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Sa nei til
vaksine-
giganten

HØRING: Stortingets kontrollkomité 
kaller inn både statsministeren og næ-
ringsministeren til åpen høring. De må 

svare på hva som skjedde da forsvarsmi-
nister Frank Bakke-Jensen ble utnevnt 
som ny fiskeridirektør.  SIDE 4 OG 5

Kaller Erna Solberg inn til kontrollhøring:

Må svare om 
ansettelseneLyset som treffer veggen, er 

et nøkkelmotiv hos danske 
Anna Ancher (1859–1935). 
Med en ny utstilling vil 
Lillehammer Kunstmuseum 
vise oss at Skagen-maleren 
var en tidlig modernist.
 SIDE 30 OG 31

Fra lysere tider

Torsdag 11. mars 2021. Nummer 59. Uke 10. Årgang 53. Løssalg: 39 kroner A-avis

FILM: Inn i det karibiske London. SIDE 32 OG 33

Jeg har aldri ønsket meg noen 
heiagjeng som feminist. Jeg ønsker 
å bli tatt på alvor. SIDE 2   Kari Kristensen

Strålingen fra verdens nest verste ulykke 
ved et sivilt kjernekraftverk har ført til null 
dødsfall ti år senere. SIDE 17  Øystein Heggdal

Venstresidas
 dagsavis

SISTE STIKK: Argentina sa nei til 
Pfizer-vaksinen etter lange forhand-
linger. Selskapet krevde pant i argen-
tinske ambassader og militærleirer for 
å få til en avtale.  SIDE 18 OG 19

I KØ: Argenti-
nere venter på 
å få ta vaksine 
i Buenos Aires.

Pressar på regjeringa 



NYHETERKLASSEKAMPENKLASSEKAMPEN 5Torsdag 11. mars 2021

HØRING: Landbruks- og matminister 
Olaug Bollestad møter i dag aktørene i 
dagligvarebransjen og grossistleddet. 
Utviklingsministeren Dag-Inge Ulstein 
har møte om pandemiens konsekvenser 
for Mali og Mosambik. Kommunal- og 
moderniseringsminister Nikolai Astrup 

møter Ulises Canchola, Mexicos ambassadør til Norge. Klima- 
og miljøminister Sveinung Rotevatn deltar i Ung klimahøring 
i regi av Unge Venstre. Edvin og Tale er dagens navn. OR

Torsdag 11. mars 2021

DAGEN 
I DAG

ØKONOMI: Oslo kommune fastslår at 
AUF, Unge Høgre, Unge Venstre og 
KrFU har fått støtte dei ikkje skulle 
hatt i perioden 2017 til 2020, skriv VG. 
Kulturdirektør Stein Slyngstad 
opplyste om dette på eit møte i kultur- 
og utdanningsutvalet, skriv avisa. 
Tidlegare har VG skrive at AUF har 
fått 1,5 millionar kroner i feilaktig 
støtte i desse åra.  ©NPK

Parti fekk feil støtte

spørsmål fra kontrollkomite-
en til både Bakke-Jensen og 
næringsministeren om saken, 
bekreftet begge i brev til ko-
miteen 26. februar og 3. mars 
det Bakke-Jensen tidligere 

ikke ville røpe: Det var depar-
tementsråden i Bakke-Jen-
sens eget departement, Arne 
Røksund i Forsvarsdeparte-
mentet, som først spurte ham 
om jobben.

I sitt svarbrev opplyser næ-
ringsministeren at Røksund 
tidligere har vært assisteren-
de departementsråd i Næ-
rings- og fiskeridepartemen-
tet, og har god kjennskap til 

Fiskeridirektoratet. Derfor 
ble han kontaktet av rekrutte-
ringsbyrået som bisto depar-
tementet i direktørjakta, og 
oppga da fire navn, deriblant 
Bakke-Jensen. Ifølge byrået 
var det også andre som nevnte 
Bakke-Jensen, skriver næ-
ringsministeren.

Avviser kritikken
Måten Bakke-Jensen fikk fis-
keritoppjobben på, er blitt kri-
tisert fra flere hold. En rekke 
partier på Stortinget reagerte 
på at Bakke-Jensens kandida-
tur ble holdt hemmelig. Etter 
en klage til Sivilombudsman-
nen fra avisa Dag og Tid, kom 
ombudet til at departementet 
ikke hadde tilstrekkelig be-
grunnelse for å holde Bakke-
Jensens navn unna den of-
fentlige søkerlista. Dag og Tid 
har også rettet søkelys mot 
praksisen med å utnevne 
egne statsråder til embetsstil-
linger. I 1908 ble en avgående 
regjering kraftig kritisert av 
Stortinget for nettopp det, og 
ingen regjeringer har siden 
gjort det før Solberg-regjerin-
gen.

