
Mange bør sykle i vegbanen selv om det
finnes parallell gang-sykkeveg. Gang- syk-
kelvegene er sjelden egnet for fart, der
skal sykling skje på de gåendes premisser. 

Agderposten har i senere tid satt fokus
på et viktig tema i vegtrafikken: hvor skal
syklistene kjøre? Svaret fra enkelte inn-
sendere til Sideblikk er at gang-sykkelve-
ger bør bli påbudt. Dette er ikke aktuell
politikk, ifølge Samferdseldepartementet.
Samfunnet ønsker tvert imot å øke sykkel-
bruken til det dobbelte, fra 4% til 8% av
alle reiser på årsbasis, noe Statens vegve-
sen er ansvarlig for, i samarbeide med
kommuner og fylkeskommuner. 

Det er vedtatt en nasjonal sykkelstrate-
gi der formålet først og fremst er å bedre
befolkningens helse ved å øke kalorifor-

bruket i hverdagen, samtidig som det er
et viktig grep for et bedre og mykere
miljø i byer og tettsteder. 

Vegnettet er i snart 100 år blitt utvik-
let for biler, men i de seneste årtier har
det vært bygget en god del separate,
kombinerte gang- og sykkelveger, først
og fremst som et trafikksikkerhetstiltak.
Framover skal tilrettelegging for sykling
målrettes på byer og tettsteder, med en-
klere tilpasninger i selve kjørebanen, re-
duserte fartsgrenser, etablering av egne
sykkelfelt i kjørebanen og ikke minst be-
driftsrettede kampanjer, for å styrke syk-
kelen som transportform, dels i kombi-
nasjon med kollektivtilbudet. 

Det må forventes at stadig flere kom-
mer til å sykle, både i vegbanen og på
gang/sykkelvegene. Flere syklende i veg-
banen vil erfaringsmessig øke sikkerhe-
ten for de som sykler der. Til gjengjeld
får de bilende høyere fartsgrenser på de
beste hovedvegene: bilens rolle blir noe
styrket på mange lengre turer, og noe
svekket på mange kortere byturer. Mer
informasjon fins på nettet.
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Høgskolen i Agder har vedtatt at forsk-
nings- og undervisningsaktiviteten skal
samles i to byer – en i Aust-Agder og en
i Vest-Agder. Dette har i den siste tiden
ført til offentlige debatter omkring loka-
lisering av den framtidige Campus Øst. I
flere innlegg får vi inntrykk av at høg-
skolens aktivitet i Arendal er marginal
og av relativt ny dato. 

Undertegnede er ansatt ved Høgsko-
len i Agder, og har vårt daglige arbeids-
sted i Arendal. I forkant av høgskolesty-
rets vedtak i september ønsker vi å løfte
fram argumenter som etter vår mening
bidrar til å forsterke Arendals posisjon i
forkant av styrebehandlingen.

Lange tradisjoner Først kan det være vik-
tig å minne om at Arendal har lange ut-
danningstradisjoner når det gjelder
høyere utdanning. Arendal sykepleier-
skole ble etablert i 1920 i et nært samar-
beid med sykehuset, og feirer 85 års ju-
bileum nå i 2005. Sykepleierskolen ble
gradvis en del av universitets- og høg-
skoleutdanningene i Norge fra midten
av 70-tallet, og har fra 1986 vært en
godkjent høgskoleutdanning på linje
med andre 3-årige høgskoleutdanning-
er. Arendal har med andre ord solide
røtter innen helsefagutdanning, og har
hatt en solid posisjon når det gjelder ut-
danning av sykepleiere til ulike deler av
vårt helsevesen. Fra 1986 har aktiviteten
ekspandert. I dag har Høgskolen i Ag-
der, avdeling Arendal bachelorutdan-
ning i sykepleie og vernepleie i tillegg til
flere videreutdanninger innen helsefag.
Videreutdanninger er utdanningspro-
grammer som etter regjeringens kvali-
tetsreform i høyere utdanning er på et
mastergradsnivå. Det arbeides også ak-
tivt for å etablere et mastergradspro-
gram i psykisk helsearbeid lokalt. Denne
mastergradssatsningen er støttet av
Aust-Agder kompetansefond. Utdan-
ningene i Arendal har god søknad, og er
populære studier. Vernepleierstudiet er
blant høgskolens mest populære og søk-
te studietilbud. Videreutdanning i psy-
kisk helsearbeid har hatt et stabilt søk-
nadsgrunnlag over flere år med i snitt 3
søkere per studieplass per år. 

