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Debatt

Godtfolk. Familie
Gratulasjoner

Vennligst ingen oppmerksomhet på dagen min.
Bortreist.
Turid Finsrud

HJERTELIG TAKK

til alle for deltagelse og
feiring av min 90-årsdag,
og for hilsner, blomster og
gaver.
Jon Leon Estil
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Gratulerer til verdens
beste Olea som ble 2 år i
går, 17. august. Vi er kjempeglade
i deg. Klem fra mamma, pappa og
Lazy.

VI GIFTER OSS

Elin Sofie Lorvik og Jo
Kristian Kvernland gifter
seg i Beitstad kirke kl. 13.00
lørdag 20. august 2016.
Adresse for dagen er Lorvik Vestre, Lorvikvegen
725, 7710 Sparbu.

Jubilanter

90 år

Magnar Hermann Olden,
Levanger,
fyller 90 år fredag 19. august.

85 år
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Lotte Olsson fyller 3
år idag. Gratulasjoner
sendes fra oldemor og Akita på
Steinkjer.

Kjell Daniel Heide, Verdal,
fyller 85 år fredag 19. august.

80 år

Turid Finsrud, Inderøy,
fyller 80 år fredag 19. august.

75 år

Morten Arnfinn Holmlimo,
Levanger
Torbjørn Juberg, Verdal
Nyeng, Bjarne Ole Nyeng,
Mosvik
Fredrik Okkenhaug, Levanger,
fyller 75 år fredag 19. august.
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Vi vil gratulere Matilde
Tanem Iversen med
4-årsdagen 18.08. Glad i deg!
Hilsen mormor og morfar, onkel
Kristian, tante Monica, Magnus
og onkel Jonas.

70 år

Laila Helen Elstad, Grong
Harry Johan Hansen, Stjørdal
Torbjørg Karlotte Hofstad,
Verdal
Jan Oddvar Lyngve, Bangsund
Anne Karin Welde, Hegra
Britt Irene Øren, Kolvereid,
fyller 70 år fredag 19. august.

60 år
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Vi ønsker å gratulerer
Emilian Ringseth Storstad
med 5-årsdagen i dag. Hver dag
beriker du vårt liv med ditt lune
smil og hærlige latter. Klem fra
Malene, mamma og pappa.

Hallvard Ove Busklein,
Levanger
Marianne Hanevold, Overhalla
Jan Harald Nordgård, Vanvikan
Randi Ramdahl, Verdal
Ann Helen Ulsund, Rørvik
Arild Winnberg, Levanger,
fyller 60 år fredag 19. august.

50 år

Heidi Agnethe Henriksen,
Meråker
Sidsel Trønsdal, Inderøy,
fyller 50 år fredag 19. august.

Dagen i dag

Torsdag 18. august
Tormod og Torodd har navnedag i dag. Begge navnene er
norrøne. Tormod er sammensatt av gudenavnet Tor og
«sinne, mot», Torodd av Tor og
«spiss, spyd».
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Vi vil gratulere goveitja
vårres, Ida Amalie Tuflått
Elvestad med 8-årsdagen. Hilsen
mamma, pappa & Erlend.

Fødselsdager

Filmregissør Roman Polanski
fyller 83 år i dag, skuespiller og
regissør Robert Redford (bildet)
80 år, styreleder, tidl. fotball-

spiller Ingar
Løken 75 år,
tidl. departementsråd
H a r a l d
Nybøen 67
år, skuespiller Jan Grønli 66 år, håndballtrener Sven-Tore Jacobsen 63 år,
tidl. generalsekretær Rolf Kjøde
57 år, skuespiller Jørgen Langhelle 51 år, programleder og
humorist Klaus Sonstad 47 år,
forfatter og musiker Harald
Rosenløw Eeg 46 år og trompetist Tine Thing Helseth er 29 år
i dag. (NTB)

