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skal fram: Vi ønsker at det
skal gjelde på lørdager også,
skriver innsenderne.

Posten skal
fram, men
ikke på
lørdager?
Trygve Slagsvold Vedum
Janne Sjelmo Nordås
Leder og samferdselspolitisk
talskvinne i Senterpartiet

Frp og regjeringen ønsker å
avvikle omdeling av post på
lørdager. Regjeringens forslag
vil uten tvil skape problemer
for forbrukerne. Hva med
dagsavisene? Vil du lese en avis
for lørdag på mandagen etter?
Regjeringen hevder at de
ønsker å opprettholde distribusjonen av dagsaviser og
tidsskrifter, men er det noen
som tror at en postmann
kommer til å gå rundt med kun
lokalavisen på lørdager? Da må
i så fall regjeringen bevilge
penger til det og det har vi i Sp
liten tro på kommer til å skje.
Sp også bekymret for at dette
bare er starten på et dårligere
posttilbud for folk som bor
utenfor de store byene. Dette er
en bekymring også Rune
Hetland i Landslaget for
lokalaviser (LLA) deler. Til
journalisten.no tidligere i år sa
Hetland: «Vi frykter mer enn at
lørdagsavisen kan kuttes og at
Posten vil si at de ikke trenger
gå mer enn annenhver dag i
grisgrendte strøk. Hvor vil
dette ende?»
Regjeringen ønsker også å
innføre EUs tredje postdirektiv
som presser fram en privatisering av postsendinger i Norge
for brev under 50 gram. Hva vil
skje med prisene da? Mest
sannsynlig må de som ikke bor
i Oslo-området betale mer.
Det koster mange ganger så
mye å sende brevpost utenfor
Oslo-området som å sende et

innad i Oslo. Hittil har Norge
hatt en god nasjonal ordning
for dette ved at overskuddet
Posten har på brevleveranser
innad i Oslo, brukes til å støtte
postforsendelser utenfor Oslo.
Det er først og fremst
næringslivet og andre aktører
som driver med masseutsendelse av post i distriktene som
vil få svi. Samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen sier at
enhetsportoen på enkelbrev
skal bestå, som betyr at
portoen på skal være lik enten
du sender det til Alta eller Oslo.
Men når han vil tillate private
selskaper å stikke av med
Postens profitt, må dette bety
at Solvik-Olsen vil bruke folks
skattepenger til å finansiere
billigere porto utenfor Oslo.
Penger som kunne blitt brukt
til veier, skole, sykehjem og
beredskap, vil nå måtte brukes
til å subsidiere porto.
Ordningen med enhetsportoen er folk flest godt fornøyde
med. En stor undersøkelse i fjor
viste at bare 10 prosent av de
spurte synes det er ok at prisen
på postsendinger blir dyrere
utenfor Oslo. Dette burde være
noe å ta innover seg for et parti
som hevder å være «for folk
flest»? Vi i Sp lover å kjempe for
at du skal ha krav på de samme
rettene enten du bor i Oslo eller
i Hammerfest. «Posten skal
fram», heter det. Vi ønsker at
det skal gjelde på lørdager også.

