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I de siste månedene
har mange ungdom-
mer fått sitt første
møte med arbeidsli-
vet gjennom som-
merjobben. 
Arbeidsgivere ønsker å rekruttere
unge ledertalenter med både utdan-
ning og praktisk arbeidserfaring.
Derfor er det viktig å tenke at all
erfaring er med på å gi ungdom det
som er nødvendig for å hjelpe dem
et steg nærmere drømmejobben. 

Tradisjon
McDonald’s Norge AS og fagor-
ganisasjonen Lederne mener at ar-
beidsgivere må legge til rette for
unge arbeidstakere slik at de får en
god introduksjon til det norske ar-
beidslivet og dens tradisjon og or-
ganisering, og en nyttig erfaring de
kan ta med seg til en fremtidig le-
derjobb. 

Tall fra SSB viser at andelen
med høyere utdanning i befolk-
ningen stadig øker. I en situasjon
hvor arbeidsgivere kan velge blant
høyt utdannede kandidater, viser
det seg at arbeidserfaringen er der
hvor unge mennesker kan skille
seg ut i søkerbunken. Arbeidserfa-
ringen er åpenbart det området
hvor unge mennesker har minst å
fare med. 

Spørsmålet vi stiller er om vi øn-
sker et samfunn med ledere som
kun har teoretisk erfaring? Vi ser
verdien av praktisk arbeidserfa-
ring, erfaring fra organisasjonsliv
og frivillig arbeid og annen prak-
tisk livserfaring. Og vi tror at ar-
beidsgivere kan hjelpe ungdom
med å skaffe seg nyttig og nødven-
dig arbeidserfaring, om det så er for
kortere engasjementer i sommerfe-
rien, deltidsjobb ved siden av sko-
len eller den første jobben etter
fullført utdanning. Dette er svært
verdifullt som et supplement til ut-
danning.

Jobbjakt
I rapporten «Ungdom og arbeidsliv
2012» har McDonald’s spurt nor-
ske personalsjefer og ungdom
mellom 15 og 25 år om kunnskap
og holdninger til arbeidsliv. Resul-
tatene viser at personalsjefene ser
etter ungdom med praktisk ar-

beidserfaring, og mange mener at
mangelen på dette er en barriere for
mange unge
på jobbjakt.
U n g d o m -
men, på sin
side, savner
praktisk ar-
beidserfa-
ring og er
høyt moti-
verte for å
jobbe i ferier
og ved siden
av studiene. 

Undersø-
kelsene vi-
ser også at
ungdom er opptatt av arbeidsmiljø
og hvordan de blir behandlet på

jobb. Det er også McDonald’s som
arbeidsgiver og Lederne som fag-

o r g a n i s a -
sjon. Vi me-
ner at alle
medarbe i -
dere, unge
som gamle,
skal ha for-
utsigbare og
gode ar-
b e i d s f o r -
hold, i tråd
med de bes-
te prinsipper
i norsk ar-
beidsliv. Det
ligger et

særlig ansvar på arbeidsgivere å gi
ungdom en god introduksjon til ar-
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I Norge lever vi leng-
re, flere får behand-
ling, flere sykdom-
mer helbredes og
flere overlever. 
Nye tall fra arbeidsgiverforeningen
Spekter viser at sykehusreformen
som Stoltenberg I-regjeringen ini-
tierte i 2001 virker, og utviklingen
går i riktig retning. 

Bedre
I 2012 vil det bli gjennomført om
lag 1,7 millioner flere behand-
linger og utredninger enn i 2005. 

Norge har gått fra å være mid-
dels i 2002 til å være blant de
beste i verden på overlevelse av
alvorlige sykdommer som kreft

og hjerneslag. Denne utviklingen
betyr mye for titusenvis av syke
og deres pårørende. 

Dette skyldes at norsk helseve-
sen er bedre organisert og bedre
finansiert. Leger, sykepleiere og
hjelpepleiere kan gi enda mer og
bedre behandling. 

Med en sunnere sykehusøko-
nomi kan vi også investere mer i
nytt utstyr, nye IKT-systemer, nye
medisiner og flere behandlinger
som sammen hever kvaliteten på
tjenestene.

I det blå
Denne retningen ønsker de bor-
gerlige partiene å snu. Høyre og
Frp foreslår å ta makt og styring
fra de regionale helseforetakene. 

Hva som er alternativet er bok-
stavelig talt i det blå, men det er

nærliggende å tenke at alternati-
vet vil være en ny sentraladminis-
trasjon – trolig i Oslo. Det betyr
mer sentralisering. Jeg er overbe-
vist om at sykehusene i nord sty-
res bedre fra nord, og at sykehu-
sene i Vest- og Midt-Norge styres
bedre fra nettopp Vest- og Midt-
Norge. 

Samtidig ønsker Høyre og Frp
at private aktører fritt skal få ut-
forme sine sykehustilbud og
gjennom et såkalt «fritt behand-
lingsvalg», og sende regningen til
fellesskapet. 

