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Snart kan du bli godkjent før USA-turen

usa: Norge følger Sverige som ligger an til å bli det første skandinaviske landet som innfører forhåndsklarering for flyreisende til USA.

Norge følger Sverige, som ligger
an til å bli det første skandinaviske
landet som innfører forhåndsklarering for flyreisende til USA.
Senest sommeren 2018 vil
passasjerer i nabolandet kunne
gjøre unna innsjekking og
eventuell tollklarering på svensk
jord og lande i USA som om det
var en innenriksflyging. I så fall blir
Sverige det andre landet i Europa
som gir reisende denne mulighe-

ten. I dag er det bare Irland som
har tilbudet.
Politimester Stefan Mann skal
levere en utredning om en svensk
såkalt «preclearance» ved Arlanda
utenfor Stockholm innen 22. juni
neste år. Han skal blant annet
utrede om de amerikanske
tjenestemennene som skal utføre
jobben kan være bevæpnet,
ifølge TT. Det er også ett av
spørsmålene norske myndigheter

må ta stilling til. Oslo Lufthavn på
Gardermoen er også valgt ut av
amerikanske myndigheter som en
av ti nye flyplasser i verden til å ha
et slikt tilbud.
– Før vi kan få dette på plass,
må flere praktiske og politiske
spørsmål besvares. Men vi jobber
iherdig for at dette skal bli noe av,
sier terminaldriftdirektør Knut
Holen ved Gardermoen.

Lønnsundersøkelse: Olje på topp, mye bedre betalt i Vestfold enn i Østfold

Vi er på lønnsbunnen
● LederLønninger
◗ Rogaland 817.300 kroner
◗ Oslo 740.500 kroner
◗ Hordaland 729.300 kroner
◗ Vest-Agder 705.200 kroner
◗ Møre og Romsdal 693.900
kroner

◗ Akershus 671.500 kroner
◗ Sør-Trøndelag 667.500 kroner
◗ Nord-Trøndelag 637.800
kroner

◗ Vestfold 632.100 kroner
◗ Telemark 603.600 kroner
◗ Finnmark 601.500 kroner
◗ Troms 601.400 kroner
◗ Buskerud 590.700 kroner
◗ Nordland 585.500 kroner
◗ Aust-Agder 584.600 kroner
◗ Østfold 581.300 kroner
◗ Hedmark 546.400 kroner
◗ Oppland 505.800 kroner
◗ Kilde:
Arbeidsforskningsinstituttet

Tore Tindlund

H

an tror at Østfolds posisjon som gammelt industrifylke
forklarer
plasseringen nesten nederst på
den nye lønnsstatistikken.
Undersøkelsen er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet for fagforeningen Lederne, som organiserer mellomledere. Undersøkelsen er basert
på deres lønninger.
Undersøkelsen viser at jo
nærmere du er oljen, jo høyere
er betalingen. Foreløpig er det
ikke noe som rokker ved det
bildet.

– rekrutter fra industri
Østfold ligger på 17. plass i Norge når det gjelder lederlønnin-

Flere fra Fredrikstad og Sarpsborg nær terrorangrepet i Nice

– Føler meg ikke trygg
Marita Wennevold
Hollen (53) er dypt
preget av terrorangrepet mot Nice som
krevde over 80 menneskeliv.
Mathias Fløtaker og geir
Bjørnstad

H

ollen, som i det daglige
er kjent som Høyre-politiker i Fredrikstad,
disponerer en leilighet i Nice
og har tidligere bodd ett år i
den franske byen.
– Jeg kjenner området godt. Da
er det veldig spesielt å se TVbildene fra gaten som bare ligger noen minutter unna leiligheten. Det er en ekkel og
skremmende situasjon, forteller Hollen til Fredriksstad Blad.
Torsdag kveld befant hun
seg sammen med forloveden
Øivind Kylstad i Cannes –
rundt tre mil fra Nice.
– Vi så på fyrverkeriet fra verandaen vår i går kveld. Vi
valgte bevisst å holde oss unna
de store folkemengden langs
promenaden. Litt senere på
kvelden kom nyheten angrepet
i Nice. Vi ble sittende oppe til
langt på natt og så dødstallene
øke time for time. Det var forferdelig, sier hun.

kroner

tore.tindlund@f-b.no
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– Kjenner området

◗ Sogn og Fjordane 690.500

Mellomlederne i
Østfold ligger lavt i
lønn. – Veldig mange
av oss jobber i
industrien, som ikke
akkurat er inne i sine
glansdager, sier lokal
tillitsvalgt for
Lederne, Sigurd
Olsen.