Beliggenhet I en diskusjon om nyetable-
ring av en Campus Øst blir også disku-
sjon om beliggenhet vesentlig. I den an-
ledning ønsker vi å vise til erfaringer fra
andre høgskoler. Høgskolen i Vestfold
bygget for noen år siden et stort anlegg
på Bakketeigen mellom Tønsberg og
Horten, og har siden den gang måttet
arbeide hardt for å etablere et pulse-
rende og spennende studentmiljø. Stu-
dentene etterlyser større nærhet til by-
kjernen, og ønsker å delta mer i det lo-
kale kulturtilbudet. Forslaget fra Aren-

dal kommune er etter vårt skjønn forbil-
ledlig i så måte. Her ligger mulighetene
åpne for at studenter og ansatte kan
skape et levende og aktivt studie- og
forskningsmiljø, og samtidig vitalisere
sentrum og skape den samrøre mellom
lokalbefolkning og studentmiljø som
kjennetegner mange levende byer ver-
den rundt. Etter vårt skjønn vil belig-
genheten på Campus Øst ved sjøkanten
i Arendal bli en vinn/vinn situasjon for
både by og høgskole. 

Diskusjonen om beliggenhet må sam-
tidig også sees i forhold til høgskolens
campus på Gimlemoen i Kristiansand.
Dersom det skal være et poeng for høg-
skolen å opprettholde to campuser (og
det er vel utgangspunktet?), vil det etter
vårt skjønn også være et poeng at de lig-
ger et stykke fra hverandre. Dette vil gi
høgskolen et større rekrutteringsgrunn-
lag, og skape fortrinn for potensielle
studenter i østfylket og i vest-Telemark.

Samarbeidsmuligheter I Arendal har vi
lange tradisjoner for samarbeid mellom
høgskolen og sykehuset når det gjelder
utdanning, forskning og systematisk ut-
viklingsarbeid. Historisk sett har nær-
heten til sykehuset vært viktig og helt
nødvendig for dette samarbeidet. Det
har forundret oss at det har vært argu-
mentert med at det er vanskeligere å
flytte utdanninger innen teknologi og
informasjonsteknologi enn helsefagut-
danninger. Ut fra fagets egenart kunne
man kanskje tro det var motsatt? Det
framstilles som om det er viktigere å
ivareta tette og geografisk nære relasjo-
ner til næringslivet enn til sykehuset. Vi
er uenige i denne framstillingen, og vil
framheve at samarbeidet med sykehuset
på mange områder framdeles styrkes og
utvikles også fordi det er en geografisk
nærhet mellom de samarbeidende par-
ter. 

Kvalitetsreformen innen høyere ut-
danning stiller store krav til internasjo-
nalt samarbeid, og det forventes at ut-
danningsstedene har et stort nasjonalt
og internasjonalt nettverk. I denne for-
bindelse er det vanskelig å komme uten-
om samarbeidsmulighetene som ligger i
Arendal ved UNEP/GRID, Global Vir-
tual University (GVU), og FN-univer-
sitetets avdeling. 

FN-universitetet åpner dørene til ver-
den på en måte som kan bli av vesentlig
betydning for høgskolens framtidige
profil. Med utgangspunkt i de eksiste-
rende fagmiljøene ligger det store mu-
ligheter for utstrakt samarbeid innen
helse og miljø. 

UNEP/GRID Arendal bruker data-
teknikken for fullt i innsamling og for-
midling av miljødata. De bidrar bl.a.
med utviklingen av en «Global Virtual

University (GVU)» som produserer
internett-baserte kurser for et interna-
sjonalt marked. HiA og FN-universitet
er også partnere i dette prosjekt. De før-
ste studentene, halvparten fra Afrika og
halvparten fra Norge er nå på Sørlandet.
En stor del av undervisningen kommer
til å være nettbasert, et meget interes-
sant prøveprosjekt i internasjonale
sammenheng. Det burde være i både
Arendal kommunens og Høgskolen i
Agders interesse å bygge videre på disse
knutepunkter, og det er vanskelig å ten-
ke seg en bedre måte enn at Høgskolen,
UNEP/GRID og FN-universitetet knyt-
ter enda sterkere bånd i et nybygg i Bar-
bu. 

