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DUNE av Frank Herbert
Den som kontrollerer Dune, 
kontrollerer universet! 

Vi følger unggutten Paul 
Atreides' reise på sandplane-
ten Arrakis, også kjent som 
Dune: Den eneste planeten 
man kan høste det uvurder-
lige krydderet «melange». 
Paul må overleve mordfor-
søk og forfølgelse i den 
utilgivelige ørkenen, blant de 
innfødte Fremen og jaktende ørkenormer på 
størrelse med en flystripe. Sakte, men sikkert, 
begynner Paul å få merkelige visjoner om 
erobring, en jihad som vil kreve milliarder av liv. 
Med ham i spissen.

Ofte omtalt som det største verket innenfor 
science fiction, Dune er oversatt til et dusin språk 
og har nå for tredje gang kommet ut på filmler-
retet til utmerkede anmeldelser.
Av Håkon Renna Eilertsen,  
Vadsø videregående skole

Emily forever av Maria Navarro Skaranger 
Noen ganger dukker det opp mennesker i 
litteraturen du blir godt kjent med og bærer med 
deg. Emily (Em) er et sånt menneske. 

Ting skjer fort i livet til Em; 
hun er tenåring, skal bli mor. 
På helsekontrollen skriver de 
«alene med barn» i et skjema. 

Det er Em og barnet i 
leiligheten. I hennes lille 
verden er det folk som 
hjelper henne, gjør at hun 
klarer hverdagen. Moren 
flytter inn hos henne når 
barnet kommer, og sammen 
ordner de leiligheten så den 
ser bra ut når jordmora 
kommer. Hvis ikke kommer Barnevernet. 

Em har ikke store forventninger og drømmer 
til livet. Forfatteren vil vi skal se Em, og historien 
er ikke unik. Det er noe varmt og nært over 
måten Skaranger gir liv til Em på. Hun tegner et 
godt bilde av hvordan det er å være tenårings-
mor i en situasjon som oppleves som skrem-
mende. Inni Em aner vi en liten faen, hun er fast 
bestemt på å klare dette.

Det er noe med stemmen og språket i denne 
boka som gir rom for innlevelse og refleksjoner. 

Forfatteren ble spurt om hva hun ville leserne 
skulle ta med seg fra «Emily forever». Hun svarte: 
«Aldri glemme henne».  Jeg stussa over bokas 
tittel, men etter å ha lest den er det ikke så lett å 
glemme henne. «Emily forever»
Av Elin Holm-Varsi, Kirkenes videregående skole

Polarsirkelen av Liza Marklund
I Nord-Sverige blir ei jente funnet i 2019 
innemurt i et brofundament, naken og uten 
hode. 

Handlingen i boken 
veksler mellom fortid (1980) 
og nåtid (desember 2019). 
Fem jenter møtes jevnlig i en 
lesesirkel de har kalt 
Polarsirkelen. En av dem 
forsvinner sporløst.

De fire gjenlevende 
kvinnene, som i 2019 er blitt 
middelaldrende, møtes igjen 
etter at kroppen til den 
forsvunne jenta dukker opp. Politimester Wiking 
Stormberg leder etterforskningen.

Gjennom boken blir vi godt kjent med 
karakterene både i fortid og nåtid. Spenningen 
topper seg når kvinnene møtes til minnesam-
været i kirken og morderen avsløres. 
Av Øystein A. Dahl,  
Hammerfest videregående skole

Bibliotekets 
hjørne:

Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteratur- 
og kultursto�  til glede for Finnmarkens lesere.

Strever du med å lese og 
skrive? Du er ikke alene. 
Møt en elev som deler sine 
erfaringer, og sjekk sko-
lebibliotekarenes tips om 
hjelpemidler.

frøydis Totland
Bibliotekar Alta vgs.
Bente Myreng kristensen
Bibliotekar Alta vgs.
elise Thomassen
Bibliotekar Lakselv vgs.
Astrid Heimen
Bibliotekar Alta ungdomsskole

Lesevansker kan gjøre det ekstra kre-
vende å følge med i skolehverdagen, 
og mange opplever at de blir veldig 
slitne og ikke mestrer å lære. Det kan 
også være vanskelig å finne ut av 
hvordan man kan få hjelp.

