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Med denne utgaven har LO-Ak-
tuelt vært redigert etter Redak-
tørplakaten i 25 år. I 1986 over-
lot LO-leder Tor Halvorsen redak-
tøransvaret til Jon Nilsen. LO-Ak-
tuelt ble dermed ett av de første 
fagbladene som ble fristilt redak-
sjonelt fra sine eiere. I fagbeve-
gelsens første år var bladutgivelse 
og informasjonsarbeid en av de 
høyest prioriterte og mest tidkre-
vende oppgavene til formannen. 
I dag er det svært få forbundsle-
dere som også smykker seg med 
tittelen ansvarlig redaktør. Den-

ne profe-
sjonelle 
holdnin-
gen som 
bladeier 

gir seg tydelig utslag i fagblade-
nes sterke posisjon blant sine le-
sere. Opinions ferske medievane-
undersøkelse for LO viser at fag-
bladene i oppsiktsvekkende stor 
grad blir lest. Og at det er her de 
fagorganiserte henter sin informa-
sjon om fagbevegelsen.

i den nylig avgitte off entlige ut-
redningen om mediestøtten, he-
ter det at kvalitet og troverdighet 
«krever god journalistisk integritet 
i den enkelte redaksjon og et klart 
uttrykt redaktøransvar.» Lite er så 
meningsløst og kostbart som å 
produsere noe folk ikke tror på. 
Derfor er det gledelig at 54 pro-
sent av de spurte svarer at de har 
stor eller meget stor tillit til LO-Ak-
tuelt; en økning fra 44 prosent i 
2007. 5 prosent har liten eller in-
gen tillit til oss. I en tilsvarende un-
dersøkelse Respons Analyse fore-
tok for Nordiske Mediedager om 
medier generelt, svarer bare 18 
prosent at de har stor tiltro, mens 
72 prosent har noe tiltro. LO-Ak-
tuelt og de andre fagbladene har 
usedvanlig høy grad av troverdig-
het blant sine lesere. Blant årsa-
kene til det er profesjonelle eiere, 
stabile og gode ressursrammer 
kombinert med høy kompetanse i 
redaksjonene.

dette er en pressefrihet som 
langt fra er selvfølgelig, selv ikke 

på nasjonalt plan. Organisasjoner 
som Amnesty og Reportere uten 
grenser tegner et bekymrings-
fullt bilde av pressefriheten globalt. 
Også innenfor EU er det en rekke 
land som langt fra har den pres-
sefriheten vi tar som en selvfølge 
i Norge. Og utviklingen er negativ. 
Som i Ungarn hvor en ny omstridt 
medielov kan utløse sanksjoner 
fra EU. Og i Italia der statsminis-
ter Silvio Berlusconi har et stramt 
grep om både egne og statens 
medier. I andre land er det livsfar-
lig å være journalist. I 2010 ble 57 
mennesker drept fordi de var jour-
nalister og 535 ble fengslet.

For fagbevegelsen er medie-
mangfold og ytringsfrihet svært 
viktig både ideologisk og som de-
mokratisk samfunnsaktør. I inter-
nasjonale kåringer blir Norge plas-
sert blant de landene hvor presse-
friheten er størst. Vi er et forbilde! 
Det er en status det er all grunn 
til å være stolt av og kjempe for å 
opprettholde.

svein.yngve.madssen@lomedia.no
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mer er engasjert i sanitet og førstehjelp, 
men det er stadig flere som fatter inter-
esse for asyl- og flyktningpolitikk, samt 
internasjonal solidaritet, forteller Solveig. 
I 2005 var det bare én gruppe som job-
bet med disse spørsmålene, mens i dag 
har de ti grupper. 

Norsk Folkehjelp Ungdom har profi-
lert seg sterkere politisk de siste årene. 
Samarbeidet med fagbevegelsen, LO-
ungdommen, AUF og SU har blitt tettere.

– Vi har en del felles interesser, som 
internasjonalt solidaritetsarbeid, omfor-
deling, og ikke minst Palestina-spørsmå-
let. Det har vært en bevisst satsing på 
den internasjonale delen i ungdomsar-
beidet, og det vil vi fortsette med, under-
streker Solveig Igesund. 

Nå er de i ferd med å lage en politisk 
plattform for å konkretisere hva de skal 

jobbe med. Det er første gang en slik 
politisk plattform lages for ungdomsor-
ganisasjonen.

– Vi vil stille krav til norske myndighe-
ter i forhold til enslige mindreårige asyl-
søkere, og vi ønsker en bedre første-
hjelpsopplæring i skolen. Den er man-
gelfull i dag, sier Solveig, og fortsetter:  
– Det vil være lettere å finne samar-
beidsprosjekter, og å fronte Norsk Fol-
kehjelp Ungdom når sakene er konkrete. 

I løpet av det siste året har hun vært 
rundt og holdt hilsningstaler på LOs stu-
dentkonferanse, på AUFs landsmøte og 
sommerleir, og SUs sommerleir. 

– Vi er på offensiven, smiler lederen, 
godt fornøyd med at de for første gang 
fikk holde hilsningstale på AUFs lands-
møte og at de fikk legge vervebrosjyrer 
inn i delegatenes mapper. 

Norsk Folkehjelp jobber mindre med 

nødhjelp enn før, men mer med lang-
siktig utviklingsarbeid og minerydding. 
Ungdomsgruppene jobber med de sam-
me temaene på nasjonalt plan.

Solveig Igesund har forlatt Bergen til 
fordel for Tigerstaden. Til daglig be-
finner hun seg på Høgskolen i Oslo, og 
tar et år med utviklingsstudier. Om ikke 
lenge skal hun ut i feltarbeid i to må-
neder, sammen med tre medstudenter. 
En fra Burundi, en fra Etiopia og en fra 
Bosnia. De reiser til Tanzania for å snak-
ke med burundiske flyktninger som har 
vært i Tanzania siden 1972. 

– Tanzania har gitt oppholdstillatelse 
og statsborgerskap til 162  000 flykt-
ninger. Og så klarer ikke vi å gi opphold 
til 1 000 papirløse flyktninger engang.  
De store blå øynene blir mer intense 
enn de har vært under hele samtalen. 

olveig Igesund er 24 år og sunnmøring. 
Nærmere bestemt fra Fosnavåg. Tett-
stedet på Bergsøya har fått bystatus, 

mens fuglefjelløya Runde nok er en 
mer kjent øy i hjemkommunen Her-
øy. Et godt sted å vokse opp, ifølge 

Solveig. 
Det gikk i fotball, håndball og dans – 

på samme tid – da Solveig vokste opp. 
Frivillig arbeid var en naturlig del av livet. 

– Jeg mener at frivillighetsarbeid er 
alfa og omega for samfunnet. Det er en 
stor verdiskaping i seg sjøl, og en sko-
le i demokrati. Gjennom barne- og ung-
domsorganisasjonene lærer vi om valg, 
representasjon, flertall og mindretall. De 
som er engasjerte som unge, har lettere 
for å ta på seg ansvar og verv på skole 
eller jobb senere i livet. 

Solveig mener det er viktig at ungdom 
sjelv kan være endringsaktører. 

– Å oppleve at holdninger endres 
gjennom det arbeidet du gjør, skaper tro 
på at det nytter, sier hun. 

Venninna Kari dro Solveig med seg på 
møte i Norsk Folkehjelp Ungdom i Ber-
gen. Da hadde Solveig vært på utallige 
informasjonsmøter på jakt etter sin or-
ganisasjon. 

Etter videregående i Ulsteinvik ville 
19-åringen gjøre noe annet enn vennin-

nene, og språk var spennende, så hvor-
for ikke dra til Cuba og lære spansk? 

I løpet av fem måneder i byen Cienfue-
gos, med en professor som kun snakket 
spansk, hadde Solveig tapt sitt hjerte til 
Latin-Amerika. Hun bodde hjemme hos 
en familie og språket kom rimelig fort inn. 
Den politiske interessen våknet på Cuba. 
Urettferdigheten gjorde at hun fikk lyst å 
gjøre noe selv. 

Etter oppholdet på Cuba, meldte hun 
seg på frivillig arbeid og skole i Guatema-
la. Etter én måned med spanskundervis-
ning, jobbet hun som lærer i et par må-
neder, for fattige mayabarn på en frivillig 
drevet skole i en liten by, som het Santa 
Maria de Jesus. Vel hjemme i gamlelan-
det tok hun et halvt år med Latin-Ameri-
ka-studier, og trålet Bergens studentmil-
jø på jakt etter den rette organisasjonen 
for henne. 

– Norsk Folkehjelp tenker solidari-
tet, ikke veldedighet. De jobber politisk 
og langsiktig. Det finnes ikke fattigdom, 
men urettferdig fordeling. De tar stand-
punkt. Det liker jeg. 

Og hun ble kastet inn i det. Hun ble 
valgt rett inn i regionstyret i region vest 
av Norsk Folkehjelp, som ungdomsre-
presentant. 

Selv om det er Latin-Amerika som har 

fått den største plassen i Solveigs hjer-
te, ser hun at urettferdig fordeling fin-
nes overalt. Kulturforskjeller til tross, 
mye er likt.  I løpet av de neste tre åre-
ne tar hun en Bachleor i sammenlignen-
de politikk, mens hun på fritida er leder 
for regionalt ungdomsutvalg, og blir le-
der i studentgruppa av Norsk Folkehjelp 
Ungdom i Bergen. Det sterkeste enga-
sjementet har Solveig i det internasjona-
le solidaritetsarbeidet, men også innen 
asyl- og flyktningpolitikken og antirasis-
tisk arbeid nasjonalt, er områder hvor 
hun er aktiv. 

Høsten 2009 blir hun valgt inn som le-
der av det sentrale ungdomsutvalget, og 
dermed sitter hun også i styret til Norsk 
Folkehjelp. Den forrige ungdomslederen 
ble ansatt i Folkehjelpa, så Solveig går 
inn midt i perioden, og skal sitte til au-
gust i år, når neste landsmøte avholdes. 

– Det foregår en stor organisasjons-
debatt i Norsk Folkehjelp nå, og det er 
mye ungdommene ønsker å endre på. 
For eksempel kortere tidsperiode for 
sentrale tillitsvalgte – to år, i stedet for 
fire  slik det er nå. Vi mener det vil bli let-
tere for folk å ta på seg verv. Ungdom un-
der utdanning flytter på seg, og det kan 
være vanskelig å binde seg til et verv i 
fire år, poengterer Solveig. 

Flesteparten av Folkehjelpas ungdom-

[MØTE MED: SOLVEIG IGESUND]   TEKST OG FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN

                    – Det nytter å 

   engasjere
             seg! Det er i Norsk Folkehjelp Solveig Igesund føler seg hjem-

me. Lederen av det sentrale ungdomsutvalget vil jobbe 

med det hun brenner for – solidaritet – på lang sikt. 

S
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Etter lang tids jakt fant Sol-
veig Igesund sin organisasjon, Norsk 
Folkehjelp, hvor hun i dag er leder av 
det sentrale ungdomsutvalget. Hennes 
sterkeste engasjement er internasjonalt 
solidaritetsarbeid.
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[ARBEIDSPLASS: SKOG]   TEKST OG FOTO: MARTIN  GUTTORMSEN SLØRDAL

Det gamle furutreet dyttes 
over ende med rå muskel-
kraft. Snø, greiner og bar-
nåler virvles opp og ska-
per noen dramatiske sek-
under i skogen. 

De siste skogsarbeiderne  
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Skogen i Våler kommu-
ne i Hedmark er ikke helt som annen 
skog. Her felles fortsatt mange av trær-
ne på naturens premisser. Uten å etter-
late dype sår. Tony Kolstad håper på et 
langt liv i skogen.

8

[HOVEDSAK: FORMUESSKATT]   TEKST: STig H. cHRiSTEnSEn

Skatt blir tema i kom-

munevalget. Høyre-

partiene vil fjerne 

formuesskatten. LO 

og de rødgrønne 

forsvarer den, men nå 

vil næringsminister 

Trond Giske heller ha 

eiendomsskatt. 

LO støtter regjerin-

gens linje, men åpner 

for å utrede den delen 

som dreier seg om 

arbeidende kapital.

Virker: Formuesskatten er treffsikker og fører til at en rekke rikfolk betaler skatt som de ellers 
ikke ville ha gjort. Mange frykter at en avvikling av denne skatten vil føre til at vanlige folk må 
dekke opp statens inntektstap fra de med store eiendommer og formue, som for eksempel 
Stein Erik Hagen. Hagen sto i 2009 oppført med over 1 milliard i formue, 0 i inntekt og 11,5 
millioner i skatt. Han er svært positiv til giskes forslag om å bytte formuesskatt med eien-
domsskatt. Arkivfoto: Scanpix

        Revurdere 

formues-
 



skatten?
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Skillelinjene i synet på formu-
esskatt går etter høyre/venstreaksen i 
norsk politikk. LO mener at den treff er 
bra, men at den har sine svakheter og 
åpner for å utrede formuesskatten på 
arbeidende kapital.

4

Den selvfølgelige pressefriheten

leder
AV SVEIN-YNGVE MADSSEN

Redaksjonen avsluttet 11. januar 2011
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Belgia
Den belgiske krisa har histo-

riske røtter. Fagbevegelsen er en kraft 
som binder landet sammen.

26

SoSial dumping
LO reagerer sterkt på vedta-

ket i Tariffnemnda som åpner for å gi 
polakker 20 kroner i timen.

50

poStdirektivet
Postkom gleder seg over 

at flere kommuner i distriktene går til 
kamp mot EUs postdirektiv.

52

niSo
Det ble fart i diskusjonen på 

NISO-landsmøtet da doping kom på 
dagsordenen.

13

lovendringer
Fra 1. januar i år trådte flere 

nye lover i kraft; blant annet pensjons-
reformen og dagpenger.

14

ruSSland
Fagbevegelsen i Russland 

motarbeides systematisk av både ar-
beidsgivere og myndigheter. 

24

lo-aktuelt
Organ for Landsorganisasjonen i Norge

Tegning: Hallvard Skauge hallvard.skauge@online.no

Postadresse: Stiftelsen LO Media, 
LO-Aktuelt,  
Pb. 231 Sentrum 0103 Oslo

Besøksadresse:  
Møllergt. 39, 0179 Oslo
Tlf.: 23 06 33 66
Faks: 23 06 11 11

kontakt redaksjonen: 
red.loaktuelt@lomedia.no

abonnement:  
abonn.loaktuelt@lomedia.no

ansvarlig redaktør:
Svein-Yngve Madssen
Mob.: 900 36 164
svein.yngve.madssen@lomedia.no

 redaksjonssekretær:
Hilbjørg Bjørkås
Mob.: 901 17 187 
hilbjorg.bjorkaas@lomedia.no

Journalister:
Stig H. Christensen
Mob.: 916 18 947
stig.christensen@lomedia.no  

Torgny Hasås
Mob.: 918 79 767
torgny.hasaas@lomedia.no 

Line Scheistrøen
Mob.: 950 33 440
line.scheistroen@lomedia.no

Nina Sandås
Mob.: 977 46 478
nina.sandaas@lomedia.no

Fotojournalister:
Tri Nguyen Dinh
Mob.: 997 73 564
tri.nguyen@lomedia.no

Sissel M. Rasmussen
Mob.: 977 59 082 
sissel.rasmussen@lomedia.no

 Sekretær:
Erle Elisabeth Rogne
Tlf.: 23 06 33 52
Mob.: 959 16 486 
erle.elisabeth.rogne@lomedia.no

 typografer:
Eva-Lill Bekkevad
Mob.: 415 97 117
eva.lill.bekkevad@lomedia.no

 Else Sofie Ruud
Mob.: 997 26 657
else.ruud@lomedia.no

www.frifagbevegelse.no
LO-Aktuelt trykkes hos 
Hjemmet Mortensen Trykkeri AS.

LO-Aktuelt redigeres etter  
Redaktørplakaten og Vær 
Varsomplakatens regler for god 

presseskikk. Den som likevel føler seg urett-
messig rammet oppfordres til å ta kontakt med 
redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, 
behandler klager mot pressen. PFUs adresse 
er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 
Oslo. Telefon 22 40 50 40.



[HOVEDSAK: FORMUESSKATT]   TEKST: STig H. cHRiSTEnSEn

Skatt blir tema i kom-

munevalget. Høyre-

partiene vil fjerne 

formuesskatten. LO 

og de rødgrønne 

forsvarer den, men nå 

vil næringsminister 

Trond Giske heller ha 

eiendomsskatt. 

LO støtter regjerin-

gens linje, men åpner 

for å utrede den delen 

som dreier seg om 

arbeidende kapital.

Virker: Formuesskatten er treffsikker og fører til at en rekke rikfolk betaler skatt som de ellers 
ikke ville ha gjort. Mange frykter at en avvikling av denne skatten vil føre til at vanlige folk må 
dekke opp statens inntektstap fra de med store eiendommer og formue, som for eksempel 
Stein Erik Hagen. Hagen sto i 2009 oppført med over 1 milliard i formue, 0 i inntekt og 11,5 
millioner i skatt. Han er svært positiv til giskes forslag om å bytte formuesskatt med eien-
domsskatt. Arkivfoto: Scanpix

        Revurdere 

formues-
 skatten?

illustrasjonsfoto: c
olourboxLO-AKTUELT 1s2011 4





skatten?

LO-AKTUELT 1s2011  5



[HOVEDSAK: FORMUESSKATT]   TEKST: STig H. cHRiSTEnSEn 

Arbeiderpartiet skriver på sine nettsider 
at man etter valget i 2005 ønsket å øke 
formuesskatten for folk med høye reelle 
verdier og senke skatten for mange med 
små formuer. «Tall fra Statistisk sentral-
byrå viser at vi har lykkes med denne 
profilomleggingen», heter det. Ap viser 
til at «formuesskatten er et viktig forde-
lingspolitisk instrument som bidrar til å 
skape oppslutning om en rettferdig skat-
tefordelingspolitikk».

En avvikling av formuesskatten vil gi 
et «gedigent spleiselag» fra folk flest til 
de superrike, mener pensjonert nHH-
professor Terje Rein Hansen. Stein Ree-
gård, leder av samfunnspolitisk avdeling 
i LO, sier til LO-Aktuelt at formuesskat-
ten har en god fordelingsprofil. De med 
god økonomi betaler mye i forhold til de 
med dårlig økonomi. Det er kun 20 pro-
sent av skatteyterne som betaler formu-
esskatt, og de betalte i snitt 15 000 kro-
ner hver i 2006. nærmere 20 prosent av 
formuesskatten ble det året betalt av de 
1 000 med mest formue. «Dette er en 
ekstrem sterk konsentrasjon av en skat-
teeffekt», skriver han i et samfunnsnotat 
fra LO (1/2010). 

Reegård sier til LO-Aktuelt at innhol-
det i notatet står like støtt nå, ett år et-
ter utgivelsen.

– Men Per Kleppe sier i et innlegg i 
Dagsavisen nylig at formuesskatten ram-
mer ulike typer formuer veldig forskjellig, 
og at den er lett å manipulere med ulike 
former for fradrag?

– Det er kjent at formuesskatten har 
sine svakheter. Mange unngår skatt ved 
å ta opp lån og plassere pengene i eien-
dom, da gjeld trekkes fra når formue skal 

beregnes. Men slike svakheter gjelder 
alle skattetyper, også det Kleppe nevner 
om at han heller vil ha en inntektsbeskat-
ning som fører til at de rikeste betaler 
skatt av hele sin inntekt.

– Det er vel så vanskelig å beskatte 
inntekt som formue for den gruppa vi her 
snakker om, mener Reegård.

– Det samme gjelder forslaget om ei-
endomsskatt med et romslig bunnfra-
drag. Det er helt illusorisk å kompensere 
14-15 milliarder på denne måten, mener 
LOs sjeføkonom.

Forsvarer systemet
LO-leder Roar Flåthen åpner likevel for å 
utrede spørsmålet om formuesskatt på 
arbeidende kapital. Han sa til Dagens 
næringsliv (Dn) 6. januar at det er et 
paradoks at det er klart mer lønnsomt 
å investere i eiendom enn i personell 
og maskiner. Flåthen avviser imidlertid 
en ensidig fjerning av formuesskatten. 
Trond giske går et skritt lenger, og vil er-
statte formuesskatt med eiendomsskatt 
hvis høyresiden blir med.

LO-leder Roar Flåthen sier til LO-Aktu-
elt at  LO støtter regjeringens linje. Han 
er ikke bekymret for at rike mennesker 
som Stein Erik Hagen må betale en del i 
formuesskatt.

– Hagen har tjent seg rik på forbruker-
nes kjøpekraft og bør betale sin formu-
esskatt med glede, mener Flåthen.  når 
LO-lederen snakker om å utrede, drei-
er det seg kun om spørsmålet om arbei-
dende kapital. Han har vært mye rundt 
i små og mellomstore bedrifter, og inn-
trykket her er at pengene kunne gått til 
investeringer framfor skatt.

– Jeg vil ikke utrede formuesskatten 
som system, understreker Flåthen. Men 
det er ingen som har kommet opp med 
gode forslag på området, så her mener 
LO-lederen det trengs en utredning.

– Jeg vil ikke redusere statens inntek-
ter fra formuesskatten på nærmere 15 
milliarder kroner.

Dermed vil LO-lederen kompensere 
et eventuelt inntektstap på annen måte. 
Han viser til at regjeringen har tatt grep 
og at fradraget nå er på 700 000 kroner. 
Det har ført til at langt færre betaler for-
muesskatt. Det Flåthen bekymrer seg for 
er store eiendomsinvestorer som tjener 
grovt på sin virksomhet, og som slipper 
unna med lav eller ingen skatt. Dermed 
ønsker han å få vurdert om det er mu-
lig å beskatte disse hardere, uten at folk 
med et vanlig hus eller leilighet rammes.

spleiselag For de rike?
Pensjonert nHH-professor Terje Rein 
Hansen mener avvikling av formuesskat-
ten vil gjøre det store flertallet av «de 
superrike», anslagsvis 60 – 70 prosent, 
til nullskatteytere, fordi de har ubetyde-
lig skattepliktig inntekt. Dette skrev han 
i en kronikk i Dn 13. desember. Han-
sen mener konsekvensene av en avvik-
ling vil bli at folk flest må betale mer fordi 
de aller rikeste da slipper, og at de par-
tiene som går inn for å avvikle formues-
skatten ikke har noen oppskrift for «inn-
dekking av provenytapet». Av en forven-
tet formuesskatt på 14 milliarder kroner 
i år, vil 8,9 mrd. gå til kommunene. Han-
sen regner med at et slikt inntektstap vil 
føre til eiendomsskatt i en rekke kommu-
ner. Representanter for Høyre har sagt at 

’
– Det er kjent at formuesskatten har 
sine svakheter. Mange unngår skatt 

ved å ta opp lån og plassere pengene i 
eiendom, da gjeld trekkes fra når formue 
skal beregnes. Stein Reegård

Stein Reegård Arkivfoto: Sissel M. Rasmussen Per Kleppe Arkivfoto: Anne grete Lossius
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vi har et overadministrert norge. De vil 
kutte i byråkratiet, noe også FrP i særlig 
grad går inn for. Torgeir Micaelsen, Ap, 
sa til nRK før jul at dette vil føre til kutt i 
velferdsytelsene. Hansen mener skatte-
moralen blir ødelagt hvis en rekke svært 
rike mennesker på denne måten slipper 
skatt. 

ingen gode alternativer
Styreleder i norgesgruppen, Knut Hart-
vig Johannson sa nylig til Vg at formues-
skatten er en meningsløs sammenblan-
ding av person- og bedriftsbeskatning. 
Han vil at politikerne må vri beskatnin-
gen over på noe annet, uten å lansere 
noe alternativ.

– Ja, mange av disse har mye ergrelse, 
men få alternativer, sier Stein Reegård. i 
LO-notatet heter det at formuesskatten 
kun betales av personer.«Bedrifter ileg-
ges ikke formuesskatt etter at denne 
skatteformen ble avviklet på selskaper i 
1992». Reegård mener formuesskatten 
treffer bra, men ikke perfekt.

– ingen på Stortinget mener at formu-
esskatten skal avvikles over natta. Han 
legger til at denne skatten bidrar med 
viktige milliarder for å finansiere vel-
ferdsstaten, og minner om at de borger-
lige ikke avviklet formuesskatten da de 
satt med makta.

Høyrepartiene
Høyre ønsker å avskaffe formuesskat-
ten, mens FrP ikke bare vil avvikle den-
ne, men også arveavgiften og eien-
domsskatten. Svein Flåtten (H) sier til 
LO-Aktuelt at han gjerne vil avvikle for-
muesskatten som fort som mulig, men at 

Høyre har en programformulering som 
sier at man først skal fjerne skatten på 
arbeidende kapital og heve bunnfradra-
get.

– Stein Reegård mener formuesskatten 
har en god fordelingsprofil. Enig?

– nei, jeg er helt uenig. Derfor har 
mange land fjernet den. Det er en skatt 
på driftsmidler og dermed en skatt på ar-
beidsplasser.

– Pensjonert nHH-professor Terje 
Rein Hansen mener 60 – 70 prosent av 
de superrike vil bli nullskatteytere uten 
formuesskatt?

– Det vet han egentlig ikke. Hvis for-
muen er plassert i en bedrift og eieren 
tar ut disse pengene, vil han betale skatt.

 Flåtten, som selv er bedriftseier, sier 
at man må finne en metode slik at alle 
betaler et minimum av skatt når formu-
esskatten blir fjernet.

– Men ingen har noen løsning på det-
te nå?

– nei, men det er mulig. 
Svein Flåtten mener Terje Rein Hansen 

bare tenker på de superrike.
– Det er langt flere litt rike som samlet 

betaler mye mer i formuesskatt. Flåtten 
tar et eksempel:  

– En bedriftseier har stor formue, men 
tjener ikke penger på bedriften. Hvordan 
skal han da få penger til å betale formues-
skatten? Det er helt urimelig at bedrifter 
som ikke går med overskudd skal betale 
slik skatt, det tærer opp bedriften innen-
fra. Til syvende og sist går dette ut over 
arbeidsplassene, mener han.

– Hansen og andre mener dere ikke har 
noen god oppskrift for hvordan man skal 
dekke inn inntektstapet for staten?

Flåtten viser her til sist de borgerlige 
satt i posisjon:

– Vi reduserte skattene med 23,5 mil-
liarder, og skapte en vekst i økonomien 
som mer enn kompenserte dette skat-
tetapet.

– Så du mener ikke at kommunene mis-
ter skatteinntekter på denne måten?

– nei, vi vil ikke fjerne kommunenes 
inntekter. Dette skal dekkes over stats-
budsjettet, sier Flåtten.

stig.christensen@lomedia.no

Fakta

l Formuesskatt er en 
skatt på verdien av skat-
teyters eiendeler, med 
fradrag for gjeld.
nettoformue utover 
700 000 kroner skatt-
legges med en sats på 
1,1 prosent.
l Vil gi staten inntek-
ter på 14 – 15 milliarder 
i 2011.
l Folk med høye reelle 
verdier betaler mest.
l Under 20 prosent be-
taler formuesskatt.
l cirka 90 000 skatte-
ytere med en bruttoinn-
tekt på over 1 millioner 
kroner betalte i 2008 
cirka 50 prosent av for-
muesskatten. 
Kilde: Wikipedia, 
LO-notat, mfl

LOA
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[ARBEIDSPLASS: SKOG]   TEKST OG FOTO: MARTIN  GUTTORMSEN SLØRDAL

Det gamle furutreet dyttes 
over ende med rå muskel-
kraft. Snø, greiner og bar-
nåler virvles opp og ska-
per noen dramatiske sek-
under i skogen. 

de siste skogsarbeiderne  
LO-AKTUELT 1s2011 8
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de siste skogsarbeiderne  Ü
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Svett: Noe av det Tony setter mest pris på med jobben som skogsarbeider er at han er i bevegelse og får mosjon hver dag. Det blir varmt under hjelmen 
når han dytter furutrær over ende. 