HiA har erfaring fra desentraliserte
studier, bl.a. i sykepleiefag, som kunne
gi verdifulle synergier med GVUs nett-
basert tenkning. Poenget med slike stu-
dier er nettopp at alle studenter ikke be-
høver samles på et sentralisert studie-
sted, noe som er relevant i distriktsnor-
ge like mye som i andre verdens deler. 
Ved HiA finnes planer om å starte et
mastergradsstudium i konfliktløsning
og fredsoppbyggende oppgaver. Her blir
det nødvendig å dra veksler både på
miljøkompetanse, utviklingsledelse og
lignende, men også på helsearbeid,
menneskelige relasjoner, traumebear-

beiding, lokalbasert psykisk helsearbeid,
psykososialt arbeid med barn og unge,
nettverksbygging, bruk av kunst og kul-
tur i individuell og sosial identitetsbyg-
ging, m.m. Dette er områder hvor HiAs
avdeling i Arendal har mye å bidra med. 

Regional identitet Kampen om Campus
Øst handler om to forhold. Det første
om lokalisering av fremtidens utdan-
nings- og forskningsmiljøer. Det andre
handler om utvikling av gode levekår og
levende bymiljø. Begge disse forhold
fremmer helse-, kultur- og næringsut-
vikling, og er like relevante for både
Arendal og Grimstad. Argumentasjonen
kan brukes uavhengig av hvilken by
man ønsker å promotere i denne disku-
sjonen. Vi vil avslutningsvis presisere
Arendals lange utdanningstradisjoner.
Man vet at bymiljø som respekterer og
tar vare på sine røtter, blir bomiljø hvor
mennesker lettere finner seg til rette.
Dette gjelder Arendals befolkning gene-
relt, og studenter og ansatte spesielt. 

Høgskolelektor
Anders Johan W. Andersen

Høgskolelektor/stipendiat 
Inger Beate Larsen

Førsteamanuensis 
Malvern Lumsden
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DEBATT DEBATT

«Tre er en for mye» –  Campus Øst til Arendal

– Etter vårt skjønn vil beliggenheten på Campus Øst ved sjøkanten i Arendal bli en vinn/vinn
situasjon for både by og høgskole, skriver tre HiA-medarbeidere - som har arbeidssted i Aren-
dal. 

SJØMANNS-TVIL

Hva skal
jeg stemme?
For første gang etter at jeg fikk
stemmerett vet jeg ikke hvilket
parti jeg skal stemme på ved
Stortingsvalget. Hvorfor? Jo,
jeg er sjømann, og nå har jeg
forsøkt å gå gjennom partienes
valgprogram uten å finne noen
som ser nytten av å holde norsk
skipsfartsnæring i live. Det er
vel noe av et paradoks at Pana-
ma har en mer forutsigbar
skipsfartspolitikk enn vi har i
Norge. 

Nå er jeg jo som sjømann
vant med å bli dolket i ryggen
av mine egne folkevalgte. Det
går jo som en rød tråd fra Nor-

traships dager og helt opp til
vår tid. Hvor mange politikere
var det som hevet røsten da
norske sjøfolk ble satt på land
på 70-tallet. Det forsvant jo
mer enn 20.000 arbeidsplasser
nærmest over natta. Nå for-
svinner vel de siste arbeidsplas-
sene. 

Rart at ikke noen politikere
har engasjert seg mer enn de
gjør. Union i Skien har jo fått
politikerne på banen, det sam-
me kan jo sies om bryggeriene
og for eksempel Kitron, og det
skulle bare mangle.

Men sjøfolka går for lut og
kaldt vann. Men vi kan vel ikke
vente oss bedre da vi ifølge en
SV talsmann stort sett bare går
på fylla. Joda, jeg har fått med
meg at han har beklaget sin ut-

talelse, men det viser jo tydelig
hvilke forutinntatte meninger
og holdninger vi må sloss mot. 

Den sittende regjering har jo
lagt alt til rette for at norsk
kystfart skal overføres på uten-
landske hender. Fremskritts-
partiet går imot eget lovforslag
hvor det kreves norsk arbeids-
tillatelse for å seile på norske-
kysten.