Skolebibliotekarens oppgave er å 
finne litteratur og læremidler tilpas-
set den enkelte elev. Til elever med 
lesevansker prøver vi å skaffe digitale 
lærebøker og læringsressurser hvor 
lyd og bilde/video er sentralt. 

Strevde med å lese
Mia Mathisen Hammersvik er elev på 
Alta videregående skole. Hun går an-
dre året på studiespesialiserende. Fa-
milien skjønte tidlig at Mia strevde 
med å lese, og i fjerde klasse ble det 
konstatert at hun hadde dysleksi.

– Hvilke hjelpemidler bruker du i 
skolearbeidet?

– Det beste og viktigste hjelpemid-
delet er digitale utgaver av lærebøker 

med lydfil. Da kan jeg lese på skjermen 
samtidig som jeg lytter til teksten. 

– Jeg bruker også appen Prizmo Go 
på telefonen. Med den tar jeg bilde av 
en tekst og får den opplest på telefo-
nen. Opplesningen er ikke like god 
som på lydbøkene, men det er prak-
tisk og enkelt med appen.

– Når jeg har prøver, og når jeg skal 
skrive litt lengre tekster, bruker jeg 
Lingdys. Det hjelper meg med å stave 
ord rett, men det er et tidkrevende 
hjelpeprogram. Heldigvis får jeg litt 
ekstra tid når vi har prøver. 

Lese- og skriveverktøy
– Hvordan har du funnet fram til hjel-
pemidler? 

– På ungdomsskolen gav de meg 
noen lese- og skriveverktøy. Jeg ble 
tipset om Prizmo Go av norsklæreren 
min. 

– Her på videregående er det skolebi-
bliotekaren som har gitt meg digitale 
utgaver av lærebøkene, og de bruker 
jeg mye. En venninne, som også har 
dysleksi, tipset meg om at jeg ikke må 
ha sidemål (nynorsk), og norsklæreren 
min hjalp meg med å søke fritak fra 
vurdering. Det gjør at jeg får mer tid til å 
jobbe med andre fag. For meg ligger det 
mye innsats bak en god karakter.

– Har du noen råd til andre som stre-
ver med å lese?

Det er viktig å forklare lærere og an-
dre hva man sliter med, – og spørre 
om hjelp! Husk også å si at dette gjel-
der i alle fag, inkludert matematikk. 
Jeg bruker lydbøker og opplesnings-
verktøy, og det anbefaler jeg alle å 
gjøre. Bruk det hver dag! Det gjør sko-
learbeidet lettere. 

Hjelpemidler for lesing 
● Microsoft Lens er en gratisapp der du 
kan du skanne/ta bilde av en tekst. 
Teksten kan leses opp umiddelbart, og 
oversettes til ulike språk. 
● Diktéringsfunksjon i Microsoft Word. 
Du kan snakke inn det du skal skrive. Bare 
trykk på mikrofonen på verktøylinjen.
● Engasjerende leser er et gratis 
verktøy fra Microsoft. I Word trykker du 
på Engasjerende leser, og så leses 
teksten opp på norsk eller andre språk.
● Prizmo Go er en gratis app utviklet av 
Apple. Ta bilde av teksten og få den lest 
opp med iPhone eller iPad. 
● Read Aloud lastes ned gratis på 
Google Chrome. Leser opp markert 
tekst, på mange språk. Opplesingen er 
av høy kvalitet.
● Lingdys gir lese- og skrivestøtte. 
Stavekontrollen er spesialutviklet for 
mennesker med dysleksi og har flere 
språkvalg. Mange skoler har lisenser 
som tilbys gratis til elever. Dysleksi gir 
rett til lisens via Nav. 
● Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 
(NLB) er et offentlig bibliotek som låner 
ut lydbøker og punktskriftbøker. For alle 
som strever med å lese trykt tekst. Godt 
utvalg i skjønnlitteratur. Med appen 
Lydhør kan man høre lydbøkene på 
telefon og nettbrett. Meld deg inn som 
låner hos NLB, eller kontakt skolebiblio-
teket eller lærer. 
● Statped skolelydbok leser inn og låner 
ut lærebøker for grunn- og videregående 
skole. De samarbeider med NLB. Det er 
gratis å låne. Kontakt skolebiblioteket for 
mer informasjon. Statped har også 
informasjon om læringsressurser og 
digital lese- og skrivestøtte.