Minneord

Kåre Nilsen
Når sommeren nå er på
hell, får vi det triste budskap om at en tidligere sangerbror er gått bort.
Kåre var Namsosgutten
som ble en god Steinkjerpatriot. Han hadde vel ikke
noen annen mulighet etter
at han giftet seg med Putt
(Inger Marie) for 64 år
siden, og måtte bosette seg
i Steinkjer. Hos Nord-Trøndelag E.verk fikk han også
sin
arbeidsdag
som
instrumentmaker/-reparatør.
Kåre var veldig sosialt
anlagt, og med sin store
interesse for sang og
musikk, meldte han seg inn
i Steinkjer Mannssangforening 6. november 1979. I
koret var han en stødig 1.
bass.
Kåre var veldig opptatt
av mannssangens ve og vel,
og selv om han ikke var den
som snakket høyest, så sa
han klart i fra når han
mente det var noe som ikke
var som det skulle.
Når det skulle holdes
revyer, var Kåre god å ha.
Hans tekniske innsikt fikk
vi bruk for, enten det gjaldt
sceneinstallasjoner eller
det var bordekorasjonene
som skulle ha elektrisk lys.
Kåre var alltid lett å be og
så alltid mulighetene for å
løse de tekniske problemer
som måtte oppstå.
På «tjuandagsfesten» 22.
Januar 2005 fikk han den
«Gyldne Ørns Orden» for 25
års trofast medlemskap.
På grunn av sviktende
helse måtte han gi seg som
aktiv sanger og hadde siste
registrerte oppmøte 3. oktober 2010.
Når vi møtte han og Putt
på deres daglige «inspeksjonsrunde» i byen, ble det
alltid et trivelig møte. Deres
gode humør og de trivelige
kommentarer er noe vi
husker. Kåre spurte alltid
om hvordan det gikk i foreningen, der ville han være
oppdatert til enhver tid.
Han og Putt møtte alltid
opp på de konserter og
offentlige sammenkomster
som foreningen arrangerte.
Våre tanker går i disse
dager til Putt og den nærmeste familie. Putt har mistet sin kjæreste gjennom et
langt liv. Sorgen over å ha
mistet en kjær livsledsager,
en god far, bestefar og olde-

far er tung å bære, men vi
føler med dere.
Et flott medmenneske
har nå lagt ned vandringsstaven. Vi takker Kåre for
tiden vi fikk sammen med
han i foreningen og for den
store interessen han alltid
hadde for foreningen.
Vi takker for «tonen» og
lyser fred over en tidligere
sangerbrors gode minne.
Steinkjer Mannssangforening

Harald Andreassen
Harald Andreassen, født 19.
mars 1924, død 9. august
2016 i Trondheim.
Harald
er steinkjerbygg,
men bodde
det siste
året av sitt
liv
på
sykeheim i Trondheim.
Dette for at pårørende ville
ha han i sin nærhet for å
kunne være mer til stede
og ta seg mer av han etter
hvert som helsa sviktet.
Han hadde hele sitt
yrkesaktive liv, som var
flere tiår, på Steinkjer
Trykkeri og Trønder-Avisa.
Her jobbet han den første
tiden som trykker i siviltrykkeriet i det som den
gang het Steinkjer Trykkeri, men ble etter hvert
fast på rotasjonstrykkeriet
som trykket Trønder-Avisa.
Denne jobben hadde han
helt til han gikk av med
pensjon ved oppnådd pensjonsalder.
Harald var en trivelig,
jovial og livlig kollega som
satte sin ære i jobben. Hvis
han syntes vi som var ungdommer den gang ble litt
for slarkete fikk vi vite det.
Han var veldig sosial både
på jobb og i festlige lag. Alltid smilende og blid og
hadde alltid morsomme
historier på lager. Han
hadde også en god porsjon
selvironi. Blant annet hevdet han at han aldri hadde
finvær i sommerferien.
Derfor pleide vi alltid å ta
rede på når han skulle ha
ferie før vi bestemte oss for
ferie. Ingen ville ha ferie på
samme tid som Harald.
En gang veltet en tankbil i en åker på Sparbu.
Harald hadde en liten åkerflekk med poteter på
Sparbu, og han var sikker
på at tankbilen hadde veltet akkurat i hans lille
åkerflekk. Det stemte selvfølgelig.
Han hadde også en historie om at han og kona
kom hjem en kald vinterkveld, men dørene på folkevogna lot seg ikke åpne. Til
slutt kjørte han til politistasjonen og tutet der til han
fikk hjelp.
Det er mange flere morsomme historier i forbindelse med Harald. Han lo
alltid så han ristet når han
fortalte slike utrolige historier.
Han var en utrolig sprek
kar som gikk turmarsjer
både i inn- og utland. Han
ble en gang spurt om hvor

