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Sju av ti butikksjefer
er kritiske til Solberg-
regjeringens plan om
å tillate søndagsåpne
butikker, viser en
undersøkelse.

OSLO: Butikksjefene frykter søn-
dagsåpne butikker vil ta fra
dem fritid og gå ut over bedrif-
tens inntjening, ifølge undersø-
kelsen Norsk Ledelsesbarome-
ter fra organisasjonen Lederne.

– Hele 84 prosent av butikk-
sjefene svarte at søndagsåpne
butikker vil medføre betydelig
merarbeid for dem. Fra før av er
dette en gruppe som har et
sterkt press på seg for å være til-
gjengelig under store deler av
butikkens åpningstid, og de job-
ber langt utover normale ar-
beidsuker, sier Stein Stugu ved
De Facto kunnskapssenter for
fagorganiserte, som gjennom-
fører barometeret.

Nærmere 70 prosent av med-

lemmene i handelsbransjen
mener altså at det er negativt at
loven om søndagsåpne butikker
liberaliseres. Dersom Høyre og
Fremskrittspartiet får det som
de varslet i regjeringserklæring-
en, vil også butikker som er over
100 kvadratmeter store, få lov til
å holde åpent på søndager.

– Det er viktig å få på plass et
best mulig regelverk før søn-
dagsåpne butikker blir tillatt,
sier forbundsleder Jan Olav
Brekke i Lederne. (ANB-NTB)

Kritiske til søndags-
åpne butikker

Ved hjelp av et egg og
en hjelm lærte barne-
hageungene i Bodø
hvor lite som skal til
for å unngå alvorlig
skade. 

Carine Louise Nilsen
carine@an.no

BODØ: At barn kan lære voksne
om, og minne dem på, sikkerhets-
tiltak kan være lett å glemme,
men det gjør Norsk Luftambulan-
se noe med. 

Ved sanddynene i Bodømarka
holder Torill Nybakk og Elisabeth
Larsen fra Norsk Luftambulanse
show for barn fra Maskinisten Fri-
luftsbarnehage:  

– Bruker dere hjelm? spør Lar-
sen barnehagebarna, som sitter
spente på benker. 

– Ja, lyder svaret høyt og tyde-
lig, før en liten gutt informerer
om at hjelmen hans er blå, men at
mamma og pappa ikke bruker
hjelm. 

– Er det noe lurt, da? spør Ny-
bakk. 

– Nei, svarer barna.

Usikre foreldre. Åtte av ti nord-
menn kan ikke utføre førstehjelp
på barn. Det viser en undersø-
kelse gjort for Codan forsikring og
Norsk Luftambulanse. Det er
blant annet på bakgrunn av den
at Norsk Luftambulanse inviterer
alle barnehager til det landsdek-
kende prosjektet, hvor hovedmå-
let er å øke kunnskapen om før-
stehjelp og andre sikkerhetstiltak
blant foreldre.  

– Vi skal lære opp de voksne
gjennom å gjøre barna mer bevis-
ste på sikkerhetstiltak, som bru-

ken av hjelm. Samtidig som barna
blir mer bevisste og kan minne
mor og far på sikkerhet, vil vi leg-
ge igjen brosjyrer til foreldrene
med mye livreddende informa-
sjon, sier Nybakk
fra Norsk Luftam-
bulanse. 

Egghode. For å il-
lustrere hvorfor
hjelm er viktig har
Norsk Luftambu-
lanse fått laget en
rød minihjelm.
Oppi hjelmen blir et egg lagt:

– For hva skal egget etterligne,
spør Larsen.

– Et hode, svarer barna.
– Riktig. Hard utenpå og myk

inni, svarer Nybakk. 
– Det er mange flinke foreldre

som bruker hjelm og passer på
sikkerhetstiltak, men ofte bryr
man seg mer om barnet er beskyt-
tet en seg selv, sier Hanne Mette
Vindvik, pedagogisk leder ved
Maskinisten Friluftsbarnehage.
Hun mener at foreldrenes vaner

smitter over på barna, gode som
dårlige.

Fake-egg? Ved sanddynene i Bo-
dømarka blir sikkerhetsstroppen

strammet godt rundt
egget og så blir det
slippet mot bakken:
Egget er helt uskadd.

– Det må være et
fake-egg, sier noen av
barna usikkert.