Dysleksi?

LyDbøker: Det er ikke alltid like lett å finne fram til lydbøker. Både elev Mia Mathisen Hammersvik og skolebibliotekar Frøydis 
Totland ønsker at forlagene samarbeider om et felles format og at alle digitale lærebøker har innlest lyd.   
 Foto: Janne PeDerSen, aLta viDeregåenDe

● Dysleksi kommer fra «DYS» og «LEKSIA»,  
som betyr «vansker med ord».
● Dysleksi er en spesifikk lærevanske og er 
medfødt, livsvarig og skyldes ikke svake evner 
eller dårlig opplæring. (Kilde: dysleksinorge.no). 
● Dysleksi Norge er en interesseorganisasjon for 
lese- og skrivevansker, matematikk- og språk-
vansker. Som medlem får du gratis rådgivning.
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Lesernes meninger   Send debattinnlegg på www.ifinnmark.no/debatt

Like lite som vi selv bør 
bestemme hva vi skal 
betale i skatt, bør lokale 
folkeavstemninger styre 
statlige reformer.
Olav Gunnar Ballo
Lege og skribent, Alta

Da Stortingets kommunalkomité hadde 
besøkt Finnmark tidlig på 2000-tallet 
kunne jeg lytte til begeistrede beskrivel-
ser fra et par av komitéens medlemmer 
over hvor samstemte og tydelige fylkes-
tingsrepresentantene i Finnmark hadde 
vært i sine anbefalinger om politiske 
grep for regionen.

Samstemmigheten kokte ned til to 
krav: 1. Mer i tilskudd. 2. Lavere skatt.

Det er en grunn til at ingen bukk bør 
settes til å passe en havresekk. Av sam-
me grunn er det ikke alle spørsmål som 
bør avgjøres lokalt.

EttEr at jEg begynte på skolen i 1963 
fikk vi tegne kart over den nesten fire 
mil lange Altafjorden, og alle småstede-
ne på hver side av den, helt ut til åpent 
hav. Grunnen var at Talvik og Alta fra 1. 
januar 1964 skulle slås sammen til én 
kommune, og at vi burde vite hvordan 
kommunen vår kom til å se ut.

I debatten om hva den nye kommu-
nen skulle hete foreslo bitre talvikinger 
at man kunne bruke første stavelse fra 
hvert av de opprinnelige kommunenav-
nene, slik at navnet ville bli «Ta-Alt.» In-
nerst i fjorden hadde man imidlertid 
større sans for at stavelsene byttet rek-
kefølge («Al-Ta»). Slik kunne Alta på 
romslig vis innlemme Talvik i kommu-
nenavnet uten at offeret ble for stort.

Fortsatt møter jeg talvikinger som 
hevder at de to kommunene aldri burde 

vært slått sammen. Men det finnes in-
gen lokalpolitikere å bebreide for den 
beslutningen.

alt i 1946 nedsatte Regjeringen Ger-
hardsen en egen kommuneinndelings-
komité, ledet av daværende fylkesmann 
i Sogn og Fjordane; jurist Nikolai Schei. 
Fra 1946 til 1962 skulle Schei-komiteen 
komme til å avgi tre omfattende innstil-
linger fordelt på til sammen 18 bind, 
som både dannet grunnlaget for ny 
kommunelov i 1954 og kommunerefor-
men i 1964, da antall kommuner i Norge 
ble redusert fra 744 til 454.

