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Eldre støtter ordføreren
mer i Eldrerådet at Lunden
måtte bevares til alt var klarlagt
med det nye sykehjemmet.
Hadde dette rådet blitt fulgt,
ville ombygging på Nygård
kunne blitt gjort med mindre
ulemper enn det som nå må
forventes.

Innspill
ragnar KlaveneS

Leder av Eldrerådet

D

et er stor forvirring
når det gjelder tafatte politikere som
ikke kommer noen
vei med sykehjemsutbyggingen. I «Leve hele livet»-reformen går det frem at «kommunene bør involvere eldre med å
planlegge og utforme nærmiljø
og lokalsamfunn».

At leder/nestleder i HSOutvalget fortsatt
går inn for å bygge det nye
sykehjemmet på leirgrunn,
er det mange som ikke
forstår.

"

da BeStemmelSen om å bygge nytt sykehjem for 174 pasienter høsten 2015 ble behandlet av
Eldrerådet, var det skepsis i rådetm og det ble føyd til at også
andre alternativer måtte vurderes. Tre år senere og etter bruk av
mange millioner kroner kommer
vurderingen om alternativer.
i janUar 2017 anbefalte alle 22
medlemmer og varamedlem-

For de aller
fleste som bor på
Nygård og deres
pårørende vil oppgraderte
rom med et noe mindre
eget bad bli godt mottatt.

"

de mange uttalelser som
kommer fra politikerne, tyder
på at de har dårlig kontakt med
brukerne. Det er spesielt politikerne i helse, sosial og omsorgsutvalget (HSO) som må ta
ansvaret for den bedrøvelige situasjonen kommunen har
kommet i. For ikke så lang tid
tilbake ønsket HSO at nytt sykehjem skulle stå ferdig i 2019. Nå
er vi heldige om oppstarten
kommer i 2019 og at det blir ferdig i 2022. At leder/nestleder i
HSO-utvalget fortsatt går inn
for å bygge det nye sykehjemmet på leirgrunn, er det mange
som ikke forstår.
med ti mot én stemme går Eldrerådet inn for ordførerens
forslag om «Alt på Nygård». I tillegg til å oppgradere nåværende bygg til 108 plasser, vil Eldrerådet begrense økningen til
ett tilbygg med opp til 64 plasser. Det må inkludere avgrensede plasser og egen sansehage
for spesielt krevende pasienter.
det er ikke ønskelig at det i til-

SyKeHjem: Med ti mot én stemme går Eldrerådet inn for ordførerens forslag om «Alt på Nygård»,
foto: KUrt andré HøyeSSen
skriver Ragnar Klavenes.
legg kommer omsorgsboliger
på Nygård-tomten. Det er beklagelig at det ikke er realistisk
å oppgradere nåværende Nygård-bygning til full Husbankstandard på 28kvadratmeter
inkludert bad på 6,7 kvadratmeter. For de aller fleste som
bor på Nygård og deres pårørende vil oppgraderte rom med
et noe mindre eget bad bli godt
mottatt. Det kom tydelig frem
på Eldredagen 1. oktober da for-

samlingen på 135 personer kom
med en rungende applaus da
det ble nevnt at fortsatt bruk av
Nygård var et aktuelt alternativ.
De fleste alternativene baserer
seg på at åtte rom på Møylandsenteret blir brukt for å ivareta
sykehjemsplasser. Det kan bli
et nødvendig midlertidig alternativ, men da må de som blir
bosatt på disse åtte plassene, bli
behandlet som om det var sykehjem. Det vil si at de ikke skal

betale husleie eller for mat.
det er kommunevalg neste år,
og vi eldre vil følge veldig godt
med i hva de forskjellige partier
vedtar den 23.10. med hensyn
til nytt sykehjem. Både ordfører, eldrerådet og eldre i kommunen mener vi nå må komme
videre. Da er konklusjonen at
oppgradering sammen med nybygg på Nygård, er det eneste
realistiske alternativet.

Viktig å sikre arbeidsplassene i ColorLine
Kommentar
monica PaUlSen

Leder YS-forbundet Negotia

I

forslag til statsbudsjett
foreslår regjeringen å legge til rette for at ColorLines passasjerferger mellom Oslo og Kiel skal få skifte
flagg og dermed lønne beset-

ningen lavere. Dette er i realiteten dumping av lønnsvilkår og
svært problematisk. Negotia
ber stortingsflertallet skrote
dette forslaget.I forslaget til
statsbudsjett har regjeringen
fulgt opp den forskriftsendringen som ble varslet i februar.
Dersom dette vedtas, blir det
mulig for passasjerskip i fart
mellom Norge og utlandet, og
med seilingsdistanse på over
300 nautiske mil, å gå over til

registrering i Norsk Internasjonalt Skipsregister (Nis).

KonKret Betyr dette at ColorLine kan lønne sin besetning
lavere.

Jeg registrerer
at regjeringen
bruker som argument at dette blir gjort for
å sikre enda flere arbeidsplasser på land.

PrinSiPielt er dette problematisk. Det handler om å gi lavere lønn til en gruppe arbeidstakere under dekke av at de skal
beholde jobbene sine. Realiteten er at dette er sosial dumping,
og det aksepterer ikke Negotia.

"

jeg regiStrerer at regjerin-

gen bruker som argument at
dette blir gjort for å sikre enda
flere arbeidsplasser på land,
som ColorLine truer med å flytte dersom de ikke får trumfet
gjennom denne nettolønnsordningen. Vi kan ikke ha en næringspolitikk som bygger på utpressing.
Her må Stortinget stå fast på
viktige prinsipper og skrote
denne ordningen.