Effektiv: Det er varme 
i håndtaket på motor-
saga, og det kommer 
godt med på vinteren. 
Tony håndterer saga 
med stor presisjon, og 
han jobber mye raskere 
nå enn da han begynte 
å jobbe i skogen.

«Fjøla»: Før i tiden var dette en plankebit  der  
skogsarbeiderne noterte opp resultatene av 
hogsten.



[ARBEIDSPLASS: SKOG]   TEKST OG FOTO: MARTIN  GUTTORMSEN SLØRDAL

 Skogen i Våler kommune i Hed-
mark er ikke helt som annen 
skog. Her felles fortsatt mange 
av trærne på naturens premisser. 
Uten å etterlate dype sår.

– Jeg jobber ikke etter klokka 
vet du. Jeg følger heller sola, sier 
Tony Kolstad(32), skogsarbeider 
i Våler kommuneskog i Hedmark, 
og organisert i Fellesforbundet.

Utdøende rase
 Det er mørkt ute, og skogen har 
et strøk av blåtime over seg. 
Skogsarbeiderne i Våler, Tony 
og Odd Bjørn Evensen(58) sit-
ter inne i den flyttbare brakka 
og drikker kaffe. Døsig summing 
fra ei motorsag trenger så vidt 
gjennom veggene. Det er Steinar 
Rundberget(64) som er i gang 
med dagsverket. 

– Vi er en utdøende rase, sier 
Tony mens vedovnen knitrer i 
bakgrunnen.

Det er få skogsarbeidere 
igjen. Rekrutteringen er dårlig og 
skogsarbeidere er ikke lønnsom-
me nok. Kanskje ikke så rart når 
en skogsmaskin feller ti ganger 
flere trær per dag enn hendene til 
Tony, Odd Bjørn og Steinar.

De som utdanner seg til å fel-
le skog i dag kalles skogsmas-

kinførere. Ei motorsag som du-
rer blant furu og gran har blitt en 
uvanlig lyd.

– Det at jeg utdannet meg på 
Sønsterud skogskole var et be-
vist valg. Jeg tror denne måten 
å drive tømmerhogst på er sunt 
for skogen. Dessuten er jeg min 
egen herre på jobb, og det føles 
godt, slår Tony fast.

De fleste har sett ei hogstflate 
etter en skogsmaskin. Skogbunn, 
kratt og røtter ligger maltraktert 
tilbake. Skogsmaskinen tar ikke 
hensyn til habitatene til planter, 
fugler og småkryp som lever der 
den passerer. 

Biolog Ola Martin Wergeland 
Krog er ikke nådig mot den mo-
derne skogsdriften.

– Tømmerprisene er omtrent 
de samme som i 1985, så mas-
kinene blir større og større for at 
driften skal være lønnsom. Det 
jobbes i all slags vær og føre, 
dag og natt. Det er klart at når en 
5 tonn lassbærer kjører på bløt 
skogbunn så må det bli stygge 
kjørespor, sukker biologen.

akkord
 Tony jobber seg sakte innover 
i skogen. Med motorsag, felle-
spett og målebånd tar han ut ett 

og ett tre.  Noen ganger setter 
han seg ned på en stubbe og 
vurderer hvilket tre som er det 
neste. Når treet har gått i bakken 
danser motorsaga over og under 
stammen. Kvist og sagflis spruter 
til alle kanter, før volumet måles 
med klave og målebånd. Resul-
tatet noteres med penn og pa-
pir på «fjøla».

– Se på det gamle treet jeg har 
felt her. Dette er en sværing, sier 
Odd Bjørn entusiastisk. 

Trærne ser ut som de er en del 
av et dominospill. De ligger oppå 
hverandre, nesten i mønster. De 
store trærne gir større innhold i 
lønningsposen. Skogsarbeiderne 
går mye alene i skogen, og me-
ner det er greit å ha litt press på 
seg. 

– Jeg føler det er frihet ved å 
jobbe på akkord. Vi bestemmer 
selv hvor mye vi vil stå på i løpet 
av en dag, forteller Tony.

Mitt siste tre
 Varmen, maten og praten i brak-
ka er kjærkommen nå på vinte-
ren. Odd Bjørn og Steinar har 
jobbet i skogen store deler av li-
vet. Selv om det er dager med 
30 minusgrader og ryggen kan 
bli like stiv som furustammen 

kunne de ikke tenkt seg noe an-
net liv en dette.

– Jeg har ti merker i Birkebei-
nerrennet jeg, sier Odd Bjørn

– Nei nå må du slutte å ljuge. 
På julebordet kommer du vel til 
å fortelle at du er verdensmester 
også, ler Steinar.

 Å jobbe med motorsag i all 
slags terreng er forbundet med 
risiko. En del av sikkerheten er at 
de tre skogsarbeiderne er i nær-
heten av hverandre om et uhell 
skulle være ute.

– Jeg hadde blitt etterlyst om 
jeg ikke møtte opp i brakka til av-
talt tid. Jeg ville jobbet enda mer 
forsiktig hvis jeg jobbet alene her 
ute, sier han.

Arbeidsklærne har tørket over 
ovnen. Tony dytter snus opp 
i leppa, Odd Bjørn ned i leppa, 
og karene gjør seg klare for ei ny 
økt. Steinar har strøket til skogs 
allerede. Kanskje Tony er alene i 
brakka om noen år?

– Jeg ser for meg et liv i sko-
gen. Det ville vært spesielt om 
jeg skulle felle mitt siste tre i mor-
gen. Om jeg skulle gjøre det vil-
le det nok vært ei furu, avslutter 
Tony.

red.loaktuelt@lomedia.no

Hvile: I brakka har karene sin faste plass. Den 
som har lengst fartstid i skogen får velge først. 
Det er godt å hvile litt mellom øktene, og det er 
godt med et sosialt liv når man jobber mye alene.Hvor står det siste treet? Tony håper at kroppen holder til et langt liv i skogen.
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Det var ikke bare stats-

minister Jens Stolten-

berg som gikk ut mot 

NHOs virkelighetsforstå-

else på årskonferansen. 

Kritikken i etterkant har 

vært massiv.

 NHO gjennomfører tidlig i januar 
hvert år sin årskonferanse på en 
meget profesjonell måte. Og den 
evner å sette dagsorden. Men i år 
har NHOs måte å framstille «vel-
ferdsfellen» på vakt krasse reak-
sjoner.

Politisk analytiker Aslak Bonde 
mener NHOs velferdsstats-debatt 
ble skjemmet av tull om tall. I Mor-
genbladet skriver han: «Konklusjo-
nen er at NHO denne gangen ikke 
vil lykkes i å reise en annerledes 
og tyngre velferdsdebatt enn den 
som har pågått lenge her i landet». 
Noe av både Jens Stoltenbergs og 

Hanne Bjurstrøms poeng på mø-
tet var at det er høy sysselsetting 
i Norge, og at det er en marsj inn 
i arbeidslivet, ikke ut av arbeidsli-
vet, slik NHO ga uttrykk for.

Økonom Ali Esbati følger opp 
i Dagsavisen: «NHO hevder i sitt 
hefte at vi har en «trygdebølge» 
som innebærer at «en stadig stør-
re del av befolkningen er utenfor 
arbeidslivet». Dette er direkte feil-
aktig. I virkeligheten er det motsatt 
– en stadig mindre del av befolk-
ningen er utenfor arbeidslivet».

Anders Heger mener NHO har, 
med et enkelt retorisk knep, klar 
å omdefinere velferd fra å være 
et gode, til å bli et problem. Om 
dette skriver han i Dagsavisen 8. 
januar:  «Problemet er et system 
hele verden misunner oss. Proble-
met er hva generasjoner før oss 
har kjempet møysommelig fram, 
rettighet for rettighet. Problemet 
er det som våre oldemødre drøm-
te om, det de slåss for, håpet på 

og fortalte sine barn om. Proble-
met er arven fra Tranmæl, Ger-
hardsen, Lie, Bratteli, Brundtland 
og – for den saks skyld – Kolberg. 
Problemet er velferdsstaten». Og 
han legger til: «Dette er et forsøk 
på å kuppe vår tenkemåte. Det er 
en måte å vinne ordene over på 
sin side, i den visshet at ordene 
styrer tanken».

For Velferdsstaten har gitt 
ut et notat (1/2011), utarbei-
det av De Facto, der de går i ret-
te med NHO. Asbjørn Wahl  skri-
ver i forordet at NHO for tiden kjø-
rer massive kampanjer i et forsøk 
på å vinne initiativet i velferdsde-
batten. Han viser til NHO Service, 
som vil konkurranseutsette mest 
mulig av de kommunale velferds-
tjenestene, og at NHOs årskon-
feranse «angrep fra en ny vinkel».  
«Budskapet er at vi nå står over-
for en ødeleggende trygdebølge 
og en truende velferdsfelle. Stø-
nadsordningene er for gode, vel-

ferden for kostbare og forskjell-
ene for små i det norske samfun-
net».  Wahl mener det mest bemer-
kelsesverdige er NHOs «useriøse 
omgang med fakta. (….). De på-
står at ting forholder seg stikk mot-
satt av det som enkelt kan doku-
menteres med åpne, tilgjengelige 
kilder». I oppsummeringen heter 
det: «Til tross for et stadig mer kre-
vende arbeidsliv, viser all statistikk 
at sysselsettingen øker og at an-
delen som ikke har eller får arbeid, 
er synkende».

Aftenposten gikk også hardt 
ut etter konferansen og mente 
NHO ga et feilaktig inntrykk av 
den norske virkeligheten.  Økono-
miredaktør Ola Storeng vurderer 
for og imot. Han mener blant an-
net at NHOs belegg for at vi må 
vente en sterk vekst i antall uføre-
trygdede, er tynt.

stig.christensen@lomedia.no

[NHOs ÅRSKONFERANSE]   TEKST: STIG H. cHRISTENSEN   FOTO: TRI N. DINH

Massiv NHO-kritikk

Oppgjør: Statsminister 
Jens Stoltenberg tok et 
oppgjør med NHOs bruk 
av tall på NHOs årskon-
feranse.  
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Hvordan forbundet skal 

forholde seg til med-

lemmer som avgir posi-

tiv dopingprøve reiste 

debatt på NISO-lands-

møtet.

 NISO, som er fagforbundet for  
toppidrettsutøverne, holdt lands-
møte første fredagen i januar. 
Diskusjonen tente da doping 
kom på dagsordenen.

Nylig ble en spiller fra Strøm-
mens elitelag i fotball tatt for do-
ping. Spilleren var også NISO-
medlem. I NISOs vedtekter står 
det at en spiller som er tatt for 
doping skal ekskluderes fra for-
bundet. Men gjennom Strøm-
men-saken har forbundet opp-
levd at det også har vært viktig 
å kunne ta vare på medlemmet 
som person. De ønsket derfor å 
lempe på vedtektene. Forslaget 
gikk ut på spillere som avgir po-
sitiv dopingprøve ikke har krav på 
juridisk bistand i stedet for som 
tidligere å bli ekskludert fra for-
bundet. 

Stabæk-spilleren Morten 
Skjønsberg mente at også det-
te var for strengt. Hvis en had-
de vært medlem av NISO i ti år 
og betalt kontingenten, skulle 
det være i akkurat slike situasjo-
ner en trengte støtte fra fagfor-
bundet. Resultatet av debatten 
ble at det ikke ble vedtatt noen 
vedtektsendring. Saken ble over-
sendt til administrasjonen i for-
bundet som kommer tilbake med 
et nytt forslag. 

NISO (Norske Idrettsutøveres 
Sentralorganisasjon) er LOs min-
ste forbund med rundt 700 med-
lemmer, hvorav rundt 500 er yr-
kesaktive. Forbundet er svært 

dominert av spillere i eliteserien 
for fotball herrer. Den nye NISO-
lederen Joacim Waltin har selv en 
slik bakgrunn, med spill for flere 
eliteserieklubber. Sist spilte han 
for Tromsø. Han har vært funge-
rende forbundsleder, men nå ble 
han valgt på ordentlig.

I tillegg til herrefotball orga-
niserer forbundet elitespillere i 
håndball, damefotball og ishoc-
key. Et annet tema som ble be-
rørt på møtet var hvordan en skal 
organisere individuelle idretts-
utøvere. NISO har noen kombi-
nertløpere og noen skyttere som 
medlemmer. 

– Problemet med å organisere 
i individuelle idretter er at mens 
spillere i lagidrettene er ansatt i 
klubben, har ikke de individuel-
le utøverne noe sånt ansettelses-
forhold. De mottar stipend. De 
har derfor ikke noen opptjening 
av pensjonsrettigheter og fød-
selspenger, sier den nyvalgte for-
bundslederen til LO-Aktuelt. 

NISO har gått fra å være et 
synkende skip til å være et øko-
nomisk stjerneskudd på få år. I 
2006 hadde forbundet nega-
tiv egenkapital og hadde ikke 
overlevd videre om det ikke had-
de vært for et lån fra LO på 3,5 
millioner kroner. Regnskapet 
for 2009 som ble lagt fram for 

landsmøtet viste en egenkapital 
på 5,2 millioner kroner. 

Det siste året har forbundet 
ansatt en egen advokat som har 
mer enn nok å gjøre. 

– Bare i høst har han hatt mel-
lom 50 og 60 saker, forteller Wal-
tin. 

– Er det finanskrisa som gjør 
at det har vært så mange saker? 

– Nei, de sier det er finanskri-
sa, men jeg synes det har vært 
slik hele tida, sier forbundslede-
ren. 

50 saker på 500 medlem-
mer gjør at 10 prosent av med-
lemmene har vært involvert i en 
sak som krever juridisk assis-
tanse. Hvis Fagforbundet med 
sine 300 000 medlemmer had-
de hatt et tilsvarende konfliktnivå 
ville det gitt forbundet 30 000 
saker å behandle. 

LOs nestleder Gerd Kristian-
sen representerte LO på lands-
møte. Hun begynte med å si at 
LO var stolte over å ha dem som 
medlemmer. Hun brukte mye av 
innlegget sitt til å forklare hva LO 
er og hvordan det fungerer. Hun 
hadde en klar utfordring til for-
bundet om å ta mer tak i de indi-
viduelle idrettsutøverne. 

I NRK-programmet Sportsre-
vyen i nyttårshelgen tok hekke-
løperen christina Vukicevic opp 

nettopp pensjonsforholdene for 
toppidrettsutøvere. Kristiansen 
var inspirert av det og ga utfor-
dringen videre til NISOianerne.

Ved siden av vanlig fagfore-
ningsvirksomhet er NISO medar-
rangør i kampanjen: «Gi rasismen 
rødt kort». Det er en kampanje 
i samarbeid med Norsk Folke-
hjelp hvor en avviser all rasisme 
knyttet til fotball. NISO arrange-
rer også «Proffen på mottak», der 
profesjonelle fotballspillere mø-
ter barn og ungdom på asylmot-
tak med ulike fotballtiltak. 

Forbundets største arrange-
ment er «Årets spiller», hvor spil-
lerne i fotballens to øverste divi-
sjoner peker ut hvem som er den 
beste spilleren.

torgny.hasaas@lomedia.no

[NISO: LANDSMØTE]   TEKST OG FOTO: TORGNY HASÅS

Doping på NISO-landsmøtet
Dialog: Nyvalgt NISO-leder Joacim 
Waltin og nestleder i LO, Gerd Kris-
tiansen, diskuterer noen av NISOs 
utfordringer.

NISOs styre:

l  Leder: Joacim  
Waltin 

l  Nestleder: Erlend 
Hanstveit 

l  Thomas Myhre,  
fotball herrer 

l  Helge Haugen,  
fotball herrer 

l  Lise Klavness,  
fotball kvinner 

l  Karoline Dyhre  
Breivang,  
håndball kvinner 

l  Steffen Stegavik, 
håndball herrer 

l  Martin Hansen,  
Ishockey 

l  Vara:  
Gro Hammerseng 

l  Vara:  
Lars Peder Nagel

LOA
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[LOVENDRINGER]   TEksT: NINa saNDås

Fra 1.1. 2011 trådte pensjonsreformen i 

kraft. Det betyr blant annet at det er mulig 

å ta ut � eksibel alderspensjon fra 62 år. 

Reformen medfører også endringer i dag- 

og sykepenger. 
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Ny alderspensjon Dagpenger og 
fl eksibel alderspensjon
 Med pensjonsreformen er det et 
uttalt ønske om å holde eldre ar-
beidstakere i arbeidslivet så lenge 
som mulig.  å bruke dagpenger 
som en slags tidligpensjon går 
derfor ikke an.

Dagpengemottakere som har 
fylt 63 før 1. januar 2011 kan ha 
dagpenger etter gjeldende sær-
regler ut dette året. For alle de 
dagpengemottakere som er 64 
år eller mer, blir særreglene opp-
hevet med virkning fra 1. januar 
2011.

Dagpenger skal ikke lenger 
samordnes mot alderspensjon og 
ny aFP i privat sektor. arbeids-
avklaringspenger skal heller ikke 
samordnes mot alderspensjon. 

Innføring av en fleksibel alders-
pensjon i folketrygda fra 62 år 
innebærer en valgfrihet i forhold 
til uttakstidspunkt for alderspen-
sjonering. Denne reformen gjør 
det nødvendig å ta stilling til om 
personer som har rett til å ta ut 

alderspensjon fra folketrygden 
også skal ha rett til å få dagpenger 
under arbeidsledighet og arbeids-
avklaringspenger uten avkorting.

Fakta: dagpenger
 �•��Dagpenger�til�personer�mellom�

62 og 67 år blir utbetalt fullt ut 
selv om du tar ut alderpensjon 
fra folketrygden. Det samme 
gjelder ny avtalefestet pensjon 
i privat sektor.

 �•��Særregler� for� dagpengemot-
takere over 64 år oppheves. 
Dette gjelder blant annet dag-
pengeperiode, inntekt fra egen 
næring og minsteytelse. Over-
gangsordninger ut 2011 skjer-
mer deg som allerede er inne 
på ordningen.

 �•��Foreldrepenger,� svangerskaps-
penger og svangerskapsre-
laterte sykepenger likestilles 
med arbeidsinntekt slik at de vil 
gi rett til dagpenger.

 Ny alderspensjon innebæ-
rer økt fl eksibilitet for den 
enkelte. Det skal lønne seg 
å jobbe lenger. all pen-
sjonsgivende inntekt fra du 
13 år til 75 år teller med i 
pensjonsopptjeningen. For 
hvert år med pensjonsopp-
tjening bygger du opp en 
pensjonsbeholdning. Pen-
sjonsbeholdningen din øker 
hvert år med 18,1 prosent 
av din pensjonsgivende inn-
tekt opp til et visst nivå. 

Pensjonen din justeres i 
forhold til forventet leveal-
der i befolkningen. Ettersom 
forventet levealder i befolk-
ningen øker, må derfor fram-
tidige pensjonister jobbe 
lengre enn dem som går av 
med pensjon i dag for å få 
utbetalt like mye i pensjon. 

Fra 2011 har du mulig-
het til å ta ut alderspensjon 
ved fylte 62 år dersom du 
har høy nok opptjening. Du 
kan ta ut alderspensjon og 

samtidig være i jobb, uten å 
få redusert pensjon. Pensjo-
nen kan også graderes. Du 
kan for eksempel velge 40 
prosent pensjon og 80 pro-
sent jobb. 

For å ta vare på verdien av 
pensjonsrettighetene du har 
tjent opp, blir alderspensjo-
nen din regulert 1. mai hvert 
år. alderspensjon som du 
ennå ikke har tatt ut, regule-
res i takt med lønnsveksten. 
alderspensjon under utbe-
taling skal hvert år reguleres 
med lønnsveksten og deret-
ter fratrekkes 0,75 prosent. 

Fakta: alderSpenSJon
 •� alle år teller med i pen-

sjonsopptjeningen
 �•� alderspensjonen regule-

res hvert år
 �•� alderspensjonen blir leve-

aldersjustert
 �•� Fri kombinasjon av arbeid 

og pensjon

Uførepensjon
 De som har fylt 62 år og søker om uførepensjon, må ha hatt pen-
sjonsgivende inntekt på minimum grunnbeløpet i året før arbeidsev-
nen ble varig nedsatt med minst halvparten (uføretidspunktet) eller 
minst tre ganger grunnbeløpet til sammen i løpet av de siste tre åre-
ne før samme tidspunkt.

Kravet om inntektsbortfall 
skal ikke gjelde personer
  �•� som har virkningstidspunkt forut for fylte 62 år
  �•� som ikke mottar ytelser som gjenlevende ektefelle på nivå med min-

stepensjon eller garantipensjon beregnet med full trygdetid
  �•� som ikke har rett til uttak av hel alderspensjon

 Den eneste nyheten som ikke har sitt 
utspring i pensjonsreformen er at fl e-
re kvinner får rett til dagpenger ved ar-
beidsledighet. Foreldrepenger, svan-
gerskapspenger og svangerskapsre-
laterte sykepenger teller nå som ar-

beidsinntekt, når dagpenger skal reg-
nes ut. Lovendringen gir fl ere kvinner 
rett til dagpenger og styrker rettighe-
tene til kvinnelige arbeidstakere i sam-
band med graviditet og fødsel. 

nina.sandaas@lomedia.no

Nytt år, nye lover
Fra 1.1. 2011 trådte pensjonsreformen i 

Nytt år, nye lover
1
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sykepenger og  
fleksibel pensjonsalder
 Det blir mulig å få sykepenger etter van-
lige regler fram til fylte 67 år også når en 
har tatt ut alderspensjon og jobber ved si-
den av.

Når pensjonsalderen nå er fleksibel 
mellom 62 og 75 år, kan vi velge uttaks-
tidspunkt for pensjon. Og vi har full mulig-
het til å kombinere pensjon og arbeidsinn-
tekt uten avkorting. Derfor skal en kunne 
få sykepenger etter vanlige regler fram til 
67 år, selv om en har tatt ut alderspensjon

Personer mellom 67 og 70 år og med 
en arbeidsinntekt over to ganger grunn-
beløpet har også rett til sykepenger. Den 
lille endringen for disse er at den avgren-
sede sykepengeretten kan gis uavhengig 
om den sykemeldte har tatt ut alderspen-
sjon eller ikke.

Fakta: Sykepenger om du er  
mellom 62 og 70 år
 Er du mellom 62 og 67 år og i arbeid kan 
du ha rett til sykepenger i ett år etter van-
lige regler også når du:

 �•� mottar alderspensjon
 �•� mottar ny avtalefestet pensjon (aFP) i 

privat sektor (Gis som et livsvarig påslag 
og graderes ikke)

 �•� mottar gradert gammel aFP i privat sek-
tor

 �•� mottar gradert gammel eller ny aFP i of-
fentlig sektor

 �•� hvis du er over 65 år og arbeider i pri-
vat sektor og har avtalefestet pensjon fra 
kommunal pensjonsordning beregnet 
som tjenestepensjon

 Hvis du er mellom 62 og 67 vil du ikke ha 
sykepengerettigheter dersom du
 �•� mottar ugradert gammel aFP i privat 

sektor
 �•� mottar ugradert gammel eller ny aFP i 

offentlig sektor

 Hvis du er mellom 67 og 70 og har en ar-
beidsinntekt på mer enn to ganger grunn-
beløpet, vil du ha rett til sykepenger i mak-
simalt 60 dager.

arbeidsavklarings- 
penger avgrenses
 Retten til å få såkalte ar-
beidsavklaringspenger 
selv om en ikke får aktiv 
behandling, deltar på et 
arbeidsrettet til tak eller 
liknende, blir avgrenset til 
seks måneder.

Fakta: arbeidS- 
avklaringSpenger
 •��Arbeidsavklaringspen-

ger (aaP) til personer 
mellom 62 og 67 år skal 
utbetales fullt ut selv om 
du tar ut alderspensjon 
fra folketrygden. Det 
samme gjelder ny avta-
lefestet pensjon i privat 
sektor.

 •��Dersom� du� er� mellom�
62 og 67 år når du sø-
ker om aaP, må du som 
hovedregel ha hatt en 
pensjonsgivende inn-

tekt på minst 1 grunn-
beløp (G) før arbeidsev-
nen din ble nedsatt med 
minst halvparten. alter-
nativt må du til sammen 
ha tjent minst tre gan-
ger grunnbeløpet i løpet 
av de siste tre årene før 
samme tidspunkt. Det 
kan gjøres unntak.

 •��Perioden�man�skal�kun-
ne få arbeidsavklarings-
penger ved tilbake-
fall («sykepengeerstat-
ning») skal begrenses til 
seks måneder. Bestem-
melsen er utvidet til 
også å gjelde dem som 
ikke har hatt arbeids-
avklaringspenger (men 
kun sykepenger), og 
deretter blir arbeidsufø-
re uten å ha opparbeidet 
ny rett til sykepenger.

Nytt år, nye lover
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Hokuspokus samferdsel?
Noen tar til orde for å samle produksjonsvirksomhetene innen vei, kyst og jernbane til én enhet.  

En sterk stat er ikke udelt populær. Det har tillitsvalgte følt på kroppen gjennom mange tapte slag.

  binde Norge sammen 
  transportmessig har 
  bokstavelig talt vært 
  en kongstanke si- 
      den Magnus Laga-
bøters landslov i 1274. Den ga 
regler og retningslinjer for hvor-
dan veier skulle bygges:

Veien skulle legges slik den 
hadde ligget siden gammel tid, 
veibredden skulle måles med 
spyd og være åtte alen bred 
(vel fire meter), og den skulle 
være så bred at en rytter kunne 
ri framover uten at spydet rør-
te ved busker og trær. Bøndene 
langs veien var pålagt et vedlike-
hold avhengig av gårdens stør-
relse. Å fuske med veibredden 
medførte to shilling i bot. Ved-
likeholdet skulle foregå vår og 
høst – en stor utfordring for bøn-
dene.

Bygging og vedlikehold av 
norske veier foregikk derfor len-
ge gjennom lokale ordninger og 
ga et uoversiktlig bilde. Norske 
konger ville gjerne komme fram 
i riket og veiene måtte derfor 
over tid utbedres til passe stan-
darder. På 1700-tallet ble be-
grepet «kongeveger» tatt i bruk. 
De fulgte gamle ferdselsveier. I 
dag er flere «kongevegstreknin-
ger» fredet, sammen med nær-

mere 300 andre veier, broer og 
bygninger med en egen forvalt-
ningsplan.

VegVesen
 En ny veilov av 1824 overførte 
ansvaret for veiene til Justisde-
partement og kongeveiene ble 
til hovedveier. Det lokale ansva-
ret ble tillagt amtmennene. En 
egen amtsveikasse dekket ut-
giftene. Det ble ansatt veimes-
tre og det praktiske ble utført via 
veiinspektører, lensmenn og ro-
demestre. I 1846 ble ansvaret 
for statlige veier overført til In-
dredepartementet med anset-
telse av en egen veiassistent. I 
1864 ble Vegdirektoratet opp-
rettet med en egen veidirektør. 
Det statlige vegvesenet var et 
faktum, men selve begrepet ble 
ikke vanlig før i 1950-årene.

