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Ingen er imot tilrettelegging for å åpne arbeids-
livet for flere. Tvert imot. Men for hvem åpner 
vi arbeidslivet om vi innfører større grad av 
midlertidighet? Og stemmer påstandene?
Først ble regjeringens forslag om det vi kaller 
svekkingen av Arbeidsmiljøloven forsvart med 
hensynet til de unge, til de rusavhengige og de 
funksjonshemmede. Dagens lov står visst i veien 
for sysselsetting av disse gruppene. Etter at 
de funksjonshemmedes organisasjon ba seg 
frabedt å bli brukt i kampanje for et mer brutalt 
arbeidsliv med flere midlertidige jobber, ble det 
litt vanskelig å skyve alle disse utsatte gruppene 
foran seg. Nå sier statssekretæren i Arbeids- 
og sosialdepartementet til NITO Refleks at  
svekkingen av ansettelsesvernet er nødvendig 
for å sikre nok helsefagarbeidere innen 2035. 
 
Det er ikke bare i Norge vi ser denne utviklingen. 
Vi kommer egentlig sent i gang. Våre rettig-

heter som arbeidstaker er ikke hugget i stein. 
Arbeidsmiljølovene endres over hele Europa 
i ly av finanskrisen, med økt fleksibilitet som 
argument.  
 
Men rekkefølgen i historien vi blir fortalt for å 
belegge endringene er feil, sier Isabell Schö-
mann seniorforsker ved ETUI til NITO Refleks i 
dette nummeret. Hun hevder at det ikke finnes 
ingen link mellom finanskrisen og arbeidsmiljø-
lovene, fordi det ikke var disse som skapte 
krisen! Hun mener fagforeningene i de skandina-
viske landene må bringe til bordet kunnskap om 
hva som står på spill. De må forklare ringvirk-
ningene av det som gjøres og fortelle partene 
om de langsiktige konsekvensene av hva som 
kan komme til å skje om man reduserer arbeids-
takeres rettigheter og bare ser på overskudd 
og konkurransedyktighet.

Man vil høre at 
situasjonen vil bli verre 
om man ikke reformerer arbeidsmiljølovene, 
men vi ser at fortellingen rundt reformene er 
feil. Vi må være kritiske til de bevis og argu-
menter som legges fram som forklaring for 
reformene. Vi må spørre om hvor argumentene 
kommer fra og om hvilke metoder som er brukt 
for å komme fram til dette. Om det stemmer så 
er det fint, men man kan ikke påføre samfunnet 
reformer der resultatene er så dramatiske for 
samfunnet, og etterpå si sorry, vi tok feil.

Vi deler Regjeringens intensjon om å få flere ut 
i det ordinære arbeidslivet. Men vi kan ikke på 
noen måte gi annerkjennelse til ett forslag som 
går langt utover det problemet man ønsker å 
løse, og som vil øke utryggheten for så mange 
arbeidstakere.
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TEMA: ARBEIDSMILJØLOVEN I EUROPA

ARBEIDSLIV

Å RETTE ARBEIDSTAKER FOR FINANSMANN
Nå endres arbeidsmiljølovene over hele Europa i ly av 
finanskrisen, med økt fleksibilitet som argument.

> OG IRETTESETTER oljebransjen som under 
oljeboomen i 2013 importerte ingeniørkompe-
tanse fra hele verden for å dekke behovet i et 
næringsliv på høygir. Nå er flere sagt opp, uten 
rett til sosiale rettigheter som dagpenger. 
Hjerterått.

> JEG GJETTER at manglende brukompetansen 
i Statens vegvesen kommer til å være en het 
potet i lang tid fremover. Vi er opptatt av at 
veiene våre skal være trygge.

> SKVETTER når IA-avtalen har hatt null effekt i 
Kommune-Norge, har industrien redusert 
sykefraværet med 35 prosent de siste ti årene. 
Her er det noe som ikke stemmer i kommunene.
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Hvordan blir 2015 for 
Norge og oss arbeidstakere?
2014 ble et mer krevende år for arbeidstakere 
innenfor petroleums- og leverandørindustrien 
enn vi alle forventet da året startet. 2015 blir 
også utfordrende, og den reduserte aktiviteten 
innen olje og gass får ringvirkninger. Samtidig 
ser vi at lavere kronekurs virker positivt for 
norske eksportbedrifter i andre deler av  
næringslivet. 

Dette vil være med å påvirke lønnsoppgjøret 
i 2015. Konkurranseutsatt næringsliv legger 
rammene for lønnsoppgjøret  2015 gjennom 
frontfagsforhandlingene, og både NHO og 
LO har signalisert moderate oppgjør. NITOs 
lønnspolitikk med lokal lønnsdannelse sikrer at 
det er bedriftens lønnsevne som bestemmer 
lønnsoppgjørene på den enkelte virksomhet. 
Det gir rom for ansvarlige lønnsoppgjør både i 
bedrifter som sliter og der bedriften går godt.
I kommunesektoren skjer også all lønnsfast-
settelse lokalt for våre medlemmer. En del 
kommuner, særlig på Vestlandet, har varslet 
at skatteinntektene svikter, og jeg er spent på 
i hvilken grad det vil få konsekvenser for lønns-
oppgjørene der. 

I de andre avtaleområdene er utfordringen å 
få gehør for lokal lønnsdannelse. Men både i 
staten og i Oslo kommune var potten til lokale 
forhandlinger større i fjor enn på veldig mange 
år. I Spekterområdet sliter vi med å få arbeids-
giverne på sykehusene til å akseptere forhand-
lingsmodellen.

I år er det mellomoppgjør, og allerede nå be-
gynner både NITO og andre forberedelsene til 
neste års hovedoppgjør. Det må være et minst 
like viktig tema som årets oppgjør når NITOs 
tillitsvalgte møtes til årets tariffkonferanse på 
Gardermoen første uken i mars. Regjeringen 
har det siste året utfordret arbeidstakerorga-
nisasjonene gjennom sine forslag til endringer 
av «arbeidslivets grunnlov», arbeidsmiljøloven. 
Loven er en vernelov, som regjeringen ønsker 
å gjøre mer fleksibel. Statsråd Robert Eriksson 
vender det døve året til når vi forteller at loven 
er fleksibel nok, bare partene vet å bruke den. 
Denne fleksibiliseringen er en del av en euro-
peisk trend, som utfordrer vår måte å orga-
nisere arbeidslivet på, en organisering som 
til nå har fungert veldig godt. I kjølevannet av 

finanskrisen har arbeidstakere i Europa mistet 
rettigheter i høyt tempo. I dette nummeret av 
NITO Refleks oppfordrer Isabelle Schømann, se-
niorforsker ved European Trade Union Institute 
(ETUI), oss til å verne om den norske modellen.

Den skal vi kjempe for å bevare. Samtidig blir det 
enda viktigere for oss å sikre medlemmene et 
tilfredsstillende arbeidsliv, gitt de endringene i 
arbeidsmiljøloven regjeringen ønsker å innføre, 
som vi mener undergraver arbeidstaker- 
rettigheter.

SPALTISTER

TROND MARKUSSEN, president i NITO

trond.markussen@nito.no   @TrondMarkuss1

Trond Markussen er NITOs president siden 2012. Han har 
vært visepresident i NITO siden 2003 og har også før det en 
periode i hovedstyre bak seg. Han har lang yrkeserfaring 
fra privat sektor i blant annet Tandberg, Solstad & Partners, 
samt egen virksomhet.
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Dine rettigheter som arbeidstaker er ikke hugget i stein. Nå endres 
arbeidsmiljølovene over hele Europa i ly av finanskrisen, med økt fleksibilitet 
som argument. Men rekkefølgen i historien vi blir fortalt for å underbygge 
endringene er feil, sier Isabell Schömann seniorforsker ved ETUI.  
– Det finnes ingen link mellom finanskrisen og arbeidsmiljølovene, 
fordi det ikke var disse som skapte krisen. 

Hvor er bevisene? 
Etter finanskrisen laget den europeiske kommisjonen, det internasjonale 
pengefondet (IMF) og den europeiske sentralbanken (troikaen) rednings-
pakker for eurolandene som trengte det. Først Hellas, deretter Portugal 
og Irland. Disse har fått økenavnet programlandene fordi de er underlagt 
et strengt regime for å motta hjelpen, blant annet pålegg om å gjennomføre 
strukturelle reformer av arbeidsreguleringer. – Teorien er at når du redu-
serer arbeidskostnader, så øker konkurranseevnen. Der er linken de har 
mellom reformene og finanskrisen. Men det er ingen forskningsbevis på at 
det finnes link mellom reform av arbeidsmiljølovene og årsaken til finans-
krisen. Argumentet som brukes for å forsvare regulering og omregulering 
av arbeidslivet er at det vil gjøre det mer fleksibelt for bedriftene, særlig 

de små og mellomstore, og gjøre det enklere å blant annet tilpasse seg 
markedskrav, sier Schömann. – Ett element er å redusere kravene som 
blir regulert for de små og mellomstore bedriftene fordi det er sagt, ikke 
bevist, at kravene er for kostbare og komplekse for disse virksomhetene. 
Det hindrer dem fra å være konkurransedyktige. Noen økonomer vil kanskje 
si at det finnes bevis for at fleksibilisering vil hjelpe, men hos oss sier våre 
forskere at det er tvert om. Det kommer altså an på teoriene vi bruker og 
hvilken bakgrunn vi har. 

Vern om modellen deres 
Derfor reagerer Schömann når hun hører at et mer fleksibelt arbeidsliv 
brukes som argument for å endre de norske arbeidsmiljølovene.
– Det norske trepartssamarbeidet har funket veldig bra, man har vunnet 
mye på kompromiss og aktørene har funnet noe for alle. Det er ingen som 
taper. Det har vært en foregangsmodell for andre land, men den er tyde-
ligvis i fare fordi eksterne krefter vil prøve å forskyve likevekten i maktfor-
delingen. Det er en fare vi alle må være vare på, og alle fagforeninger må 
jobbe sammen for beskyttelse av arbeidstakerne. 
Hun mener fagforeningene i de skandinaviske landene må bringe til bordet 
kunnskap om hva som står på spill. De må forklare ringvirkningene av det 
som gjøres, og fortelle partene om de langsiktige konsekvensene av hva 
som kan komme til å skje om man reduserer arbeidstakeres rettigheter og 

I kjølvannet av finanskrisen har europeiske arbeidstakere mistet rettigheter i høyt tempo. – Nå må dere 
verne om den norske modellen, oppfordrer Isabelle Schömann, seniorforsker ved European trade union 
institute (ETUI).

  Å rette 
arbeidstaker 
for finansmann
– en historie om da du måtte betale for en finanssektor uten styring

Å RETTE ARBEIDSTAKER FOR FINANSMANN   

DORDI DIGRE 

dordi.digre@nito.no    @dordig
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  AKTUELT

bare ser på overskudd og konkurransedyktig-
het. Man vil høre at situasjonen vil bli verre om 
man ikke reformerer arbeidsmiljølovene, men 
vi ser at fortellingen rundt reformene er feil. 
Vi må være kritiske til de bevis og argumenter 
som legges fram som forklaring for reformene, 
mener Schömann.– Vi må spørre om hvor argu-
mentene kommer fra, og om hvilke metoder som 
er brukt for å komme fram til dette.  

Om det stemmer, så er det fint, men man kan 
ikke påføre samfunnet reformer der resultatene 
er så dramatiske for samfunnet, og etterpå 
si sorry, vi tok feil. IMF sier for eksempel at 
tiltakene som ble satt inn mot Hellas slo ut feil, 
forteller Schömann. Det å legge så mye press 
på et samfunn og deregulere så kraftig, har 
skapt ulikhet og arbeidsløshet. Ulikhet ved at 
man har kuttet velferdsrettigheter og pensjons-
rettigheter, slik at halve samfunnet har falt ut 
i fattigdom. – Det burde ikke EU påføre sine 
medlemsland, mener hun.

Fra midlertidig til permanent reform 
I begynnelsen av krisen ble reformene kalt 
midlertidige, men litt om litt har de blitt perma-
nente, og det er vanskelig å gå tilbake. Da er 
det særlig bekymringsfullt at tiltak innført av 
troikaen strider mot internasjonale avtaler, for-
teller Schömann. – Landene har forpliktelser til 
rettferdig godtgjørelse med tanke på pensjoner, 
HMS og vern av unge arbeidstakere. Dette har 
ikke forhindret troikaen fra å innføre nye harde 
tiltak. Det er som om de sier «vi vet det strider 
mot internasjonale standarder, men dere må 
adlyde. Finanskrisen vet dere» – Men det er ikke 
bare programlandene som er utsatt, fortsetter 
hun. Alle EU-land har gjennom de årlige land-

Europas arbeidstakere mister rettigheter 
Refleks #3 2013
Retten til fast arbeid kan forsvinne
Refleks #2 2013

LES MER PÅ NITOREFLEKS.NO

Nå må fagforeningene rundt om i Europa mo-
bilisere. De må få flere medlemmer, få folk til 
å våkne og gjøre dem oppmerksomme på hva 
som er i ferd med å skje. Isabelle Schömann, 
seniorforsker ved European trade union insti-
tute (ETUI). (Foto. Hans Henrik Sørensen)

– Vi må spørre om hvor 
argumentene kommer fra 
og om hvilke metoder som 
er brukt for å komme fram 

til dette.
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AKTUELT   Å RETTE ARBEIDSTAKER FOR FINANSMANN   

Rette baker for smed, egentlig For Smed at rette Bager, er å straffe en 
uskyldig for det en annen har gjort; talemåte, avledet av Johan Herman 
Wessels Smeden og Bageren, 1777. Smeden hadde forbrutt seg og 
skulle etter loven henrettes, men da byen bare hadde én smed, men to 
bakere, ble bakeren tatt i stedet. 

Kilde: Store norske leksikon. Ill: Th. Kittelsen / Wikipedia

Utvide adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid. 

Fra 9 til 10 timer ved individuell avtale.

Fra 10 til 12,5 timer ved lokal avtale.

Utvide Arbeidstilsynets adgang til å gi dispensasjon til alternative 
arbeidstidsordninger.

Utvide grensene for overtid, men den totale rammen øker ikke. 

Pålagt grense for overtid økes fra 10 til 12 timer per uke og fra 25 
til 30 timer per måned.

Overtid i lokal avtale fra 15 til 20 timer per uke og fra 40 til 50 timer 
per måned.

Overtid Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon til økes fra 20 til 25 timer 
per uke.

Ny øvre grense for samlet arbeidstid ved lokal avtale - ikke over 69 
timer per uke.

Endrer fra forbud mot søndagsarbeid til at det skal være tillatt når 
arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidstaker kan avtale å arbeide i 
gjennomsnitt annenhver søndag, men slik at ukehvilen skal falle på en 
søndag eller helgedag minst hver sjette uke.

Oppheve fagforeningenes adgang til å reise selvstendig søksmål om 
ulovlig innleie.

RETTE BAKER FOR SMED

REGJERINGENS FORSLAG TIL NY 
ARBEIDSMILJØLOV (AML)

spesifikke anbefalingene fra kommisjonen, blitt bedt om å reformere sine 
arbeidsmarkeder og hvordan samarbeidet mellom næringsliv og sosiale 
partnere skal være, som for eksempel rett til kollektiv forhandling og lønns-
fastsettelse. 
– Dette er ikke noe EU skal blande seg inn i, men noe medlemslandene selv 
skal bestemme. Så vi ser at kommisjonen, via ulike initiativer, blander seg 
inn i lønnsfastsettelsen i medlemslandene, men dette skal settes av de so-
siale partnerne, altså arbeidsgivere og fagforeningene. Ikke kommisjonen. 
Programlandene er pålagt disse reformene for å få økonomisk støtte, men 
en anbefaling fra EU-kommisjonen, slik alle medlemsland får, er i praksis 
et krav, mener Schömann. – Kommisjonen reviderer landenes arbeid med 
anbefalingene hvert år. Er de ikke gjennomført, vil kommisjonene gjenta an-
befalingene helt til de er det. Det legger press på medlemslandene. I dette 
reformarbeidet involveres de sosiale partnere lokalt, men de har i bunn og 
grunn lite rom for endringer for å nå målet som er satt av kommisjonen. 
Dette gjelder alle medlemsland. 

Rammene forsvinner 
ETUI registrerer at det finnes en tendens i EU til å flytte forhandlinger ned 
på fabrikknivå. Det skjer en desentralisering, der rammenivåene på nasjo-
nalt- og sektornivå ikke respekteres og forsvinner. Men kollektive avtaler er 
nødvendig for å unngå ulikhet, sier seniorforskeren.
– EU har en tendens til å si at disse nivåene ikke er så viktige, men at gren-
sene kan settes på fabrikknivå. Og bare der. Så du mister rammesettingen. 
Dessuten anbefaler EU å endre hvordan kriteriene for arbeidstakerrepre-
sentasjon skal være, slik at det blir tillatt at forhandlinger ikke bare skjer 
via fagforeninger, men at hvem som helst kan representere en gruppe ar-
beidstakere, forteller Schömann. Du kan altså forhandle for en hel gruppe 
arbeidstakere uten å være med i en fagforening, fortsetter hun. Rammene 
på nasjonalt- og sektornivå forvitrer og det samme gjør nedre grense 
for hvor lavt du kan gå. – Det er ok å forhandle på fabrikknivå hvis du har 
regler, og alle spiller etter dem, men om du ikke har disse grensene lenger 
er det ingenting som kan stoppe deg fra for eksempel å sette en mye lavere 
minstelønn enn tidligere forhandlet. Du har ikke lenger en fagforening el-
ler arbeidstakerrepresentant som er valgt av andre, du har bare vanlige 
arbeidstakere som til og med kan være utpekt av arbeidsgiveren. 

