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Pandatrusselen 
reddet debatten 

B ort med avbrytelsene, inn med 
resonnementene. Det fikk også 
alle partilederne til å fremstå 
bedre. I et format som ikke krever 
at samtlige er kretsmester i avbry-

telser, er det rom for flere personligheter. 
Det er befriende.

Jonas Gahr Støre (Ap) fikk muligheten 
til å utfordre både Sp og regjeringen på 
måter som faktisk var til å forstå. Han min-
net om at Senterpartiets korstog mot syke-
husplanene i Oslo bør ta i betraktning at 
det kan føre til lekkasje av fagfolk fra dis-
triktene til Oslo. Han fikk vist at Arbeider-
partiet snakker til lærerne i duellen om 
karakterkrav til lærerutdanningen, mens 
Erna Solberg snakket til foreldrene. Det 
er en tydelig skillelinje som velgerne kan 
forholde seg til.

Trine Skei Grande (V) slapp å bli 
overdøvet av tre menn i opposisjonen, og 
fikk vist frem ekte entusiasme for karak-
terbasert opptak til videregående og – tro 
det eller ei – regionreformen, som for Ven-
stre er et forsøk på flytte makt ned.

Siv Jensen (Frp) er kanskje den mest 
rutinerte av alle partilederne og håndter-
er alle typer debatter. Jensen ble Vedums 
tøffeste utfordrer. Og hun fikk utfordret 
hovedmotstander Ap på integrering, en 
duell begge kom godt fra – i sine velgerseg-
ment. De utveksler ikke så mange velgere 
lenger at det er et problem.

Audun Lysbakken (SV) fremstår ofte 
som den mest offensive i alle partilederde-
battene, og er blitt onelinereksperten. Be-
grep som «sniksentralisering» setter seg, 
det virker. Han har et svar på alt, det finnes 
ikke en endring han har noe godt å si om.

Lysbakkens hovedkonkurrent på ven-
stresiden, Bjørnar Moxnes og Rødt, er 
ikke i nærheten av så varm i trøyen. Men 
Rødt har ikke steget på målingene uten 
grunn – Moxnes er god til å holde seg til 
hovedbudskapet: Kampen mot «velferd-
sprofitører» og ellers støtte til alle former 

å Kommentar
Trine Eilertsen,  
politisk redaktør

for motstand mot regjeringens reformer.
Une Bastholm (MDG) har vokst som 

partileder – unnskyld, talsperson – og måtte 
i kveld vise frem andre sider ved MDGs 
politikk enn klima. Hun snakker godt om 
fritt skolevalg og markerte seg i duellen 
om jordvern mot Erna Solberg. Hun tref-
fer de velgerne hun skal treffe, de som 
trenger å minnes om hvilket parti som har 
klima aller øverst på prioriteringslisten.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) faller helt 
gjennom i kjeftedebattene, men gjorde 
det bedre i denne rammen. Han fikk frem 
saker der KrF kjemper på innsiden av reg-
jering – som i spørsmålet om desentrali-
sert utdanningstilbud. Han har også lært 
seg noen onelinere om KrFs familiepoli-
tikk som sitter stadig bedre. Men flere enn 
Krfs velgere savner nok humoristen Knut 
Arild Hareide i akkurat dette formatet.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har sagt 
det samme i flere år, noe som både er hans 
styrke og svakhet. Han har visst at alle re-
formene ville gå galt før de ble vedtatt og 
kan nå si at han fikk rett, mer eller mindre 
faktabasert. Han er i forbausende liten grad 
blitt utfordret av de andre, noe som er rart, 
all den tid Sp har stjålet velgere fra nesten 
samtlige partier. Vedum trenger aldri å 
svare på hva han vil gjøre for å svare på 
utfordringer med eldrebølge, rekrutter-
ingsutfordringer eller budsjetter, for den 
saks skyld.

Erna Solberg (H) kan overkjøre de al-
ler fleste med fakta og elefanthukommelse. 
Hun kan alle sakene. Utfordringen hennes 
er at livet i posisjon utløser en intens 
kjærlighet for tall og statistikk som kan 
vise at politikken virker. Det er forståelig, 
men det kræsjer fullstendig med debat-
tformen til en Vedum, som er verdi- og 
anekdotebasert, eller en Lysbakken, som 
bare slår fast: Glem statistikk, hør på folks 
opplevelser. 

Det illustrerer godt forskjellen på å sitte 
i posisjon og opposisjon. 

Vinneren av partilederdebatten fredag kveld ble 
NRK, som har lyttet til folket og endret opplegg.


