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Korte innlegg prioriteres. Undertegn med fullt navn.
Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og
korte ned innlegg.
Du kan publisere leserinnlegg og diskutere
andres på rb.no/debatt

meninger

Innlegg kan også sendes som e-post til
leserkontakt@rb.no
Kontakttelefon: 63 97 96 09

SIGURDARSON SOLGT

Trond Rangnes overrasker ikke meg

SIGURDARSON: Solgt til
Ulvene.

LSK blir styrt
mot avvikling
Såpeopraen om Björn Bergmann Sigurdarson over og
sårt tiltrengte penger snart
inne på LSK-kontoen. Ikke de
beløp en fantaserte om i mars,
men noen smuler ble det. Litt
er bedre enn ingenting, uten
at vi som har fulgt klubben i
årevis kan se lys i tunnelen
når det gjelder det sportslige.
For meg virker det som styrt
avvikling av LSK som toppklubb. Etter snaut 40 år ser det
ut til å være over, dessverre.
Men mange kjære minner har
vi opp i åra, fra de to historiske periodene klubben var førende både sportslig og på ledersiden.
Beklageligvis er dette bare
historie som dagens sportslige
ledelse ikke vil ofre en tanke
eller bygge videre på. Det hevdes at kompetansen sitter i
veggene på Åråsen. Om så er,
hvorfor ikke ta den fram og
bruke den. Som rundt 1980 da
vi lå sist på tabellen og alt så
håpløst ut. Da tok ledelsen
grep, og da regnskap for sesongen ble gjort opp lå vi på
tredje plass. Fantastisk av
Tommy og Frank Grønlund.
I dag har vi ingen slik ledelse, da går det som det går.
Når handleturer i Afrika og
kjøp av spillere utgått på dato
blir beholdningen er det slutt
LSK som toppklubb i Skandinavia, som vi engang var.
Når det er blitt som det er,
vil jeg ønske Sigurdarson lykke til hos Wolves og Ståle Solbakken. Når RB og den sportslige ledelsen går inn for å kvitte seg med kvalitet, og klubbledelsen ikke tør sette foten
ned, er jeg redd avviklingen er
i gang Dagens sportsdirektør
har erfaring med fra sin forrige arbeidsgiver – Lyn.
Ragnar Fjærestrand
Leirsund

STATSMINISTEREN

DIREKTØR: Bodil Løkken
Bendiksen.
Romerikes Blad forteller 23. juni at Arbeidstilsynet, etter ønske fra fagforeningen Lederne,
skal inn og se på det psykososiale arbeidsmiljøet i attføringsbedriften Norasonde. Det fremkommer i artikkelen at arbeidsmiljøet har vært vanskelig i
lengre tid. Ansatte mener administrerende direktør Bodil Løkken Bendiksen sprer frykt og
usikkerhet. For utenforstående
er det problematisk å ha formeninger om hvorvidt og i hvilken
grad dette er riktig. Det hele
kan se ut som en type situasjon
som er beklagelig, men ikke
helt uvanlig, heller ikke i offentlig virksomhet. Da er det vel
naturlig at Arbeidstilsynet
kommer inn når problemene ikke lar seg avklare og løse
internt?

Uttaler seg skarpt
Administrerende direktør Bodil Løkken Bendiksen vil ikke
selv kommentere saken overfor
media. Hun henviser til styreleder Trond Rangnes. Han uttaler
seg til gjengjeld i meget skarpe
vendinger. Saken er, ifølge ham,
blitt spilt «grisete», den dreier
seg om en liten gruppe og den er
et «bakholdsangrep» der Arbeidstilsynet er blitt kontaktet
bak ledelsens rygg. Som en rosin i pølsen kan han opplyse at
«en del av dette er personalsaker jeg ikke kan kommentere,

ETTER BYFESTEN

Et flott og stort
arrangementOTT
Byfesten i Lillestrøm 2012 vil
jeg tro er en fulltreffer for de
som har stått på og jobbet en
masse for at dette også i år skulle bli bra.
Jeg var i Lillestrøm onsdag