På helsa løs 
Når strukturen for hvordan fagforeninger kan representere arbeidstakere 
endres, og du får arbeidstakerrepresentanter som ikke har en fagforening 
i ryggen, som ikke er trenet, som ikke har back up, og som kan få sparken 
neste dag, kan det være med på å forringe vernet om liv og helse.

– Om det ikke finnes strukturer for å verne arbeidstakerne, så mister 
arbeidsgiverne produktiviteten og samfunnet taper på det. Vi ser ikke i dag 
at reformene er kortsiktige. Det sies at vi må ha vekst, vi må ha arbeids-
plasser og vi må få tilbake konkurransekraften, men det kan ikke skje på 
bekostning av arbeidstakerne. – Nå må fagforeningene rundt om i Europa 
mobilisere, oppfordrer Schömann. De må få flere medlemmer, få folk til å 
våkne og gjøre dem oppmerksomme på hva som er i ferd med å skje. 
– På grunn av hastigheten reformene ble innført med, tok det oss i ETUI 
lang tid å skjønne hva som har skjedde og hvilken påvirkning de har på de 
samfunn de blir innført i. Vi var ikke klar over utkommet fordi vi ikke så 
linken mellom endring av arbeidsmiljølovene og finanskrisen. For hvorfor 
skulle den ene være botemiddel for den andre? De har ingenting med  
hverandre å gjøre.

– Om det ikke finnes strukturer for å 
verne arbeidstakerne så mister arbeids-

giverne produktiviteten og samfunnet 
taper på det.
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Mange av endringene som er foreslått i ny 
AML kjenner man igjen fra arbeidslovsutvalget 
som ble nedsatt da Bondevik ledet sin andre 
regjering, og det var lenge før finanskrisen, 
sier Marit Stykket, internasjonal rådgiver i 
NITO. (Foto: Mimsy Møller/Samfoto)

– Vi sitter på den gylne gren her i Norden, og har 
utviklet et arbeidsliv som i global målestokk er 
forbilledlig, sier Per Ole Hansen, forhandlings-
sjef i NITO. – Men det er antydninger til forvit-
ring, og partene må være villige til å fylle på og 
vedlikeholde trepartssamarbeidet, påpeker han.
Hansen kjenner igjen sporene fra Europa i 
Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov, og 
mener de involverte er fullt klar over at de er 
med på å bygge ned institusjoner som er bygget 
opp gjennom flere år. – Hver og én er ikke disse 
endringene så ille, men totalen vil gjøre arbeids-
hverdagen vanskeligere for arbeidstakerne, og 
særlig for de som jobber turnus. I det øyeblikk 
du tar bort sentral godkjenningsordning der en 
tredjepart uhildet kan se på turnusordninger, 
kan arbeidstakerne utsettes for krysspress, 
påpeker NITOs forhandlingssjef.

Ikke klar sammenheng 
Det kan lett virke som endringene av arbeids-
miljølovene i Europa og i Norge er to sider av 
samme sak, mener Marit Stykket, internasjonal 
rådgiver i NITO. – Men mange av endringene 

som er foreslått i ny AML kjenner man igjen 
fra arbeidslovsutvalget som ble nedsatt da 
Bondevik ledet sin andre regjering, og det var 
lenge før finanskrisen. Gjennom NITOs delta-

gelse internasjonalt har hun i flere år hørt om 
endringene som har skjedd internasjonalt. – Det 
er helt tydelig at finanskrisen og tiltakene som 
EU har innført har gått ut over den alminnelige 
arbeidstakeren ved at arbeidsledigheten har 
økt, samt at lønns- og arbeidsvilkår i mange land 
er vesentlig forringet. De endringene mange  
europeiske land har gjennomført i sin arbeids-
lovgiving og de påfølgende endringer i tariff-
avtalene, anser jeg som umulig å kunne ha 
gjennomført uten finanskrisen.

Må jobbe ute 
Fagbevegelsen er opptatt av at du skal skape 
nye jobber som er av en god kvalitet og som folk 
skal kunne leve av, fortsetter Stykket. 
– Når en arbeidstaker jobber 100% stilling, skal 
man ha lønn til å leve av og arbeidsvilkår som 
ikke setter liv og helse i fare. Derfor må vi også 
jobbe solidarisk for at vilkårene blir bedre der 
ute. Vi vil ikke ha den trenden vi ser i Europa 
med arbeidende fattige hit til Norden. Derfor må 
vi jobbe for at vilkårene blir bedre der ute.

- Et veiskille?

– Hver og en er ikke disse 
endringene så ille, men 

totalen vil gjøre arbeids-
hverdagen vanskeligere 

for arbeidstakerne

Er Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov et steg i europeisk 
retning, eller bare en mindre justering? 
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- Det er vanskelig å sammenligne mellom land på 
grunn av blant annet ulik arbeidsledighet og ulik 
etterspørsel etter arbeidskraft, sier stats- 
sekretæren i arbeids- og sosialdepartementet.

Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (FrP) i Arbeids- og sosialdeparte-
mentet sier til NITO Refleks at endringene i Arbeidsmiljøloven bunner i at vi 
i årene framover trenger flere hender i arbeid. – Derfor må vi la dem som 
ønsker det få stå lengre i jobb, vi må inkludere flere i arbeid og legge til 
rette for at arbeidstid og familieliv kan gå bedre ihop, sier han.

Vil mangle arbeidskraft
I 2035 venter vi en underdekning på 57 000 helsefagarbeidere. For 48 år 
siden stod det fire yrkesaktive bak hver pensjonist, mens det i 2040 vil 
være 1,7 yrkesaktive per pensjonist. Antall pensjonister øker med 40 pro-
sent frem mot 2025. Stadig færre skal altså produsere velferden til stadig 
flere. – Mer fleksible arbeidstidsordninger vil gjøre det lettere å bruke den 
eksisterende arbeidskraften bedre, ved at folk i større grad kan jobbe når 
det passer dem – på den måten som passer dem. En av de store mulighe-
tene for mer arbeidskraft ligger i å få flere fra ufrivillig deltid til heltid og 

større stillingsandeler. Dette vil erfaringsmessig fleksible arbeidstidsord-
ninger kunne åpne for. Kristian Dahlberg Hauge mener regjeringen har lagt 
fram forslag som vil gi mer fleksibel arbeidstid – men ikke mer arbeid totalt 
sett, større adgang til å ansette midlertidig enn i dag – men fast ansettelse 
skal fortsatt være hovedregelen, muligheten til å stå i arbeid til du er 72 
år – men lik anledning som i dag til å pensjonere seg ved 67. – Vi har også 
lagt opp til at ansatte og lokale tillitsvalgte friere skal kunne avtale fordeling 
av arbeidstid innenfor de samme trygge ytterrammene som i dag. Vi tror 
dette vil ruste Norge for framtiden. De moderate forslagene som nå er lagt 
fram for Stortinget, legger til rette for at vi i framtiden skal ha et trygt, 
fleksibelt og familievennlig arbeidsliv med plass for alle.  
  
Vil gjøre det enklere
Dahlberg Hauge sier departementet er kjent med lovverket i andre euro-
peiske land, men at det  ikke uten videre er så enkelt å dra paralleller mel-
lom oss og andre. – Det er vanskelig å sammenligne mellom land på grunn 
av blant annet ulik arbeidsledighet og ulik etterspørsel etter arbeidskraft. 
Det vi ser er at Norge er blant landene hvor flest går fra midlertidig til fast 
ansettelse. Regjeringen har tro på at økt adgang til midlertidige ansettelser 
kan gi flere personer med usikker arbeidsevne muligheten til å prøve seg i 
jobb. OECD har vurdert erfaring og forskning om midlertidige ansettelser 
og mener det kan være et springbrett til stabil sysselsetting for mange 
arbeidstakere, særlig for unge. OECD fastslår at sannsynligheten for å 
få en fast heltidsstilling er betydelig større for personer som har hatt en 
midlertidig stilling sammenlignet med dem som har vært arbeidsledige. Om 
lag halvparten går over i fast stilling etter ett års midlertidig ansettelse.  

– Norge har strengere arbeidstidsregler enn flere land i Europa. Arbeids-
tidsreglene er et viktig rammevilkår for virksomhetene. Med de forslagene 
regjeringen har lagt frem blir det enklere for virksomhetene og de ansatte 
å finne frem til gode og fleksible løsninger som passer både virksomhe-
ten og de ansattes behov. Mer fleksible arbeidstidsregler vil bidra til at 
arbeidskraftressursene i Norge kan utnyttes mer effektivt. Økt fleksibilitet 
er også viktig både for å kunne håndtere svingninger i markedet, og for å 
gjøre norske bedrifter i stand til å møte økt konkurranse fra land som har 
andre rammer for arbeidstidsordningene.

Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (FrP) i Arbeids- og sosial-
departementet sier til NITO Refleks at endringene i Arbeidsmiljøloven 
bunner i at vi i årene framover trenger flere hender i arbeid. 
(Foto: Lise Åserud / Scanpix) 

Vanskelig å sammenligne 
Norge med andre land.

– Mer fleksible arbeidstidsregler vil bidra 
til at arbeidskraftressursene i Norge kan 

utnyttes mer effektivt.

Å RETTE ARBEIDSTAKER FOR FINANSMANN   
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Ferien gjør oss gladere 

Norge er blant de landene i verden som verdsetter ferie høyest. Og 
etter ferien er vi både gladere, lykkeligere og mindre stresset, viser en 
fersk undersøkelse gjennomført av reisebyrået Expedia.no. Påfyll av 
ferie gjør godt. Over 90 prosent av oss føler seg mer lykkelig og mer 
avslappet, samtidig som samvær med familien gjør godt. Sammenlignet 
med andre land i undersøkelsen, skiller Norge seg spesielt ut. Samtidig 
som vi er mer uthvilt etter en lang og god ferie, svarer over 80 prosent 
at ferien bidrar til at vi er mindre stresset og mer motivert til å gjøre en 
god innsats på jobb. 

Ren jobb gir 
friskere kollegaer
Norske arbeidstakere opplever at jobben legger godt til rette for god 
hygiene på arbeidsplassen. God tilgang på såpe, papirtørk og desinfeksjon 
er viktige hygienefaktorer i kontorlokalene. Ifølge SINTEF har en gjennom-
snittsbedrift med 50 ansatte ca 330 000 kroner årlig i kostnader knyttet 
til egenmeldt korttidssykefravær. Enkle tiltak som bedre håndhygiene kan, 
ifølge Norsk Folkehelseinstitutt, redusere smitte med opptil 70 prosent. 

43 døde på jobb i fjor  
Det er registrert 43 arbeidsskadedødsfall i 
landbasert arbeidsliv i 2014. 13 av de som 
omkom var utenlandske arbeidstakere.  
Tallene for hele 2013 var 48 omkomne,  
heter det i en pressemelding fra Arbeids- 
tilsynet. Av alle som omkom på jobb i perioden 
2008 til 2011, var 16 prosent utenlandske 
statsborgere. I 2014 er andelen over 30 
prosent. I 2014 var 5 av de utenlandske fra 
Polen, 4 fra Litauen og 2 fra Sverige.

Mote  83,87 % 
Politikk  80 % 
Transport og logistikk  75,93 % 
Bygg og anlegg  75 % 
Bank og finans  70 % 
Offentlig sektor  68,94 % 
Teknologi og IT  68,52 % 
Ingeniørfag  68,35 % 
Salg  68,18 % 
Media og reklame  67,27 % 
HR og rekruttering  67,27 % 
Andre bransjer  66,67 % 
Telekommunikasjon  66,67 % 
Reiseliv og turisme  66,67 % 
Handel og butikk  65,35 %

Hele 76 prosent av nordmenn har hatt, 
har eller er positive til en romanse på 
arbeidsplassen, ifølge en undersøkelse 
gjennomført av monster.com. Den høye 
statistikken kan forklares med noe som 
kalles «eksponeringseffekten». En rekke 
psykologiske studier viser at sjansene for 
å bli forelsket øker i takt med hvor mye tid 
man tilbringer sammen. Med tanke på at 
fulltidsansatte tilbringer nærmere 40 timer 
i uken på jobb, peker statistikken altså mot 
at arbeidsplassen er den mest innlysende 
eksponeringsarenaen i hverdagen. Det er 
imidlertid noen bransjer hvor jobbroman-
sene blomstrer oftere enn andre, ifølge 
en undersøkelse som ble gjennomført av 
Approved Index blant 1550 britiske kontor-
ansatte. Her er de 15 bransjene hvor flest 
har funnet kjærligheten på arbeidsplassen. 
(Tabellen viser prosentandel som har hatt 
én eller flere romanser)

Hvilken bransje har 
flest jobbromanser? 

SETTER FLEKSIBILITET HØYERE ENN ØKT LØNN

Spill øker motivasjon på jobben 

MER TEAMARBEID 

Norske arbeidstagere jobber mindre 
i team enn sine internasjonale 
kolleger, men mer enn de gjorde 
for fem år siden. Seks av 10 
nordmenn sier de belønnes og 
presterer bedre gjennom team-
arbeid. Resultatene vises i verdens 
mest omfattende arbeidsmarkedsanalyse, 
Randstad Workmonitor. 56 prosent av de norske 
arbeidstagerne svarer i undersøkelsen at de 
presterer bedre gjennom teamarbeid, enn når 
de jobber alene. Her ligger vi noen få prosent 
under det internasjonale snittet, som er på 60 
prosent, og noen få prosent foran våre svenske 
og danske naboer. 

Vi blir mer involvert i jobben hvis den blir presentert som et 
problem i et spill vi må løse, ifølge ny forskning fra Universitetet 
i Aarhus. Når rapporter og PowerPoint-presentasjoner blir 
erstattet med spillbrett og terninger skaper det motivasjon 
og engasjement fra deltakerne. Gamification har de siste 
årene blitt et stadig mer vanlig metode for å løse ulike 
typer oppgaver. For eksempel kan du bruke spill for å 
engasjere de ansatte i omstillingsprosesser. 

Et flertall av amerikanske arbeidstagere ville, hvis de hadde hatt sjansen,  
prioritert større fleksibilitet og mer tid med familien, viser ny undersøkelse.   
I undersøkelsen svarer to tredjedeler av arbeidstagerne at de heller ville  
tatt en jobb med dårligere lønn, færre arbeidstimer og større fleksibilitet  
enn en jobb med høyere lønn, mindre fleksibilitet og lengre arbeidsdager  
som ga mindre tid sammen med familien.



Den gjennomsnittlige heltidsstudenten studerer 34,7 timer i uken, 
viser NOKUTs Studiebarometeret. Med unntak av dataingeniørene 
bruker ingeniørstudentene mer tid enn gjennomsnittsstudenten på 
studier. 44 prosent av ingeniørstudentene oppgir at de er mis-
fornøyde med oppfølgingen de får i studiet. Maskiningeniører og 
byggingeniører er blant de som er minst fornøyd med faglærernes 
tilbakemeldinger og maskiningeniørene er også blant de som er 
minst fornøyd med den individuelle oppfølgingen fra faglærere. 
Tallene viser også at sivilingeniører og kjemiingeniørene skiller seg 
positivt ut og er inne på topp10-listen over studiene hvor studen-
tene alt-i-alt er mest fornøyd med studieprogrammet sitt. 
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Mer enn halvparten av norske arbeidsgivere sier det er vanskelig å få tak 
i kvalifiserte ingeniører, viser NITOs ferske behovsundersøkelse. Behovet 
er størst i kommunene. I år svarte 53 prosent at det er vanskelig å få tak i 
kvalifiserte ingeniører. Det er noe lavere enn fjoråret, da 66 prosent sa de 
slet med å skaffe ingeniører. – Kuttene i petroleumsnæringen har nok vært 
med på å endre på etterspørselen etter ingeniørarbeidskraft. Likevel ser vi 
nå at over halvparten fortsatt sliter med å få tak i kompetansen de trenger. 
Dette gjelder særlig i kommunene. De merker ingen særlig effekt av at det 
er noen flere ledige ingeniører på arbeidsmarkedet, sier president i NITO, 
Trond Markussen.

Tre av 10 oppgir i en ny undersøkelse fra 
Manpower Group at drømmejobben er en 
annen jobb enn den de har i dag. Tre av 
fire mener drømmejobben er en jobb som 
er spennende og personlig utviklende. 
Jo yngre arbeidstakerne er, jo viktigere 
er disse kriteriene. Bortimot 40 prosent 
av deltagerne i undersøkelsen mener 
at drømmejobben også handler om en 
mulighet til å hjelpe andre. Undersøkelsen 
er gjennomført av Opinion på vegne av 
ManpowerGroup blant 1900 respondenter. 
Svarene fra undersøkelsen viser at det det 
er arbeidstagere i offentlig sektor som er 
mest fornøyde med jobbene sine. 

Ingeniørstudentene 
– hardtarbeidende og misfornøyde

Lavere lønnsutvikling 
enn på flere år i 2014

Trusselen om arbeidsledighet utløser selvmord

Fortsatt stort behov for ingeniører

NITOs medlemmer i privat sektor hadde en gjen-
nomsnittlig lønnsvekst på 2,9 prosent i fjor. Det er 
lavere enn årene før, og lavest siden finanskrisen 
i 2009. Identiske personer hadde en lønnsvekst på 
4,2 prosent. Gjennomsnittlig månedslønn var 54 018 
kroner, mens den for nyutdannede var 40 288 kroner. 
Lønnsveksten for NITOs medlemmene er imidlertid 
høyere enn for Tekna, skriver Teknisk Ukeblad. 

Trusselen om å miste jobben fører til at flere tar sitt eget liv. Opptil 20 prosent av tilfellene kan  
knyttes til forventet arbeidsledighet. Det viser en stor studie publisert i det medisinske tidsskriftet 
The Lancet. Ca 45.000 selvmord som oppstår hvert år kan knyttes til arbeidsledighet, ifølge  
undersøkelsen som dekker 63 land . 

