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innspill

BÆRUM KOMMUNESTYRE behand-
let i siste møte Rådmannens inn-
stilling i renovasjonssaken. Dette 
er den største innkjøps- 
fiaskoen i kommunens historie, 
og de fleste hadde nok forventet 
en mye mer detaljert redegjø-
relse på hva som gikk galt og at 
eksterne hadde evaluert hele 
den forutgående saksbehandling.  

Spørsmålet som ikke ble 
besvart, er: Hvorfor var det 
ingen «bjeller» som ringte, da 
anbudet fra RenoNorden ble så 
ekstremt mye billigere enn alle 
de andre seks byderne? 

Da vi nå skal se fremover og 
vurdere fremtidens organisering 
av søppelhentingen her i Bærum 
kommune, er det viktig at alle 
alternativer vurderes. 

I Rådmannens innstilling 
anbefaler han ikke at kommunal 
drift av tjenesten skal utredes, 
men at man går rett på en ny 
privat anbudsrunde. Har vi ikke 
lært noe av det som har skjedd? 

Her får han støtte av flertalls-
partiene i kommunestyret. Det 
forunderlige er at Høyre som 
alltid fremhever at økonomi er 
svært viktig, ikke vil være med 
på å utrede kommunal drift.  

Mange av oss tror kommunal 
drift samlet sett vil bli billigere, 
gi bedre kvalitet og ikke minst gi 
mye større forutsigbarhet. 

Det siste viser i alle fall å være 
uomtvistelig etter siste års erfa-
ring. Denne tjenesten er lovpå-
lagt, og innbyggerne må ha krav 
på å få utredet også denne drifts-
formen, da det er de som til slutt 
får regningen.

Jeg helt enig med Budstikkas 
leder 7. mars hvor de fremhever 
at alle alternativer må utredes, 
også kommunal drift. 

Det er viktig at vi får en kva-
litet på tjenesten som innbyg-
gerne fortjener. La oss nå få 
utredet begge driftsformene, da 
har vi et godt grunnlag for den 
videre diskusjonen og en riktig 
avgjørelse på en viktig tjeneste.

HVORFOR VIL Rådmannen og 
flertallspartiene ikke ha en slik 
utredning? Er de redde for et 
uønsket svar?

Alle former 
må utredes

Bjørn M. Johnsen,
leder av Fagforbundet Bærum

Klar for en bitte liten smak 
av vår?
Det blir ikke vår før folk rydder bort 
julelysene som har stått på siden 
oktober, det vil si snart seks måne-
der ... Dag Hansen

Kommunen: Ulovlig 
snødeponi på Ikeas tomt
Søke om å lage snøhaug etter 
plan- og bygningsloven. Snakk om 
teit byråkrati.

Øystein Hvesser

Herlighet – er jo bare snø som 
smelter når varmen kommer ...

Nina Hammersland

Den har vært der hvert år siden 
ombygging av Ikea. Den er bare litt 

større i år og kommer til å for-
svinne igjen. Snakk om byråkrati. 
Har de ikke noe viktigere å gjøre?

Claudia Lischewski

Hallo, det er snø!  Bjørn S. Edland

Siden oktober i fjor har nesten 
blinde Inger Berit Nielsen (80) 

kjempet mot Akershus fylkeskom-
mune om å få TT-kort (tilrettelagt 
transport), noe som gir rett til å bruke 
drosje for en viss sum hvert halvår. 
Inger Berit har hatt TT-kort i 11 år, 
men da hun skulle søke om fornyelse, 
ble det avslag. I brevet fra fylkeskom-
munen het det at «mobilitetsenheten 
legger til grunn at hun faktisk bruker 
servicelinjen, til tross for hennes syns-
hemming. Mobilitetsenheten vurderer 
derfor at Nielsen ikke oppfyller vilkå-
rene.»

Vi kan ikke se det annerledes enn 
at Inger Berit Nielsen ble straffet fordi 
hun var ærlig. I søknaden om forny-
else oppga hun som sant er at hun av 
og til bruker servicelinjen, lokalbussen 
som stopper ca. 300 meter fra huset 
hennes. – Men jeg bruker bare servi-
celinjen innimellom når jeg har med 
hjelp. Og i hvert fall ikke når det er 
glatt, sånn som nå. Dessuten kan jeg 
ikke bruke den når jeg har handlet. 
Jeg klarer ikke å bære poser siden jeg 

går med krykker, fortalte Inger Berit til 
Budstikka tidligere i vinter.

Inger Berit Nielsen klaget og sendte 
inn erklæringer fra både øyelege og 
fastlege. «Hun kan ikke se hva som 
står på bussene. Hun kan knapt ta seg 
rundt på egen hånd med dette synet. 
Hvis TT-kort-ord-
ningen overhodet 
skal ha en mening, 
skal selvfølgelig 
denne pasienten ha 
TT-kort. Noe annet 
er totalt uaksepta-
belt», skrev øyele-
gen. «Jeg finner det 
hele totalt meningsløst», skrev fast-
lege Thor Ivar Greibrokk, som støttet 
øyelegen fullt ut.

Dermed endte saken i klage-
nemnda, men før den ble behandlet 
der, fikk Inger Berit brev fra Fylkesad-
vokaten der hun igjen ble bedt om å 
dokumentere at hun ikke er i stand 
til å bruke servicelinjen. I våre øyne 
er dette på grensen til trakassering. 
80-åringen hadde gjennom legeer-

klæringene for lengst og til de grader 
dokumentert at hun ikke er i stand til 
å benytte vanlig kollektivtransport.

I forrige uke ble saken endelig av-
gjort i klagenemnda, som besluttet at 
Inger Berit Nielsen skal få sitt TT-kort. 
Selvsagt vel og bra, men det skulle 

egentlig bare man-
gle. Vi merker oss 
at klagen ikke inne-
holdt andre opp-
lysninger enn dem 
Inger Berit Nielsen 
ga i sin søknad om 
fornyelse av TT-
kortet. Det er med 

andre ord all grunn til å spørre seg 
hvilke vurderinger mobilitetsenheten 
gjorde i sin opprinnelige behandling. 
Og det er mildt sagt et tankekors at 
avgjørelsen ville stått ved lag dersom 
Inger Berit Nielsen ikke hadde orket å 
klage, godt hjulpet av Blindeforbun-
det og Budstikkas omtale av saken. 
Det er heldigvis mulig for den lille 
mann – i dette tilfelle kvinne – å vinne 
frem overfor offentlige myndigheter.

Bedre sent
enn aldri

TOK OPP KAMPEN: Inger Berit Nielsen fikk endelig tilbake TT-kortet. Den første drosjeturen skal 80-åringen fra Tol-
lefsløkka ta til den faste mandagsbridgen i Asker.  FOTO: TRINE JØDAL

«Avgjørelsen ville 
stått ved lag 

dersom Nielsen ikke 
hadde orket å klage.


