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PRIS & BØRS
PRIS: OLJE

OSLO BØRS

Brent Spar inneværende måned i år
og i fjor - pris i USD

Oslo Børs hovedindeks inneværende
måned i år og i fjor

februar 2013

februar 2012

februar 2013

KJØP nyheten.
FÅ originalen!

februar 2012

Gjelder kun disse varene
1/2

8/2

15/2

22/2

28/2

1/2

PRIS: GASS
Naturgass inneværende måned i år
og i fjor - pris i USD/tonn
februar 2013

februar 2012

8/2

15/2

22/2

468,62 -0,44%

BØRSVINNERE

8/2

15/2

22/2

28/2

PRIS: ALUMINIUM
Aluminium inneværende måned i år
og i fjor - pris i USD/tonn
februar 2013

Nyhet!

Verdiendring i prosent siste børsdag
Norse Energy Corp.
Reservoir Expl. Technology
Aker Seafoods
Biotec Pharmacon
Sevan Drilling

1/2

28/2

februar 2012

60,91
7,14
6,42
5,35
5,17

BØRSTAPERE

Grandiosa Kebab

Verdiendring i prosent siste børsdag

Stabburet, 535 g,
117,57/kg

-12,85
-10,94
-10,13
-10,00
-7,52

Jason Shipping
Norda
Codfarmers
Eitzen Chemical
Nio
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-1,25

Kurs: 76,20 - Markedsverdi: 124114,47
Finans
1/2

8/2

15/2

22/2

28/2

PRIS: LAKS
Spotpris laks inneværende måned i
år og i fjor - ukespris i NOK/kg
februar 2013

februar 2012

EIDESVIK OFFSH.

0,70

Kurs: 34,70 - Markedsverdi: 1046,21
Energi

-0,05

NORSK HYDRO

Kurs: 26,73 - Markedsverdi: 54464,20
Material

REACH SUBSEA

0,00

SOLSTAD OFFSH.

0,00

Kurs: 5,50 - Markedsverdi: 241,05
Industri

Kurs: 106,00 - Markedsverdi: 4100,30
Energi

SPAREB1 SR-BANK 0,00
Kurs: 42,50 - Markedsverdi: 10854,71
Finans
Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Uke 5

PRIS: STRØM
Strømpris inneværende måned i år
og i fjor - pris i øre/KWh
februar 2013

februar 2012

STATOIL

-0,80

TIDE ASA

0,40

WILSON ASA

0,00

Kurs: 146,10 - Markedsverdi: 465043,88
Energi
Kurs: 16,00 - Markedsverdi: 360,95
Industri

Kurs: 13,03 - Markedsverdi: 591,02
Industri

FOND: 5 PÅ TOPP
1/2
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28/2

PRIS: EURO
Euro kursutvikling inneværende
måned i år og i fjor
februar 2013
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februar 2012
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PRIS: USD
US Dollar kursutvikling inneværende
måned i år og i fjor
februar 2013

1/2

8/2

februar 2012

15/2

22/2

28/2

Norske fond best avkastning i prosent siste uke
Storebrand Verdi
1,12
PLUSS Index Fondsforv
0,82
DNB Norge Selektiv (III)
0,81
DNB Norge Selektiv (II)
0,80
XACT OBX
0,79

FOND: 5 PÅ BUNN
Norske fond dårligst avkastning i
prosent siste uke
Holberg Norge
-0,56
Atlas Norge
-0,52
Landkreditt Norge
-0,49
Delphi Norge
-0,33
Delphi Vekst
-0,30

VALUTAKURSER
Pris i NOK pr. enhet
*) Pris i NOK for 100
Kurs
Endring
5,72
0,06
0,01
* 99,57
7,43
0,00
0,00
* 5,91
5,50
0,05
8,62
0,00
0,05
* 601,42
0,20
* 86,54
5,48
0,04

Valuta
Aus. dollar
Danske kr.
Euro
Jap. yen
Kan. dollar
Br. pund
Sv. francs
Svenske kr.
US dollar

©NTB/OBI/Nord Pool/Reuters/Fish Pool

Solo sunset 1,5 liter
Ringnes,
17,27/liter
+ pant

Haugaland HMS: – Arbeidsmiljø og ledelse er to sider av samme sak, sier Sverre Meling jr. Han og
Foto: Eva Birkeland
kollega Astrid Luhr kan bidra med et blikk på ledelse utenfra.

Stort gjennomtrekk av mellomledere

Rogaland skiller seg ut
Rogaland er fylket
der færrest mellomledere ønsker å bli i
jobben sin. Kanskje
fordi det koker mer i
arbeids- og næringslivet her, sier Sverre
Meling jr.