Den første bilen kom til Nor-
ge i 1896. Veiene måtte grad-
vis oppdateres fra hest og kjer-
re til en bredde som kunne la to 
biler møtes. Gjennom 1930-åre-
ne var nødsarbeid på grunn av 
arbeidsledighet med på å utvi-
de og forbedre veinettet. Også 
etter 1945 ble det investert litt i 
veinettet, men den veipolitikken 
vi kjenner i dag har et klart tids-
skille i 1960. Da ble kjøpetilla-

telsen for biler opphevet. Fram 
til 1975 skjedde en seksdobling 
av bilparken og veilengden økte 
med 80 prosent. Også veistan-
darden har økt merkbart fram til 
våre dager.

Veiutbygging og vedlikehold 
har alltid fristet private aktø-
rer. Etter sterk lobbyvirksomhet 
gjennom mange år lyktes det å 
få skilt Vegvesenet i en myndig-
hets- og en produksjonsdel. Fra 
1. januar 2003 ble produksjo-
nen skilt ut fra Vegvesenet som 
eget datterselskap og konkur-
ranseutsatt. Selskapet fikk nav-
net Mesta, er organisert som 
konsern med flere dattersel-
skaper og eies av Nærings- og 
handelsdepartementet.

På skinner
 Med økt handel og samferdsel 
på 1800-tallet økte også beho-
vet for jernbane. Flere hestejern-
baner kom i drift blant annet for 
malmtransport og frakt av tøm-
mer. I 1854 åpnet den første of-
fentlige hovedbanen for person- 
og godstrafikk – den 68 kilome-
ter lange banen mellom Kristia-
nia og Eidsvoll. Den var eid av 
staten og private norske og en-
gelske aksjonærer, ble en suk-
sess og satte fart i utbyggin-

gen. Private og offentlige jern-
banestrekninger poppet opp. 
Fra 1890 til 1940 ble en del av 
stambanene fullført – blant an-
net Trondhjemsbanen over Rø-
ros, Bergensbanen, Dovreba-
nen, Sørlandsbanen, Nordlands-
banen og Namsosbanen. I peri-
oden 1892 til 1956 ble det åp-
net en rekke private offentlige 
jernbaner i Norge. Betegnel-
sen «De norske Statsbaner» ble 
tatt i bruk i 1883. To år sene-
re kom navnet Norges Statsba-
ner (NSB).

Under 2. verdenskrig satte 
tyskerne i gang prosjekter på 
vei og jernbane, men omfan-
get fikk aldri stor betydning. Et-
ter krigen fikk NSB verre vilkår 
der 1960-tallet ble preget av la-
ber nyinvestering og synkende 
status for jernbanen.  Jernbanen 
fikk likevel en kraftig trafikkvekst 
etter energikrisen på 1970-tal-
let. på 1990-tallet ble særlig 
miljøhensynet viktig. Fram til 
våre dager har jernbanen hatt 
varierende vilkår, men har 
de senere årene hatt økende 
trafikkvekst.

I 1992 måtte NSB skille bygg-
herre- og entreprenørfunksjo-
nene og Baneservice ble opp-
rettet. I 1996 ble NSB omgjort 
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teKst: 

til et særlovselskap og forvalt-
ningsorganet Jernbaneverket-
oppsto. Baneservice ble samti-
dig en selvstendig forretnings-
enhet under Jernbaneverket. I 
2005 ble Baneservice et stat-
lig aksjeselskap med Samferd-
selsdepartementet som eneste 
eier. I 2006 åpnet Baneservice 
eget kontor i Göteborg og kjøp-
te majoriteten av svenske Scan-
dinavian Track Group (STG). Ba-
neservice leverer maskin-, ter-
minal- og entreprenørtjenester 
til jernbanerelatert virksomhet i 
Skandinavia. Selskapet bygger 
og vedlikeholder spor, kontakt-
lednings-, signal- og teleanlegg.

Langs kysten
 Å ferdes trygt langs norske-
kysten har en lang historie. I 
år 869 bygde Floke en varde i 
Hordaland, senere kjent som 
Ryvarden. Formasjoner i land-
skapet og staker ble også brukt 
for å finne sjøveien. I 1656 ble 
Lindesnes fyrstasjon tent i sin 

første av to sesonger. I 1725 ble 
fyret gjenopplivet, men under-
veis hadde både Færder, Kvits-
øy og Høgevarde fyr blitt tatt i 
bruk. De ble drevet privat etter 
privilegier, som senere ble inn-
løst av staten.

Ved unionsoppløsningen fra 
Danmark i 1814 var ti fyr satt 
i drift. Fra 1821 ble fyrvesenet 
lagt inn under Kanal- og Havne-
inspektøren. To år senere fikk 
embetet navnet Kanal-, Havne- 
og Fyrinspektøren. Det ble laget 
planer for utbygging av fyrsta-
sjoner langs hele kysten. I 1841 
ble Fyrdirektoratet opprettet. 
De neste 40 årene ble det satt 
i gang bygging av omkring 100 
fyrstasjoner. Teknologiske for-
bedringer medførte at fyr- og 
merkevesenet ved inngangen til 
det 20. århundre var svært vel-
organisert.

Havnevirksomheten fikk også 
sine første bestemmelser gjen-
nom landsloven fra 1274, men 
hadde liten praktisk betydning. 

Det kom først gjennom en for-
ordning av 1735 som satte be-
stemmelser for hvem som skul-
le ha ansvaret for å holde hav-
nene i god stand. Etter 1814 ble 
det oppnevnt en Kanal- og hav-
neinspektør for hele landet, som 
også innlemmet fyr- og merke-
tjenesten fra 1821.

Fyr-, los- og havnevirksom-
heten utviklet seg parallelt, men 
det skulle ta noen hundre år før 
det ble mulig å samle dem til 
en etat for maritim infrastruk-
tur. I 1974 ble de fusjonert un-
der det nyetablerte Kystdirekto-
ratet. I 1981 ble Kystverket med 
distriktsorganisasjoner innført. 
Ved en omorganisering i 2002 
ble direktoratet flyttet fra Oslo til 
Ålesund, mens Kystverket Pro-
duksjon og Kystverket Rede-
ri ble skilt ut til egne enheter. I 
2007 forsvant begrepet Kystdi-
rektoratet og heter nå Kystver-
kets hovedkontor. Samtidig ble 
distriktene omgjort til regioner.

garantert omkamP
 Om det er realistisk å samle Veg-
vesenet/Mesta, Kystverket og 
Jernbaneverket i én produksjons-
enhet, skal stå usagt. Opprinnelig 
var enhetene hver for seg verktøy 
som skulle sikre offentlig kontroll 
med utbygging av infrastrukturen 
innen samferdsel. De hadde også 
egne produksjonsvirksomheter 
for å sikre konkurransen og kom-
petanseoverføringen. Historisk 
har alle enhetene også vært ut-
satt for angrep for å svekke dem 
mest mulig og åpne for større pri-
vatisering. De som likevel måtte 
ønske seg en ny og samlet stat-
lig anleggsenhet må derfor regne 
med minst en omkamp til.

odd.arne.olafsen@lomedia.no

Kilder:
www.vegvesen.no
www.kystverket .no
www.mesta.no
www.jernbaneverket.no
St.prp. nr. 2 (1996-97)
St.meld. nr. 13 (2000-2001)
Ot.prp. nr. 6 (2002-2003)

teKst: odd ARNe olAfseN 
Illustrasjonsfoto: Sissel M

. R
asm

ussen

LO-AKTUELT 1s2011  17



olveig Igesund er 24 år og sunnmøring. 
Nærmere bestemt fra Fosnavåg. Tett-
stedet på Bergsøya har fått bystatus, 

mens fuglefjelløya Runde nok er en 
mer kjent øy i hjemkommunen Her-
øy. Et godt sted å vokse opp, ifølge 

Solveig. 
Det gikk i fotball, håndball og dans – 

på samme tid – da Solveig vokste opp. 
Frivillig arbeid var en naturlig del av livet. 

– Jeg mener at frivillighetsarbeid er 
alfa og omega for samfunnet. Det er en 
stor verdiskaping i seg sjøl, og en sko-
le i demokrati. Gjennom barne- og ung-
domsorganisasjonene lærer vi om valg, 
representasjon, flertall og mindretall. De 
som er engasjerte som unge, har lettere 
for å ta på seg ansvar og verv på skole 
eller jobb senere i livet. 

Solveig mener det er viktig at ungdom 
sjelv kan være endringsaktører. 

– Å oppleve at holdninger endres 
gjennom det arbeidet du gjør, skaper tro 
på at det nytter, sier hun. 

Venninna Kari dro Solveig med seg på 
møte i Norsk Folkehjelp Ungdom i Ber-
gen. Da hadde Solveig vært på utallige 
informasjonsmøter på jakt etter sin or-
ganisasjon. 

Etter videregående i Ulsteinvik ville 
19-åringen gjøre noe annet enn vennin-

nene, og språk var spennende, så hvor-
for ikke dra til Cuba og lære spansk? 

I løpet av fem måneder i byen Cienfue-
gos, med en professor som kun snakket 
spansk, hadde Solveig tapt sitt hjerte til 
Latin-Amerika. Hun bodde hjemme hos 
en familie og språket kom rimelig fort inn. 
Den politiske interessen våknet på Cuba. 
Urettferdigheten gjorde at hun fikk lyst å 
gjøre noe selv. 

Etter oppholdet på Cuba, meldte hun 
seg på frivillig arbeid og skole i Guatema-
la. Etter én måned med spanskundervis-
ning, jobbet hun som lærer i et par må-
neder, for fattige mayabarn på en frivillig 
drevet skole i en liten by, som het Santa 
Maria de Jesus. Vel hjemme i gamlelan-
det tok hun et halvt år med Latin-Ameri-
ka-studier, og trålet Bergens studentmil-
jø på jakt etter den rette organisasjonen 
for henne. 

– Norsk Folkehjelp tenker solidari-
tet, ikke veldedighet. De jobber politisk 
og langsiktig. Det finnes ikke fattigdom, 
men urettferdig fordeling. De tar stand-
punkt. Det liker jeg. 

Og hun ble kastet inn i det. Hun ble 
valgt rett inn i regionstyret i region vest 
av Norsk Folkehjelp, som ungdomsre-
presentant. 

Selv om det er Latin-Amerika som har 

fått den største plassen i Solveigs hjer-
te, ser hun at urettferdig fordeling fin-
nes overalt. Kulturforskjeller til tross, 
mye er likt.  I løpet av de neste tre åre-
ne tar hun en Bachleor i sammenlignen-
de politikk, mens hun på fritida er leder 
for regionalt ungdomsutvalg, og blir le-
der i studentgruppa av Norsk Folkehjelp 
Ungdom i Bergen. Det sterkeste enga-
sjementet har Solveig i det internasjona-
le solidaritetsarbeidet, men også innen 
asyl- og flyktningpolitikken og antirasis-
tisk arbeid nasjonalt, er områder hvor 
hun er aktiv. 

Høsten 2009 blir hun valgt inn som le-
der av det sentrale ungdomsutvalget, og 
dermed sitter hun også i styret til Norsk 
Folkehjelp. Den forrige ungdomslederen 
ble ansatt i Folkehjelpa, så Solveig går 
inn midt i perioden, og skal sitte til au-
gust i år, når neste landsmøte avholdes. 

– Det foregår en stor organisasjons-
debatt i Norsk Folkehjelp nå, og det er 
mye ungdommene ønsker å endre på. 
For eksempel kortere tidsperiode for 
sentrale tillitsvalgte – to år, i stedet for 
fire  slik det er nå. Vi mener det vil bli let-
tere for folk å ta på seg verv. Ungdom un-
der utdanning flytter på seg, og det kan 
være vanskelig å binde seg til et verv i 
fire år, poengterer Solveig. 

Flesteparten av Folkehjelpas ungdom-

[MØTE MED: SOLVEIG IGESUND]   TEKST OG FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN

                    – Det nytter å 

   engasjere
             seg! Det er i Norsk Folkehjelp Solveig Igesund føler seg hjem-

me. Lederen av det sentrale ungdomsutvalget vil jobbe 

med det hun brenner for – solidaritet – på lang sikt. 

S
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mer er engasjert i sanitet og førstehjelp, 
men det er stadig flere som fatter inter-
esse for asyl- og flyktningpolitikk, samt 
internasjonal solidaritet, forteller Solveig. 
I 2005 var det bare én gruppe som job-
bet med disse spørsmålene, mens i dag 
har de ti grupper. 

Norsk Folkehjelp Ungdom har profi-
lert seg sterkere politisk de siste årene. 
Samarbeidet med fagbevegelsen, LO-
ungdommen, AUF og SU har blitt tettere.

– Vi har en del felles interesser, som 
internasjonalt solidaritetsarbeid, omfor-
deling, og ikke minst Palestina-spørsmå-
let. Det har vært en bevisst satsing på 
den internasjonale delen i ungdomsar-
beidet, og det vil vi fortsette med, under-
streker Solveig Igesund. 

Nå er de i ferd med å lage en politisk 
plattform for å konkretisere hva de skal 

jobbe med. Det er første gang en slik 
politisk plattform lages for ungdomsor-
ganisasjonen.

– Vi vil stille krav til norske myndighe-
ter i forhold til enslige mindreårige asyl-
søkere, og vi ønsker en bedre første-
hjelpsopplæring i skolen. Den er man-
gelfull i dag, sier Solveig, og fortsetter:  
– Det vil være lettere å finne samar-
beidsprosjekter, og å fronte Norsk Fol-
kehjelp Ungdom når sakene er konkrete. 

I løpet av det siste året har hun vært 
rundt og holdt hilsningstaler på LOs stu-
dentkonferanse, på AUFs landsmøte og 
sommerleir, og SUs sommerleir. 

– Vi er på offensiven, smiler lederen, 
godt fornøyd med at de for første gang 
fikk holde hilsningstale på AUFs lands-
møte og at de fikk legge vervebrosjyrer 
inn i delegatenes mapper. 

Norsk Folkehjelp jobber mindre med 

nødhjelp enn før, men mer med lang-
siktig utviklingsarbeid og minerydding. 
Ungdomsgruppene jobber med de sam-
me temaene på nasjonalt plan.

Solveig Igesund har forlatt Bergen til 
fordel for Tigerstaden. Til daglig be-
finner hun seg på Høgskolen i Oslo, og 
tar et år med utviklingsstudier. Om ikke 
lenge skal hun ut i feltarbeid i to må-
neder, sammen med tre medstudenter. 
En fra Burundi, en fra Etiopia og en fra 
Bosnia. De reiser til Tanzania for å snak-
ke med burundiske flyktninger som har 
vært i Tanzania siden 1972. 

– Tanzania har gitt oppholdstillatelse 
og statsborgerskap til 162  000 flykt-
ninger. Og så klarer ikke vi å gi opphold 
til 1 000 papirløse flyktninger engang.  
De store blå øynene blir mer intense 
enn de har vært under hele samtalen. 

[MØTE MED: SOLVEIG IGESUND]   TEKST OG FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN
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Gruppa hadde nemlig sitt minifeltarbeid 
om de papirløse flyktningene i Norge. 
Dessuten har de tre andre blitt folkehjel-
pere de også. Hun smiler bredt.   

– Urettferdig fordeling fins overalt. 
Hva med Palestina? Norsk Folkehjelp 
Ungdom har tatt stilling – vi går inn for 
boikott av israelske varer.

 I solidaritet med palestinerne vil vi 
ikke kjøpe appelsiner som er dyrket 
på okkupert jord. Flere virkemidler må 
tas i bruk Det hjelper ikke bare å prate.  
Engasjementet er kommet til overflaten: 
– Det er dobbeltmoral av norske myndig-
heter å støtte et prosjekt for å rydde opp 
i Chevrons oljesøl i Ecuador, mens olje-
fondet investerer i det samme oljeselska-
pet som ikke rydder opp etter seg. 

I styret sitter hun sammen med Finn 
Erik Thoresen. Den tidligere utviklings-
sjefen i Folkehjelpa, Orrvar Dalby, er 
nå konstituert generalsekretær etter at 
Petter Eide for kort tid siden forlot orga-
nisasjonen etter uenighet om veivalget 
videre, ifølge ham selv.  

Solveig ønsker ikke å uttale seg om 
skifte av generalsekretær, men sier hun 
har stor tro på Dalby. Han kjenner Folke-
hjelpa godt gjennom mange år. Styrele-
ders engasjement er hun imponert over. 

– Hvis jeg kan være like engasjert 
som Finn Erik Thoresen når jeg er på 
hans alder, så skal jeg være fornøyd, ler 
sunnmørsjenta muntert.  

sissel.rasmussen@lomedia.no

Norsk Folkehjelp
l Fagbevegelsens  
humanitære solidari-
tetsorganisasjon
l Petter Eide, sluttet 
som generalsekretær 
med øyeblikkelig virk-
ning  10. desember 
2010, etter uenighe-
ter med styret om or-
ganisasjonens vei vi-
dere
l Konstituert gene-
ralsekretær: Orrvar 
Dalby.
l Styreleder: Finn Erik 
Thoresen.
l Omtrent 10 500 
medlemmer, der-
av rundt 3 000 ung-
domsmedlemmer un-
der 30 år, som utgjør 
cirka 30 prosent av 
medlemsmassen. 
l Folkehjelpa har fire 
avdelinger: Samfunn, 
Sanitet, Internasjonal, 
Ungdom.

LOA

Demo:  Fozya Awol 
og  Solveig Igesund 
demonstrerer  på Hiv- 
og Aids-dagen ved 
Oslo Sentralbanesta-
sjon.  
Foto: Hilde Jørgensen/ 
Norsk Folkehjelp

Appell: Solveig Igesund holder appell  til støtte for Palestina, i Bergen i mai i fjor. Norsk Folkehjelp Ungdom vil ha øko-
nomisk boikott av Israel.   Foto: Peder Wahl/ Norsk Folkehjelp
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Pessimister: Den greske tegneren frykter at Hellas havarerer i 2011. I en rekke andre europeiske land tynger gjel-
da. Velferd og jobber forvitrer. Tegning: Michael Kountouris

EU inklUdErEr
En av seks mennesker i EU sliter 
med en eller annen form for funk-
sjonshemning. En ny strategi fram 
til 2020 skal sikre en sterkere in-
kludering i samfunnet.

S. 22

MotarbEidEs i rUssland
Brudd på menneskerettigheter og 
faglige rettigheter er hverdagen i 
Russland, to tiår etter oppløsnin-
gen av Sovjetunionen. Men det er 
enkelte lyspunkter.

S. 24

nasjonEn bElgia i krisE
Belgia er et land uten regjering og 
kanskje uten framtid. Fagbevegel-
sen er en av de få sterke kreftene 
som bidrar til å holde det splittede 
landet sammen.

s. 26
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kutter i rettigheter
Amerikanske politikere, særlig repu-
blikanere går ikke av veien for å leg-
ge fram en rekke fagforeningsfiendt-
lige forslag når de nå må stramme 
inn budsjetter. Fagforeninger truer 
med streik, men politikerne fnyser 
av dem. – Dersom lærerne ønsker å 
streke, bør de få sparken, sa Ohios 
guvernør John Kasich.

En av fem skal bort
3000 ansatte i Post Danmark skal sies 
opp i løpet av de tre neste årene. Sam-
tidig planlegger Post Danmark et ham-
skifte, fra ren postvirksomhet til mål-
rettet kommunikasjon. Post Danmark 
venter en nedgang i brevmengden på 
20 prosent de neste tre årene. I fjor 
falt brevmengden med 8-10 prosent. 
Denne utviklingen ventes å fortsette. 

En sjettedel av EUs be-
folkning har en eller an-
nen form for handikap. 
Nå skal de sikres rettig-
heter og inkludering.

Tekst: Line Scheistrøen

EU har ratifisert FNs konven-
sjon om rettighetene til mennes-
ker med nedsatt funksjonsevne. 
Dette er første gang EU som hel-
het ratifiserer en internasjonal 
menneskerettighetstraktat.

Konvensjonen skal sikre at 
handikappede kan utøve sineret-
tigheter på lik linje med alle an-
dre borgere.

Konvensjonen fastsetter mi-
nimumsstandarder for beskyttel-
se og sikring av en lang rekke si-
vile, politiske, sosiale og økono-
miske rettigheter for handikap-
pede.

– Det er vårt felles ansvar å sør-
ge for at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne ikke møter ytterli-
gere hindringer i hverdagen, ut-
talte justis-kommissær Viviane 
Reding da ratifiseringen var gjort.  
Alle de 27 medlemslandene har 
også signert konvensjonen, og 
16 av disse har ratifisert den. Re-
ding oppfordrer resterende EU-

land til å ratifisere konvensjonen 
hurtigst mulig.

Ratifiseringen forplikter EU 
til å sikre at rettakter, alle politis-
ke og øvrige programmer på EU-
nivå overholder konvensjonens 
bestemmelser og handikappe-
des rettigheter.

Enkeltland forplikter seg for 
mye mer, blant annet at handi-
kappede sikres adgang til utdan-
nelse, næringslivet, arbeidslivet, 

transport, infrastruktur, offentli-
ge bygninger og stemmerett. Det 
skal også jobbes for økt deltakel-
se i blant annet politisk liv.

En sjettedel av EUs befolkning 
– omkring 80 millioner – er mer 
eller mindre handikappede. Flere 
enn en tredjedel av de over 75 år 
har en eller annen form for han-
dikap som begrenser deres be-
vegelsesfrihet. Denne andelen 
er ventet å øke med en aldrende 

befolkning. Mange i denne grup-
pen er forhindret i fra å delta i 
samfunnet og i det økonomiske 
liv fullt ut på grunn av fysiske el-
ler andre hindringer. De er også 
utsatt for diskriminering. 

EUs strategi for handikappede 
2010-2020 legger vekt på å gi 
handikappede muligheter for å 
utøve sine rettigheter i samme 
grad som andre og å fjerne hind-
ringer de møter på i hverdagen.

line.scheistroen@lomedia.no

500 000 bort i 2011
En halv million cubanere mister jobbe-
ne sine i det offentlige i år. Anslagene vi-
ser at nær 150 000 ikke er ventet å finne 
noe annet å gjøre, mens 350 000 hjel-
pes videre gjennom ulike reformprogram-
mer. Ideen er blant annet at mange skal 
bli selvstendig næringsdrivende. Politiker-
ne ber fagbevegelsen være garantist for 
at reformarbeidet går som det skal.

Skal fjerne  
hindringer i hverdagen

Inkludering: EU har en plan for bedre inkludering og mindre diskriminering av funksjonshemmede. Nå hjelpes ar-
beidet av FN-konvensjonen. I illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Foto: Colourbox.
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Frivillig-år
2011 er Det europeiske året for 
frivillig arbeid og skal fremme 
frivillig innsats og få flere euro-
peere til å engasjere seg. Slag-
ordet for frivillighetsåret er «Bli 
frivillig, utgjør en forskjell». Det 
anslås at allerede 100 millioner 
europeere er engasjert i frivil-
lig arbeid.

Mistet jobb etter Facebook-innlegg
En 28-åring mistet jobben hos Volvo i Sverige etter at han 
hadde kalt jobben for «galehuset» på Facebook. Det hjalp 
ikke at 28-åringen skrev i et annet innlegg på Facebook at 
det «ikke er noe galt med Volvo. Er bare ikke så sugen på å 
jobbe akkurat nå», skriver den svenske regionsavisen Ska-
raborgs Allehanda. To kollegaer som kommenterte statusen 
hans måttet også gå fra job-
ben. De var alle innleid fra et 
bemanningsbyrå.

streik ga mer lønn
Etter tre dagers streik kunne 
2 500 israelske havnearbeide-
re gå tilbake til jobbene etter å ha 
fått innfridd lønnskravene. Ifølge 
israelske aviser oppnådde hav-
nearbeidere en avtale som sikrer 
6 prosent lønnsøkning over to år, 
og et ekstra tillegg til arbeidere 
ansatt etter 2005. 

Skal fjerne  
hindringer i hverdagen Rett før jul la EU-kom-

misjonen fram en skisse 
til nytt arbeidstidsdirek-
tiv som partene i euro-
peisk arbeidsliv nå skal 
vurdere fram til mars.

Tekst: Nina Sandås

Nå gjør kommisjonen et nytt for-
søk med det omstridte arbeids-
tidsdirektivet som ble vedtatt 
i 1993. Det angis to alternative 
valg; enten en revidering av noen 
definerte spørsmål eller et totalt 
nytt direktiv.

En første konsultasjonsrun-
de mellom arbeidslivspartene 
skjedde sist vår, da det fram-
kom stor enighet om at dagens 
arbeidstidsregler må forandres 
så raskt som råd er. Partene var 
også på lag om at reglene må gi 
større fleksibilitet slik at partene 
kan forhandle om detaljene på 
et lavere og passende nivå. Men 
der stoppet enigheten. 

Den europeiske faglige sam-
organisasjon (EFS) avviser en 
rekke av forslagene. EFS ønsker 
blant annet at muligheten til opt-
out, unntak fra direktivet, skal 
fjernes. I dag bruker 16 av de 27 
medlemsland denne muligheten 
som England sikret for egen del 
i 1993. Kommisjonen mener det 
er lite realistisk å fjerne adgan-
gen til unntak.

Kommisjonen inviterer til 
samråd og vil i første rekke få 
partenes syn på en rekke detalj-
spørsmål. Det gjelder minstere-
glene for daglig og ukentlig hvi-
letid, beredskapsvakt, lange ar-
beidstider og familievennlige-
re arbeidstid. Partene får også 
ta del av en rapport som doku-
menterer hvor utilstrekkelig det 
nåværende arbeidstidsdirektivet 
blir fulgt i medlemslandene. De 
første forskningsresultatene om 

økonomiske og sosiale effekter 
av arbeidstidsreglene blir pre-
sentert. Blant annet fremkom-
mer at lang arbeidstid kan ska-
de helsen.

Arbeidslivets parter har nå 
frist til innen utgangen av febru-
ar 2011. Dersom det ikke blir for-
handlinger mellom partene, vil 
EU-kommisjonen utarbeide et 
lovforslag om endring av direk-
tivet og en detaljert konsekven-
sanalyse av de foreslåtte endrin-

gene. Det vil i så fall legges fram 
høsten 2011.

Forrige gang kommisjonen vil-
le omskrive direktivet rant det 
hele ut i sanden. Europaparla-
mentet støttet i hovedsak krave-
ne fra europeisk fagbevegelse 
og kom ikke til enighet med mi-
nisterrådet våren 2009.

nina.sandaas@lomedia.no

Ny arbeidstidsrunde

Direktiv: Mer fleksible arbeidsordninger og mer individualiserte arbeidstidsmønstre er noe av det som EU-partene 
i arbeidslivet skal forhandle om fram til mars. Foto: Colourbox
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Ungarns presselov uroer

Den europeiske faglige samorganisasjon 
(EFS) uttrykker dyp bekymring over den 
nye presseloven som nasjonalforsamlingen 
i Ungarn har vedtatt. Ifølge EFS sikter den 
til å gi regjeringen kontroll over mediene, 
og den bryter dermed med EU-traktaten og 
demokratiske spilleregler. 

svak lønnsvekst i industriland

Lønnsveksten på 2000-tallet har så vidt oversteget prisveksten i de indus-
trialiserte landene. Reallønnsveksten fra 1999 til 2009 var på til sammen 
5,2 prosent, ifølge en oversikt fra FNs internasjonale arbeidsorganisajon 
ILO. I andre deler av verden var lønnsveksten høyere. I gjennomsnitt økte 
lønningene med 22,6 prosent i alle verdens land. Både i Sentral- og Øst-Eu-
ropa fikk folk en pen lønnsvekst på over 60 prosent. I Russland og åtte an-
dre gamle sovjetstater ble lønningene i gjennomsnitt mer enn doblet.

