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Parken en bygdefestival:

Bra skrevet av Helge. Mange bra poeng
her. Hold kjæft å hør på musikken! Rølp
kan dokker gjør heime.

Geir U.

Helt riktig, men folk flest liker vell ikke
rock, enten de bor i Bodø eller New York

Sånn er det bare. Bodø er for liten for en
rockefestival, har ikke noe med dårlig pu-
blikum å gjøre. Man står ikke en helg pal og
hører på musikk, Man hører på det man li-
ker av band, så kan man prate og menge
seg imellom godbitene

Mortis O.

Hipster-Helge slår til igjen? Parken er jo ut-
solgt nettopp fordi dette er Årets anledning
til å dra hjem for å hilse på gamle kjente

Velkommen med din mening!
Skriv kort. Oppgi alltid navn, 
adresse og telefonnummer, 
også om du skriver under signatur. 
Innlegget kan bli forkortet.

E-post: debatt@an.no
Postadresse: Avisa Nordland, 8002 Bodø

sagt på nett

Åpent brev til komité for levekår i Bodø
kommune v/ leder Else Marie Torp (KrF): 

Under overskriften en trygg og verdig
alderdom har stortingskandidat for KrF
Nordland, Ingelin Noresjø, et leserinnlegg i
Avisa Nordland 17. august, der det avslut-
ningsvis signaliseres behov for nye ideer
og ønsker om å «være med på laget» for å
gi Norges eldre den alderdommen de for-
tjener.

Det er vanskelig å finne noe revolusjone-
rende nytt i innlegget. Knapt et komma
kan provosere. Hvilket parti som stiller lis-
te ved høstens stortingsvalg er uenig i det
hun skriver? Både røde, blå og grønne har
hatt «lengst mulig i eget hjem» som fane-

sak i eldrepolitikken over flere valgperio-
der, både på riks- og kommunenivå. 

Med en presset kommuneøkonomi,
som ikke er blitt bedre med Samhand-
lingsreformen, vil rådmenn og kommu-
nalråder også gå under denne fanen og
vise handling. Det er nettopp dette som er
så skummelt! 

Fokus flyttes nok en gang bort fra de aller
svakeste, de som har størst behov for be-
handling, pleie og omsorg, over på pro-
sjekter som ministre, statssekretærer og
partitopper gjerne vil sole seg i. Det være
seg hverdagsrehabilitering eller utprøving
av velferdsteknologi (som klinger politisk
mer korrekt enn trygghetsalarm og GPS-

overvåkning).
Hvem er taperne? I Bodø kommune er

det i første rekke de som ikke får syke-
hjemsplass når de trenger det, og som slett
ikke kan nyttiggjøre seg tekniske «duppe-
ditter». For tiden dreier det seg om et tjue-
tall personer. Vi vet at dette antallet vil øke
sterkt i årene som kommer.  

Flere av de tjue er jeg fastlege for, og jeg
har derfor god kjennskap til hva som skjer.
De blir svingdørspasienter mellom «lengst
mulig i eget hjem», sykehus og korttidsav-
delinger i kommunen, i en fase av livet der
de hadde fortjent noe annet og langt bed-
re. 

Det finnes ikke entydige kriterier for

når en persons hjelpebehov kvalifiserer
for en sykehjemsplass. Kriteriene regule-
res av tilbud og etterspørsel. Denne ande-
len av hjemmeboende eldre blir stadig sy-
kere og mer pleietrengende. Selv 6 besøk i
døgnet av hjemmetjenesten kan ikke av-
hjelpe dette behovet. Det trengs flere syke-
hjemsplasser. Nå! Når kan Bodø kommune
ta i bruk hele Sølvsuper helse- og velferds-
senter? Når kommer neste sykehjemsut-
bygging, og hva kan gjøres mens vi venter?

