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Stenger vei i
perioder
EIDSVOLL: Fylkesvei 502 i Eids-
voll vil være stengt ved Bårlida-
len Renseanlegg i perioder på
inntil ti minutter fram til 25.
mars. Årsaken er sprengnings-
arbeider ved renseanlegget,
melder Statens vegvesen.

Flytter masse for
å unngå rasfare
FEIRING: Entreprenøren
Implenia startet mandag kveld
arbeidet med å flytte masse for
å unngå ras på fylkesvei 33.
Massen skal flyttes til et regu-
lert massedeponi i et tidligere
utgravd massetak lenger ved
Toten almenning, opplyser
Einar Søberg (bildet) i Statens
vegvesen. – Geoteknikere skal
regne på hvor mye masse som
må flyttes for at fv. 33 skal
åpnes for trafikk, sier Søberg. –
Det er ikke bestemt når vegen
åpnes for trafikk. Sprekken i
fylkesveg 33 har ikke endret
seg i vesentlig grad, kun en
økning på noen få millimeter,
sier han.

Ni trailere sperret
for bussen 
KLØFTA: En bussjåfør måtte
tilkalle politiet da hele ni trai-
lere hadde tatt oppstilling på
bussholdeplassen langs E16
ved Kløfta. Den store holde-
plassen befinner seg ved rund-
kjøringen etter avkjøringen fra
E6 i nordgående retning. Rett
ved ligger også Shell med en
egen trailerparkering. Politiet
rakk å skrive ut to gebyrer, før
de måtte av gårde på et nytt
oppdrag.

Kalkutslipp førte
til storrengjøring
VERDAL: Et kalkutslipp fra en
fabrikk i Verdal la seg tirsdag
over biler og bygninger i områ-
det. Det ligger flere bilfirmaer i
området, og det anslås at til
sammen 300 biler ble dekt av
kalkstøv. –  Å få vasket bort
støvet er en forferdelig jobb.
Først må det påføres spesial-
middel som skal virke rundt ti
minutter før bilen må renspyles
og vaskes, sier daglig leder
Øyvind Bjørgan i Motor-Trade.
(ANB-NTB)

Innbruddsraid  
i vinterferien
JESSHEIM: Meldingene om
innbrudd har tikket inn til poli-
tiet etter hvert som folk kom
hjem fra vinterferie. 

Verst ser det ut til å ha gått
ut over Jessheim-området,
hvor det ble meldt om like inn-
brudd både på Oppløpssiden,
Sørholtsvingen og Dølihagan i
løpet av dagen.

Inne har penger, smykker og
andre verdigjenstander for-
svunnet.

Turnusprosjektet har gitt
frisk uttelling i
kommunen. Redusert
sykefravær, mer fornøyde
ansatte og mindre
deltidsarbeid er bare
noen av gevinstene.

Bjørn Inge Jartun Rødfoss
bijr@rb.no 63 97 96 05

■ ROMERIKE
Latteren sitter løst blant de an-
satte på avdeling 4 på Vilberg hel-
setun. Eidsvoll kommune har
vært en del av prosjektet «Sam-
men om en bedre kommune» i et
drøyt år. Nå begynner de for al-
vor å se positive resultater.

– Vi er svært glade over å ha
fått denne muligheten, og ønsker

at også andre avdelinger i kom-
munen skal få prøve det samme,
sier Anne Marie Granberg på Vil-
berg helsetun. 

På hennes avdeling har de an-
satte testet ut om alternativ tur-
nus kan gi positive effekter på
trivsel, sykefravær og reduksjon
i antall deltidsstillinger. 

Trives bedre i hverdagen
Fasiten så langt tyder på at pro-
sjektet virker. Se bare her:
■ Helhetsvurderingen i trivsel
blant de ansatte er økt fra 4,4 til
4,8 prosentpoeng.
■ Gjennomsnittlig stillingspro-
sent er økt fra 50 til 56 prosent.
■ Andelen stillinger under 20
prosent er redusert fra 35 til 14
prosent.
■ Sykefraværet er redusert fra
15,0 (2010) til 11,3 prosent (2012).

– Grunnbemanningen er utvi-
det med 200 prosent. Alle med
mindre stilling fikk økt brøken
så mye de ønsket, og hver sjette
uke har vi turnusmøter med alle
37 ansatte. Det gir stor forutsig-
barhet for fast ansatte og tilkal-
lingsvikarer, poengterer Gran-
berg. Blant de ansatte er dommen
krystallklar.