I et brev til kontrollkomite-
en 23. februar, avviser stats-
ministeren at hun har brutt 
regler ved utnevnelsene, som 
hun mener var ordinære pro-
sesser. Solberg utdyper at hun 
mener kritikken mot 1908-re-
gjeringen ble utløst av at den 
var et forretningsministeri-
um, og at saken ikke er sam-
menlignbar med praksisen 
med i hennes regjering.

Det har ikke lyktes Klasse-
kampen å få svar fra Statsmi-
nisterens kontor. Næringsmi-
nisteren vil ikke kommentere 
før hun mottar invitasjonen til 
høringen fra komiteen.

bjornk@klassekampen.no

KONTROLLHØRING: Statsminis-
ter Erna Solberg (H), her under 
høringen om objektsikring i 
2018, blir kalt inn til høring i 
kontrollkomiteen om ansettel-
sen av Frank Bakke-Jensen 
(øverst til venstre) som fiskeri-
direktør – og to andre utnevnel-
ser Solberg-regjeringen har 
gjort av sittende statsråder. 
FOTO: HEIKO JUNGE, NTB

Statsministeren og næringsministeren kalles inn på teppet etter ansettelse:

SATSER: Trygve Slagsvold 
Vedum (Sp).

SP
Senterpartiets leder Trygve 
Slagsvold Vedum beskyl-
der regjeringen for å igno-
rere Nord-Norge. Nå jobber 
han med en egen tiltaks-
pakke for landsdelen.

– Vi skal lansere en egen 
pakke for Nord-Norge i lø-
pet av våren, sier Vedum.

Han vil ikke gå nærmere 
inn på hva Senterpartiet vil 
foreslå i pakka, men viser 
til nye tall fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB) som iføl-
ge Vedum viser «historisk 
høy» fraflytting i nord.

I statistikken kommer 
det fram at når man ser på 
flyttemønstrene innen-
lands isolert, så var det 
7746 flere som flyttet ut av 
de nordligste fylkene i 2019 
og 2020, enn det var som 
flyttet inn.

– Det er veldig drama-
tisk, sier Vedum.

Totalt er det snakk om en 
befolkningsreduksjon i 
Nordland, Troms og Finn-
mark på 3938 personer i 
2019 og 2020.

I går brukte Vedum spør-
retimen i Stortinget til å ut-
fordre finansminister Jan 
Tore Sanner (H) på spørs-
målet. Vedum mener San-
ner har hoppet bukk over 
fraflyttingen fra nord i per-
spektivmeldingen som ble 
lagt fram tidligere i vinter.

Sanner trakk på sin side 
fram næringspolitikk som 
nøkkel til å sikre bosetting 
over hele landet.

– Er det én landsdel som 
virkelig har vist kraft og 
vekst under vår regjerings-
periode, så er det jo Nord-
Norge, sa Sanner. ©NTB

Trykker 
til i nord

Må stille i åpen høring
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Denne uka presenterte 
arbeidsgruppa Grønn 
Industri 21 – et samarbeid 
mellom Manifest, Aker, 
Fremtiden i våre hender og 
fagbevegelsen – en rapport 
skrevet av den kjente 
økonomen Mariana Mazzu-
cato. Hun er rådgiver for en 
rekke regjeringer, FN, EU og 
OECD. I rapporten, «Den 
grønne giganten: Industri-
satsing for Norge», kommer 
hun med flere forslag til 
hvordan vi kan gjennomføre 
det grønne skiftet. Norge har 
gode forutsetninger, hevder 
hun, fordi staten i motset-
ning til flere andre land, 
fremdeles har mange 
virkemidler og eierposisjo-
ner, selv om den statlige 
styringen er svekket de siste 
tiårene. Den norske staten 
har også ved tidligere 
korsveier ledet an i store 
industrielle omstillinger ved 
å ta på seg en entreprenør-
rolle. Det skjedde med 
hjemfallsretten for vannkraf-
ta for over 100 år siden og i 
oljepolitikken på begynnel-
sen av 1970-tallet. Da ble det 
slått fast at det overordnete 
målet var nasjonal kontroll 
og styring. Verdiene skulle 
komme hele samfunnet til 
gode. Mazzucato mener det 
grønne skiftet vi nå står 
overfor, kan bli Norges tredje 
industrielle vendepunkt.

