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Om hvem som
skal bestemme
Det er et konstitusjonelt prinsipp at politikere som representerer folkeflertallet skal vedta og bestemme og at embetsverket (byråratene) skal utføre det politikerne har
bestemt. Men er det alltid slik i Oslo kommune? At Oslo
kommune har såkalte overordnede målsetninger, hører man
ofte, og at disse bryter med lokale særinteresser, vil være
forstålig og akseptabelt. Og noen ganger vet kanskje byråkratene – fagfolket – best. Men det er ikke alltid slik.
Det kan hende at det oppstår saker hvor det finnes en
interessekonflikt mellom de som vedtar å bruke pengene og
de som forvalter pengene.
Ta spørsmålet omkring gjenåpningen av Lambertseter bad.
Skaden som førte tilstengningen ble reparert i fjor vår og
bystyret vedtar i juni å bruke noen penger for å i imøtekomme publikums ønske om å få bruke badet sitt. Dette er
en midlertidig løsning inntil Kultur og næringsetaten som
er ansvarlig for driften, finner frem til hvilken løsning man
ønsker på sikt. Bystyret vedtar i desember å bevilge noen
penger ekstra for å få dette til. Bystyret instruerer etaten om
en gjenåpning og etaten ”skrubber” med henvisning til at her
må vi først finne den beste løsningen på sikt. Det går ikke
akkurat fort og imens er badet stengt.
Det er ikke saken som er viktig. Det som er viktig er at vi
ser den samme problemstillingen i mange sammenhenger.
Vi har bydelsutvalg hvor enkelte valgte medlemmer lurer på
hva de holder på med. De er valgt til å vurdere saker å vedta
løsninger hvor lokalmiljøene skal komme til orde. Det legges
ned et stort arbeid i politisk behandling på lokalplanet og det
fattes vedtak. Ofte forsvinner disse under det store ”ullteppet” som heter overordnede mål.
Men det er ikke alltid at det passer å bruke dette sesamordet. Noen ganger kan det virke som om ”de som vet best”
i etatene har en egeninteresse i løsningene de selv har laget.
Lokale interesser og politiske vedtak betyr ikke noe.
Da er den konstitusjonelle arbeidsdelingen kommet i fare.
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Manglerud bad fortsatt
stengt tross vedtak...
Tekst og foto: Tore Flaa

Undervisningsbygg stengte
badet i fjor vår fordi man mente
at det var uforsvarlig å holde
badet åpent for publikum. Det
største problemet var en vegg
som holdt på å rase ut. Konsulentfirmaet Cowi ble hyret for
å vurdere badets status, og konkluderte med at de første fem
årene med fortsatt drift ville
kreve en investering på drøyt
15 mill. Inntil 15 års fortsatt
drift ville kreve mer enn 30
millioner kroner.
Den usikre veggen var reparert
allerede i mai måned og det arbeidet som gjenstår for at badet
på forsvarlig måte kan åpnes for
publikum er en reparasjon av
ventilasjonsanlegget og i taket
over bassenget. Firmaet NEPTUN har driftet badet siden
2007 og daglig leder Christin
Kjosmoen mener at kostnader
som skal til for at bade kan åpnes er bagatellmessig i forhold
til verdien av at folk kan bruke
badet mens fremtiden utredes.

Vedtak i bystyret

At folk midlertidig kunne
bruke badet var også tanken
bak vedtaket bystyret gjorde i
juni i fjor. Dette ble fulgt opp
av et vedtak i desember hvor det
ble bevilget 15. millioner
kroner til Manglerud bad.
Dette frembrakte gledesutbrudd hos aksjonslederen for

åpning av badet, Tina Rødahl.
Hun uttrykte på Østlandssendingen at hun var ”kjempeglad
for at det var bevilget penger
som ville sikre badet mot nedleggelse, i alle fall, i nær fremtid. Hun var som mange andre
i god tro.

Byråden har
lagt seg på tvers

Også byråd Anne Siri Koksrud
Bekkevold lar seg også intervjue
på TV. Her holder hun fast på
at det vil koste alt for mye å
iverksette kortsiktige løsninger.
Det er bedre å gjøre grundige
vurderinger av hva det vil koste
å løse problemet på sikt, slik
at vi skaper et grunnlag for
beslutninger for fremtiden, sier
Koksrud Bekkelund.