Høyre er i hvert fall ærlig når
de i programmet klart sier fra
om at norsk skipsfart og der-
med norske sjøfolk ikke er verd
å ta vare på, spesielt ikke når
det kan koste noen støttekro-
ner. 

For AP og SV har jeg ikke
vært i stand til å finne norske
sjøfolk eller norsk skipsfart
nevnt overhodet. Så på dagsre-

vyen i går at utenlandsk ar-
beidskraft innen byggebransjen
skal ha norsk tarifflønn, og det
var ikke ett sekund for tidlig.
Hvorfor er det nødvendig å leg-
ge slike føringer som hjelp til å
beholde norske håndverkere,
men ikke ta vare på norsk
skipsfart og norske sjøfolk? Lu-
rer på hvordan sikkerhetsa-
spektet i innenriks fergetrafikk
skal kunne ivaretas når mann-
skapet kommer fra et eller an-
net lavkostland og det eneste
norske de forstår er å kreve inn
billettpenger. 

Ser dere ikke at ved å støtte
norsk skipsnæring på samme
måte som de fleste sammen-
lignbare nasjoner beskytter sin
skipsfart, vil dere kunne være
med å støtte opp om levedyktig

bosetting ute i distriktene, være
med på å få arbeidsledigheten
ned? Sjøen har jo tradisjon for
å ta imot ungdom som har pro-
blemer med å innrette seg i den
normale skolen, og faktisk klart
å «gjøre folk» av en del som el-
lers hadde gått til grunne i
samfunnet. 

Det sjømannen tjener bruker
han jo stort sett hjemme, der-
igjennom er han med på å hol-
de liv i små samfunn med skole
og nærbutikk osv.. Ser dere ikke
at for å ha en troverdig bered-
skap langs kysten trengs det
folk som kjenner kysten og som
bor i nærheten slik at de kan
settes inn på kort varsel?

Bjørn O. Paulsen,
Maskinsjef

Ønsker flere sykler i veibanen

Det må forventes at stadig flere kommer til å sykle, både i vegbanen og på gang/sykkelve-
gene. 

INNSPILL
Karl Sigurd Fredriksen
Miljøkoordinator 
Statens Vegvesen 
Region sør

KIRKE OG VALGKAMP

Livssynsfriheten
blir krenket
Det er blitt kjent at Den norske
kirkes medlemsregister har
vært en skandale med konsefor
organisasjons- og livssynsfrihe-
ten. Etter grundig kontroll av
medlemslister har 75 000 med-
lemmer av andre tros- og livs-
synsorganisasjoner blitt gjen-
funnet i Kirkens register. Dette
innebærer en krenkelse av både
organisasjons- og livssynsfrihe-
ten, fundamentale rettigheter
som staten er forpliktet til å
forvare. 

Objektivt sett er dette en
krenkelse fordi det skal være
mulig å melde seg ut av en or-
ganisasjon man ikke ønsker å
være med i – og dette har vist
seg vanskelig eller umulig for
mange. Men også en krenkelse
fordi ingen skal måtte være
med i et trossamfunn man er
uenig med, selv om dette er en
statskirke, skjønt dette har
mange blitt tvunget til mot sin
vilje og også mot eget vitende.

For mange av Human-Etisk
Forbunds 66 000 medlemmer
har tatt et oppgjør med Kirken
og meldt seg ut på grunn av sitt
livssyn, og fordi de har ønsket å
markere avstand til til Kirken
med dens særstilling og
«monopoler». Da er det en
grov fornærmelse å oppdage at
de har vært oppført som med-
lemmer i årevis etter at de
meldte seg ut, selv om de har
fått utmeldingen bekreftet! 

Det samme føler også mange
frikirkemedlemmer og jøder
som aldri har hatt noe med
Den norske kike å gjøre. Om
krenkelsen er alvorlig nok til
juridisk å kalles et brudd på
menneskeskal ikke jeg gå inn
på, men at det dreier seg om en
krenkelse i moralsk og politisk
forstand, er hevet over enhver
tvil.

En følge av krenkelsen er at
Kirkens medlemstall blir minst
2 % for høyt. Ettersom tros- og
livssynsutenfor statskirken får
sine tilskudd beregnet etter de
offentlige bevilgninger til Kir-

ken, delt på antall medlemmer
i samme, har tilskuddet pr.
medlem blitt for lite til oss an-
dre. Det kan i sum dreie seg om
bort i mot 80 millioner for de
siste 10 årene.

