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Svar til
Fred Andersen
og felleslista
Distriktsmedisinsk senter eller bare
sykehjem på Drag.
Samhandlingsreformens startskudd er
1. januar 2012, da skal den gradvis innføres. Det påpekes fra Helse- og omsorgsdepartementet at oppbygging av helsetilbud i kommunene kommer til å skje
over tid, men samtidig er mange kommuner allerede godt i gang med arbeidet.
Er prosjektet Distriktsmedisinsk senter
kommet godt i gang med arbeidet vil
kommunenes innbyggere spør seg?
Kommunen har allerede søkt Helsedirektoratet om 1,8 mill NOK til forprosjektet. Hva med meg da lurer kanskje en
eller flere av nettopp de som er målgruppen til både distriktsmedisinsk senter og
sykehjem? Hvor lenge skal jeg vente?
Det rette spørsmålet her er nok; hvor
lenge kan jeg vente for det blir for sent for
meg.
Det er riktig at Tysfjord kommunes
vedtak om å bygge 12 sykehjemsplasser
på Drag ble gjort lenge før planene om
samhandlingsreformen ble kjent. – Kanskje ikke så rart siden samhandlingsreformen kom i 2009 og de eldre og svake
på Drag har allerede ventet på sykehjemsplassene i 10 år, siden vedtaket ble
gjort.
Det er sannsynlig at sykehjemsprosjektet må revideres ut i fra samhandlingsreformens retningslinjer, men det er
stor forskjell på å revidere et fattet vedtak, der bygningstegningene og tomten
ligger klar kontra et forprosjekt. Ordet
revidere betyr å gjennomgå og korrigere.
Det vil si at man gjennomgår vedtaket og
korrigerer det ut i fra de krav som samhandlingsreformen stiller til kommunen.
Det henvises videre til innledningen hvor
det blir fastslått at oppbygging av helsetilbud i kommunene kommer til å skje
over tid. Det er her det distriktsmedisinske senteret kommer inn.
For det er ikke snakk om enten heller,
det betyr INGENTING for de eldre og
svake hvem det var som kom på den gode
ideen eller fikk dette igjennom. Det som
betyr noe er å få en verdig og tilfredsstillende omsorg på sine eldre dager hvor de
er hjelpetrengende. – og det trenger de så
snart som mulig, det er det som må være
viktig for Tysfjord kommunes politikere!
12 sykehjemsplasser og Distriktsmedisinsk helsesenter eller for at det ikke skal
bli uenigheter: Distriktsmedisinsk helsesenter og 12 sykehjemsplasser kan vi få
til, ja takk begge deler. Det er ikke her
snakk om å ødsle Tysfjord kommunes
økonomiske midler ved å si begge deler
er like viktig. Når det Distriktsmedisinske helsesenter står ferdig, flytter man de
12 sykehjemsplassene inn. Hva med de
12 sykehjemplassene som nå er overflødig? De er ikke overflødig, her har man
muligheter til å gi PUH brukerne og psykiatrien gode lokaler, dersom dette ikke
er ønskelig er listen lang for andre alternative bruksområder.
Så som svar til deg; Fred Andersen,
MD, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, kandidat på felleslista:
Det er ikke snakk om enten eller, men at
det ønskes begge deler. Godt valg til alle
sammen.
Kurt Solstrøm
Tysfjord Bygdeliste

Svar til Rune
Det er gledelig å høre at noen endelig diskuterer kompetansearbeidsplassene i
valgkampdebatten. I sitt innlegg satte
Rune Edvardsen søkelyset på HiN –
Nord Norges Teknologiske Høgskole og
forskningsinstitusjonen Norut Narvik.
Han snakket om den store betydningen
disse institusjonene har for byen vår og at
vi må gjøre alt vi kan, også politisk for
beholde disse arbeidsplassene i Narvik.
Det er godt å høre! Som Rune også var
inne på vil en egen rett til å utdanne
PhDer innen fagfeltet hvor HiN har sin
faglige tyngde, og i neste omgang bli ak-

