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Enig med redaktøren – det er resultatene som teller
Av Per Kristian Skulberg
Det er resultatene som teller. Og det gir oss stort pågangsmot i Senterpartiet for tiden.
Men det er også noe annet som teller, nemlig at det offentlige ordskiftet viser retningen som
den enkelte politiker står for.
Redaktøren har rett i én ting til i sin leder lørdag: mange har mye de ikke er fornøyd med. Slik
er det også med meg, det er derfor jeg ønsker å komme inn på Stortinget for å forandre alt det
jeg er misfornøyd med. Etter 30 år tett inn på folks hverdagsproblemer, som lege, er det mye
jeg ønsker å rette på, fordi jeg tror jeg vet hva folk sliter med rundt om. Det legger jeg til
grunn for mitt politiske arbeid hver dag. For meg ble Senterpartiet derfor et verdivalg.
Den dagen vi sier oss fornøyde og tilfredse, da har vi som deltar i samfunnskampen, sviktet
oppgaven vår.
Men det må være lov å glede seg når hardt arbeid gir resulter. Når jeg som styreleder kan ta i
mot alle de millionene til Eidsvollsbygningen som vi ba om, da er jeg både stolt og glad. Når
regjeringen leverer og bevilger betydelige økninger til kommunene, da vet jeg at det blir
lettere for folk å få hjelp og det blir lettere å gi hjelp der det betyr mest i hverdagen til folk.
Det er ikke alle her i landet som ønsker den retningen på offentlig sektor og tjenesteyting.
Når Senterpartiet ga brave løfter om å få i gang E-18 utbyggingen som Høyre, Venstre og
Kristelig Folkeparti stoppet, da gledet vi oss når byggingen kom i gang igjen. For vi vet, at
uten det valgløftet fra Senterpartiet, da hadde maskinene fortsatt stått stille i vårt område. Så
får vi heller leve med å bli hundset for at ikke målene alltid kan nås så fort som en håper og
ønsker.
Når Senterpartilederen gjorde Østfold til en av de aller største vinnerne i Nasjonal
transportplan, da gleder vi oss og gir uttrykk for det. Med tidenes jernbaneløft og fortsettelse
av E-18 arbeidet har vi ikke noe å skamme oss over i en historisk transportplan. At jernbanen
har blitt katastrofalt dårlig p.g.a. mange tiårs unnasluntring, det bør alle politikere skamme seg
over. Ord som skandale er ikke for svakt. Det sier seg selv at det dessverre tar år før en får tatt
igjen det tapte. Regjeringen har startet snuoperasjonen med en dobling av jernbanesatsingen
sammenlignet med det KrF, Venstre og Høyre satset. Med økt miljøbevissthet og nytt
Østfoldsykehus tror jeg for øvrig at det bare er et spørsmål om tid før togene ruller igjen fra
Rakkestad til Sarpsborg.
Det er heldigvis velgerne som skal avgjøre hvem av stortingskandidatene som de synes har
best oversikt og mest i rot virkeligheten. For at velgerne skal kunne få denne oversikten er det
viktig å fortelle hvilken retning en vil gå, hva en er glad for og hva en er misfornøyd med. Jeg
for min del kommer derfor fortsatt til å fremme valgløfter framover. Bare på den måten kan
folk skjønne at jeg vil bruke kreftene mine på nye helsegrep, nytenkning i miljøpolitikken og
kjempe mot den byråkratiseringen som unødig hemmer de fleste av oss.
Jeg tar heller sjansen på å bli hundset for ikke å nå målene raskt nok, framfor å ikke ha mål i
det hele tatt. Vi skjønner at det irriterer noen at Senterpartiet leverer, men vi gir oss ikke med
det av den grunn.

