
SØKER SVAR: De to ringrevene i bergenspolitikken, begge med erfaring som byråder, er nå leder og nestleder i kontrollutvalget. Henning Warloe (H) og Pål Hafstad Thorsen (Ap) står nå bak en                            omfattende bestilling som skal gi svar på hvordan Bergen har håndtert korona-
pandemien.  Foto: ARNE RIStESUND

�� – Et mirakel om alt har gått bra, sier initiativtakerne

KRISEHÅNDTERING GRaNSKES
Hvordan har kommu-
nen ivaretatt de mest 
sårbare innbyggerne i 
Bergen under pande-
mien? Det skal Pål 
Hafstad Thorsen (Ap) 
og Henning Warloe 
(H) få svar på.

GEIR KVILE
geir.kvile@ba.no

Nestlederen og lederen i bysty-
rets kontrollutvalg står i bre-
sjen for en omfattende bestil-
ling til revisorene i Deloitte.

Via intervju med ansatte, in-
teresseorganisasjoner, de som 
mottar tjenestene, foreldre og 
unge skal kontrollutvalget få 
rede på hvordan Bergen har 
håndtert krisen – med ut-
gangspunkt i mest sårbare si-
tuasjon.

– Så er det viktig ikke å over-
dramatisere at ting kanskje ikke 
har fungert godt nok. Det ville 
jo vært et mirakel om det gjorde 
det, sier Henning Warloe.

Stort skille
Ideen var Hafstad Thorsen sin, 
men han er galant nok til å be-
rømme gruppelederne for de 
ulike partiene i bystyret for til-
taket.

– Det var i samtale med dem 
at vi ble enige om behovet for 
en revisjon av kommunens tje-
nester i pandemien, med ut-
gangspunkt i de som trenger 
kommunen mest sitt ståsted, 
sier Thorsen.

Sosiale tjenester, hjemmetje-
nester, eldreinstitusjoner, tje-
nester til folk med utviklings-
hemming, rustjenester og psy-
kiske tjenester er blant områ-
dene som skal undersøkes.

Denne uken var en rapport 
om sosiale tjenester oppe i ut-
valget. Her går det frem at det 
går et skarpt skille mellom folk 
med og uten digital kompetan-
se.

Sårbare og ressurssvake
Noen grupper har opplevd at 
tjenestene er mer tilgjengelige, 
gjennom telefon, nettløsninger 
og chat. Andre, og da de spesi-
elt sårbare og ressurssvake 
gruppene, har i liten grad klart 
å benytte seg av disse tjeneste-
ne – ettersom publikumsmot-

tak har vært stengt, og fysiske 
møter og hjemmetjenester er 
sterkt redusert.

– Dette gjelder særlig perso-
ner med språkutfordringer og 
minoritetsspråklige personer, 
personer med lese- og skrive-
vansker, personer med psy-
kiske lidelser eller et ruspro-
blem og personer uten digitale 
hjelpemiddel eller med lav di-
gital kompetanse, slår Deloitte 
fast.

Økt pågang
Mens Nav har vært stengt, har 
pågangen til for eksempel Ro-
bin Hood-huset økt.

Også ledere i Etat for sosiale 
tjenester innrømmer i rappor-
ten at det har vært avvik som 
følge av nedstengingen.

Målet med revisjonene in-
ternt i kommunen er at tjenes-
tene skal lære av funnene, rette 
opp avvik og forbedre seg.

– Men når rapportene er i 
havn, er vel pandemien mer el-
ler mindre ebbet ut. Hva sitter 
en igjen med da?

– For det første sitter vi igjen 
med ekstremt mye kunnskap. 
Men det er også slik at pande-
mier som dette er spådd å 
dukke opp fremover med jev-
ne mellomrom. Dermed kan 
alt vi nå får på bordet ruste 
kommunen til å agere enda 
bedre i en ny pandemi, sier 
Thorsen.

Warloe sier at de har hatt dia-
log med andre kommuner i lan-
det om temaet, men så langt 
han vet er Bergen den eneste 
som har igangsatt en løpende 
revisjon av tjenestene i pande-
mien.

– Nok en gang er vi best i Ber-
gen, sier han og humrer.

Assisterende statsforvalter 
(tidligere het embetet Fylkes-
mannen) Gunnar Hæreid var i 
møte med kontrollutvalget før 
jul, og fikk høre om initiativet 
der.

– Kjempeflott
– Det er kjempeflott, og de ten-
ker helt rett. Å ta initiativ selv 
til hvordan koronasituasjonen 
har slått ut for de mest sårbare 
er veldig bra og offensivt, sier 
Hæreid til BA.

Også Statsforvalteren skal 
undersøke hvordan kommune-
ne har skjøttet oppgavene sine i 
pandemien.

– Det er dokumentert at mel-
dinger til barnevernet har gått 
ned med hjemmeskole, men vi 
har ingen grunn til å tro at det 
skjer mindre vondt på det om-
rådet. Dette kommer vi til å 
spesielt følge opp. Alt tyder på 
at misbruk og vanskjøtsel av 
barn tar lengre tid å fange opp 
når de ikke er på skolen.

– I tillegg vil vi se på tjeneste-
ne til psykisk utviklingshem-
mede, om for eksempel graden 
av tvang har endret seg, og det 
psykiatriske feltet – om kom-
munene for eksempel har ev-
net å følge opp de som bor 
hjemme, sier Hæreid.

– HELT RETT: 
Assisterende 
statsforvalter 
Gunnar Hæreid 
skryter av 
initiativet til 
bergenspoliti-
kerne.  
 Foto: PRIVAt
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Det er viktig ikke 
å overdramatisere 
at ting kanskje 

ikke har fungert godt nok. 
Det ville jo vært et mirakel 
om det gjorde det.
HENNING WARLOE (H), leder i 
kontrollutvalget

Statsmeteorolog Kristin 
Seter  trekker frem Kvam-
skogen som et område 
hvor det blir mye vær i 
helgen.
– Vi anslår snøgrensen til mel-
lom 200 og 500 meter over ha-
vet, og Kvamskogen kan få mye 

snø. Det er et ganske voldsomt 
vær som kommer sørfra. Det 
starter fredag ettermiddag og 
vil vare frem til utpå dagen lør-
dag, sier Seter og ber alle som 
skal på fjellet om å sjekke vær-
varselet.

For bergenserne som har 
tenkt å holde seg i byen i helgen 

er det nok regn, og ikke snø, 
som står på værmenyen.

– I sentrum vil det nok kom-
me som regn. Det kan være at 
det blir snø på toppene, men jeg 
kan ikke garantere snø på Fløy-
en. Det er et lite håp, men Fløy-
en ligger helt i grenseland for 
hvor det blir snø, forteller hun. 

På den andre siden vil vi fra i 
morgen av få et værskifte som 
kan gi en del pent vær.

– Fra søndag av blir det kalde-
re og det ligger an til å bli finere 
vær også, så vi kan få flere dager 
som minner mer om det været 
vi hadde i forrige uke, sier Seter.

Det kan bety sol, men også 

økt fare for luftforurensning. Li-
kevel håper Seter at det ikke vil 
bli like ille som under forrige 
finværsperiode. 

– Det ser ut til at vi skal få litt 
mer vind, så da kan vi håpe at 
det vil hjelpe på forurensnings-
nivået, forklarer hun.

– Kvamskogen kan få mye snø
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