Schei-komiteen presenterte grundige 
utredninger om framtidige kommune-
strukturer, ikke minst basert på fornye-
de samferdselsmønstre, i en tid der pri-
vatbilen ble tilgjengelig for flere og flere, 
og færre og færre av reisene i og mellom 
kommunene skjedde over åpent hav.

En tur mEllom sentrene i Alta og Tal-
vik like etter annen verdenskrig kunne 
ta en halv dag, med lokalbåtens mange 
anløp langs fjorden, eller med buss på 
dårlige og svingede grusveier, med et 
utall stopp underveis. I 2022 tar turen 20 
minutter. Dette gjør at bosatte i sentrum 
av Alta eller Talvik i dag uten vansker 
kan arbeide det ene stedet og bo det an-
dre. Talvik tettsted opplever dermed nå 
en vekst i befolkningen, med ny bolig-
bygging og gode priser ved boligsalg.

Da står DEt adskillig verre til med dis-
triktene lenger ut i fjorden, der avfolkin-
gen har utslettet enkeltsteder gjennom 
de siste femti årene. Steder som hadde 
egen skole i 1964, fungerer nå som øde 
hyttelandsbyer, der fullt brukbare hus 
kan kjøpes for prisen til en gammel 
bruktbil.

Fra Alta til kommunesenteret Øks-
fjord i Loppa er det 115 kilometer. I Lop-

pa bodde det drøyt 2700 innbyggere i 
1960. Kommunen var dermed innenfor 
Schei-komiteens mål om minst 2.500 
innbyggere. I 2022 er Loppas folketall 
sunket til 859.

Et raskt blikk på Google Maps viser at 
avstanden fra Alta til Øksfjord hadde 
vært nær den halve om den ikke hadde 
krevd kjøring helt inn Langfjorden og 
halvveis ut igjen. En bro over eller en 
tunnel under fjorden ville gitt godt un-
der en times reisetid mellom Øksfjord 
og Alta.

mEns schEi-komitEEn ga seg tid til å 
reflektere over en helhetlig samfunns-
utvikling som gjorde det mulig for små-
samfunn å overleve også gjennom om-
fattende reformer, tar dagens reforma-
torer lite hensyn til de små, ut fra en 
slags vedtatt sannhet om at de ikke 
overlever uansett. Alt på slutten av 
80-tallet, da første del av dagens E6 
mellom Langfjordbotn og Alta ble bygd, 
var det ikke hensynet til bosetnings-
mønsteret som avgjorde trasévalget, 
men at reisetiden gikk ned mellom sør 
og nord. Slik skulle Loppa få små mulig-
heter til å overleve som lokalsamfunn 
på sikt.

«FrEmskrittEt kan ingEn stoppe» 
sa en politiker til meg en gang. Slik har 
sentraliseringspolitikken blitt til en 
slags naturlov. Likevel er det mye å lære 
av mindre lokalsamfunn som kjemper 
med ryggen mot veggen. I Loppa drifter 
fortsatt den lokale legestasjonen i Øks-
fjord tre utekontorer. I Alta var det ni sli-
ke kontorer i drift i 1985. Nå er alle ned-
lagt. Som daværende lege for det ene 
utekontoret kunne jeg i 2015 med for-
bauselse registrere at nedleggelsen had-
de skjedd i en bisetning i rådmannens 
budsjettforslag, uten at politikerne en 
gang hadde lagt merke til det.

Daværende stortingsrepresentant 
Knut M. Nordanger (Ap) sa det ganske 
treffende, alt i 1948: «Den verste mot-
standen vil vi møte i lokalpatriotismen, i 
småsynet. Mot den må vi hevde sam-
funnssynet.»

når altas politikErE ser for seg at 
kommunen kan bli en del av Troms 
gjennom en folkeavstemning, er det 
dermed all mulig grunn for Stortinget til 
å sette foten ned. Helheten ivaretas sjel-
den godt av de som er mest opptatt av å 
ivareta seg selv.