Tre av 10 drømmer  
om annen jobb
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    Gode kolleger og interessante arbeidsoppgaver gjør at Kjersti Aanderaa 
går på jobb selv om hun hangler litt. (Foto: Sjur Anda)

     Forsker Vegard Johansen ser store forskjeller i hvordan folk praktiserer 
sykenærvær i Norge og Sverige. Dette speiler også trolig at det norske 
arbeidslivet er mer tilrettelagt for å jobbe mens man er syk. 
(Foto: Sjur Anda)

< Anne-Lise Mala Fredriksen påpeker at sykenærvær kan lede til lengre 
sykemeldinger. (Foto: Caroline Roka)
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Kjersti Aanderaa går gjerne på 
jobb selv om hun er litt forkjølet. 
Det er hun ikke alene om. Men 
mens svenskene tvinger seg til 
på jobb fordi de ikke har råd til å 
bli hjemme, trosser nordmenn 
forkjølelse og feber fordi de 
liker jobben sin så godt. 

– Joda, jeg karrer meg av og til på jobb, selv om 
jeg kanskje egentlig burde være hjemme. Men 
jeg trives veldig godt med jobben min, og det er 
så kjedelig å være hjemme. Interessante opp-
gaver og hyggelige kollegaer gjør at jeg kanskje 
drar den litt langt av og til, sier Kjersti Aande-
raa, som til daglig jobber i HR-avdelingen hos 
Eni Norge i Stavanger. Aanderaa er utdannet 
programingeniør og NITO-medlem. Hun under-
streker at det ikke er stor arbeidsmengde som 
gjør at hun går på jobb, selv om nesen er tett og 
feberen pareres med medikamenter. 

– Arbeidsmiljøet er veldig bra her på huset. Og 
det er nok flere som gjør som meg. Det er rett 
og slett veldig hyggelig å være på jobb. Vi er 
veldig sosiale, og jeg har mange venner her. 
Det er mange aktiviteter også utenom jobb, sier 
Aandreaa, og understreker at det ikke er noen 
forventninger om at man skal komme på jobb 
når man er syk. – Det er snarere tvert imot, at 
man blir sendt hjem, hvis man er for dårlig, ler 
hun. Trivsel og interessante arbeidsoppgaver 
gjør det enkelt å gå på jobb, også på dager når 
hun med god samvittighet kunne vært hjemme. 
At mange har det slik, tror hun har sammenheng 
med et generelt sett godt norsk arbeidsliv. 
– Hvis man ikke trives er nok terskelen for å 
være hjemme mye lavere. 

Trives på jobben
Litt over halvparten av nordmenn og svensker 
oppgir å ha vært på jobben mens de egentlig 
burde vært sykemeldte. Og svært mange 
nordmenn oppgir trivsel på arbeidsplassen som 
grunn til å gå, selv om man med god samvittig-
het kunne vært hjemme på grunn av sykdom. 
Dette er i sterk kontrast til svenskene, der mer 
enn en tredjedel oppgir at de ikke har råd til å 

sykemelde seg, altså 36 prosent. For nordmenn 
gjelder dette kun seks prosent. Årsaken til disse 
forskjellene ligger sannsynligvis i forskjellene i 
sykefraværsordningene. I Sverige får man 80 
prosent lønnskompensasjon fra dag to. Til tross 
for at Norge har en langt bedre ordning, er både 
sykefraværet og sykenærværet omtrent på 
samme nivå. – Det virker som om nordmenn i 
stor utstrekning trives så godt på jobben at de 
går, selv om de hangler litt. Mange oppgir at det 
er positivt for helsen å være i aktivitet og treffe 
kolleger på jobb, sier Vegard Johansen ved 
Østlandsforskning. Sammen med kolleger fra 
Stockholms Universitet, Karolinska Institutet og 
Høgskolen i Lillehammer har han sett nærmere 
på årsakene til at de ansatte trosset sykdom-
men og gikk på jobb.

IA-suksess
Mange nordmenn opplever arbeidsplassen som 
friskhetsfremmende. De angir at de har en grei 
arbeidsmengde og at både ledere og kolleger 
setter pris på dem. De opplever også at de har 
mulighet til å påvirke sin egen arbeidssituasjon. 
I tillegg er mange norske arbeidsgivere bevisst 
på å legge til rette for en god arbeidsrehabi-
litering. – Alt dette påvirker arbeidsmiljøet og 
sykefraværet positivt. Det legges i stor grad 
opp til at folk kan være på jobb, også når man 
har en noe redusert arbeidskapasitet. Ut fra 
svarene til våre informanter virker det som det 
svenske arbeidslivet på mange måter er tøffere, 
forklarer Johansen. En medvirkende årsak til 
dette kan være Navs arbeid med Inkluderende 
arbeidsliv (IA). 
– Jobben Nav og partene i arbeidslivet har gjort 
med IA spiller positivt inn. Det er et klima for å 
diskutere hvordan man kan være på jobb, selv 
om man er syk. Det å få tilrettelagte oppgaver, 
og å kunne være i aktivitet, er helt i tråd med 
intensjonene i IA-avtalen, sier Johansen. 
Nå er ikke trivsel eneste årsaken til sykenærvæ-
ret. Den vanligste årsaken er faktisk at man ikke 
ønsker å være en byrde for kollegaene. Dette 
gjelder særlig kvinner og unge arbeidstakere 
uten ledelsesansvar. – I tillegg oppgir en del 
at ingen andre kan gjøre jobben. Dette er ofte 
ledere eller personer med høy utdanning og en 
jobb der man har et overordnet ansvar. Ofte 
med tidspress og egen kontroll over arbeids-
oppgavene, sier forskeren.
 
Problematisk nærvær
Selv om forskeren ser en del positive ting ved 
sykenærvær, så er det også problematiske 
sider ved dette. – Personer med høyt sykenær-
vær over tid, får ofte dårligere helse seinere. I 
tillegg kan for høyt sykenærvær føre til langtids-
sykemeldinger. I tillegg viser en del studier fra 

USA at sykenærvær kan redusere avdelingens 
totale produktivitet. Det handler om at den syke 
har lavere arbeidskapasitet og i tillegg smitter 
kollegene, sier Johansen. 

Respekter kroppens signaler
Anne-Lise Mala Fredriksen er advokat hos NITO 
og har jobbet mye med sykefravær og arbeids-
miljø. Hun ser flere farer ved å tvinge seg på 
jobb, selv om man er syk. – Dersom man ikke 
respekterer korttidssykefraværet, kan dette 
resultere i et lengre sykefravær med tilhørende 
sykemelding. Det er viktig å restituere seg, hvis 
man for eksempel er kraftig forkjølet med feber, 
eller har andre kortvarige sykdommer. Det er da 
bedre å være hjemme noen dager, sier hun. 
Samtidig ser hun at trivsel på arbeidsplassen 
kan gjøre at folk går, også når de kanskje burde 
være hjemme. – Hvis det er god stemning på 
jobb, og du føler deg verdsatt, da opplever du 
deg gjerne som uerstattelig. Da skal det mer til 
før du blir hjemme. Seriøse arbeidsgivere arbei-
der med gode tilretteleggingstiltak på arbeids-
plassen, også ved korttids-sykefravær, sier 
Fredriksen, som understreker at arbeidsgiver 
har plikt til å tilpasse arbeidsoppgavene, også 
ved korttidsfravær. – Hvis en selger har mye 
kundekontakt, så skal han kanskje slippe det de 
dagene når han er sterkt forkjølet. Ved å legge 
til rette for andre oppgaver blir ikke belastnin-
gen på den syke så stor, sier Fredriksen, som 
også ser andre utfordringer for den som er syk. 
– I dag er det vanskelig å logge helt ut. Man har 

kontoret i lomma. Telefon og PC gjør at jobben 
i stor utstrekning kan gjøres hjemmefra, også 
når man er syk. Men jeg mener man må være 
flinkere til å respektere kroppens signaler og 
med god samvittighet koble jobben helt bort når 
man er syk, sier Fredriksen, som er skeptisk 
til det svenske sykeforsikringssystemet med 
karensdag og redusert sykelønn. 
– Det er et sunnere arbeidsliv når man ikke tvin-
ger seg til å gå på jobb fordi man taper penger 
på det. Vi bør tilstrebe et arbeidsliv hvor det 
er akseptert at man er borte fra jobb på grunn 
av sykdom iblant. Da skal man ha anledning til 
å være hjemme med god samvittighet og full 
utgiftsdekning, sier Fredriksen. 

– Hvis man ikke trives, 
er terskelen for å være 

hjemme mye lavere.

– Det er et sunnere
 arbeidsliv når man ikke 
tvinger seg til å gå på
jobb fordi man taper 

penger på det.

Forkjølelse ingen hindring

SJUR FRIMAND-ANDA 

sjur@momentmedia.no   @sjuranda
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Noe av det som har vært tøffest for meg er å se hvordan voksne, velutdan-
nede og ressurssterke folk mister selvtillit, motivasjon og troen på det de 
gjør og bidrar med, forteller Jonathan Faundez som er tillitsvalgt for en 
stor gruppe av ingeniørene ved Oslo Universitetssykehus. Han har sett 
folk gråte, bli sinte på hverandre, og krassere i kommunikasjonen. Han har 
opplevd økte konflikter mellom kolleger og avdelinger. Flere han vet om, 
taklet omstillingene så dårlig at de valgte å gå av med tidligpensjon, selv 
med dårlige økonomiske betingelser. De ønsket å få slippe. 

Har hatt mistanker 
Jonathan Faundez har jobbet på Oslo Universitetssykehus (OUS) under 
hele omstillingsprosessen, med sammenslåingen av Radiumhospitalet og 
Rikshospitalet på midten av 2000-tallet og senere fusjonen mellom dem og 
Ullevål og Aker sykehus. Nå er han klinikktillitsvalgt for NITO ved Klinikk for 
diagnostikk og intervensjon på OUS. Som tillitsvalgt har han sett og opplevd 
hvordan prosessene har tæret på de ansatte både psykisk og fysisk. 
Ny forskning antyder nå at omstillinger innenfor sykehussektoren i Norge 

kan ha gjort svært mange mennesker syke. En studie fra Arbeidsfors-
kningsinstituttet viser at langtidssykefraværet blant ansatte i sykehussek-
toren økte med åtte prosent i perioden de fleste norske sykehus var igjen-
nom store omstillingsprosesser på 2000 tallet. Faundez er ikke overrasket. 
– Disse tallene viser at vi har hatt rett i våre mistanker. At det er langtids-
sykefraværet som er så stort er ekstra bekymringsfullt. Å være borte i 
lengre perioder under slike omstillingsprosesser kan gjøre det vanskelig å 
komme tilbake, sier han. 
Faundez er overbevist om at det er sammenheng mellom omstillingene og 
det økte antallet sykemeldinger. Han forteller at svært mange ansatte har 
opplevd at avgjørelser er blitt tatt over hodet på dem. Han mener de ikke 
har følt tilhørighet til prosessene fordi de ikke opplever å bli lyttet til og at 
avgjørelsene er fattet før de ansatte blir inkludert. At det ikke er satt av 
nok ressurser til å gjennomføre omstillingsprosessene samtidig med den 
daglige driften har også vært belastende.  
– Folk har kommet og fortalt meg at de ikke en gang har tid til å gjøre sine 
ordinære oppgaver, så har oppgaver knyttet til omstillingene kommet i til-
legg. Folk har blitt slitne. De bruker ekstra mye energi for å få gjort det de 

skal på jobben, noe som dessverre har gått ut over livet utenfor jobben, for 
enkelte. Det går ikke i lengden, sier Faundez.
Han er overrasket over at ledelsen ikke fanger opp denne problemstillin-
gen. Han mener de har vært for fokusert på korttidsfraværet i forbindelse 
med arbeidspress. Han mener det er uheldig at omstillingen ikke risiko-
styres og dermed fører til ekstra belastninger for de ansatte. 

Slik slitasje går ikke bare ut over den det gjelder. Det blir også dyrt for 
sykehuset. Lange sykemeldinger krever mye ressurser. Mange av opp-
gavene krever lang opplæring. Det fører til større arbeidspress for dem 
som blir igjen, forteller han.Spesielt har han vært bekymret for en del 
eldre arbeidstakere som har mistet motet av endringer og økte krav. For 
noen har situasjonen vært så håpløs at de ikke lenger tror de kan mestre 
oppgavene. Faundez forteller at folk har kommet gråtende og fortalt at de 
ønsker at andre tar over oppgavene deres. Flere har følt seg tvunget til å 
førtidspensjonere seg fordi presset ble for stort. – Mye av frustrasjonen 
folk opplevde var fordi de følte seg ubetydelige og uten kontroll over sin 
egen situasjon. De ble kritiske til ledelsen og mistet tillit både til dem og  
kolleger, forteller han. 

Mindre syke med egenkontroll 
Det er denne opplevelsen av å miste kontroll over sin egen arbeids- 
situasjon som trolig er en av hovedårsakene til at folk blir syke i omstillings-
prosesser, skal vi tro forskerne ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Det 
er mye forskning som viser at vi er i stand til å tåle en større belastning 
hvis vi opplever å ha kontroll på arbeidssituasjonen. – Hvis vi opplever å ha 
innflytelse over vår egen jobbhverdag og de oppgavene vi skal gjøre, kan 
vi tåle større arbeidsbelastning, forklarer Vilde Hoff Bernstrøm hos AFI. 
Sykefraværsstudien var en del av doktorgraden hun avla ved det medisin-
ske fakultetet i fjor. Der så hun og hennes forskerkolleger på langtidssyke-
meldinger blant ansatte i norske sykehus mellom 2000 og 2009, en periode 
hvor mange sykehus var igjennom store omorganiseringer og fusjoner. 
Langtidssykefraværet startet å øke allerede ett år før fusjonene satte i 
gang. Økningen i langtidsfraværet på åtte prosent fortsatte i tre år etter at 
fusjonene var gjennomført. Vi så bare på langtidssykefravær over 16 dager 
og vi kan anta at den totale mengden med sykemeldinger har vært betyde-
lig høyere, forklarer Vilde Hoff Bernstrøm. Sykemeldingene de registrerte 
varte i gjennomsnitt i tre måneder. Bernstrøm og hennes kolleger så på 
tall i dataregistre og snakket ikke selv med ansatte. For å forklare årsaken 
støtter de seg på annen forskning. Det er en kombinasjon av mangel på 
kontroll over sin egen arbeidshverdag, økt arbeidsmengde og utrygghet 
som trolig er forklaringen på hvorfor ansatte blir sykemeldt i forbindelse 
med slike prosesser, sier hun. Hun forklarer at omstillingene gjør at folk 
blir usikre på hva som skal skje med dem og deres arbeidshverdag. Mye 
blir bestemt på høyere hold, og de ansatte opplever tap av kontroll. For 

De personlige kostnadene ved omstillinger kan bli så store at de gode resultatene uteblir.  
En undersøkelse gjennomført ved sykehusene i Oslo viser sterk økning i sykemeldingene under 
omstillinger og sammenslåinger.  

Blir syke av omstilling

HANNE BORGEN VASSNES 

hanne.borgen.vassnes@gmail.com   @HanneBVassnes

Jonathan Faundez er NITO-tillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus og 
har sett folk gråte, krangle og bli utslitt i forbindelse med omstillingene 
ved sykehusene i Oslo. Han er ikke overrasket over at langtidssyke-
meldingene økte i denne perioden. (foto: Caroline Roka)

– Det er en sammenheng mellom 
omstillingene og det økte antallet 

sykemeldinger.

– Omkostningene ved omorganiseringer 
er så store for de ansatte at arbeids-

givere må tenke seg nøye om.
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mange øker arbeidsmengden i slike perioder. Som de ansatte ved OUS 
også opplevde, må de ansatte gjøre de vanlige arbeidsoppgavene samtidig 
som de lærer seg nye, i tillegg er det ofte ekstra oppgaver knyttet til selve 
omorganiseringen. 
– Jeg vil anbefale å gå nøye igjennom hvorfor de gjør det de gjør. Det er 
viktig å ta de ansattes omkostninger i betraktning. Det må settes av nok ka-
pital til å komme seg igjennom omstillingen, slik at organisasjonen har råd 
til at ansatte er mindre produktive i omstillingsperioden, sier hun.
At det blir en endring i fraværet når folk blir utsatt for omstilling, er ikke 
overraskende. At folk blir sykemeldte kan også være et godt tegn. I andre 
tilfeller ser vi at omstillinger og nedbemanninger kan gjøre at det såkalte 
«sykenærværet» øker. Da møter folk på jobb av frykt, selv om de kanskje 
ikke er friske. – Det er jo ikke så mye bedre, sier Olav Kvam som er 

fagsjef i arbeidstakerorganisasjonen Spekter, hvor alle norske sykehus er 
medlemmer. Han har generelt inntrykk av at norske sykehus har vært flinke 
i omstillingsprosessene. Blant annet trekker han fram at de har fulgt  
hovedavtalen og annet lovverk og at de jobber godt med prosessene 
internt. Vi ser jo også på arbeidsmiljøundersøkelser blant annet i Helse 
Sør-Øst at ni av ti trives på jobben. Omstillinger er i mange tilfeller nødven-
dig. Selvfølgelig må man tenke igjennom hvorfor man skal gjennomføre slike 
prosesser. Man skal ikke omstille for omstillingens del, sier Kvam. 