Dermed blir det naturlig for
Human-Etisk Forbund å stille
følgende spørsmål, særlig til de
partiene som sitter eller har sit-
tet i regjeringen i disse ti årene,
og dermed gjennom departe-
mentet har hatt ansvaret for
forvaltningen i Den norske kir-
ke:

- Vil dere sørge for en unn-
skyldning til de som har vært
utsatt for denne krenkelsen?

- Vil dere bidra til en endelig
opprydding i Den norske kirkes
medlemsregister slik at disse
krenkelsene kan unngås i fram-
tiden?

- Vil dere sørge for at tros- og
livssynssamfunnene får etter-
betalt det de har lovlig krav på?

Jeg forventer et svar på disse
spørsmålene før valget, for det
vil avklare hvilke partier og re-
gjeringsalternativer som faktisk
tar både organisasjons- og livs-
synsfriheten på alvor i Norge.

Bo Wærenskjold, 
leder Aust-Agder fylkeslag, 

Human-Etisk Forbund

JA ELLER NEI

EU-spørsmålet
og demokrati.
Folket har sagt NEI til med-
lemskap i EU to ganger, 1972
og 1994. Dette hindrer ikke JA-
folket fra å be om omkamp
igjen, det er først dersom vi har
sagt JA at spørsmålet er endelig
besvart......!! Dessverre har fol-
ket valgt inn et flertall av stor-
tingsrepresentanter som har
vært positive til EU medlem-
skap, de har sørget for at EØS
avtalen er blitt brukt som en
bakveg inn i EU. Norge har blitt
europamester i EU tilpasning.

Denne gangen må vi stemme
inn representanter som har
klare holdninger til EU med-
lemskap. Nei til EU har kart-
lagt holdningene til alle kandi-
datene som har teoretisk mu-

lighet til å bli valgt inn ved
Stortingsvalget 12.09.2005. (se
www.neitileu.no) Representan-
tene ble spurt om å svare ja el-
ler nei på 5 sentrale spørsmål
om EU og EØS. Resultatet ser
du i tabellen under.

1. Mener du at Norge bør bli
medlem av EU?

2. Mener du at Norge bør sø-
ke om EU-medlemskap i kom-
mende stortingsperiode?

3. Vil du støtte forslag om å
utrede alternativ til EØS-avta-
len

4. Støtter du forslaget om en-
dring av Grunnlovens paragraf
93 som gjør at Stortinget kan
melde Norge inn i EU ved 2/3-
dels flertall?

5. Mener du at norske lønns-
og arbeidsforhold skal gjelde
for alle i Norge?

1Freddy de Ruiter: NeiNei-
Ja*NeiJa

Ap 2 Inger Løite: Vet ikke-
NeiVet ikkeNeiJa

Frp 1Torbjørn Andersen: Vet
ikkeVet ikkeIkke svartIkke
svartIkke svart

Frp 2 Ingrid Skårmo: Vet
ikkeIkke svartIkke svartIkke
svartIkke svart.

Høyre 1Jan Olav Olsen: JaJa-
NeiJaJa 

Høyre 2 Siri Mathiesen: Ja-
JaNeiJaIkke svart.

KrF 1 Åse Gunhild Woie Du-
esund: JaNeiNeiNeiJa

Kystpartiet Isabell B. Nilsen:
NeiNeiNeiNeiJa.

RV Knut Henning Thygesen:
NeiNeiJaNeiJa.

Sp Knut A. Austad: NeiNei-
JaNeiJa.

SV Jens Jacob Aasbø: Nei-
NeiJaNeiJa

Venstre Jan Kløvstad: JaVet
ikke*NeiNeiJa.

Senterpartiets motstand mot
norsk EU-medlemskap bygger
på tre hovedhensyn:

1. Troen på folkestyre og de-
mokrati som den beste sty-
ringsform. EU er en grunnleg-
gende udemokratisk organisa-
sjon med mye makt. Folket kan
ikke stille de som styrer til an-
svar, eller kontrollere hva de
gjør fordi de ikke velges og mye
av det som skjer blir holdt hem-
melig. Et lukket byråkrati i

Brussel med stadig større makt
over store og små avgjørelser er
ikke Senterpartiets visjon om et
godt demokrati. 