Mari Kristin Johansen,
fastlege Havna legesenter/avdelingslege 

Rehab.avdelingen Bodø kommune

Det trengs flere sykehjemsplasser – nå!

Fremskrittspartiet er motstander
av eiendomsskatten og mener at
dette er en uakseptabel beskatning
av eiendom som allerede er be-
skattet. Og som vanlig ser vi at po-
litikere blant de rødgrønne parti-
ene sverger til denne løsningen. I
Lødingen sa bl.a. SVs Kurt L. Olsen,
for en tid tilbake, at man ville inn-
føre eiendomsskatt i kommunen.
Heldigvis ble dette avvist av det
politiske flertallet. Partiene som nå
styrer denne kommunen har vist
at det går an å gi gode tjenester
uten denne usosiale beskatningen.
Lødingen kommune har gått fra
underskudd til overskudd og ut av
ROBEK listen. Hvorfor? Fordi man
har tatt ansvar for politisk styring
og fått økonomien under kontroll.
I Narvik sier SVs Brith Trude Rist at
løsningen for en bedre kommune-
økonomi, er økt eiendomsskatt og
kommunale avgifter. 

Hvor er den politiske handle-
kraften SV? Dere tar ikke andre
grep enn å overføre mangel på po-
litisk styring til mer belastning på
innbyggerne. Er det god sam-
funnspolitikk? Et annet argument
som ofte brukes mot Frp er at uten
disse inntektene vil kommunale
arbeidsplasser og tilbud gå tapt.
For vår del er det bare tull. Vi øn-
sker en statlig finansiering av el-
dreomsorg og pleietrengende. En
stykkprisfinansiering av skolene
vil også sørge for mer fokus på hva
som tjener barna våre, ikke hvor
mye midler kommunene skal rote
bort på feilprioriteringer. I dag er
ca. 10 prosent av de norske kom-
munene på ROBEK listen. Samtidig
kommer Frps ordførere svært godt
ut i brukerundersøkelser i sine re-
spektive kommuner. Kan det være
fordi de setter folk i sentrum og tør
å ta grep, der andre skygger unna
upopulære avgjørelser? Politikk
handler til syvende og sist om pri-
oriteringer.

Jan A Ellingsen,
2.-kandidat for Frp

Eiendomsskatt og
tilbud

rett på sak

Å sy sammen et ruteopplegg som passer
alle reisende på Væran er en krevende opp-
gave. Idag med skoleelever fra Givær og
mange pendlere fra Sørvær må disse vekt-
legges sterkest.

Vi må bare beklage at Vokkøy Velfor-
ening ikke var med tidlig i denne proses-
sen, det var for oss ukjent. De endringer det
gjelder er kun de to første ruteturene på
morgenen, de andre turene går som i dag.
Mulighetene for å reise fra Vokkøy blir opp-
rettholdt med M/ S Helligvær.

Helligvær Velforening arbeider for at alle
bebodde øyer i Helligvær skal ha best mulig
tilbud på alle områder. Vi fikk presentert
flere mulige ruteforslag, og det forslaget
som vi støttet synes vi var det beste ut fra
de muligheter som vi hadde. 

Helligvær er en øygruppe med 6 bebod-
de øyer, der Sørvær er den øya med høyest
befolkning, ca. 100 fastboende. På de andre
øyene bor det ca. 10–15 personer totalt. Sty-
ret i Helligvær Velforening støtter ikke det

nye forslaget fra fylket datert 9. august, der
det foreslås avgang fra Helligvær kl. 06:00.
Dette for å få tid til anløp av Vokkøy. Pend-
lerne fra Sørvær godtar ikke tidligere av-
gang fra Sørvær enn kl. 06:15. 

Ved avgang kl. 06:15 fra Helligvær er det

opptil 11 personer som pendler.
Ved avgang kl. 07:10 fra Bodø er det 4–6 læ-
rere som pendler til Væran. Ved avgang kl.
08:45 fra Helligvær er det 3–5 pendlere.
Denne ruten åpner også muligheter for
pendling fra flere øyer, også Givær.  

