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Ring oss på 926 78 000 for mer informasjon.
Se også www.nortank.no

Å fjerne en gammel oljetank kan fort medføre et stort og
kostbart gravearbeid og et kjempehull i hagen. Hvis tanken
er uhensiktsmessig å grave opp, sier regelverket at NorTanks
teknologi kan benyttes. Det vil si at tanken kan bli liggende
uten fare for forurensing, og du unngår inngrep i hagen. Der
dette ikke er mulig, tar vi også på oss oppdrag med tømming,
rensing og fjerning av tanken.
Mer informasjon finner du på vår hjemmeside nortank.no

Priseksempel, fylling av oljetank med herdeskum*: 15.900,-
*Pris for 700 l. oljetank på privat grunn, maks 50 m fra parkering. Inkluderer MVA,
tømming, fylling med herdeskum, plombering og skilting av påfyllingsrør, dokumentasjon
og ferdigmelding til kommunen.

Nedgravd
oljetank i
hagen?

Nå kan du sikre den
uten å fjerne den!

To år etter at Venstre 
fikk gjennomslag for 
å flytte ut statlige ar-
beidsplasser fra Oslo, sa 
partiet nei til å etablere 
Språkrådet i Bergen.  
KJETIL GILLESVIK 
Kjetil.gillesvik@bt.no

Det har vært flere nyheter fra 
regjeringen de siste ukene om 
utflytting av statlige arbeids-

plasser. Forrige onsdag ble det 
blant annet kjent at Fredskorp-
set skal flyttes til Førde. Om 
Språkrådet som det har vært 
antydet skal til Bergen, har det 
vært helt tyst.

– Vi er i prosess, skrev Bård 
Folke Fredriksen (H), statsse-
kretær i Kulturdepartementet, i 
en epost til BT mandag i forrige 
uke.

Det viser seg å være en sann-
het med store modifikasjoner. 
BT får opplyst fra flere kilder 

at saken allerede er behandlet i 
regjeringskonferanse. Det skal 
ha skjedd i begynnelsen av for-
rige uke.

Lang påske
I regjeringskonferansen ble 
det vedtatt at Språkrådet ikke 
skal flyttes ut av Oslo. Ingen i 
regjeringen har imidlertid gjort 
nyheten kjent utad, tross at 
BT har skrevet flere saker om 
emnet i over en uke.

Fra flere hold får BT opplyst 

at planen var å publisere saken 
i ferien, noe som vil kunne føre 
til mindre negativ publisitet.

Forventningene har nem-
lig vært store etter at Venstres 
kommunalpolitiske talsperson 
André N. Skjelstad i slutten av 
mars uttalte at Bergen ligger 
svært godt an i løypen, og at en 
beslutning var ventet rett over 
påske.

Slik skulle det ikke gå. Som BT 
skrev i forrige uke har det vært 
strid om saken internt i Venstre. 
Guri Melby, tidligere Venstre-
byråd i Oslo og nå styreleder for 
Språkrådet, skal ha kjempet mot 
flytteplanene. Hun skal også 
ha fått Venstre-leder Trine Skei 
Grande med seg på laget.

– Når Venstre ikke vil, så 
blir det ikke flytting. Dette er 
Venstre sin sak, sier en kilde i 
regjeringspartiene.

Til behandling
BT har forsøkt å få Trine Skei 
Grande i tale i denne saken, men 
uten å lykkes. Hennes presse-

rådgiver Jan-Christian Kolstø 
sier følgende om hvorvidt det er 
tatt en beslutning. 

– Jeg har ikke noe som be-
krefter at den avgjørelsen er tatt.

Den samme meldingen får vi 
fra Kulturdepartementet.

– Saken er fortsatt til behand-
ling, ser jeg. Jeg finner dessverre 
ikke ut mer nå i kveld. Jeg må 
komme tilbake til deg i morgen, 
skriver Martin Brynildsrud  
Andersson i en epost til BT.

BT får imidlertid opplyst fra 
flere kilder at beslutningen vil 
bli gjort kjent på onsdag.

UiB-rektor Dag Rune Olsen 
reagerer på opplysningene.

– En må jo stå rakrygget for de 
beslutnngene en har tatt. Slike 
beslutninger vil jo aldri være 
populære, sier universitets-
rektoren i Bergen.

Venstres sak
At flyttingen av Språkrådet nå 
blir stoppet av Venstre, er over-
raskende. Det er nemlig Venstre 
som har presset på i saken. I 2015 
fikk de gjennomslag for å starte 
en ny utflyttingsrunde av stat-
lige arbeidsplasser. Den første av 
størrelse siden Victor Norman 
var arbeids- og administrasjons-
minister på begynnelsen av 
2000-tallet.

I Høyre og Frp var det liten 
interesse for tiltaket, men da 
Venstre brakte det inn i forhand-
lingene om det nye inntektssys-
temet til kommunene, valgte de 
å gi etter. Det nye inntektssyste-
met var nemlig helt avgjørende 
i kommunalminister Jan Tore 
Sanners ambisiøse kommune-
reform. 