For å motbevise
dette legger Larsen
og Nybakk egget i en

pose, knyter og slipper det mot
bakken. Ungene måper i det de
ser at egget forblir helt uskadd. 

– Kan man gipse hodet, spør
Larsen.

– Nei, svarer barna.  
Vi deler denne informasjonen

med dere, slik at vi skal slippe å
dra på utrykning, lyder Luftam-
bulansens reklame for prosjektet. 

Rundt 1000 barnehager meldt
seg på det gratis prosjektet.

På tur med e

Bamse. Barnehageassistent Kristine Johansen Riise med Sigve Sivert-
sen (t.h.), Nora Myking Sivertsen, Mia Mathiesen og Sofie Mathiesen
(t.v.). med Luftambulanse-bamsen, barnehagen fikk fra Stiftelsen
Norsk Luftambulanse. Foto: Carine Louise Nilsen

Håper barna
tar med
kunnskapen
hjem. 

Minst fire profilerte
valgløfter Høyre og
Frp sto sammen om i
valgkampen, er borte
fra Solbergregjering-
ens politiske platt-
form.

Linus Røvik Hauge, NRB
redaksjonen@an.no

OSLO: Til tross for at de to partiene
har sittet alene og forhandlet
fram en politisk plattform, har de
lagt bort flere av sine sentrale
valgløfter. Det gjelder tiggefor-
bud, karakterer i barneskolen, fri-
villig sidemål og lavere egenkapi-
talkrav ved boligkjøp, skriver VG.

De blåblå er lite lystne på å for-
telle hvorfor akkurat disse sakene
er valgt bort utover at de ikke har
flertall i Stortinget.

– Jeg føler at vi ikke trenger å
begrunne våre vurderinger   ut
over å si at Høyre og Frp ikke har
rent flertall i Stortinget. Regje-

ringsplattfor-
men taler for
seg selv, sier
Høyrenestle-
der Jan Tore
Sanner til VG.

Det samme
sier Erna Sol-
berg:  Fordi vi
ikke har flertall i Stortinget.

– Mageplask. I regjeringsplatt-
formen heter det at kommunene
selv, gjennom lokale politivedtek-
ter, som kan bestemme om de
skal ha et tiggeforbud. Dermed er
det helt i det blå om det blir noe av
et tiggeforbud i hovedstaden.

Det framstår for meg som et
gedigent mageplask. Jeg forstår
rett og slett ikke hvorfor Høyre og
Frp ikke har klart å gå inn for et ge-
nerelt forbud. Det ville i så fall
Senterpartiet vært med på å dan-
net flertall i Stortinget for, sier
Jenny Klingen, justispolitisk tals-
kvinne i Senterpartiet, til NRK.

Arbeiderpartiets forslag om
tiggeforbud i deler av Oslo ble
nedstemt i Oslo bystyre i april.

Høyre og Frp kunne bare aksep-
tere et forbud over hele byen. 

Vil følge opp. Oslo Høyres grup-
peleder, Eirik Lae Solberg, sier til
NRK at regjeringsplattformen
ikke får Oslo Høyre til å endre sitt
krav om et nasjonalt tiggeforbud.

– Høyre har tidligere vært po-
sitive i Oslo bystyre til et tiggefor-
bud i hele landet. Vi har også vært
positive til å be om en hjemmel,
slik at vi kan innføre tiggeforbud i
hele Oslo. Det er et standpunkt vi
vil følge opp også framover hvis
Stortinget gir oss mulighet til det,
sier Solberg.

Men byrådspartnerne Venstre
og KrF akter ikke å endre stand-
punkt. KrF vil verken være med
på et totalforbud eller et område-
forbud, sier gruppeleder i bysty-
ret og leder for Oslo KrF, Erik Lun-
de, til NRK.

– Vi mener at de utfordringene
som er knyttet til tigging, må lø-
ses på en annen måte enn et total-
forbud, sier Lunde. (ANB-NTB)

Tiggeforbud så langt ikke nevnt 
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eggende førstehjelp 

For stort hode? Med en rød minihjelm på hodet startet Torill Nybakk showet for Maskinisten Friluftsbarnehage. – Men hodet mitt er litt for stort. La oss late som at egget er et
hode og legge det opp i istedenfor, sa hun før hun og Elisabeth Larsen viste barna noe de sent vil glemme. Foto: Carine Louise Nilsen