Involver de ansatte
Skal du lykkes med omstilling må du involvere de ansatte tidlig og la dem ta 
del i prosessen. Bommer du på dette, vil du trolig ikke få til det du ønsker 
og du risikerer å tape mer enn du kan spare på omstillinger, sier Rolf 
Utgård. Som hovedtillitsvalgt var han sterkt involvert under omstillinger 
og nedleggelser i Kværnerkonsernet på 1990 tallet. I dag jobber han som 
rådgiver for bedrifter som skal gjennom omstillingsprosesser. 
Han mener de ansatte og fagforeningene må taes med på råd. Det må gjen-
nomføres en skikkelig prosess hvor de ansattes behov og meninger blir tatt 
på alvor. De ansatte må få tid og anledning til å bidra til å finne løsninger. 
Ender en omorganisering med nedbemanninger må dette skje på en ryddig 
måte som følger de prinsippene man er enig om. Overtallige må få god 
behandling og hjelp til å komme videre i arbeidslivet. 
God behandling av de som må slutte er ikke bare av hensyn til dem, men 
også til de som blir igjen i bedriften. De vil oppleve en brutal nedbemanning 
som negativ, noe som vil gå ut over deres mulighet til å gjøre en god jobb 
etterpå. – Det finnes mange eksempler på at bedrifter som klarer å ta vare 
på folk i nedgangstider, får mye tilbake i form av lojalitet fra de ansatte, 
sier Utgård. Hans har selv forsket på omorganiseringer og mener å se 
en tendens til at industrien er flinkere enn helsesektoren til å involvere de 
ansatte. Han mener det er store forkjeller på hvordan ansatte oppfatter 
slike prosesser. I svært mange tilfeller mener han omorganisering er helt 
nødvendige og at det ofte kan føre til noe positivt. 
– Gjør bedriften det dårlig, må man jo gjøre noe for å endre kurs. Det må 
bare gjøres på riktig måte. Nøkkelen til en vellykket nedbemanning er åpen-
het og involvering, sier han. 

– Skal du lykkes med omstilling må du 
involvere de ansatte tidlig og la dem ta 

del i prosessen.

DET LØNNER SEG Å SATSE 
PÅ ARBEIDSMILJØ

De svenske økonomene Anders Johrén og Ulf Johansson har skrevet boken 
«Personalekonomi idag» hvor de gir konkrete eksempler og modeller som 
viser hvordan man kan regne ut effekten av arbeidsmiljøinnsats, friskvern 
og utdannelse. 
Blant annet har de regnet ut at en korttidssykemelding koster ti prosent 
av månedslønnen hver dag. Tjener man 40.000 kroner i måneden, vil hver 
dag du er borte fra jobb koste arbeidsgiveren 4000 kroner. Kostnadene for 
langtidsfravær er vanskeligere å beregne. Den avhenger blant annet av ar-
beidsbyrden for de andre som er igjen på arbeidsplassen og som eventuelt 
må gjøre ekstra jobb for å ta unna oppgaver. I følge forfatterne regnet et 
svensk firma seg fram til at en langtidssykemeldt kostet bedriften minst 
100 000 kroner i halvåret. Legger mann et norsk lønnsnivå til grunn, blir 
dette 30 – 40 prosent mer.  
I alt 60 prosent av legemeldt sykefravær og 62 prosent av uførhet er 
begrunnet i psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser. Årsakene til 
plagene, og dermed fraværet, er ofte psykiske og sosiale belastninger i ar-
beidet. Tidspress, dårlige samarbeidsforhold, frykt for vold, frykt for ikke å 
mestre jobben eller å miste den, manglende respekt og lignende kan sette 
seg fast både i psyken og i kroppen. Forøvrig viser undersøkelser at gode 
arbeidsbetingelser ikke bare holder plagene unna, men virker fremmende 
på helsen. (Arbeidstilsynet)

Økonomiske beregninger viser at hele organisasjonen 
tjener på bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær. 

– Involver de ansatte tidlig, er rådet fra Rolf Utgård. Han var 
hovedtillitsvalgt da Kværnerkonsernet hadde omstillinger og  
nedleggelser på 1990-tallet. (foto: Caroline Roka)
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Omorganiseringer som ender med oppsigelser, ser ut til å ramme 
mennene hardest. En studie gjort av professor i økonomi ved 
Universitetet i Stavanger, Mari Rege og to andre forskere, viser at 
en mann som mister jobben i nedbemanninger ofte opplever store 
personlige problemer i etterkant. De har en øket tendens til å begynne 
med antidepressiva, og selvskading som følge av psykiske lidelser. 

Faren for å ende opp som uføretrygdet øker. Det samme gjør 
sannsynligheten for å bli skilt, og at barna får dårligere karakterer på 
skolen. 

Å bli rammet av en nedbemanningsprosess minsker også muligheten 
for framtidig karriere. Mange forblir ute av arbeidslivet og mange 
opplever at det generelle lønnsnivået deres går ned. 

Arbeidstaker
Dersom du har symptomer på stress, tenk igjennom arbeids- 
situasjonen og forsøk å finne ut om årsaken ligger der. Snakk med 
verneombud, tillitsvalg og arbeidsgiver dersom du er stresset.
Ikke vent med å gjøre noe med problemene.

Arbeidsgiver
Vær i forkant og undersøk om det er noe i virksomheten som kan føre 
til stress. Be om bistand fra bedriftshelsetjenesten dersom virksom-
heten har dette. Å sørge for mindre stress i virksomheten er  
kostnadsbesparende.

MENN RAMMES HARDEST

RÅD MOT STRESS

NITO – Norges største 
organisasjon for ingeniører 
og teknologer på alle nivåer – 
bachelor, master eller høyere

www.nito.no
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– Jobben var alt.

 Farlig 
lidenskap

Lidenskap for jobben kan være en fantastisk drivkraft. Men for noen blir 
det en tvangsmessig jakt på sosial status. Ingeniøren Pål-Esben Wanvig 
har vært med på rotteracet. Det kostet ham mye.

SJUR FRIMAND-ANDA 

sjur@momentmedia.no   @sjuranda

Vi skriver 1996. Pål-Esben Wanvig jobber med 
en restruktureringsprosess innen IT hos Sintef. 
Den unge sivilingeniøren er ambisiøs og jobber 
mye. Dagene blir gjerne over 15 timer. Helgene 
er to ekstra arbeidsdager. Det er viktig å lykkes, 
det er viktig å gjøre suksess. 
– Jobben var alt. Drivkraften var ønsket om 
anerkjennelse fra omgivelsene og å gjøre en 
skikkelig karriere, sier Wanvig. 
Ønsket om suksess overstyrte alt. Det var ingen 
tid til venner, fritid eller samboer. 
– Samboeren flyttet naturligvis ut, så jeg ble 
sittende igjen alene. Men likevel kjørte jeg på, 
sier han. 

Så, i slutten av 1996 kom kollapsen. Legene 
konkluderte med utbrenthet. Wanvig tar et par 
måneder pause, men i midten av januar prøver 
han seg på jobb igjen. Men kroppen er ikke sam-
arbeidsvillig. 

– Da jeg logget inn på PC-en begynte jeg å 
skjelve og svette, i tillegg til at jeg fikk hjerte-
klapp. Jeg forsto ingen ting, sier Wanvig. 
Han ble gående månedsvis med sykemelding. 
Hver gang han prøvde å slå på en PC, ble rea-
gerte kroppen. Dette var et stort problem for 
en som hadde spesialisert seg innen data og 
telekommunikasjon. Til slutt måtte han si opp 
jobben på Sintef. 
Da gjorde han sin første store livsendring. Han 
begynte som selvstendig næringsdrivende i 
kostholdsbransjen. Milevis unna PC-skjermen. 
Han endret kosten og begynte å spise noen 
ernæringsprodukter som ga ham veldig mye 
overskudd.
– Jeg trodde jeg hadde løst problemet, fortel-
ler Wanvig, som nok en gang gikk på for fullt. 
Denne gangen innen helsekost. Bedriften gjorde 
det svært bra, og Wanvig jobbet fra morgen til 
kveld. 
– Jeg tjente masse penger og trodde jeg hadde 
nådd mitt livs mål. Jeg hadde den suksessen jeg 
så lenge hadde lengtet etter, sier han. 
Men utover 2003 ble kroppen igjen svakere 
og svakere. Han orket mindre og mindre. Lille 
julaften kollapset han igjen. Han blir innlagt med 

dobbeltsidig lungebetennelse. Immunforsvaret 
er et vrak. Han hadde konstant hodepine, vondt 
i magen, søvnproblemer og svært lite energi. 
Likevel klarte ikke den norske skolemedisinen å 
finne noe feil. 
– Jeg kunne ikke leve et normalt liv. Jeg orket 
ikke å få besøk fra venner, svarte ikke når 
telefonen ringte, i det hele maktet jeg svært lite, 
sier Wanvig. 

Tvangsmessig lidenskap
Forsker Ide Katrine Birkeland har tatt en dok-
torgrad om lidenskap for jobben. Og hun kjenner 
godt igjen hverdagen Pål-Esben Wanvig hadde 
før han møtte veggen. Hun skiller mellom to 
typer lidenskap, harmonisk og en tvangsmessig. 

– Hovedforskjellen er hva som driver lidenska-
pen. Er du harmonisk lidenskapelig drives du av 
at jobben og arbeidsoppgavene er morsomme 
og utfordrende i seg selv. Det kan være en 

– Det er viktig å skille 
mellom harmonisk og 

tvangsmessig lidenskap.
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 Farlig 
lidenskap

ingeniør som elsker å konstruere, beregne 
og undersøke. Man er drevet av nysgjerrighet 
og faglig interesse, sier Birkeland. Harmonisk 
lidenskap er tett knyttet mot indre motivasjon og 
jobben blir internalisert som en del av ens identi-
tet. Jobben blir en del av deg. 
Hos den tvangsmessig lidenskapelig kommer 
drivkraften utenfra. 
– Det holder ikke bare å være flink. Disse perso-
nene er avhengig av bekreftelse og beundring 
fra andre, og dette er den primære drivkraften. 
Man søker anerkjennelse enten gjennom stilling, 
yrke eller det å være flink. Den sosiale aner-
kjennelsen blir så utrolig viktig. Da blir det også 
vanskelig å gi plass til andre ting i livet sitt, sier 
Birkeland. 
Og nettopp her er også et viktig skille mellom 
harmonisk og tvangsmessig lidenskap. Den 
harmoniske vil også ha andre roller og identite-
ter i livet som de går opp i. De er mødre, fedre, 
fotballtrenere og golfspillere. De klarer å legge 
jobbidentiteten fra seg. Det klarer ikke den 
tvangsmessige. 
– Den tvangsmessige er mer sårbar. De er 
avhengig av andre for å oppnå sine mål, sier 
Birkeland. Årsaken til at noen er tvangsmessige 

er gjerne et sårbart ego og en usikker selvtillit.

Dårlig kollega
Den tvangsmessig lidenskapelige har flere 
problematiske sider. Dels er de mer utsatt for 
utbrenthet og lignende. I tillegg kan de være en 
utfordring for sine omgivelser. 
– De er gjerne litt uhøflige overfor sine omgivel-
ser. De har skylapper og er kun opptatt av egen 
suksess og den de er. De er svært selvhevdende 
og posisjonen i hierarkiet vil være viktig, sier 
Birkeland. 

Og selv om de er lidenskapelig opptatt av jobben 
er de ikke nødvendigvis veldig effektive. 
– De jobber hardt, men får ikke nødvendig-
vis så mye gjort. De blir som en hamster i et 
hamsterhjul. De spinner veldig, men det blir 
ikke nødvendigvis så effektivt. I tillegg har de 
problemer med sosiale relasjoner, noe som gjør 
at andre synes de er slitsomme å forholde seg 

til, sier Birkeland, som gjerne sammenligner 
denne tvangsmessige lidenskapen med annen 
avhengighet. 
– De må ha denne bekreftelsen fra andre for å 
ha det bra, sier hun. 

Vanskelig å snu
Dessverre er det vanskelig å gjøre noe med den 
tvangsmessige lidenskapen. 
– For folk som ikke har kommet så langt nedi det 
kan det gå å snu. Men først må man anerkjenne 
at dette er noe som bor i en. Støtte fra gode 
kollegaer og å se seg om etter andre ting i livet 
utenom jobben er viktig. Samtidig må man søke 
gleden i arbeidet i seg selv og ikke sammenligne 
seg med andre hele tiden. Hvis det har gått for 
langt kan kognitiv terapi være et godt hjelpe-
middel, sier Birkeland. 

– Mekanismene er de sam-
me som hos alkoholikere 

og narkomane.

 Pål-Esben Wanvig har lært seg å kontrollere 
sin lidenskap for jobben. I dag jobber han som 
sjaman og hjelper andre med å finne mening i 
livet. Foto: Maria Jeanne Dompierre. 
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NITO Lederforum inviterer til gratis temamøter i Oslo

Møtene er åpne for alle, gratis, og vi tilbyr enkel bevertning før alle 

arrangementene.

Forsker Ide Katrine Birkeland ser at tvangs-
messig lidenskapelige fyller hele sitt liv og sin 
identitet med jobben. Det er ikke bra, verken 
for dem eller arbeidsplassen. Foto: Audun 
Farbrot/BI. 

Ny vei
For Pål-Esben Wanvig ble veien tilbake en lang 
søken. Legene begynte å prate om attføring. 
– Bare tanke på attføring stakk skikkelig i meg. 
Så jeg bestemte meg for å prøve å finne løsnin-
gen på mine helseproblemer selv, sier Wanvig. 
Han ga seg ut på en tur rundt i hele verden, 
og oppsøkte de mest anerkjente alternative 
behandlerne. 
– Jeg var superskeptisk. Men når man er så 
dårlig som jeg var, da er man villig til å legge 
skepsisen til side, sier han.
Han møtte en verden uten noen faste standar-
der, ingen forskning og fakta som kan under-
bygge og bevise. Det ble et kultursjokk. Healer 
og sjaman. Hvem som helst kan kalle seg for det. 
– Kunsten er å finne de beste. De som ikke bare 
får deg til å føle deg bedre, men som faktisk gjør 
deg bedre, sier Wanvig. Til slutt traff han tyske 
Walter Lübeck. Han tok seg tid til Pål-Esben. 
Lærte ham å sette grenser, og å se på livet sitt i 
et annet perspektiv. 
– Jeg har lært meg å ta ansvar for mitt eget liv 
og min reaksjon på det som skjer. Før skyldte 
jeg alltid på andre når noe gikk galt, sier Wanvig, 
som er åpen om at han ser på seg selv som 
arbeidsnarkoman. 
– Mekanismene er de samme som hos alkohol-
ikere og narkomane. Jeg lærte meg å omgås 
med den delen av meg selv. Det var en utfor-
drende, men helt nødvendig prosess, sier  
Wanvig, som i dag blant annet jobber med å 
hjelpe andre mennesker i samme situasjon. 
– Ideen om å helbrede en som er arbeids-
narkoman er meningsløs. Det er en del av ens 
personlighet som man alltid vil ha med seg. Det 
handler om å omgås også dette villdyret, og om 
å akseptere og elske også de sidene av seg selv. 

Jeg er stolt over å være arbeidsnarkoman. Det 
er en veldig styrke med et gigantisk potensiale. 
Men man må kontrollere villdyret og sette det 
inn i buret igjen når det er nødvendig. Jeg har 
lært meg varselsignalene, og vet når jeg må ta 
fri, sier Wanvig, som nå titulerer seg sjaman. 
– Jeg hjelper folk å finne tilbake til seg selv og 
meningen med livet. Det er så mange som bare 
jobber og jobber, men likevel føler seg tomme. 
De føler det må være noe mer, og det er det. 
Livet er langt mer enn bare arbeid, sier Wanvig. 

Relasjonskompetanse  
– ledernes viktigste kompetanse?
www.nito.no/relasjonskompetanse

Oslo 06.05.2015

Men tankene mine får du aldri - eller? 
Om eierskap til gode idéer
www.nito.no/lederrolle

Oslo 08.04.2015

Å skape opplevelser sammen med kunden
www.nito.no/opplevelser

Oslo 04.03.2015
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Men det høres litt stress ut. Det høres ut som 
om noen skal løpe litt fortere. Vi som ikke har 
et eneste vekttall i samfunnsøkonomi, måtte 
spisse ørene litt ekstra, og lese faktaboksene i 
avisene litt nøyere, da Siv Jensen presenterte 
sin Produktivitetskommisjon, vinteren 2014. 
Finansministeren hadde bestemt at et gruppe 
økonomer, med professor Jørn Rattsø fra NTNU 
i spissen, skulle undersøke hvordan vi kunne 
forbedre produktiviteten her til lands. 

La meg definere, så vi deler forståelse: det 
samfunnsøkonomisk begrepet produktivitet er 
normalt et mål på hvor mye vi får ut av ressur-
sene vi bruker på hver arbeidstime vi utfører. 
Og for ordens skyld: Det står ikke dårlig til med 
produktiviteten her til lands. Snarere tvert 
imot; vi ligger i verdenstoppen. Når Siv Jensen 
likevel finner det nødvendig å nedsette en egen 
Produktivitetskommisjon, er det ikke bare fordi 
danskene nettopp hadde gjort det samme.  
Jensen og Solberg var bekymret for at  
produktivitetsveksten ikke var like høy som før. 
Den var altså ikke fallende, men veksten var noe 
svakere enn tidligere.  

Særlig har bygningsbransjen stått for en  
påfallende svak produktivitetsvekst. En av  
forklaringene som har vært fremmet, har vært  
økningen i bruk av bemanningsforetak og ufag-
lært arbeidskraft. Når selvstendige fagarbei-
dere med høy kompetanse erstattes av lavtlønte 
arbeidsfolk uten fagbrev og med dårlig norsk, 
faller produktiviteten i bransjen. Det fortelles 

historier fra byggeplasser med ti latviere som 
har blitt satt til å grave et hull med spade og 
muskelkraft, heller enn å leie en gravemaskin. 
Lønna deres er så lav, at det lønner seg. Men 
produktivt er det ikke.  