Fagbevegelsen i Russ-
land motarbeides syste-
matisk av både arbeids-
givere og myndigheter. 
Situasjonen er blitt 
verre. Nå havner regje-
ringen i ILOs søkelys.

Tekst: Nina Sandås

20 år etter oppløsningen av det 
kommuniststyrte Sovjetunionen 
står ikke dagens autoritære rus-
siske regime langt etter det gam-
le når det gjelder brudd på men-
neskerettigheter – herunder fag-
lige rettigheter. Mange interna-
sjonale kilder vitner om myndig-
heter som høvler over det mes-
te. Internasjonal Faglig Samor-
ganisasjon (IFS), Amnesty Inter-
national, FN-organisasjonen UN-
HCR og Russlands-rapporter fra 
utenriksdepartementer i USA og 
Storbritannia, melder om tilstan-
der som ikke hører hjemme på 
2000-tallet og enda mindre i de-
mokratiske land.

Fagforeningsfolk fra flere av 
de tidligere sovjetrepublikkene 
møttes i Moskva for en drøy må-
ned siden for i felleskap å bely-
se vilkårene de arbeider under. 
I alle disse nå selvstendige lan-
dene med 200 millioner yrkes-
aktive, foregår det systematiske 

brudd på faglige rettigheter, iføl-
ge IFS som la fram en grundig 
rapport på møtet.  Situasjonen 
kjennetegnes rett og slett av at 
utviklingen går i feil retning. 

Flere land har relativt god lov-
givning på papiret, men lovene 
etterleves ikke i praksis av ar-
beidsgiverne. Det gjelder private 
som statlige arbeidsgivere. Fag-

lige tillitsvalgte blir motarbeidet, 
diskriminert, trakassert og fjer-
net fra sine verv. Den globale fi-
nanskrisen har forverret situasjo-
nen også for arbeidstakerne. De-
res rettigheter er redusert til et 
minimum, da de er helt avhen-
gige av arbeidsgiverens velvilje. 
Slik blir forholdene beskrevet fra 
Moskva-møtet. 

Noe positivt har likevel skjedd 
i løpet av 2010: de tre russiske 
landsorganisasjonene har nær-
met seg hverandre og greid å 
samarbeide om konkrete pro-
sjekter. At Moskva-møtet ble ar-
rangert er et eksempel på dette.

For Russlands del handler det 
ferskeste eksemplet om en lov-
endring som gir arbeidsgivere 

Tofrontskamp i Russland

Møte: President Dimitrij Medvedjev (i midten) møtte FNPR-leder Mikhail Sjmakov (nr. 2 fra høyre)  rett før jul.

Foto: Colourbox.
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tunisia må skjerpe seg
Faglig organiserte protester mot høy arbeidsledighet og utbredt kor-
rupsjon i Tunisia er blitt møtt med arrestasjoner av flere hundre per-
soner og harde tak fra politiets side. Minst to personer har mistet li-
vet og mange er blitt skadet. Den internasjonale faglige samorgani-
sasjonen (IFS) krever en stopp på brutaliteten. Myndighetene må gå 
i dialog med demonstrantene, i stedet for å bruke makt. De som er 
blitt arrestert må løslates umiddelbart. Regjeringen må respektere 
faglige rettigheter, uttaler Sharan Burrow i IFS.

to aktivister løslatt
To faglig tillitsvalgte i Iran er blitt løs-
latt fra fengsel etter påtrykninger fra 
Den internasjonale transportarbeider-
føderasjon. De to, Morteza Komsari 
og Aliakbar Nazariis, tilhører bussfø-
rerforeningen i Teheran. Fortsatt sitter 
fire andre, inkludert den internasjonalt 
kjente Mansour Osanloo, i fengsel.

Tofrontskamp i Russland
rett til å kvitte seg med fagfore-
ningsledere. Loven passerte før-
ste behandling i dumaen i slut-
ten av november og ventes å bli 
vedtatt senere i vinter. Kritikere 
mener endringen i den russiske 
arbeidslivsloven vil alvorlig svek-
ke arbeidstakernes rettigheter. 
Samvittighetsløse bedriftsledere 
vil i enda større grad enn nå bru-
ke nedbemanninger i staben for 
å kvitte seg med brysomme fag-
foreningsledere. Ifølge IFS mis-
tet minst 60 tillitsvalgte jobben 
i 2009 i forbindelse med faglig 
aktivitet. Dessuten blander lo-
kale myndigheter seg inn i hvor-
dan fagorganisasjoner blir stiftet, 
hvordan de fungerer i det dag-
lige, hvordan valg foregår osv. 
Mange ganger har arbeidsgiver 
tatt initiativ overfor myndighete-
ne om å vanskeliggjøre arbeids-
forholdene for fagorganisasjo-
nen. 

Den grunnleggende mennes-
kerettigheten som gjelder retten 
til å organisere seg og danne en 
fagforening, er i utgangspunktet 
begrenset etter at arbeidslivslo-
ven ble forandret i 2006. Retten 
til å forhandle kollektivt er der-
for blitt skadelidende. Streikeret-
ten er bare en paragraf uten inn-
hold, da varigheten av en streik 
må varsles lang tid i forveien. Ar-

beidsgiver kan ta inn streikebry-
tere. Streik kan bare tas i bruk for 
å løse en konflikt som er knyttet 
til kollektivavtalen. Sympatistreik 
eller politisk streik mot regjerin-
gens økonomiske politikk god-
kjennes ikke. 

Rettspraksis er negativ i for-
hold til arbeidstakerne. Som re-
gel blir streiker dømt ulovlig og 
belastningen på de tillitsvalgte 
øker ytterligere etterpå. Likevel 
har det vært en økning i antall 
streiker for hvert år. 

I 2009, det siste året det fin-
nes statistikk for, var det 183 
konflikter, mange av dem i bil-
industrien. Streikene ble i all ho-
vedsak igangsatt av andre fagor-
ganisasjoner enn den «offisielle», 
FNPR. Men etter at arbeidslivslo-
ven ble endret er streikene blitt 
arrangert som sultestreiker, pro-
tester og demonstrasjoner ute i 
gatene, ifølge den ideelle organi-
sasjonen IKD. 

Organisasjonsfriheten i 
Russland er overhodet ikke re-
ell, skriver FN-organet UNHCR i 
en rapport. Bare en faglig organi-
sasjon kan være representert på 
en arbeidsplass. Mange arbeids-
takere har derfor vansker med å 
bli medlemmer i en av de to uav-
hengige landsorganisasjonene. 

I noen bedrifter er de blitt 

presset ovenfra til å gå med i 
den «offisielle» landsorganisasjo-
nen FNPR som samarbeider me-
get tett med både regjeringen i 
Kreml og arbeidsgiverne.  FNPR 
er den desidert største landsor-
ganisasjonen med 90 prosent 
av de fagorganiserte som sine 
medlemmer og er arvtakeren et-
ter den eneste tillatte fagorgani-
sasjonen som fantes under kom-
munisttiden. 

Myndighetene trakasserer de 
mindre og uavhengige fagorga-
nisasjonene på ulike måter. De 
blir forhindret fra å stifte klubber 
og foreninger lokalt og få dem re-
gistrert. Deres tillitsvalgte er blitt 
truet og nektet adgang på ulike 
arbeidsplasser. De er blitt fysisk 
angrepet og flere er blitt arres-
tert etter streiker, ifølge IFS. 

Den minste organisasjonen 
KTR med noe under én million 
medlemmer, klaget i fjor inn re-
gjeringen for brudd på ILO-kon-
vensjonene nr 87 og 98 som 
gjelder organisasjonsfriheten og 
streikeretten. Klagen er støttet 
av FNPR. Det er andre gang på 
20 år at FNPR står bak en kla-
ge til FNs internasjonale arbeids-
organisasjon ILO. I løpet av dis-
se årene har andre fagorganisa-
sjoner klaget inn myndighetene 
16 ganger.

nina.sandaas@lomedia.no

Fagbevegelsen

l Landsorganisasjo-
nen FNPR ble stiftet i 
1990 og består av 49 
forbund

l FNPR har 25 mil-
lioner medlemmer, 
ned fra 70 millioner
l Tre mindre lands-
organisasjoner, VKT, 
KTR og SOTPROF, 
har om lag 4 millio-
ner medlemmer 
l 130 kollektivav-
taler er inngått på 
landsbasis
l Trepartsamarbeid 
foregår 
l 70 prosent av ar-
beidstakerne opply-
ser at de ikke kan or-
ganisere seg
Kilde: Wikipedia

LOA

Foto: IFS
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Den politiske krisa i 
Belgia har historiske 
røtter. Men fagbevegel-
sen er en kraft som bin-
der landet sammen.

Tekst: Torgny Hasås 
Foto:  Tri Nguyen Dinh

Danny Buttjens tenner seg en 
røyk idet han kommer ut på gata. 
Det er fem minutter å gå fra kon-
toret i Boulevard du Roi Albert II 
til jernbanen. Buttjens trenger 
ikke å se på gateskiltet. Dette har 
vært hans arbeidsvei i 26 år. Men 
hadde han kastet et blikk på skil-
tet, ville han ha sett at gata som 
er oppkalt etter Belgias regjeren-
de konge, også hadde plass til ga-
tas nederlandske navn, Koning Al-
bert II laan.

Belgia er splittet og når kong 
Albert II holder nyttårstale gjør 
han det på tre språk: nederlandsk, 
fransk og tysk. Verre er det at 
landet har vært uten statsminis-
ter siden mai. Kristeligdemokra-
ten fra Flandern, Yves Leterme, 
ga opp. Framgangen ved valget 
for de flamske nasjonalistene i 
NV-A med Bart De Wever i spis-
sen, gjorde det umulig å fortsette.  
Men Leterme har fortsatt å funge-
re i embetet. Han har ledet et for-
retningsministerium.

Men det finnes krefter som øn-
sker å binde nasjonen sammen. 
Foruten kongen er det landslaget 
i fotball og fagbevegelsen.

Buttjens tar hver dag toget fra 
Sint-Truiden i Limburg, ved gren-
sa mot Nederland, til Brussel og 
tilbake om kvelden. Sint-Trui-
den ligger i Flandern, den neder-
landsktalende delen av Belgia.

Når Buttjens går gjennom hal-
len på jernbanestasjonen Bruxel-
les Nord er det en ting som irri-
terer ham. Det er alle uteliggerne.
– Mange mennesker bor på ga-

tene. Det er ingen som er i stand 
til å fatte avgjørelsene, er hans 
forklaring på den synlige fattig-
dommen i Brussel. Og han har et 
viktig poeng. Belgia har ikke hatt 
regjering siden mai. Det vil si in-

gen sentralregjering. De to regi-
onene, Flandern i nord og Valo-
nia i sør, har hatt fungerende re-
gjeringer.

I tillegg har Belgia hatt for-
mannskapet i EU.

Gabrielle Clotech har vært le-
der for et av EUs generaldirektora-
ter som tilsvarer de norske depar-
tementene. Nå arbeider hun i den 
Europeiske faglige samorganisa-
sjonen (EFS). Hun forklarer den 
spesielle situasjonen i Belgia ut 
fra fem motsetningsforhold:
•  Fransk mot nederlandsk
•  Politisk venstre mot politisk 

høyre 
•  Føderalister som ønsker ett 

Belgia mot regionalistene som 
ønsker større makt til regione-
ne

•  Religion mot sekularisme
•  Rojalister mot republikanere
I sør, i Valonia, snakker de 

fransk, der er det flest sosialister, 
flertallet er føderalister. Her står 
ikke religionen spesielt sterkt.

I nord, i Flandern, snakker de 
nederlandsk, høyresida med kris-
teligdemokratene og nå de flam-

ske nasjonalistene er størst, de 
ønsker en republikk, vekk med 
kongen som de oppfatter som va-
lonsk.

Clotech illustrerer problemene 
med de belgiske strukturene med 
å vise til skolesystemet.

– Halvparten av skolene i Belgia 
er katolske. Staten betaler, men 
den katolske kirka styrer. Slik fun-
gerer også helsesystemet. 

Problemet er Brussel. Foruten 
at det er EUs hovedstad, er det 
også Belgias hovedstad. Den lig-
ger som en øy i det flamske om-
rådet. Opprinnelig er Brussel 
fransktalende, men mange flam-
lendere gjør som Danny Buttjens, 
setter seg på toget, reiser til Brus-
sel for å jobbe om morgenen og 
tilbake om kvelden. Selv om han 
bor i en utkant av Belgia tar ar-
beidsreisa bare fem kvarter.

Om kvelden er det mest fransk 
å høre i Brussel. Men med et sta-
dig større innslag av EU-byråkra-
ter er det lett å gjøre seg forstått 
på engelsk. 

– De fransktalende føler seg 
som valonere, de flamsktalende 
som flamlendere. Egentlig er det 

Belgia, ikke bare  
delt på midten

Avis: Belgia er tospråklig og avisa til ABVV/FGTB, den sosialistiske fagbe-
vegelsen, kommer ut med to nesten like utgaver, en på fransk og en på ned-
erlandsk.

belgia

l  Landet består av tre 
regioner. Flandern 
i nord, Valonia i sør 
og hovedstaden 
Brussel

l  Belgia har tre offi-
sielle språk: Ned-
erlandsk, fransk og 
tysk

l  Landet har vært 
uten regjering si-
den mai

l  Ved valget i juni 
gjorde det flamske 
N-VA  et svært godt 
valg

l  N-VA er et nasjona-
listisk parti som vil 
løse opp Belgia

l  Belgia har hatt for-
mannskapet i EU 
høsten 2010

l  Belgisk fagbevegel-
se har tre hoved-
sammenslutninger, 
den katolske, sosia-
listiske og liberale

l  Disse er igjen delt 
i en flamsk og en 
nederlandsk del

l  En samlet fagbeve-
gelse er for et en-
hetlig Belgia

LOA
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bare den tysktalende minoriteten 
som føler seg som belgiere, sier 
Clotech med et glimt i øyet.

– De flamske nasjonalistene 
i N-VA er ikke bare nasjonalis-
ter. De står også for en liberalis-
tisk politikk, sier Luc Voets i bel-
gisk LO. Han leder studiearbeidet 
i ABVV, den flamske delen av den 
sosialistiske fagbevegelsen. Den 
franske delen heter FGTB. 

– Vi frykter et sammenbrudd av 
den sosiale modellen, hvis N-VA 
kommer til makta, sier Voets. 

– N-VA ønsker å dele landet og 
gi regionene frihet i skattespørs-
mål. Dette vil åpne for skattekon-
kurranse mellom regionene. Den 
belgiske sentralstaten vil sitte 
igjen med hele statsgjelda sam-
tidig som den skal finansiere vel-
ferdsytelser, forklarer han.

Belgias største fagbevegelse 

er den kristelige, ACV/CSC som 
er størst i Flandern. ABVV/FGTB, 
den sosialistiske, er størst i Valo-
nia. I tillegg er det en egen libe-
ral fagbevegelse, CGSLB / ACLVB.

Belgisk fagbevegelse er blant 
verdens sterkeste med en orga-
nisasjonsgrad på linje med Sveri-
ge og Danmark. En viktig årsak er 
at fagbevegelsen forvalter ledig-
hetstrygden. 
– Men vi øker i antall medlem-

mer forklarer Voets.
– Hvordan har finanskrisen 

slått inn?
– Det har gått bedre enn for-

ventet. I 2009 hadde vi en ned-
gang i BNP på 2,7 prosent mot 4 
prosent i Eurosonen som helhet. I 
2010 vil vi få en vekst på 2,1 pro-
sent. Det er mer enn Frankrike og 
Nederland, men mindre enn Tysk-
land, sier han.

Selv om ledigheten ikke er så 
stor som fryktet er den på rundt ti 
prosent. En permitteringslov hjalp 
mot nedgangen og hindret en del 
oppsigelser.

De belgiske partene i arbeidsli-
vet er bundet av en lønnslov som 
skal sikre at lønningene ikke sti-
ger mer enn i nabolandene Ned-
erland, Tyskland og Frankrike. 
Problemet er at Tyskland har hatt 
svært dårlig lønnsvekst de siste 
årene.

– Det gir oss dårlige muligheter 
for lønnsvekst, medgir Voets. 

Til tross for at belgisk fagbe-
vegelse tilsynelatende er split-
tet, samler de seg til felles front 
når det gjelder lønnsforhandlin-
ger, kamp mot ledighet og mot de 
politiske løsningene N-VA står for. 
De utgjør derfor en felles kraft for 
et samlet Belgia og mot regionali-
sering av landet.

– Vi forsøker så godt vi kan å 
unngå streik, men om det blir 
nødvendig kan vi fort mobilisere 
til store manifestasjoner og streik, 
slår Luc Voets fast. 

Vi følger Danny Buttjens bort 
gata som bærer kongen med de 
tre nyttårstalers navn til togstasjo-
nen og ser at situasjonen Buttjens 
beskriver, stemmer. Det er ikke 
rart at uteliggerne velger å opp-
holde seg på jernbanestasjonen i 
det kalde desemberværet. 

– Er du fransk eller flamsk?
– Jeg er først og fremst belgisk. 

Faren min er flamsk og moren min 
er fra Valonia. Jeg snakker begge 
språk. Feilen i dag er at folk ikke 
har kontakt med folk fra den an-
dre siden, sier han tenksomt.

torgny.hasaas@lomedia.no

Belgier: Danny Buttjens bor Flandern, men føler seg først og fremst som belgier. Han savner en regjering i Belgia som kan gripe tak i de problemene som 
finnes.
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NHO frykter at velferdssamfunnet 

er i ferd med å klappe sammen. 

Med nye ideer og metoder vil 

sosiale entreprenører gjerne 

være med å bygge framtidens 

velferds-Norge. Men slipper vi 

dem til? Foreløpig er de stort sett 

møtt av tause politikere og steng-

te dører hos fagbevegelsen. 

Men så banket milliardær Johan 

H. Andresen på døra…

De vil være meD å bygge lanDet
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 – Se! Her er mitt DNA!
6.-klassingene Camilla Aanonli 

og Susanna Pran sitter på skole-
benken frivillig på kveldstid. Det 
er ikke ordinær skole, men fritids-
kurs i regi av Forskerfabrikken på 
Kjeller skole på Lillestrøm. De læ-
rer om magien i DNA. 

– Det er mye morsommere enn 
på skolen. Vi gjør ikke sånt der, 
forteller flere av de godt over 20 
kursdeltakerne i 6.- og 7.-klas-
sealder som bruker tre timer en 
ettermiddag for å lære seg om 
DNA. De har valgt forskerkurs i 
stedet for dans, fotball eller mu-
sikkskole denne dagen. Med ett 
unntak har alle barna tidligere 
deltatt på andre kurs i regi av For-
skerfabrikken. 

Det er timer med lite teori, men 
mange spennende forsøk som 
de guides gjennom av tre «lab-

sjefer». Ikledd hvite lab-frakker 
er konsentrasjonen på topp hos 
barna, og fingrene holdes til og 
med fra fatet når poser med seig-
menn helles utover bordene. For 
her skal det bygges DNA-mole-
kyler, før det er lov å spise.

– Jeg ønsker å vise at naturfag 
er morsomt. At det ikke er noe 
«nerdete», men at det er gøy. Og 
barna vi har på kurs er sultefô-
ret på slikt. Tilbakemeldingene 
er veldig gode, forteller kursle-
der Cecilie Morland. Til daglig er 
hun hjerneforsker ved universitet 
i Oslo, men bruker gjerne noe av 
fritiden til å formidle fysikk, kje-
mi, matte og forskning til barn på 
barns premisser.

Hanne S. Finstad er den so-
siale entreprenøren bak Forsker-
fabrikken.  

– Jeg brenner for å gi barn og 
unge muligheten til å fordype seg 
i teknologi og forskning, som er 
drivkraften i kultur- og samfunns-
utvikling. Teknologi må til for å 
løse framtidens utfordringer, sier 
Finstad.

Med nye ideer og undervis-
ningsmetoder inviterte Finstad i 
2002 for første gang barn i Oslo-
området på fritidskurs om fors-
kning. 

– Er ikke dette noe som egentlig 
burde være obligatorisk undervis-
ning i den offentlige skolen?

 – Jo, helt klart. Men av flere 
grunner klarer ikke den offentli-
ge skolen det. De mangler res-
surser, har ikke nok faglærere og 
må forholde seg til læreplaner – 
noe vi ikke må. Vi tilbyr barn mer 
avanserte ting enn de får på sko-
len. Jeg opplever at barn er mer 

På kurs: Camilla Aanonli og Su-
sanna Pran bygger DNA-molekyler – 
i seigmenn. Ikke minst med løfte om 
å smake søtsakene senere, så er de 
intenst opptatt av eksperimentet.
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modne for naturvitenskap og teknologi enn 
det skolen legger opp til, og vi tilbyr barn mer 
avanserte ting enn de får på skolen. Samtidig, 
forskning og teknologi utvikler seg så raskt så 
det vil alltid være behov for fordypning utover  
det skolen tilbyr. 

Å gå utradisjonelle veier innebærer å mø-
tes med skepsis. Men Finstad har aldri gitt 
opp, selv om hun har vært nær ved. I dag har 
Forskerfabrikken fem fast ansatte og rundt 
40 kursholdere. I tillegg til fritidskurs for barn 
arrangerer de blant annet etterutdannings-
kurs i naturfag for pedagoger flere steder i 
landet. Kommuner og offentlige instanser er 
blant kundene. 

Først de siste årene har Finstad blitt seg 
bevisst på at hun kan kalle seg en sosial en-
treprenør. 

– Det er et vidt begrep, fra ideelle organisa-
sjoner til de som driver kommersiell virksom-
het. Jeg opplever at vi er et sted sånn midt i 
mellom. Som sosial entreprenør skal vi gjøre 
noe som beriker samfunnet. Vi må likevel ten-
ke kommersielt og tjene penger for å nå våre 
mål, men eventuelle overskudd føres tilbake 
til virksomheten, sier Finstad. 

Som eneste nordmann ble Finstad i fjor 
høst tatt opp som medlem i Ashoka, et ver-
densomspennende nettverk for sosiale en-
treprenører. Johan Olav Koss er også med-
lem med sin humanitære organisasjon Right 
To Play, men som representant for Canada.  

Forskerfabrikken er en av Ferds åtte so-
siale entreprenører.  Ferd er et industri- og fi-
nanskonsern eid av Johan H. Andresen jr. Ved 
å investere penger, tid og tilby faglig kompe-
tanse og nettverk til de sosiale entreprenøre-
ne ønsker milliardæren å skape varige verdi-
er på sosiale områder. Innsatsen er spesielt 
rettet mot barn og unge. 

Andresen jr. mener vi må innrømme at det 
nåværende velferdssystemet i Norge ikke 
klarer å løse alle utfordringene framover, som 
å inkludere alle som står utenfor arbeidslivet, 
frafall fra videregående skole, at elever velger 
bort realfag, kriminalitet blant barn og unge, 
rus og problemer knyttet til økende innvand-
ring. 

– uten å frata det offentlige ansvaret 
må vi være åpne for at andre, som sosia-
le entreprenører, kan ha nye løsninger på 
sosiale problemer og invitere dem til å sette 
ideene ut i livet gjennom egne initiativ. Det 
er ikke alltid de store systemene som fin-
ner de beste løsningene, mener Andresen jr. 

Han er opptatt av å understreke at sosialt 
entreprenørskap ikke handler om privatise-
ring av offentlige tjenester. 

«Det er i så fall helt misforstått, fordi so-
siale entreprenører introduserer nye løsnin-
ger og det er logisk umulig å privatisere 
en løsning som ikke allerede eksiste-
rer. Det er her Roar Flåthen og 
Jan Davidsen kan puste let-
tet ut. Ikke se på dette som 
en trussel gutter, det er en 
mulighet», skrev han i nylig i en 
artikkel i Samtiden.

I begynnelsen snakket ikke An-
dresen jr. så høyt om engasje-
mentet for sosialt entreprenør-
skap, men nå er han tilnær-
met den som setter dagsor-
den. Han banker gjerne på dø-
rer hos myndigheter, politikere og 
fagbevegelsen – alle sentrale ak-
tører hvis det skal legges bedre til 
rette for sosialt entreprenørskap. An-
dresen opplever at informasjonsbeho-
vet er stort, samt at mye handler om å 
endre litt fastlåste, tradisjonelle hold-
ninger. 

For ikke lenge siden banket An-
dresen på døren til Fagforbun-
dets nestleder Geir Mosti. 

– Jeg har ingen skjult agen-
da, så jeg la fram mine tan-
ker om betydningen av so-
sialt entreprenørskap. 
Mitt inntrykk er at Mosti 
på vegne av Fagforbun-
det er villig til å lytte og 
syntes at det jeg la fram 
var interessant. Jeg hå-
per det kan resultere 
i konkrete prosjekter, 
men som det fortsatt er 

LOASosialt entreprenørskap

l  En organisasjon eller be-
drift hvor hovedmålet er 
å løse sosiale problem el-
ler samfunnsmessige behov 
innenfor områder som miljø, 
utdanning, helse, menneske-
rettigheter og økonomisk ut-
vikling. 

l  Nye ideer og metoder for å 
løse problemene.

l  Profesjonelle organisasjoner. 
Bruker verktøy fra forretnings-
verdenen for å nå mål.

l  Involverer brukergrupper

l  Non-profitt, eventuelt over-
skudd tilbakeføres virksomhe-
ten til videre drift.

l  Skillet mellom sosialt entre-
prenørskap og tradisjonelle 
ideelle eller frivillige organi-
sasjoners virksomhet er vagt. 
Mange er hybrider.

l  Omtales ofte som den fjerde 
sektor, i tillegg til privat, of-
fentlig og frivillige.

l  Norge er blant de landene i 
verden som har færrest sosia-
le entreprenører. 

l  Sosialt entreprenørskap er 
mer vanlig i fattige land kom-
binert med en svak offentlig 
sektor.

l  Internasjonalt økende innslag 
av sosialt entreprenørskap. I 
uSA og Storbritannia har det 
blitt en sentral del av politik-
ken for å løse velferdsutfor-
dringer.  Det er opprettet egne 
finansieringsmekanismer for 
å støtte dem.  uSAs president 
Barack Obama etablerte blant 
annet Social Innovation Fund. 
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for tidlig å si noe om, sier Andre-
sen jr. 

Ferd har også lansert et sti-
pend til offentlig ansatte som 
ønsker å lære mer 
om sosialt 
entre-

prenør-
skap. For 

nye 
ideer 
og im-
pulser 

må gjer-
ne komme 

innenfra, selv om 
Andresen jr. mener 

det er naivt å tro at all ny-
utvikling kan skje internt i of-

fentlig sektor. 
– Mitt inntrykk er at mange of-

fentlig ansatte kan tenke seg å 
gjøre noe annet enn hva de all-
tid har gjort, men at det ikke er 
rom. Vi ønsker å gi offentlig an-
satte som enten har en idé de har 
lyst til å virkeliggjøre på egen ar-
beidsplass eller et annet sted, tid 
og anledning til å teste den ut, 
uten at de må bryte med egen ar-
beidsplass, sier Andresen jr. 

Nestleder Geir Mosti i Fag-
forbundet karakteriserer møte 
med Andresen som «nyttig», «in-
teressant» og «positivt», uten å 
ville gå i detalj om hva et eventu-
elt samarbeidsprosjekt vil inne-
bære, eller hva forbundet me-
ner om sosialt entreprenørskap 
mer generelt. Det er for tidlig, 
først skal temaet diskuteres in-
ternt i forbundet, ifølge Mosti. 

Men Fagforbundets nestleder 
sier han gjerne fortsetter dialo-
gen med Andresen jr.

