Emne: Re: Blidensol - møte med Stavanger kommune
Dato: Søndag 23. April 2017 11:09 CEST
Fra: "Dagny Welle"
Til: "Ine-Charlotte H Aarsund"
Til rette vedkommende.
Det vises til e-post av 20 ds fra kommunen ved ordfører og rådmann vedr. møte 26.04.17.
Innledningsvis skal bemerkes at hverken driftsstyret for Blidensol eller
Pleiehjemsforeningen i Rogaland tidligere har mottatt noen henvendelse fra Stavanger
kommune om at sistnevnte ønsket å avslutte driftsavtaleforholdet.
Hva gjelder hva det som i det helt siste er skrevet og omtalt i media, så legger vi til grunn
at også kommunen er vant med å lese forskjellige fremstillinger av ett og samme
synspunkt, og videre at kommmunen er velkjent med hvor ensidig og forvrengende en
avis/media kan omtale en sak eller uttalelse. Så nemlig typisk for denne saken for vår del også i de siste mediaoppslag, som alle bygger på en og samme første gjengivelse.
For å unngå videre spekuleringer, kan vi bekrefte at det ikke er gjort noe nytt styrevedtak i
anledning vårt tidligere vedtak om en helt nøytral uniform. Det er gang på gang nå
presisert at vi helt fra vedtaket vårt ble innklaget for LDO gav klart uttrykk for at vedtaket
ikke ville bli effektuert før vi evt. hadde en rettskraftig avgjørelse på at vedtaket var lovlig.
Dette ble også presisert i møtet som ble avholdt med kommunen 02.12.16. Med andre ord,
var og er det inntil videre fullt tillatt å bruke hijab på Blidensol. Dette framkommer også av
artikkelen i Stavanger Aftenblad av 20.04.17.
Vedtaket vårt, om en for alle nøytral uniform, er det ikke aktuelt å gå tilbake på. Styrets
medlemmer har løpende kontakt, og ingen ønsker dette. Vi vil benytte den lovbestemte
retten vi har til innen 3 mndr. å vurdere evt. rettslig prøving av saken. Vi akter å bruke
denne fristen. Det må kunne forventes at også Stavanger kommune respekterer denne
lovbestemte retten!
Som framgår, er der intet nytt i saken, bortsett fra nok et forsøk fra media på å fremstille
saken vår i et dårlig lys.
Vedrørende kommunens spørsmål om «også andre forhold som har fremkommet ved
sykehjemmet», må kommunen henvende seg til den ansatte ledelsen ved sykehjemmet,
som ansvarlig for den daglige driften.
På denne bakgrunn kan vi ikke se noe behov for et møte med Stavanger kommune.
Av hensyn til beboerne og deres pårørende må vi nå be om ro i saken slik at vi kan få
fortsette driften på den gode måten som vi i årtier har forestått.
Med hilsen
Dagny H.H.Pedersen Welle
styreleder, driftsstyret Blidensol sykehjem
--

Kirsten Smedvig
leder, Pleiehjemsforeningen i Rogaland

Torsdag 20. April 2017 13:41 CEST skrev Ine-Charlotte H Aarsund:
God ettermiddag,
vennligst se mail sendt på vegne av ordfører og rådmannen:
Møte med Stavanger kommune
Stavanger kommune har som kjent signalisert at kommunen ønsker å avslutte
driftsavtaleforholdet med Blidensol sykehjem.
Vi registrerer at det nå fremkommer ulike signaler fra driftsstyret i media. Stavanger
kommune har behov for å få klarhet i hva som er driftsstyrets oppfatning om hijabforbudet, men også andre forhold som har fremkommet ved sykehjemmet.
Vi ber med bakgrunn i dette om et møte med driftsstyret for å drøfte forutsetningene for
videre drift av Blidensol sykehjem, og eventuelle alternativer til heving eller oppsigelse av
driftsavtalen.>
Møtetidspunkt: Onsdag 26. april 2017 kl. 15.15.
Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset (Øvre Kleivegate 15).
Deres snarlige tilbakemelding imøteses.
Christine Sagen Helgø
Ordfører
Per Kristian Vareide
Rådmann