Ikke bystyrets intensjon

Abdulla Alsabeehg (Ap) som
var forslagsstiller i bystyret, er
svært oppbrakt over byrådens
håndtering av saken. Det burde
være klart i formuleringen av
vedtaket hva bystyrets intensjon med dette har vært. Når
bystyret ”ber om at Manglerud
bad skal gjenåpnes” og at ”drift
inntil andre alternativer er på
plass i nærområdet skal sikres” - så er ikke dette i politisk
språkbruk å oppfatte som et
ønske, men som en instruksjon,
sier Abdulla Aloabeehg.

Abdullah Alsabeehg reagerer
kraftig på den måten byråden
for kultur og næring har håndtert denne saken

Tanken bak vedtaket var
ikke å foregripe den politiske
behandlingen av en fremtidig
utvikling for badet. Av erfaring
vet vi at det i verste fall, kan ta
flere år før folk på Manglerud
får dyppet en tå i et basseng,
dersom badet forblir stengt.
Intensjonen med vedtaket var
derfor å legge til rette for at folk
skulle kunne bruke badet og
få svømmeundervisning inntil
den langsiktige planen er klar.
Dette var en politisk vurdering
og beslutning og ikke en byråkratisk løsning på problemet,
avslutter en oppbrakt Abdulla
Alsabeehg.

65 sterke navn på Oslo Høyres liste

Oslo Høyres nominasjonskomité har kommet frem
til hvilke 65 personer som anbefales som kandidater ved kommunevalget 2015. Forslaget skal
behandles på Oslo Høyres nominasjonsmøte 9.
februar.
Ordførerkandidat Fabian Stang
og byrådslederkandidat Stian
Berger Røsland ble nominert i
et eget nominasjonsmøte allerede 1. september ifjor, etter at
alle medlemmer var rådspurt.
Deretter ble alle Oslo Høyres
medlemmer forespurt om å
foreslå kandidater til resten av
listen. Rekkefølgen fra denne
avstemningen legges til grunn
for hele listen med kandidater
uten stemmetillegg. Blant de 10
som er foreslått med stemmetillegg, er det både funnet plass til
de fremste og mest erfarne kandidatene som medlemmene ønsket en høy plassering for, men
også nye talenter. Oslo Unge
Høyres ungdomskandidat og to
kandidater med minoritetsbakgrunn er også blant de 10.

Kumulerte kandidater

Oslo Høyres nominasjonsko-

mités innstilling til nominasjonsmøtet 9. februar:
1. Fabian Stang
2. Stian Berger Røsland
3. Jenny Clemet von
Tetzschner
4. Annelise Høegh
5. Bård Folke Fredriksen
6. Saida Begum
7. Pia Farstad von Hall
8. Eirik Lae Solberg
9. Øystein Sundelin
10. Yassine Arakia

Kandidater fra Nordstrand

Pia Farstad von Hall er den
ene kandidaten fra Nordstrand
på listen over kumulerte. (De
10 første på listen). I tillegg er
Nordstrand representert med
Morten Steenstrup
Hege Astrup Sannum
Nicolai Øyen Langfeldt

Anita Sundal Skjøstad
Thea Kristine Schjerven
Knut Falchenberg
Kate Hege Nielsen
Anders Vollen

Nominasjonskomiteens innstilling er basert på medlemmenes
råd, men er også balansert når
det gjelder kjønn, alder og
geografi, slik at Oslo Høyre
stiller med en helhetlig liste,
som partiet anser som den beste
listen for Oslo og for bystyrets
sammensetning i perioden
2015-19.

Nominerte kandidater for
Bydelsutvalget

Nåværende BU-leder Arve
Edvardsen tar gjenvalg til BU
neste år og står på kumulert
plass
Han får følge av Mariette C.
Bøe og Stein Nordbø som også
er på kumulerte plasser.
Videre følger:
Knut Falchenberg
Bibi Thaiba Musavi
Nicolai Øyen Langfeldt
Birgit Iversen

Pia Farstad von Hall er Nordstrands representant med stemmetillegg i høstens kommunevalg

Ståle Sonberg
Gerd Garstad
Tor petter Gulbrandsen
Helge Torgersen
BeateWilhelmsen
Bente Løkke-Sørensen

Petter Vogt
Mona Verdich
Vi har fått en sterk liste og glkeder oss tilvalgkamp i bydelen,
sier Arve Edvardsen

