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Ulovlige tiltak i strandsonen
i Asker. Det betyr faktisk at flertallet av alle tiltak i strandsonen i
kommunen er ulovlige.
Slike tall gjør det nærliggende å
karakterisere den nye rapporten
som en miljøpolitisk skandale i
kommunen.
Budstikka skrev på lederplass
24. juni: «Det er tall som nesten
ikke er til å tro. Man kan spørre
Oslofjorden
seg hvor i all verden kontrollen
Jan Haüsler og Håvard
med strandsonen har vært i de tre
Kilhavn,
tidligere kommunene Asker, Røylokallagsledere Naturvernforbundet
ken og Hurum».
i Asker og Naturvernforbundet i
Naturvernforbundet har etterHurum og Røyken
spurt en slik kontroll og bedt om
et sterkere vern av strandsonen i
En uke før sankthans fremla admi- mange år.
nistrasjonen i Asker kommune en
Utviklingen har gått feil vei. Allrapport om kartlegging av ulov- mennhetens tilgang til strandsolige tiltak i kommunens strand- nen blir stadig dårligere, og stadig
sone.
mer av strandsonen blir privatiResultatet er til å få hakeslepp sert, gjennom både lovlige og
av. Foreløpig har man funnet over ulovlige tiltak.
1.700 ulovlige tiltak. Tallet vil
Den nye rapporten viser at de
garantert øke, for ennå har man politiske posisjonspartiene i
ikke hatt tid til å gjennomgå rundt Hurum, Røyken og Asker ikke har
40 prosent av de registrerte tilta- hatt evne eller vilje til å håndheve
kene.
de statlige retningslinjene for forDersom andelen ulovlige tiltak valtning av strandsonen.
blant disse er noenlunde den
Den lokale svekkelsen av dette
samme, vil det være bortimot regelverket i Hurums kommune3.000 ulovlige tiltak i strandsonen plan fra 2014 har, som vi den gang
advarte om, ført til flere, ikke
færre ulovlige tiltak. En grundig
rapport om kartlegging av ulovlige tiltak i strandsonen i Hurum,
som ble utført mellom 2011 og
2014, ble i liten grad fulgt opp.
Naturvernforbundet forventer
nå at politikerne i Asker vil prioritere arbeidet med å rydde opp i
ulovlighetene i strandsonen.
Vi kan ikke godta at dette arbeidet skal ta ti år, slik administrasjo-

Finnes det politisk
vilje til å rydde opp
i ulovlighetene i
Askers strandsone?

a

Slike tall gjør det
nærliggende å
karakterisere
rapporten som en
miljøpolitisk
skandale.

b – Naturvernforbundet forventer nå at politikerne i Asker vil prioritere arbeidet med å rydde opp i ulovlighetene i strandsonen, skriver innsenderne etter at Asker kommune har registrert en rekke tilfeller av ulovlig
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bebyggelse langs Askerkysten.
nen antyder at det vil gjøre med
dagens kapasitet. Vi kan heller
ikke godta at ulovlige tiltak skal få
ettergodkjent dispensasjon bare
fordi saksbehandlingskapasiteten
er lav, eller at man kun skal prioritere å rydde opp i noen få områder av kommunen.

Det må ansettes flere saksbehandlere som kan ta seg av strandsonesakene. Og når den nye arealplanen til kommunen skal vedtas,
forventer vi at strandsonen blir
tatt hensyn til på en langt bedre
måte enn det som har vært tilfellet så langt.

Mange politiske partier i Asker
ynder å fremstille seg som «miljøpartier», og bruker ofte store ord
om hvor viktig det er å ta vare på
naturen.
Nå har de fått en god mulighet
til å vise at de mener alvor.

Svømmeopplæring i Bærumsskolen
Skole

a Heidi Rodahl,

svømmelærer Bærum kommune

Svømmeopplæringen i Bærum
har endelig kommet på dagsordenen.
Kommunedirektør og andre
ønsker å konkurranseutsette dette
skolefaget. Tanken er at med
instruktører fremfor svømmelærere vil elevene kunne få flere
svømmetimer innenfor dagens
budsjett. Med andre ord vil de ha
billigere arbeidskraft/ikke-lærere
inn i skolen.
Saken har to ganger vært oppe
i hovedutvalget for barn og unge.
Politikerne har begge ganger nedstemt forslaget. De har ønsket
mer informasjon. Jeg berømmer
politikerne for dette.
Det er viktig at riktig informasjon blir lagt frem. Jeg antar at det
må bero på en misforståelse når
lederartikkelen i Budstikka skriver
26. juni at Bærumsvømmerne har
en stor del av æren for svømmedyktigheten blant barn i kommunen, samtidig som de dagen før

bruker svømmelærernes tall for
svømmedyktigheten blant barna.
Bærumsvømmerne er dyktige
til sitt, de har mange kurs for både
barn og voksne. Ære være dem for
det. Men skolen i Bærum har lang
tradisjon for å ha egne utdannede
svømmelærere.
Så å si ingen av barna på 3.
trinn er svømmedyktige når de
starter hos oss. Så mange som 75
prosent kan ikke svømme i det
hele tatt før oppstart. Dette tallet
har økt til tross for satsingen som
har vært i barnehagene de siste
årene.
Jeg har jobbet som svømmelærer i kommunen i vel 23 år. 20 år
tilbake i tid hadde kommunen fire
svømmelærere, til sammen 300
prosent stilling. Elevene fikk 18
timer. I tillegg var det satt av tid
til ekstra undervisning av dem
som ikke hadde lært å svømme.
Nå har vi 280 prosent stilling
fordelt på tre lærere, til tross for
flere elever. De som ikke når kompetansemålene, får tilbud om
svømmeopplæring i feriene.
Denne er blitt gitt av svømmehallens egne instruktører.

Dessverre har det vist seg at
kun et fåtall av dem som melder
seg på til denne ekstraundervisningen, møter opp. I år er det
instruktører fra Bærumsvømmerne som gir denne undervisningen.
Det er en vesensforskjell på ekstra undervisning i ferier og den
som gis på skolen. På skolen når vi
alle, i feriene kun de som møter
opp.
Inntil dette skoleåret har elevene i Bærum fått 18 timer på 3.
trinn. Det er altfor lite. Og de er
da 8 år, ikke 9–10 år som Budstikka skriver.
For å bedre svømmeferdighetene, er det fra regjeringshold
bestemt at også 2. trinn skal få
timer. Bærum økte ikke, de reduserte på 3. trinn, slik at også 2.
trinn skulle få.
Hvis Bærum kommune ønsker
å bedre svømmeferdighetene
blant barna våre, gi alle bokstavelig talt livsviktige ferdigheter, sier
det seg selv at man øker timetallet. Man omfordeler ikke. Man
vraker ikke dagens ordning for så
å satse på noe helt nytt.

b – Det er på tide å øke timetallet barna får, skriver innsenderen om
svømmeundervisningen i Bærum. Her fra den nye hallen på Rud.
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I forholdet til landet for øvrig er
tallene for svømmedyktighet i
Bærum gode. De er bare ikke
gode nok.
Det er på tide å øke timetallet
barna får, det er på tide å øke til
fire hele stillinger.
Det er cirka 72 klasser i Bærum
på hvert trinn. Bærum trenger en

koordinator som er nær svømmelærerne, som kan sørge for at all
svømmeundervisning – fra 1. til 10
trinn – får en helhetlig god
ramme i henhold til kompetansemålene.
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