 – Jeg fikk en grundig 
gjennomgang av 

Andresen, og 

mye 
av det han 

fortalte var 
positivt. Han la blant 
annet fram mange fine 
tanker og ideer om hvordan 
vi kan møte problemer knyttet til 
ungdom, fattigdom og andre sosi-
ale problemer. Ja, ta for eksempel 
ungdom: Fattigdommen er øken-
de blant dem, og det nytter ikke – 
heller ikke for oss – å si at arbeid 
er eneste løsning. 

Hilde Dalen, leder av orga-
nisasjonen KREM, Kreativt og 
Mangfoldig Arbeidsliv, gleder seg 
over den økende oppmerksom-
heten sosialt entreprenørskap 
har fått. KREM har de siste åre-
ne arbeidet med å skape flere og 
kortere veier tilbake til arbeid el-
ler utdanning. De jobber på tvers 
sammen med den enkelte bruker, 
det offentlige og næringslivet. 
Dalen karakteriserer KREM som 
en nødvendig brobygger mellom 
de ulike aktørene.

– Gårsdagens løsninger har i 
liten grad virket inkluderende. 
KREM mener at det er nødven-
dig å gjøre noe mer og noe an-
net. Vi kobler flere aktører – stø-
nadsmottakere, offentlige ansat-
te, næringslivet og entreprenører 
– for sammen å finne nye og bæ-
rekraftige løsninger, forteller Da-
len. Hun mener de representerer 
en annerledes arbeidslinje enn 
den tradisjonelle, en ny arbeids-

linje som baserer seg på tillit, 
muligheter og kreative løsninger.

– Vi trenger nytt innhold i ar-
beidslinja, og det er der vi som so-
siale entreprenører kommer inn. I 
dag er det en treghet i det byrå-
kratiske systemet. Denne treg-

heten rammer mange. 
Mange som har falt 

utenfor opplever 
fortsatt å bli møtt 

av en oven-
fra og ned hold-
ning, sier Dalen. Hun 
har selv brukererfaring, noe flere 
av dem som jobber for KREM har. 

– Det vi driver med er sosialt ar-
beid i sin opprinnelige form, men 
med nye metoder. Målet for sosi-
ale entreprenører er å oppnå so-
sial verdi, ikke profitt. Jo, vi må tje-
ne penger, men eventuelle over-
skudd føres tilbake i virksomhe-
ten. Vi snakker altså ikke om kon-
kurranseutsetting eller privatise-
ring av tjenester. 

– Men er det ikke egentlig an-
satte i NAV som skulle gjort den 
jobben dere gjør?  Få personer i 
arbeid og utdanning?

– Jo, det skal de og det gjør de 
også, men rammene og struk-
turene står i veien for iverkset-
ting av den korteste veien. Per i 
dag snakker NAV og næringslivet 
hvert sitt språk og det er her vi 
kommer inn som brobyggere, el-
ler kall det gjerne en slags tolke-
tjeneste. Vi «selger» brukeres er-
faringskompetanse til næringsli-
vet, fokuserer på personlig kom-
petanse og verdien av dette sam-
tidig som vi benytter oss av mu-
lighetene i NAVs virkemiddelap-
parat.

Hun understreker at forholdet 
til NAV er godt og at de jobber 
sammen i flere prosjekter, hvor 
fokus rettes mot fagutvikling og 
målet om mer treffsikre metoder. 

– Jeg hadde og har fortsatt stor 
tro på intensjonen med NAV. Jeg 
trodde at det skulle skapes en 
ny modell, men i stedet ble det 
skapte en koloss av en etat uten 
særlig nytt innhold. Resultatet er 
mye kontroll og administrasjon.

Dalen ser ut-

fordringer i nyutvikling av me-
toder i offentlige tjenester.

– Nye prosjekter skjer gjerne 
utenfor den ordinære tjenesten. 
Det kan gi glitrende løsninger og 
resultater. Men når det skal innfø-
res som metode i tjenesten, lyk-
kes det nesten aldri. Tjenesteut-
vikling må skje i tjenesten og det 
må tenkes bredt fra første stund, 
mener Dalen.

Det har tatt tid å etablere seg 
med KREM, og fortsatt er veien 
lang å gå for sosiale entreprenø-
rer i Norge. 

– Vi trenger å sortere feltet. Det 
vil alltid være plass til ulike former 
for sosialt entreprenørskap, men 
det bør ikke slippes helt fritt. Vi 
bør vite hva vi vil med feltet, sier 
Dalen. Hun er imidlertid skeptisk 
til at enkelte interesser skal få de-
finere hvilken rolle sosialt entre-
prenørskap skal ha i Norge.  

– Jeg er skeptisk til at også det-
te feltet, bare skal bli «Keiserens 
nye klær».  Jeg er redd det kan 
ødelegge mulighetene og kraf-
ten som er i sosialt entreprenør-
skap som verktøy for blant annet 
fattigdomsbekjempelse, økt sys-
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selsetting og utviklingen av mer 
bærekraftige kommunestruktu-
rer. 

– Jeg oppfatter Ferd som en 
sosial investor, noe som gir kon-
sernet legitimitet, noe de kan 
bruke i markedsføring og 
omdøm-
mebyg-
ging 

av selska-
pet. Ferds interesse i dette 
feltet har bidratt til å rette fokus 
på området. Jeg bekymrer meg 
derimot for at feltet skal dreie seg 
mer om profitt enn sosial innova-
sjon, sier Dalen.

Hun etterlyser engasjement 
fra fagbevegelsen. I motsetning 
til Andresen har ikke Dalen blitt 
invitert til fagbevegelsen da hun 
ba om dialog knyttet til mulighe-
tene med sosialt entreprenør-
skap. Hun sier henvendelsene er 
møtt med liten respons.

– Er fagbevegelsen bare 
til for medlemmene som be-
finner seg i arbeidslivet? 
Fagbevegelsen har i mine 
øyne ikke gjort nok – for alle 
de folkene som står utenfor 
arbeidslivet. Tiden er moden 
for å inkludere nye stemmer 
i dialogen, mener Dalen. 

Forbundsleder Rigmor Hog-
stad i FO har lite kjennskap til so-
sialt entreprenørskap, men øn-
sker gjerne diskusjonen om de-
res rolle velkommen. Hun under-
streker imidlertid at FOs over-
ordnede politikk er klar: Å yte 
velferdstjeneste bør være eid og 
drevet av det offentlige. 

Samtidig betyr ikke dette at 

andre i priva-
te virksomhe-
ter og sosi-
ale entre-
prenører, 
kan 

gjøre en 
god og viktig jobb 
innenfor områdene 

det snakkes om.
Men Hogstad ønsker 

egentlig at sosialt entreprenør-
skap skal skje i offentlig sektor av 
offentlig ansatte. Det må i stør-
re grad enn i dag gis mulighet til 
å drive utviklingsarbeid i offentlig 
sektor, mener hun.

Hogstad mener også å se 
mange gode midlertidige nye til-
tak som stoppes for tidlig fordi 

det mangler fi-
nansiering. 
– Nyutviklede 

tiltak lider gjerne skjeb-
nene med ikke å bli pri-

oritert når spesielle sat-
singsperioder er over. Det 
er veldig synd, og det be-
fester myten om at offentlig 
sektor ikke kan utvikle seg, 
sier Hogstad. 

Hogstad syns diskusjonen om 
sosialt entreprenørskap er inter-
essant i lys av velferdsstatens 
framtid. 

– I motsetning til mange andre 
land, har vi i Norge tradisjon for 
at staten tar seg av velferdsopp-
gaver. Hvorfor dukker behovet 
for sosiale entreprenører opp ak-
kurat nå? Mener vi at velferdssta-

ten er i ferd med å smuldre bort? 
Det må i så fall være en alvorlig 
bekymring for politikerne. 

Sosialt entreprenørskap som 
vil innebære økt kommersialise-
ring og privatisering er Hogstad 
sterk motstander av. 

– Fagbevegelsen vil være 
tjent med å kommunisere med 
sosiale entreprenører, sier Bitten 
Schei i Nettverket for Sosialt En-
treprenørskap.

– Fagbevegelsen har man-
ge felles interesser med sosia-
le entreprenører. Vi har like so-
siale mål og felles verdigrunnlag 
i bunn for det vi holder på med; 
solidaritet, rettferdighet og nes-
tekjærlighet, sier Schei.

Schei har holdt på med det-

Å våge: Sosialt entreprenørskap handler om å prøve ut nye metoder, tanker og ideer på kjente problemer. 
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te i minst 20 år.  I tillegg til et 
brennende engasjement for so-
sialt entreprenørskap har hun for 
tiden et spesielt varmt hjerte for 
fattige kvinner på landsbygda i 
uganda, der hun er involvert i et 
hjelp til selvhjelpsprogram.

Sosialt entreprenørskap kom-
mer i Norge, om vi vil eller ikke 
ifølge Schei. 

– En modernisering av velferds-
staten vil kreve økt oppmerksom-
het om sosialt entreprenørskap 
og sosial innovasjon. Og det er en 
prematur forståelse hos visse po-
litikere når det gjelder sosialt en-
treprenørskap, mener Schei.

 Høyres Torbjørn Røe Isaksen 
er blant de «visse» politikerne. I 
mars i fjor utfordret han arbeids-
minister Hanne Bjurstrøm i stor-

tinges spørretime til å si noe om 
hvordan regjeringen kan bidra til 
bedre kår for sosiale entreprenø-
rer. Hun svarte blant annet: 

«Jeg ser på det økte engasje-
mentet for sosialt entreprenørskap 
med stor interesse. Nye samar-
beidskonstellasjoner kan bidra til 
at man når fram til nye grupper og 
utløser annen type virksomhet enn 
ved de tradisjonelle samarbeids-
formene mellom det offentlige og 
det private. Sosialt entreprenør-
skap kan gjennom erfaringsbasert 
kunnskap, praktiske erfaringer og 
egne nettverk ha komparative for-
trinn framfor tradisjonelle offentli-
ge løsninger.»

SVs parlamentariske leder og 
stortingsrepresentant Bård Vegar 
Solhjell uttrykte stor begeistring 

for sosialt entreprenørskap under 
tenketanken Civitas frokostmøte i 
slutten av 2010. Han ser for seg 
at sosiale entreprenører får en ve-
sentlig plass i forbedringen av vel-
ferdssamfunnet i årene fremover, 
men ikke fordi han ikke lenger tror 
på velferdsstaten. 

– Jeg er overbevist om at vel-
ferdsstaten vil vise seg som den 
viktigste til å løse sosiale proble-
mer i det neste århundre dersom 
vi klarer å videreutvikle og forbe-
dre den. Men jeg er like overbe-
vist om at det er nødvendig med 
sosiale entreprenører som kan bi-
dra. Begge deler er viktig, men 
det er ikke sånn at det ene skal 
erstatte velferdsstaten fordi den 
er i ferd med å klappe sammen, 
sa Solhjell.

Stortingets finanskomités be-
handling av statsbudsjettet for 
2011 resulterte i at regjeringen 
opprettet en egen pott på 2, 6 
millioner kroner til sosialt entre-
prenørskap, rettet mot søkere 
med sosialt mål og bekjempelse 
av fattigdom.

 Nettverket for Sosialt Entrepre-
nørskap ser dette som en gryen-
de anerkjennelse av sosialt entre-
prenørskap. Nettverket har tidli-
gere etterlyst en strategisk plan 
for sosial innovasjon i Norge. Nå 
i januar setter nettverket selv i 
gang et eget kompetansepro-
gram i sosial forretningsdrift, der 
innhold til en slik strategisk plan 
også vil bli diskutert.

line.scheistroen@lomedia.no

[TEMA: SOSIALT ENTREPRENØRSKAP]  

Framtiden: Daniel Robert Holter-Hovin skal lære, men også leve i årene framover i Norge. Hvordan er velferdsstaten når han en gang blir voksen?
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Redaksjonell

« Mamma starter i januar med å si 
at det kommer til å bli en stusse-
lig jul i år».

Hovedorganisasjonen for han-
del og tjenester (HSH) melder 
om en julehandel «som forven-
tet» i 2010. Vi brukte – nær sagt 
selvfølgelig – mer penger på ga-
ver og mat i fjor enn året før. 

«Folk tror at i Norge er alle så rike. 
At du kan få hva du vil. Men sånn 
er det jo ikke».

Flere barn lever i fattigdom 
i Norge i dag. Det er barn som 
vokser opp i familier uten penger 
til kjøp av egen bolig, nok mat, 
helsetilbud, tannlege eller medi-
siner. De har ikke råd til å ta med 
barna på ferier, til å la barna delta 
på ulike fritidsaktiviteter eller sko-
leturer, og mange barn føler seg 
utenfor fordi de ikke har råd til å 
kjøpe gaver til vennebursdager, 
kino, klær og annen «stæsj». 

«Vi har ikke penger til brød el-
ler smør(…) Vi blir ikke mette en 
gang. Vi kan leve uten penger i 
5-7 dager i strekk».

Rundt 100 000 norske barn 
lever under EUs fattigdomsgren-

se. Det er en økning på minst 
50 000 bare de fem siste åre-
ne, ifølge Fafo. En familie på to 
voksne og to barn i Norge fal-
ler innunder fattigdomsgrensen 
hvis de har rundt 350 000 kro-
ner etter skatt i året. 

«Når de ikke har jobb, blir det dår-
lig råd hjemme…det fester seg i 
hodet at vi er ubrukelige».

Nesten halvparten av barn 
som har forsørgere uten arbeid, 
er fattige. Mot slutten av 2010 
sto 93 000 personer uten jobb 
– ufrivillig. Arbeidsledigheten 
holdt seg stabil, rundt 3,5 pro-
sent. Cirka 10 prosent av befolk-
ningen mottar uførepensjon. 

«Politikerne har holdt på i 10 år 
med en plan mot fattigdom. Men 
de har ikke gjort noe med det, 
kjennes det ut som».

I det europeiske fattigdomså-
ret 2010 innrømmet – endelig? 
– barneminister Audun Lysbak-
ken (SV) at det vil bli vanskelig å 
avskaffe fattigdommen i Norge. 

– Selv om vi er verdens rikes-
te land, så makter vi ikke å løse 
problemene for alle. Vi makter 
ikke å gi alle barn mulighet til et 
godt liv, sa Lysbakken under en 

konferanse om fattigdom, etledd 
i markeringen av det europeis-
ke fattigdomsåret. Om året har 
betydd noen forskjell? Nei, iføl-
ge de fattiges interesseorgani-
sasjoner i Norge. Ja, ifølge po-
litikerne. 

«Om jeg var statsminister ville jeg 
tenkt litt smartere«

Og Jens Stoltenberg trenger 
ikke engang å tenke de smarte 
tankene selv. Han må derimot ta 
seg tid til å lytte til barn og unge 
som har gode råd. Her er noen 
forslag: Billigere kollektivtran-
sport, gratis aktiviteter, sommer-
leir, åpne parker, flere kommuna-
le leiligheter. Jobb, egne penger 
til barn og unge, rabattkupon-
ger, bedre stipendordninger, lån 
til folk med dårlig råd, billig kan-
tinemat, skoleuniform… 

Men viktigst av alt: Lytt til bar-
na. Snakk med dem. Bry dere!

linesch@lomedia.no

Sitatene i kommentaren er hentet 
fra «PengePro� ene – Råd til Norge 
om dårlig råd«. PengePro� ene er 
36 unge, i alderen 10-20 år, som 
har erfaring med det å være fattige. 
De har delt opplevelser med andre, 
samt gitt råd til politikere. Prosjek-
tet har vært drevet av Forandrings-
fabrikken. 

I det europeiske 
fattigdomsåret 
2010 innrømmet 
regjeringen endelig 
at det er vanskelig 
å avska� e fattig-
dommen i Norge.

«Vi har ikke penger til mat og brød» 
kommentar

Line Scheistrøen,
journalist i LO-Aktuelt

fri fagbevegelse
Seksjon for kommentar, debatt og kultur

Vannkraft er en ressurs som skal bru-
kes til nasjonal verdiskaping og et bedre 
samfunn for oss som bor her. Og ikke 
til eksport, fastslår Leif Sande i Industri 
Energi.  side 36

Virkeligheten er verre enn man 
tror, sier Harald Berntsen, forfat-
ter av Alle rettigheter!, forbunds-
historien til Hotell- og Restaurant-
arbeiderforbundet. side 48



Vannkraft er en res-
surs som skal bru-
kes til nasjonal ver-
diskaping og et bed-
re samfunn for oss 
som bor her. Og ikke 
til eksport, fastslår 
Leif Sande i et svar 
til forbundslederne 
Hans Felix og Arve 
Bakke.

Mine forbundslederkollegaer 
Hans Felix og Arve Bakke har på 
en noe forunderlig måte funnet 
det opportunt å bruke LO-Aktuell 
til å gå til et frontalangrep på en 
del synspunkter om norsk kraft-
forsyning som jeg har gitt uttrykk 
for. Mitt utgangspunkt er at Nor-
ge er et land rikt på naturressur-
ser. Disse bør vi først og fremst 
bruke industrielt og ikke sende ut 
av landet uten eller kun med li-
ten grad av videreforedling. Det-
te gjelder på områder som vann-
kraft, olje-, gass, fisk, skog, mi-
neraler osv. 

Jeg ser på vannkraftraften vår i 
et slikt perspektiv. Det er en na-
turressurs som vi skal bruke til 
nasjonal verdiskaping og til å ska-
pe et bedre samfunn for oss som 
bor her. Sammen med olje- og 
gassressursene gjør vannkraf-
ten at vi er en av de mest energi-
rike nasjonene i verden per inn-
bygger. Dett er ingen grunn til at 
vi ikke skal ha lave strømpriser 
som kommer oss innbyggere og 
norsk industri til gode. At vi med 
et slikt utgangspunkt skal være 
et av de få landene i den rike del 
av verden som mangler forsy-
ningssikkerhet, at industri legges 
ned og flytter ut på grunn av høye 
strømpriser, og at myndighetene 
våre må be folk søke bostøtte el-
ler gå på sosialen når kulda set-

ter inn, framstår for meg som et 
stort paradoks. 

Vi bør derfor ha en nasjonal 
politikk som leder an mot lave og 
stabile strømpriser. Jo mer over-
skudd vi har av en ressurs des-
to lavere vil prisen være. Jo mer 
vi utvider markedet desto høy-
ere vil prisen bli. Derfor ønsker 
jeg at vi i minst mulig grad ko-
bler oss inn på et internasjonalt 
strømmarked. Ved å ha eget mar-
ked kan vi regulere prisene gjen-
nom tilgangen på energi. Alterna-
tivt kan man følge Bakke og Felix’ 
tanker om å knytte det europeis-
ke strømnettet sterkere sammen 
med det norske. I klartekst betyr 
dette flere utenlandskabler og 
økt nettbehov innenlands. 

Konsekvensen er samme 

strømpris som alle andre som 
er knyttet opp mot det sam-
me strømnettet har, samt høy-
ere nettleiekostnad for norske 
strømkunder. Vi gir med det-
te fra oss kontrollen over en vik-
tig naturressurs og lar den bli en 
vare på et marked. Problemet 
er at strøm, som Hans Felix og 
Arve Bakke selv sier er et nød-
vendighetsgode, for mange har 
blitt en luksusvare. Det vil dess-
uten bli umulig for industrien å 
fremforhandle industrikraftløs-
ninger. I dag kan man hevde at 
prisen på strøm må vurderes ut 
fra hva den ville være uten indus-
trien som kunde. Uten industrien 
ville kraftbehovet gått ned med 
40Twh. Dette ville gitt et prisras 
på strøm umiddelbart. Som del 

av et europeisk marked ville ikke 
et bortfall hatt den betydningen 
for kraftprisen.   

Mange vil hevde at vi allere-
de har omgjort strøm til en vare 
gjennom energiloven av 1991. 
Dette er rett og galt. Per i dag 
har vi ikke noe eget marked for 
strøm. Vi har noen perverter-
te ordninger inndelt i fem pris-
områder som noen liker å kal-
le marked. Et marked får vi først 
når vi fysisk har skapt det gjen-
nom at varen som skal selges 
kan kjøpes fritt til markedspris 
og like vilkår uansett hvor en be-
finner seg i dette markedet. La-
ger vi et slikt marked nasjonalt, 
kan vi gjennom det sterke offent-
lige eierskapet til energiressur-
sene styre prisene i dette marke-

Vi trenger mer kortreist kraft

[DEBATT]
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[DEBATT]

Vi trenger strøm- debatten, men er helt uenig med de vir-kemidlene som for-bundsleder Leif San-de og Industri Energi  lanserer, skriver Hans Felix og Arve Bakke.                                                                                   Leif Sande og Industri Energi skal 
ha takk for at de drog i gang en 
debatt på forbundets landsmø-
te om norsk energiforsyning. Te-
maet er blant det aller viktigste vi 
bør diskutere. Elektrisk energi er 
et nødvendighetsgode. Uten til-
strekkelig tilgang på strøm ville al-
dri vårt moderne samfunn ha fun-
gert. Kraftforedlende industri er 
helt avhengig av gode vilkår på 
strøm for å konkurrere. I tillegg er 
det ut fra et fordelingsperspektiv 
viktig at prisen på strøm ikke blir 
for høy, fordi folk med de laveste 
inntektene bruker størst andel av 
sine inntekter på strøm.

Vi trenger debatten. Men vi er 
helt uenig med virkemidlet som 
IE lanserte om at myndighetene 
skal bestemme at kraftprodusen-
tene skal forbys å selge kraft til ut-
landet fram til at dekningsgraden i 
vannmagasinene er økt betrakte-

lig. Virkningen av et slikt forslag vil 
bli motsatt av hva hensikten med 
det er. Det vil gjøre vår el-forsy-
ning mer sårbar og gi høyere og et 
enda mer svingende prisnivå. Så 
langt i år har vi importert for 6,2 
terrawattimer mer enn vi har ek-
sportert, og med den kulda vi har 
hatt mot slutten av året kan impor-
ten bli større. Uten denne impor-
ten hadde vi gått vinteren mer be-
kymret i møte med hensyn til le-
veringssikkerhet og strømpris. 
Derfor vil det være svært uklokt å 
boikotte våre naboland med hen-
syn til strømutveksling. Tenk om 
de svarer med samme mynt over-
for oss?  

Påstanden om at vår eksport 
av kraft betyr høyere priser i Nor-
ge samsvarer overhodet ikke med 
virkeligheten. Det kan nok tenkes 
at uten forbindelser mot utlandet 
ville vi hatt noe lavere priser i Nor-
ge når magasinene er fulle. Men 
motsatsen ville vært høyere priser 
når våre magasiner har lite vann. 
Og vi ville tapt på ikke å kunne 
ha den fleksibilitet i forsyningen 
kraftutveksling gir.

Norge er et vannkraftland og 
det vil vi også bli selv med be-
tydelig økt satsing på andre for-
nybare energikilder.  Ca 95 pro-
sent av vår el-produksjon er fra 

vannkraft. Det har mange forde-
ler, men også den ulempen at vi er 
sårbare ved nedbørfattige år. De 
siste 10 åra har produksjonen va-
riert fra den laveste på 106 TWh i 
2003 til den høyeste på 142 TWh 
i 2000. Det gir et spenn på 36 
TWh som tilsvarer om lag hele for-
bruket til norsk industri. Vi mener 
strømproduksjonen i Norge bør 
økes bl a fordi vi skal være enda 
bedre rustet til å møte situasjoner 
med lav strømproduksjon i Norge. 
Men da må vi også ha tanker om 
hvordan vi vil bruke overskudds-
strømmen i mer nedbørsrike år. 
Har vi ikke gode tanker om det, vil 
vi sløse kolossalt med denne vik-
tige ressursen, og strømmen vil bli 
langt dyrere fordi vi ikke får solgt 
overskuddskrafta. Kraftutveksling 
er en vinn-vinn situasjon.

Både EU og de fleste EU-land har 
store planer om utbygging av mer 
fornybar og ny fornybar kraft. EU-
kommisjonen har utarbeidet plan 
for å knytte det europeiske strøm-
nettet tettere sammen for å møte 
behovet for fornybar kraft. Det vil 
være å skusle bort Norges inter-
esser dersom vi lar være å henge 
oss på dette. En slik tilkopling vil 
gjøre det lettere å selge vår over-
skuddskraft, samtidig som det vil 
gjøre oss mindre sårbare når det 

kommer mindre nedbør i Norge. 
Hvorfor blir det kraftunder-

skudd i Norge i 2010? Det viktig-
ste svaret er at det har vært min-
dre nedbør enn i et normalår og 
at den ikke har falt på de rette ste-
dene i forhold til vannmagasinene 
som vi er avhengig av for å kunne 
produsere elkraft. Derfor er det i 
de siste månedene satt negativ 
rekord i produksjon av kraft i Nor-
ge. Produsentene har rett og slett 
vært nødt til å økonomisere med 
det vannet som er. Uten import vil-
le situasjonen vært dramatisk.

Vi har etterlyst en mer helhetlig 
energipolitikk der vi ser energipro-
duksjon og energiforsyning i sam-
menheng, og der energipolitikken 
blir sett i sammenheng med Nor-
ges klimapolitiske mål. Vi er over-
bevist om at Norge kan oppnå fle-
re mål samtidig. Vi har god tro på 
at regjeringa vil lytte på oss.

Hans Felix,leder i El & IT Forbundet og
Arve Bakke,leder i Fellesforbundet

Kraftpriser og strømnett til besvær

Tar til motmæle: Forbundsleder Arve Bakke i Fellesforbundet (t.v.) og Hans O. Felix i EL & IT, er uenige med for-

bundsleder i Industri Energi, Leif Sande. Foto: Erlend Angelo; Magasinet for fagorganiserte og Christine Skårberg Dahl, Nettverk

Deltid – hovedsak på Aps landsmøte
Ufrivillig deltidsarbeid henger utvilsomt 

sammen med levekår. Det må nå en gang 

for alle ryddes opp i den jungelen av tur-

nusordninger samt unnskyldninger for ikke 

å få dette til. Det koster samfunnet, og ikke 

minst de dette gjelder, alt for mye å la være. 

LO Vest-Agder håper derfor at dette blir sak 

nr. 1 på landmøtet til Arbeiderpartiet, slik 

Vest-Agder Ap nå jobber for.
Elisabeth Haaversen,
 LOs distriktssekretær i Vest-Agder                                       

Arkivfoto: Sissel M. Rasmussen
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Bygg gasskraftverk

[DEBATT]

det gjennom å regulere tilgangen 
på energi. Etablerer vi dette mar-
kedet som et europeisk marked 
slik Bakke og Felix vil, har vi mis-
tet all kontroll, og strøm blir fullt 
og helt en vare som skal omset-
tes til markedspris.

Det er åpenbart for alle som 
vil se at kraftselskapene tøm-
mer vannmagasinene for å tje-
ne penger. Dette er noe også EL 
og IT har vært opptatt av tidlige-
re. Så når Felix nå, når bassenge-
ne er på det laveste for årstiden 
noen gang, begynner å dra fram 
samme retorikk om kuldebølger 
og nedbørsmangel som vi hører 
fra kraftselskapene, må vi stille 
spørsmål om hvilket ærend han 
er ute i. Poenget er at vannmaga-
sinene har vært lave i hele år. Fra 
sommeren og utover har de jevnt 
over vært 20 prosent lavere enn 

for det som er normalt for årsti-
den. Ingenting har vært gjort. 

Kraftselskapene har latt seg 
friste av fortjenesten og vi går 
vinteren i møte med vannmaga-
siner som er på historiske lavmål. 
Så når vi får en kuldebølge er ikke 
dette en forklaring, men en ad-
varsel om hva som skjer i et sam-
funn som har forsømt seg med 
tanke på egen forsyningssikker-
het basert på kortreist kraft. 