Fredriksstad Blad

Startet med fyrverkeri

LokaL tiLLitsvaLgt: Sigurd Olsen er formann for lokalavdelingen av Lederne i Fredrikstad. Han tror at Østfolds situasjon som gammelt
foto: kent inge oLsen
industrifylke forklarer mye av lønnsstatistikken.
ger.
Fylkets ledere tjener i snitt
581.300 kroner. Kollegene i
Akershus ligger 90.000 kroner
høyere.
Over fjorden tjener en gjennomsnittlig leder i Vestfold
632.100 kroner. Det vil si over
50.000 kroner høyere enn i
Østfold.
– Vi er ikke akkurat i noen
glanstid for industrien. Det er
der vi rekrutterer mesteparten
av medlemsmassen vår i Østfold, sier Olsen. Selv er han
driftsassistent ved Kronos Titan. Men mesteparten av tiden
har han vært skiftformann.

– Bra med oljen
Undersøkelsen er basert på at
medlemmene sender inn sine
lønnstall.
– Vi ser av tallene som nå er
presentert, at oljevirksomheten har gått bra, mens industrien generelt har hatt det tungt,
sier Olsen.
Han sier at Lederne har sine
medlemmer blant formenn, ingeniører, tekniske funksjonæ-

!

Flere nordmenn som oppholder seg i Nice har kontaktet
reiseforsikringsselskapene.
Fly- og telefonselskapene
gjør også unntak overfor
sine kunder etter Niceterroren.

sigurd oLsen

– Ligger lavt flere steder
Leif Ragnar Karlsen er også
med i styret for Lederne i Fredrikstad.
– Generelt ligger Østfold lavt
på alle lønnsstatistikker. Dette
er ikke noe som bare gjelder
vår yrkesgruppe, sier Karlsen

naden i idylliske Nice, som i løpet av få minutter i går kveld
ble forvandlet fra å være en gedigen festplass der mange
mennesker hadde samlet seg
for å se fyrverkeriet i anledning
Frankrikes nasjonaldag til å bli
en krigssone.

Gjemte seg i kjeller
– Vi ankom hotellet ved 21-tiden og gikk ned til strandpromenaden for å se på fyrverkeriet. Det var det flotteste fyrverkeriet jeg har sett, og det var
god stemning på strandpromenaden. Da fyrverkeriet var
over, gikk vi mot en restaurant

for å spise. Tre-fire minutter etter at vi begynte å gå mot restauranten hørte vi mange
smell. Vi trodde først at det var
kinaputter, men forsto raskt at
det var noe mer alvorlig, da vi
hørte alle skrikene og så hysteriske mennesker som flyktet,
løp vi inn på restauranten. Der
inne ble vi vist ned i en kjeller
for å søke dekning. Det var veldig dramatisk, sier Thor Anders Hansen til Sarpsborg Arbeiderblad.
– Først ved 04-tiden gikk vi
ut av kjelleren, og når vi kom
ut på gaten føltes det som om
vi var i en krigssone. Det var

ekstratiltak for nordmenn

Vi rekrutterer
fra industrien, som ikke
akkurat er inne i sine
glansdager
rer, laboranter, merkantilt ansatte og butikkansatte med lederfunksjoner.
Det er et generelt krav om lederfunksjon for å være med.
– De siste årene har vi også
rekruttert blant ledere i barnehager og offentlig virksomhet.
Men dette er jo ikke akkurat arbeidsplasser som trekker opp
lønnsstatistikken, sier Olsen.

