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16. juli avslørte Aftenpos-
ten skandaløs bruk av 
svindyre private konsulen-
ter i helse- og e-helsedirek-
toratet. Det dreier seg om 
prosjektet for et nytt 
helseregister, Akson, 
beregna til å koste svim-
lende 22 milliarder. 

Den elleville pengebru-
ken i Akson-prosjektet fant 
sted mens en innleid 
konsulent satt på begge 
sider av bordet: både som 
innleid prosjektleder i det 
statlige direktoratet og som 
deleier i et privat selskap 
som ble tildelt kontrakter 
fra det samme direktoratet. 
En rekke eksperter omtalte 
skandalen som problema-
tisk rolleblanding og brudd 
på anskaffelsesregelverket. 
Konsulentskandalen i 
Akson må granskes. 

Det er i tillegg kommunene 
som blir sittende med 
regninga. Det er nemlig 
kommunene som skal 
betale for kostnader til 
kjøp, etablering, innføring 
og forvaltning av Akson, 
inkludert enorme honora-
rer og overskudd til private 
konsulentselskaper. Det 
kan bli nok til å knekke 
ryggraden på mange 
norske kommuneøkono-
mier som allerede er 
pressa. 

Rødt godtar ikke at 
statens uforsvarlige 
pengebruk på svindyre 
private konsulenter skal 
veltes over på kommune-
ne. I en rekke kommuner 
har vi fremma forslag om å 
si nei til deltakelse i det 
svindyre prosjektet. For 
selv om Akson ikke skal 
innføres før i 2030, viser 
avsløringen at sløsinga 
allerede er godt i gang. 

For oss er det uforståelig 
om norske kommuner som 
i mange tilfeller knapt har 
råd til viktige velferdsord-
ninger for innbyggerne 
skal betale for sløsing og 
overprisa konsulenter i 
statlige direktorater. 

Rødt er for et nytt system 
for behandling av pasient-
data på tvers av kommune-
grensene. Men Akson er 
både for dyrt, for sentrali-
sert og for prega av ufor-
svarlig konsulentbruk til at 
vi kan støtte det. Heldigvis 
har ikke Stortinget gitt sin 
endelige godkjenning til 
Akson og mye tyder på at 
vi kan få flertall slikt at det 
blir satt i gang en gran-
sking. 

Rødts politikk i denne 
saken er nemlig krystall-
klar: Vi godtar ikke at 
fellesskapets midler sløses 
bort til privat berikelse.

Seher Aydar,
vararepresentant i

Rødts stortingsgruppe
seher.aydar@stortinget.no

Hvem får 
regninga?
KONSULENT
BRUK
Seher Aydar

En mer enn tretti år gammel 
tradisjon brytes i sommer. 
Det kommer ingen jente- og 
guttelag fra Mathare-slum-
men i Nairobi til Norway 
Cup. Både i Norge og Kenya 
er slike turneringer avlyst på 
grunn av covid-19. Mens 
våre ungdommer er i ferd 
med å begynne trening og 
kamper, blir ungdommer i 
Mathare skutt på av politiet. 
De siste ukene er 17 drept. 
Den siste var en 13-åring 
som lekte.

Derfor er ikke fotball så 
viktig lenger i Mathare. 
Organisert ungdom – cirka 
40 prosent av alle under 24 år 
– står overfor mer grunnleg-
gende utfordringer: hvordan 
sikre at lokalsamfunn og 
innbyggere overlever?

Selv om smittetallene 
øker, er det ikke primært 
pandemien som dreper i 
Kenya-slummen. Hovedut-
fordringene er sult og 
kriminalitet, vold mot 
kvinner og barn, samt et 
«trigger happy» politi. I en 
årstid med regn og kulde 
øker smittetall og sosial 
spenning også fordi myndig-
hetene i et annet av byens 
100 slumområder har latt 
hjemmene til 5000 mennes-
ker raseres. 

Frykten for covid-19 øker 
alles sårbarhet. Kampen for 
å overleve blir tøffere. 
Mindre enn noen gang gir 
det mening å sammenligne 
urban og rural fattigdom. 

Den strukturelle ulikhe-
ten i Kenya har rot i britisk 
kolonistyre (1895-1963). 
Kenyas apartheid-fortid 
reflekteres godt i Mathare-
landets eldste slum. I dag 

betaler 90 prosent av innbyg-
gerne i Mathare husleie til 
såkalte «slumlords». En 

miks av lokale og nasjonale 
politikere, entreprenører og 
forretningsfolk har tilegnet 
seg kontroll over statlig land. 

En forutsetning for å 
overleve i slummen er at folk 
organiserer seg. Det gjelder 
særlig kvinner og ungdom. 
Mathare har vært et sat-
singsområde for norske 
utviklingsaktører, med barn 
og ungdom som målgruppe. 
Enkeltpersoner, frivillige 
organisasjoner, Norges 
Fotballforbund, UD og Norad 
har i flere tiår støttet idretts-, 
likestillings-, miljø- og 

utviklingsarbeidet til 
Mathare Youth Sports 
Association. Den har frem-

met gutter og 
jenters 
deltakelse og 
ledelse på 
innovativt vis. 
Ett eksempel 
på at en lykkes 
er Mathare 
Uniteds 

utvikling fra «slumklubb» til 
ledende elitelag på tross av 
hindringer fra et korrupt 
fotballforbund. Kenyas 
landslagskaptein er fra 
Mathare. 

