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SPION I LOMMEN: Papirbunkene vi mottok
fra Telenor sa det
meste. Om meg.
De sa hvor jeg
har vært,
hvem jeg
har snakket
med og utvekslet
sms med. I april har Telenor
registrert meg og min mobil
128 ganger per dag, omtrent
hvert tiende minutt.
Jonas Blich Bakken til
Dagens It
FLÅTTKRIG: Han har på TV
og sin blogg
fortalt om sin
sykdom og de
prøver han har
tatt. Sykdomsbildet
passer ikke.
De anerkjente
testene viser ikke borreliose;
det er det bare de ubrukelige
testene ved Norsk Borreliose
Senter som gjør.
Lege og epidemiolog Preben
Aavitsland til Dagbladet om
Lars Monsen.

FORPLIKTET: Lisbeth Iversen sier Bergen er forpliktet til å gi nødvendig humanitær hjelp til mennesker i akutte situasjoner, særlig gjel-

der dette arbeidsinnvandrere i Bergen.
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VIL GI NØDDUSJ
TIL TRENGENDE
Sosialbyråd Lisbeth
Iversen vil åpne
Sentralbadet for tiggere og hjemløse
BERGEN
Solfrid Torvund Langeland
solfrid.langeland@ba.no
– Vi er forpliktet til fortløpende
hjelp på humanitært grunnlag til
de som befinner seg i Bergen. Vi
har fått noen forespørsler angående dusjing, sier sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF) til BA.
Hun vil at kommunen skal
dele ut polletter slik at tiggere og
hjemløse kan bruke offentlige toaletter gratis og for å dusje i Sentralbadet.

– Vil ikke merkes

Hun ser for seg en håndfull kort
som deles ut med omhu, for eksempel administrert av Robin
Hood-huset.
– Robin Hood-huset har vist
seg å være veldig flinke på å gi et

Jeg tror ikke det å åpne Sentralbadet for noen få vil skape noen problemer. Blir det horder med dette behovet
i Bergen, må vi ta en ny vurdering.

FAKTA
»» Lisbeth Iversen (født 28. novem-

ber 1961) har vært byråd i Bergen
siden 2003.
»» Iversen har vært byråd for miljø
og byutvikling, nestleder og byråd
for miljø og byutvikling, og i en
periode også for næring. Nå er
hun byråd for sosial, bolig og
områdesatsning.
»» Iversen er særlig kjent for sitt
arbeid med å få realisert bybanen
i Bergen og innføringen av enhetstakst på bussene i Bergen.
»» Iversen bor på Totland i Bergen.
Hun er gift med Harald Huge Iversen og sammen har de fire barn.
»» Aktuell: Vil åpne Sentralbadet for
tiggere og hjemløse.

helhetlig tilbud til arbeidssøkende og tilreisende, sier hun.
Iversen sier ordningen er for de
som har det aller mest krevende.
– De fleste går stille og rolig og
betaler for seg selv, men det vil
være noen som i akutte situasjo-

ner trenger å få gratiskort.
– Dette er bare snakk om et titall personer, og ingen vil merke
det, mener Iversen, som ønsker
å begynne med ordningen så fort
som mulig.
Åpningstidene er slik at anleggene kan brukes på tidlig morgen
og sen kveld. Iversen påpeker at
de kommunalt betalte dusj- og
dobesøkene skal foregå i vanlig
åpningstid.

Ikke-stigmatiserende

Byrådet i Bergen har takket nei til
pengene som regjeringen sist uke
la frem til akuttiltak for tiggere.
Kommunen tar regningen selv.
– Vi ønsker ikke å sette opp
brakker der folk kan peke og si
at «der er de fattige, nå skal de på
do». Vi vil bruke de anleggene vi
har, sier Iversen.
Sosialbyråden påpeker på at
situasjonen i Bergen er en helt annen enn i Oslo.

Bånn stemning: Jeg er på Staddaen. Det stemmer – Brann
Stadion. Det føles imidlertid mer som en torsdagskonsert
med Harmonien i Grieghallen, skriver Chris Tvedt.

– Så langt går det rolig for seg
her. Vi snakker ikke om mange
personer, bare noen titalls. Dette
kan vi håndtere, sier Lisbeth Iversen.

Vil ha fortgang

Lisbeth Iversen (KrF), skal over
helgen orientere bystyret om planene.
– Jeg ser ikke for meg noe stor
byråkratisk prosess rundt dette,
og vil ha ordningen i gang så fort
som mulig, sier hun.
Hun påpeker at Bergen kommune har et ansvar for å tilby
hjelp. Hun vil også sørge for at
kommunens dokart, som viser
hvor de offentlige toalettene ligger, skal bli tilgjengelig både på
rumensk og spansk.
Her vil hun dele ut polletter, eller finne andre ordninger.

VaLGKaMPSTøTTE: Vi gir
alltid penger
til Arbeiderpartiet på
grunn av det
fagligpolitiske
samarbeidet
mellom LO
og Ap. I tillegg har vi gitt
penger til Senterpartiet og SV
på grunn av den rødgrønne
konstellasjonen. Rødt er ikke
med i den konstellasjonen, og
burde etter min mening ikke
fått penger fra oss.
LO-sjef Gerd Kristiansen til
Dagens Næringsliv.
EU-KRISE: EU er inne i en
dyp politisk krise, og over hele
Europa svekkes oppslutningen om unionen. I en nylig
meningsmåling fra Eurobarometer har EU-støtten falt til
sitt laveste noensinne i seks
viktige EU-land. I Polen har
mistilliten økt fra 18 til 42
prosent, i Italia fra 28 til 53
prosent, i Frankrike fra 41 til
56 prosent, i Tyskland fra 26 til
59 prosent, i Storbritannia fra
49 til 69 prosent og i Spania
fra 23 til 72 prosent.
Leder i Klassekampen

LÆRERLøNN: Lærere i Osloskoler blir belønnet når elevene gjør det bra. Det avslører
Utdanningsforbundet og Aftenposten. Vart du skræmt no?
Leder i Dagens Næringsliv
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