han hadde vært på turmarsj, da svarte han at han
visste ikke helt, men han
skjønte i alle fall ikke språket. Noen ganger kunne
han være litt for sprek og
dunket borti alt mulig.
Harald hadde alltid sår
eller plaster på det blanke
hodet.
Han var også aktiv i fotballklubben SI&FK (i dag
SFK), hvor han spilte aktivt
helt til han giftet seg. Etter
det var han en ivrig supporter for SFK, og selv på sine
eldre dager etter at han ble
sittende i rullestol, kjørte
han i stolen sin opp til
Guldbergaunet på stort sett
hver hjemmekamp. Ifølge
kolleger i avisa var han
også en god strateg på
bedriftsfotballaget til Trønder-Avisa.
Etter at han gikk av med
pensjon kom han til lunsj
på avisa hver onsdag, hvor
han pratet skjemt og alvor
med sine tidligere kolleger.
Selvfølgelig var fotball en
stor del av samtalene.
Da Harald fylte 70 år dro
en del kolleger fra TrønderAvisa, selvfølgelig flest
damer, hjem til han og
sang. Det satte han veldig
stor pris på og lo godt av.
Harald er fortsatt med
jevne mellomrom samtaleemne blant oss som fikk
gleden av å ha han som
arbeidskollega i mange år.
Han var en gledesspreder

som vi satte stor pris på,
noe vi fortsatt gjør.
Vi lyser fred over Harald
Andreassens minne.
Tidligere kolleger
i Trønder-Avisa
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navn. Anonyme innlegg kan bli refusert uten ytterligere begrunnelse eller beskjed. Alle manus sendes: redaksjonen@t-a.no.
Vi forbeholder oss retten til å publisere alle innsendte innlegg digitalt, uten å innhente ytterligere tillatelse fra forfatter.

●●Innlegg. Rekruttering.

●●Innlegg. Psykisk helse.

Har kommet langt på vei

Min snille, gode Alf,
vår kjære far, svigerfar,
morfar, farfar og oldefar,
vår bror, svoger og onkel

Alf Grenne
født 23. oktober 1935
døde brått fra oss i dag.
Levanger, 16. august 2016.
Else
Ellinor
Jan Helge
Heidi
Svein
MaritOlaf
Barnebarn
og oldebarn
Søsken og
øvrige familie
Ditt hjerte som banket
så varmt for oss alle,
og øyne som lyste
og strålte så ømt,
har stanset og sluknet
til sorg for oss alle,
hva du har gjort,
skal aldri bli glemt.

Begravelse fra Åsen kirke
tirsdag 23. august kl. 11.00.
Høytideligheten avsluttes
ved graven.

HJERTELIG TAKK
for vennlig deltagelse, blomster og pengegaver
ved vår kjære mor Solveig Sendes bortgang og begravelse. En spesiell takk til hjemmesykepleien,
Øra distrikt og Verdal Bo- og Helsetun, 2. etg. for
god omsorg.
Familien

Joao Havelange død
Tidligere
president i
Det internasjonale fotballforbundet (FIFA)
João Havelange (bildet) er død. Han ble
100 år. Brasilianske Havelange,
som ble 100 år i mai, ble innlagt
på sykehus forrige måned med
lungebetennelse. Havelange var

37

TORSDAG 18. AUGUST 2016 TRØNDER-AVISA

FIFA-president fra 1974 til 1998.
Havelange var også president i
det brasilianske idrettsforbundet, og har vært medlem av Den
internasjonale olympiske
komité (IOC) i mer enn fire tiår.
Havelange, som ble erstattet
som FIFA-president av Sepp
Blatter i 1998, har i likhet med
flere FIFA-topper vært gjenstand for mistanke om korrupsjon.