– Jeg føler meg ganske sikker 
på at vi kommer til å flytte ut 
flere statlige arbeidsplasser enn 
Victor Norman, uttale Venstres 
André N. Skjelstad til BT i fe-
bruar i år.

Norman flyttet rundt 900 
statlige arbeidsplasser. Nå ser 
denne regjeringen ut til å lande 
på rundt 300. Tallet kunne vært 
34 høyere om ikke Venstre selv 
hadde stoppet utflyttingen av 
Språkrådet.

Byrådsleder Harald Schjelde-
rup reagerer på avgjørelsen. 

– Jeg håpet virkelig at Erna 
skulle skjære gjennom denne 
gangen etter at Fornybarfondet 
havnet i Stavanger og Kultur-
kontoret til Trondheim.

GA ETTER: Venstre-leder Trine Skei Grande ga etter for motstanderne mot å flytte Språkrådet ut av Oslo. FOTO: LISE ÅSERUD, SCANPIX

Grande stoppet 
flytting til Bergen



REGJERINGA VURDERER  å flytte fleire stat-
lege organ ut frå Oslo. Språkrådet var eitt 
av desse, og Bergen var lenge høgaktuell 
som vertsby. Som når Konkurransetilsy-
net ein gong blei flytta frå Oslo til Bergen, 
så manglar det ikkje på åtvaringar om kor 
ille det kan gå om hovudstaden ikkje len-
ger skal huse eit forvaltningsorgan eller 
to. At folk i Oslo meiner at det ikkje finst 
intelligent liv utanfor ytre ringvegane 
inst i Oslofjorden, får så gå. Dei kjemper i 
det minste for eigne arbeidsplassar. 

MEIR UNDERLEG  er det når den tidlegare 
styreleiaren i Språkrådet, Ottar Grepstad 
hevdar at Bergen har meir enn nok å 
halde styr på og difor ikkje er hendt til å 
vere vert for rådet. At han ikkje har tru på 
at det går an å forvalte og utvikle norsk 
språkpolitikk utanfor aksen Volda-Oslo, 
er oppsiktsvekkande.

Grepstad uttalar seg skråsikkert om at 
det er «teikn» på at Bergen ikkje har luk-

kast med å ta seg av Språksamlingane. 
Det er uforståeleg at Grepstad her brukar 
UiBs rolle for å ta vare Språksamlingane 
som argumentasjon for at Språkrådet 
ikkje bør ligge i Bergen. Eg meiner tvert 
i mot!

FOR DEI UINNVIGDE  er Språksamlingane 
sett saman av ordboksverka for gammal-
norsk, bokmål og nynorsk, namnearkiva 
og Målførearkivet.  Universitetet i Oslo 
(UiO) fekk ansvaret for Språksamlingane 
på 1970-talet, men i 2014 sa dei frå at dei 
ikkje lenger ønskte å ta ansvaret for dei. 
Etter ei tid med drøftingar mellom Kunn-
skapsdepartementet, UiO og UiB vart det 
klar at den beste løysinga var å flytte 
samlingane til Bergen og UiB. 

SIDAN 2015 har UiB flytta 16 trailerlass med 
om lag 70 tonn papirmateriale over fjellet 
frå Oslo for permanent lagring. Det er laga 
ein samarbeidsavtale med Språkrådet 
om drift og utvikling av dei to ordbøkene 
Bokmålsordboka og Nynorskordboka, og 
det er tilsett ein redaktør i full fast stil-
ling. Under den fem timar lange norsk-
eksamen i vidaregåande skule i år hand-
terte UiB 360.000 nettsøk i ordbøkene. 

99,5 prosent var på under eitt sekund. 
Tidlegare år har svartida vore på både 
på 10 og 20 sekund. Den første mobil- 
applikasjonen for Bokmålsordboka og 
Nynorskordboka blir klar i august. Det er 
i skrivande stund i gang ein prosess med 
tilsetjing av fast dagleg leiar, og vi ventar 
at samlingane frå ettersommaren 2017 
blir leia av ein fagperson med kvalifika-
sjonar på internasjonalt nivå. Vi er godt i 
gang med å gjere samlingane til ein viktig 
ressurs i forsking og utdanning.

GREPSTADS UTSPEL må bygge på sviktande 
kjennskap til saka. Direktøren må ikkje 
gløyme verset av Ivar Aasen om at «Dei 
vil alltid klaga og kyta, at me ganga så 
seint og så smått, men eg tenkjer dei 
tarv ikkje syta, me skal koma om ikkje 
så brått.»

Språket kan røktast 
utanfor Oslo, Grepstad!  

Det er oppsiktsvekkande at ein nynorsktopp meiner at Språkrådet ikkje kan leve godt utanfor 
hovudstaden. 

SPRÅKRÅDET

DAG RUNE OLSEN
Rektor ved Universitetet i Bergen

SKRÅSIKKER: Ottar Grepstad (til h.) uttalar seg skråsikkert om at Bergen ikkje har lukkast med å ta seg av Språksamlingane. Eg meiner 
tvert i mot, skriv UiB-rektor Dag Rune Olsen. FOTO: ODD MEHUS

At folk i Oslo meiner at  
det ikkje finst intelligent liv  
utanfor ytre ringvegane inst  
i Oslofjorden, får så gå.