Pr dags dato er det ingen pendlere fra
Vokkøy. Og da blir det merkelig at Vokkøy
skal tilgodesees med et utvidet tilbud for et
behov som kanskje kommer, på bekost-
ning av dagens pendlere både på 1 og 2 båt.

Bygderuta M/S Helligvær betjener i dag 4
andre øyer som ikke har anløp av hurtigbåt.
Dette har fungert godt i mange år. Denne
båten har et passasjerantall på 18, og er godt
sertifisert for trafikk innad i været. Bodø
kommune har i 2013 bevilget penger til ny
båt.

Styret i Helligvær Velforening synes det
har vært en beklagelig prosess angående
ruteoppsettet, med til dels krasse og usakli-
ge personangrep.

Helligvær Velforening

Det legges opp til en hurtigbåtrute ut til
Væran som vil gi et mye dårligere tilbud.

Væranruter til vinteren 

I valgtider fokuseres det på de
merkeligste ting. Nå sloss Høyre
for karakterer i barneskolen – i
alle fall én karakter per år. En
skulle ikke tro at norsk skole slet
med mange problem og med
for lavt kunnskapsnivå. Jeg hå-

Karakterer i
barneskolen

Norsk skole har større utfor-
dringer enn manglende karak-
terer i grunnskolen.

per ikke Høyre nå skal overta
klovnerollen i skolepolitikken –
som SV til nå har hatt!

Hvordan endre og forbedre
norsk skole? La lærerne få ta til-
bake klasserommet. Det er der
læring skjer – ledet av fagfolk.
Sett krav til skolen og lærerne,
men gi dem muligheter og
myndighet til å tilfredsstille
kravene. Politikerne bør stulle
med andre ting – ting som de
ofte heller ikke skjønner konse-
kvensene av.

Edin

Som kjent oppjusteres pensjo-
nen fra 2011 hvert år med antatt
gjennomsnittlig lønnsøkning
fratrukket 0,75 prosent, dvs. at
om lønnsøkningen anslås et år

Underregulert
pensjon

til f eks 4 prosent, settes økning-
en i pensjonen til 3,25 prosent.
Dette omtales som «pensjonis-
tranet». Stortingsflertallets be-
grunnelse for underregulering-
en er å ta høyde for den kom-
mende «pensjonistbølgen»,
både i volum og i levealder.
Over tid øker avviket mellom
lønnen til de som står i arbeid
og pensjonen til de som «nyter
sitt otium» slik: med grunnlag i
en lønn og pensjon på kr
400.000 vil en årlig lønnsøk-
ning på 4 prosent per år over en
tiårsperiode resultere i et sam-
let avvik på kr 205.094, dvs. 3,95
prosent. 

Avviket øker år for år slik at
det tiende året vil lønn være kr
592.098 og pensjon beløpe seg
til kr 550. 758, dvs. en forskjell
på kr 41.340 eller 7,5 prosent. Et-
ter 20 år er samlet avvik økt til
kr 1.003 648, dvs. 8,52 prosent
av brutto pensjon. Sammenlig-

net med de yrkesaktive reduse-
res altså pensjonistenes kjøpe-
kraft år for år. Bør det være slik?
Det er bare Frp som i år har tatt
til orde for at de vil fjerne
underreguleringen. Bør 700
000 pensjonister stemme Frp
for å sette makt bak kravet om
en likeverdig lønns- og pen-
sjonsutvikling?

KJ

SV vil ha flere lærere i skolen.
En lærernorm slik at alle barn,
både de flinke og de svake, skal
bli sett og ivaretatt faglig. 

Høyre vil ha karakterer fra 5.
klasse. Hva velger du for dine
barn og barnebarn?

Astrid T. Olsen
2.-kandidat Nordland SV

Flere lærere
i skolen