DEBATT
kreditert som Vitenskapelig Høgskole,
kanskje være det som skal til for å overbevise statsråd Tora Åsland om at NordNorge er mest tjent med å la HiN forbli
selvstendig. Det faglige innholdet og jobben med akkreditering må høgskolen stå
for selv, men det er viktig at de lokale politikerne gjør sitt for å påvirke sentralt
slik at vi unngår ødeleggende sammenslåinger som kun gagner Tromsø eller
Bodø og ikke Nord-Norge som helhet.
Dag Lukkassen

Eldredebatt
uten svar
Jeg var på det politiske møtet hvor demensforeningen inviterte til å diskutere
hvordan man skal skaffe adekvate plasser til dem som trenger det i tida framover.
Det vanlige panelet med politiske ledere var der, og de fikk presentere sine
partiers meninger om eldrepolitikk.
Fra salen kom spørsmål og kommentarer.
Jeg syns ikke møtet kom noe videre
med et underliggende spørsmål om hvordan behovene skal dekkes, bortsett fra at
damen fra Rødt ... klart viste til at «vi» må
mase på Stortinget for å få penger til å
bygge ut. Og så var det Ivar Morten
Nordmark som i god fortballtrenerstil
syntes panelet drev med snikksnakk, og
fikk forsamlingen for øvrig med på at vi
ønsker «æksjn». Noe må skje.
Så fikk vi en leksjon fra Roger Bergersen i at det ikke finnes noen tryllestav
som plutselig kan løse problemene. Geir
Ketil Hanssen etterlyste en demensplan
for Narvik, og Ingrid Aspevik Havnø fortale at kommunen har en, og at den er
god.
Da vi gikk hjem etterpå, var vi flere
som lurte på hva resultatet av dette møtet
ble. Egentlig ingenting.
Jeg hører en si at ja, vi får begynne å
mase igjen om 2 år.
Hva er dette for noe? Skal vi ta opp
dette bare når det er valg?
Et femtitalls mennesker står allerede i
kø, og dette er noen av de mest sårbare,
de som er rammet av demens -og så er de
kasteballer for om det er valgkamp eller
ikke!
Sånn kan vi ikke ha det. Møtet forleden
var det best besøkte møtet i denne valgkampen. Salen var stappfull av mennesker med erfaringer fra feltet som skulle
diskuteres, mennesker som er pårørende
til folk som trenger hjelp. Svaret til
dem/oss burde være: JA, vi skal ta fatt, og
prioritere fra første dag, det å skaffe plasser. Ikke bare den nødvendige gjenbruken av det gamle sykehjemmet til plasser
i forbindelse med samhandlingsreformen. Her trenges bygging! Vi må få ordentlige sykehjemsplasser både ved utvidelse av Ellas Minne og ved bygging av
Elisebo. Dette ble nevnt i møtet.
Men derom kom ingen respons fra panelet. Pinlig.
Jeg er enig med damen fra Rødt, og
muligens Fremskrittspartiet i at vi må,
det vi si, de politikerne vi nå velger, må
arbeide hardt og vedvarende hver dag
overfor sentrale myndigheter om å bevilge penger. For egen regning vil jeg si,
ekstraordinære bevilgninger, for vi kan
ikke ha det sånn som det er nå. Riktignok
er vi på ROBEK, riktignok har vi den forferdelige Terra-gjelden, og riktig nok må
vi stramme inn og holde orden i huset
Narvik.
Men vi kan ikke ha det slik at demente
og pleietrengende for øvrig blir sittende
hjemme uten tilsyn. Det ble etterlyst dagsenter. Flott. Jobb for det!
Det er lokalvalg, ja. Men det omsorgsbehovet som er, er et felles ansvar for
alle. Derfor ser jeg ingen annen utvei enn
at «vi» må få Staten med på ekstraordinære bevilgninger, øyeblikkelig. Sett av
til et fond hvor kommunene kan, med
sine gode planer og begrunnelser, få tilskudd til å bygge den nødvendige omsorgen.
Kan dette være så vanskelig da?
Lissepasning og i mål!
May Kristin Fjell
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Kraftsamling
for Narvik!
Dette er ikke tiden for å ri kjepphester. Samarbeid og alliansebygging er Narviks vei videre!
Helt på tampen av valgkampen
vil jeg gjøre en gammel Ankenesordførers ord til mine:
”Valgkamp er valgkamp. Når
valget
er
over, gjelder
det å arbeide
sammen!”
Det
var
holdningen i
etterkrigstidens samfunn med store utfordringer og lite
penger. I dag
lever vi i en
kommune med store ressurser og
rike muligheter.
Valgkampen i 2011 i Narvik
har vært preget av en utfordrende
økonomi - og av tiltak som skal
løftes opp uansett, velferd og omsorg.
Handlekraft
Hvert enkelt lokalt parti har pekt
ut sin retning, ut fra sin politikk.
Ideologi og grunnsyn varierer.
Ikke alle balanserer likedan
mellom solidarisk fellesskap,
marked og individets muligheter
til å realisere sine evner.
Men det er ikke til å komme forbi at et bredt folkevalgt samarbeid
på lokalt nivå er nødvendig – og at
evnen og viljen til samarbeid er en
forutsetning for handlekraft og resultater. Spesielt når den kommunale økonomien er blitt som den
er. Ansvaret for realitetene sitter
vi alle med.
Støy og selvbilde
Samarbeid er også en god strategi
i omdømmebygging. Splitt, hersk
og usaklig støynivå svekker et lokalsamfunns selvbilde og troen på
egne krefter, og kommunen taper
anseelse utad.
Samarbeidsevne er god indremedisin og godt for Narviks omdømme regionalt og nasjonalt. Etter som staten styrer mer og mer
og kommunene i altfor stor grad
blir iverksettere av statlig politikk,
utgjør lokal samarbeidsevne ei
viktig lokal motmakt.
Evnen til konkret samarbeid
kan gi et solid grunnlag for å fortsette og lykkes i den økonomiske
ryddejobben. Vi skal lykkes i å
gjenerobre vår gode kommuneøkonomi og vår politiske handlefrihet!
Allianser
I Narvik Arbeiderpartis program
vektlegger vi ”samarbeid og åpenhet, i det politiske miljøet og med
andre kommuner og myndigheter.
Dette er ikke tiden for å ri kjepphester”.
Det er det samme som ligger
bak når vi fastslår at Narvik ikke
skal være en alene-by, men en omlands-by. Vi vil jobbe for allianser
som kommer regionen og landsdelen til gode.
Som politikere skal vi erkjenne
forskjellene mellom våre verdigrunnlag og våre ulike prioriteringer, men vi skal også erkjenne
at vi alle vil ha forandring og at vi
alle har Narvik i våre hjerter.