Det jeg tok til orde for i høst 
var å stille krav til magasinfylling 
og bruke strømeksport som et 
virkemiddel for å regulere dette.  
At en stans i eksporten skal gi 
oss høyere strømpriser er kun en 
mulighet dersom man legger inn 
at alle som selger strøm til oss 
skal «hevne» seg ved å nekte oss 
å kjøpe fra dem. Hvorfor skulle 
noe slikt skje? 

Hvorfor skal noen si fra seg 
en god forretningsmulighet av 
en slik grunn? Det blir bare lat-
terlig å hevde noe slikt. Handel 
med kraft over landegrensene er 
ikke en solidaritetshandling. Og 
om noen skulle hevde det, så er 
det uansett ingen som er så «soli-
dariske» som oss. Vi forsyner Eu-
ropa med 1 000 Twh energi per 
år i form av strøm og gass, mens 
det vi får i retur knapt har over-
steget 10 Twh. 

Mitt alternativ er at i stedet for 
å bygge flere utenlandskabler for 
å flytte på kraft, så bruker vi heller 
pengene på å bygge ut ny kraft 
her hjemme. Vi trenger selvsagt 
kabler, men energiutfordringen 
bør først og fremst løses med ut-
bygging av ny og kortreist kraft. 

I dag produserer vi i overkant 
av 10 Twh med gasskraft i Nor-

ge, mer energi enn vi importerer. 
Energiproduksjon i Norge ba-
sert på vår egen naturgass kun-
ne og burde vært doblet i løpet 
av kort tid. Vi har også store mu-
ligheter på andre områder gjen-
nom effektivisering og utbygging 
av fornybar energi. Da hadde vi 
ikke hatt noen strømkrise eller en 
svært anstrengt forsyningssik-
kerhet som tvinger oss til å im-
portere forurensende og fordy-
rende kraft fra våre naboland. Da 
kunne vi gått vinteren i møte uten 
å frykte kolossale strømregnin-
ger på nyåret. Da kunne vi igjen 
reist oss som verdiskapingsna-
sjon basert på våre egne natur-
gitte forutsetninger. 

Leif Sande, 
Forbundsleder i Industri Energi

Kraftunderskuddet i Møre 
og Romsdal er anslått til 6 
twh. Sist vinter skapte dette 
strømpriser på opp mot 14 
kr kw/t, noe som igjen skap-
te problemer både for næ-
ringslivet og den enkelte for-
bruker. 

Siden det nå er lite vann i magasinene og Sve-
rige kanskje ikke kan levere nok kraft, kan det 
bli en dyr strømvinter dette året også.

Vi er bekymret for at næringslivet og for-
brukerne i vår landsdel ikke vil bli likestilt med 
resten av landet, og at dette skaper skjeve 
konkurranseforhold innenfor industri og næ-
ringsliv, samt etablering av ny industri

I tillegg bekymrer vi oss for den enkelte for-
bruker, som urettvist i forhold til resten av lan-
det må betale regningen for en for dårlig plan-

legging av landets strømforsyning.
  Vår mening er at det må bygges gass-

kraftverk  i Fræna snarest  mulig, og i tillegg 
flytte månelandingsprosjektet for rensing  fra 
Mongstad  til Fræna. 

Sigmund Johansen,   
klubbleder Fellesforbundets Bedriftsklubb 
ved Glamox

[ANDRE FAGBLADER]
«(…) Tallene næringen selv operer 
med, tilsier at 100 000 mennesker i 
Norge er ansatt i bedrifter i den mari-
time klyngen. I Underkant av 20 000 
av disse er sjøfolk. For de landbaserte 
bedriftene er det naturlig å tenke seg 
at virkningene for samfunnet, ligger 
nærmest der bedriftene er lokalisert. 
Når det gjelder sjøfolk, er situasjonen 

helt annerledes. De bor overalt.
Statistikken viser at selv i bergsta-

den Røros, drøye 600 meter over 
havet og langt inn mot svenskegren-
sa, er det bosatt 11 sjøfolk. Som alle 
andre arbeidstakere betaler sjøfolk 
kommuneskatt, og legger igjen sto-
re deler av hver lønning i nærheten 
av hjemstedet. Enten det er i kommu-

nale avgifter, på matbutikken eller på 
bensinstasjonen.

Sjømannsorganisasjonene har 
i alle år kjempet for å sikre norske 
sjøfolk arbeid. Oversikten over hvor 
sjøfolkene er bosatt beviser at gode 
rammevilkår for den maritime nærin-
gen ikke bare er god kystpolitikk. Det 
er god politikk for hele landet.»



I LO-Aktuelt nr. 20 
hadde Arve Bakke 
og Hans Felix et fel-
les debattinnlegg un-
der tittelen «Kraftpri-
ser og strømnett til 
besvær». Kanskje det 
heller skulle stått «Po-
litikere til besvær for 
strømkunder», undrer 
Jan B. M. Strømme.

For på baksiden av det samme 
LO-Aktuelt nr. 20 oppsumme-
rer tegneren Eriksen hvordan si-
tuasjonen fortoner seg for strøm-
kundene: «Beklager, det finnes IN-
TET alternativ. Prisene stiger når 
det er for lite eller for mye eller 
sånn passe med vann i magasine-
ne, skjønner’u…» 

Heldigvis finnes det en løsning. 
Den er enkel. Det må selvfølge-
lig produseres nok strøm i forhold 
til etterspørselen, og strømnettet 
må bygges ut slik at hele landet 
får dekket sitt strømbehov. Dette 
klarte politikerne før, den gang Ar-
beiderpartiet var lokomotivet som 
trakk landet framover. 

Forklaringen på det underlige 
fenomenet som nå har inntruffet, 
skyldes at regjeringen har  be-
stemt det motsatte av hva Arbei-
derpartiet bestemte før. Den har 
bestemt noen regler som gjør at 
kraftproduksjonen stopper opp. 
Når kraftforsyningen svikter skal 
strømprisen gå opp. For noen 
i regjeringskonstellasjonen kan 
strømprisen aldri bli for høy! Re-
gjeringen får det akkurat som re-
gjeringen har bestemt. Strømkun-
dene og industrien får probleme-
ne! 

Vi trenger debatten om at pri-
sen for strøm ikke blir for høy, sier 
Arve og Hans. Men er man egent-
lig interessert i debatt når man 

fastslår at man er helt uenig i at 
politikerne skal innføre en sikker-
hetsklausul for strømforsyningen 
til eget samfunn. Konsekvensen 
av å være mot en slik sikring be-
tyr nemlig at for mye vannkraft blir 
eksportert. Da blir det for lite kraft 
til det norske samfunnet!

Det norske kraftunderskuddet, 
som på denne måten bare øker, 
må derfor kompenseres med im-
port av dyrere kraft. Slik importert 
kraft er enten forbudt å produsere 
eller har slike restriksjoner at det i 
praksis ikke er mulig å produsere 
den i Norge. Selv om denne kraf-
ten kommer fra olje, gass og kull, 
som Norge eks-porterer mye av! I 
tillegg importerer vi     kjernekraft, 
som det ikke er tillatt blir produ-
sert i Norge. Hvordan er det mu-
lig å forsvare en slik vanvittig, selv-
pålagt og klønete energipolitikk?

Innen EU/EØS er Norge den 
desidert største energinasjonen. 
I 2009 (siste år med data for et 
helt år) produserte Norge olje, 
gass, kondensat og kull tilsva-
rende 2 727 TWh. Det er ca 23 
ganger norsk årlig middel vann-
kraftproduksjon. Dette energi- 
kvantum går i hovedsak til ek-
sport og utgjør cirka 11 ganger 
Norges årlige totale energifor-
bruk. I EU må 54 prosent av ener-
giforbruket importeres. Norge har 
Europas høyeste andel fornybar 
energi. 6 ganger høyere enn EUs 
gjennomsnitt på cirka 10 prosent. 
Med dette bakteppet er det altså 
at noen hevder at vi må ekspor-
tere så mye  vannkraft at vi tøm-
mer vannmagasinene våre og får 
for lite strøm selv. Ellers får vi ikke 
importere kraft når vi trenger det! 

De fleste EU-land, skriver Hans 
og Arve, har store planer om ut-
bygging av mer fornybar kraft, 
samt planer for å knytte det eu-
ropeiske strømnettet tettere 
sammen for å møte behovet for 
fornybar kraft. Dette må Norge 
koble seg til slik at det blir «lettere 
å selge vår overskuddskraft», sier 

Hans og Arve. Det ønsket er al-
lerede innfridd. Intensjonsavtalen 
er undertegnet. Men hvor i all ver-
den kommer  overskuddskraften 
fra? Er det kanskje den forven-
tede fremtidige fornybare kraf-
ten fra grønne sertifikater det er 
snakk om. Den kraften som nor-
ske forbrukere må subsidiere 
gjennom direkte høyere strømpri-
ser. Forbrukerne skal altså subsi-
diere kraften for at den skal kunne 
eksporteres? Eller er det havvind-
møller, som staten må subsidie-
re, altså skattebetalerne, som skal 
sørge for at Norge skal «få være 
med» i  nettverket?  Det nettver-
ket som strategene bak vil knytte 
til fastlands-Norge slik at de kan 
tappe Norge for ren  vannkraft når 
det er for lite vind offshore til å dri-
ve vindmøller.   

 Vi har etterlyst en mer helhetlig 
energipolitikk, sier Hans og Arve, 
og sier at de har god tro på at re-
gjeringen vil lytte til dem. Ja, det 
har manglet en helhetlig energi-
politikk i flere tiår nå, men det er 
ikke dermed sagt at alle innspill er 

like smarte å følge når en enhet-
lig energipolitikk skal meisles ut.

En helhetlig energipolitikk må 
kvitte seg med teoretiske og ide-
ologiske særinteresser om vi skal 
få oppleve å se slutten på den 
særnorske og håpløse energipo-
litikken. 

Den uheldige regjeringsallian-
sen vi har skaper problemer og 
usikkerhet for forvaltningen av 
energiressursene, for handlings-
rommet for  petroleumsvirksom-
heten og for rammevilkårene for 
industrien vår. Det må åpnes for 
gasskraftverk i Norge uten krav til 
CO

2
-rensing. Gasskraft er en mil-

jøkraft i EU og da er den selvfølge-
lig det samme i Norge! Nå må vi få 
en helhetlig og proaktiv energipo-
litikk, som står i stil med Arbeider-
partiets historie! 

Mitt håp for 2011 er at  Arbei-
derpartiet skal komme til sans og 
samling! 

Jan B. M. Strømme
Tidligere oljesekretær i LO og tidli-
gere utreder i Kjemisk Forbund/In-
dustri Energi.        
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Vi i nord må stå 
samlet om en poli-
tikk som går for å ut-
vikle, ikke konserve-
re og avvikle, skriver 
Øivind Silåmo.

Hvorfor hadde Nord-Norge en 
netto utflytting fra 2004 til 2009 
på 18 315 personer?  Hvorfor ut-
gjorde aldersgruppen 20-39 år 
60 prosent av utflyttingen? Når 
vi i tillegg vet at denne gruppen 
er de som har barn mellom 0 til 
16 år så utgjør de under 40 år 
opp mot 80 prosent av netto ut-
flytting fra landsdelen. Dette er 
en befolkning som tilsvarer en by 
på Narvik eller Alta sin størrelse.

Jeg tror ikke det finnes noe en-
kelt svar på dette, men jeg me-
ner at vi som samfunn må være i 
stand til å finne noen årsaker og 
gjennom det søke å bøte på pro-
blemet. For at det er et problem 
er jo de fleste enige om. Blir vi for 
marginalisert vil landsdelen forvi-
tres fortere. Det å utnytte ressur-
ser må bety at det fortsatt skal bo 
folk i landsdelen.

I rike Norge har vi fått man-
ge muligheter, som vi ikke had-
de for en generasjon siden. De 
fleste tar høyere utdanning. Noe 
av denne utdanningen må du rik-
tig nok ut av landsdelen for å få. 
I tillegg har vi et arbeidsliv som 
ikke har overskudd på arbeids-
plasser for mennesker med høy 
utdannelse.

En annen erkjennelse er at i en 
landsdel med i underkant av en 
halv million mennesker og halve 
landet geografisk, har vi et svært 
begrenset lokalt marked. Det er 
flere som i løpet av en dag går på 
kafé i Paris enn det er innbyggere 
i landsdelen. Derfor tror jeg at en 
av våre største muligheter er at vi 
har råvarer som verden etterspør. 

Vi må erkjenne at næringslivet i 
perifere strøk er mer avhengige 
av naturresursene for å fungere 
enn næringslivet i tettbefolkede 
områder som har et stort marked 
utenfor stuedøra. Blir vi enige om 
det er vi kommet et godt stykke 
på vei.

Så synes jeg vi som bor i 
landsdelen bør stille oss spørs-
målet om vi er så «spesiell» at de 
løsninger som har ført til vekst og 
velstand i andre deler av landet 
ikke kan fungere hos oss.

Landsdelen har politisk, i alle 
fall fra 1945 og fram til i dag, blitt 
sett på som «spesiell» av våre po-
litikere, og kanskje har vi også 
følt oss bekvemme med «pak-
ker» og andre særordninger. Til 
og med i Stortingsmeldingen fra 
1971 «de ti oljebud» lyder bud nr. 
9: Det velges et aktivitetsmønster 
nord for 62.  breddegrad som til-
fredsstiller de særlige samfunns-
politiske forhold som knytter seg 
til landsdelen. Så kan en spørre 
seg hva som er forskjellig akku-
rat sør og nord for 62. bredde-
grad? Vi har til og med vært så 
spesielle at vi fra 1929 til 1969 
ikke engang fikk spille i den nor-
ske fotballigaen, men hadde en 
egen liga. Seks år etter at vi ble 
en del av den norske liga tok Bo-
dø-Glimt cupmesterskapet i Nor-
ge. Betyr ikke det at når vi har 
fått muligheten har vi klart det? 
Er det slik at vi er pålagt en del 
politiske begrensninger som i 
dag sperrer for utviklingen?

Til slutt vil jeg prøve å gi svar 
på noen av problemstillingene 
jeg har reist og hva jeg tror vi kan 
gjøre:

•  Landsdelen må få ta sine 
naturressurser i bruk. Det-
te gjelder også eventuelle 
olje- og gassresurser. Dis-
se resursene har gitt vekst 
og velstand i landet, også i 
Nord- Norge. Hvorfor skal vi 

ikke utnytte dette potensia-
let til landets og landsdelens 
beste?

•  Vi må bygge ut potensia-
let på fornybar energi, vann, 
vind og tidevann. Og også 
bruke den til industriproduk-
sjon i landsdelen.

•  Vi må satse på bioprospek-
tering. Kanskje skjuler våre 
havområder ressurser som 
vi i dag ikke vet om, men 
som i fremtiden kan gi oss et 
stort industrielt utviklingspo-
tensial.

•  Vi må bygge ut samferd-
sel og annen infrastruktur, 
først og fremst vei- og hav-
nestruktur. 

•  Vi må lete etter malmer og 
mineralressurser og utvikle 
disse. La oss lage et «Statoil» 
på land som både har lang-
siktig kapital og kompetanse 
for en slik satsning. Kombi-
nasjonen malmer, mineraler 
og naturgass er svært spen-
nende.

•   Vi må fortsette å utnytte po-
tensialet innenfor fiskeri og 
oppdrett med de fordeler 
vi har langs vår langstrakte 
kyst og hav. Tør vi ta de nød-
vendige politiske grep for å 
gjøre dette?

•  Så må vi sørge for at utdan-
ningsinstitusjonene i lands-
delen blir best på kunnskap 
om de satsningsområdene vi 
legger vekt på.

•  Vi må tegne et nytt bilde av 
landsdelen med et hav av 
muligheter som unge men-
nesker vil være med å ut-
vikle. Selv om kystfiske og 
reindrift er viktige næringer, 
tror jeg at vi må være villige 
til å legge til side prospekt-
kortene med sjarken og rei-
nen. Det nye bildet må ten-
ne de som vil utvikle «nybyg-
gerne».

Til slutt vil jeg peke på at mye 

av det jeg har nevnt som utvik-
lingspotensial vil skape ster-
ke motkrefter både her og i re-
sten av landet. Hvorfor, hvis det-
te kan være med å utvikle lands-
delen? Jeg tror mange ser på vår 
velstand som en selvfølge og at 
vi ikke trenger å gjøre noe for å 
opprettholde den. Store deler av 
Norges befolkning ser Nord-Nor-
ge som et naturreservat for re-
kreasjon som vi bør bevare som 
det er. Vi ser også at en aktiv mil-
jøbevegelse, som også har poli-
tiske partier, direktorater og de-
partementer i ryggen, fremhever 
blant annet olje- og gassektoren 
som en ødeleggende kraft. Der 
de mest aktive vil bevare lands-
delen som et tidløst naturreser-
vat. 

Andre igjen har dømt oss til 
å leve av fiske og «turisme og 
sånt». Så utfordringen for oss 
som bor og virker her er at vi kla-
rer å unngå den marginaliserin-
gen av landsdelen som dette po-
litiske spillet legger opp til. Der-
for må i alle fall vi som har adres-
se i landsdelen stå samlet om en 
politikk som går for å utvikle, ikke 
konservere og avvikle.

Øivind Silåmo, 
prosjektleder for LOs Nordområde-
prosjekt og medlem av Regjeringens 
Nordområdeutvalg.

Utnytt nordområdene
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undringundring

Kutt i uføretrygden 
er brudd med grunn-
leggende prinsipper 
i velferdssamfunnet, 
fastslår Pål Kjærstad.

Den rødgrønne regjeringa med 
Arbeiderpartiet i spissen har 
varsla framtidige kutt i uføre-
stønaden. Det er fortsatt usikkert 
nøyaktig hvordan stønaden blir 
utformet i framtida, men de sier 
at to prinsipper ligger fast. Ufø-
retrygden skal beskattes på linje 
med annen inntekt, og uførepen-
sjonen skal levealderjusteres. I 
tillegg ser det blant annet ut til at 
det behovsprøvde barnetillegget 
til uføre skal reduseres.

Uføre er blant de svakeste i 
samfunnet. De har dårlig helse 
eller kan av andre grunner ikke 
delta i det ordinære arbeidslivet. 
Allerede i dag har uføre mindre å 
rutte med enn dem som står i ar-

beid. Kutt i stønaden til uføre vil 
derfor ramme de svakeste i sam-
funnet sterkest.

NTL Forskningsinstitutter me-
ner at kutt i uførestønaden er et 
brudd med grunnleggende prin-
sipper i velferdssamfunnet. Stø-
naden burde være tilstrekkelig til 
at de uføre har en inntekt å leve 
av. Dette er snakk om økonomisk 
trygghet for de svakeste. Påstan-
der om at stønaden i dag er så 
høy at den holder folk utenfor ar-
beidslivet kjenner vi igjen fra høy-
residas motstand mot trygder. I 
dag bruker den rødgrønne re-
gjeringa tilsvarende argumenta-
sjon når de snakker om arbeids-
linja og diskuterer kutt i uføre-
stønaden. 

NTL Forskningsinstitutter me-
ner derfor at fokus i debatten om 
stønad til uføre er feil. Ved å fo-
kusere på at uføretrygden er for 
god, slik at den bidrar til å holde 
folk ute av arbeidslivet, glemmer 
man det vesentlige – at uføre-
trygden skal gi økonomisk trygg-

het for de svakeste. Debatten fo-
kuserer på framtidige kutt i ufø-
restønaden. Også blant motstan-
derne av kutt er det få som stil-
ler spørsmålet om de uføre fak-
tisk kan leve av den stønaden de 
mottar i dag, eller om den kan-
skje til og med bør økes i fram-
tida.

Vedtak om kutt i uførestøna-
den, og om hvordan eventuel-
le kutt endelig skal utformes, er 
utsatt. Det er derfor viktig at vi 
tar denne kampen nå. NTL Fors-
kningsinstitutter krever derfor:

•  At LO-kongressens vedtak 
om at ytelsene til de uføre 
må ligge minst på dagens 
nivå

•  At beregningsgrunnlaget for 
tap av framtidig inntekt ligger 
minst på dagens nivå

•  At uføretrygden i framtida 
ikke skal beskattes som ar-
beidsinntekt

•  At uførepensjonen ikke skal 
levealderjusteres

•  At behovsprøvd barnetillegg 
til uføre ikke reduseres

•  At arbeidslivet legges bedre 
til rette for å kunne kombine-
re arbeid og uføretrygd

Vi krever at LOs ledelse føl-
ger opp LO-kongressens klare 
vedtak og presser regjeringen 
til å snu i saken. Her har LO-le-
delsen en gylden anledning til å 
vise hvor godt det faglig-politis-
ke samarbeidet fungerer. Vi kan 
IKKE akseptere at de svakeste 
i samfunnet får det enda verre. 
Det er et samfunnsansvar å sikre 
også deres levestandard.

Pål Kjærstad,
 leder NTL Forskningsinstitutter  
    
    
    
 

Nei til kutt i uføretrygden
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1.
Sosialisme er  kritisk, vurderende 
og skapende tanker/teorier om 
mennesket i kollektivet. Mennes-
ket kan ikke eksistere annet sted 
enn i et kollektiv. Robinson Cru-
soe vil ikke kunne finnes.

Sosialisme som en forening av 
teori og praksis undersøker «det 
som er» – det vi kaller «virkelig-
heten».

       
2.

Sosialisme er en etisk teori – 
nettopp for det høyteknologiske 

samfunn. Den sier noe om hvor-
dan relasjonene mellom mennes-
kenes bør være for å utvikle det 
beste i en hver.

3.
Sosialisme er pedagogiske teo-
rier om betingelsene for formin-
gen av mennesket – det vil si de 
sosiale samlivsformers betyd-
ning for utviklingen av mennes-
ket. Dette betyr at organisasjo-
ner, institusjoner og samfunn stu-
deres og vurderes ut fra et peda-
gogisk synspunkt.

4.
Sosialisme er en del av et omfat-
tende filosofisk/praktisk system 
– demokrati – som bygger på en 
bestemt oppfatning av tilværel-
sen og menneskets plass i den. 
Det betyr at sosialisme også om-
fatter religiøse relasjoner.

5.
Sosialisme er en forening av teo-
ri og praksis. Derfor kan ikke so-
sialisme innføres i form av politisk 
vedtak. Sosialisme vil utvikles or-
ganisk som livet selv og vil alltid 

være underkastet menneskets 
egen vurdering og skaperevne.

Det er nødvendig at disse tanker 
blir gjenstand for drøftinger rundt 
om i bevegelsens organer/orga-
nisasjoner.

Odd Holtenes Andreassen

Fem teser om sosialisme
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[DEBATT] på randenpå randen

Denne historien er gjenfor-
talt med tillatelse fra Mats 
Roger. Alle Mats Roger sine 
historier har han enten opp-
levd selv, eller så kommer 
de fra mer eller mindre sik-
re kilder.

– Hvordan kan du hate 
jula, spurte hun. 

Med et fårete smil bak en 
disk på Oslo City skannet 
hun julegaver inn i kassa. 
Mats Roger sto på den an-
dre siden med gjennomblø-
te sko og bukser som hadde 
trukket vann opp til knærne. 
I det som føltes som en li-
ten evighet hadde han tvi-
holdt på et minibiljardbord 
til en av djevelungene i slek-
ta, og nå forbannet han køen 
med styggedomsord rettet 
mot hele julestria. Som van-
lig hadde jula kommet som 
nissen på kjerringa til tross 
for at handelsstanden had-
de fortalt Mats Roger at Je-
sus elsker dyre pakker helt 
siden begynnelsen av okto-
ber.  

– Jeg hater dette her. Folk, 
gavestri, mødre med dritt-
unger på slep opp rulletrappa. 

Mats Roger har visst et nært slektskap 
til Grinchen.

– La oss starte med mattradisjonene, 
sier Mats Roger. 

– Det som ikke er fett, smaker beskt, og 
det er tross alt en grunn til at vi bare spi-
ser julemat en gang i året. Vi har lutefisken 
som etterlater seg en skarp lukt av promp 
som sitter i veggene gjennom hele romjula. 
Rakefisken, denne råtne retten, må vi bru-
ke løk for å døyve smaken av, og rømme for 
å døyve smaken av løken. Svineribba, som 
er de delene av grisen vi er for sunne til å 
unne oss resten av året, er i beste fall fett 
ispedd et snev av kjøtt. Og hva faen er pin-
nekjøtt? Disse kulinariske fattigmannsret-
tene skylles ned med akevitt, en type potet-

sprit, en slags foredlet hjemmebrent, som 
smaker døden, og som ikke har noen an-
nen tilsynelatende funksjon enn å gjøre on-
kel Arne drita, samt gi deg en hodepine fra 
helvete. Vi må heller ikke glemme juleølet: 
Dette mørke, tunge, feite sølet som alle går 
fra konseptene for å få tak i allerede i midt-
en av oktober. At juleølet smaker bedre enn 
lys tsjekkisk pilsner er en tillært tro på lik 
linje med at ei jomfru ved navn Maria fødte 
en snekker for 2 000 år siden.

– Apropos… hadde jeg vært idiot nok til 
å smelle en 15-åring på tjukka, ville også 
jeg ha påstått at hellige makter burde hol-
des ansvarlig. 

 – Jula er også en tid for forsoning med 
gamle klassekamerater. Folk du aldri snak-
ker med, men som av uante grunner har 

lagt deg til på Facebook, 
skal på død og liv fortelle 
deg på byen hva de holder 
på med og hvor lykkelige de 
er. Din eneste egenlykke er å 
oppdage at dama som dum-
pet deg på videregående er 
blitt enda feitere siden i fjor. 

Hvorfor man på død og liv 
skal la en tysk tradisjon fra 
1500-tallet, og som for øv-
rig ikke har noe som helst 
med Jesus å gjøre, bli det 
viktigste symbolet på hus-
fred, har gått Mats Roger 
hus forbi. 

– Det minner om en full 
manns verk. Siste rest av 
samlerinstinktet. I kollektiv-
tiden kunne han riktignok 
våkne opp med både gate-
skilt og sykkelrester i sen-
ga, men han pyntet det da 
ikke med lys og satte det ut 
i stua. 

  Mats Roger hadde hå-
pet at juletrær var blitt umo-
derne i disse tider. Men han 
oppdaget en dag at hans 
mer etablerte kompiser – 
småbarnspappaene – dro 
bartrær opp Grünerløkka, de 

også, tre dager før nissen banker på døra. 
Høyst sannsynlig er de blitt fortalt av sine 
bedre halvdeler at denne avgudsdyrkelsen 
er artig for ungene, men like sannsynlig er 
denne turen ut av huset, med en pitstop 
innom puben, det som trengs for å beva-
re god julestemning i heimen, ifølge Mats 
Roger.     

Selv er han tilhenger av mistelteinen. 
Den har i det minste en funksjon som kan 
fremtvinge kjærlighet i like stor grad som 
juleøl og akevitt, og henger under alle dør-
åpninger i Mats Rogers hjem fra septem-
ber til påske. 

 

Ali B

Mats Roger og Grinchen

Illustrasjon: Else Sofie Ruud



 42 LO-AKTUELT 1s2011

Jobb& 
juss
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Fortrinnsrett for midlertidige

Sykmelding, utbrenthet og arbeidsulykke
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Kan sykmelding på grunn 
av utbrenthet regnes som 
arbeidsulykke? Eller hva er 
arbeidsulykke på et kontor, 
personalkonflikter som fø-
rer til fravær?

sentrale og gode spørsmål. Ar-
beidsulykker er definert som 
en plutselig og ytre hendel-
se som fører til skade. Grense-
ne er over tid satt og tolket i en 
del rettsinstanser, men fortsatt 
står vi tilbake med den akutte 
hendelsen; vi trår feil på ram-
pa og faller utfor, får fingeren i 
klemme i maskinen, stikker oss 
på kniven, brenner oss på ele-
menter etc. I tillegg har vi to for-
skrifter som definerer yrkessyk-
dommer, klimasykdommer og 
epidemiske sykdommer som 

skal sidestilles med yrkesska-
de, og sykdommer og forgift-
ninger mv. som skal sidestilles 
med yrkesskade.