Vi snakker med andre ord om
at markedet overtar for demokra-
tiet, når prioriteringene skal gjø-
res gjennom en massiv privatise-
ring av den velfungerende nor-
ske helsetjenesten. Og det vil
bety nye og omfattende omstil-

Helse-Norge går i riktig retning
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FØR HELGA ga TV2 og Canal Digital opp forsøket på å bli
enige om betalingen for at distribusjonsselskapet fort-
satt skulle formidle mer enn TV-selskapets hovedkanal,
som myndighetene pålegger alle signalleverandører å
gjøre. Resultatet er at en halv million kabelabonnenter
hos Canal Digital møter svarte skjermer hvis de vil se
TV2 Nyhetskanalen, TV2 Bliss og TV2 Filmkanalen. Canal
Digital stengte tidligere i år TV2 Zebra og TV2 Sport for
sine kabelkunder.  
DET NORSKE folk kommer neppe til å gå i demonstra-
sjonstog for å få TV2s nisjekanaler tilbake i Canal Digitals
kabler. Likevel finnes nok de som savner tilbudet om for
eksempel nyheter og sport. Men det flere reagerer på, er
hvordan et selskap som har fått myndighetenes god-
kjenning til å distribuere TV-signaler, selv kan bestemme
hvilket fjernsynstilbud vi skal få tilgang til. Publikum
opplever det som ganske meningsløst at de gjennom
signalleverandørenes prissystemer blir påtvunget kanal-
pakker de er lite interessert i, mens andre kanaler ikke er
tilgjengelige eller må kjøpes enkeltvis til en for mange
uforståelig høy pris.
SELVSAGT HANDLER den bitre striden om penger. Og

det er ikke første gang TV2
og Canal Digital er i tottene
på hverandre på grunn av
prisspørsmål. Distribu-
sjonsselskapet tok selv
kontakt med kabeltvist-
nemnda for å få fastsatt
prisen for å formidle TV2s
hovedkanal. I desember

2011 ga nemnda TV2 medhold og fastslo at prisen er
åtte kroner per måned per abonnent. Canal Digitals stei-
le holdning i forhandlingene om de øvrige TV2-kanalene
fortoner seg langt på vei som takk for sist etter nederla-
get i kabeltvistnemnda.
FOR DEN ANDRE store distributøren av kabel-tv i Norge,
Get, har nemlig inntatt en annen holdning i forhold til
TV2. Tidligere i år ble Get og fjernsynsselskapet enige
om vilkårene for å formidle de øvrige TV2-kanalene. Og
det blir abonnentene som må betale. Fredag ble det
klart at Get til neste år vil øke prisen til sine abonnenter
med opp til 30 kroner i måneden, alt etter om de er en-
keltkunder eller bor i borettslag med fellesavtaler for
sine beboere. 
TV2 EIES AV det danske mediekonsernet Egmont, mens
Canal Digital har Telenor som eier. Det er med andre ord
to store aktører i nordisk mediebransje som er i bokse-
ringen med TV-seerne som innsats. For begge parter
haster det å finne en løsning. Canal Digital risikerer at
abonnentene foretar seg ting for å finne løsninger uten-
for kabelnettet de nå er lukket inne i. For TV2 innebærer
manglende distribusjon at annonseinntekter forsvinner.
Ironisk nok er det én aktuell mulighet å gå over til Canal
Digitals parabol-tilbud, der TV2-pakken fortsatt er inne.
Eller de kan bestille nettløsningen TV2 Sumo med fullt
kanaltilbud, også når de har Canal Digital som internett-
leverandør.  
KULTURMINISTER Hadia Tadjik har nå engasjert seg i
saken for å finne en løsning. Forhåpentligvis makter hun
å bringe partene til fornuft. 

Forhåpent-
ligvis makter

hun å bringe
partene til for-
nuft. 
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ere erfaring!

      med ledere som kun har teoretisk erfaring? spør artikkelforfatterne.

beidslivet. Motivasjonen for å ar-
beide er til stede og det er helt av-
gjørende å gi ungdom en god start
på karrieren. 

Gode resultater
En arbeidsplass med et godt ar-
beidsmiljø, dyktig ledelse og mu-
ligheter for de ansatte til å gjøre
karriere, gir også gode resultater for
bedriften. Tidligere har mange
snakket om dårlige holdninger
blant yngre arbeidstakere. Sammen
slår vi tilbake på myten om at ung-
dom er late og har dårlig arbeids-
moral. Vår erfaring er at ungdom
er høyt motiverte for å jobbe og har
god arbeidsmoral. Vi mener at det
er arbeidsgiveres ansvar å tilrette-
legge for at ungdom blir godt tatt
imot. Undersøkelsen viser at ar-
beidsmiljø og at bedriften behand-

ler dem bra er viktig når ungdom
søker jobb.

Ta godt imot arbeidssøkende
ungdom. Se på dem som en ressurs
som er høyt motivert for å jobbe.
På vei mot drømmejobben har de
behov for arbeidserfaring, og blant
disse finner vi også noen av fremti-
dens ledere.