Vi skal bygge optimisme og
framtidstro.
Jeg vil gjerne lede arbeidet med
å skape framtidens Narvik, et enda
sterkere fellesskap, i et åpent og
inkluderende samarbeid.
Benytter du Arbeiderpartiets
stemmeseddel, gir du meg muligheten til det.
Godt valg!
Roger Bergersen,
ordførerkandidat (Ap),
Narvik

Boligmangel
i Ballangen
Det er vanskelig å finne seg gode
boliger, særlig på leiemarkedet.
Mange av henvendelsene kommer
fra ungdom i etableringsfasen og
unge barnefamilier.
Ressurssterke mennesker som
ikke ville hatt problemer i et ”normalt” boligmarked.
Siden tilgang på boliger er så
dårlig må vi må vi ta dette på alvor. Finnes det ikke boliger i Ballangen, flytter de fort i fra oss.
Mange kommuner har i dag
gode bo-prosjekter for sine innbyggere i sine boligplaner. Som å
bygge boliger for utleie, som senere gjøres om til selveierboliger.
Jeg har diskutert denne problemstillingen med administrativ
leder for å se på muligheter, som
også ser nødvendigheten av flere
boliger.
Det er derfor viktig å få på plass
en boligsosial handlingsplan, der
man også utnytter alle muligheter
fra private aktører. Husbankens
låne- og tilskuddsordninger må
også utnyttes fult ut.
Regjeringen satser på økt boligetablering i distriktene. Neste år
vil det bli etablert en treårig ordning med tilskudd til boligetablering i distriktene.
Tilskuddet er i 2012 på 20 mill
kroner og skal bidra til økt tilbud
av ulike typer boliger og redusere
risikoen for den enkelte husstands
boliginvestering. Det vil også bidra til å sikre mot verdifall på bolig i distriktene.
Kommuner kan søke om tilskuddsmidler for å fremskaffe utleieboliger til personer som ønsker å prøvebo i kommunen.
Også bedrifter som ønsker å
bygge utleieboliger og privatpersoner som ønsker å bygge bolig
kan motta tilskudd.
Tilskuddet skal bidra til utvikling av attraktive lokalsamfunn
gjennom å stimulere til ulike typer av boliger i distriktskommuner med små og usikre boligmarkeder
Det er ikke mange forutsetninger som skal på plass før å lykkes
med en slik prosess, så dette er en
vei å gå for å få flere boenheter,
som igjen vil gjøre Ballangen
enda mer attraktiv som bokommune.
Ballangen Senterparti vil arbeide aktivt for å finne løsninger på
kommunens boligutfordringer.
Lene M. Fjelldal
ordførerkandidat
Ballangen
Sp