Vi vil ikke finne utbrenthet i 
disse oppramsingene. Heller 
ikke overbelastning av muskler 
og skjelett gjennom år med 
dårlig tilrettelagte jobber gir 
rettigheter til yrkesskade. det-
te er opplagt et område for fag-
lig og politisk arbeid. 

På et kontor vil man natur-
lig være oppmerksom på kon-
torstolen og plassering av PC-
skjermen. Man gjennomfører 
kanskje årlige runder med hjelp 
av bHT f or å sikre en optimal 
kontorarbeidsplass. det er ikke 
vanskelig å få seg en ny stol om 
det skulle være behov. Alt ut fra 
en vanlig risikovurdering; vond 

stol kan gi vond rygg. Hvilket 
fører til at arbeidsgiver plikter 
å iverksette nødvendige tiltak. 

Ulikt når det gjelder mer 
sammensatte lidelser, og slike 
som kommer snikende. Vi dri-
ver hverandre hardt over lang 
tid; oppgavene blir flere, flek-
sitida hoper seg opp og resul-
tatkravene blir strengere. når 
mestringsmuligheten vår redu-
seres, øker risikoen for at noen 
(ikke alle) kan få uforsvarlig be-
lastning. En og annen blir sjuk 
av det. I slike tilfeller virker det 
som om det er den enkelte ar-
beidstakeren som har skylda. 
det er nok på tide at vi ser kri-
tisk på hvordan vi organiserer 
arbeidet, og tar inn over oss at 
vi har ulik tålegrense for belast-
ningene vi blir utsatt for. det er 

ikke nødvendigvis rettferdig at 
det er de sterkeste (og usårli-
ge) som skal definere norma-
liteten.

Helt til slutt: Alle sykdommer 
som kan skyldes arbeidssitua-
sjonen, skal registreres. dette 
gjelder ikke bare sykdommer 
som er definert som yrkessyk-
dom etter folketrygdloven. be-
lastningssykdommer og psy-
kiske lidelser påført over tid er 
ikke yrkesskade i folketrygdlo-
vens forstand, men skal likevel 
registreres. det er i alle fall en 
start på en diskusjon i bedrif-
ten.

Arne Bernhardsen,
redaktør i Gyldendal Arbeidsliv

I henhold til arbeidsmiljølovens § 14-2 
(2) gjelder lovens fortrinnsrett også 
for arbeidstaker som har vært midler-
tidig ansatt og som på grunn av virk-
somhetens forhold ikke får fortsatt an-
settelse. dette gjelder dersom midler-
tidighetsvilkåret i arbeidsavtalen din 
ikke skyldtes at du var vikar. siden du 
har vært ansatt minst 12 måneder de 
to siste årene fyller du også vilkåret i 
§ 14-2 (3). Fortrinnsretten gjelder i ett 
år fra du fratrådte stillingen, og gjelder 
ved ny ansettelse i den virksomheten 

du har arbeidet for å utføre arbeids-
oppgaver du er kvalifisert for.

Kristin Bomo,
advokat i LO

Jeg har vært midlertidig ansatt 
hos en arbeidsgiver i totalt to år, 
men måtte fratre stillingen ved 
utløpet av den siste kontrakten 
i september i år. Det ser imidler-
tid ut til at det blir behov for ny 
arbeidskraft i bedriften innenfor 
samme oppgaver som jeg har ut-
ført. Har jeg noen bedre rett til å 
få dette arbeidet enn andre som 
eventuelt søker jobb der. 
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[bøKEr] Finansminister Sigbjørn Johnsen

Orden i eget hus

det er dramatiske tider i europeisk økonomi. En alvorlig 
statsøkonomisk krise har oppstått i kjølvannet av finans- 
krisen, samtidig som arbeidsledigheten er svært høy. det  
er lett å tenke at dette ikke vil skje hos oss og at vi ikke vil bli 
berørt. det er ikke sant. Vi er avhengig av at Europa lykkes, 
rett og slett fordi landene i Europa er våre viktigste  
handelspartnere. 

Utviklingen har særlig skapt 
problemer for eurosamar-
beidet, der felles valuta stil-
ler store krav til koordine-
ring på mange politikkområ-
der. Tvil i markedene om lan-
denes evne til å betjene sin 
gjeld framover trakk statsren-
tene kraftig opp i flere euro-
land gjennom første halvår i 
fjor, i enkelte tilfeller til nivå-
er som ikke er bærekraftig 
over tid. 

En lærdom mange har truk-
ket, er at budsjettpolitikken 
ikke var forsiktig nok i forkant 
av krisen. Land som ikke sat-
te nok til side i gode tider, sli-
ter nå med store underskudd, 
høy og økende statsgjeld og 
sviktende tillit. Flere land er 
kommet i en situasjon hvor de 
må stramme inn i budsjettpo-
litikken samtidig som ledighe-
ten er svært høy.

Veien tilbake til bærekraf-
tige statsfinanser er kreven-

de. OECd har anslått at det 
er nødvendig med budsjett-
innstramminger tilsvarende 
5 prosent av bnP for OECd-
området sett under ett for å 
stabilisere gjelden i forhold 
til bnP. Tilsvarende innstram-
minger for norge ville utgjort 
mer enn 100 milliarder kro-
ner. Innstrammingsbehovet 
økes ytterligere av stigende 
utgifter til pensjoner og hel-
se- og omsorgstjenester et-
ter hvert som befolkningen 
blir eldre. 

Så mange som 34 millioner 
antas å ha blitt arbeidsledige 
som følge av finanskrisa ver-
den over.  I gjennomsnitt er 
nå hver tiende arbeidstaker 
i eurolandene uten arbeid. 
dette er alvorlig. Arbeids-
ledighet er et stort problem 
for den enkelte, men også et 
stort samfunnsproblem.  Høy 
ledighet som vedvarer over 
tid, kan føre til sosiale spen-
ninger og ustabil utvikling. 
den høye ungdomsledighe-
ten gir særlig grunn til uro. I 
mange sammenhenger snak-
kes det nå om «den fortap-
te generasjon» som følge av 
dette. 

Vi har sett betydelig uro i 
flere europeiske land de sis-

te månedene. Mange er na-
turlig nok redde for arbeids-
plassene sine og for at sosi-
ale sikkerhetsnett ikke lenger 
vil være der når de trengs.

Det som skjer i Europa er 
viktig for oss. størstedelen av 
vår handel er med EU-land, 
og vi har erfart hvor fort uro 
i finansmarkedene kan spre 
seg mellom land. regjerin-
gen følger derfor utviklingen 
nøye. Heldigvis er hovedbil-
det i internasjonal økonomi 
at oppgangen etter finans-
krisen ser ut til å fortsette. Vi 
skal heller ikke se bort fra at 
budsjettinnstramminger i EU-
landene kan legge til rette for 
omstillinger og bedre res-
sursbruk som vil gi bedre vil-
kår for vekst og bærekraftige 
statsfinanser over tid. 

En viktig lærdom av utvik-
lingen i Europa, er betydnin-
gen av å holde orden i eget 
hus og føre en forsvarlig og 
bærekraftig økonomisk po-
litikk. det har vi klart og det 
er en viktig grunn til at vi har 
kommet oss godt gjennom fi-
nanskrisen. En ansvarlig og 
framtidsrettet økonomisk po-
litikk er derfor det beste vern 
mot framtidige kriser. 

Løvehjerte
En av de mer eventyrlige av 
fjorårets romaner var Thor-
vald steens historie om ri-
kard Løvehjerte (1157-1199). 
For de av oss som er blitt godt 
voksne, er dette en av histo-

riens sagnomsuste skik-
kelser. skal vi tro for-
fatteren, var Løvehjer-
te også en myte i sin 
egen tid. Kanskje ikke 
så merkelig når han 
i en alder av femten 

ledet et opprør mot sin 
egen far kong Henrik II. Fjor-
ten år senere ble han av paven 
valgt til å føre det tredje kors-
toget mot Jerusalem for å be-
kjempe muslimenes leder sa-
ladin. 

dette er forfatterens sjet-
te historiske roman. Med sitt 
barberte språk prøver steen 
både å få oss under huden på 
rikard og bli grepet av dra-
maet som utspiller seg rundt 
ham. Til tross for at alt burde 
ligge til rette for en forryken-
de historie, blir jeg aldri fengs-
let eller overbevist av verken 
hovedpersonen eller histori-
en. det blir skisser og kulis-
ser. Om noe, klarer han å for-
midle at det langt fra er åpen-
bart hvem som var Guds ut-
pekte eller djevelen, i disse 
dramatiske tidene som frem-
deles preger muslimenes for-
hold til vesten og de kristne.

                                    
sym

Thorvald steen
Løvehjerte
Forlaget Oktober
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Signert 
Svenn A. Nielsen

Gjør noe med været
Gjennom de siste 
hundre årene har 
vi gjort en mas-
se med været, og 
det stort sett uten 
å skjønne at vi 
gjorde det.

Svenn A. Nielsen, skribent og leder av helse- og omsorgskomiteen i Tromsø

Gjør noe lite for noe stort, re-
klamerer Odd Børretzen for re-
tur av flasker og bokser. Han 
ser så underfundig ut, Odd 
Børretzen. Som om han alltid 
tenker på noe hyggelig. Det 
har jeg også forsøkt i en jule- 
og nyttårstid – sitte litt og fun-
dere på noe hyggelig.

Ikke så lett, men i det siste 
har jeg spekulert mye på væ-
ret. «Alle snakker om det, men 
det er ingen som gjør noe med 
det», sa kjerringa og tok grun-
dig feil. Gjennom de siste hun-
dre årene har vi gjort en mas-
se med været, og det stort sett 
uten å skjønne at vi gjorde det.

For været, har jeg nå forstått, 
er slett ikke et resultat av Vår-
herres tilfeldige humør. Det 
regner heller ikke fordi engle-
ne gråter, og når det snør som 
det gjør nå om dagen kan det 
hende det skyldes vår egen rik-
dom. Været er et resultat av de 
handlinger vi beslutter oss for 
hver eneste dag.

Nå skal ikke dette være noen 
moralistisk monolog. Jeg gjør 
mange valg hver dag selv som 
ikke bidrar til å bremse den glo-
bale oppvarmingen. Jeg kjører 
ofte bil til jobben. Jeg kjøper 
mat innpakket i flere lag med 

plast og papir. Jo mer plast, jo 
mer vær, for å si det uvitenska-
pelig enkelt. 

Da bidrar jeg til global opp-
varming. Oppvarming? Her jeg 
sitter er det ingenting som ty-
der på noen som helst slags 
oppvarming. Her ved Golf-

strømmens normalt så milde 
kyst er det nå under 10 kulde-
grader, og det har vært slik len-
ge. Snø er det heller ingen som 
skal savne.

Jeg skjønner godt at folk blir 
forvirret. Jeg er forvirret selv. Jo 
mer vi advares mot global opp-
varming, jo kaldere blir det og 
jo mer nedbør får vi.
Forleden kom jeg over en ar-
tikkel i Aftenposten.no. Den sa 
som følger, fritt gjengitt: Havet 
er blitt varmere som følge av 
våre handlinger og økte CO

2
-

utslipp. Derfor fordamper hav-
vannet fortere, og stiger. Langt 
der oppe blåser jetstrømme-

ne rundt på en strøm av sta-
dig mer fuktig luft. Kulden om-
skaper lufta til iskrystaller. Og 
denne luften vil nordover. Så 
kommer sola. 

Her på den nordlige halvku-
le der vindene blåser blir sol-
strålene reflektert av iskrys-
tallene. Bort fra jorda. Varmen 
kommer ikke frem. Og når tett-
heten av lufta over oss blir stor 
nok daler snøenglene ned, og 
det skjer så visst ikke i skjul. 
Kaldere blir det altså fordi is-
krystallene hindrer strålene fra 
sola i å trenge ned til oss. Re-
sultat: Vi får mer vær for pen-
gene. Mer vind, mer nedbør. Vi 
som slett ikke trengte det.

Annerledes der de virkelig 
har behov for is, snø og vann. 
Der smelter isbreene i de høye 
fjellene og slettelandet under 
får stadig tørrere kår. Alle får 
vi mer av det vi hadde fra før. 
Bra? Neppe! Havet blir varme-
re og stiger høyere opp i fjæ-
resteinene. 

Godt nytt år! I dag tar jeg 
bussen. Jeg må forsøke å få 
gjort noe med været.

’
Været er et  
resultat av de 

handlinger vi  
beslutter oss for 
hver eneste dag.
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Ikke en nasjon av latsabber

I Norge er tre av fire i arbeid. Like fullt kan det enkelte ganger 
virke som om vi er en nasjon av arbeidssky individer. Jobber vi 
lite i forhold til andre nasjoner?

Med så høy yrkesdeltakelse er 
det selvsagt ikke grunnlag for å 
si at vi er arbeidsskye. 

Det er imidlertid slik at vår 
gjennomsnittelige arbeidstid er 
lav. Dette skyldes at vi har stort 
innslag av deltid, men også at 
fritid og permisjonsmuligheter 
er større enn i de fleste andre 
land. Det er viktig å understre-
ke at våre permisjonsrettighe-
ter er en viktig forutsetning for 
den høye yrkesdeltakelsen.

NHO tegner et dystert bilde 
av framtida til den norske 
velferdsstaten. Er det en 
vurdering som LO deler?

Nei, men dette er selvsagt re-
levante problemstillinger som 
også LO er opptatt av. Det er 
svært viktig å inkludere flest 
mulig i arbeidslivet, når vi blir 
så mange eldre med behov for 
velferdsstatens tjenester.

NHOs bekymring for vel-
ferdsstaten har imidlertid liten 
troverdighet  når de skal løse 
problemet med tiltak de er like 
opptatt av uansett hva proble-
met er: Lavere skatt og lave-
re trygd. Særlig kunne de latt 
skatteletten hvile når det er sta-
tens finanser en er opptatt av 
å styrke.       

                  
Tar norske arbeidsgivere 
sin del av ansvaret for at 
folk skal kunne jobbe, selv 
om de ikke kan yte 100 
prosent hele tiden?

Nei, den enkelte arbeidsgiver 
kunne gjøre mer og da særlig 
de store virksomhetene som 
har både økonomi og mangfold 
nok til å ansette flere. NHO har 
også i liten grad stilt opp når 
vi har bedt om mer ressurser 
og økt innsats i utdannings- og 
arbeidsmarkedspolitikken med 
tanke på å inkludere flere. 

De er offensive når det gjel-
der forskning og realfag - min-
dre opptatt av den brede inn-
sats som skal til for å inkludere 
og hindre marginalisering. Når 
det er sagt, må det også tilføy-
es at heller ikke offentlige ar-
beidsgiver har mye å skryte av 
her.

Trepartssamarbeidet er en 
viktig del av den norske ar-
beidslivsmodellen. Hvor-
dan vurderer LO framtida 
for dette samarbeidet?

Det er i hvert fall verbalt øken-
de politisk støtte til dette. Prak-
sis tviler jeg på hvis vi skulle 
få et Høyre-FrP styre. En an-
nen utfordring for oss er å hin-
dre at LO s andel av arbeidsta-
kerne går ned. Særlig i privat 
sektor er det bekymringsfullt 
at vi ikke  øker medlemstallet 
mer når sysselsettingen vok-
ser kraftig. 

Effekten i trepartssamarbei-
det hviler på at LO har tilstrek-
kelig bredde. Den bredden er 
truet i privat service om vi ikke 
blir flinkere i rekrutteringsar-
beidet, og derved øker med-
lemsoppslutningen innen det-
te området.  
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’
I 1858 skjønte 
man at viten-

skapen måtte være 
økonomisk uavhen-
gig. 150 år senere 
er det glemt.

Forskning til salgs 

Overstyring: Det skapte stort oppstuss at forskningsstiftelsen SinTEF ble forsøkt presset 
til å endre konklusjonene i en rapport om norsk sykefravær. SinTEF kunne ikke avdekke at 
det var spesielt stort sammenlignet med andre land. Den konklusjonen var oppdragsgive-
ren – Arbeidsdepartementet – mindre fornøyd med.

For den som har fulgt debat-
ten om sykefravær og sykelønn 
de siste par årene, er ikke det-
te så overraskende. Det er ster-
ke krefter som ønsker å svekke 
sykelønnsordningen. En samlet 
høyreside og krefter langt inn i 
Arbeiderpartiet står dessverre 
sammen i et ønske om å skjæ-
re ned en av de viktige velferds-
godene vi har kjempet fram i vårt 
samfunn. For å få aksept, er det 
viktig å skape et bilde av syke-
fraværet som stort – gjerne «ver-
dens største» – og gjerne også 
forsøke å begrunne det med late 
og bortskjemte norske ansatte. 
Med tanke på den svært lemfeldi-
ge og ideologisk styrte bruken av 
statistikk og forskning vi tidligere 
har sett i debatten om sykeløn-
na og sykefraværet, overrasker 
det heller ikke at departementet 
nå er så frekt at det forsøker seg 
på regelrett forskningsjuks. Fors-
kningsminister Tora Aasland kom 
heldigvis med en betimelig kritikk 
av Arbeidsdepartementet.

i kjølvannet av denne saken har 
det også kommet fram at Olje- og 
energidepartementet og Helse-
departementet har forsøkt lignen-
de press mot forskere rundt kon-
sekvensene av henholdsvis vind-
kraftutbygging og eldrereform. 
 
For oss er det åpenbart at hen-
sikten med forskning er å frem-
skaffe kvalitetssikret kunnskap 

på det høye nivået som bare vi-
tenskapelig metode gir. Det 
er like åpenbart at dersom en 
oppdragsgiver får mulighet til 
å påvirke konklusjonene i fors-
kningsrapporter etter sine egne 
ideologiske eller økonomis-
ke interesser, får vi ikke kunn-
skap av en slik kvalitet. Og der-
som beslutninger tas på grunn-
lag av denne kunnskapen, vil de 
fort bli tatt på et feil grunnlag.  
 
Men når utpressingsforsøkene 
nå kommer fram i dagen, da er 
det vel greit? Svaret må bli nei. 

En ting er at oppdragsgivere ga-
rantert har prøvd seg på dette før, 
og lyktes – da har vi selvsagt hel-
ler ikke fått hørt om det i media. 
Et annet moment er at det selv-
sagt finnes grader av påvirkning.

SinTEFs seniorforsker sa til 
Aftenposten at diskusjoner med 
oppdragsgiver er en del av opp-
draget, og vi får ofte gode «inn-
spill», mens diktat om å endre 
konklusjonen selvsagt er noe an-
net. Det kan likevel ikke under-

slås at det er glidende overgan-
ger. i forskningsrapporter hvis 
konklusjoner munner ut i noe an-
net enn ligninger og tørre tall, 
vil oppdragsgiver kunne påvirke 
ordlegging og formuleringer som 
– om det ikke endrer konklusjo-
nen – kan fremstille den i et mer 
gunstig lys for oppdragsgiver. i 
tillegg kommer en definisjons-
makt gjennom å kunne formulere 
problemstillingen, som totalt gir 
oppdragsgiver en betydelig makt 
over forskningen hun har bestilt 
relatert til eventuelle menings-
motstandere.

 
Det kanskje viktigste proble-
met er det hvor oppdragsgiver 
ofte har all makt, nemlig i forhold 
til hva forskningen skal brukes 
til. Dersom oppdragsgiveren får 
et resultat hun er fornøyd med, 
kan hun publisere det og utnyt-
te det til fulle i offentlig debatt 
og i eget materiell. Dersom man 
ikke er fornøyd med konklusjo-
nen, kan man gjøre som departe-
mentet gjorde med sykefraværet: 
Putte forskningen i skuffen, slik 
at ingen får høre om resultate-
ne. At konklusjonen likevel kom-
mer fram i media, vil nok dessver-
re være et unntak. En slik makt vil 
også gjøre at det bildet man får 
av hva som er tilgjengelig fors-
kningsbasert kunnskap på et om-
råde blir forskjøvet, og beslutnin-
ger kan igjen tas på feil grunnlag.  

Problemet ligger dermed i fi-
nansieringen og styringen av 
forskningen. Så lenge store, og 
økende deler av forskningen blir 
finansiert eksternt, og foretatt 
som oppdragsforskning, vil pro-
blemer som skissert over opp-
stå. Om det er tobakksindustrien 
som finansierer forskning for å 
underslå helseskadene av sin ak-
tivitet, oljeselskaper som forsø-
ker å «grønnvaske» seg på sam-
me vis, eller om det er norske de-
partement med politiske motiver, 
er grunnlaget for problemet det 
samme: Det er ikke-vitenskapeli-
ge motiver som legger premisser 
og rammer for forskningen, og til 
og med påvirker konklusjonen. 
Det blir det ikke god vitenskap av. 
 
Det er altså ikke udelt positi-
ve konsekvenser vi har hatt av 
å «åpne» universitetene ut mot 
samfunnet. Det har også en 
skyggeside. Vi trenger institusjo-
ner for høyere utdanning som ser 
utenfor seg selv, og som gjør seg 
relevante for samfunnet rundt, 
men forskningen må foregå på 
vitenskapelige premisser. Kan-
skje noe langs de linjene Knut 
Kjeldstadli ved Universitetet i 
Oslo lanserer som «samfunnsuni-
versitetet» i boka Akademisk ka-
pitalisme. Endringen av universi-
tetene vi ser gjennom nye finan-
sieringsmodeller, blant annet øk-
ningen av eksternfinansiert virk-
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Hhv. leder og sekretær i nTLs landsforening for universiteter og høgskoler

Ann Kristin Alseth og Ronny Kjelsberg

somhet, prosjektfinansiering, søk-
nad om EU-midler og tellekanttil-
deling, som det har vært et stort 
politisk press for å få på plass i 
hvert fall helt siden Mjøs-utval-
get for drøyt 10 år siden, bidrar 
derimot til uvitenskapeligheten.

Regjeringsfarge har hatt liten 
betydning, men høydepunktet kom 
nok under Kristin Clemets tid som 
utdanningsminister. Dagens høyre-
folk i ulike partier burde kanskje tatt 
seg tid til å lytte til tidligere tiders 
konservative.

Den konservative ideologen og 
professoren Marcus Jakob Mon-
rad slo i 1858 fast at «Videnska-
ben kan overhodet slet intet udret-
te, uden at den faaer Lov at gaae 
sin egen Gang og forfølge sine 
egne Formaal, uden at behøve 
for hvert Skridt at see sig om, og 
spørge, om dette ogsaa kan bidra-
ge til at bringe noget i Pungen».

I 1858 skjønte man altså at vi-
tenskapen måtte være økono-

siktig «relevans» og «nytte» fra de 
hold som profilerer næringslivets 
interesser overfor høyere utdan-
ning. Samtidig går altså også of-
fentlige oppdragsgivere langt i å 
definere forskere som konsulenter 
som forventes å levere resultater 
oppdragsgiver til enhver tid finner 
formålstjenlig.

norsk Tjenestemannslag (nTL) 
aksepterer ikke at allmenne forsk-
ningsoppgaver styres av marked-
skreftene og underlegges et res-
surskrevende byråkratisk sys-
tem hvor alle søker og konkurre-
rer med hverandre om forsknings-
midler. Vi mener LO i større grad 
også må ta på seg rollen som for-
svarer av den frie forskningen. Det 
må vi som jobber i sektoren bidra 
til, og vi i nTL og LO må jobbe 
sammen om å utvikle og synlig-
gjøre LOs forskningspolitikk i tida 
som kommer.

misk uavhengig for å kunne bedri-
ve forskning på et trygt vitenskape-
lig grunnlag. 150 år senere er det 
glemt. Det er kanskje på tide å gjen-
oppfriske kunnskapen?

LO har en tydelig ambisjon om 
også å være en organisasjon for høyt 
utdannede. Da er det viktig at LO har 
en god forskningspolitikk. Hittil har 
LO vært mest synlig som forkjemper 
for at forskning må ses på som et 
middel for å oppnå ulike samfunns-
messige mål. Det er åpenbart vikti-
ge oppgaver forskningen har for å 
utvikle velferdsstaten og samfunnet. 

Med den utviklingen vi ser i sek-
toren vår, og i forskningspolitikken 
for øvrig, er det likevel stor grunn til 
å tro at den type problemer vi tar 
opp i kronikken kommer til å tilta i 
årene som kommer. Vi står midt i en 
kamp om hvilken rolle utdannings- 
og forskningsinstitusjoner skal ha. 
Tydeligst kommer kravene om kort-

illustrasjinsfoto: Colourbox
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Hotell- og Restau-
rantarbeiderforbun-
dets historie er nå 
skrevet. – Det var 
verre enn jeg trodde, 
sier forfatter Harald 
Berntsen. 

Tekst: Torgny Hasås

Foto: Tri N. Dinh

– Virkeligheten er verre enn man 
tror, sier Harald Berntsen som har 
skrevet historia til Hotell- og Re-
staurantarbeiderforbundet. Boka 
heter «Alle rettigheter!» og omfat-
ter forbundets historie fra 1931 
og fram til forbundet ble en del av 
Fellesforbundet i juni 2007. 

– Både usaklige oppsigelser 
og voldelig trakassering av unge 
kvinner er det mange eksempler 
på, fastslår han overfor LO-Ak-
tuelt. 

Han trekker fram de lange ar-
beidsdagene i bransjen. Arbeids-
uka  arbeidsuka være oppe i 100 
timer. Helt fram til 1969 var bran-
sjen untatt fra arbeidervernloven. 

Men Berntsen er også impo-
nert over mange tøffe damer i 
bransjen og forbundet som har 
turt å stå opp og si i fra. Han trek-

ker spesielt fram SAS-streiken i 
1994 mot at renholdet på ho-
tellet skulle settes bort til et ek-
sternt rengjøringsbyrå. 

– Der var det mange ulike na-
sjonaliteter og det var et eksem-
pel der hele fagbevegelsen sto 
bak, sier han. 

Med Hotell- og restaurantar-
beiderforbundets historie er den 
siste og sjuende delen i Felles-
forbundets historie skrevet. Tid-
ligere har alle de ulike forbunde-
ne som har blitt en del av Felles-
forbundet fått sine historiebøker. 

Hotell- og restaurantarbeider-
forbundet ble stiftet i 1931, og 
LO hadde store forventninger til 
at dette skulle bli et av LOs stør-
ste forbund. Det gikk treigt fram 
til det store vendepunktet for ar-
beiderbevegelsen i 1935 med 
Nygårdsvold-regjeringa og ho-
vedavtalen. Fra 1934 til 1939 
økte forbundets medlemstall 
med 5000 medlemmer til 7000 
medlemmer. 

Forbundet var ikke mer enn 
stiftet før den første konflikten 
oppsto om tariffavtale ved Grand 
og Victoria hotell på Hamar. 

Målet for fagbevegelsen er å få 
kollektive tariffavtaler. Metode-
ne er streik, boikott og blokade. 
Både han og Fellesforbundet 1. 
nestleder Anders Skattkjær på-
pekte under presentasjonen 13. 

desember, at dette langt fra har 
blitt uaktuelt. Det er bare å se på 
den nylig avsluttede streiken ved 
Rockefeller og John Dee i Oslo. 

