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Trenger staten med på laget
Klimakur 2030

direktør i Osloregionens 
sekretariat

aØyvind Såtvedt,

bl.a. anleggsmaskiner.

norske kommuner økte fra 2017
til 2018. De økte utslippene kom
hovedsakelig innen veitrafikk og
fra annen mobil forbrenning som

totale utslipp med 6,6 % fra 2017

utslippsfrie og fossilfrie alternati-

ter statlig drahjelp. Det må etter-

sin støtte til innkjøp av disse.

I Asker og Bærum økte de

til 2018. Veitrafikk og anleggsma-
skiner utgjør henholdsvis 71 % og
7 % av utslippene. Her er det store
muligheter for utslippskutt, ved
elektrifisering og økt tilgang på

ver. Det bør også stimuleres til
samarbeid om utslippsreduksjon
ved infrastrukturprosjekter, som
Bærum Ressursbank. Det forutset-

spørres lav- og nullutslippsløsnin-
ger for anleggsmaskiner, men det
trengs flere virkemidler. Staten
bør samordne etterspørselen på
tvers av forvaltningsnivåer og øke

gassutslippene i Norge og 50 pro-

er klare til å bidra, men er avhen-
gige av virkemidler fra staten.

Samarbeidsalliansen Osloregio-
nen består av 68 kommuner
(inkludert Oslo) og fylkeskommu-
nene Viken og Innlandet, med
totalt 2,5 millioner innbyggere.
Regionen har 23 prosent av klima-

sent av utslippene innen veitra-
fikk. Norge vil ikke nå sine klima-
mål uten innsatsen i vår region. Vi

Klimakur er et godt grunnlag
for å halvere utslippene innen
2030, men det er behov for mer
kraft, fart og tydeligere mål.
Utslippstallene fra Miljødirektora-
tet viser at utslippene i de fleste

Veksten i persontrafikk i byom-
rådene bør tas med kollektivtra-
fikk, sykkel og gange. Utbygging
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Artikkelforfatteren påpeker at 
utbygging rundt lokale sentra og 
knutepunkter reduserer reisebe-
hovet.

b

hydrogen.

gift på biodrivstoff må utsettes.
Det er også behov for et krafttak
for utbygging av ladeinfrastruktur
og energistasjoner for biogass og

kene i Klimakur 2030 igangsettes
snarest mulig, og at de blir inklu-

sen.

Osloregionen ber om at tilta-

dert i høstens Klimamelding.
Regjeringen bør fastsette et tall-
festet utslippsmål i 2030 og utar-
beide et nasjonalt klimabudsjett.
Da blir det enklere for norske
kommuner å bidra til måloppnåel-

Kommunene og fylkeskommu-

iverksettes.

nene i Osloregionen er klare for
en lokal klimakur. Vi har oppskrif-
ten, men mangler noen virkemid-
ler. De kommer forhåpentligvis
når tiltakene i Klimakur skal

a

planer legger dette til grunn. Sta-

i tråd med et slikt prinsipp.

rundt lokale sentra og knutepunk-
ter reduserer reisebehovet, samti-
dig som det gir buss og bane et
godt passasjergrunnlag. Osloregio-
nens strategier og andre regionale

ten har også et ansvar for å bygge

Flere byområder enn i dag bør
få byvekstavtaler og/eller beløn-
ningsmidler. Dette må også følges
opp i arbeidet med NTP. Statens
andel bør økes til minst 70 prosent
i de største kollektivprosjektene,
som for eksempel Fornebubanen.

utslippsfritt og fossilfritt. Satsene
i de strekningsbaserte bomstasjo-

Osloregionen er tungt belastet
med gjennomgangstrafikk. Mer
gods må fraktes med tog og skip
og det må lønne seg å velge

nene må miljødifferensieres.
Kjøretøy som går på biogass må
fritas for bomavgift og veibruksav-

Kaoset på Vallerhjemmet må
gjennomgås av eksterne
Dersom det er noe 
koronapandemien 
avdekket, mer enn 
noe annet, så er det 
hvor avhengige vi 
er av hverandre.
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Nestleder av Fagforbundet i Bærum Zlata Ljubicic er sterkt kritisk til drifen av Vallerhjemmet under koronapandemienb

stress og tanker om at de kanskje

smittespredningen.

sitter i dag med synlig preg av

smittet brukere eller bidro til

var fraværende under hele perio-

ble tatt opp med ansatte.

