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Melhus med lua i handa

Kommentar

Overgrep
Alvdal-saken har ført til større
oppmerksomhet rundt seksuelle
overgrep mot barn. Det er leit at
en slik tragisk hendelse må til, for
at temaet blir satt på dagsorden.
Trolig fører saken i Alvdal til at
flere velger å ta tak i egne opplevelser. Hjelpeapparatet får flere
henvendelser når mediene tar opp
dette temaet.
I de senere årene har antallet
anmeldte og etterforskede seksuelle overgrepssaker økt betydelig.
Særlig gjelder det utnyttelse av
barn. Det er nok flere grunner til
denne utviklingen, og det ikke
nødvendigvis at det skjer flere
overgrep. En av grunnene er nettopp det faktum at dette temaet er
oftere på dagsorden, og at samfunnet setter fokus på slike overgrep. Stadig flere av overgrepene
blir anmeldt til politiet, men det er
nok fortsatt høye mørketall.
De fleste
overgrep,
særlig
Det dummeste
innad i
man gjør, er å
familiene,
snakke det bort.
blir ikke
politianmeldt.
Forebygging av slike overgrep er
ingen enkel oppgave. Hvordan
skal en snakke med barna om at
slike ting skjer? Hvordan skal en
introdusere intetanende smårollinger til det faktum at det faktisk
finnes voksne som har onde hensikter? Hvilke ord og beskrivelser
skal man bruke?
Ofte kommer det spørsmål i forbindelse med at overgrepssaker
verserer i mediene. Det dummeste
man gjør, er å snakke det bort.
Ungene har krav på å få vite, selv
om dette er en side av samfunnet
som vi helst vil skjerme dem fra.
I Melhus og i mange andre kommuner får skoleelevene se filmen
Trøbbel, en tegnefilm som ble
laget for 24 år siden og som tar
opp seksuelle overgrep og incest.
Filmen er bygd opp rundt en serie
situasjoner der barn må gjøre
valg. Det er viktig at en slik filmfremvisning er lagt opp slik at
barna får muligheten til å prate
om det filmet tar opp. For dette er
noe som rammer så alt for mange.

Malvik har klart det, hele kommunen
får bytakst for buss. Full enighet om
dette blant fylkespolitikerne etter at
ordføreren engasjerte seg. Skaun har
langt på vei greid det samme, med bytakst til og med Børsa, men hvor er

Fagforbundet Melhus roper et varsku
når politikerne i Melhus vil kvitte seg
med trofaste ansatte.
Under budsjettdebatten i desember
foreslo Frp og Høyre å fjerne eiendomsskatten. Tapet av skatteinntekter
er det de ansatte som skal betale for
gjennom privatisering av vaktmestertjenester, renhold, teknisk drift og ved
å kutte i administrasjonen.
Fagforbundet Melhus håper at innbyggerne i Melhus etterspør et sterkere engasjement fra de folkevalgte for
å ta vare på egne ansatte før valget til
høsten. Skal vi velge politikere som
setter pris på kommunens arbeidsfolk

eller ikke?
Fagforbundet Melhus mener at konkurranseutsetting og privatisering av
kommunale tjenester er feil vei å gå. Vi
trenger ikke gå lengre enn til Klæbu
kommune for å finne konkrete
eksempler på at privatisering fører til
dårligere kvalitet på tjenester og dårligere pensjons-, lønns- og arbeidsvilkår
for de ansatte. Med privatisering følger det en stor grad av ansvarsfraskrivelse fra de folkevalgte. Politikerne er
arbeidsgivere men tar ikke ansvar for
de ansattes arbeidsforhold eller kvalitet på tjenesten.
Fagforbundet Melhus mener vi