2. Kampen for et godt miljø,
både i Norge og resten av ver-
den. EUs ensidige fokus på
økonomisk vekst er ikke bra for
miljøet. Senterpartiet mener at
miljøet må få forkjørsrett i
langt større grad enn i dag, da
kan vi ikke fokusere ensidig på
økonomi og produksjon. 

3. Kampen for mer solida-
ritet og en mer rettferdig forde-
ling, nasjonalt så vel som inter-
nasjonalt. Om vi ønsker dette
nytter det ikke å fortsette å be-
rike seg selv på bekostning av
andre, slik som EU delvis gjør i
dag. Kampen for bedre forde-
ling og mot fattigdom er også
kampen for et bedre miljø. Da
trenger vi ikke mektige tolluni-
oner og ensidig fokus på mar-
kedets lover, men vilje til sam-
arbeide og styring. 

Godt valg!
Kristen Bjormyr,

3. Kandidat Aust Agder Senterparti

VERN OM LIV

Tanker fra
en tante
«Vi har en liten søster, vi har en
liten bror, som er litt annerle-
des enn andre barn på jord….» 

Denne strofen kjenner de
fleste av oss til. For meg har
disse ordene fått en betydning i
mitt eget liv. Jeg er tante til to
utviklingshemmede gutter. To
flotte gutter som har fått utle-
vert litt mindre håndbagasje
enn de fleste av oss. Men det er
utrolig hvordan man kan tilret-
telegge full utnyttelse av denne
bagasjen. Disse to guttene har
en helt spesiell plass i mitt hjer-
te. De har fått meg til å se på li-
vet med nye øyne og å se verdi-
en i de små ting. Det er klart at
det har vært tøffe dager i disse
guttenes oppvekst, tårer og for-
tvilelse både hos foreldre og
søsken. Men er dette ukjente
ting i en såkalt «vanlig» fami-
lie? Jeg påstår nei. Løsningene

for tilrettelegging og gjennom-
føring må bare være en annen. 

Mangeårige engasjement i
Norges Handikapforbund
(NHF) har også rettet mitt fo-
kus fra å være:» hva er det vi
ikke kan,» til å bli: «hva kan vi
?» 

Mange av de gode vennene
jeg har fått gjennom dette ar-
beidet har med klare ord sagt:
«dersom noen i dette landet
skulle fått viljen sin, ville jeg ha
blitt valgt bort, fordi jeg er den
jeg er !» 

Vi kan spørre oss selv hva er
et perfekt menneske psykisk og
fysisk? Kvinnen har fått ansva-
ret og privilegiet å bære fram et
nytt liv – et menneskebarn
nært til sitt hjerte i 9 måneder.
Ingen plass kan være tryggere
for et unnfanget barn enn ak-
kurat der! Barnet hadde en øm
og kjærlig vokter fra første dag.
Hvilket press har dagens sam-
funn lagt på denne vokteren ?

Så glad jeg er for at jeg kan
bruke min stemmerett på et
parti som ikke står for et sorte-
ringssamfunn, men vil ta vare
på det viktigste vi har; livets
rett for alle. Men vi har fortsatt
en jobb å gjøre i forhold til til-
rettelegging, slik at foreldre kan
få den hjelp de har behov for,
og at den hjelpen ikke avhenger
av hvor i landet de bor. Og vi
har et ansvar for å tilrettelegge
tilbud om utdannelse, jobb og
bolig. Vi må ha gode støtteord-
ninger for dem som bærer fram
sitt barn. Fortsatt gjenstår det
at vi har et fullgodt tilbud, men
vi er på vei. KrF har disse selv-
følgelighetene på dagsordenen.

Mitt ønske er at vi aldri må
komme dit hen at det blir en
selvfølge at vi velger bort barn
fordi det ikke «passer», eller
fordi de har en «feil».

Den eldste av mine to nevnte
nevøer flyttet nylig inn i egen
bolig, så stolt, så struttende av
livsmot og optimisme. Rett
rundt hjørnet sto tante Turid
klar for sitt første kaffebesøk, så
glad for livets rett for denne
gutten og hans bror.

Turid Jacobsen,
Leder for KrFs Kvinner i Aust-Agder 


