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BESTEMT: Barbara Vögele reagerer på sendrektighet, etter å ha purret kommunen i ett år, på å skaffe nye representanter til Brukerråd for Rus- og 
psykiatritjenesten.  Foto: torgrim rath olsen

Etter gjentatte pur-
ringer fra Barbara 
Vögele (MdG), har 
kommunen fortsatt 
ikke oppnevnt noen.

Vögele er kommunestyrerepre-
sentant for Miljøpartiet De 
Grønne, og satt i forrige periode 
som politisk representant i Bru-
kerråd for Rus- og psykiatritje-
nesten. Ifølge henne selv et 
viktig verv, som hun lærte mye 
av.

Fikk fortsatt innkalling
Etter valget i 2015 var det imid-
lertid utskiftninger i samtlige 
styrer, utvalg og råd. Det vil si, i 
nesten alle.

- I mars 2016 hadde Bruker-
råd for Rus- og psykiatritjenes-
ten fortsatt ikke fått utnevnt 
nye politiske representanter. 
Jeg fikk fortsatt møteinnkallin-
ger, og ba derfor daværende va-
raordfører Elin Jørgensen om at 
det ble utpekt nye representan-
ter, sier hun.

I april minnet hun igjen vara-
ordføreren om at rådet man-
glet politisk representasjon. 
Hun fikk til svar at det hadde 
tatt litt tid, men at det skulle bli 
utpekt en representant i mai.

- Men ingenting skjedde, ver-
ken i mai eller i juni. Kommu-
nestyret tok sommerferie, og 
jeg sendte enda en henvendel-
se i september. Da fikk jeg be-
skjed om at det skulle utpekes 
representanter i kommunesty-
remøtet i november, sier Vöge-
le.

Har lært mye
I mars, et år etter at hun startet 
purringen, er det fortsatt ikke 
valgt politiske representanter 
til rådet. I et brev til Tromsø 
kommune opplyser Leder for 
Brukerrådet for Rus og psykia-
tritjenesten, Vidar Håvik, at de 

�� Har manglet representant i over ett år: 

– det Sender et 
uheldig Signal

- Havisen når nesten ned til Bjørnøya, 
kunne meteorologene melde fredag.

Det er ifølge Trond Robertsen, 
meteorologikonsulent ved Vervarslingen 
for Nord-Norge, en skikkelig gladnyhet.

- Normalt flyter isen ned i strømmen 
rundt Hopen. Litt lengre sør går grenseskil-
let mellom golftstrømmen og Øst-Spitsber-
gen-strømmen, og de to møtes ved 
Bjørnøya.  Nå har isen ligget der en uke 

uten å flytte seg, sier Robertsen.
For få år siden var det ikke uvanlig å se 

god vinteris sør om Bjørnøya, forteller Lars 
Henrik Smedsrud. Han er professor i 
Polaroseanografi ved UiB, og har mange 
års feltarbeid på Svalbard bak seg.

- Det heter jo Bjørnøya fordi det pleide 
å være isbjørn der. Der gikk iskanten, og 
dit kom isbjørnen for å jakte. Før den 
globale oppvarmingen slo inn, gikk isen 

alltid til Bjørnøya, sier han.
Det har endret seg dramatisk, men 

Smedsrud tror ikke den negative trenden 
vil vare.

- Isen kommer til å gå sørover igjen. Det 
har vært lite is i Barentshavet en lang 
periode, det har med mengden atlantisk 
vann å gjøre, men det store tapet av is tror 
vi er forbigående. De naturlige svingnin-
gene vil snu, sier han.

Meteorolog: – Bra å finne havis så langt sør

fortsatt mangler politisk repre-
sentasjon.

Han påpeker politikerne som 
har sittet i rådet, har blitt godt 
kjent med de tjenester som gis 
til brukerne, både via den kom-
munale tjenesten og brukeror-
ganisasjonene. Brukerrådet har 
på sin side lært mye om organi-
sering , ansvarsområder og 
gangen i politiske prosesser.

- I forbindelse med siste valg 
og endringer i den kommunale 
strukturen har Brukerrådet 
endt opp i en situasjon med en 
lang periode uten politisk re-
presentasjon, og vi ber derfor 
om at det snarest oppnevnes 
nye politiske representanter til 
rådet, skriver Hårvik.

Dårlige signaler
Barbara Vögele mener det sen-
der dårlige signaler, når man 

uten noen åpenbar årsak, ut-
setter saken igjen og igjen.

- Det er tilgivelig å glemme 
det i overgangen til et nytt poli-
tisk styre, men etter flere på-
minnelser, bør det ikke gå enda 
et år før noen blir utpekt, sier 
hun.

Hun har fortsått det slik at 
det hviler på kommunestyret å 
velge noen, men har registrert 
at formannskapet i noen tilfel-
ler har utpekt representanter til 
råd og utvalg. Uansett hvem 
som har ansvaret, mener hun 
det er på tide å ta fatt i saken.

- Jeg er fortvilet på vegne av 
brukerrådet. Det er et viktig or-
gan som politikerne bør ta på 
største alvor. De ber jo de andre 
som sitter i rådet om bruke av 
sin fritid, men gidder ikke selv 
å utpeke noen til å sitte der, 
sier MDG-representanten.

Spør ig jen
Hun påpeker at kommunesty-
ret tar beslutninger som direkte 
påvirker de som bruker tjenes-
tene.

- Men det er altså ikke vilje til 
å sette seg ned sammen med 
dem som er direkte berørt, og 
høre hva de mener, sier hun.

I et nytt brev til ordfører Kris-
tin Røymo, skriver hun at hun 
vurderer å gå ut over sine full-
makter, og stille som represen-
tant selv.

- Jeg får jo innkalling, men 
det føles uredelig å dra når jeg 
faktisk ikke er valgt for denne 
perioden. Dette bør ryddes opp 
i snarest, sier Vögele.

Skal ikke skje
Jale Aarbakke (Ap) var ordfører 
i tiden etter valget, og frem til 
man skiftet fra parlamentaris-

me til formannskapsmodell. 
Han er nå varaordfører, og be-
klager sterkt at det har skjedd 
en glipp.

- Det skal ikke kunne skje, og 
jeg kan desverre ikke gi noen 
god forklaring på hvorfor det 
har skjedd. Jeg vil på vegne av 
alle de som det her har glippet 
for, beklage det. Jeg skal straks 
jeg er ferdig med skituren min, 
dra hjem og se nærmere saken, 
sier han.

Han setter pris på at Vögele 
følger opp, og etterlyser svar 
når ingenting skjer.

- Men det er jo ikke slik det 
skal foregå. Jeg lover her og nå 
at dette skal vi rydde opp i, og 
jeg skal ta tak i det så snart jeg 
kommer på kontoret mandag, 
forsikrer Aarbakke.
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