Arbeidsgiver
ser deg
Jan Olav Brekke

Forbundsleder i Lederne

Stadig flere arbeidsgivere
ønsker ulike typer undersøkelser og tilbakemeldinger på
hvordan medarbeidere og
ledere fungerer. Mange
opplever at arbeidsgiver er
mest ute etter å kontrollere
sine ansatte framfor å få reelle
innspill til forbedringer.
Mål- og resultatstyring,
kundeundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og i noen
tilfeller ulike former for
sikkerhetssystemer (adgangskontroll, kamera i lokalene
osv.), har mange positive sider.
Samtidig gir det arbeidsgiver
mange muligheter til kontroll.
Kobler man legitime undersøkelser og sikkerhetstiltak
med gjennomgang av e-post,
sjekk av databruk mv. har
arbeidsgiver mulighet til å vite
omtrent alt om den enkelte
medarbeider. Selv om dette
verken er lovlig eller vanlig, gir
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Sterkere velferdskommuner
Jan Tore Sanner
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det skremmende muligheter.
Gjennom Norsk Ledelsesbarometer har De Facto snakket
med 2.500 medlemmer av
fagorganisasjonen Lederne.
Dette er ledere og betrodde
ansatte i offentlig og privat
sektor. 61 prosent sier at den
øverste ledelse i deres virksomhet stiller stadig større krav til
lojalitet. 1/3 sier at de ikke
mener at bedriften legger til
rette for at ansatte skal kunne
komme med kritiske kommentarer til driften.
I en slik situasjon sier det seg
selv at det er svært krevende å
være mellomleder. Det
forventes av toppledelsen at du
er lojal og at du også sørger for
at de ansatte er lojale. Hva gjør
man da med kritiske spørsmål
og innspill? Skal man ta det
videre, komme i fare for å bli
oppfattet som om du selv ikke
er lojal nok og kanskje få
dårligere karakterer på lojalitet,
eller skal du opptre på vegne av
toppledelsen og legge presset
nedover? Dette er avveininger
mellomledere må ta hver dag.
Norsk arbeidsliv har vært
preget av godt samarbeid
mellom ledelse og ansatte.
Avstanden har vært kort og
muligheten til å komme med
konstruktive innspill stor.
Personalavdelingen har
balansert mellom å sette
ledelsens beslutninger ut i livet
og ivareta den enkelte ansatte.
Nå ser vi at flere og flere
bedrifter skifter ut personalavdelingen med en HR-avdeling.
Disse amerikanskinspirerte
HR-avdelingene ser det som sin
oppgave å ivareta ledelsens
interesser overfor ansatte, mer
enn de ansattes interesser.

Ingeniørsyn
på valet 2015
Asbjørn Eik-Nes

Leiar NITO Nord-Rogaland og
Sunnhordland

Kommunane er attraktive
arbeidsgjevarar og bør bli meir
synlege i arbeidsmarknaden.
Sjølv om det er litt under eitt
år til kommunevalet, er det i
desse dagar lokalpolitikken for
dei neste fire åra blir utforma.
NITO Nord-Rogaland og
Sunnhordland med om lag
3.000 medlemmar har følgjande ynskje for lokalpolitikken
dei neste åra. Kommunane er
attraktive arbeidsgjevarar og
bør bli meir synlege i arbeidsmarknaden. NITO meiner at
kommunane bør satse meir på
rekruttering, blant anna

Kommunal- og moderniseringsminister

Høsten har vist at det er bred
enighet om at kommunene
bærer et tungt ansvar og at god
kommuneøkonomi er en viktig
prioritering. Både i regjeringens budsjettforslag og i
budsjettavtalen med KrF og
Venstre var kommunene den
store vinneren. Kanskje har det

ikke vært så mye debatt, fordi
alle var enige om at kommunene er viktige. Samlet får
kommunene mer penger neste
år. I tillegg til det som forventes
av lønns- og prisvekst får
kommunene mer til å sikre mer
kunnskap i skolen, bedre
kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og å fortsette arbeidet
med å tette hull i det sosiale
sikkerhetsnettet. Veksten i

kommunenes økonomi neste
år er på nivå med veksten
senere år. Men selv med god
økning i overføringene kan det
være vanskelig å lage kommunebudsjetter. Det kan skyldes
lokale forhold, nye utfordringer
eller at ambisjoner og ønsker er
større enn økonomien gir rom
for. Slik er det dessverre ofte.
Derfor var det ekstra godt at
kommunene var den største

vinneren i budsjettavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre.
Prioriteringen var tydelig, det
er satt av nærmere en halv
milliard mer til å styrke
tilbudet til barn og unge.
Penger til flere barnehageplasser, billigere barnehager for
foreldre med lav inntekt og
styrking av helsestasjoner og
skolehelsetjenesten vil komme
godt med i kommunene.

