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f | Kommentar Halvor Hegtun

Gammelt snakk om «nordisk 
balanse» havner på dynga
Meninger • side 3

Gategutt 
herjer  
i de rikes 
fotballfest
Arnaut Danjuma (25)  
er en nøkkelspiller for 
Villarreal. Starten på  
livet hans var svært  
annerledes. 

Sport • side 32–33

Slik vil 
verdens 
rikeste endre 
Twitter
Norske eksperter ser  
til dels positivt på  
milliardær Elon Musks 
planer om å forandre  
Twitter.

Kultur • side 28–29

Bildet  
som vippet 
Biden til  
å stille
President Joe Biden har  
lettet på sløret om hva  
som skjedde da han 
bestemte seg for å stille 
opp mot Donald Trump.

Nyheter • side 12

Oslo-lærer 
skal få 
erstatning 
etter åtte år
Det er flertall for  
å gi erstatning til  
en Oslo-lærer som ble 
angrepet av en elev.

Nyheter • side 18

Russetid: 
Hvorfor 
preller 
kritikk av?
Willy Pedersen har 
forsket på russeferingen.

Kronikk • side 22–23

De er klare for neste 
pandemi. Er Norge?

Maria Fossedal (t.h.) og Live Øverbye Kvammen skal bli  
spesialsykepleiere. Koronarapporten peker på hva Norge 
bør gjøre ved neste helsekrise - og hva som ikke bør skje.

Nyheter • side 4–8 og Leder • side 2
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Nå opptil 40% rabatt på alle våre tjenester
Vi gir deg 12 års garanti fordi det er ikke vanskelig å gi når vi bare bruker kvalitetsprodukter 

NR 1 
på pris! 

Fasadevask, husvask m/ impregnering
• Takvask m/impregnering
• Takmaling
• Asfaltering

* Vi bruker miljøvennlige produkter. 

Kontakt oss for gratis og uforpliktende befaring. 
Tlf. 925 57 424, post.gronnetak@gmail.com

Nyheter
Vold i skolen

Bystyret vil gi
erstatning og
beklage til
voldsutsatt
lærer
Åtte år etter at en elev angrep ham i 
klasserommet, vil et flertall i bystyret gi 
lærer Clemens Saers erstatning og en 
beklagelse.

Birgitte Iversen

Clemens Saers har stått i en årelang strid med kommunen etter at han ble utsatt for grov vold på 
jobb som lærer i 2014. Foto: Morten Uglum
U

❝Jeg ønsker en 
beklagelse fra 
kommunen for 
oppførselen fra 
min 
arbeidsgiver 
etter hendelsen
Clemens Saers, 
lærer og 
voldsoffer

D et var en maidag i 2014 at den
18 år gamle eleven tok kvelertak
på Saers mens han underviste
på Oslo Handelsgym.

Andre elever i klassen oppfattet at lære-
ren var i livsfare og grep inn, ifølge dom-
men fra Oslo tingrett. Saers fikk varige ska-
der i strupen og posttraumatisk stressyn-
drom etter hendelsen. Eleven ble dømt til
seks måneders fengsel.

Snart åtte år senere går et flertall i bysty-
ret inn for å gi Saers økonomisk kompen-
sasjon og en beklagelse.

– Vår tålmodighet er slutt. Årsaken er at
Venstre har snudd. De har tidligere vendt
tommelen ned til forslag fra Folkets Parti
FNB og Høyre om erstatning. Sammen
med byrådspartiene ville de heller finne
en ny, generell erstatningsordning. Den
skulle gjelde alle ansatte som blir utsatt for
grov vold på jobb i Oslo kommune.

Men å opprette en slik ordning viste seg
å være vanskeligere enn man trodde. Fi-
nansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) vars-
let rett før helgen at han ikke mener det er
realistisk.

– Vår tålmodighet med byrådets evne til
å levere på en generell ordning som også
vil omfatte Saers sak, er slutt, sier Venstres
gruppeleder Hallstein Bjercke.

Venstre vil fortsatt stemme for at det skal

etableres en generell ordning. Men de me-
ner det er nødvendig å gjøre noe for Saers
nå.

Vil gi Saers 350.000 kroner. Venstre
fremmer derfor forslag om å «tildele Cle-
mens Saers 350.000 kroner». Det er
samme beløp som Høyre foreslo før jul,
men da som en såkalt billighetserstatning.
Det er en form for erstatning man kan gi til
en person når det ikke er mulig å gi erstat-
ning direkte etter lover og regler.

Det ligger også et forslag på bordet fra
Folkets parti om å gi Saers 250.000 kroner
i oppreisningserstatning. En slik erstat-
ning vil i større grad gi presedens for
andre saker.

I Venstres forslag er det ikke presisert
hva slags type erstatning man mener bør
gis.

– For oss er det viktigste at Saers får pen-
ger, og at denne saken avsluttes en gang
for alle. Jeg tror vi som politikere skal være
særs forsiktige med å bruke juridiske ut-
trykk uten at vi har full oversikt over for
eksempel hvilke presedensvirkninger det
kan ha, sier Bjercke.

Venstre vil også støtte forslagene fra Fol-
kets parti og Høyre om å gi Saers en bekla-
gelse.

Høyre og Folkets parti sier de vil støtte
Venstres formuleringer. Dermed vil forsla-

gene ha flertall. Både Rødt, Frp, Sp og KrF
har tidligere stilt seg bak ønsket om kom-
pensasjon og beklagelse.

«Endelig har fornuften seiret. Vi er utro-
lig glade for at Venstre nå snur og sørger
for at Clemens Saers får den erstatningen
han fortjener». Det skriver Oslo Høyres ut-
danningspolitiske talsperson Mehmet
Kaan Inan i en SMS.

Spent på beklagelsen. Clemens Saers
selv er spent på hva politikerne egentlig vil
beklage.

– Det vil ikke være noe poeng for meg
om de beklager selve hendelsen. Det jeg
ønsker er en beklagelse fra kommunen for
oppførselen fra min arbeidsgiver etter
hendelsen, sier Saers.

Han saksøkte kommunen fordi han
mente skoleledelsen hadde sviktet i å for-
telle lærerne om at eleven var ansett som
farlig. Han tapte både i tingretten og lag-
mannsretten når det gjaldt spørsmålet om
erstatning. I lagmannsretten ble han også
dømt til å betale kommunens saksomkost-
ninger. Han fikk derimot medhold i at sko-
len må varsle lærere om farlige elever.

Både Venstre, Folkets Parti og Høyre un-
derstreker at beklagelsen vil gjelde både
hendelsen og oppfølgingen av Saers i
etterkant.

p
Les flere 
nyheter 
på ap.no
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