Mazzucatos budskap blir tatt 
godt mot av de rødgrønne 
partiene i Norge, som håper 
å vinne regjeringsmakt ved 
høstens valg. På ett punkt er 
de likevel litt skeptiske. 
Mazzucato er opptatt av at 
midler fra oljefondet bør 
brukes til en grønn omstil-
ling, men Espen Barth Eide 
(Ap) og Sigbjørn Gjelsvik 
(Sp), som sammen med 
Marie Sneve Martinussen 
(Rødt) deltok i en samtale 
med Manifests Magnus 
Marsdal etter presentasjonen 
av rapporten tirsdag, var 
ikke så lystne på å slå hull på 
oljeformuen. De mener det 
ikke først og fremst er 
penger Norge mangler.

De siste 100 årene har 
staten alltid spilt en stor rolle 
for industrireisingen i Norge, 
muligens fordi det norske 
borgerskapet ikke har vært 
like sterkt som i andre land. I 
dag er også finanskapitalens 
makt over markedene så stor 
at det svekker viljen og 
evnen til langsiktige, 

strategiske investeringer, 
som ikke gir rask avkastning 
og øker aksjeverdien. Ved å 
peke ut retningen og satse 
kapital kan staten utløse 
private investeringer. 

Norge er i dag i økende grad 
avhengig av oljevirksomhe-
ten. Politikerne har vært 
opptatt av ikke å bruke for 
mye oljepenger for å unngå 
den hollandske syken. Marie 
Sneve Martinussen fra Rødt 

påpeker at vi likevel er offer 
for sykdommen fordi den 
øvrige industrien sakker 
akterut. Industriproduksjo-
nen andel av verdiskapingen 
er bare halvparten av hva 
den er i andre nordiske land. 
I en rapport fra AgriAnalyse 
skriver Margaret Eide 
Hillestad og Chr. Anton 
Smedshaug at i EU står 
industrien for 14 prosent av 
verdiskapingen, og målet er 
at den skal øke til 20 prosent. 
Sverige er på samme nivå 
som EU, mens Norge ligger 
på 7 prosent. I dag står 
Norges industriinvesteringer 
stille på 26 milliarder kroner. 
Målsetting bør være å øke 
investeringene til 40 milliar-
der kroner for å få reell vekst.

Mazzucato mener staten 
kan etablere nye selskaper, 
som den gjorde med Statoil, 
eller den kan bruke eiermak-
ta i eksisterende statlige 
foretak, for å få i gang den 
grønne omstillingen. Selska-
pene bør styres ved at de gis 
såkalte «missions», sam-
funnsoppdrag. Blant tilta-
kene hun foreslår er:
n En grønn industribank 
som kan kanalisere investe-
ringer til grønne næringer og 

mobilisere privat kapital.
n Equinor tas av børs og 
omdannes til oppdragsorien-
tert statseid selskap som kan 
bli et lokomotiv i den grønne 
omstillingen.
n Opprette et statlig hold-
ningsselskap, som skal sørge 
for et effektivt og koordinert 
eierskap i selskaper staten 
eier eller har andeler i.
n Bruke offentlige anskaffel-
ser aktivt for å sikre ny 
industri, arbeidsplasser og 
grønn omstilling. I 2017 
utgjorde offentlige anskaffel-
ser 523 milliarder kroner, 
mer enn 16 prosent av BNP.

Et spesielt grelt eksempel 
på hvordan denne mulighe-
ten ikke utnyttes, var 
Havforskningsinstituttet, 

som fikk 110 millioner 
kroner i koronastøtte for å 
bygge et nytt fartøy. Formå-
let med bevilgningen var å 
støtte norsk industri og 
arbeidsplasser. Så viste det 
seg i ettertid at Havfors-
kningsinstituttet ga kontrak-
ten til et nederlandsk verft.

«Store nasjoner som 
Tyskland og Frankrike ville 
aldri ha gjort noe tilsvarende, 
sier Sps Sigbjørn Gjelsvik. 
n Opprette et klima- og 
industridepartement for å 
koordinere og gjennomføre 
den grønne industrisatsin-
gen. Det er en idé flere har 
kommet med. Chr. Anton 
Smedshaug foreslo nylig i 
Klassekampen et eget 
industridepartement:

«En reell omstilling uten 
en reorientert stat er umulig. 
Et viktig redskap vil være å 
reetablere et industridepar-
tement som koordinerer 
områdene som trengs for å få 
ny verdiskaping og lavere 
oljeavhengighet», skrev han.