Kommentar:
Problemstillingen er diskutert
både med Fylkesmannen i Nordland og Husbanken.
I dag har vi større etterspørsel
etter boliger enn det markedet kan
tilby.
Ballangen kommune har i dag
gode leieavtaler med private.
To “nye” private aktører har
vist interesse for å få på plass utleieboliger, og jeg håper flere “vil
melde seg”.
Ballangen Høyre vil fortsatt arbeide for å få på plass flere boliger,
og er enige i at det er viktig å få på
plass en boligsosial handlingsplan.
Anne-Rita Nicklasson

SMS i Fremover
torsdag med kritikk
mot Høyre
Vil på vegne av bystyregruppen i
Narvik Frp orientere om at gårdagens sms innlegg i Fremover med
negativ fokus på Høyre og Rosenmeyer ikke er forankret eller godkjent av bystyregruppen i Frp.
Vi har et godt samarbeid med
partiet i dag, vi har god dialog og
vi ønsker som de, et borgerlig regime i Narvik etter valget. Det er
det vi jobber for begge partier, det
er derfor uheldig med slike soloutspill, og vi stiller oss ikke bak det.
Narvik Frp er positiv til en borgerlig koalisjon etter valget for å
få forandring i byen og etterhvert
kunne gi innbyggerne den service
som de fortjener. Folket krever
det!
Dette kan ingen parti gjøre
alene, men sammen er vi sterk,
derfor ser vi frem til et konstruktivt og forutsigbart samarbeid og
med en politikk som er til det bedre for innbyggerne!
Det skal vi klare.
Godt valg!
Trond Millerjord
ordførerkandidat
Frid Opdal, gruppeleder
Kommentarer:
Det at Frp så sterkt tar avstand fra
SMS i Fremover den 9. september
med kritikk mot Høyre er meget
interessant, ikke minst at dette så
klart tas til orde for at det er i mot
partiets vedtatte politikk. Ved å
søke på eier til telefonnummeret
oppgitt som avsender på SMS i
Fremover, er det lett å finne navnet på vedkommende avsender.
Det er en meget sentral person i
Frp Narvik som også står høyt
oppe på listen til kommunevalget.
Så sterkt som Frp her tar avstand fra sentrale personer i eget
lokal parti, antar jeg konsekvensen for vedkommende at han
gjennom sin handling er “aktivt
utmeldt” fra partiet ? Ref Frps
vedtekter §3.1. Eller tar jeg feil?
Steinar S.
Steinar! Det ikke du som bestemmer i Narvik FrP. Du må gjerne
spekulere opp og i mente, men det
er partiet og partiets styre som bestemmer. Det som er helt sikkert
er at takhøyden er svært høy i Narvik FrP.
Narvik Frp blander iallefall
ikke inn i andre parties interne
bråk og bruduljer!
God helg og godt valg!
Ronny S.

BRUK VALGSONEN
Antall innlegg i valgsonen og på epost er større enn det vi finner plass til i papiravisen. Fremover bestremer seg på å gjøre et så bredt utvalg som mulig. Hvis du ønsker å nå ut med ditt
budskap før valget anbefaler vi valgsonen www.fremover.no/valg2011. Der er det plass til
alle.
Red.