De jeg snakket med sier at HMS

den, og at det tok flere uker før
flere av de nye tiltakene ble inn-
lemmet i deres smittevernrutiner.
For dem virket det som om ledere
ikke visste hvordan de skulle
håndtere situasjonen, og det var
ingen åpenhet eller løsning som

Spørsmålet mange stiller seg.
Hadde Bærum kommune noen
plan for smittearbeidet og ble det
i så fall formidlet til Vallerhjem-

De jeg snakket med 
sier at HMS var 
fraværende under 
hele perioden

met slik at det ble forstått. Det er

ikke i ettertid kunne stilles spørs-

tet. Det er ingen tjent med.

nå viktig at all fakta fremkommer,
det har de etterlatte og brukere
krav på. Det har også et krav fra
de ansatte. Dette er en av kommu-
nens største tragedier. Det må

mål om gjennomgangens habili-

skjedde på Vallerhjemmet.

Derfor krever Fagforbundet, på
bakgrunn av alle tilbakemeldinger
og samtaler med ansatte, en eks-
tern granskning av det som

a

de pasientene vi var hos.»
Jeg har fått høre mye, og noe av

det som jeg biter meg fast i er his-
toriene fra ansatte som ble smittet
selv, ble sendt hjem og ikke fikk
noe annet enn radiostillhet fra
ledere under tiden hjemme. Flere
var alene, ensomme og hadde det
vanskelig. De følte seg glemt. De

noe vi etterspurte, og vi måtte ta
fikk lite opplæring i smittevern,

to kurs på nett som var obligato-
riske. Beskjeder ble omgjort fra
dag til dag og det var vanskelig å
forholde seg til hva som gjaldt. Vi
jobbet på tvers av avdelinger og
fikk ikke lov til å bruke munnbind
da det ikke var påvist korona på

lemmer på Vallerhjemmet, både 
faglærte og pleiermedarbeidere. 
De gjorde en fantastisk jobb, men 
siden deres jobb ikke omfattet 
organisering eller ledelse av Val-
lerhjemmet, kom deres gode 
arbeid i skyggen av en fraværende 
ledelse.

Et medlem skrev til meg: «Vi

Koronavirus

nestleder Fagforbundet Bærum
aZlata Ljubicic,

Jeg har fått mange vitnesbyrd fra

kere ikke skulle utsettes for uhel-

dersom de ansatte kom i kontakt
med smittende på arbeidsplassen

planlegging og gjennomføring av

3–1 ber om, har blitt ivaretatt.

ansatte på Vallerhjemmet. Her
fremkommer det at ledere på Val-
lerhjemmet som hadde ansvaret
for å forsikre at ansatte og bru-

dige og uønskede hendelser, var
nærmest fraværende. De skulle
vurdere risikoen for smittefare på
arbeidsplassen, og planlegge tiltak

eller selv utgjorde en smittefare.
Vallerhjemmet hadde i en periode
utskiftning av fire ledere. Det er
vanskelig å tenke seg at den vur-
deringen som de skulle gjøre, som

tiltak rundt smittefare slik AML &

Vallerhjemmet hadde ikke vel-

kunne ikke sørge for at god og lik

som skulle ha den.

fungerende smittevernstiltak for å
kunne håndtere omfanget av
koronapandemien. Ledelsen var
ikke tilgjengelig for ansatte og

informasjon kom raskt ut til alle

Fagforbundet har mange med-