Felles er at de har det samme
store og viktige ansvaret for å gi
innbyggerne gode tjenester,
både de vi alle bruker, som
skoler og barnehager, og de
som tar vare på de mest sårbare
innbyggerne, som barnevernstjenester og tilbud innen og
psykisk helsehjelp. Med et godt
budsjett kan kommunene bidra
til et samfunn med muligheter
for alle.

seniortrim: Jeg tror at alle som deltar på seniortrimmen både har
råd til og vil betale det som det koster å ha en fysioterapeut en time
per uke til å ledetrimmen, skriver innsenderen.
arkivfoto: Ruth Sunnanå Sveistrup

gjennom at dei er synlege ved
utdanningsstadane.
Tilbod om praksisplass,
sommarjobb og prosjektoppgåver for studentar er gode
rekrutteringstiltak.
Kommunane har ei rekkje
spennande oppgåver som krev
teknologisk kompetanse og
investeringar. Vatn, bygg og
velferd er tre stikkord.
Med dagens fornyingsstakt
tek det 200 år å skifte ut vatnog avløpsnettet. Kommunale
bygg må haldast i orden og
tilpassast miljøutfordringane i
større omfang. All infrastruktur
skal dimensjonerast for endra
klima og auka nedbørsmengder. Velferdsteknologi kan
leggje til rette for at fleire kan
arbeide og gjera det tryggare og
enklare å kunne bu heime.
Unge i Norge må oppfordrast
til å velje ingeniørfag, teknologi
og realfag. Det konkluderer
OECD med i ein fersk rapport.
NITO er einig og vil framheve
kommunanes høve og ansvar
for realfagskunnskap og rekruttering. Det handlar om å skape
interesse for realfag og gi borna
ei god kunnskapsplattform.
Her er kommunanes tilbod
viktige og noko som partia bør
prioritere. Ulike lærings- og
opplevingsaktivitetar gjer den
teoretiske kunnskapen meir
interessant. NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland ynskjer
partia lukke til med det viktige
programarbeidet som no er i
gang i hele fylket!

Fortsett
tilbudet
Helge Thorheim

Stortingsrepsentant Rog. Frp

I Haugesunds Avis fredag 19.
desember har avisen et stort
oppslag over nesten en hel
side, hvor det framgår at

Karmøy kommune kutter trim
for seniorer, der helse- og
omsorgssjefen uttaler at «vi må
se hvor behovet er størst».
I avisen uttaler Unni Nikolaisen fra Kopervik følgende: «En
time hver uke kan ikke være så
kostbart. Det er feil måte å
spare penger på. Her må
kommunen tenke forebygging.
Utgiftene kan bli høyere senere
dersom en ikke forebygger.»
Jeg deler Unni Nikolaisens
uttalelser som gjengitt ovenfor.
Det er viktig at kommunen tar
sitt ansvar i henhold til folkehelseloven.
Det er ikke nødvendig å
subsidiere denne trimmen,
men jeg tror det er viktig at
kommunen tar initiativet og
står bak tilbudet, ellers tror jeg
det «renner ut i sanden» og ikke
blir noe av.
Trimmen som har vært fram
til nå har vært til glede for
deltakerne, bidratt til å fremme
deltakernes helse, trivsel samt
gode sosiale og miljømessige
forhold.
Kort sagt har det bidratt til å
beskytte deltakerne mot
faktorer som kan ha negativ
innvirkning på helsen, slik det
står i Folkehelseloven.
Jeg er kjent med at seniortrimmen har vært en ukentlig
foreteelse i Blackboxen på
Kopervik kulturhus i regi av en
fysioterapeut, og at det
gjennomsnittlig har deltatt ca.
30 damer og menn i «godt
voksen alder» der trimmen og
trivselen har blitt høyt verdsatt
av deltakerne.
Jeg tror at alle som deltar på
seniortrimmen både har råd til
og vil betale det som det koster
å ha en fysioterapeut en time
per uke til å ledetrimmen, og
jeg vil derfor oppfordre
Karmøy kommune v/helse- og
omsorgssjefen om å fortsette
det tilbudet en har hatt i
Blackboxen fram til nå.

Loven vedtatt: Loven åpner for at Vinmonopolet kan holde åpent valgdagen og alle aftener bortsett fra julaften. Det har ikke vært et folkekrav, skriver kronikkforfatteren.