– Store deler av denne bran-
sjen er uten kontroll og der har 
det blitt verre, sier Berntsen. 

«Alle rettigheter» er ikke bare 
en forbundshistorie. Det er også 

en historie om en bransjes utvik-
ling, en bransje som har følt både 
de politiske og økonomiske kon-
junkturene på kroppen. Blant an-
net da Høyre-regjeringa i begyn-
nelsen av 80-tallet liberaliserte 
utelivsbransjen og det useriøse 
markedet eksploderte. 

torgny.hasaas@lomedia.no

Alle rettigheter!

«Jeg er spesielt glad for at Klassekampen 
følger fagbevegelsen tett og setter 
fokus på saker som er viktige 
for arbeidstakerne og vanlige folk»

 Gerd Kristiansen, nestleder i LO
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 Prøv Klassekampen

  GRATIS
  i tre uker!
                            sms ABO LO til 1960

Forfatter: Boka Harald Berntsen har skrevet er på drøye  500 sider og utgitt på  Gyldendal Akademiske forlag. 
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Salget av Elkem til ki-
nesiske China National 
Bluestar setter ny fart i 
debatten om staten bør 
kunne stoppe utenland-
ske oppkjøp av strate-
gisk viktige bedrifter i 
Norge. 

Tekst: Einar Fjellvik

I en pressemelding tirsdag be-
krefter Orkla at de har underteg-
net en bindende avtale om å sel-
ge Elkem med 1500 norske an-
satte, til den kinesiske silisium-
produsenten China National Blu-
estar. 

Da ryktene om et nær forestå-
ende salg begynte å svirre man-
dag, beklaget både hovedtillits-
valgt Einar Støfringshaug, fagfor-
bundet Industri Energi og LO at 
det ikke hadde vært mulig å få 
nye norske eiere på banen. 

– Dette bekrefter vår bekym-
ring om at det norske private ka-
pitalmarkedet er for svakt for å 
sikre norsk eierskap når viktige 
virksomheter er til salgs. Vi be-
klager at en så stor del av norsk 
solenergiteknologi kan komme 
på utenlandske hender, skriver 
LO-lederen i en pressemelding. 

Flåthen minner samtidig om 
LOs forslag om et statlig eierka-
pitalfond som, sammen med pri-
vate investorer, kan videreutvi-

kle nye gode ideer og prosjekter 
i Norge, eller sikre norsk forank-
ring ved salg av viktige strategis-
ke bedrifter. Forslaget er en del 
av LOs innspill til den nye eier-
skapsmeldingen som Nærings-
departementet arbeider med. 

Også i det politiske miljøet set-
ter Elkem-salget fart i debatten 
om hvilke spilleregler som skal 
gjelde for bedriftsoppkjøp. Le-
deren av næringskomiteen, Ter-
je Aasland (Ap), sier til NRK at 
han mener Norge bør gjøre som 
EU og vurdere å opprette et or-
gan som kan stoppe utenlandske 
oppkjøp av strategisk industri. 

Det samme gjør nestlederen i 
fagforbundet Industri Energi, Fro-

de Alfheim, seg til talsmann for: 
– Vi ønsker at man skal ha et 

statlig virkemiddel som, når man 
ser at bedrifter er på tur ut, skal 
staten ha en mulighet til å gripe 
inn og sørge for at vi har et så 
sterkt nasjonalt eierskap at vi be-

holder hovedkontor 
i Norge, sier han til 
NRK. 

Også næringsmi-
nister Trond Giske 
(Ap) understreker 
at det er viktig med 
et sterkt norsk eier-
skap i industribe-
drifter, særlig  knyt-
tet til kontroll over 
råvarer og energi. 
Han mener likevel 
vi må tåle utenland-
ske oppkjøp av nor-
ske bedrifter. 

– Vi har inves-
tert 3 100 milliar-
der kroner i andre 
land, og da kan vi 

ikke være prinsipielt imot uten-
landsinvesteringer i Norge, sa 
Giske til NRK da oppkjøpet av 
Elkem ble bekreftet tirsdag mor-
gen.  einar.fjellvik@lomedia.no

Mer om saken finner du på 
FriFagbevegelse.no

Bekymret over Elkem-salg

Fastlåst konfl ikt
Den streikerammede Gjøvik-bedriften Bekken & Strøm har sak-
søkt LO for brudd på boikottloven. Oslo tingrett skal behandle 
saken 17. og 18. januar. Det innebærer at den varslede sympa-
tistreiken og boikott er utsatt til 27. januar. Det var 26. novem-
ber 2010 at 19 ansatte organisert i Fellesforbundet og Handel 
og Kontor, gikk til streik for å få tariffavtale.

Følg streiken på FriFagbevegelse.no

Teknologi: Elkem har de senere årene satser fl ere milliarder på å utvikle ekstremt rent silisi-
ummetall til bruk i solcelleindustrien.  Foto: Nicolas Tourrenc/Elkem 



Fagforbundet støtter Wikileaks
Fagforbundet mener at nettstedet 
Wikileaks fritt må få legge fram den 
informasjonen de får tilgang på og at 
forsøkene på å begrense mu-
lighetene for nettstedet til å 
formidle informasjon, er et an-
grep på ytringsfriheten. For-
bundet har bevilget 25 000 
kroner til Wikileaks.

Går inn for flere egenmeldinger 
Amlid-utvalget, som skulle få ned syke-
fraværet i helse- og omsorgssektoren, 
åpner for å gi ansatte rett til hele 365 
dagers egenmelding ved sykdom. Nå 
er det begrenset til tre dager for alle 
som ikke jobber i en IA-bedrift, der det 
er åtte kalenderdager i strekk eller 24 
i løpet av året. Forslaget følger det så-
kalte Mandalprosjektet som ble innført 

FriFagbevegelse.no

Naturkatastrofer største trussel 
Alvorlig pandemi, naturkatastrofer, ek-
stremvær, strømrasjonering og fjell-
skred topper lista over de verste hen-
delsene som kan ramme Norge. Det 
viser en oversikt som Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap har 
utarbeidet. Nederst på lista finner vi 
terrorangrep, cyberangrep og sikker-
hetspolitisk krise.

FriFagbevegelse.noforskning.no

Nå er det ikke lenger 
forbudt å gi polakker 20 
kroner timen på norske 
petroleumsanlegg. LO rea-
gerer sterkt på vedtaket i 
Tariffnemnda. 

Tekst: Frode Rønning

LO har i flere år jobbet for å avskaf-
fe sosial dumping på norske petrole-

LO frykter vill vest

Bekymret: Leder av LOs forhandlingsavdeling Knut Bod-
ding vil starte arbeidet med  å vurdere de virkemidlene 
fagbevegelsen har i arbeidet mot sosial dumping.
Arkivfoto: Erlend Angelo

umsanlegg på land, som Snøhvit, Mongstad 
og Kårstø. Nå kan dette arbeidet bli satt fle-
re år tilbake. 

Fra 2004 har det vært forbudt å lønne 
utenlandske ansatte under norsk tarifflønn 
på sju olje- og gassanlegg langs norskekys-
ten. Mandag denne uka ble denne forskrif-
ten opphevet, og LO frykter lønnsdumping. 
– Dette er et stort tilbakeslag i kampen 

mot sosial dumping, sier Knut Bodding, le-
der i LOs forhandlingsavdeling. 

De store petrokjemiske anleggene på 
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Omkamp om pensjon?
Både statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder 
Roar Flåthen åpner for en ny run-
de om den offentlige tjeneste-
pensjonen. Også LO Kommune 
er positiv, men LO Stat og Unio 
er imot. NTL-leder John Leirvaag 
avviser bestemt forsøkene på 
omkamp om bruttogarantien på 
66 prosent av sluttlønn.

FriFagbevegelse.no

i 2008, og som har gitt la-
vere sykefravær og høyere 
tillit internt. Amlid-utvalget 
foreslår en forsøksordning 
i inntil 12 kommuner over 
minst tre år, med støtte fra 
Arbeidsdepartementet, 
som også bør gi støtte for å 
måle effekter av ordningen.

Vil lovfeste retten til heltid
Det er på tide å lovfeste retten til 
heltid, mener en rekke av Arbei-
derpartiets fylkeslag som vil kjø-
re dette som en kampsak på par-
tiets landsmøte til våren. Engasje-
mentet startet i Fredrikstad, og 
har spredt seg via Vest-Agder til 
resten av landet. 

FriFagbevegelse.no
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land har flere tusen ansatte, og 
svært mange av disse er utlen-
dinger. 

– Før forskriften i 2004 fant vi 
mye useriøsitet på petroleums-
anleggene, med folk som var un-
derbetalt og jobbet altfor mye, 
sier Bodding. 

LO har jobbet for å videreføre 
forskriften som lovfester norsk 
lønn på petroleumsanleggene, 
men tapte da saken var oppe i 
Tariffnemnda før jul. I Tariffnemn-
da sitter LO, NHO og tre uavhen-
gige representanter. LO var ale-
ne om å stemme for viderefø-
ring av norsk lønn for polakker 
og andre utenlandske arbeidsta-
kere. Nå frykter LO useriøse for-
hold på de store petroleumsan-
leggene. 
– Jeg er redd for at den gamle 

vill vest-kulturen som var ute på 
anleggene kommer tilbake. Det-
te er sterkt beklagelig, sier Bod-
ding. 

LO peker blant annet på at ar-
beidsmarkedet i Europa er svært 
dårlig for tida. 

– Vi frykter at arbeidstakere 
fra land med stor arbeidsløshet 
nå vil underby hverandre for å få 
jobb. Det er nesten helt logisk at 
det nå vil bli utført arbeid på an-
leggene til svært lave lønninger, 
advarer Bodding. 

Tariffnemnda er underlagt Ar-
beidsdepartementet, og fatter 
vedtak basert på lov om allmenn-
gjøring av tariffavtaler. Denne lo-
ven åpner for at norsk tarifflønn 

Avslag: Siden 2005 har 
utenlandske elektrikere rundt 
Oslofjorden vært sikret norsk 
lønn. Nå er det slutt, etter 
vedtak i Tariffnemnda.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

kan bli lovfestet innen visse bran-
sjer og visse geografiske områ-
der. 

LO tapte ytterligere en sak 
i Tariffnemnda. Siden 2005 har 
norsk lønn vært lovfestet for 
elektrikere i Oslofjord-regionen. 
Det betyr at alle skal ha minste-
lønna i den norske tariffen, uav-
hengig av om de er organisert el-
ler hvilket land de kommer fra. 

Flertallet i Tariffnemnda opp-
hevet denne forskriften, mot LOs 
ene stemme. 

– EL & IT Forbundet mener det 
foregår sosial dumping på byg-
geplasser i Oslo, derfor stemte 
vi for videreføring av forskriften, 
sier Bodding. 

Han forteller at nemnda har 
spurt Arbeidstilsynet om de 
hadde funnet noe sosial dum-
ping innen elektro i Oslo-regio-
nen, men tilsynet hadde ikke fun-
net noe. 

Bodding sier LO må gå i ten-
keboksen etter å ha mistet to for-
skrifter om norsk lønn – den ene 
på petroleumsanleggene og den 
andre innen elektro i Oslo-regi-
onen. 

– Dette er en tankevekker for 
LO. Vi må nå sette oss ned og 
vurdere om vi har de riktige verk-
tøyene i verktøykassa mot sosial 
dumping, sier Bodding. 

LO mener allmenngjøringslo-
ven er god, men at det er for van-
skelig å bruke den. 

Tariffnemnda stiller stren-
ge krav om at LO eller andre må 
komme med omfattende doku-
mentasjon om sosial dumping 
for at nemnda skal fatte vedtak 
om å lovfeste norsk lønn. 

Nemnda ber LO komme opp 
med ny dokumentasjon for at 
den eventuelt skal lage en ny for-
skrift om norsk tarifflønn på pe-
troleumsanleggene. 

– Det blir i så fall en langvarig 
og krevende oppgave. Vi synes 
det er et sterkt beklagelig vedtak, 
sier Bodding. 

Tariffnemnda viderefører for-
skriftene om norsk lønn på to 
sektorer: For byggeplasser over 
hele landet, samt skipsverft. 

Vedtaket om byggeplasser 
gjelder Fellesforbundets bygg-
fagoverenskomst, mens på verf-
tene gjelder verkstedoverens-
komsten. 

For begge overenskomste-
ne blir det noen mindre endrin-
ger. Innen byggfag blir overtids-
satsene satt ned til lovens mini-
mum på 40 prosent, mens innen 
skipsverft blir lønna for ansatte 
uten fagbrev satt noe ned. 

frode.ronning@lomedia.no
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Krever kontantfrie busser
Forbundsleder Roger Hansen i 
Transportarbeiderforbundet er rys-
tet etter nok et bussran, nå i Trom-
sø i forruge uke, og krever at pen-
gehåndtering må bort fra bussene. 
Hansen mener fylkeskommunene, 
som er oppdragsgivere i kollektiv-
transporten, og arbeidsgiverne nå 
må forstå alvoret, og ta grep.

Krever mer for lærlinger
John G. Bernander i NHO og Fellesforbundets 
Arve Bakke ber regjeringen øke tilskuddet for 
lærlinger, som har stått relativt stille i mange år. 
I dag gir staten vel 102 000 kroner i tilskudd til 
bedrifter som tar inn lær-
linger med opplærings-
rett, mens det for andre 
lærlinger er på snaue 
30 000 kroner. 

Økt mangel på arbeidskraft
Mangelen på arbeidskraft øker, nå 
med 47 300 personer, viser NAVs 
bedriftsbarometer. Størst mangel er 
det på sivilingeniører, økonomimed-
arbeidere og fagarbeidere, men det 
skorter også på ingeniører, systemut-
viklere og programmerere.  27 pro-
sent av bedriftene forventer økt be-
manning i år.
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Flere kommuner i dis-
triktene går til kamp 
mot implementering 
av postdirektivet. Det 
gleder en kamplysten 
Postkom-leder. 

Tekst: Simen Aker Grimsrud

Så langt har 17 kommuner og 
to fylkeskommuner fattet vedtak 
mot det mye omtalte EUs tredje 
postdirektiv, som vil liberalisere 
markedet for all post i Norge. 

Motstanden er særlig stor i 
distriktene, og tidligere har over 
150 ordførere signert et opprop 
mot direktivet, som Postkom me-
ner er svært distriktsfiendtlig. 

– Det kan godt hende det er 
flere som har fattet slike vedtak, 
men det er disse kommunene vi 
har fanget opp, opplyser Post-
kom-leder Odd Christian Øver-
land til Posthornet. 
– Vi er svært glade for beslut-

ningene i kommune-Norge. Ved-
takene som nå er fattet i en rekke 
kommuner viser den store mot-
standen mot direktivet, spesielt i 
distrikts-Norge, sier Øverland. 
Han ser på kommunestyrenes 
uttalelser som spesielt viktige 
fordi vedtakene er fattet på tvers 
av partifarger. De fleste kommu-

nene det gjelder, er småkommu-
ner i distrikts-Norge. 

– Derfor er det gledelig at en 
stor by som Bodø også er med 
oss. Utredningen vi og regjerin-
gen har fått, viser at alle kommu-
ner utenfor det sentrale østlands-
området vil lide hvis postdirekti-

vet innføres, også de store bye-
ne, sier Øverland. 

Postkom-lederen mener at ut-
redningene regjeringene har fått 
gir mer enn godt nok grunnlag til 
å reservere seg mot postdirekti-
vet, og at et opprør fra kommune-

Norge i utgangspunktet ikke skal 
være nødvendig. 

– Både den utredningen regje-
ringen har bestilt og den vi har 
fått konkluderer veldig likt. Den 
eneste konsekvensen vil være at 
Norge ekskluderes fra EUs post-
politikk, og det er jo også det vi 

vil. En ytterligere libe-
ralisering av postmar-
kedet her hjemme vil 
får konsekvenser for 
alle som ikke bor i det 
sentrale østlandsområ-
det. Derfor er det fint at 
også kommunene sier 
ifra, mener Øverland. 

Postkom skal nå in-
tensivere sitt arbeid 
mot det omdiskuterte 
direktivet de neste må-
nedene. Øverland for-
venter at regjeringen vil 
ta en avgjørelse i løpet 
av det neste halvåret. 
red.loaktuelt@lomedia.no

Kommune-nei til 
postdirektivet

Off ensiv: Forbunds-
leder Odd Christian 
Øverland i Postkom vil 
nå intensive arbeidet 
mot postdirektivet.
Foto: May Berg



Ny lov mot svart arbeid
En ny skatteregel skal hindre svart arbeid. 
Privatpersoner kan nå gjøres medansvar-
lige for at snekkere, vaskehjelper og andre 
betaler skatten sin. Hvis en huseier beta-
ler en arbeidstaker mer enn 10 000 kroner 
kontant og vedkommende 
ikke oppgir inntekten, kan 
huseieren bli straffet 
– selv med kvittering.

Norgesmestre i fagorganisering
Hele 82 prosent av alle ansatte innen 
undervisning og forskning er fagor-
ganisert. Og dette er attpåtil et av få 
områder der andelen organiserte har 
gått opp de siste årene, fra 79 pro-
sent i 2004. På motsatt fløy finner vi 
varehandel og hotell- og restaurant-
bransjen med rundt 20 prosent orga-
nisering.

Pris for faglige rettigheter
Industri Energi opprettet i 2010 Arthur 
Svenssons internasjonale pris for fagli-
ge rettigheter på 500 000 kroner. Pri-
sen skal deles ut årlig til en verdig vin-
ner basert på innsende forslag fra fag-
foreninger over hele verden. I 2010 fikk 
generalsekretær Wellington Chibebe i 
zimbabwisk LO prisen. 
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Kommune-nei til 
postdirektivet Nestleder i Arbeider-

partiet, Helga Pedersen, 
mener ekspertveldet 
utgjør en større fare for 
demokratiet enn aksjo-
nister. 

Tekst: Torgny Hasås

– Aksjonister er viktigere for de-
mokratiet enn Iver Neumann, me-
ner nestleder i Arbeiderpartiet 
Helga Pedersen. 

Før jul ble professor og fors-
kningssjef ved NUPI, Iver B. Neu-
mann intervjuet av NRK Dags-
nytt. Han sa at tendensen til at 
politikerne i Stortinget og regje-
ringen lar seg presse, gjør Nor-
ge spesiell. 

– Hensynet til de små gruppe-
ne har gått altfor langt her i lan-
det, og at tankegangen hos politi-
kerne er problematisk for det sto-
re flertallet, mente professoren. 

– Jeg ble svært provosert over 
det Iver Neumann sa, sier Helga 
Pedersen til LO-Aktuelt. 

– Neumann mener at regjerin-
ga lar seg pushe fra sak til sak 
når det er et demonstrasjonstog. 
Underforstått mener han at slike 
beslutninger bør tas av dannete 
mennesker som skriver kronikker 
i Aftenposten og som har gått på 
skolen sammen med embetsver-
ket i departementene, mener Pe-
dersen.

– Denne utviklingen er en mye 
større trussel mot det norske de-
mokratiet enn de som tar i bruk 
sin selvsagte rett til å ytre seg. 
Jeg frykter ikke for det norske 
demokratiet, men hvis man skal 
frykte noe så er ekspertveldet et 
større problem enn at folk enga-
sjerer seg, slår Helga Pedersen 
fast. 

Hun skryter av fagbevegel-
sens måte å arbeide på fordi en 
klarer å kombinere kunnskap 
med et folkelig engasjement. 
Dette er viktig for demokratiet og 
gir gode de politiske prosesser. 

– Dette står i sterk kontrast til 
hva en opplever i resten av Eu-

ropa hvor fagbevegelsen står på 
gata og roper. I Frankrike for ek-
sempel kan en aldri bli toppbyrå-
krat hvis en ikke har gått på den 
rette skolen. 

– Jeg ønsker meg mer folkelig 

engasjement, ikke mindre, sier 
hun. 

torgny.hasaas@lomedia.no

Frykter ikke aksjonsdemokratiet

Skryter: Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen skryter av fagbevegelsens måte å arbeide på. Den klarer å 
kombinere kunnskap med et folkelig engasjement.  Arkivfoto: Sissel M. Rasmussen

Kandidater til LOs kulturpris
31. januar er fristen for å sende inn forslag til kandidater til LOs 
kulturpris for 2010. Prisen er på 25 000 kroner. LOs kulturpris 
tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som 
arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur. Prisen skal 
være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedleg-
ges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbe-
vegelsens betydning.
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Ønsker statlig superfond
LO-leder Roar Flåthen vil bruke 10-
20 oljemilliarder til et nytt statlig fond 
med mulighet til å bli eier i store nor-
ske selskaper. Da de norske priva-
te eiermiljøene er svake, ser Flåthen 
nesten ingen alternativer til statlig ka-
pital, hvis en stor aksjepost i et norsk 
børslokomotiv blir til salgs.

Mindre forskjell på fattig og rik
Forskjellen mellom rike og fattige har 
blitt mindre etter at de rødgrønne 
inntok regjeringskontorene, fastslår 
SSB. Hovedårsaken er gjeninnføring 
av skatt på aksjeutbytte. I 2005 kun-
ne den tidelen av befolkningen som 
tjente mest innkassere 29,4 prosent 
av totalinntekten. I 2008 var tallet 
20,8 prosent.

Flere hotellovernattinger
I november 2010 var det 1,33 millioner overnattinger 
ved norske hotell, en oppgang på 6 prosent sammen-
liknet med november 2009. Både norske og uten-
landske overnattinger gikk opp, 6 og 12 prosent. Av 
de store utenlandske marke-
dene økte Sverige mest i tal-
let på overnattinger, med 19 
prosent.

Foto: C
olourbox
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Etter en tredje runde 
i LO-sekretariatet ble 
saken om organisa-
sjons- og avtaleretten 
ved Fjord 1 Partner AS, 
sendt tilbake til organi-
sasjonskomiteen.

Tekst: Svein-Yngve Madssen

Den 3. juni i 2010 bestemte ko-
miteen mot Fagforbundets stem-
me, at det var Norsk Transport-
arbeiderforbund, NTF, som skal 
ha organisasjons- og avtaleret-
ten. Det innebærer at Bussbran-
sjeavtalen skal være tariffavtale 
ved Bybanen i Bergen. Bedriften 
er medlem i NHO. Fagforbundet 
som organiserer bybane-førere-
ne, ønsker en tilsvarende avta-
le som man har i Oslo Sporvei-
er og anket derfor avtalen. Stein 
Guldbrandsen som leder Fag-
forbundets «Seksjon samferdsel 

og teknisk», mener ifølge Fag-
bladet, at det åpner for et nytt 
vedtak i organisasjonskomiteen 
som samsvarer med forbundets 
protokolltilførsel om at det utvi-
kles og opprettes en tariffavtale 
med flere parter for virksomhe-
ter som driver skinnegående tra-
fikk. NTFs 2. nestleder Torbjørn 
Reigstad, sier til Transportarbei-
deren at forutsetningene for ved-
taket i LOs organisasjonskomité 
ikke har endret seg.

svein.yngve.madssen@lomedia.no

Organisasjonsstrid i Bergen

Avviser: NTFs 2. nestleder Tor-
bjørn Reigstad forventer at organi-
sasjonskomiteen opprettholder sitt 
vedtak om avtale- og organisasjons-
retten til de bybane-ansatte i Ber-
gen.  Arkivfoto: Pål Andreassen
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Finansfolk til LO
Fra 1. januar er Falo-navnet his-
torie, og erstattet av LO Finans 
som er et samarbeid mellom 
Handel og Kontor og Postkom. 
I finanssektoren er LO lillebror i 
forhold til Finansforbundet som 
er tilknyttet YS, men med nytt 
navn håper man  å kunne bli et 
tydeligere alternativ.

Liv Tørres til Arbeidsdepartementet
Liv Tørres, dr. polit. fra Universitetet i Oslo, er 
ansatt som politisk rådgiver for statsråd Hanne 
Bjurstrøm i Arbeidsdepartementet. Tørres har 
tidligere blant annet vært 
sjef for internasjonal avde-
ling i Norsk Folkehjelp, spe-
sialrådgiver i Forskningsrå-
det og forskningssjef i Fafo. 

l 15. januar
Valg på ny nasjonalforsamling i 
Nigeria.

l 16. januar
Valg i Haiti.

l 19. januar
Tredagers landskonferanse for LOs 
likestillingsutvalg, Sørmarka.

l 20. januar
LO-seminaret «Det useriøse arbeids-
livet i et kjønnsperspektiv», Sørmarka.

l 23. januar
Valg i Den sentralafrikanske republikk.
Presidentvalg i Portugal.

l 25. januar
Flere forbund og Norsk Folkehjelp 
med konferanse om demokrati i fag-
bevegelsens solidaritetesarbeid i 
Oslo.

l 26. januar
World Economic Forum åpner i Davos, 
avsluttes søndag.

l 30. januar
«Fra skitten vask til ren idyll», NHO og 
Arbeidsmandsforbundet med konfe-
ranse om renholdsbransjen, Oslo kon-
serthus.

Neste utgave av LO-Aktuelt kommer 
28. januar.

Foto:   N
ina H

anssen

LO-ledelsens 
lønn øker
LO-sekretariatet har vedtatt 
et lønnstillegg på 3,2 prosent 
for den valgte LO-ledelsen 
med virkning fra 1. januar i år. 
For LO-leder Roar Flåthen ut-
gjør det et tillegg på 34 000 
kroner. Verken Flåthen eller 
de andre i ledelsen fikk regu-
lert sin lønn i 2010. Ifølge Fri-
Fagbevegelse.no får LO-le-
deren en lønnsvekst på 4,8 
prosent for 2010 og 2011, 
noe som er godt under gjen-
nomsnittet. Roar Flåthen har 
nå en årslønn på 1 073 592 
kroner.

svein.yngve.madssen@ 
lomedia.no
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Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 
(Arbark) er landets største private arkivin-
stitusjon. Det er et historisk arkiv og 
aktuelt dokumentasjonssenter som skal 
samle og ta vare på materiale av og om 
norsk arbeiderbevegelse.

DAGLIG LEDER
Da vår daglige leder går over i pensjonistenes rekker, blir lederstillingen nå ledig. 
Lederen har både det administrative og faglige ansvar, og fungerer som styrets 
sekretær.

Stillingen medfører mye utadvendt virksomhet overfor eierorganisasjonene og 
samfunnet for øvrig.

Nærmere opplysninger om stillingen på vår hjemmeside www.arbark.no 

Tillitsvalgt ved Aker syke-
hus, Are Saastad ble virk-
somhetsoverdratt til Ahus 
fra 1. januar. Men hans ad-
vokat har sendt inn begjæ-
ring om forføyning med 
tanke på at han skal bli på 
Aker. Saken skal opp for 
byfogden (tidligere nams-
retten) 24. og 25. januar. 
Saastad selv er godt for-
nøyd med at det er satt av 
to dager til saken.

Det betyr at det blir full 
muntlig gjennomgang 
med vitner, og at byfog-
den ser på det som en 
omfattende og prinsipi-
ell sak, mener han. Selv 

om han nå er overflyt-
tet til Ahus, har forenin-
gen valgt å la han fort-
sette som fagforeningsle-
der ved Aker fram til års-
møtet 31. januar, da saken 
også trolig er avgjort hos 
byfogden. Foreløpig har 
Aker sykehus venner sam-
let inn 100 000 kroner til 
en eventuell rettssak.  Det 
er også satt i gang en kro-
nerulling. Fagforeningene 
har årsmøter utover vinte-
ren, og foreningen på Aker 
går nå aktivt ut til fagbeve-
gelsen for å be om støtte. 
stig.christensen@lomedia.no

Saastad-saken 
til byfogden
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