Det er et ideologisk klima-
skifte på gang i den økono-
miske politikken, der stadig 
flere er opptatt av å bruke 
staten mer offensivt og 
aktivt. Aps Espen Barth Eide 
har lenge snakket om denne 
vendingen. En av de mest 
profilerte talspersonene for 
den statlige «aktivismen» er 
nettopp Mariana Mazzucato, 
som Barth Eide har latt seg 
inspirere av. Men hun blir 
møtt av skepsis og motstand 
fra mer markedsorienterte 
økonomer. I Dagens Næ-

ringsliv pågår det for tida en 
debatt om statlig engasje-
mentspolitikk, der Ole 
Kvaløy, dekan og professor i 
samfunnsøkonomi ved 
Handelshøgskolen ved 
Universitetet i Stavanger, 
har gått til kraftige angrep 
på Mazzucato. Han skriver at 
vi ikke trenger «nye, svakt 
funderte ideer om statsakti-
visme for å løse klimaproble-
met, og heller ikke ny 
grunnleggende økonomisk 
teori». Han hevder at 
Mazzucatos tankegods «går 
på tvers av bunnsolid 
samfunnsøkonomisk teori og 
empiri knyttet til markeders 
funksjonsmåte, og til 
grensene for statlig eier-
skap». «Det er i det hele tatt 
litt for mye ‘rethinking 
economics’ blant politikere 
og tankesmier om dagen», 
hevder økonomiprofessoren.

I samtalen mellom Martinus-
sen, Gjelsvik og Barth Eide 
var tonen en helt annen. 
Barth Eide mener synet på 
statens rolle er blant de 
viktigste skillelinjene 
mellom høyre- og venstre-
sida i dag.

«Nå må vi lage et strate-
gisk program. Vi på venstre-
sida er enige om at vi trenger 
en mer aktiv stat for å sette 
Norge på rett kurs», sier han. 
Og man trenger ikke være 
spåkone for å sette penger på 
at det kommer et klima- og 
industridepartement hvis 
det blir regjeringsskifte.

Bjørgulv Braanen
bjorgulv.braanen@klassekampen.no

Norge har klart det før, med vannkraft og olje. Kan vi klare det igjen?

Det tredje vendepunktet

KOMMENTAR
Bjørgulv Braanen

VIL BRUKE STATEN AKTIVT: Mariana Mazzucato er en av arkitektene bak EUs Green Deal. Her på Technoport i Trondheim i 2019. 
 FOTO: JO SKÅRDERUD

«Sp og Ap er skeptiske til 
å slå hull på oljefondet. 
Det er ikke først og fremst 
penger Norge mangler»
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VI FORTSETTER Å 
PRESSE PRISENE! 
NYE, lavere KIWI-priser på 

Her er noen eksempler. Alle prisene finner du på kiwi.no

TRIPPEL-TRUMF!
Torsdag 11. mars

3% bonus på dagligvarer
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-medlem på kiwi.no

KIWI PLUSS-KUNDER FÅR DENNE DAGEN

på all ferskpakket fisk og fersk frukt 
og grønnsaker – på toppen av 

våre allerede lave priser!

LEVERPOSTEI
190 g ovnsbakt, original, Gilde, pr. kg 131,05

KYLLINGFILET
110 g paprika/urter, Prior, pr. kg 271,82

KALKUNSKIVER
110 g krydder, Prior, pr. kg 199,09

MØLLEHJUL FULLKORN
420 g frosne, Hatting, pr. kg 67,62

LEVERPOSTEI
185 g grov ovnsbakt, Folkets, pr. kg 107,57

JORDBÆRSYLETØY
330 g u/tilsatt sukker, Lerum, pr. kg 81,52

DANSK GRÄDDOST
125 g skivet, Arla, pr. kg 159,20
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Simen Tallaksen og Lars Unar Larsen Vegstein (nyhetssjefer)
 Åse Brandvold | Aina Helgheim | Pål Hellesnes

Bjørn S. Kristiansen | Magnus Lysberg
Frida Holsten Gullestad | Jo Skårderud (Trondheim)

Ole Magnus Rapp (Tromsø)
Anne Kari Hinna | Martin Årseth (Bergen)

ASYLPOLITIKK: Totalt 10.041 personar vart tvangsreturnerte frå Noreg 
i fjor. Talet er justert opp med 1187 personar sidan 11. januar. Det 
kjem fram av nye tal frå Politiets utlendingseining (PU). Dei fleste av 
etterregistreringane er returar til Sverige. Årsaka til auken er at 
mange vart viste bort etter smittevernlova i desember månad. 
Medan det i 2020 vart tvangsreturnert 10.041 personar frå Noreg, var 
talet året før 4157 personar, ein auke på 142 prosent. Av nasjonalite-
tar vart det i fjor returnert flest borgarar frå Sverige (2345), Romania 
(1079), Polen (754), Litauen (392), Syria (383), Tyskland (362), Afgha-
nistan (267), Ukraina (265), Irak (232) og Russland (202).  ©NPK

Sende ut over 10.000 personar

STIKK: Vaksine
fabrikkar er på 
trappene i Noreg. 
I Sandefjord er det 
tale om ei milliard
investering. Men 
dei er avhengige av 
at staten hjelper.