Selv om begrepet produktivitet kan ta pusten 
fra hvemsomhelst, både av assosiasjons-
grunner og fremmedhet, betyr ikke det at vi ikke 
skal ta bekymringen på alvor. At et samfunn har 
høy produktivitet, er grunnleggende for landets 
velstand, vekst og velferdspotensiale. Høy 
produktivitet er ikke et gode i seg selv, men dens 
frukter gir oss politisk handlingsrom til å fordele 
godene slik vi ønsker det; i form av lønnsvekst, 
velferdsordninger og mer fritid. Eller at noen 
få blir veldig rike, som også er en samfunns-
utvikling noen ønsker. 

Da det likevel var flere, både blant politiske  
partier og i fagbevegelsen, som vred seg litt 
urolig i stolen da kommisjonen ble nedsatt, 
skyldtes det særlig to grunner. For det første 
fremsto kommisjonen som en blåkopi av den 
danske, som like før den norske ble presentert 
hadde gitt en nyliberalistisk, privatiseringsivrig 
oppskrift på hvordan man skulle få et mer pro-
duktivt Danmark. Rapporten fra den danske  
Produktivitetskommissionen ble beskyldt for 
å være renspikka høyrepolitikk, forkledd som 
faglige råd fra økonomer. Den andre bekymrin-
gen var at i motsetning til det vi er vant til her til 
lands med tidligere utvalg som ser på arbeids-
livstematikk, er denne blottet for deltakere som 

representerer arbeidslivet. Verken arbeids-
giver- eller arbeidstakersiden er med i kommi-
sjonen. 

Kommisjonens første delrapport på 542 sider 
ble presentert i begynnelsen av februar, et år 
etter nedsettelsen. Blant forslagene som skal 
være produktivitetsfremmende er konkurranse 
på jernbane og postvesenet, og videre generelt 
mer konkurranse i offentlige sektor «der det 
er hensiktsmessig». Videre tar kommisjonen til 
orde for såkalt fleksibilisering av ansettelses-
forhold, altså å åpne for mer bruk av midler-
tidige ansettelser. Som det står i rapporten, 
er det lite forskningsmessig belegg for noen 
av disse forslagene. Likevel er lett å se for 
seg en reformivrig samferdselsminister bruke 
kommisjonsrapporten som grunnlag for den an-
nonserte jernbanereformen, for eksempel, som 
vil gi oss konkurranse på flere strekninger med 
persontrafikk. At Siv Jensen brukte rapport-
lanseringen som en anledning til å framføre et 
klassisk Frp-mantra om behovet for slanking av 
offentlig sektor, burde ikke overraske noen.  
Men Jensen overser en tommelfingerregel for 
hvor det er mest produktivitetsøkning å hente: 
nemlig i industri- og vareproduksjon. Tjeneste- 
intensive yrker som frisører og undervisning 
har en mindre gevinst å hente på effektivisering. 
Og det er ikke nødvendigvis bedre samfunns-
økonomi at det er fem selskaper som leverer 
posten eller hjemmesykepleie i det samme kvar-
talet, selv om det teoretisk og muligens isolert 
sett kan framstå som produktivt. 

INGRID WERGELAND

ingrid.wergeland@manifestanalyse.no   @IngridWergeland

Ingrid Wergeland er utdannet sosiolog og jobber som utreder og forfatter ved Manifest senter for samfunnsanalyse. 
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Produktivitet. Man kan få høye skuldre og kort pust bare av ordet. 
Og det helt uten å være sikker på hva det betyr. 

Produktive dager
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Dyr babydrøm

Alt har gått i riktig rekkefølge for familien på tre 
som bor i Ski. I alle fall med tanke på økonomien. 
Lille Fredrik på elleve uker kom litt for tidlig, men 
for mamma Ellinor og pappa Øyvind, så er alt 
planlagt. – Vi er jo ingeniører, det er typisk oss å 
planlegge alt i detalj, sier Ellinor.

Hun er utdannet prosessingeniør og jobber 
hos Rambøll olje og gass i Oslo. Mannen, Øyvind 
Svensen, er doktor i fysikk/optikk og jobber 
som optisk designer i Fredrikstad. I høst ble de 
foreldre til Fredrik. Det taper verken Ellinor eller 
Øyvind en eneste krone på. Jobben betaler ut 
full lønn i hele permisjonstiden for begge to. Det 

er gunstig når begge har en lønn som er høyere 
enn 530 220 kroner som er seks ganger grunn-
beløpet, og taket for hva Nav betaler.  
– Det kan være et økonomisk tap å få barn, men 
hvis bedriften der du jobber har en ordning der 
de betaler mellomlegget, så er det veldig bra, 
sier Ellinor. Nav betaler opp til 6 G i foreldrepen-
ger, det er 530 220 kroner etter dagens satser. 
Har du en årslønn som er høyere enn dette, 
taper du pengene hvis arbeidsgiver ikke dekker 
dem. Du vil også tape litt av feriepengene dine. 
Feriepenger blir nemlig bare regnet ut av de 
12 første ukene hos den personen som da har 
permisjon.

Bare for medlemmer
NITO Refleks har undersøkt 50 av de bedrifts-
gruppene der NITO har flest medlemmer. 25 i 
privat og 25 i offentlig sektor. Alle betaler full 
lønn i foreldrepermisjon så lenge du har opptjent 
deg rettigheter for foreldrepenger hos Nav. I 
tillegg betaler alle far full lønn de to ukene far 
har rett til å være sammen med mor rett etter 
fødsel. Alle betaler også for ammefri, selv om 
ordningene skiller seg fra en time om dagen i 
ett år for de fleste i privat sektor og to timer i 
offentlig. De bedriftsgruppene vi har undersøkt 
i offentlig sektor er omfattet av enten Spekter, 
kommunal eller statlig tariffavtale.
I Wood Group Mustang Norway er det bare NITO- 
eller Teknamedlemmer som får full lønn i to uker 
rett etter fødsel. Andre ansatte som ikke er 
medlemmer, får bare én dag. – Dette er et gode 
fagforeningene har forhandlet fram. Det som 
er viktig å påpeke er at det gjelder to sammen-
hengende uker rett etter fødsel. Enkelte ansatte 
tror dagene kan sjongleres med og at far kan ta 

50 av NITOs største bedrifsgrupper betaler alle full lønn i foreldre-
permisjonen, viser en undersøkelse NITO Refleks har utført. Men uten 
lønnet arbeid kan babydrømmen koste deg dyrt.

CAMILLA WIIK 

camilla.wiik@nito.no   @camillawiik
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tre dager, jobbe fire dager og så fortsette med 
de resterende sju dagene. Slik er det ikke, sier 
Ellen Slyngstadli, HR-ansvarlig i Wood Group.

Større fleksibilitet
Fordi både Ellinor og Øyvind har denne ordnin-
gen på sine arbeidsplasser, gir det dem god 
fleksibilitet når det gjelder å fordele foreldre-
permisjonen. I dag er reglene slik at hvis du 
velger å ta ut 100 prosent dekningsgrad, altså 
100 prosent av lønnen din, så er tre uker før 
fødselen til mor, ti uker er mammapermisjon, ti 
uker er pappapermisjon og 26 uker kan paret 
fritt velge hvordan de ønsker å fordele. Det 
er 49 uker til sammen. Hvis mor føder senere 
enn termin, så blir permisjonstiden lengre for 
hennes del. Hennes 10 uker begynner å løpe 
etter fødselen. Det går an å velge 80 prosent 
dekningsgrad, da får man totalt 10 uker lengre 
permisjonstid, men utbetalingene blir redusert 
til 80 prosent. Da får også den som tar den før-
ste delen av permisjonen feriepenger av 15 uker 

i stedet for 12. – Vi var usikre på om også jeg fikk 
dekket full lønn i permisjonstiden. Når jeg nå får 
det, så tar jeg ut mer permisjon enn de ti ukene 
som er satt av til far. Vår økonomi er bygd opp av 
at begge har en viss inntekt, forteller Øyvind.

Mister fedrekvoten, men tar permisjon
Men ikke alle har det på samme måte. Mikael 
Strand jobber med systemutvikling hos Cap-
gemini og har vært i arbeidslivet i mange år. 
Om kort tid blir han far for første gang. Fordi 
samboeren, June Sortevik, er student, blir 
regnestykket et annet. – Jeg mister fedre- 
kvoten, sier Mikael. Mikael har jobbet seks av de 
ti siste månedene. Det gir rett til foreldrepen-
ger. Men hvis mor er student, er reglene for far 

annerledes enn hvis mor var i jobb og hadde hatt 
rett på foreldrepenger for seg selv. Det har ikke 
June på grunn av fulltidsstudier. Da er reglene 
slik at de første seks ukene etter fødselen, er 
avsatt til mor. Etter det kan Mikael ta over, men 
bare hvis June er i fulltidsstudier. Da har Mikael 
40 uker han kan være i permisjon med 100 
prosent foreldrepenger. Barnet får uansett lik 
permisjonstid med én av foreldrene som andre 
barn.– Hvis June tar hele perioden sammen med 
babyen, så får jeg ingen permisjon. Det er ingen 
fedrekvote avsatt spesielt til meg. Det gir ingen 
mening. Jeg ønsker også samvær med barnet 
mitt. Nå velger vi annerledes, så jeg får permi-
sjon. Det er det samme for henne nå som jeg tar 
hele perioden, sier Mikael. 

Permisjon på campus.
June har mulighet til å ta foreldrestipend fra Lå-
nekassen og være hjemme med den nye babyen. 
Det tilsvarer det samme som hun ville fått ved 
studier, men alle pengene vil hun få som stipend. 

Ellinor forbereder en flaske til lille Fredrik. 
Hun og mannen Øyvind taper ingen penger i 
foreldrepermisjonen siden begge får full lønn 
fra arbeidsgiver. Derfor velger Øyvind å ta 
ut mer enn de ti ukene som er fedrekvoten. 
(Foto: Peter Mydske)

– Vi er jo ingeniører, det 
er typisk oss å planlegge 

alt i detalj.

Når det her i saken snakkes om «far» er 
også den som har medomsorg for barnet, 
som for eksempel medmor eller adoptivfar 
eller en annen i fars/medmors sted.

Vi har i denne saken tatt ut noen eksempler 
på hvordan utfallet kan bli i foreldre-
permisjonen. Det finnes mange andre. 
Nav kan gi mer informasjon.

Folketrygdloven sier at mor må starte  
sin termin 3 uker før permisjon av helse- 
messige årsaker. Hun kan ikke jobbe  
tettere opp mot termin og bruke tiden til  
å opptjene seg rett til foreldrepenger.

Arbeidssteder som har studenter i praksis 
bryter ikke arbeidsmiljøloven ved å la dem 
gå i jobb lengre enn tre uker før termin.

Synes du dette er vanskelig, kan NITO hjelpe 
deg.

FORKLARINGER 
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Junes problem er hvordan hun skal kunne sjong-
lere permisjon og studier. Hun studerer til å bli 
barnevernspedagog og er for tiden i praksis.
– Det er to og en halv uke til termin. Etter Folke-
trygdloven skulle jeg vært i permisjon nå, men 
jeg må forsøke å fullføre praksisperioden min, 
forteller June. På det studiet hun går på trenger 
hun 30 fullførte av 40 praksisdager for å få god-
kjent perioden. Hun har fullført 26. De siste fire 
dagene er viktige. Hvis barnet kommer nå, må 
hun ta dem igjen senere. Hun er også opptatt 
av å få tatt eksamen dette skoleåret. – Jeg må 
tilbake på skolen så fort som mulig. Jo lenger jeg 
er borte, jo mer går jeg glipp av, sier hun.
Derfor tar Mikael over så fort han kan. Etter 
seks uker skal han være i foreldrepermisjon. 
Mikael og June har tenkt at han skal komme på 
campus hver dag slik at hun får amme i tiden et-
ter fødselen. Begge er spent på hvordan det vil 
gå. – Jeg tenker på Junes form etter fødselen. 
Og på hvordan barnet kommer til å være. Det 
er mer bråk i det offentlige rom og det er ikke 
sikkert at vi kan gjennomføre den ordningen vi 
har tenkt oss, sier han. Mikael og June kunne 
valgt at hun skulle tatt hele perioden med støtte 

i foreldrestipend fra Lånekassen. Da ville Mikael 
gått glipp av sin permisjon og June ville ikke fått 
offentlig støtte etter perioden på 49 uker. Da 
hadde hun måtte funnet seg en jobb. 

– Hvis skolen hadde oppstart to ganger i året, 
kunne vi delt permisjonstiden mellom oss. Men 
det er det jo ingen skoler som har. Og hvem vil 
ansette noen for to-tre måneder? Nei, jeg må 
tilbake så fort jeg kan, sier June.

Smutthullet
Begge kan i praksis gå hjemme med babyen den 
første tiden, eller dele permisjonen mellom seg. 
Ved å melde seg opp til eksamen og på papiret 
være fulltidsstudent, kan June i praksis være 
hjemme samtidig som Mikael får foreldrepenger. 
Men gjennom ikke å møte opp på forelesninger 
og følge undervisningen, vil hun sannsynligvis 
stryke på eksamen. Det koster. Det som da 
skulle bli omgjort som stipend etter endt eksa-

men hos Lånekassen, vil forbli et lån og hun må 
ta skoleåret om igjen. Et fullt lån hos Lånekas-
sen hvor ingenting blir omgjort til stipend koster 
97 850 kroner i året etter dagens satser. 
–  Det finnes smutthull, men vi har ikke mulighet 
til å få et ekstra lån hos Lånekassen med tre 
barn, sier June.

Glad for lønn etter fødsel
Gjennomsnittslønnen for NITO-medlemmer som 
har jobbet mellom 5 og 9 år er 551 979 kro-
ner. Hvis både mor og far har denne lønnen og 
arbeidsgiver ikke betaler mellomlegget så går 
familien på et tap på 20 580 kroner for hele for-
eldrepermisjonen. Hvis far heller ikke får betalt 
for de to ukene han har rett til å være hjemme 
med mor og barn rett etter fødsel, så blir tapet 
samlet på 41 810 kroner. Mikael er glad for at 
arbeidsgiveren hans betaler de to ukene rett 
etter fødsel. Dette er noe Nav ikke dekker.
– Hvem har råd til å ha to uker ulønnet permi-
sjon? spør Mikael. – Det har i alle fall ikke vi.

– Det kan være et
økonomisk tap å få barn.
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En NITO-ingeniør som får barn etter å ha jobbet 
i fem år tjener i gjennomsnitt 551 979 kro-
ner i året ifølge NITOs lønnskalkulator. Ved å 
ha en arbeidsgiver som dekker mellomlegget 
vil han eller hun ikke tape noe på å ha 
foreldrepermisjon. Men hvis en ferdigutdannet 
ingeniør får barn akkurat idet hun/han er ferdig 
med utdannelsen sin og er alene med barnet, 
kan regnestykket se helt annerledes ut. – Da vil 
mor, mest sannsynlig, bare ha rett på engangs-
stønad og ikke foreldrepenger. Den er i dag på 
44 190 kroner, forteller Eliane Innvær Svend-
sen, fagkoordinator hos Nav.
Svendsen forklarer at mor vil kunne ha rett på 
andre ytelser også som overgangsstønad, utvi-
det barnetrygd og småbarnstillegg. – Hvis man 
er enslig forsørger har de ofte mange spørsmål 
og det er mye informasjon å sette seg inn i. Vi 
forsøker å hjelpe dem så godt vi kan. Det kan 
være overveldende, sier hun.

Kan skille opp mot én million kroner.
Hvis moren hadde ventet med å få barnet og fått 

seg en ingeniørjobb i stedet og jobbet i fem år vil 
forskjellen i inntekt i de ukene hun kan ta ut sin 
permisjon, altså 39 uker, være i gjennomsnitt 
236 214 kroner ifølge NITOs lønnskalkulator. 
Forskjellene kan være enda større for en person 
i en lederstilling som tjener mer. Professor ved 
Kvinneklinikken på Akershus Universitetssyke-
hus, Anne Eskild, mener at det også kan dreie 
seg om summer opp mot én million kroner.– Det 
blir mest til de barna som har rike foreldre fra 
før og minst til de som har minst, sier hun. 

Barn før jobb bedre
Hun sier at kvinner utsetter å få barn for å være 
i arbeidslivet når de blir gravide. På den måten 
blir arbeidslivet påvirket. Når opp mot 100 000 
arbeidstakere tar foreldrepermisjon hvert år, 
får det konsekvenser. Ufrivillig gravide utenfor 
arbeidslivet kan ta abort på grunn av manglende 
rett til foreldrepenger. For arbeidslivet ville det 
nok vært en fordel om kvinner fikk barn før de 
begynte med lønnsarbeid, mener Eskild.– For-
eldrepengeordningen er i strid med biologien. 
Den passer best for 50-åringer siden de tjener 
mest. Kvinnene blir eldre og eldre når de får 
barn. Noen som forsøker å få barn opplever at 
de har blitt for gamle til å lykkes, sier Eskild. 

< Mikael er stepappa for Miko (2) og Milja (6). Selv om tilværelsen er veldig forandret, gleder han 
seg over å snart ha tre små i huset. Han velger å ta hele permisjonsperioden. –Jeg ønsker også 
samvær med barnet mitt, sier han. Han har ingen rett på fedrekvote når mor ikke har rett på 
foreldrepenger. (Foto: Benjamin A. Ward)

En ferdigutdannet ingeniør som  
får barn før hun er ute i jobb og 
ferdig med utdannelsen kan tape 
mye penger. 

KAN TAPE NESTEN 240 000 KRONER

Av de 50 bedriftsgruppene der NITO har  
flest medlemmer, betaler alle full lønn i  
foreldrepermisjonen.

De private bedriftsgruppene skiller seg fra  
de offentlige ved at de gir en times amme-
permisjon per dag til barnet er ett år. 