Olli Kilpi, 
administrerende direktør i

McDonald’s Norge AS

Jan Olav Brekke,
forbundsleder i Lederne

linger, i en tid hvor vi er i ferd med
å høste frukter av en vellykket re-
form.

Fritt valg
Noe av det viktigste vi kan gjøre
som samfunn er å ta vare på et
godt offentlig helsevesen. Vi
trenger sterke universitetssyke-
hus eid av fellesskapet som sikrer
et godt og likeverdig helsetilbud i
hele landet. 

Regjeringen vil styrke, ikke
splitte opp dette. Så vil jeg påpe-
ke at det var Arbeiderpartiet som
innførte fritt sykehusvalg i 2001.
Når det gjelder samarbeid med
private aktører kjøper sykehu-
sene tjenester fra ideelle, frivillige
og private aktører for rundt 11
milliarder kroner hvert år. 

Vi skal fortsatt bruke private
helsetilbud i partnerskap med
det offentlige helsevesenet. 

Ser vi fremover ønsker Arbei-
derpartiet enda sterke fagmiljø-

er, en ledelse som tar kvalitet og
pasientsikkerhet på alvor. Vi
trenger helsepersonell som hver
eneste dag ser pasienten og tar
henne på alvor. 

Vi trenger en offentlig sterk
helse- og omsorgstjeneste som
lærer av sine feil og som kommu-
niserer godt med pårørende og
pasient. Vi trenger evne til å en-
dre underveis, justere og rette
opp feil raskt. Slik skal vi, sam-
men med de ansatte i Helse-Nor-
ge, fortsette veien mot den beste
helse- og omsorgstjenesten vi
kan tenke oss, for pasienter og
pårørende.

Helga Pedersen,
Arbeiderpartiets nestleder og

parlamentariske leder

Anerkjenn en 
palestinsk stat 
Nok en gang har
bombene falt over
Gaza. Nok en gang
har uskyldige sivile,
kvinner og barn nå-
deløst blitt drept. 
Så langt er flere hundre palesti-
nere skadd. Over 160 mennesker
har mista livet, av dem mange
barn.

Ifølge den israelske nettavisen
Haaretz, uttalte Israels innenriks-
minister, Eli Yishai, at «målet med
operasjonen er å sende Gaza til-
bake til middelalderen. Bare da
vil Israel ha ro i førti år». 

Denne uttalelsen uttrykker en
iskald kynisme og menneskefor-
akt som viser at den israelske re-
gjeringen ikke bryr seg om at
kvinner, barn og eldre sivile blir
drept i Gaza. 

Mens bombene falt over en
landstripe som er på størrelse
med Oslo, og hvor det bor halv-
annen millioner mennesker, sa
utenriksminister Barth Eide at Is-
rael har rett til å forsvare seg. Men
dette var ikke en forsvarshand-
ling. Det var statlig terror mot sivi-
le palestinere. 

Opptrappingen startet med at
Israel sendte inn raketter mot
Gaza som drepte sju palestinere,
deriblant tre barn, som svar på at
en palestinsk motstandsgruppe
hadde skutt og såret fire israelske
soldater. Dette skjedde 10. no-
vember. Dette angrepet var i sin
tur en respons på at Israel to da-
ger før hadde skutt og drept en
palestinsk 13-åring som spilte
fotball ved grensen.

Lenge før den siste opptrap-
pingen har situasjonen for Gazas
barn vært kritisk. 59 prosent av
skolebarna lider av blodmangel.
Hos 10 prosent av barna under 5
år er det konstatert forkrøpling og
skader på grunn av langvarig
underernæring. Over 80 prosent
av folk i Gaza er avhengig av nød-
hjelp. Norge må kreve en slutt på
blokaden av Gaza. Konflikten
mellom Israel og palestinerne er
ingen konflikt mellom to likestilte
parter. Det er en konflikt mellom
en fullstendig overlegen okku-
pant og et folk som kjemper med
ryggen mot veggen for retten til å
leve og bo i sitt eget land. 

Rødt støtter kravene om boi-
kott av Israel så lenge landet fort-
setter sin okkupasjonspolitikk og
ikke etterkommer FN sine vedtak.
Både myndigheter, organisasjo-
ner og enkeltpersoner må delta.
Regjeringen må umiddelbart på-
legge Oljefondet å trekke ut in-
vesteringene sine fra alle israel-
ske selskaper og andre selskaper
som bidrar til å opprettholde ok-
kupasjonen.

Norge har eksportforbud for
våpensalg til krigførende parter,
inkludert Israel. Men regjeringen
ser gjennom fingrene på at nor-
ske våpenprodusenter omgår
forbudet ved å bruke sine uten-
landske filialer. Rødt krever at
norske våpenfabrikker i utlandet
må underlegges det samme ek-
sportforbudet til Israel som be-
drifter i Norge. 

Rødt er veldig glad for at det er
inngått en avtale om våpenhvile.
Fra norsk side må den følges opp
med at Norge anerkjenner en pa-
lestinsk stat og støtter palestiner-
nes sak i FN.

Gunnvald Lindset,
leder i Rødt Nordland
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