VAKSINE
Av Martin Årseth  
og Anne Kari Hinna

Sidan i haust har interesseor-
ganisasjonen Legemiddelin-
dustrien (LMI) arbeidd for å 
få staten med på store inves-
teringar i norske vaksinar.

«Nå er det bekreftet inves-
torer og aktører som vil inves-
tere og bygge i Norge. Et fa-
brikkbygg i Sandefjord er un-
der planlegging, og en del av 
produksjonsutstyret er allere-
de anskaffet», skreiv direktør 
i LMI Karita Bekkemellem til 
Helse- og omsogsdeparte-
mentet i desember.

Det er snakk om investe-
ringar på 80–100 millionar 
dollar.

– Dette er den stør-
ste krisa i moderne 
tid, og midt oppi den-
ne situasjonen så er 
det ei positiv sak. Her 
har vi aktørar som øn-
skjer å bidra, som på 
sikt kan tyde fleire 
hundre arbeidsplas-
sar, seier ho.

LMI har vore med 
på ein rapport om mogleg 
vaksineproduksjon i Noreg. 
Dei reknar den globale vaksi-
nemarknaden til 47 milliardar 
dollar i året og bratt stigande.

– Det har gått tre månadar 
sidan de tok kontakt med de-
partementet. Er du nøgd med 
framdrifta?

– No må det skje. No har vi 
ein aktør som er klar til å setje 
i gang. Du skal ha god råd om 
du ikkje grip denne mogleg-

heita. Vi kan redde fleire liv i 
framtida. Dette er ikkje nye 
vegar, vi skal redde liv, seier 
Bekkemellem.

Vil tilsetje 200 i Sandefjord
Prosjektet Bekkemellem vi-
ser til, er selskapet Ecam 
 Norway AS som skal byggje 
om ein 9000 kvadratmeter 
stor tidlegare postterminal 
utanfor Sandefjord til vaksi-
nefabrikk. Han skal vere i full 
drift i slutten av 2022.

– Korona er triggeren for 
dette initiativet. Vi ser det vil 
vere behov for betre bered-
skap i framtida. Det opna opp 
for ny teknologi for vaksinar, 

og det vart utvikla 
vaksinar i rekordfart. 
Ein kan bruke mR-
NA-vaksinar mot my-
kje meir enn berre 
korona, og få vaksi-
nar mot sjukdomar vi 
ikkje har vaksinar 
mot i dag, seier dag-
leg leiar Åge Nærdal.

Selskapet er eigd 
av privatpersonen 

Peter A. Jensen, norsk stats-
borgar busett i London og 
gründer av mellom anna 
Ecam Biomed International. 
Dei jaktar etter institusjonelle 
investorar som vil gå inn i sel-
skapet.

– Det er snakk om éin milli-
ard kroner pluss for å få gjort 
det vi skal. For å starte det, 
snakkar vi om eit par hundre 
millionar, seier Nærdal.

Nærdal vil tilsetje opp mot 

100 personar neste år, og om 
kort tid vil dei vere 200.

Staten må kjøpe vaksinar
LMI og Ecam har hatt møte 
og kontakt med både Helse- 
og omsorgsdepartementet 
(HOD) og Nærings- og fiskeri-
departementet (NFD) i vinter. 

Det viktige for dei er å få på 
plass førehandstavtalar. Det 
er forpliktande kjøp av fram-
tidig produksjon, slik at sel-
skapa er i stand til å gjere in-
vesteringane.

– EU har laga førehandsre-
servasjonsavtalar med mange 

vaksineprodusentar. Det var 
tema for møtet med HOD, om 
dei ville inngå ein avtale om å 
reservere kapasitet og pro-
duksjon, seier Nærdal.

Bekkemellem takkar i e-
post etter møtet for «viljen til 
å følge opp dialogen om hvor-
dan en eventuell forhånds-
inngått innkjøpsavtale kan 
bidra til å utløse investerings-
vilje».

Departementet stadfestar 
at dei har hatt møte med fleire 
initiativ om vaksinar.

«HOD har mottatt flere 
henvendelser fra aktører med 

planer om vaksineproduk-
sjon i Norge. Det er spennen-
de at industrien ønsker å leg-
ge legemiddel- og vaksine-
produksjon til Norge på sikt. 
Vi er positive til å lytte nær-
mere til slike initiativ. Vi har 
hatt møter med Legemiddel-
industrien, Vaccibody og 
ECAM, sistnevnte sammen 
med NFD», svarar statssekre-
tær Anne Grethe Erlandsen 
(H) i ein e-post til Klassekam-
pen.