Dette er hva de fleste har rett på etter  
arbeidsmiljøloven. 

De offentlige har en avtale på to timer per dag.

De færreste har krav til hvor lenge du skal ha 
vært ansatt før du får denne goden.

Alle har krav til at du oppfyller Navs krav for 
refusjon. Altså at du har jobbet i seks av de 
siste ti månedene før du går ut i permisjon.
De færreste bedriftsgruppene bruker 
dette som et konkurransefortrinn ved  
nyansettelser.

NITO REFLEKS´  
UNDERSØKELSE Anbefaler å vente

Trond Markussen, president i NITO, mener det 
kan være smart å vente med å få barn – hvis 
man skal legge vekt på økonomiske forhold.

– President i NITO, Trond Markussen, når NITO 
forhandler frem avtaler for våre medlemmer, 
hvor viktig er det å få til full lønn under foreldre-
permisjon? 
 – Dette har vært et prioritert område å få til. I 
de store områdene hvor vi har tariffavtaler er 
dette på plass. Foreldrepermisjon er et gode i 
samfunnet som støtter opp under viktige sosial-
politiske mål. Det er ikke tilfredsstillende at noen 
faller delvis utenfor som følge av manglende 
formelle rettigheter.  
 
– Hvor viktig er det for NITO å ha gode ordninger 
for å få og ha familie i de ulike bedriftene?
 – Svært viktig. Spesielt må nevnes at yngre 
arbeidstakere som stifter familie og får barn 
normalt er lavest på den lønnsmessige rang-

stigen, har de største etableringskostnadene 
og gjeldsbyrde relatert til inntekt og så videre. 
Disse må gis støtte gjennom blant annet tariff-
avtaler for å kunne benytte seg av permisjons-
rettighetene.  
 
– Hva har det å si for likestillingen at man får full 
lønn i foreldrepermisjonen?
 – Fra ordningen i sin tid ble etablert har det 
vært et likestillingselement i foreldrepermi-
sjonsordninger – at den som tar permisjonen 
skal beholde sine ordinære lønnsrettigheter 
uavkortet under fraværet.  

 – Det kan skille store summer fra å få barn 
nyutdannet sammenlignet med etter at man er 
i jobb. Hva mener NITO om å få barn rett etter 
studiene?
 – Systemet vi har i dag må vi arbeide med å få 
gjort bedre for nyutdannende og de som faller 
utenfor tariffestede ordninger. Inntil videre 
er det nærliggende å anbefale – dersom man 
skal legge vekt på økonomiske forhold – at man 
venter med å få barn.
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Bli med i vårt fagnettverk!

Ønsker likestilling

Hos Ellinor Svensens arbeidsgiver Rambøll olje 
og gass er HR-dirkektør Camilla Eeg Skogstad 
veldig bevisst på hvordan bedriften behandler 
ansatte som skal bli foreldre. – Vi vil ikke at det 
skal være en skjev fordeling mellom kvinner og 
menn, sier hun.

Tar ut mer permisjon.
Skogstad forteller at det jobber flere menn 
enn kvinner i Rambøll og at mange tjener over 
grensen på 6G som Nav refunderer. Et eksem-
pel er at mannen jobber hos Rambøll og tjener 
over 6G, mens at kvinnen jobber et annet sted 
og tjener mindre. – Vi ønsket ikke at det skulle 
være mindre lønnsomt å ta ut fedrekvoten enn 
mødrekvoten og fellesperioden for familier som 
er i denne situasjonen. Det vi har opplevd er at 
flere fedre nå tar ut flere ukers permisjon fordi 

familien ikke taper økonomisk. Ikke bare det som 
er satt av til ham, sier Skogstad.

Holder seg til fedrekvoten.
Elin Kvande er professor i sosiologi og statsvi-
tenskap og har forsket på akkurat fedrekvoten. 

Hun sier at full lønn er veldig viktig for at flere 
menn tar ut fedrekvoten. Men at fedrene ikke 
tar ut mer av fellesperioden av den grunn. Etter 

at ordningen med fedrekvote ble innført  i 1993 
er det blitt en allment akseptert innstilling til at 
fedre har rett til å være hjemme med barnet 
sitt. – Fedrene bruker sin kvote og ser på den 
som sin. Det er det geniale og det problematiske 
ved ordningen. En frivillig deling av fellesperio-
den fungerer ikke når det gjelder fars delta-
kelse. Når fars andel går ned, så tar han ut den 
delen, sier Kvande.

Fellesperioden = mors permisjon.
Hun forklarer at fellesperioden blir sett på som 
mors permisjon og at hun kan være noe av 
hovedgrunnen til at far ikke tar ut større andel. 
Men full lønn i permisjonen har også mye å si. – 
Det er dyrere å kompensere for full lønn i permi-
sjon på en mannsdominert arbeidsplass fordi de 
ansatte ofte har god lønn. Det er et eksempel 
på at det i mannsdominerte næringer har de an-
satte veldig gode rettigheter. Det skulle egentlig 
vært motsatt. Siden far får full lønn i permisjo-
nen, burde mor, som kanskje ikke får det, jobbe 
så mye som mulig, sier Kvande.

– Vi har opplevd at flere 
fedre tar ut flere ukers 
permisjon fordi familien 
ikke taper økonomisk.

Prosessingeniør Ellinor Svensen har 
planlagt alt. Først giftermål, så hus, så baby. 
Hun er veldig glad hun har gode ordninger for 
foreldrepermisjon hos arbeidsgiver Rambøll 
olje og gass. (Foto: Peter Mydske)

Ellinor Svensens arbeidsgiver Rambøll olje og gass betaler full lønn under 
foreldrepermisjonen. Det har ført til at flere fedre tar flere ukers permi-
sjon, mener HR-direktør.

NITO IKT er et gratis tilbud for deg som 

vil bidra til faglig utvikling og påvirke 

politiske prosesser som er relevant 

for IKT-sektoren. 

Les mer på: 

www.nito.no/Fagmiljoer/NITO-IKT
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Har du svart belte i nettshopping? Tenker du på hvor mye emballasje vi 
kaster rett i søpla etter å ha mottatt en pakke i posten? Nå kan du tjene 
penger og spare miljøet ved å bruke resirkulert, trendy innpakning..  

Jeg synes alltid det er moro med nye nett-tjenester. Når jeg kan krysse 
av på listen for både «nyskapende», «brukervennlig» og samtidig «miljø-
vennlig», da er det det tommel opp fra meg. Denne gangen er det pant på 
postemballsje som fascinerer. Tre smarte karer fra Finland har latt seg 
inspirere av flaskepanteordningen - og utviklet produktet RePack, en type 
gjenbruksemballasje for nettbutikker. Denne geniale ordningen betyr at vi 
som nettkunder får penger igjen, og i tillegg blir premiert med et gavekort, 
hvis vi velger å få tilsendt varene i RePack-emballasje. Alt vi trenger å gjøre 
er å sende den tomme posen i retur til RePack. 

Miljøvennlig glede
- Gjør du gjenbruk lett tilgjengelig for folk vil de foretrekke det fremfor 
bruk-og-kast-metoden, sier  Jonne Hellgren, daglig leder og medgrunder i 
firmaet. Han forteller at de ble inspirert av en lokal  panteordning i Køben-
havn, hvor du leverer inn tre tomme ølflasker og får en full ny i retur. 
Ifølge Hellgren øker netthandel med 20 prosent hvert år, og grunderenes 
mål er å fjerne alt avfall forbundet med shopping på nett. Årlig sendes 3,7 
milliarder postpakker til forbrukere i Europa, noe som danner gigantiske 
søppelberg. 

Trendy produkter
Foreløpig er tjenesten kun tilgengelig i Finland, men planene er klare for 
at resten av Europa får sjansen til å bruke gjenbruksemballasjen ganske 

snart. I to år har moteklær- og sportsutstyrsbutikker brukt ordningen med 
stor suksess, og møbelbutikkene er også i en startfase. 
De første gjenbruksposene til RePack var så populære blant kundene at de 
aldri ble sendt i retur! Materialet var PVC fra gamle reklameboards, og de 
trendy posene ble raskt samleobjekter. Problemet ble løst ved at firmaet 
utviklet nye poser av polypropylene, det samme materiale som Ikea-posene 
er laget av. Disse er selvfølgelig også 100 prosent gjenvinnbare. 

Den vanligste setningen Hellgren og kollegene hører er «Hvorfor har ingen 
tenkt på dette tidligere?», 
så vi får satse på at de 
ruller inn i Norge om ikke 
så lenge. Jeg blir gjerne 
testkunde.

RePack - smart gjenbruk fra Finland

Ingress
For deg som liker å være aktiv - her får du 
mosjon! Dette spillet går ut på å oppsøke 
steder i den virkelige verden, selv om spillet 
foregår i en virtuell verden. Velg mellom grønt 
og blått lag, og start erobring av land, alt ved 
hjelp av Google Maps og GPS i telefonen.

Swix 
Skitur med feil smøring? Ikke nå lenger. Swix-
appen bruker GPSen i telefonen din og har 
oppdatert vær- og snøinformasjon om stedet 
du befinner deg. Dermed får du alltid riktige 
smøretips og anbefalinger for din skitur.

Pixelmator   
Er du en kreativ sjel kan denne blideredigering-
sappen til IPad virkelig gjøre deg til kunstner. 
Her får du masse avanserte funksjoner for 
redigering, som vanligvis kun er tilgjengelig i 
det proffe verktøy som Adobe Photoshop.

fiken.no  
Har du et firma og fører regnskapet selv?  Da 
kan dette nettbaserte regnskaps- og fakture-
ringsprogrammet spare deg for mye jobb. Før 
inn alt direkte i nettleseren, og scan bilag med 
egen app. Og det beste av alt - systemet er in-
tegrert mot offentlige tjenester og banken din.

greatlanguagegame.com
Dette er et morsomt språkspill som mange 
språknerder vil like. Også andre kan bli fort 
hekta. Enkelt sagt så skal du gjette hvilket språk 
du hører når du spiller av en liten lydfil. Det er 
80 språk med i spillet. Du får poeng, og lærer 
om verdens språk.

         gramfeed.com 
Bruker du Instagram, og har flere profiler? 
Gramfeed på pc lar deg være pålogget med 
flere profiler samtidig. Du holder oversikt over 
bildene, kan like og kommentere. Men for 
å legge ut bilder må du fremdeles bruke 
Instagram-appen på mobil.

ORIGINALREPACK.COM/  
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– Da jeg var yngre levde jeg for festingen i 
helgene. Etter hvert begynte jeg å ta et par 
glass noen kvelder i uka fordi jeg var sliten eller 
hadde jobbet bra. Siden fant jeg på stadig nye 
unnskyldninger for å drikke, forteller Tor-Anker 
Torgersen.
Vi møter han på kontoret til organisasjonen 
rusavhengige.no som han driver på Strømsø i 
Drammen, rett utenfor sentrum. Det er bare to 
og et halvt år siden han selv ble rusfri etter over 
ti år med alvorlig pille- og alkoholmisbruk. Bil-
selgeren fra Drammen er egentlig ingeniør, men 
har drevet med bruktbilsalg størstedelen av sin 
jobbkarriere. Han drev flere firmaer og hadde i 
perioder mange ansatte.  
 
Tor-Anker Torgersen har kone og barn, Rolex-
klokke, bor i en stor villa i Drammen og har alltid 
kjørt dyr bil. Han er en kraftig kar med et stort 
smilende ansikt. Det skulderlange håret er 
gredd bakover. Utenpå ser Tor Anker Torgersen 
ut som en som har lykkes i livet. En som har fått 
det til. Nå kan han si at han har lykkes, men det 
er ikke lenge siden livet hans var helt annerledes 
enn det fasaden viste. Det var få som så hva han 
og familien hans slet med. De siste årene av sitt 
aktive rusmisbruk spiste han titalls beroligende 
piller hver dag og kunne drikke flere flasker vin 
om gangen. 

15 milliarder korner
Tor-Anker Torgersen var ikke alene. Antallet 
rusavhengige i Norge er høyt. Rapporten Rus 
og voksenbefolkningen fra Bergensklinikkene, 
viser at hver tiende person over 18 år drikker 
så mye at det kan betegnes som problema-
tisk. Mye av dette skjer i jobbsammenheng. En 
firedel av alkoholkonsumet foregår i forbindelse 
sosiale sammenkomster, kundepleie eller andre 
jobbrelaterte tilstelninger. Samtidig skyldes 40 
prosent av en-dagsfraværet alkohol. Alkohol-
forbruk koster hvert år norsk arbeidsliv ca. 15 
milliarder kroner.
Jeg drakk etter arbeidstid og til sent på kveld. 

Om morgenen kjørte jeg med hjertet i halsen 
ned på jobben i frykt for å bli tatt i kontroll. Selv 
trodde jeg at jeg gjorde en helt fin jobb, forteller 
Tor-Anker Torgersen. 
I ettertid vet han bedre. De ansatte fikk stadig 
kjeft. Han var aggressiv og uopplagt. Kom han 
i diskusjoner med noen, unngikk han dem eller 
ble irrasjonell. Trolig har han tapt mange hundre 
tusen kroner på at han ikke har tatt nødvendige 
kamper eller konfrontasjoner eller fordi han har 
tatt gale valg. – Jeg merket det ikke selv. Konse-
kvensene av drikkingen kommer så gradvis at 

du ikke merker at personligheten din forandrer 
seg. Det blir normalt at du alltid er uopplagt og 
ikke orker. Når du drikker mye alkohol over en 
lang periode, blir du tung til sinns, du blir para-
noid og tar urasjonelle og dumme valg, forteller 
han. 

Rusavhengig
Tor-Anker kan fremdeles huske den første gan-
gen han drakk. Det var på ungdomskolen. Den 
ellers litt sjenerte stammende gutten turde plut-
selig å snakke med jentene, han turde å danse. 
Han var morsom og fikk kameratene til å le. Han 
fikk en befriende følelse som opplevdes som en 
lettelse i hele kroppen. Etter det, levde han for 
å oppleve den rusen.  Sammen med kameratene 
festet de ofte gjennom hele helgen. Da han be-
gynte på ingeniørskolen var han en av dem som 
ble igjen da de andre reiste hjem til mors kjøtt-
kaker i helgene. Han ble på hybelen for å feste. 
Det var fest ofte fra torsdag, fredag og gjennom 
hele helgen. Siden har det vært gutteturer med 
drikking, teltturer og utenlandsturer. 
Jeg drakk ikke noe mer enn de andre. Jeg tror 
bare at noen av oss sliter med å stoppe. Jeg 
tror jeg alltid har hatt det i meg, at jeg er dispo-
nert for å bli avhengig. Jeg er rusavhengig, sier 
Tor-Anker Torgersen. 
Etter at han stiftet familie og begynte i jobb, 
drakk han hjemme om kvelden. Det som begynte 
med noen glass et par kvelder i uken, utviklet 
seg etter hvert til veldig mye mer. For rundt 14 
år siden gikk det over til å bli et alvorlig ruspro-

Snakk om rus 
på jobben

Hver tiende norske arbeids-
taker har et risikofylt alkohol-
forbruk. Har du en kollega  
eller venn som sliter med et 
alkoholproblem: Ikke vær rett 
for å snakke om det.

– Jeg fant stadig på 
nye unnskyldninger for 

å drikke.

HANNE BORGEN VASSNES 

hanne.borgen.vassnes@gmail.com 
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SLUTT: I mange år var en av de viktigste 
tingene i Tor-Anker Torgersen sitt liv piller og 
alkohol. Det gikk ut over familien og han selv, 
men også jobben. I dag er han rusfri og jobber 
i organisasjonen rusavhengige.no for å hjelpe 
andre. (Erik M. Sundt) 

blem. Jeg begynte å gjemme vin rundt omkring 
så jeg kunne lure mer vin i glasset uten at kona 
så det. Jeg handlet for mange tusen kroner hver 
gang jeg var på polet og lagret rundt omkring. 
Jeg kunne drikke en liter vin bare mens jeg tok 
en røyk på terrassen, forteller Tor-Anker. Han 
beskriver det som en besettelse. 
Folk som ikke er avhengig forstår ikke hvordan 
det er. Du klarer ikke å la det være. Du skyr 
ingen ting for å få den rusen du føler du har 
behov for. Jeg tror det er det samme om det er 
sexavhengighet, spilleavhengighet og narkotika. 
Du klarer ikke å stoppe det, sier Tor-Anker. 
Etter en operasjon i benet fikk Tor-Anker smer-
testillende medisiner av legen. Det satte i gang 
en ond spiral som endte i flere års pillemisbruk 
og ulovlig innførsel av smertestillende piller til 
eget bruk. I flere år både drakk han og spiste 
flere titalls smertestillende piller daglig. Han 
klarte ikke å fungere uten. 

Holdt fasaden – nesten 
Som så mange andre rusavhengige klarte han 
å holde fasaden på jobb. Han kom seg igjennom 
arbeidsdagen uten at mange fikk misstanke om 
hva som skjedde. Det var familien det gikk verst 
ut over. Kona hans gjennom hele den verste 
perioden, Tone, visste aldri hvilken tilstand 
Tor-Anker var i når hun kom hjem. Hun var redd 
for å forlate han, særlig med barna hjemme. 
Han kunne drikke seg stupfull i selskaper og 
gjorde ting han ikke husker og helst ikke vil vite, 
skjemte seg ut overfor barna og deres venner. 

Han jugde om drikking og hva han gjorde, lovet til 
stadighet bot og bedring, for rett etterpå å lure 
seg ut for å drikke vin han hadde gjemt i hele 
takrennen rundt terrassen. Han drakk til sent 
på kveld og kjørte med hjertet i halsen på jobb 
dagen etter i frykt for å bli tatt i promillekontroll. 
Gjennom disse årene med misbruk var det to 
personer som snakket med han om misbruket. 
To nære venner sa ærlig ifra at de var bekymret 
for alkoholforbruket hans. 

