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FIKK MOTORPROBLEMER: 96 meter lange MF«Trondheim» stoppet ferden bare centimeter fra Karstein Rødlands naust.

Vil ha spanjol-strategi
Ordføreren i Tysnes vil 
gjøre CV-databasen over 
arbeidsløse spanjoler 
tilgjengelig for flere 
kommuner. 

Silje RognSvåg

silje.rognsvaag@bt.no

Etter at Tysnes kommune åpnet 
dørene for arbeidsløse spanjoler 
får ordføreren mange henven-
delser hver dag. 

– Det er tydelig at folk er 
desperate etter å skaffe seg jobb. 
Det er en fortvilende situasjon 
for disse som kommer til Norge, 
sier ordfører Kjetil Hestad. 

Lørdag flyttet den første span-
ske familien til kommunen, og 
målet er at tre familier til skal 
komme i løpet av året. 

Hestad brenner for at 
finanskrise flyktningene fra Spa-
nia skal få hjelp til å finne seg 
jobb i Norge. 

– Det som nå er viktig er at CV-

databasen må gjøres tilgjengelig 
for flere kommuner. I tillegg må 
næringslivet og bedriftene trå til 
og ansette folk, sier Hestad. 

– Uverdige forhold
Tysnes-ordføreren etterlyser et 
tverrfaglig senter for utenland-
ske arbeidstakere i Bergen, i til-
legg til en nasjonal strategi for 
hvordan vi møter spanjolene.

– Det er uverdig slik det er nå. 
Det er våre naboer i Europa det 
gjelder, folk som ikke har jobb i 

z	fakta
Robin Hood-huset

n Møtested for økonomisk 
 vanskeligstilte, åpnet i  
Bergen i 2004.

n robin Hood-huset driver 
workshop om norsk arbeidsliv, 
CV og jobbsøking og holder tre 
norskkurs i uken.

n Fra mars 2011 har det vært stor 
tilstrømming av arbeidsinnvan-
drere. 

n For tiden er halvparten 
av brukerne eØs-migranter,  
resten norske.

Fikk fergen nesten inn på frokostbordet

Karstein Rødland fikk MF 
«Trondheim» rett inn til  
hytten. – Det har hendt før,  
sier han rolig.

 Øyvind ASkelAnd 
jo Hjelle 
ØRjAn deiSz (foto)

oyvind.askeland@bt.no

Da fergen fikk motorstans på vei 
inn til Krokeide kai, måtte den 
gjøre en dramatisk manøver for 
å unngå å brase i kaien.

Konen til Karstein Rødland 
satt på hytten og leste avisen. 
Plutselig kjente hun en underlig 
risting, og ut av vinduet kunne 
hun se synderen.

En 96 meter lang ferge hadde 
parkert like ved naustet til Rød-
land-familien.

– Jeg var på jobb da det  skjedde. 
Min kone ringte, og som du ser 
var det snakk om centimeter før 
båter og andre ting ble knust, 
sier Karstein Rødland.

Denne gangen gikk det hel-
digvis fint. Verken passasjerer 
på fergen eller noen rundt ble 
skadet.

– For ti år siden krasjet  fergen 
inn til naboen. Da ble både båt 
og stupebrett ødelagt, men 
denne gang gikk det altså mye 
bedre, sier Rødland.

Han er veldig rolig og fattet 
til nettopp å ha fått nærkontakt 
med en koloss av en ferge.

– Dette har jo hendt før, sier 
Rødland.

Det var klokken 09.33 i går 
at Bergen brannvesen fikk mel-
ding om kollisjonen.

Om bord på fergen var 72 pas-
sasjerer og et mannskap på fem. 
Verken personer eller biler ble 
skadet i sammenstøtet, men

– På vei inn mot kaien mistet 
fergen motorkraften. Mann-

skapet valgte å styre unna og 
endte da på denne grunnen, sier 
administrerende direktør Grete 
Fuglem Tennås i rederiet Fosen-
Namsos Sjø til bt.no.

Rederiet vet foreløpig ikke 
hva som er årsaken til  ulykken, 
men er i ferd med å starte under-
søkelser.

Leif Linde, vakthavende 
brannsjef i Bergen brannvesen 
sier at ulykken til MF «Trond-
heim» blir betraktet som en 
dramatisk ulykke.

– Vi rykker ut med så store 
mannskaper fordi vi har sett 
hvor ille det kan gå i skips-
ulykker, særlig på Vestlandet, 
sier han.

hjemlandet, ikke kriminelle, 
sier Hestad.

I Tysnes har kommunen og 
næringsrådet sett på CV-data-
basen sammen og lett etter 
personer med de kvalifika-
sjonene bedriftene trenger. 

– Det er viktig for oss ikke 
å gi noen falske forhåpninger 
om at de får jobb. Det er klart 
at mange er ressurssterke 
folk, men språket er et pro-
blem, sier Hestad.

Det er Robin Hood-huset i 
Bergen som driver CV-data-
basen. Daglig leder Marcos 
Amano er positiv til å bidra 
til at andre kommuner kan få 
tilgang til databasen.

– Men hvis det er snakk om 
mange flere kommuner, og vi 
skal være samarbeidspartner, 
er vi avhengig av et mindre 
økonomisk tilskudd fra kom-
munene. Vi må da ansette en 
person i en liten stilling til å 
oppdatere og drive CV-data-
basen, sier Amano. 

– Alvorlige konsekvenser
Han er enig i at en nasjonal 
strategi må på plass. 

– Navs strategi er mangel-
full når det gjelder å møte 
mennesker fra EØS-området 
på leting etter jobb i Norge. 

Det er ikke så lett for 
dem å registrere seg i 
Navs data baser slik nord-
menn gjør. Det er også 
mangel på informasjons-
materiell og veiledning på  
andre europeiske språk, sier 
Amano. 

Tom-Christer Nilsen, fyl-
kesordfører i Hordaland, 
mener nasjonale organer må 
settes i sving. 

– Jeg vil gi honnør til Tys-
nes kommune og Robin 
Hood-huset for jobben de 
har gjort, men det er strengt 
tatt en nasjonal oppgave som 
burde være håndtert gjen-
nom Utlendingsdirektoratet 
eller Nav, sier Nilsen.
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