Dei viser til aktørar som 
Forskingsrådet, Innovasjon 
Noreg, Siva, Giek og Investi-

 n Vil byggje vaksinefabrikk i postterminal n Jaktar st atleg og annan kapital

Pressar på regjeringa

Karita Bekke-
mellem

PLANAR OM FABRIKK: På nedlagte O’Learys på Stovnersenteret i Oslo vert oslofolk vaksinert. Fleire aktørar vil byggje vaksinefabrikkar i Noreg, både mot korona og andre sjukdomar i 
framtida.   FOTO: ANNIKEN C. MOHR

FAKTA

Norsk vaksine:
n Det finst i dag ingen norske 
produsentar av vaksinar til 
menneske.
n Det nyskipa selskapet Ecam 
Norway AS skal byggje 
vaksinefabrikk i ein gamal 
postterminal i Sandefjord.
n Dei er på jakt etter investorar 
som vil gå inn i prosjektet. Det 
er snakk om investeringar på 
rundt éin milliard kroner og 
200 arbeidsplassar.
n Legemiddelindustrien har 
hjelpt med å kome i kontakt 
med leiing i Helse- og omsorgs-
departementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet.
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NYE LØSNINGER: Visste du at for å lage 
silisium, en råvare som brukes i mye 
elektronikk, så må man ha kull? Men kull 
er den mest forurensende energikilden i 
bruk i dag og fornybar er den heller ikke. 
Så hva med biokull? Ifølge Norsk biokull-
nettverk kan teoretisk sett karbon fra 

fornybare kilder som trekull erstatte fossilt kull og bidra til 
reduksjon av fossile CO2-utslipp i industrien. Biokull kan også 
redusere utslipp av metan fra husdyr gjennom dyrefor. ESM

Å gjøre gull av biokull

VERDT 
Å VITE

KROPPSARBEID: I sommar kan korona-
pandemien hindra gjestearbeidarar i 
landbruket å komme til Noreg. Det vil 
Nils Kristen Sandtrøen i Ap løysa 
gjennom eit forslag han fremma for 
Stortinget i går. Der ber han om eit 
samarbeid om sommarjobbar for 
ungdom mellom Nav, landbruket og 
fylkeskommunane med vidaregåande 
skular og studentar.  ©NPK

Vil sjå unge på åkrane

 n Vil byggje vaksinefabrikk i postterminal n Jaktar st atleg og annan kapital

Pressar på regjeringa

nor som stadar å vende seg 
for økonomisk stønad.

«Disse både skal og er best 
til å vurdere hvilke av deres 
ordninger som eventuelt 
kan egne seg for det enkelte 
prosjekt, og tildeler midler 
basert på gitte kriterier for 
ordningene», skriv statsse-
kretæren.

Kreftvaksineselskapet 
Vaccibody, som spring ut av 
norsk forsking, jobbar også 
med vaksinar mot korona. 
Dei ser på Noreg mellom an-
dre land å etablere produk-
sjon i.

«Om det bliver muligt og 
aktuelt at producere vaccinen 
i Norge, ved vi per i dag ikke. 
For Vaccibody kan Norge bli-
ve et af flere aktuelle land for 
produktionen af Cov2-vacci-
nen. Det vil blandt andet af-
hænge af dialogen med de 
nationale myndigheder og 
her kan et privat-offentlig 
samarbejde om tilgang til 
produktionskapacitet i pan-
demistituationer selvfølgelig 
blive et aktuelt punkt», skriv 
direktør Michael Ensig i ein 
e-post til Klassekampen.

innenriks@klassekampen.no

PLANAR OM FABRIKK: På nedlagte O’Learys på Stovnersenteret i Oslo vert oslofolk vaksinert. Fleire aktørar vil byggje vaksinefabrikkar i Noreg, både mot korona og andre sjukdomar i 
framtida.   FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Naturvernforbundet

FUKUSHIMA 
10 ÅR ETTER ATOMKATASTROFEN 

TORSDAG 11. MARS KL. 18.00

Link til arrangementet finner du på 

neitilatomvapen.org/Fukushima

Premiere på dokumentarfilm  
av Jiro Kumakura  
med vitner fra Fukushima

Panelsamtale med Nils Bøhmer 
(NND), Lea Nesheim  (NU) og  
Lars Egeland (NTA). 