Når nært blir for nært

Folkeavstemning: Helheten ivaretas 
sjelden godt av de som er mest opptatt 
av å ivareta seg selv, skriver Olav Gunnar 
Ballo.  arkivFoto: erlend Hykkerud

Undertegnede fagfore-
ninger ønsker å gi følgende 
innspill til hovedoppslaget 
i Finnmarken 7. april 2022: 
«Ansettelser kan ha vært 
ulovlig». 
Egil Ørjan Thorsen
Tillitsvalgt for Samfunnsviterne, 
Vadsø
Maj Liz Berget
Tillitsvalgt for Naturviterne, Vadsø
Ronald Pedersen
Hovedtillitsvalgt for Econa, Tromsø
Arne-Hugo Hansen
Hovedtillitsvalgt for Norsk 
Lektorlag, Tromsø
Frode Mikalsen
Hovedtillitsvalgt for Tekna, Tromsø

Kjetil Helstad
Hovedtillitsvalgt for 
Samfunnsøkonomene, Tromsø
Charlotte Johansen
Hovedtillitsvalgt for NTF, Harstad
Tor Fredrik Olsen
Tillitsvalgt for Delta, Vadsø
Anne-Karine Markeng Melsom
Hovedtillitsvalgt for 
akademikerforbundet, Vadsø
Ingrid Israelsson
Hovedtillitsvalgt for NITO, 
Hammerfest

Vi er ikke kjent med at de tillits-
valgte har vært involvert i pro-
sessene hvor åremålsstillinger 
har blitt faste. I lys av fylkes-
kommunens økonomiske situ-
asjon er det interessant at stil-

linger på åremål har blitt faste. 
Det synes som det har vært 
vanlig lønnsutvikling uten ty-
delig bortfall av åremålstilleg-
get som var innbakt i åremåls-
stillingene.

Vi EttErlysEr åpEnhEt i til-
settingsprosesser, og at de gjø-
res i henhold til gjeldende lov-
verk. Slik vi oppfatter det skal 
offentlige lederstillinger lyses 
ut, slik at alle kvalifiserte søke-
re kan melde sin interesse jfr. 
Hovedtariffavtalen kap.1 pkt. 
2.2. Det er vanskelig å se at en 
åremålsstilling automatisk skal 
bli en fast stilling, uten utlys-
ningsprosesser. Politiske ved-
tak for å unngå drøftingsplik-

ten, er ikke innenfor. Vi ønsker 
å bevare den norske modellen i 
arbeidslivet.

når DEttE kommEr i tillegg 
til at andre lederstillinger på  
lavere nivå i fylkeskommunen 
har fått midlertidige lønnsfast-
settelser som kan forsvinne i 
oppsplittingen, kan man lure 
på om det opereres med ulike 
regelsett ut fra hvor tett de  
ansatte er på fylkesrådet. Vi 
har faste stillinger med midler-
tidig lønn, vi har åremålsstil-
linger med åremålsstillegg, 
som blir fast, men med åre-
målstillegg.

Vi har ikkE startet innplasse-

ringsprossesen av ledere og an-
satte, og vi har heller ikke på 
plass en ansattgaranti i de to 
nye fylkene. Betyr fylkesråds-
avgjørelsen at innplasseringen 
og ansattgarantien er på plass 
for topplederne?

DEttE Er ikkE første gang fyl-
keskommunen velger å overse 
regelverk rundt midlertidige 
stillinger. Det er flere lederstil-
linger som har blitt tildelt uten 
at avtaleverket har vært fulgt. 
Fagforeningene ønsker ikke 
midlertidighet, men ryddige og 
åpne prosesser som følger avta-
leverket.

Vi forventer at fylkesrådsle-
der svarer ut saken.

Ansettelsesprosessene og stillingsgarantien  
i fylkeskommunen må tåle dagens lys


