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En hyllest til syklistene
Sykling

styreleder, Asker MDG
aSandra B. Sotkajærvi,

seg kraftig. En har dødd.

for hva som skulle skje med han.

merker og armen i gips?

Som liten gråt jeg, når pappa
var på sykkeltur. Jeg var livredd

Kom han hjem humpende på
krykker? Kom han hjem med blå-

Kom han hjem i det hele tatt?

sprekere enn de fleste.

Det er så fryktelig synd. For syk-
lingen er en av pappas største gle-
der, og det har gitt han en helse
som ikke ligner grisen. Han har
syklet seg vekk fra en rekke poten-
sielt arvelige sykdommer, og er

menneskelige verdier:

Jeg er heller ikke i tvil om at
hans kjærlighet for sykling har
bidratt til at hans grønne og med-

Der han sykler om kapp med
dyr og fugler kjenner han luften
kjærtegne huden, sola steike, reg-
net piske, snøen bite. Denne
unike nærheten og interaksjonen

nemlig pappa.

I dag er det verdens sykkeldag, og
jeg vil hylle alle syklister med en
historie om min favoritt-syklist,

hetskontroller.

Jeg kaller han bare RoboCop.
Utallige år på sykkelsetet har
medført en rekke ulykker - og
operasjoner. Halve mannen består
nå av plater og skruer. Seriøst, det
piper når han går gjennom sikker-

Vi kan spøke med det, men det
er blodig alvor bak hver centime-
ter av metall.

Han har blitt presset ut i auto-
vern, stupt av sykkelen i veihull,
og blitt påkjørt av både buss og
bil. Blant sykkelgjengen er han
intet unntak. Mange har skadet

et økosentrisk livsperspektiv.
med naturen er næringsrik mat til

meg, men det var aldri grandiose
ting. Nei, det var hårspenner han

ble reddet fra påkjørsel. Jeg verd-

Han har også en ydmyk hold-
ning til forbruk. Pappa kom alltid
hjem fra en sykkeltur med noe til

fant i grøftekanten. En veske som
var mistet på veien. En bamse som

satte det så høyt, fordi jeg visste at
pappa hadde tenkt på meg og
fordi hver ting hadde en unik his-
torie ved seg. En holdning til for-

sursutvinning eller antall kroner,
men om affeksjonsverdi.

bruk som ikke handler om økt res-

Til slutt: verdien om samhold.
På to hjul er det lett å bremse ned
og slå av en prat med andre.
Pappa har det største nettverket
jeg vet om. Han har alltid noen
som hjelper han når han trenger
det. Hadde han hatt det uten syk-
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ritere innsats for å sikre gang- og

tell ved alle jernbanestasjoner.

sykkelveier fra boligområder til
skoler og mellom tettstedene. Vi
vil sikre transportsyklister egne
merkede felt i kjørebanen på veier
med hastighet på 50 km/t eller
lavere. Og vi vil etablere sykkelho-

a

kelen?

Den gir renere luft, bedre helse -

med mindre det er trygt.

Sykkelen bidrar til mye godt.

og kanskje mer altruistiske og
økosentriske verdier? Men sykke-
len kan ikke bidra til alt dette,

Derfor jobber De Grønne for å
styrke innsatsen for å sikre syklen-
des vilkår i kommunen. Vi vil prio-

Ekstern granskning for trygg omsorg
Vi har nå fått slutt-
rapporten etter 
gjennomgangen av 
en av Bærum kom-
munes store trage-
dier gjennom histo-
rien.
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En ekstern granskning vil gi oss grunnleggende forståelse om helheten i det som har skjedd på Vallerhjemmet, skriver Bjørn M. Johnsen (Ap).b

hvordan vi best kan sette inn ret-

gere trygge helse- og omsorgstje-
nester.

som nå er gjennomgått. En slik
granskning vil gi oss grunnleg-
gende forståelse om helheten i det
som har skjedd og kunnskap om

tede tiltak for å sikre våre innbyg-

skje igjen.

Det som nå har skjedd på Val-
lerhjemmet, må aldri få lov til å

a

allerede 7. februar tok opp spørs-

brøt ut.

utvides og gjelde fra 1. februar.
Grunnen til det er at Bedrifts-
helsetjenesten og vernetjenesten

målet om tiltak for å forebygge
koronasmitte. Hvordan ble det
fulgt opp? Samtidig er det viktig å
undersøke hvordan forholdene
var på Vallerhjemmet før smitten

nisasjonen det sviktet. Det er vik-

Det lå ikke i mandatet for gjen-
nomgangen å vurdere hvor i orga-

tig at en ekstern granskning må
gjelde en lengre periode enn det

ker til at vi mener det er nødven-

fremkommer.

gig granskning. Det er flere årsa-

dig. De etterlatte har krav på en
granskning slik at ingen kan stille
spørsmål om habiliteten til grans-
kerne. Det er også viktig for de
nåværende brukere, de ansatte og
for de kommende pleietrengende.
Det er samtidig viktig at innbyg-
gerne er trygge på bruken av våre
institusjoner. Derfor må vi være
sikre på at alle fakta i tragedien

Samtidig mener Arbeiderpar-
tiet at granskningsperioden må

rapportering.

kunne medføre smittefare.

Rapporten stiller også spørsmål
om det var tilstrekkelig beman-
ning til daglig. Det gjorde det eks-
tra vanskelig under en krise. Sam-
tidig var det mange deltidsansatte
som jobbet flere steder og dermed

er viktig med en ekstern uavhen-

Innledningsvis påpeker rappor-
ten at «intern revisjon eller
granskning med uavhengig fag-
ekspert kunne kanskje i enda
større grad avdekket konkrete
avvik». Arbeiderpartiet mener det

Vallerhjemmet

kommunestyrerepresentant og 
fraksjonsleder i BIOM for Bærum 
Ap.

aBjørn M. Johnsen,

karantene.

Kommuneledelsens sluttrapport
om hendelsene ved Vallerhjem-
met gjelder for perioden 1. mars
til 2. mai. I disse to månedene
døde 12 av sykehjemmets bru-
kerne. 35 ansatte ble smittet av
koronaviruset og 47 satt i to ukers

ansatte gikk fra avdeling til avde-

hørt.

Rapporten bekrefter det som
tidligere er nevnt av ansatte og
viser et sykehjem i kaos under
denne perioden. Det manglet
tydelig ledelse. Hyppige lederskif-
ter gikk ut over organiseringen.
Blant annet førte dette til at

ling uten smitteutstyr og at smit-
tede ikke ble skjermet i egen avde-
ling. Mangel på smitteutstyr med-
førte at det måtte spares, samtidig
som det var mangelfull opplæ-
ring. Ansatte forsøkte å varsle om
forholdene, men ble i liten grad

Noe av det alvorligste er at det
er avdekket en rekke systemfeil.
Det tok lang tid før informasjon
fra kommuneledelsen kom frem
til de ansatte, om de i det hele tatt
nådde frem. Dårlige systemer
gjorde at det var vanskelig med




