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Oppstart for Ringeriksbanen om fem-seks år!
innlegg
Magne Rommetveit
Stortingsrepresentant for Ap

ll I år er det 20 år sidan Stortin-

get vedtok byggjing av Ringeriksbanen. I Hordaland Ap vil me nå
retta blikket framover, med sikte
på oppstart for byggjing seinast i
2018-2019.

ll Eg skal vakta meg vel for å sei
at me i dag må vera glade for at
Stortinget sitt vedtak i 1992 ikkje
vart fulgt opp slik planane førelåg. Likevel er det jo eit faktum at
Samferdselsdepartementet si vraking av konseptvalsutgreiinga no
opnar for at ein Ringeriksbane
kan planleggjast og byggjast med
dobbeltspor, med høg fart (250
km/t), og med moderne signalanlegg. Dersom ein skulle fulgt dei
gamle planane, trur eg ikkje at me
ville fått ein Ringeriksbane med
den standard og med den attraktivitet me alle ynskjer. Enkeltspor,
låg fart og gammaldags signalanlegg ville ikkje vore framtidsretta.

ll Hønefoss-området og Rin-

gerike framstår som eit fantastisk framtidig buområde for å ta
imot ytterlegare vekst og folketalsauke på det sentrale Austlandet.
Og med raskt dobbeltspora togsamband mot Oslo, så må det jo
vera heilt ypparleg å busetja seg
her.

Arbeidarparti
hadde nyleg Bergensbanen og
Ringeriksbanen oppe som sak på
sitt representantskapsmøte. Her
var det klare vedtak om at det
vidare planarbeidet må føra til
at byggjinga startar opp seinast
2018-2019. Og så får vidare prosess med Nasjonal transportplan
(NTP) sjølvsagt visa om ein når
fram.

innlegg
Laila Dåvøy
Stortingsrepresentant for KrF

ll Regjeringen løper fra løftet

om 12.000 nye sykehjemsplasser
innen 2015. Det var i forrige valgkamp statsministeren lovte dette.
Han har nå omdefinert det til å
være et tilsagn om 12 000 nyopppussede plasser. Det hjelper lite
for de om lag 3 000 gamle og syke
som i dag sitter og venter på et
heldøgnstilbud.

ll Eldre mennesker må sikres

rett til en verdig omsorg. Det betyr sykehjemsplass når de trenger
det. Det betyr mulighet for aktivitet og mulighet for å komme ut.
Det betyr lindrende behandling
ved livets slutt. Dette er viktige
deler av avtalen om en verdighetsgaranti i eldreomsorgen som
KrF inngikk med regjeringsparti-

Julie Andersland
Venstre

ll Svein Tore Havre, kommenta-

tor for BA, skrev tirsdag 20. november om at Bergen må få ansvaret
for kollektivtrafikken tilbake, slik vi
med hell hadde det i en prøveperiode frem til 2007. Jeg er hjertens
enig med ham.

også full tilslutning til NTP-utkastet sine formuleringar om at
Bergensbanen vil kunna tilby eit
sterkt forbetra tilbod ved å byggja
Ringeriksbanen og oppgradera eller byggja nytt på strekninga Bergen-Voss, og at det mellom Hønefoss og Voss vert gjort naudsynte
tilpassings- eller utbetringstiltak
for å sikra eit godt totalkonsept.

ll Det var Venstres samferdsels-

minister Torild Skogsholm som i
sin tid gav Bergen ansvaret for kollektivtrafikken i egen by. Vi er det
eneste partiet som hele veien har
vært konsekvent i denne saken:
Venstre i bystyret i Bergen, på
fylkestinget i Hordaland – og ikke
minst på Stortinget og da vi satt i
regjering – har vært samstemte om
at de store byene må kunne velge å
ta ansvar for sin egen kollektivtrafikk.

ll Eg har jo høyrt at du gjer

ene og Venstre i 2007. Kommunene skulle kompenseres for de
økte utgiftene dette medførte.

ll Så langt er det bygget under

1000 nye plasser, og i regjeringens budsjett foreslås kun 1750
nye plasser neste år. Behovet vil
eksplodere i årene som kommer.

ll I KrFs alternative budsjett

foreslår vi over en milliard kroner for å sikre omsorgstjenester
til alle. Vi øker de frie inntektene
til kommunene med 750 millioner kroner, slik at kommunene
kan øke kvaliteten i eldreomsorgen. Vi vil sørge for at det bygges
2000 flere sykehjemsplasser enn
det regjeringen legger opp til, totalt 3750 plasser i 2013.