Program:

SIKKERHET

Stortinget er igjen rammet av 
et IT-angrep. Angrepet er 
knyttet til sårbarheter hos Mi-
crosoft Exchange, som flere 
virksomheter er rammet av.

Stortinget kjenner ennå 
ikke det fulle omfanget av an-
grepet, men har fått bekreftet 
at data er hentet ut, opplyser 
de i en pressemelding.

– Trusselbildet er i rask 
endring og er stadig mer kre-
vende. Angrepet vi står over-
for viser at IT-angrep i verste 
fall kan få alvorlige konse-
kvenser for demokratiske 
prosesser, sier stortingspresi-
dent Tone Wilhelmsen Trøen.

Stortinget opplyser at an-
grepet knyttes til utnyttelse 
av Microsofts programmer.

– Vi vet at data er hentet ut, 
men vi har ennå ikke full 
oversikt over situasjonen. Vi 
har iverksatt omfattende til-
tak og kan ikke utelukke at 
det vil iverksettes ytterligere. 
Arbeidet skjer i samarbeid 
med sikkerhetsmyndighete-
ne. Situasjonen er for tiden 
uavklart, og vi kjenner ikke 

det fulle skadepotensialet, 
sier Andreassen.

Problemer med Microsoft
Nasjonal sikkerhetsmyndig-
het (NSM) ba tidligere i mars 
alle brukere om å oppdatere 
Microsoft Exchange. Flere tu-
sen selskaper og myndigheter 
har blitt rammet av cyberan-
grep mot Microsoft Exchange, 
ifølge Reuters.

Siden problemene med Mi-
crosoft Exchange ble kjent, 
har NSM jobbet med saken.

– Vi er kjent med at et ti-
talls norske virksomheter, in-

kludert Stortinget, er berørt, 
sier kommunikasjonsdirek-
tør Mona Strøm Arnøy i 
NSM.

Knytter ikke sammenheng
Saken er anmeldt, og videre 
etterforskning er overlatt til 
politiet. Nasjonal sikker-
hetsmyndighet er varslet og 
støtter Stortinget med råd og 
teknisk analyse.

Det kan foreløpig ikke 
knyttes sammenheng mellom 
dette angrepet og det som 
Stortinget var utsatt for høs-
ten 2020. ©NTB

Nytt IT-angrep mot Stortinget

ANGREPET: Stortinget i Oslo.  FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB
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VIDERE: Onsdag 
samlet LO seg bak 
Peggy Hessen 
Følsvik som ny 
leder. Hun sier 
hun vil videreføre 
arven etter Hans-
Christian Gabriel-
sen.

LO
Av Pål Hellesnes

Etter tirsdagens sjokknyhet 
med LO-leder Hans-Christian 
Gabrielsens bortgang samlet 
LO-sekretariatet seg onsdag. 
Det var en kombinasjon av 
minnestund og politisk møte.

– Folk var veldig sterkt pre-
get av at Hans-Christian ikke 
var med oss. Det har jo kom-
met som et sjokk på alle, det-
te, sier Peggy Hessen Følsvik.

LO-sekretariatet vedtok på 
møtet å bekrefte det som lå i 
kortene, at Følsvik, som ble 
valgt til første nestleder på 
LO-kongressen i 2017, nå er 
ny LO-leder. I første omgang 
gjelder det vedtaket fram til 6. 
mai, da LOs representant-
skap, som er det øverste orga-
net mellom kongressene, 
samles. Sekretariatet innstil-
ler på at hun da formelt velges 
som leder ut perioden, det vil 
si til LO-kongressen våren 
2022.

Mette Nord, leder av LOs 
største forbund Fagforbundet, 
sier Følsvik har full støtte fra 
dem.

– Peggy skal få all støtte 
som trengs for å ta dette sto-
re ansvaret. Hun er god på 
tariff, god på politikk og en 
god og stødig person. Jeg er 
glad for at hun er der, sier 
hun.

Jan Olav Andersen, leder i 
El og IT Forbundet, deler det 
synet.

– Hun har vist som nest-
leder at hun er fullt ut kapabel 
og kompetent til å ta jobben. 
LO er en stor organisasjon 
med mye ressurser. Vi er et 
godt lag. Jeg tror hun kan lede 
det laget på en skikkelig måte, 
sier han.

Vil videreføre arven
Følsvik sier hun setter stor 
pris på den sterke støtta hun 
opplever fra de andre i LO-
toppen. Det er ikke små opp-
gaver som venter.

– Det første nå er det kom-
mende tariffoppgjøret. Men 
så er 6. mai også avspark for 

LOs valgkamp. Det er et an-
net område Hans-Christian 
var aller mest opptatt av, å få 
en ny regjering på plass til 
høsten, ledet av Jonas Gahr 
Støre. Det var han svært opp-
tatt av at LO skal bidra sterkt 
til. Det kommer jeg så abso-
lutt til å videreføre, i hans ånd, 
sier hun.