Nyfødt

Utdanning: Gjennom flere år har det vært slik at flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, Dermed er det ikke slik
at mangel på utdanning er forklaringen på få kvinnelige ledere, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANSTOCKPHOTO

Trenger flere kvinnelige ledere
I Norge har vi dessverre Europas
mest kjønnsdelte arbeidsmarked, og næringslivet vårt henger
etter. I privat næringsliv er det
kun 13 prosent kvinnelige toppledere. Det finnes ikke særlig
mange kvinner verken i konsernledelsen i de største selskapene,
eller i posisjoner som toppledere
i litt mindre selskapene. Og dette
er fryktelig synd.
Det er nok en kjensgjerning at en
del bedriftsstyrer ikke er gode
nok til å se de kvinnene som
tross alt finnes der ute, men et
viktig problem er nok også at det
finnes få kvinner med tung lederbakgrunn. Vi i Lederne mener vi
må begynne i andre enden av
bedriftshierarkiet for å få gjort
noe med dette problemet. For det
er slik at det er nødvendig med
relevant erfaring fra å være leder
på et høyt nivå hvis du skal bli
konsernsjef i Statoil, Storebrand
eller Orkla, og da trenger vi flere
kvinner med ledererfaring på
lavere nivå.

Gjennom flere år har det vært
slik at flere kvinner enn menn
tar høyere utdanning, det er høy
kvinneandel på studier innen
juss, økonomi og ledelse. Dermed
er det ikke slik at mangel på
utdanning er forklaringen på få
kvinnelige ledere. Dermed kan vi
fastslå at det er i arbeidslivet
skeivfordelingen skjer. Årsakene
er mange og sammensatte, og
handler både om kultur, struktur
og personlige valg, noe jeg ikke
skal gå nærmere inn på akkurat
her.
Flere kvinner enn menn
ender av flere årsaker opp med å
arbeide deltid, og å ta på seg
færre lederoppgaver i starten av
karrieren. Så ruller ballen. Dersom en bedrift skal ansette en ny
avdelingsleder og valget står mellom to personer på samme alder,
med lik utdanning og like lang
fartstid i bedriften, men den ene
har hatt flere lederoppgaver enn
den andre, blant annet fordi den
andre har tatt mer ansvar på

hjemmebane enn den ene, da
ender ofte valget på den første.
Og det er oftest en mann.
Tilrettelegging for å kombinere arbeidsliv med familieliv er
viktig for å få flere kvinnelige
ledere, men vi i Lederne mener
man også kan gjøre andre grep
for å få til dette. Har man først
hatt lederansvar på lavt nivå, blir
man lettere mellomleder. Har
man erfaring som mellomleder,
kan man rykke opp i ledergruppen og derfra er det i alle fall
muligheter til å nå helt til topps i
bedriften.
Derfor er det avgjørende å
starte med rekruttering av kvinner i de laveste lederposisjonene
i bedriftene. Skal det lykkes, må
kvinner motiveres til å ønske,
ville og tørre å ta på seg lederansvar. Så enkelt – og vanskelig er
det å få kandidater til å bli toppsjefer i de aller største selskapene her i landet.

Gjennom sommeren har jeg
hatt leserinnlegg om regjeringens satsing på psykisk
helse.
Mental Helse og Arbeiderpartiet har begge kommentert
mitt innlegg. At Mental Helse
viser til at veksten ikke har
vært som forventet og dermed
er skuffet, er forståelig og helt
greit. Det er deres jobb å være
«vaktbikkje» på vegne av sine
medlemmer.
At Arbeiderpartiet derimot
prøver seg, blir bare pinlig.
Gjennom åtte år hadde Ap helseministeren i en flertallsregjering som kunne gjennomføre alt de sto for om de hadde
ønsket.
Dessverre sto de ikke for så
mye den gang. Sykehusene ble
sulteforet. Dette resulterte i
flere korridorpasienter, flere
tusen flere pasienter som ventet på behandling samt økte
ventetider var noe av det de
etterlot seg da de forlot regjeringskontorene- enn da de tiltrådte.
Den gylne regel som skulle
sikre at psykisk helse og rus
ble prioritert, ble fjernet. Da
pasienter, pårørende og politikere på Stortinget uttrykte
bekymring for nedbyggingen
innen psykisk helse og rus,
viste daværende helseminister
(Ap) til at man hadde tiltro til
at helseforetakene tok de riktige valgene. Og det var jo riktig. Helseministeren hadde jo
selv sagt at man ikke lenger
trengte å prioritere dette.
Det første H/Frp-regjeringen gjorde var å øke sykehus-