Fikk ønsket turnus
– Nå håper vi inderlig vi får be-
holde dette. Arbeidshverdagen
krever stadig mer av oss, og der-
for er det viktig at vi er nok folk
på jobb. Da vi startet prosjektet
fikk vi ønsketurnus. Det betyr at
alle nå får jobbe slik de vil. Vi har
det bedre på jobb, sier hjelpeplei-
er Randi Dokken.

I tillegg til avdeling 4 på Vil-
berg helsetun, fikk ansatte i bo-
fellesskapet for psykisk utvik-
lingshemmede på Mattisholtet
118 på Eidsvoll Verk delta i pro-
sjektet. Der har de også sett posi-
tive resultater. Trivselen har økt
fra 3,3 til 4,3 prosent. I tillegg er
sykefraværet redusert fra 18,8
(2010) til 9,8 prosent (2012). 

– Hovedmålet vårt har vært å
øke stillingsbrøkene. I hverdagen
ser vi at de ansatte er mer fornøy-
de. Belastningen blir ikke så stor
på dem, sier Anne Gro Minge.

Prosjektet «Sammen om en

bedre kommune» teller nå 110
kommuner. Sykefravær, kompe-
tanse og rekruttering, heltid og
deltid, innovasjon og omdømme
er temaene deltakerne kan velge
å fokusere på. 

Tre kommuner er med
På Romerike har Rælingen, Sø-
rum og Eidsvoll meldt seg på til
nå. I Sørum har de valgt å foku-

sere på tverrfaglig samarbeid i
forhold til tjenesteyting.

– Gjennom prosjektet konsen-
trerer vi oss om tverrfaglig sam-
arbeid og forebygging etter omor-
ganiseringen, sier controller Hel-
ga Soldal.

– Hvorfor ble dere med i pro-
sjektet?

– Vi ønsket å være med på kom-
petanseutvikling, og ser absolutt

verdien av å drive erfaringsut-
veksling. I januar var vi på opp-
startssamling, og nå jobber vi med
vårt eget prosjekt fram til neste
møte i mars. Dette er et viktig ut-
viklingsområde hos oss, poengte-
rer Soldal. 

Tilbake i Eidsvoll kommune er
stemningen fortsatt god. 

– Det beste med å ha flere på
jobb er jo at tjenestene våre blir

Bedre på jobb me

FRISKE, SPREKE OG FORNØYDE: Randi Dokken, Amor Reyes, Are Opperud, Mona Tofastrud, Carina Olson, Unn
for at de får fortsette med prosjektet «Sammen om en bedre kommune».

Full uttelling i nytt
samarbeidsprosjekt
Fikk velge turnusen selv

Det beste med å ha flere
på jobb er jo at
tjenestene våre blir enda
bedre.

Anne Marie Granberg 

Bjørn Inge Jartun Rødfoss
bijr@rb.no 63 97 96 05

■ ROMERIKE: Kommunene som
er med i prosjektet høster mange
verdifulle erfaringer av hveran-
dre.

Det sier nettverksleder Geir Jo-
han Hansen i KS til RB.

– Poenget er å få erfaring med
hva som fungerer. Kommunene
velger selv områder de ønsker å
gjøre noe med, men vi ser at flere
av temaområdene henger sam-
men. Det er mange interessante
prosjekter som foregår, og noe av
det mest verdifulle er erfarings-
delingen. Den innebærer at kom-

munene kan høste erfaringer av
hverandre, sier Hansen.

Hver enkelt kommune får mid-
ler til å gjennomføre prosjektene
sine. 

– Det legges opp til jevnlige
samlinger, slik at kommunenett-
verkene ofte møtes og utveksler
informasjon, sier Hansen.

– Erfaringsutvekslingen er viktig
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■ LILLESTRØM
I over et år har Guido Schauer
spart nesten rubbel og bit.
Ukelønner, bursdagspenger
samt pengene han har fått av
mamma for å være med på
avisutdelingen søndag mor-
gen.

– Jeg bruker nesten aldri
penger på godteri. For jeg blir
så glad når jeg får kjøpt meg
ting jeg har skikkelig lyst på,
men som jeg ikke får av mam-
ma, forteller Frogner-gutten. 