I tillegg til lønnsoppgjøret 
og den lange valgkampen vil 
hun prioritere å videreføre 
Gabrielsens arbeid for å sik-
re en god håndtering av kor-
onakrisa og det som kommer 
i etterkant av den.

– Å få bukt med arbeidsløs-

heten som krisa har skapt, er 
en veldig viktig sak for oss. Vi 
må få folk i jobb igjen. Norge 
er ikke friskmeldt før det, sier 
hun.

Lønnsoppgjøret går
Allerede mandag skulle Ga-
brielsen ha ledet LO i vårens 
mellomoppgjør med NHO. 
Kravoverleveringen var plan-
lagt til 15. mars, og forhand-

lingene skulle skje 24.–25. 
mars.

Følsvik sier planen står fast.
– Vi satser på å gjennom-

føre tariffoppgjøret som plan-
lagt. Det er lagt tidsfrister i 
forhold til andre tariffområ-
der, og de vil vi holde. Det 
eneste det kan bli endring på, 
er kravoverleveringen som 
skulle vært mandag. Men 
selve forhandlingene satser vi 

på å gjennomføre på datoene 
som er planlagt, sier hun.

Kan bli sittende
Med støtte fra et samlet sekre-
tariat i ryggen er det overvel-
dende sannsynlig at Følsvik 
blir bekreftet som leder av re-
presentantskapet 6. mai, og 
dermed er LO-leder når kon-
gressen samles i 2022. LO, og 
mange av LOs forbund, har 
hatt regler som sier at man 
ikke kan velges til ledelse et-
ter fylte 60 år. Tidligere var 
grensa enda lavere, men den 
ble flyttet da Yngve Hågensen 
skulle velges til sin siste peri-
ode som LO-leder. Følsvik fyl-
te 60 i høst. 

Men samtidig har LOs to 
største forbund, Fellesforbun-
det og Fagforbundet, endret 
sine regler, og åpnet for valg 
etter fylte 60. Allerede for et år 
siden ble det jobbet med for-
slag om at LO også skal følge 
etter sine forbund. Det er det 
stor sjanse for at skjer. I så fall 
kan Følsvik potensielt også 
være LO-leder etter kongres-
sen i 2022.

Ingen ny nestleder
På kongressen i 2017 ble det 
valgt to nestledere. Sekretari-
atet innstilte ikke i går på å 
fylle den ene tomme nestle-
derplassen etter Følsvik. 

Dermed er Roger Heimli 
fra Fagforbundet nå LOs 
eneste nestleder. Det kan 
derimot ligge an til en viss 
rift om hvem som skal fylle 
de plassene fra 2022.

Alle i LO-ledelsen har en 
rekke verv og ansvarsfelt som 
følge av posisjonen. Følsvik 
sier de ikke er ferdige med å 
omfordele de ulike oppgavene 
Gabrielsen hadde.

– Jeg har så langt hatt an-
svar for tariff og pensjon. 
Hans-Christian hadde et 
bredt ansvar for mange ulike 
saker. Dette er vi nødt til å for-
dele på best mulig måte. Den-
ne situasjonen er helt spesiell. 
Men vi håndterer det i LO-le-
delsen samlet, sier hun.

palh@klassekampen.no

Peggy Hessen Følsvik ble innsatt som ny leder av LO:

Tar opp arven

JOBBET SAMMEN: Hans-Christian Gabrielsen og Peggy Hessen Følsvik samarbeidet tett over mange år. 
Her fra LO-kongressen i 2017, der de ble valgt til leder og nestleder.  FOTO: SIV DOLMEN

«Vi satser på å gjennomføre tariff
oppgjøret som planlagt»

PEGGY HESSEN FØLSVIK, NY LO-LEDER

FAKTA

Peggy Hessen Følsvik:
n Født på Vigra i Møre og 
Romsdal i 1960. Har jobbet som 
kabinpersonale i Widerøe og i 
Braathens Safe.
n Ble heltidstillitsvalgt i 
Handel og Kontor, LOs tredje 
største forbund, i 1998, og var 
nestleder i forbundet fra 2004.
n På LO-kongressen i 2013 ble 
hun valgt til førstesekretær i 
LO. På kongressen i 2017 ble 
hun valgt som første nestleder.
n Natt til tirsdag døde sittende 
LO-leder Hans-Christian 
Gabrielsen. Følsvik ble onsdag 
innsatt som ny leder.
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