Ledelse
Eva Birkeland

K

eva.birkeland@h-avis.no

un seks av ti mellomledere på Vestlandet planlegger å bli værende i
jobben sin i lang tid. Rogaland
har en nedgang på 13 prosent
fra 2011, og er dermed det fylket med størst tilbakegang på
landsbasis. Bergen peker seg
også ut, i og med at bare 56 prosent sier mellomlederne der vil
bli lenge i jobben sin. Dette viser en undersøkelse gjennom-

ført av Great Place to Work
blant medlemmene til organisasjonen Lederne.
Forbundsleder i Lederne,
Jan Olav Brekke, sier at dette er
en utvikling man har sett i
norsk arbeidsliv generelt over
tid, men han er likevel ikke
overrasket.
– Det er uventet å se en så
stor endring i løpet av bare ett
år, og det er egnet til å bekymre. Vi vet at mellomledere opplever mye press, særlig fra
toppledelsen. De har vanskeligere for å bli hørt, og ofte får de
ikke myndighet som står i forhold til det ansvaret de har, sier
Brekke.

her, sier Astrid Luhr, fysioterapeut og HMS-rådgiver i samme
bedrift som Meling jr.
De to er enige om at den
overordnede årsaken til utskiftingen av mellomledere her lokalt kan være press i arbeidsmarkedet, og ikke nødvendigvis arbeidsplassen i seg selv.
– På Vestlandet har vi olje- og
gassnæring, med høy rotasjon
og lønnskarusell. Muligheten
til å skifte jobb er der, fastslår
Meling jr.
Også Tom Monclair Larsen,
direktør Search & Selection
ved ISS Personalhuset, tror
mye er påvirket av olje- og
gassnæringen på Vestlandet.

Flere muligheter

Mindre risikofylt

– Vi har ikke noe belegg for å si
at det er forskjell i arbeidsmiljø
på Vestlandet og Østlandet,
sier Sverre Meling jr., markedsog kommunikasjonssjef i Haugaland HMS, når han får presentert undersøkelsen.
– Det trenger heller ikke å
være negativt. Kanskje det betyr at det er flere muligheter

– Jeg tror ikke det er så stor forskjell på personer ut i fra hvor i
landet de bor, men vi har noe
lavere ledighet og større etterspørsel etter arbeidskraft i regionen vår. Når arbeidsmarkedet
er godt og fremtidsutsiktene er
gode, er det mindre risikofylt å
bytte jobb, sier Larsen.
Under finanskrisen i 2009

hadde ISS Personalhuset en tydelig nedgang i antall oppdrag
på grunn av mindre utskiftning
i arbeidsmarkedet. Men de siste årene har aktiviteten økt betydelig og 2012 ble et rekordår.
– Når arbeidsmarkedet er
bra, kan den ansatte i større
grad tenke på egen kompetanseutvikling og være mer åpen
med tanke på å bytte jobb. Arbeidsgivere må da være svært
bevisst på å ta vare på den
kompetansen de har, så de ikke
mister ansatte. Det kan selvsagt styrke bedriften å ta inn ny
kompetanse, men for de som
mister mange kan det bli en
stor utfordring, sier han.
Direktøren avslutter med det
som kan være et dilemma for
gode bedrifter.
– Bedrifter med godt omdømme får lettest tak i folk –
men samtidig vil folk som jobber der være attraktive for andre. Det betyr at alle bedrifter
må ha et bevisst forhold til det
å tiltrekke seg og beholde kompetanse.
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24

90

Ønsker bistand
Samtidig som selve arbeidsmarkedet kan være årsaken til
at det er større utskiftning av
mellomledere på Vestlandet
enn Østlandet, kan både Sverre
Meling jr. og Astrid Luhr på
Haugaland HMS bekrefte at det
nok finnes mange slitne mellomledere generelt.
– Det er et krevende marked
nå med mye informasjon og
mange krav til for eksempel
dokumentasjon. Mellomledere
skal jo også følge opp sykefravær mer enn før, sier Luhr.
Hun opplyser at de til våren
har satt opp kurs i helse og
mestring for ledere. HMS-konferansen som fant sted i november 2012 ble også delvis

Kjøttrik kjøttpølse
Gilde, u/skinn, 450 g,
88,67/kg

39

viet mellomlederrollen, og en
av kursholderne kommer tilbake i februar for å snakke mer
om temaet.
– Mange mellomledere ønsker bistand, og de trenger å få
identifisert sine roller, samtalt
seg imellom og avklare dette
med lojalitet, sier Meling jr.

Sørlandschips,
havsalt, 200 g,
107,00/kg

+

90

Tom Monclair Larsen:
– Det er nok ikke forskjell på
personer i øst og vest.

Ringnes,
14,13/liter
+ pant

37,90

000

21,20

000

Sørlandschips

Nyhet!

Tom Monclair Larsen
ISS Personalhuset

Solo 1,5 liter

+

Vanlig chips

Sørlandschips, salt/
paprika,
240 g,
103,75/kg

Stabburet, 575 g,
65,91/kg

+

90

Nyhet!

Vi har større
etterspørsel
etter arbeidskraft i regionen vår.

Grandiosa

90

Nyhet!

LOKALE SELSKAP
DNB

+

Kjøttpølse

Gilde, u/skinn,
450 g, 57,11/kg

21,40

000

25,70

000

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan
være utsolgt. Kun for private husholdninger.
Prisene gjelder 04.02–17.02 2013.