Regjeringens julegave til barna
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Kronikk
Christopher
Beckham
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egjeringens julegave til
barna har vært en såkalt
«oppmykning» av alkoholloven. Vinmonopolet kan holde
åpent valgdagen og aftener.
Julaften ble vernet og det er
bra. Julaften skal være barnas
dag. Men mer rus og vold sto
ikke på barnas ønskeliste.
Tidligere i år sendte regjeringen endring av alkoholloven ut
på høring. I høringsnotatet var
den alkoholpolitiske debatten
totalt fraværende og vi fant
ingenting om de uheldige
skadevirkningene alkohol gir.
Det virket som regjeringen
var mer opptatt av tilgjengelighet enn av hensynet til barna.
Nå er loven vedtatt på

Stortinget. Den åpner for at
Vinmonopolet kan holde åpent
valgdagen og alle aftener
bortsett fra julaften. Det har
ikke vært et folkekrav. Tvert
imot så sier folk flest at de ikke
har behov for å handle disse
dagene. Vi er glad for at det
ikke var flertall for å holde
Vinmonopolet åpent på
julaften, men skulle helst sett
at det gjaldt alle aftener.
At loven om salg på høytidsaftener er vedtatt på Stortinget,
vil ikke nødvendigvis bety at
Vinmonopolet kommer til å
holde åpent. Tariffavtalen har
bestemmelser om at de ansatte
skal ha fri på disse aftenene.
Partene må derfor møtes til
forhandlingsbordet.
Samtidig er det viktig at vi
som samfunn setter grenser,
hvis barn kan få en bedre
nyttårshelg av at vi har sagt nei,
er dette å ta ansvar.
Lovendringen oppfyller ikke
uten videre regjeringens

forventninger om økt omsetning og høyere bidrag til staten,
men heller at kundene endrer
sitt handlemønster. Det vil i
tillegg bidra til økt tilgjengelighet for de få som ønsker å
drikke til «alle døgnets tider».

Folk flest sier at de ikke
har behov for å handle
disse dagene.

En slik utvikling vil ikke HK
eller de ansatte i Vinmonopolet
være med på.
Vinmonopolet har en lang
tradisjon i å selge alkohol
innenfor kontrollerte rammer

og de ansatte er stolte av å
jobbe i en faghandel som setter
kunnskaps- og verdispørsmål
foran økt omsetning.
Vi blir noen ganger kritisert
for å skyve barns beste foran
oss som et vikarierende
argument for at ansatte skal
beholde sine tariffestede
høytidsdager. Ja, vi forsvarer
tariffavtalene og det som er
framforhandlet mellom
arbeidslivets parter, men vi
evner samtidig å se konsekvensene av en politikk som gir økt
tilgjengelighet.
Jeg snakker ofte med
tillitsvalgte og medlemmer
som har jobbet i bransjen i
mange år og når de deler sine
erfaringer og vurderinger
mener jeg at det er viktig å lytte
til deres ekspertise. Det synes
jeg regjeringen bør gjøre også.
Ansatte forteller at de må
nekte godt berusede foreldre
med barn å gå inn på Vinmonopolet for å handle mer. Når vi

vet at det drikkes mest ved
høytider og at det er en
sammenheng mellom forbruk
og tilgjengelighet, er det synd
at regjeringen fikk gjennomslag
for en politikk som vil stimulere til økt forbruk og flere
familietragedier.
Det er den uskyldige tredjepart det går utover. Disse barna
opplever ikke høytiden som
noe hyggelig, men har dårlige
minner med rus og vold.
Regjeringen legger stein til
byrden ved å gjøre alkohol
tilgjengelig også på aftenene.
Så er det de typiske «fem på»
kundene som kommer hastende inn på Vinmonopolet
siste dagen rett før stengetid.
Vil ikke de bare gjøre det
samme på en åpen høytidsdag?
Regjeringen går etter mitt
syn i helt feil retning. Det er
verken et forbrukerkrav eller
god helse og omsorg i en slik
politikk. Barna hadde fortjent
en bedre julegave enn som så.

