Politikeren, hattemakeren og kongen
Så har to jurister, Middelthon & Plathe, fortalt oss at administrasjonen i Stavanger kommune kun har gjort ‘kva gjerast skulle’. Utført det politikerne ba om. Kanskje noe kantete, slik enkelte har
opplevd det, men dog, administrasjonen har gjort jobben. Det
gjelder Stavanger kommunes friområdeprosjekt.
Vi er også blitt fortalt hvordan lovverket på området er og fungerer. Greit, men likevel ugreit.
I tillegg trenger trangbodde Stavanger friareal, så rett har også politikerne gjort. I hvert fall et stykke på vei. Arealbehovet, størrelsen, kan sikkert diskuteres. Og dessverre, det kan nok også fordelingen av godene og ulempene ved at byen vokser. For her er det
ifølge Aftenbladets reportasje om gevinster i byggebransjen, mye
goder å hente. Utbyggerne – også de en del av byutviklingen - vet
å utnytte politikernes disposisjoner, og kan tillate seg. Der i gården
er det ikke snakk om samme offentlige prisregulering som den
grunneieren utsettes for. Uten at det dermed er sagt at markedsmekanismene er det store Heureka.
Forskjellsbehandling er imidlertid noe som setter følelser i sving.
Enten det gjelder formaliteter, hvordan ulike typer aktører i byutviklingsprosessen håndteres, eller at enkeltpersoner og selskaper
får det til for seg mens andre må slite og betale for vinnernes suksess.
«Egeninteresse driver også norske politikere», sa for litt siden tidligere stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim til Aftenbladet. Og
slik er det nok også i Stavanger. Vi ser om og om igjen eksempler
på at politikere først får sikre seg og sitt, for så å drive politikken
på andres bekostning. Eller på sin måte, via sine nettverk, får utnytte mulighetene som byr seg til egen vinning.
Dette er noe av det første de folkevalgte bør rydde opp i. Og klarer
de ikke det sjøl, får de av dem med ‘rene hjerter’ sørge for at vi
velgere i større grad får anledning til å hjelpe, til å stryke og kumulere. Det finnes mange dyktige politikere, men de står ikke alltid
forhåndskumulert på toppen av valglistene.
Dernest får politikere og jurister stikke hodene sammen og finne
løsninger som bedre fordeler godene. Gjør noe mer enn Frp-roperten som kun forsterker det vi alle vet. Det hører ingen steds
hjemme å ta fra folk eiendom for 20 kr kvadratmeteren, mens
samme eller tilsvarende jord i neste runde kan tilbys for svimlende beløp som ikke på noen måte står i forhold til det som i mellomtiden er gjort med den. Slikt blir det støy av. Og slik må det
bare bli når det på den ene siden er strenge reguleringer, mens et
fritt marked - som langt på vei utnytter folks basale behov - får
råde på den andre.
Få orden på systemkonflikten, og spar samfunnet for ulikebehandlinger som usaklig bidrar til å holde liv i holdninger om hvor greit
det er at skilnaden er stor, selv om de alle, både politikeren, Jørgen og kong Salomo, kom nakne til vår jord. Det er politikerens
jobb å lage lovene, og kongens menns å sørge for at også hattemakeren ser seg som en likeverdig aktør ved felleskapets bord.