Mer tid til 
brukerne

FOR ET PAR UKER SIDEN  mottok vi Senter 
for omsorgsforskning Vests evaluering 
av de nye normtidene bystyret vedtok 
før valget i juni 2015. I tillegg til å påpeke 
negative konsekvenser av endringen for 
brukerne og de ansatte, viser rapporten 
til at normtidssystemet er for detalj-
styrende og gir for lite rom for de ansattes 
faglighet i møte med brukerne. Slik skal 
det ikke være.

Nå har byrådet varslet endringer i 
hjemmetjenestene. Det innebærer blant 
annet å tillegge de ansattes vurderinger 
større vekt. De må oppleve hverdagen 
som ikke bare overkommelig, men også 
faglig interessant, med muligheter for 
lokale vurderinger til brukernes beste. 

NORSK ELDREOMSORG  står overfor store 
utfordringer. Nordmenn lever heldigvis 
stadig lenger, men det innebærer sam-
tidig økte krav til kommunene. Samtidig 
som befolkningen blir eldre, synker  
arbeidsstokken. Dermed er det færre 
skatteytere til å finansiere velferden.

Et slikt fremtidsbilde må enhver  
ansvarlig politiker forholde seg til, enten 
vi er nasjonale politikere eller holder til 
her i Bergen. Men dette gjør meg ikke 
motløs eller resignert, for mulighetene 
er mange. Mer enn noen gang vil det 
være mulig å bo trygt i eget hjem, også 
for personer med pleiebehov. Men vi 
trenger motiverte og trygge ansatte, vi 
må satse på velferdsteknologi, og vi må 
fjerne unødvendige tidstyver som går på 
bekostning av tid med brukerne våre.

DET PRØVES UT  trygghetsteknologi som 
fanger opp hendelser i hjemmet, og vel-
ferdsteknologi som f.eks e-lås-satsingen. 
Istedenfor at hjemmesykepleien må lete 
igjennom flere titalls nøkler installeres, 
det nå elektroniske låser på dørene til 
eldre og pleietrengende som bor hjemme. 
Enkelt, trygt og de ansatte i hjemme-
sykepleien kan bruke mer tid sammen 
med brukerne.

JEG ER STOLT AV hjemmetjenestenes dyk-
tige medarbeidere som gjør en fantastisk 
innsats. Jeg møter ansatte med glød og 
pågangsmot, som møter teknologiske 
nyvinninger med interesse og åpenhet, 
men også de som trenger ekstra veiled-
ning for å få teknologien til å fungere. 
Jeg møter ansatte som ikke er redd for 
å gi klare tilbakemeldinger om hva som 
fungerer bra og hva som fungerer dårlig, 
men som er bekymret for at de ikke får 
nok tid med de eldre. 

Dette er temaer for samtalene mine 
med de tillitsvalgte, ansatte og ledere i 
hjemmetjenestene i disse dager. Målet er 
å finne de gode løsningene. 

ELDREOMSORG

VIGDIS ANITA GÅSKJENN
Byråd for helse og omsorg (KrF)

Tar kommunen regningen?

I BERGENS TIDENDE  24. juni om sykkel-
VM mener salgsdirektør i Fjord Line,  
Christian Valaker, at det er for stort 
fokus på at det blir vanskelig å komme 
seg på jobb.

Vi har visst i fire år at sykkel-VM skal 
arrangeres, og vi skal liksom være så  
begeistret for at en så fantastisk begiven-

het er lagt til Bergen. For alle som er in-
teressert i dette, er det sikkert fantastisk. 

JEG ER GANSKE  sikker på at alle som har 
muligheten, tar seg fri - enten for å se på 
VM, eller for å unngå å bli irritert for at 
en ikke kommer seg på jobb. Nå er det 
ganske mange som må jobbe uansett, 
hjulene skal jo holdes i gang for å betjene 
alle som kommer til Bergen for å delta 
eller se på. Det er litt lettvint å si at folk 
bare syter og klager. 

Dersom dette arrangementet er så 
utrolig viktig for byen, så kunne jo byen 

spandere en ekstra ferieuke på alle som 
ikke må på jobb? 

DET ER SÅ LETT  å være begeistret for et 
slikt arrangement og så omtale det som 
en bagatell at en god del mennesker 
får problemer med det. Håper det da er 
skikkelig godt tilrettelagt med offentlig 
transport system, gjerne gratis, slik at 
alle som ikke har noe valg faktisk kom-
mer seg på jobb. Dersom en må utebli 
fra jobb fordi transportsystemet svikter, 
kan en kanskje sende regningen for tapt 
arbeidsfortjeneste til Bergen kommune? 

SYKKELFEST: Til høsten blir det sykkelkok 
i Bergen når VM arrangeres. Bildet er fra 
«generalprøven» Tour des Fjords sist høst. 
 ARKIVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN

SYKKEL-VM
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