritannia  har det 
ikke.

Bruken av portforbud sammenfaller med 
de landene i Europa som har hatt erfaring  
med diktatur og autoritære regimer  de siste 
100 år. 

Mange av disse landene har en aktiv tradi-
sjon for bruk av portforbud i forbindelse med 
demonstrasjoner og uroligheter. 

Portforbud  
er for land  
som ikke stoler  
på befolkningen

Ingen land uten en slik erfaring, bortsett 
fra Belgia, har introdusert portforbud under 
pandemien. I Norge og Danmark har det ba-
re vært brukt av en fremmed makt under 
krigen, med formål å straffe befolkningen.

Det er fire gode grunner til ikke å innføre  
hjemmel for portforbud i vår lovgivning.

Fremmed for vår rettstradisjon
Portforbud finnes ikke i norsk lovgivning og 
har ikke vært diskutert i noen sammenheng 
siden Norge ble selvstendig. På toppen  av 
andre restriksjoner vil det kvele  mange av 
de næringene som sliter med å overleve. I 
tillegg vil det hindre mennesker  i utøvelsen 
av politiske, religiøse og sosiale  aktiviteter, 
selv om de strengeste smittevernhensyn er 
iakttatt.

De landene som i sin rettstradisjon står 
Norge nærmest, Danmark og Sverige, har 
valgt ikke å introdusere hjemmel for port-
forbud. 

I Danmark ble dette foreslått nylig, men 
avvist. 

Regjeringen i Sverige har nylig fremmet 
forslag til koronalov med en rekke hjemler. 
Portforbud er ikke en av disse. 

Én ting som skiller de skandinaviske lan-
dene fra andre land, er det høye tillitsnivået 
mellom myndighetene og befolkningen. Port-
forbud er uttrykk for at myndighetene ikke 
stoler på befolkningen.

Ikke et nødvendig tiltak
Det er ingen dokumentasjon for at portfor-
bud er et nødvendig virkemiddel, selv i en 
alvorlige smittesituasjon. Det er ikke lett å se 
hvilken effekt dette vil ha ut over alle andre 
restriksjoner som kan pålegges. 

Portforbud rammer det å bevege seg på 
et sted åpent for allmennheten. Det er ikke 
bevegelsen i seg selv som skaper fare for 
spredning av smitte. Fare for slik spredning 
oppstår først når folk møtes. Slike møter kan 
allerede forbys.

Forskning viser at portforbud har liten 
tilleggs effekt på smittevern og er dermed et 
kontrolltiltak, ikke et smitteverntiltak.

Portforbud er uproporsjonalt
Portforbud er inngripende og vil ha store 
økonomiske omkostninger og negative virk-
ninger på folks velferd og helse. 

Portforbudet kan iverksettes i 21 dager med 
mulighet for forlengelse. Det er snakk om 
mye lengre tid enn for portforbud som brukes  
for å kontrollere befolkningen i forbindelse 
med opptøyer og uroligheter. 

Høringsnotatet gjør intet forsøk på å 
beregne  omkostningene ved et portforbud 
og heller ikke på å beregne hva som kan opp-
nås gjennom et portforbud, i form av sparte 
lidelser, liv eller leveår. 

Lovutkastet forutsetter dermed at man 
skal kunne iverksette et meget inngripende 

Dette er  
et kontroll
tiltak, ikke 
et smitte
verntiltak

”
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Justis- og beredskapsminis-
ter Monica Mæland (H) 
varslet 6. januar at regjerin-
gen sender et lovforslag om 
portforbud på høring, men 
understreket at tiltaket 
foreløpig ikke er aktuelt. 
Portforbud er uttrykk for at 
myndighetene ikke stoler 
på befolkningen, mener 
kronikk forfatterne.  
Foto: Torstein Bøe/NTB

Helle  
Stensbak,  
samfunnsøkonom

H elsepersonell 
prioriteres ikke i 
koronavaksinekøen. 
Det opprører 
mange, og det er 

forståelig. Beslutningen virker 
rett og slett ufornuftig. 