Han hadde solgt bilfirmaet sitt og skulle starte 
igjen for seg selv, uten ansatte. Da en av ka-
meratene hans kom ned i garasjen for å hjelpe 
han med å henge opp en ny banner for det nye 
firmaet, fikk han tårer i øynene. 
– «Dette kommer til å gå til helvete. Dette blir 
jo bare drikking, Anker´n» sa han til meg og jeg 
så på han at han var skikkelig redd, forteller 
Tor-Anker. En annen venn kom ned til Tor-Anker 
etter en guttetur til København hvor Tor-Anker 
hadde falt om etter inntak av store mengde 
piller og alkohol. «Nå er du i ferd med å miste 
grepet, Anker´n» sa han. Selv om Tor-Anker den 
gangen verken ville høre, eller se så mye til dem 

igjen, er han svært takknemlig for at de sa ifra. I 
dag er de hans to beste venner.  

– Har du en venn du er bekymret for, må du 
snakke med dem. Selv om du opplever det som 
en risiko å være den som tar det opp, vil det 
være det riktige å gjøre. Vær forberedt, og ha 
gjerne noe å tilby. Bli med dem til oss, eller noen 
andre som kan hjelpe dem. Foreslå en løsning 
for dem, sier han. 

Viktig å ta i mot hjelp
Selv om de fleste nok ikke vil ta imot hjelp der og 
da, mener Tor-Anker Torgersen at det å snakke 
med dem vil bidra til å hjelpe på sikt. 
Misbruket til Tor-Anker gikk til slutt så langt at 
både legen, foreldre, søsken og kona tvang ham 
inn i behandling. I det offentlige var ventetiden 
så lang at han selv betalte for et opphold hos 
Mestringshusene på Bolkesjø. Der var han i ti 
uker og har ikke drukket eller spist piller siden.  I 
dag bruker han det meste av tiden sin på organi-
sasjonen rusavhengige.no, som han selv finansi-
erer med bruktbilvirksomheten sin. Kontoret er 
koselig møblert med både kontorpult, møtebord 
og sofaer. På veggen står hilsninger fra alle som 
har vært innom her i løpet av det drøye halvåret 
organisasjonen har eksistert. Det har etter 
hvert blitt ganske mange. 22 stykker har blitt 
rusfrie etter å ha vært i kontakt med Tor-Anker, 
og åtte er nå under behandling. Han ønsker at 
flere enn ham selv skal få mulighet til å komme 
ut av et rusmisbruk, enten det er av alkohol, 
piller, narkotika eller andre ting. Han ønsker å 
drive opplysningsarbeid overfor rusmisbrukere 
og deres pårørende. Det er først og fremst de 
pårørende som tar kontakt. – Over hundre styk-
ker har vært innom her eller tatt kontakt. De øn-
sker at jeg skal snakke med mannen, ektefellen, 
sønnen eller datteren. Ofte reiser jeg hjem til 
den det gjelder. Det blir sterke møter. De gråter 
og jeg gråter, forteller Tor-Anker.  
Tor-Anker vet hvordan de har det. Han vet hvor-
dan det er å være rusavhengig. Og selv om han 
i dag er rusfri, vet han at han kan havne tilbake. 
Han er rusavhengig. Tar han noe igjen, vet han 
at det kan bli veldig vanskelig å stoppe.  

Jobbpress skaper rusproblem
For mange rusavhengige har problemene 
startet som en følge av mye drikking i jobbsam-
menheng. Mange har et høyt tempo og store 
krav til resultater og prestasjoner på jobben. 
Mange reiser mye, er i representasjonsmid-
dager og arrangementer hvor det er forventet 
at det drikkes alkohol. For noen kan dette være 
vanskelig å håndtere. Det kan være lett å ty til 
en pille eller et glass for å få sove. Det kan være 

– Den vanligste 
misbrukeren har en 

tilsynelatende god fasade, 
tjener mye og både jobber 

og reiser mye.
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lett å ty til hjelpemidler for å slappe av eller for 
å yte bedre, forteller Margit Olsvik som jobber 
hos Mestringshusenes avdeling på Bolkesjø i 
Telemark. Det var hit Tor-Anker Torgersen kom 
for litt over to år siden, med fin bil, dyr klokke 
og tilsynelatende et vellykket liv. De «synlige» 
rusmisbrukerne utgjør bare en ørliten prosent-
andel av alle rusavhengige i Norge i dag, skal vi 
tro Margit Olsvik. For den vanligste rusmisbru-
keren er, ifølge Margit Olsvik ikke dem du ser 
ute på gaten. Han kan være som Tor-Anker. Den 
vanligste misbrukeren har en tilsynelatende god 
fasade, tjener mye og både jobber og reiser 
mye. Det er de som har god råd som kan være 
vanskeligst å oppdage. Fordi de har penger, 
klarer de å holde på med et misbruk lenger, 
mener Olsvik. 
Mange av dem som kommer til Mestringshusene 
forteller historier om hvordan forhold på jobben 
har ført til at de har utviklet et alkoholproblem. 
De opplever et press med høye prestasjons-
krav, samtidig med et press om å drikke alkohol 
i svært mange sammenhenger. Hun mener det 
ofte kan være vanskelig å si nei.  
– Hva er det med deg, er du syk, gravid? Mange 
som av ulike grunner ikke ønsker å drikke, 
opplever nesten å bli kryssforhørt av kollegaer 
og venner, mener Olsvik. For de som i utgangs-
punktet har et rusproblem, eller er disponert 
for å drikke for mye, kan dette være en stor 
utfordring. Mestringshusene hjelper privat-
personer med å bli rusfrie, og bedrifter til å få 
et mer bevisst forhold til alkoholkulturen sin. 
– Det handler ikke om at man skal oppgi som-
merfesten, fredagspilsen eller julebordet. Det 
handler om å gå fra å være bevisstløs til å ha 
et bevisst forhold til alkohol. Det handler om å 
gjøre noe for å forebygge en ukultur, sier hun. 
At arbeidslivet for noen kan innebære et press 
om å drikke, erfarer de også hos Blåkors senter 
i Oslo. Hit kommer helt vanlige mennesker som 
sliter med et problematisk forhold til alkohol. De 
har fremdeles livene sine intakt, men forsøker 

å få kontroll over alkoholbruken sin og opplever 
det vanskelig å være i sammenhenger hvor det 
nytes alkohol, også relatert til jobb.   
De ønsker hjelp til å finne måter å unngå drik-
king i jobbsammenheng. De vet ikke om det for 
eksempel er mulig å gå på sommerfesten, eller 
møte opp på «fredagspilsen» hvis de ikke skal 
drikke alkohol. Mange velger å ikke delta på 
sosiale arrangementer fordi de ikke ønsker å 
drikke, forteller psykologspesialist Randi Skjerve 
hos Blåkors Senter. 
Når alkoholen har en sentral plass på et ar-
rangement, og ofte også er gratis, kan det være 
vanskelig for mange å finne en godkjent grunn 
for ikke å være med å drikke. Hun mener dette 
kan innebære en risiko for folk som er sårbare 

overfor å utvikle et problem. 
Mye av det som er viktig på jobben skjer i de 
uformelle settingene, hvor det ofte nytes alko-
hol. I mange arbeidsmiljø drikkes det mye og det 
blir ikke stilt spørsmålstegn ved drikkekulturen. 
Da stiller mange heller ikke spørsmålstegn ved 
egen drikking før det har gått for langt og utvi-
klet seg til et problem, sier Skjerve. 
Hun mener alkoholproblemer kommer i ulike 
grader og skiller mellom problematisk bruk og 
alkoholisme. Det er dem som har et problema-
tisk forbruk av alkohol det er flest av. 
Det er de som for eksempel ikke klarer å stå opp 
i helgene sammen med ungene sine fordi de har 
vært på fest, eller er uopplagt på jobben dagen 
derpå. De kan ha problemer med å represen-
tere bedriften som man burde fordi det ble 
for mye alkohol på representasjonsmiddagen 

kvelden før. – De er ikke nødvendigvis avhengig, 
men alkoholforbruket får negative konsekvenser 
enten for dem selv, eller for dem rundt, sier 
hun, og mener mange strever med å få til denne 
reguleringen på egenhånd.

Den vanskelige samtalen.
Er du en sjef som opplever at en ansatt har et 
alkoholproblem, er det ditt ansvar å ta dette opp 
på en skikkelig måte. – En leder har ansvar for 
at alle de ansatte har det godt på jobben og at 
arbeidet blir gjort på en god nok måte. En leder 
må ta tegn på rusmissbruk på alvor, sier Elisa-
beth Ege som er daglig leder hos Akan. Akan er 
en ideell organisasjon eiet av staten, NHO og LO 
og jobber med avhengig het og arbeidsliv. De bi-
står bedrifter i deres arbeid med forebyggende 
rusarbeid. De vet at den første bekymrings-
samtalen kan være svært vanskelig. Å snakke 
om at enkelte har problemer med alkohol kan 
ofte oppleves som et tabu. Selv om 90 prosent 
av nordmenn over 18 år drikker alkohol i større 
eller mindre grad, mener Ege det kan være 
vanskelig å snakke om, eller til, den som drikker 
for mye. Elisabeth Ege sier det er lurt at en som 
arbeidsgiver eller kollega snakker om konkrete 
problemer knyttet til rusproblemene, og ikke om 
selve alkoholproblemet. 
– Jeg tror alkoholproblemer oppleves som 
svært privat, og at det er noe vi andre ikke har 
noe med. Jeg tror også de fleste vil reagere 
negativt på å bli konfrontert med at de har et 

SI IFRA: Tor-Anker Torgersen oppfordrer til å 
snakke med kollegaen eller medarbeideren du 
er bekymret for at drikker for mye. Selv om 
reaksjonen der og da kan være negativ, vil det 
hjelpe dem på sikt. (foto: Erik M. Sundt)

– I mange arbeidsmiljø 
drikkes det mye og det blir 

ikke stilt spørsmålstegn 
ved drikkekulturen.



31

ARBEIDSLIV   

Vær åpen

Det handler om å vise at det er lov til å be om 
hjelp, forteller bedriftslege i Veidekke, Kjell Aage 
Sørensen. I 2012 fikk de AKANs årlige pris for 
beste bedrift på rusarbeid. Kjell Aage Sørensen 
er stolt av resultatene de har fått til. Hvert år 
har de mellom 15 til 20 av sine 5000 ansatte i 
Norge på AKAN-avtale. Det betyr at den ansatte 
samarbeider med arbeidsgiver om å løse rus-
problemet sitt. De inngår en skriftlig avtale om 

et opplegg for hvordan de skal unngå å være 
ruset på jobb, og å løse rusproblemet sitt. Hos 
Veidekke Entreprenør har 30-50 prosent av alle 
på et AKAN-opplegg selv kommet og bedt om 
hjelp. – De er så trygge på arbeidsgiveren sin 
at de tør å komme og be om hjelp. Hos andre 
arbeidsgivere er dette tallet veldig mye lavere. 

Der føler de fleste seg tvunget inn i en avtale 
fordi alternativet er at de mister jobben, fortel-
ler Sørensen. Selv om en stor andel selv ber om 
hjelp, havner de fleste i et AKAN-opplegg fordi 
de møter ruset på jobb, skofter arbeidet, eller 
ikke klarer å utføre det på grunn av ruspro-
blemer. Både fagarbeidere, ingeniører eller 
kontoransatte har blitt vist hjem fra jobb fordi 
de har hatt promille. – Tar de ikke imot tilbud om 
AKAN-oppfølging, kan konsekvensen bli at de 
mister jobben. Jeg har måttet ta slike samtaler 
med ansatte hvor det har vært en mistanke om 
at de er ruset på jobb, forteller verneleder og 
ingeniør Jim Pedersen. 

Han jobber med byggingen av et nytt leilighets-
kompleks på Sørenga i Oslo hvor han har vært 
i ett år. Det er utfordrende, men det er jo en 
viktig del av jobben min. Det er vanskelig der og 
da, men jeg er glad for at jeg gjorde det. Det er 
til det beste for alle, sier Jim Pedersen. 
Hvis en arbeidstaker blir tatt i å møte ruset 
på jobb blir han vist hjem og innkalt til et møte 
dagen etter. Der snakker de om hva som har 
skjedd og hvor alvorlig den enkelte arbeidstaker 
ser på problemet. Er det svært alvorlig kan han 
få tilbud om avrusning eller innleggelse på en 
behandlingsinstitusjon. I tillegg får han tilbud om 
å være med på en AKAN-avtale som blant annet 
innebærer at arbeidsgiver kan komme hjem til 
deg hvis du er syk. Avtalen kan også innebære 
at man skal ta både urinprøver og alkotester ved 

mistanke om rus. Fastlegen skal også involveres 
i opplegget. Takker han nei, og han blir tatt for 
å være ruset på jobb en gang til, risikerer han 
å miste jobben. Vi er stolte av at de aller fleste 
som starter på et AKAN-opplegg hos oss lykkes. 
75 prosent av de som er igjennom en slik avtale 
arbeider fremdeles i bedriften etter to år,  
forteller bedriftslege Kjell Aage Sørensen.

Å være åpen om rusproblemer og 
hvor vanlig det er kan gjøre det lettere 
å søke hjelp. Hos Veidekke har en 
åpenhetskultur gjort at flere søker hjelp 
til å gjøre noe med rusproblemet sitt. 

– Det handler om å vise at 
det er lov å be om hjelp.

I Veidekke har de fått pris for å være åpne om 
rusproblemer og arbeidsliv. Bedriftslege Kjell 
Aage Sørensen opplever at en stor andel av 
de som havner på AKAN-opplegg kommer og 
selv søker hjelp. Verneleder og NITO-medlem 
Jim Pedersen har måttet ta opp rusproblemer 
med ansatte. (Foto: Erik M. Sundt) 

alkoholproblem. Derfor er det viktig å snakke om 
eventuelle problemer et høyt alkoholforbruk får 
for arbeidsplassen, sier hun. Akan hjelper be-

drifter med å ta denne vanskelige samtalen. De 
tilbyr veiledning i konkrete tilfeller, men gir også 
generelle råd om hvordan man skal gå fram.  
– Det er viktig å være konkret. Mange som  
drikker for mye kan for eksempel endre person-
lighet og bli mer aggressive mot kollegaer. De 
kan få konsentrasjonsproblemer slik at de ikke 
får gjort jobben sin, eller at de ikke gjør den godt 
nok. Mange sliter med å komme tidsnok og har 
mye sykefravær, forteller Ege. Som regel er det 
slik at et alkoholproblem har vært synlig hjemme 
i lang tid før det får konsekvenser for jobben. 
– Alkoholproblem kommer ikke så brått. Det går 
ofte over lang tid. Jobben er som regel den siste 
skansen som faller, sier Ege.  

Jobb med drikkekulturen
– Det er kulturen på arbeidsplassen som avgjør 
hvor mye hver enkelte drikker i jobbsammen-
heng. Det er forskjell på drikkekulturen på ulike 
arbeidsplasser, sier Ege. 
Ege har aldri selv hatt utfordringer med alkohol, 
men har opplevd hvordan også hun kan påvirkes 
av ulik alkoholkultur på en arbeidsplass. Hun 
har opplevd å jobbe i virksomheter hvor det 
generelle alkoholkonsumet har vært større enn 
andre steder. 
– Det er forskjell på hvor mye som tilbys ved 
ulike arrangementer, hvor mange anledninger 
det er til å drikke alkohol i jobbsammenheng og 

hvor mye det er vanlig å drikke, sier hun. 
Dette vil også variere mellom bransjer. Fors-
kning gjort på området viser at bransjer som IT 
og telekommunikasjon og internett, media, infor-
masjon PR, bank og finans, og forsikring salg og 
markedsføring, ofte har en mer liberal alko-
holkultur enn andre. I tillegg er alkoholkonsumet 
ofte høyere innen hotell og restaurant og kunst 
og kultur. Det er også en mer liberal alkoholkul-
tur i privat virksomhet enn i det offentlige. Men, 
uavhengig av bransje, det er ledelsen som har 
størst påvirkningskraft. 
– Hva lederen gjør er styrende for hele kulturen. 
Lederen er en rollefigur og påvirker de ansattes 
adferd i god og dårlig retning, sier hun. 
Er du i en organisasjon hvor det er vanlig å 
drikke, kan det være utfordrende å stå imot. 
Ansatte opplever en forventning om at man skal 
drikke. Å snakke åpent om dette, mener hun kan 
bidra til å redusere presset. 
– Vi oppmuntrer bedrifter til å etablere en 
alkoholpolicy hvor bedriftens holdninger til 
alkohol blir definert. Når ledelsen og de ansatte 
kan snakke sammen om hvordan de har det på 
jobben i forhold til alkohol og drikkekultur, blir 
det lettere for alle. De ansatte og ledelsen blir 
mer bevisst hva slags forhold de har til alkohol 
og det gjør det lettere for eksempel å legge opp 
til sosiale situasjoner hvor alkohol ikke blir det 
viktigste, sier Ege.  
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Administrerende direktør i  
Innovasjon Norge, Anita Krohn 
Traaseth, har tillit til at de ansatte 
bruker sosiale medier som et godt 
verktøy i jobbsammenheng.

– Jeg baserer samarbeidet med mine kolleger 
på tillit. Tillit til at de kan prioritere og bruker 
de verktøyene som er nødvendige for å gjøre en 
god jobb. Å bruke Facebook eller andre sosiale 
mediekanaler er en del av vårt arbeidsverktøy 
nå, sier Traaseth. I den siste omnibus- 
undersøkelsen ble NITOs medlemmer spurt 
om hvem man kan være venner med på sosiale 
medier på arbeidsplassen. Da svarte flertallet at 
de kan være venner med kolleger, etterfulgt av 
nærmeste leder og øverste leder. 

