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Utvalgte grønne planter

1/2 pris!

Dette rammeverket
av en bil skal  bli en
sportslige økobil
som i mai deltar i
Shell eco-marathon
i Tyskland. 

Det er åtte studenter
fra industrielle fag,
siste året,  på Høgsko-
len i Østfold (HIØ)
som bygger bilen.

Polar Bear Design,

som studentene kal-
ler seg, har samlet inn
660.000 kroner fra
sponsorer for å delta i
konkurransen
mellom over 200 uni-
versiteter fra hele Eu-
ropa. 

Dette er femte året
studenter fra HiØ del-
tar i konkurransen.
Denne uken er  Polar
Bear Designe opptat-
te med å frese ut de

siste formene til bilen
samt begynne stø-
pingen av de første
formene.  

På bildet bak fra
venstre er;  Linn
Vaapvik, Kaiwan Ha-
sani, Preben Chris-
tensen, Einar Brenne
og Silje Bakken. Gun-
hild  Andreassen har
styringen bak rattet.

På vei mot Shell eco-maraton

Kontrollutvalget i Fred-
rikstad har vel aldri tid-
ligere nedfelt skarpere
ord på papir enn de 
gjorde da sluttrappor-
ten om barnevernet ble
behandlet i går.
Av Victoria Kvalvik
victoria.kvalvik@f-b.no – m: 95795581

Innstillingen som nå avleveres
bystyret er nemlig sylskarp, og
slår fast at rådmannsfunksjo-
nen burde ha grepet inn for
lenge siden i de personkonflik-
tene som Østfold kommunere-
visjon er overbevist om at er
grunnlag for problemene.

Konflikter på alle nivåer
Kontrollutvalget  ser meget al-
vorlig på at kommunerevisjo-
nen frembringer opplysninger
om mellommenneskelige kon-
flikter omtrent på alle nivåer i
barnevernet:

n Mellom enkelte ansatte
n Mellom ansatte og avdelings-

ledere
n Mellom ansatte i tjenestey-

tende avdelinger og fagsta-
ben

n Mellom barnevernet og ad-
ministrasjonen på rådhuset.

Sviktende styring og ledelse
Det er dette kontrollutvalget
nå slår fast at rådmannsfunk-
sjonen burde ha ryddet opp i
for lenge siden.

«Sviktende styring og ledelse
av barnevernet i flere år, har
svekket barnevernets evne til
å ivareta barnas beste,» skriver
utvalget.

Og tilføyer:
«Rådmannsfunksjonen har

gjennom sine enkeltvedtak

ikke evnet å oppnå ønsket ef-
fekt.» Det er rådmannsfunksjo-
nen som kritikken nå rettes
mot.  Kontrollutvalget kan
ikke angripe konkrete stillings-
innehavere i kommunen fordi
systemet er bygget opp slik at
rådmannen delegerer myndig-
het nedover.

– Må bygge felles kultur
– Det er ikke mer å si enn at
rapportene som revisjonen har
lagt frem nå er oppsummert,
og at utfordringene går tydelig
frem, sier kontrollutvalgets le-
der, Arne Øren (Ap).

Han har ingen kommentarer
til de personkonflikter som har
sett dagens lys:

– Dette er en del av det som
rådmannen må gripe fatt i, og

det handler om å bygge en fel-
les kultur, sier Øren.

Men tilføyer:
– Det er jo ikke tvil om at de

ansatte jobber innenfor et
svært utfordrende område, og

da må man gi både tid og rom
for de utviklingsprosesser som
må skje.  Og jeg berømmer råd-
mannen for at han nå vil se alt
dette i et helhetlig prosjekt,
sier utvalgsleder Øren.

Flengende kritikk av
rådmannsfunksjonen
«Barnevernet klarer ikke å ivareta barnas beste»

ØKO-BIL Bear De-
sign er en gruppe på
8 studenter fra Høg-
skolen i Østfold som
skal bygge en
sportslig øko-bil.
Denne bilen skal
delta iblant annet
Shell eco-marat-
hon, en konkurran-
se mellom over 200
universiteter fra
hele Europa.
FOTO: ERIK HAGEN

Arne Øren, leder av
kontrollutvalget

«Utfordringene 
går tydelig frem.»

I forrige uke ble Borge fritidsklubb,
også kjent som «Avanti», stengt på
grunn av mugg. Fredag gjenåpner
ungdomsklubben – på Nabbetorp.

Fuktproblemer og mugg i loka-
lene på Borge ungdomsskole tvang
ungdomsklubben Avanti på gaten.
Oppgradering eller sanering av lo-
kalene var utelukket, siden skolen
skal rehabiliteres allerede om ett år.

Nå har Avanti funnet et nytt hjem.
På Nabbetorp skole kan juniorklub-
ben dele sine lokaler med de litt el-
dre som hittil har holdt til på ung-
domsskolen.

– Vi er kjempeglade for at en løs-
ning ble funnet så raskt, sier Turid
Reknes Løvland. Virksomhetslede-
ren i fritidsklubben kan love at dis-

koteket i OL-brakkene som ble hen-
tet til Nabbetorp skole fra Lilleham-
mer for snart 15 år side,vil bli rustet
opp.

–Viktigere er det at Avanti kan
gjenåpne allerede førstkommende
fredag, understreker Reknes Løv-
land.

Ungdomsklubben rår grunnen
ved Nabbetorp skole hver onsdag
og fredag, mens tirsdager og tors-
dager står klubblokalene til rådig-
het for de yngre i juniorklubben.

«Avanti» flytter til Nabbetorp