Men de som laget priorite-
ringsplanen, har fulgt 
gjeldende  regler korrekt. Det er 
i reglene svakheten ligger. 

Skal ikke forskjellsbehandle
Prioriteringsreglene er nedfelt i 
helsedepartementets priorite-
ringsmelding (Stortingsmelding 
35 (2015-16)). Når det offentlige 
skal finansiere eller yte 
medisinsk hjelp, skal reglene 
besørge at tildelingen er etisk 
og ikke diskriminerende. 

Offentlig helsehjelp skal  
ikke forskjellsbehandle inn- 
byggere med ulik økonomisk  
belastnings- eller betalings-
evne, som barn og eldre versus 
voksne i arbeid. For å unngå 
dette etiske problemet konklu-
derte departementet at arbeids-
evne ikke skal telles med når 
man skal prioritere helsehjelp. 

Det er derfor helsepersonell 
ikke kom inn på prioriterings-
listen for koronavaksinen. De 
har ikke systematisk de 
kvalifiserende, underliggende 
sykdommene. De er ikke 
gamle. Arbeidsinnsatsen de 
skal yte under pandemien, skal 
ifølge reglene ikke telles. 

Samfunnsmessig betydning
Det etiske resonnementet 
startet riktig i Lønning-II- 
utvalget, som advarte mot høy 
inntekt som kriterium for helse-
hjelp til personer. Det er lett å 
se det uetiske i det. Så langt, alt 
bra. Men senere blandet man 
epler og pærer. 

I prioriteringsmeldingen 
legges det til grunn at arbeids-
evne (kun) betyr økonomisk 
styrke hos individet. Man 
glemte at når det offentlige skal 
prioritere medisinsk behand-
ling, treffer behandlingen 
grupper inndelt etter 

medisinske , ikke økonomiske 
kriterier. 

Videre misforsto departe-
mentet hva individenes arbeid 
betyr i en samfunnsmessig 
sammenheng. Dessuten 
hvordan samfunnsøkonomisk 
innsikt nettopp sikrer hel-
hetlige vurderinger og derfor er 
velegnet når man skal fordele 
knappe ressurser som korona-
vaksinen er. 

Nytten for andre mennesker
Helsemyndighetene 
konkluderte , feilaktig, mener 
jeg, med at arbeidsevne ikke 
skal tillegges vekt. Og det er her 
det går galt. Å la være å vurdere 
arbeidsevne løser ikke etikk-
problemet, men forsterker det 
medisinske problemet.

Prioriteringsmeldingen 
misforstår hva arbeid er når 
den legger til grunn at arbeid 
kun impliserer inntekt til 
individet. Det er bare halve 
sannheten. Selv om mange 
mottar lønn for sitt arbeids-
produkt, kan man arbeide uten 
å motta inntekt. Man kan motta 
inntekt uten å arbeide. 

Men prioriteringsmeldingen 
glemte det viktigste: at arbeid 
er å gjøre seg nyttig for andre. I 
samfunnsmessig sammenheng 
er det ikke pengene som er 
viktigst, det er arbeids-
produktet , nytten for andre 
mennesker.

Bør korrigere reglene
Dersom helsehjelp kan øke 
arbeidsevnen, bør det telle 
fordi det kommer andre til 
gode. Både barn, eldre, syke og 
alle andre som mottar tjenester 
i vårt tjenesteintensive arbeids-
liv. I koronapandemien blir 
andres nytte av helsepersonel-
lets arbeid særlig tydelig.

Derfor bør myndighetene 
snu og gjøre to ting. Først: gi 
helsepersonell koronavaksinen 
nå. Og dernest: korrigere 
prioriteringsreglene slik at 
etikk, arbeidsevne og helse-
hjelp blir riktig.