Minst 84 personer ble drept i
angrepet, hvor en lastebil kjørte inn i en stor folkemengde på
Promenade des Anglais i Nice.
Thor Anders Hansen fra
Sarpsborg befant seg også tett
på terrorhandlingen. Torsdag
kveld sjekket de ligger bare et
steinkast unna strandprome-

terror: Promenade des Anglais i Nice ble torsdag kveld forvandlet til en krigslignende sone. Minst 80 personer ble drept.
Identitetspapirene til en 31 år gammel fransk-tunisier er funnet i lastebilen etter terrorangrepet.

hiBBa sarMadawy, ntB

Best Lønn: Jo nærmere du kommer oljen, jo høyere er lønnsnivået.

foto: ntB scanpix

til FB.
Han tror at mye av det statistiske materialet kan forklares
med oljevirksomheten som
drar opp lønnsnivået i deler av
landet. Østfold har i minimal
grad greid å kaste seg på denne
karusellen.
Karlsen er litt usikker på
hvorfor Vestfold kommer bedre ut enn Østfold.

– Men jeg har inntrykk av at i
Østfold er utdanningsnivået lavere enn i de fleste andre fylker. Jeg tror det er en mer sammensatt forklaring på hvorfor
lønnsstatistikken er som den
er, sier Karlsen.

– Vi har allerede fått telefoner
fra titalls personer, og vi regner
med å få flere henvendelser utover dagen, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende
informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring og If.
Forsikringsselskapet dekker
ekstrautgifter til reise og overnatting for kunder som er i
Nice og som ønsker hjemreise
tidligere enn planlagt.
– For dem som ønsker det, er
det også tilbud om psykologisk
førstehjelp, sier Vennesland.

I tillegg dekker Europeiske
avbestilling for kunder som er i
Norge, og som ikke ønsker å
reise til Nice. Dette gjelder for
reiser som skal skje innen 22.
juli.
Flyselskapene Norwegian og
SAS sier de tilbyr kunder som
skal reise til og fra Nice, fri endring av billetter.
– Passasjerer med billetter til
og fra Nice med avgang innen
24. juli, vil få mulighet til å endre reisedato gratis frem til 7.
august, opplyser pressekontakt i Norwegian Astrid Mannion. Norwegian tilbyr også refusjon av billetter til Nice med
avgang frem til 24. juli.
Alle de store norske telefonselskapene har også gjort det
gratis å ringe og sende tekstmeldinger til og fra Frankrike
fredag som følge av terrorangrepet i Nice.

soldater i gatene som gikk
rundt bevæpnet og det var fullt
kaos. Da vi kom tilbake på hotellet, sa resepsjonisten at han
var glad for å se at vi var uskadet, sier Thor Anders Hansen.
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Det er en ekkel
og skremmende situasjon.

Marita Wennevold hollen
Høyre-politiker fra Fredrikstad

– Ser over skulderen
Samme dag som terrorangrepet observerte Wennevold Hollen en mann i kamuflasjeutstyr
på kroppen og foran ansiktet
løpende på stranda. Hun forteller at gårsdagens angrep gjør
henne ekstra mistenksom.
– Han kom løpende forbi oss to
ganger i fullt militærutstyr.
Med alt som har skjedd i Frank-

rike synes jeg det var litt spesielt. Flere andre gjester på
stranden noterte seg det samme og informerte politiet om
hendelsen. Det ligger jo noen
tanker i bakhodet når en ser
slikt. Nå ser en seg alltid en ekstra gang over skulderen og det
er ikke noe særlig, avslutter
hun.

Terrorangrepet i Nice

Minst 84 mennesker ble drept, flere av dem barn, da en lastebil kjørte
inn i en stor folkemengde på havnepromenaden i Nice torsdag kveld.
Minst 70 er såret, tilstanden er kritisk for 18. Folk var samlet ved
havnepromenaden for å se på fyrverkeriet under feiringen av den
franske nasjonaldagen.
Jernbanestasjonen
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Herfra ble
fyrverkeriet
skutt opp

Føreren av den 19 tonn tunge lastebilen ble skutt
og drept etter å ha kjørt hele to kilometer inn i
folkemengden. Gjerningsmannen er identifisert
som en 31 år gammel fransk-tunisier.

Marita Wennevold
hollen er i FranKriKe
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