ll I de neste årenes budsjetter

vil KrF innfri løftet regjeringen
har løpt fra. Vi vil sørge for at målet om 12 000 nye sykehjemsplasser nås innen 2015.
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ll Bergen står overfor enorme

eRfaRing: Ungdommer trenger arbeidserfaring, noe mange får gjennom f.eks. jobb i en hamburger-

kjede.
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Gi fremtidens ledere
erfaring og muligheter
innlegg
Olli Kilpi
Adm.dir. i McDonald’s Norge
Jan Olav Brekke
Forbundsleder i Lederne

i

de siste månedene har mange ungdommer fått sitt første møte med arbeidslivet
gjennom sommerjobben.
Arbeidsgivere ønsker å rekruttere
unge ledertalenter med både utdanning og praktisk arbeidserfaring. Derfor er det viktig at all erfaring er med på å gi ungdom det
som er nødvendig for å hjelpe dem
et steg nærmere drømmejobben.
ll McDonald’s Norge AS og fagorganisasjonen Lederne mener at
arbeidsgivere må legge til rette for
unge arbeidstakere slik at de får en
god introduksjon til det norske arbeidslivet og dens tradisjon og organisering, og en nyttig erfaring
med seg til en fremtidig lederjobb.
ll Tall fra SSB viser at andelen
med høyere utdanning i befolkningen stadig øker. I en situasjon
hvor arbeidsgivere kan velge blant
høyt utdannede kandidater, viser
det seg at arbeidserfaringen er der
hvor unge mennesker kan skille
seg ut i søkerbunken. Arbeidserfa-

ringen er det området hvor unge
mennesker har minst å fare med.
ll Spørsmålet vi stiller er om
vi ønsker et samfunn med ledere
som kun har teoretisk erfaring. Vi
ser verdien av praktisk arbeidserfaring, erfaring fra organisasjonsliv og frivillig arbeid og annen
praktisk livserfaring. Og vi tror at
arbeidsgivere kan hjelpe ungdom
med å skaffe seg nyttig og nødvendig arbeidserfaring, om det så er
for kortere engasjementer i sommerferien, deltidsjobb ved siden av
skolen eller den første jobben etter
fullført utdanning. Dette er verdifullt som supplement til utdanning.
ll I rapporten «Ungdom og arbeidsliv 2012» har McDonald’s
spurt norske personalsjefer og
ungdom mellom 15 og 25 år om
kunnskap og holdninger til arbeidsliv. Resultatene viser at personalsjefene ser etter ungdom med
praktisk arbeidserfaring, og mange
mener at mangelen på dette er en
barriere for mange unge på jobbjakt. Ungdommen, på sin side,
savner praktisk arbeidserfaring og
er høyt motiverte for å jobbe i ferier og ved siden av studiene.
ll Undersøkelsene viser også at
ungdom er opptatt av arbeidsmiljø og hvordan de blir behandlet på
jobb. Det er også McDonald’s som
arbeidsgiver og Lederne som fagor-

DAGENS SITAT

Vi har fått en for
stor kontroll- og tilsynsstat. Vårt ønske om å
kontrollere kvaliteten kan
faktisk bli så omfattende at
det går utover kvaliteten.

innlegg sendes til BA-debatt, postboks 824 Sentrum,
5807 Bergen.

bli kuttet hvis de er for lange.

innlegg

ll Mitt eige fylkesparti gav

KrF vil skaffe 12.000 nye
sykehjemsplasser
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Bussen tilbake til Bergen

ll Hordaland

det heilt store viss du tek bukta
og begge endane. Her trur eg det
er meir snakk om at me no konsentrerer oss om begge endane,
nemleg strekningane Voss- Bergen og Hønefoss-Oslo. Kjem me
på rett spor her, og då for det
meste på dobbeltspor og med
høg fart, ja då trur eg at sjølve
bukta, strekket mellom Voss og
Hønefoss også vil fungera som
eit godt bindeledd mellom to av
landsdelane våre, som er svært
avhengige av kvarandre når det
gjeld utveksling av både folk og
gods.
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ganisasjon. Vi mener at alle medarbeidere, unge som gamle, skal ha
forutsigbare og gode arbeidsforhold, i tråd med de beste prinsipper i norsk arbeidsliv.
ll Det ligger et særlig ansvar på
arbeidsgivere å gi ungdom en god
introduksjon til arbeidslivet. Motivasjonen for å arbeide er tilstede
og det er helt avgjørende å gi ungdom en god start på karrieren. En
arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, dyktig ledelse og muligheter
for de ansatte til å gjøre karriere,
gir også gode resultater for bedriften. Tidligere har mange snakket
om dårlige holdninger blant yngre
arbeidstakere. Sammen slår vi tilbake på myten om at ungdom er
late og har dårlig arbeidsmoral.
Vår erfaring er at ungdom er høyt
motiverte for å jobbe og har god arbeidsmoral. Vi mener at det er arbeidsgiveres ansvar å tilrettelegge
for at ungdom blir godt tatt i mot.
Undersøkelsen viser at arbeidsmiljø og at bedriften behandler dem
bra er viktig når ungdom søker
jobb.
ll Ta godt i mot arbeidssøkende
ungdom. Se på dem som en ressurs
som er høyt motivert for å jobbe.
På vei mot drømmejobben har de
behov for arbeidserfaring, og blant
disse finner vi også noen av fremtidens ledere.