Fredag var det så dags for å
tømme det svarte pengeskapet
han fikk til jul. Der har Guido
stappet på 1.383 kronestykker
og til sammen over 4.000 kro-
ner. Før han tok veien til bu-
tikken for å kjøpe seg iPad,
dro han med mamma til ban-
ken. De ville ikke at butikkek-
speditøren skulle stå og telle
over 1.000 kronestykker og an-
net smått. I banken derimot,
har de automatiske tellere.
Sjuåringen er imidlertid ikke
kunde i noen bank. Derfor
fikk han ikke lov av DnB-ek-
speditøren i Lillestrøm å veks-
le inn pengene.

– Jeg synes det er smålig, og
jeg ble ganske irritert. Jeg vil-
le vise Guido hvordan peng-
ene fungerer. Det blir noe an-
net å ha dem i hånden, fortel-
ler Moren Christine Schauer.

Nei i alle
Mor og sønn ble tipset om å gå

til en annen bank. Men etter å
ha tatt turen innom fire andre
banker i Lillestrøm, var svaret
nei også der. Sjuåringen måtte
være kunde for å få utført tje-
nesten bankene ikke tjener
noe på. 

Til slutt fikk imidlertid Gui-
do kontanter til å kjøpe seg
iPad. Turen gikk tilbake til
DnB hvor Guidos mor har
konto. Da fikk hun veksle. 

– Jeg synes bankene bør ha
et pedagogisk ansvar også, si-
er en skuffet Christine
Schauer.

– Det virker ikke som de er
interessert i å oppdra framti-
das kunder. Men de er veldig
ivrige på å reklamere for lån
og slikt. Jeg synes ikke det er
rart at folk havner i gjeldskri-
se. 

Ikke alltid kapasitet
– Vi hjelper så langt vi kan og
prøver å strekke oss langt, sier
informasjonssjef  Aud-Helen
Rasmussen i DnB, som påpe-
ker at veksletjenesten er gra-
tis.  

– Men vi har ikke alltid ka-
pasitet til å betjene de som ik-
ke er kunder hos oss. 

Rasmussen beklager hvis
Guido følte seg avvist.

– Men alle er hjertelig vel-
komne som kunder hos oss,
påpeker hun.  

Forbrukerrådet reagerer ik-
ke på bankenes praksis. 

– Det er fullt lovlig og helt
vanlig, sier informasjonsråd-
giver Martin Skaug Halsos.

Guido (7) fikk
ikke veksle
Guido (7) sparte i over et år for å kjøpe seg iPad-en
moren ikke ville gi ham. Men fem banker i
Lillestrøm nektet gutten å veksle inn
sparepengene.  

SMÅLIG OG SKUFFENDE: Guido Schauer (7) er en ivrig sparer. Da
han tømte pengeskapet for å kjøpe seg iPad, var det ingen banker
som lot han veksle. Årsaken er at sjuåringen ikke er kunde. Moren
Christine Schauer synes det er smålig og skuffende.
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ed turnusvri

ni Bredesen og Mariann Hansen stortrives med å jobbe på avdeling 4 på Vilberg helsetun. Nå krysser de fingrene
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GOD STEMNING: Anne Gro Minge, Nina Hammer og Lisbet Fladager
stortrives med å jobbe med Randi Byrud og de andre i Mattisholtet 118
på Eidsvoll Verk.

FAKTA

Prosjektet
Sammen om en bedre kom-
mune er et samarbeid mellom
Kommunal- og regionaldepar-
tementet, KS, LO Kommune, YS
Kommune, Unio og Akademi-
kerne. Kommunene som er med
deltar med egne lokale prosjek-
ter. De får tilgang til faglig res-
sursmiljø og verdifull erfarings-
utveksling med andre kommu-
ner gjennom deltakelse i nett-
verk. Kommunene får også
økonomisk støtte til gjennom-
føring av prosjektarbeidet.

enda bedre. Det kommer selvfølge-
lig pasientene til gode, sier Anne
Marie Granberg.

Politikerne i grunnlovsbygda

har bestemt at Eidsvoll skal være
med i prosjektet ut 2013 – i første
omgang. Rønnaug Stenberg (88)
bor selv på Vilberg helsetun. Hun

stortrives, men har en klar bønn
til politikerne.

– Dette prosjektet må de ikke
finne på å legge ned, sier hun.

Salmonella påvist i svinebesetning
LILLESTRØM: Den 18. februar bekreftet Veterinærinstituttet at det
var påvist salmonella i prøvemateriale fra en svinebesetning på
Romerike. Mattilsynet har nå båndlagt besetningen for å hindre
smittespredning skriver de på sine hjemmesider. – Det er iverksatt
omfattende prøvetaking i den aktuelle besetningen for å se hvor
mange dyr som er smittet, skriver de. 