Etter 30 år med jente- og 
guttelag i Norway Cup er 
Mathare blitt et begrep i 
norsk idrett. Brumunddal, 
Sotra, Søgne, Asker, Stabæk, 
Start og flere andre klubber 
har vært vertskap for både 
fotball-lag og kulturgrupper. 
Men har Mathare nå blitt 
glemt? 

Muasa leder Mathare 
Environment Youth Informa-
tion Centre. Han deltok på 
Askers ungdomskonferanse i 
2019 og møtte statsminister 
Solberg. I juni skrev han 
brev til henne og viste til 
utfordringene, men også 
mulighetene som covid-19 
betyr for Mathare og andre 
slumområder i Øst Afrika. 
Muasa har ikke fått svar.

Habitat Norge, en Mathare-
partner, har skrevet brev til 
UD, Norges Fotballforbund 
og Norsk toppfotball. 
Foreningen har også søkt om 
midler til å utvide «One 
Stop»-infrastrukturen og 
«håndvask-aksjonen». De 
har heller ikke fått svar og 
har satt i gang en egen 
innsamling. På habitat-nor-
ge.org kan du lese mer om 
aksjonen.

Erik Berg,
leder for Habitat Norge

erierikberg@yahoo.com

Mathare, ikke i våre hjerter?

ARBEID MOT FATTIGDOM: En forutsetning for å overleve i slummen er at folk, særlig ungdom, 
organiserer seg, skriver forfatteren. Her dekoreres veggene på Mathare One Stop Youth Centre. 

Fotball er  
ikke lenger  
så viktig i  
Mathare.

BISTAND
Erik Berg

Det var sommerferie i Kirke-
departementet. Kirkestatsråd 
Hans Riddervold var nettopp 
reist på ferie. Derfor ble det 
ferievikaren, finansminister 
August Manthey, som fikk 
æren av å sende M.B. Land-
stads Kirkesalmebog til alle 
landets sokneprester i to 
eksemplarer – på denne dagen 
for 150 år siden, 25. juli 1870. 

Etter 18 år forelå endelig 
den første norske kirkesalme-
boka etter mange år med 
diskusjon, særlig om Land-
stads forsøk på å fornorske 
språket ved å ta inn ord og 
vendinger fra «folkespråket». 
Et konkurrerende salmebok-
prosjekt i regi av Andreas 
Hauge, Hans Nielsen Hauges 
sønn, kompliserte også 
prosessen.

I oktober 1869 ble salme-
boka lagt fram i regjeringen 
til autorisasjon. Autorisasjo-
nen ble gitt til tross for at 
statsråd Frederik Stang «med 
Suk» tiltrådte. Han mente 
fortsatt språket var «utaale-
ligt». Denne forbeholdne 
mottakelsen av salmeboka i 
regjeringen hindret likevel 
ikke at samme regjering 
hedret Landstad med å slå 
ham til Ridder av St. Olavs 
Orden «for fortjenstfuld 
gejstlig Virksomhed» i mai 
1870. 

Ei ny kirkesalmebok kunne 
ventes å selge i store kvanta. 
Det ble J.W. Cappelen som 
vant departementets anbuds-
runde og forpliktet seg til å 
trykke et førsteopplag på 
30.000 eksemplarer i petit-
format, og 5000 eksemplarer i 
en storstilt utgave. Cappelen 
overoppfylte kontrakten og 
trykket et førsteopplag på 
minst 50.000 eksemplarer.  

25. juli kunne salmebøkene 
sendes ut til landets sokne-
prester. Den første avis-
annonsen sto 5. august i 
Morgenbladet. 

Det var opp til menighetene å 
bestemme om de ville ta den 
nye salmeboka i bruk. 
Dermed ble innføringen av ny 
salmebok også kimen til 
menighetsdemokrati i Den 
norske kirke. Et flertall av 
menighetens husfedre måtte 
samtykke. Det kunne bli 
avholdt menighetsmøter om 
saken, og det kunne sendes 
rundt lister til husfedrene. 
Slik hadde man gjort det også 
da Evangelisk-kristelig 
salmebok ble innført i årene 
omkring 1800. 

Det viste seg snart at det 
ble strid mange steder, også 
om prosedyrene.

Da også Andreas Hauges 
salmebok ble autorisert i 
1873, så departementet behov 

for en fastere prosedyre. Det 
førte til at Menighetsmøtet 
ble opprettet ved kongelig 
resolusjon samme dag som 
Hauges salmebok ble autori-
sert.

De første menighetene tok 
Landstads Kirkesalmebog i 
bruk søndag 2. oktober 1870. 
Det var Mikkelsmesse og 
tradisjonell konfirmasjons-
søndag mange steder. I 
Steinkjer og Egge i Trøndelag 
og i Grønland og Gamlebyen i 
Christiania var man først ute. 

Ved utgangen av 1872 var 
Landstads salmebok innført i 
347 av landets 904 kirkesokn. 
Den var 55 år senere trykt i 
mer enn 200 opplag og i mer 
enn 3,5 millioner eksemplarer 
og fast inventar i de fleste 
hjem i Norge. 

Per Kristian Aschim, 
fagsjef i Presteforeningen  

og Førsteamanuensis II  
MF vitenskapelig høyskole

pkaschim@gmail.com

100 år med salmeboka
KIRKEHISTORIE
Per Kristian Aschim
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