utfordringer knyttet til befolkningsvekst og arealbruk. Vi trenger
tusenvis av nye boliger de nærmeste årene, og skal vi sikre en bærekraftig utvikling, må vi bygge slik
at folks transportbehov reduseres.
Det kan ikke være slik at alle må ta
bilen for å komme til jobb, skole,
barnehage og butikken. Da vil biltrafikken øke, køproblemene øke,
klimagassutslippene øke og byluften bli dårligere. Det er ingen tjent
med.

ll Derfor må vi bygge tettere og

vi må bygge langs kollektivakser.
Problemet vi som byutviklingspolitikere i Bergen står overfor er
at vi kan bestemme hvor det skal
bygges, men vi kan ikke bestemme
hvor bussene skal gå. Det gjør det
vanskelig å sikre en klimavennlig
byutvikling i byen vår. Vi trenger
å se dette i sammenheng slik at vi
kan sørge for at bussene går ofte
dit vi bygger mange boliger og store arbeidsplasser.

ll Heldigvis har vi i dag fylkes-

politikere – med Venstre i spissen
– som har gjort kollektivtrafikk til
fylkeskommunens prioritet nummer 1. Det er det ikke sikkert det
blir dersom Bergen overtar ansvaret. Likevel er det avgjørende for
storbyenes vekst at kollektivtilbud
og utbygging kan ses i en sammenheng. Kun slik kan vi sikre en bærekraftig utvikling.

ll For at vi med hell skal klare

det, må byene selvsagt styres av
politikere som er villige til å prioritere kollektiv høyest. Det er det
opp til velgerne å bestemme.

statsministeren
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Det skjer kvalitetsarbeid
innlegg
Hilde Onarheim
Byråd for helse og omsorg

M

ed jevne mellomrom slår BA opp
Fylkesmannens tilsynsrapporter ved
sykehjemmene i Bergen. Ofte brukes store ord, og for de som kjenner innholdet i sakene kan det av
og til være vanskelig å kjenne seg
igjen i det som skrives i BAs spalter.
ll Når BA «avslører» disse tilsynsrapportene, så er det paradoksalt
nok en del av sykehjemmenes kvalitetsarbeid som «avsløres». Kvalitetsarbeidet er svært omfattende,
og består av mange aktører som
alle ønsker å bidra til best mulig
kvalitet i tjenestene på byens sykehjem. For at BAs lesere også skal
kjenne denne siden av sykehjemmene, finner jeg det nødvendig
med en liten gjennomgang av kvalitetsarbeidet som gjøres.
ll Først og fremst har sykehjemmene en rekke felles rutiner og
prosedyrer for hvordan ulike situasjoner på sykehjemmene skal
håndteres på best mulig måte. Institusjonssjefer og avdelingsledere
jobber for å sikre at disse følges,
og ansatte bestreber seg på å følge
dem. Det lykkes vi stort sett med.
Men tjenestene våre er ikke perfekte, og av og til er ikke jobben vi
gjør god nok. Dersom tjenestene
ikke oppfyller kravene i lover, forskrifter, eller i kommunens egne
retningslinjer og rutiner, regnes
dette som et avvik. Alle avvik skal
registreres og meldes til nærmeste
leder. De fleste avvikene som registreres er små, og institusjonen går
da gjennom avviket og setter inn
nødvendige tiltak for å forhindre at
avviket gjentar seg. Tiltakene kan
for eksempel være dialog om håndteringen av saken med den enkelte ansatte, eller å bedre sykehjemmets rutiner, dersom disse ikke har
vært tydelige nok. På denne måten
får vi en bedre praksis.
ll Hva er så Fylkesmannens rolle knyttet til disse avvikene? I gitte tilfeller skal avvikene meldes til
Fylkesmannen, som så åpner tilsynssak. Andre ganger er det Fylkesmannen selv som tar initiativ
til å føre tilsyn med sykehjemmene, basert på nasjonale føringer.
Til sist kan pårørende eller andre
involverte ved sykehjemmet kontakte Fylkesmannen for å be om at
tilsyn gjennomføres.
ll Fylkesmannens vurderinger
og konklusjoner fremkommer i
en tilsynsrapport, og dersom konklusjonene er av en negativ art, er
det ofte disse som danner utgangspunkt for BAs artikler. BA avslører
med andre ord ikke noe som helst,