Kjære Tore O. Sandvik
Ser i torsdagens utgave av Trønderbladet (10/2) at de har vært i kontakt
med deg vedrørende busstilbudet og
utvidelsen av trondheimssonen som
skjedde fra nyttår. Videre at du vil ta
opp med fylkesutvalget en videre
utvidelse av sonen i Melhus. Jeg tar i
dette brevet selvfølgelig forbehold om
at du er riktig sitert i avisa.
For det første vil jeg hilse velkommen den satsing fylkeskommunen med
deg i spissen nå gjør for å få til et
rimeligere og bedre busstilbud også
utenfor Trondheim. Selv har jeg siden
jeg, for to år siden, fikk arbeidssted i
Trondheim sentrum benyttet buss daglig på strekningen Lundamo – Trondheim. Jeg opplever bussen som et veldig godt fremkomstmiddel til/fra byen
(langt bedre enn bilen). Med de tiltak
dere nå gjennomfører er jeg sikker på
at flere vil benytte buss framfor privatbil.
Når dette er sagt tror jeg det er viktig at folk føler en viss rettferdighet i
hvor grensa for bysonen går og videre
hvordan prisene opptrer med det
samme du kommer utenfor sonen. Når
dere politikere, etter det jeg kan se, har
vedtatt en grense for trondheimssonen
uten å ta hensyn til de opprinnelige

sonekartene så vil en få utslag som i
folks øyne ikke oppfattes som rettferdig. Prisene utenfor sonen forholder
seg nemmelig til de opprinnelige
sonene.
Ett eksempel: Børsa som opprinnelig lå syv soner fra Trondheim ligger
nå innenfor bysonen og dermed er
prisen for en periode på en måned herfra til Trondheim mer enn halvert.
Derimot Kvål som ligger kun seks
soner fra Trondheim ligger fortsatt
utenfor bysonen og reisende herfra har
dermed ikke fått ei krone rimeligere
busstilbud. At de skal sette seg i bilen
og kjøre til Melhus sentrum for å
komme innenfor bysonen kan umulig
være intensjonen?
Etter min mening må dere politikere være tydeligere på hvilke momenter som avgjør hvor grensa for bysonen går, og ikke ”mer eller mindre tilfeldig” tegner den på et kart.
Trondheim kommune med nabokommuner eller evt. en gitt avstand fra
Trondheim sentrum vil være mer
konkret og enklere for folk å akseptere.
Synes det er veldig bra at dere er
villige til å se på dette slik som for
Malvik’s del hvor dere nå innlemmer
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hus skysstasjon og de tilliggende
bedrifter? Det må ikke bli med denne
utfordringen som med bommen på
Klett, politikerne kommer på banen
månedsvis etter at vedtakene er fattet.
Melhusbygg

Kommunens ansatte gull verdt

Støren-kontoret

Krister Olsen

Melhuspolitikerne? Har dere målt
avstand Klettkrysset - Børsa? Hvor
langt kommer en oppover Gauldalen
med samme antall kilometer? Kanskje
et initiativ her ville fordelt parkeringsutfordringene en i dag har rundt Mel-
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Abonnementspriser

trenger et politisk flertall som tar
ansvar for innbyggerne, ikke for
anbudsspesifikasjoner. Fram mot valget må de partiene som vil bygge videre
på den norske velferdsmodellen ta
debatten. Avsløringene av omfattende
sosial dumping i offentlig sektor må
gjøres til et tema i valgkampen.
Det er våre folkevalgte som har
ansvaret for utviklingen av tjenestene i
kommunen.
Fagforbundet Melhus krever at de
tar det ansvaret.
Fagforbundet Melhus,
v/leder Solfrid A. Løvseth

På tråden

Tilsynsgebyr
En leser forundrer seg over at
man må betale et tilsynsgebyr på
321,50 kroner hvert år til Gauldal brann og redning. Og det til
tross for at de kun gjør tilsyn
hvert fjerde år.
– Fordelt på alle blir det utrolig
mye penger, sier leseren.
Feiegebyret er på 252 kroner per
år, pluss de godt og vel tre hundre kronene til tilsynet.

hele kommunen. Ser i Trønderbladet
at du uttaler at det ikke er aktuelt at
hele Melhus kommune innlemmes da
avstanden blir for stor... Hvor langt
oppover Gauldalen kommer du tilsvarende avstanden Trondheim – Eggkleiva? Ikke til kommunegrensa i sør,
men atskillig lenger enn Søberg vil jeg
tro.
Med håp om et bedre tilbud også
for oss som er så heldige at vi bor sør
for Melhus sentrum imøteser jeg ditt
svar.
Bjørn Ketil Hovin
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