NETTOPP! Styreleder Trond Rangnes’ uttalelser til RB er av en slik art at de ansattes klagemål over en
ledelse som skaper frykt og usikkerhet fremstår som sannsynlig korrekt, skriver innsenderen.
men det oppleves som en ren
hevnaksjon fra enkeltpersoner». Styreleder Rangnes’ uttalelser til RB er av en slik art at
de ansattes klagemål over en ledelse som skaper frykt og usikkerhet fremstår som sannsynlig
korrekt. Dette minner mer om
slette hersketeknikker enn god
ledelse.
Forbundsleder Jan Olav
Brekke i Lederne uttaler at Norasonde dessverre har utmerket
seg som et sted med unormalt
mye uro.
Norasonde er et stort sett offentlig eid aksjeselskap og har
viktige oppgaver med undervisning, utredning, kartlegging og
attføring av yrkevalghenmmede, mest for Nav. Også derfor er
det av stor offentlig interesse
hvordan bedriften ledes og dri-

ves. Akershus fylkeskommune,
Skedsmo og Lørenskog kommuner er de største aksjonærene ,
Norsk Folkehjelp har en liten
aksjepost. Ordfører Ole Jacob
Flæten i Skedsmo var til nylig
styremedlem. Ordfører Einar
Madsen i Eidsvoll var ansatterepresentant fram til han gikk i
permisjon etter ordførervalget
sist høst.

forrige uke formiddag og byen
hadde allerede da fått sitt «byfestpreg». Mye hadde allerede
kommet på plass av boder og
store seneutstyr.
Jeg og en kamerat dro til byen
både torsdag og fredag kveld for
å være med på festen, og bylivet
var godt igang. Det var god
stemning ute i Lillestrøm.
Det jeg opplevde som litt rart
i forhold til liknende arrangement omkring i Norge, var at

det ikke var noe å betale for å få
delta.
Det er vel bare å slå fast at
årets byfest i Lillestrøm er over,
og at det var et vellykket og flott
bytiltak som byr på mye verdifull kultur og et yrende fokehav
i gatene.
Et flott og stort arangement
er over for i år.

Klarert med Ahus?
Norasonde er en av mange attføringsbedrifter som konkurrerer om oppdrag fra det offentlige. Det bør derfor være overraskende at styrelederen også er direktør for divisjon psykiatri ved
Ahus. Er det klarert med direktør og styre ved Ahus? Mange
av klientene til attføringsbedrifter rekrutteres fra rus og

Kristian Larsen
Kjøpsvik

psykiatri. At ektemannen til administrerende direktør ved Norasonde sitter sammen med
Ragnes i ledergruppa til direktøren ved Ahus, har forhåpentlig intet med dette å gjøre. Rangnes selv ble ansatt i sin nåværende stilling ved Ahus av daværende direktør Erik Normann, uten utlysing. Av personlig erfaring med Ragnes’
lederstil fra dengang jeg selv
var ansatt som psykiater ved
Ahus, er jeg overhode ikke forbauset over herskesteknikk og
ordbruk når han kommenterer
denne saken.
Jeg håper for bedriftens skyld
Arbeidstilsynet kan bidra til å
rydde opp. Det bør også eierne
av Norasonde bidra til.
Hans Arvid Øberg
Eidsvoll

OVER: Byfesten.

25 ÅR SIDEN

Sjokkerende om lærerstandarden
Lærerutdanningsrådet har kartlagt den faglige bakgrunnen som norske lærere har i sine undervisningsfag. Rapporten inneholder opplysninger som ganske enkelt er sjokkerende. Og det er grunn til å spørre
hvorfor denne kraftige alarmen ikke er gått langt tidligere. Helt i tråd
med allmueskoletradisjoner fra det forrige århundre er bare kristendomskunnskap og norsk obligatoriske fag ved våre lærerhøyskoler.
Viktige fag som matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag er
såkalte valgfag. Men dette er ikke til hinder for at de ferdige studentene får full undervisningskompetanse i alle fag. Det bør ikke overraske noen at våre naboland stiller langt strengere krav for at studentene skal oppnå undervisningskompetanse.
Leder, juni 1987