budsjettene og gjeninnføre den
gylne regel. Det betyr at helseministeren vi nå har, følger
med på statistikken og via sine
møter med helseforetakene
instruerer dem til å følge regjeringens krav.
Ingvild Kjerkol (Ap) viser i
sitt innlegg til et spesifikt tilbud som er blitt lagt ned og
bruker dette som et bevis for at
psykisk helse ikke prioriteres.
Da tror jeg hun har misforstått
regjeringens mål. Denne regjeringens mål er ikke å videreføre alt som det er og har vært.
Vårt mål er til enhver tid å
videreutvikle for i best mulig
grad kunne gi riktig tilbud i
tråd med ny kunnskap og
etterspørsel. Derfor har vi innført fritt behandlingsvalg,
medisinfrie alternativer og
psykiatriambulanser. Fordi
pasienter og pårørende har
etterspurt dette.
Jeg har ikke påstått at vi er
i mål, til det var etterslepet for
stort. Men jeg har vært opptatt
av å synliggjøre alle de grepene
vi har tatt. Sammen med alle
de ansatte innen helsevesenet
vil vi øke mangfoldet, kvaliteten og tilgjengeligheten til
beste for alle de som trenger
helsevesenets hjelp. Det er når
du sitter med styringen, at du
kan gjøre en forskjell. Det hjelper lite å snakke om det
etterpå, slik Arbeiderpartiet
gjør.
Kari Kjønaas Kjos, stortingsrepresentant for Frp og leder av
helse- og omsorgskomiteen

Kvakksalvarkall

Vinden

LIMERICK

DIKT

En kvakksalvarkall ifrå Snåsa
såg et syn i lokalavis-blåsa.
Men å sei-frå som sant:
«Alt e’ tullball og tant»,
verke ventle som vatn på gåsa.

Vinden jager
fra høytrykk til lavtrykk.
Vinden gir nytt liv,
bærer med seg frø.
Vinden leker med blad og løv.
Vinden blir sint, storm og orkan.
Vinden trøster, stryker mitt kinn.
Vinden tørker mine tårer.
Vinden er min venn.

YZ

Elling
Liv Spjeld By, nestleder i Lederne

Halv lønn lokker ikke menn inn i sykepleieryrket
ARBEIDSLIV

Lille Elvira ble født 29. mai! Vi er alle SÅ heldige. Stolte og gode
storesøsken er Andrea, Jørgen, Kornelia, Theodor, Mikaela og
Ulrikka. Takknemlige foreldreer Gøril Landsem Njålla og Rune
Njålla, Tverlandet.

Menn kommer ikke til å strømme
til et yrke som tilbyr halv lønn.
Skal vi ha flere menn i sykepleien
krever det at vi tilbyr fulle stillinger.
Deltid er spesielt utbredt i
kvinnedominerte yrker, og særskilt innen helse- og sosialtjenester. Kun 39,6 prosent av hjelpe-

pleierne og 59 prosent av
sykepleierne har heltidsstilling.
Menn vil neppe la seg avspise
med deltids og brøk-stillinger.
For å få flere menn som sykepleiere må vi altså tilby heltidsstillinger også i helsevesenet.
For å øke innsatsen mot deltidsjobbing, tok vi noen initiativer overfor regjeringen i vår:
– Etabler et trepartssamarbeid om likestilling i arbeidslivet,

for å få økt innsatsen mot kvinners deltidsjobbing
– Still krav til alle offentlige
virksomheter om redusert bruk
av deltidsstillinger
– Gjenopprett den årlige heltidspotten til tiltak og forsøk for
å skape heltidskultur
– Gjeninnfør og spesifiser
krav om redusert bruk av deltid
i helseforetakene
Myndighetene må gå foran og

vise at man mener alvor med at
det skal være heltidskultur i
sykepleieyrket. Jeg anbefaler
kunnskapsministeren også å
– Forsikre seg om at sykepleiestudiet er tilrettelagt så godt
som råd for at menn skal trives
og fungere
– Bruke rollemodeller – synliggjør menn som har lyktes og
som trives som sykepleier
Det var en vekker å se at bare

14 pst. av søkerne til sykepleierstudiet i år var menn, og at utviklingen fra i fjor er negativ. Om
noe er sikkert er det at vi må
utvikle en heltidskultur i
arbeidslivet. Tida er altså inne til
å ta noen grep for å snu utviklingen, ikke til bare å kommentere
den slik regjeringen har gjort så
langt.
Eirin Sund, Arbeiderpartiet