Debatt

Helsepersonell bør 
få koronavaksine nå

tiltak uten å kjenne til hverken nytten eller 
kostnadene det vil medføre. Dette er uaksep-
tabelt i et demokratisk samfunn, som baserer  
seg på at restriksjoner skal være propor-
sjonale og rasjonelt begrunnet.

Rammer skjevt
Portforbud vil ramme personer med færre 
private ressurser mye hardere enn dem som 
har en egen stor bolig og eiendom. 

Portforbud vil særlig ramme barn og unge 
og andre med spesielle behov. Regjeringen 
vil sikre disse ved utforming av forskrifter, 
men forklarer ikke hvordan det overhodet 
er mulig. 

Hvordan skal man sikre at barns helse, 
rett til utdannelse, lek og beskyttelse mot 
vold ivaretas tilstrekkelig ved et portforbud? 

Å åpne for daglig rekreasjon og mosjon 
ute og lek for barn, begrenset til bestemte 
tidsrom på dagen, vil ikke være tilstrekkelig 
til å sikre dette. 

Hvilke tiltak skal kunne kompensere for 
at barn utsettes for for eksempel vold og over-
grep i hjemmet, eller at de faller ut av skolen, 
uten mulighet for at noen kan oppdage det 
og gripe inn?

Videre har vi følgende innsigelser:

Terskelen for bruk er vagt definert
Skulle man innføre en hjemmel til å  iverksette 
portforbud, må i det minste terskelen for å 

bruke det defineres nærmere. I hørings-
notatet sies det at terskelen skal være «meget 
høy», og at det er et tiltak som skal brukes i 
siste instans. Samtidig står det at det er et 
middel forbeholdt en smitte på risikonivå 5. 
Enkelte kommuner og bydeler har allerede 
vært i nærheten av dette nivået (mer enn 
600 nye tilfeller pr. 100.000 innbyggere i en 
periode på 14 dager), og dermed er portfor-
bud ikke bare et hypotetisk tiltak som kan 
være godt å ha i verktøykassen.

Regjeringen legger til grunn at portforbud 
bør avgrenses geografisk til områder med 
mye smitte. 

Denne begrensningen fremkommer 
imidler tid ikke i forslaget til lovtekst. En 
nasjonal  differensiert smitteprofil burde være  
grunnlaget for tiltak og konsekvenser. Vi 
sone farget Sverige i lang tid. Det burde være 
naturlig at store inngrep i individuelle rettig-
heter her i landet også var differensiert.

Regjeringen kan innføre et nasjonalt port-
forbud som også gjelder i områder av landet 
med liten eller ingen smitte. Det burde være 
lovstridig å innføre en lov som hindrer en 
person i Finnmark, med 2 kilometer til nær-
meste nabo, å bevege seg utendørs. 

At det er «vanskelig å angi nærmere 
føringer  for den geografiske avgrensningen 
av et eventuelt portforbud», er ikke noe godt 
argument for en vid hjemmel for et så inn-
gripende tiltak.

Den parlamentariske kontrollen er svak
Dersom regjeringen først går til et så drastisk 
skritt som å innføre portforbud, vil det lett 
ligge politisk prestisje i det. Ansvarlige poli-
tikere vil kunne kvie seg for å gå imot regje-
ringen midt i en kamp mot en alvorlig pan-
demi. Dette vil gjøre den parlamentariske 
kontrollen mindre effektiv. 

Skal man innføre en hjemmel for unntaks-
tilstand, bør den parlamentariske kontrollen 
bygge på den Stortinget innførte i korona-
loven. Det vil si at dersom til sammen minst 
en tredjedel av stortingsmedlemmene ikke 
kan støtte en forskrift om portforbud eller 
deler av forskriften, plikter Kongen straks å 
oppheve de aktuelle bestemmelsene.

Forslaget om å innføre hjemmel for port-
forbud i vår lovgivning bør forkastes. 

Alle land i Europa som har portforbud i 
«verktøykassen», har erfaring med hjem avlet 
diktatur. Det er et selskap vi ikke ønsker å 
være i.
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