løvåsen sykeHJem: Det foregår mye kvalitetsarbeid også her.

Hver dag og hver
time pågår det et
kontinuerlig forbedringsarbeid i våre
tjenester på sykehjemmene.
men viderebringer vurderinger og
konklusjoner fra helse- og omsorgssektorens kvalitetssystemer.
ll Den foreløpig siste tilsynsrapporten som er omtalt handler om
Løvåsen sykehjem, og ble beskrevet som en «sjokkrapport» og «kriserapport». Her er det et kraftig
misforhold mellom BAs fremstilling av rapporten, og størrelsen
på tiltakene som var nødvendige
å gjennomføre før Fylkesmannen
avsluttet saken.
ll Når Fylkesmannen avslutter
en tilsynssak, innebærer det at de
vurderer forholdene til å være tilfredsstillende. Det at opposisjonspolitikere i etterkant går ut i BA og
ber helsebyråden om å rydde opp
i saken, kan være et tegn på at BA i

sin fremstilling av saken i for liten
grad har vektlagt at dette er en avsluttet sak.
ll Det faktum at avviket er lukket, er imidlertid ingen sovepute
for oss som er involvert i sykehjemmenes kvalitetsarbeid. Vi er hele tiden ute etter å bedre kvaliteten i
våre tjenestene. Noen viktige satsingsområder kan nevnes:
ll Ved hvert sykehjem er det et
lokalt kvalitetsutvalg, der for eksempel styrer, avdelingsleder, tillitsvalg, fagsykepleier og lege kan
delta. I kvalitetsutvalget tas utfordringer ved sykehjemmet opp.
Blant annet tas alle meldte avvik
opp her. I tillegg har Bergen kommune en sentral kvalitetsgruppe
som tar opp overordnete problemstillinger som gjelder alle sykehjemmene i Bergen.
ll Bergen kommune har opprettet en egen etat for alders- og
sykehjem som følger opp sykehjemmenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon.
Etaten har jevnlige møter med institusjonssjefene, og har i tillegg
driftsoppfølging av hvert sykehjem minst én gang i året. Her tas
en rekke forhold opp, blant annet
sykefravær, klager fra beboere og
pårørende, internkontrollsystemer
og forsvarlighet i bemanningen.
ll Kommunen har også et eget
styringskort med ulike indikatorer som sykehjemmene blir målt
på. Dette kan være om de følger
retningslinjer for ernæringsarbeid,
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gir opplæring av assistenter i helgestillinger, eller økonomi.
ll Vi har nylig opprettet egne stillinger som kvalitetsrådgivere for
sykehjemmene. To ansatte skal
jobbe med særskilte utfordringer
for sykehjemmene. Den ene kvalitetsrådgiveren jobber nå med
å utvikle internkontroll og kvalitetssystemer, og den andre kvalitetsrådgiveren skal jobbe med å
utarbeide felles fagprosedyrer og
rutiner for sykehjemmene i Bergen.
ll Vi har også mange prosjekter
som er viktige for å bedre kvaliteten på tjenestene ved sykehjemmene. Vi satser for eksempel på
ernæring, multidose og bedre
medisinbruk. I tillegg har Bergen
kommune et omfattende kompetanseløft, og Utviklingssenteret
for sykehjem og hjemmetjenester
jobber med å videreutvikle sykehjemstjenestene. Byrådet ønsker
også å innføre mer brukerrettede
turnuser på sykehjemmene. Bare
for å nevne noe.
ll Hver dag og hver time pågår
det et kontinuerlig forbedringsarbeid i våre tjenester på sykehjemmene. Jeg håper at BAs journalister
også kan ha et omfattende kvalitetssystem, for å sikre en balansert
og riktig fremstilling av våre sykehjem og andre viktige samfunnsområder. Det er ikke nødvendigvis
tilfelle i dag.

Piddien

Fredete trær ødelegger
fredet teater. – Eg advarer mot sterke
scener...