Du må være på sosiale medier 
Anita Krohn Traaseth er kjent for sin åpne leder- 
og kommunikasjonsstil, og har selv høstet pos-
itive erfaringer med bruken av sosiale medier 
i jobbsammenheng. – Jeg kommer fra IT-bran-
sjen, som er selve fundamentet for utviklingen 
av sosial medieteknologi, og har nok tidligere 
enn andre ledere måttet sette meg inn i de nye 
plattformene. Erfaringene er bare positive, 
selv om det da jeg startet som sjef i Hewlett 
Packard i 2012 ble sett på som relativt nytt for 

en toppleder å engasjere seg på sosiale medier. 
Men det har nok endret seg betraktelig de siste 
årene, det er bare å se på hvem som deltar på 
sosiale medier i dag! Traaseth oppfordrer selv 
sine ansatte til å bruke sosiale medier i jobbsa-
mmenheng, og mener det kan være et minus 
hvis en relevant jobbsøker ikke er på sosiale 
medier selv. – Å ha sterke prinsipper om ikke 
å delta eller være nysgjerrig på nye samarbe-
idsmåter, kommunikasjonsformer og teknologi, 
passer kanskje ikke så godt for de oppgavene vi 
skal løse i Innovasjon Norge fremover, sier hun.
– De fleste selskaper og ledere som ønsker å 
følge med i samfunns- og innovasjonsdialogen er 

til stede. Tidsbruk og vaner er ulikt, men de aller 
fleste har innsett at dette har kommet for å bli. 
– Bruken av sosiale medier på jobben rep-
resenterer store muligheter for hvordan vi 
jobber, samarbeider, leser mønstre, fanger opp 
trender og gir verdifull tilbakemelding til eget 
selskap og til produkter som er viktige for å 
holde seg oppdatert. Siden 2012 har Traaseth 
drevet bloggen Tinteguri, en personlig blogg om 
ledelse. Denne mener hun også har gitt henne 
noe tilbake på arbeidsplan. – Bloggen har gitt 

meg et helt nødvendig rom for refleksjon. Jeg 
reflekterer når jeg skriver ting ned. Bloggen er 
et suverent format for det, og for å få tilbake-
meldinger rundt nye perspektiv fra andre. En 
leders hverdag er svært hektisk. Mens andre 
jogger i skogen, blogger jeg i stua. Det å ha 
et «alter ego» som Tinteguri før jeg startet i 
ny jobb, det har vært en befrielse og det gir 
meg trygghet som endringsleder i et statlig eid 
selskap.

Vil aksellere 
Innovasjon Norge-direktøren tror ikke bruken 
av sosiale medier i jobbsammenheng kommer 
til å avta i tiden som kommer. – Om ti år tror jeg 
åpenhetskulturen og bruken av sosiale medier 
vil være en naturlig del av hverdagen vår. Da 
snakker vi ikke lenger om å logge av, vi har nok 
funnet formen da. Jeg tror også at mange av 
løsningene vi bruker om ti års tid ikke er oppfun-
net ennå. Det skal bli uhyre spennende å følge 
med på utviklingen! 

– Om ti år tror jeg  
åpenhetskulturen og  

bruken av sosiale medier 
vil være en naturlig del av 

hverdagen vår.

Kan jeg være venn 
med sjefen på Facebook?

LINN KRISTIN NORDSETH

linnk.nordseth@gmail.com



Advokatfullmektig i NITO, Beate Sire Dagslet, mener at det 
at så mange føler seg trygge på å bli venner med kolleger 
og nærmeste leder på sosiale medier, er et positivt ut-
trykk for hvordan norsk arbeidsliv fungerer.
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Vi spurte NITOs medlemmer 
hvem de kan være venner 

med på Facebook?

– Det første jeg tenker er at resultatene er positive. Det at vi i det norske 
arbeidslivet ikke opplever det som problematisk at leder og kolleger får 
innblikk i flere sider av livene våre er et hyggelig uttrykk for hvordan det 
norske arbeidslivet er sydd sammen. Samtidig tenker jeg at denne åpen-
heten kan ha noen negative utslag som vi alle, leder som ansatt, bør være 
bevisste på, sier Dagslet. 

Tenk deg grundig om 
– Vår digitale hverdag innebærer at skillet mellom arbeidsliv og privatliv 
nærmest blir visket ut. Dette gjelder både når på døgnet vi utfører arbeids-
oppgaver, men også hvem som vet hva du sier og gjør, hvor og med hvem. 
Jobbsituasjoner blir mer åpne for venner og familie og motsatt, familiære 
aktiviteter og fritidsaktiviteter blir mer synlige for ledere og kolleger. Mitt 
råd er derfor at du tenker grundig gjennom hva du poster hvor, sier hun. 

– Det finnes eksempler på ansatte som har fått problemer med arbeidsgi-
veren sin fordi de under sykemelding har postet bilder på Facebook, hvor 
arbeidsgiver har ment at aktiviteten som er dokumenter på sosiale medier 
tilsier at sykemeldingen ikke er reell. Ytringsfriheten man har som arbeids-
taker er ifølge Dagslet helt klar, men som ansatt må man huske at det er en 
usynlig grensedragning mot lojalitetsplikten til arbeidsgiver og at den kan 
være vanskelig å trekke. – Husk at du ikke kan ytre deg på en måte som kan 
skade arbeidsgivers interesser. 

Kan støte sjefen 
Per i dag fins det ifølge Dagslet ikke noe belegg for å si at det oppstår flere 
konflikter på arbeidsplassen når tilstedeværelsen på sosiale medier akse-
lererer. – Det å ha «kontoret i lomma» gir både fordeler og ulemper. Vær 
klar over at det kan være ting du legger ut som ikke støter deg, men som 
kan støte sjefen din, sier hun. – Dessverre er det også slik at når man først 
har postet noe på nettet, så blir man ikke kvitt det. Negative ytringer på 
sosiale medier kan i verste fall føre til oppsigelse, men det kommer selvføl-
gelig helt an på den enkelte situasjonen. Det beste rådet jeg kan gi til flittige 
brukere av sosiale medier på arbeidsplassen, er at man bruker hodet før 
man legger ut noe, avslutter Dagslet. 

– Tenk deg nøye om hvor du poster hva.

ARBEIDSLIV   

> – Å ha sterke prinsipper om ikke å delta eller være nysgjerrig på nye 
samarbeidsmåter, kommunikasjonsformer og teknologi, passer kanskje ikke 
så godt for de oppgavene vi skal løse i Innovasjon Norge fremover, sier sier 
administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. (Foto: Scanpix)

–Et positivt tegn

Skal du ytre deg, vær tydelig på om du ytrer deg som privatperson 
eller arbeidstaker.
 
Ytrer du deg som arbeidstaker bør du i utgangspunktet ytre deg på 
virksomhetens kanaler. Dersom det ikke er naturlig, vær tydelig på 
hvor du jobber og hvilken rolle du har. Ta hensyn til virksomhetens 
eventuelle etiske regelverk. Det kan også være greit å avklare om slike 
innlegg av faglig karakter skal håndteres som debattinnlegg.
 
Ytrer du deg som privatperson, så bruke egne konti på de sosiale 
mediene. Tenk på at alt du skriver vil bli lagret, lenge, er det greit at 
det du skriver kan føres tilbake til arbeidsgiver eller være tilgjengelig 
for potensielle arbeidsgivere? Du har ytringsfrihet, men denne har en 
grense opp mot lojalitetsplikten du har overfor arbeidsgiver. Grensen 
kan være vanskelig å trekke - men det du skriver skal være akseptabelt 
for arbeidsgiver.
 
Uansett om du ytrer deg som arbeidstaker eller privatperson bør du ha 
et bevisst forhold til at: 
• Du skal kun skrive det du kan si ansikt til ansikt.
• By på innsikt, kunnskap, perspektiv og informasjon.
• Respekter andres meninger og ståsted.
• Du kan ikke legge ut informasjon, også bilder, om andre uten at de har 
gitt sitt samtykke.

NOEN RÅD I SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN.

Kolleger

Nærmeste leder

Øverste leder 20,6%

26,0%

29,2%

38,5%

78,3%

Andre ledere

Konkurrenter
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Grå metalldører med avrundede kanter dekker 
venstresiden i korridoren. Runde vinduer, som 
kuøyer på en båt, viser vei inn til pasientrom 
og medisinsk laboratorium. Var det ikke for det 
gule skiltet med varselstrekant og «smittefare» 
ville jeg trodd jeg var på vei inn i en ubåt. Det 
er kodelås på alle dører. Ingen kan komme inn 
uten riktig adgangskort på Infeksjonsmedisinsk 
avdeling på Ullevål Universitetssykehus.
– Her lukker vi av hvis vi har høysmitte på huset, 
forteller leder for bioingeniørteamet ved  
Infeksjonsmedisinsk avdeling, Mette Sannes.

Den første pasienten
Nå er det stille på avdelingen. Bioingeniørene 
forsker på hiv, tuberkulose og influensa. Men 
på kort tid kan det stille og nesten folketomme 
miljøet endre seg. Det var det som skjedde i 
oktober i fjor. Da fikk Norge sin første ebola-
pasient. Som leder for laben, sto bioingeniør 
Mette Sannes. 
– Jeg var nesten ikke hjemme de første dagene. 
Jeg var bare her. Kom klokken åtte om morge-
nen og var hjemme etter Kveldsnytt. Du klarer 
det utroligste når du vet at du må, forteller hun 
om de 14 dagene lege Silje Lehne Michalsen fra 
Leger Uten Grenser var innlagt.

Søndag 5. oktober 2014 kommer telefonen. 
Sannes er hjemme. – En norsk lege er smittet.

Arbeidet med å få henne til Norge begynner.  
Men ennå vet ikke Sannes om det blir virkelighet. 
Hun har god tid. Mandag morgen begynner de 

arbeidet med å forberede karantenen.  
Høysmitteisolatet skal brukes til det det er 
 laget som. De skal forandre den vanlige P3-
forskningslaben til en P3+. En lab som kan hånd-
tere høysmitte. Det kan de gjøre på én time.  
Nå har de halvannet døgn.

Redsel for biologiske våpen
Arbeidet begynte i 1998. Ti år tok det før bygget 
stod ferdig. I 2008 kunne Sannes og de andre 
flytte inn i bygget som er laget for å ta imot 
høysmittepasienter. I februar 2003 talte USAs 
daværende utenriksminister, Colin Powell, til FN 
om Saddam Husseins påståtte biologiske våpen. 
– Det var bekymringen for biologisk krigføring 
som fikk fart på planene. Vi begynte å planlegge 
bygget med tanke på hemoragiske febre, altså 
ulike blødningsfebre, lassa-feber, ebola og  
kopper. Kopper er egentlig utryddet, men det 
finnes på noen laboratorium og det er en mulig-
het for at det kan bli brukt i biologiske våpen. Og 
vi hadde ingen karantenemuligheter her i Norge.

– En del av oss ble kopper-vaksinert igjen, slik 
at vi kunne dra ut og hente folk hvis det var 
behov for det. Det var gull verd for vår avdeling. 
Pengene kom og vi kunne videreføre planene, 
forteller Sannes.

Øver til krigstid
I ettertid har de øvd. Forberedt seg på biologisk 
krigføring. Vært forberedt på ebola.
– Vi hadde øvd med markører som var pasienter. 
Vi lukket av avdelingen, hadde vaktskifte, øvde 
på å kvitte oss med avfall. 
Rundt påske i 2014 begynner de å forstå at et 
ebolatilfelle kan komme til Norge.
– Det er mange avdelinger på sykehuset som 
skal være til hjelp for oss hvis vi må gå i karan-
tene. Utover høsten ønsket alle å komme for å 
øve. Så da ebolaen kom, var vi så forberedt som 
vi kunne være.
Under karantenen jobber alle i gule, vanntette 
beskyttelsesdrakter så fort de skal innenfor 
slusene. Drakter med plastvindu foran ansiktet, 
blå oppvaskhansker med gaffateip rundt hånd- 
leddene, trange hansker utenpå der igjen for å 
øke fingernemheten, luftfiltre for ikke å kveles 
inne i den varme drakten.

5 timer i vernedrakt
Sannes viser meg hvordan jeg skal kle på meg. 
Inn i den store drakten. På med beltet med luft-
filtret på, igjen med glidelåsene. Det tar noen få 

CAMILLA WIIK 

camilla.wiik@nito.no   @camillawiik

Da ebola kom til Norge, var Mette Sannes klar. Lederen for bio- 
ingeniørlaben ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål hadde 
forberedt seg godt.

FRA HIV 
TIL EBOLA

– Jeg var nesten ikke 
hjemme de første dagene. 

Jeg var bare her.
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sekunder så begynner det å bli varmt. Luftappa-
ratet suser som en svak sirene. Det føles høyt i 
den tette drakten. 
– Kan du høre meg?
– Ja, da.
– Hvor lenge var du inne i denne om gangen?
– Det lengste var fem timer, vi hadde litt proble-
mer med en analyse. Men som regel var det to 
timer.
Jeg slipper ut etter noen få minutter og synes 
det er mer enn nok. Det å få drakten av er en 
streng prosedyre. Først dusje i to minutter i 
kjemisk væske, så vente i ti minutter før du blir 
spylt i vann i nye to minutter. Når du så kommer 
ut må du bli kledd av. En person med flere par 
hansker hjelper til med å dra av armer og åpne 
glidelåser. Når drakten er av, kastes den og 
brennes.

Usikkerhet rundt ebola
Dette er nå. Ennå vet ikke helsepersonell 
hvor smittsomt ebola faktisk er. De vet det 
er blodsmitte, de har funnet virus i svette og 
spytt. Luftsmitte er utelukket. Men fremdeles 
holder ebola-viruset på hemmelighetene sine. 

For Mette Sannes er det ikke første gang hun 
har jobbet i fullt verneutstyr. Nå kan pasienten 
lett se henne gjennom det store plastvinduet i 
drakten. Men på begynnelsen av 80-tallet kunne 
pasienten knapt se øynene på dem som kom inn 
i rommet.

Det første tilfellet av hiv
Sannes begynte som bioingeniør i 1977. Da var 
hun 22 år gammel. I 1980 ble hun flyttet over til 
infeksjonsavdelingen ved Ullevål. Rapportene fra 
San Fransisco om de unge, homofile mennene 
som plutselig kom inn på sykehusene og døde 
var kommet. Seksjonsoverlege og leder av 
Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsme-
disin, Stig S. Frøland, Rikshospitalet, hørte om 
de første tilfellene i 1981. Han var forberedt.
19. januar 1983 fikk avdelingen beskjed om 
symptomer som minner om den nye sykdom-
men. «Jeg var helt sikker da jeg hørte dette: Nå 
har vi det første aids-tilfellet i Norge», forteller 
han selv i artikkelen «Da hiv kom til Norge» i 
legetidsskriftet Michael.
– De døde og døde. Vi hadde ingen test for å se 
om det var denne nye sykdommen som vi ikke 

Det tar lang tid å ta av og på vernedrakten. 
Tiden i den kjemiske dusjen tok hele 14 
minutter, så bioingeniørene og de andre på 
laben begynte å synge alle versene på  
«Napoleon med sin hær» for å korte vente- 
tiden. (Foto: Peter Mydske)

Bioingeniør, enhetsleder FOU/ Rutine- 
laboratoriet ved Infeksjonsmedisinsk  
avdeling på Ullevål Universitetssykehus.

Har jobbet som bioingeniør i 37 år.

Gikk over til infeksjon i 1980 som leder.

METTE SANNES (59)
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visste så mye om. Vi visste ikke om det var et 
virus eller en bakterie. Den første som kom til 
oss hadde alle symptomene, sopp, lungebeten-
nelse, meningitt, altså hjernehinnebetennelse. 
Han var steindårlig, forteller Sannes. De visste 
ingenting om smitten. De kledde på seg som om 
det var ebola. 
– Vi var en slags beredskapsavdeling, forteller 
Sannes. Hun forteller at de ansatte på infeksjon 
ikke var redde. De hadde gode rutiner.
– Vi trodde at hvis vi holdt oss til dem, så ville vi 
ikke bli smittet.
Men resten av sykehuset var ikke forberedt på å 
ta imot verken prøver eller pasienter.
– Stakkars den første pasienten. Vi gikk med 
lang smittefrakk, munnbind, briller, visir, doble 
hansker, sko-overtrekk. Han så ingenting av 
oss, men han forstod. For ingen visste hva det 
var som smittet. 

Ville ikke frakte pasientene
Ingen hadde noen kur. – Vi måtte hjelpeløst se på 
at dette viruset rammet sentralnervesystemet, 
tarm, lunger. Infeksjonen førte til døden allerede 
i november. Denne sykehistorien var den rene 
lærebok i det uhyggelige sykdomsforløpet vi 
etter hvert så gang på gang ved aids, forteller 
Frøland i artikkelen.
– De første forsøkene på behandling kom i 1987. 
Før det var det lite vi kunne gjøre, forteller 
Sannes.
– Det var unge folk på min alder. De kom hver 
14. dag for å ta prøver. Jeg kunne se at de ble 
tynnere og tynnere.
Den gangen var også folk redde. Reddere enn 
de ansatte på infeksjon. Sannes forteller om 
portører på sykehuset som ikke ville frakte pa-
sientene. Blodprøvene ble analysert helt slutten 
av dagen. Også på røntgen måtte de vente helt 
til arbeidsdagens slutt.

Stakk seg med infisert blod
Sannes tar fram noe jeg vil kalle en 
sprøytespiss. Det riktige navnet er nok en 
kanyle med hette og et beskyttelseshylster. 
Sannes tar av hylsteret av kanylen. Hun bruker 
begge hender. Hvis hun skulle tatt blodprøve av 
meg, ville hun stukket kanylen inn i en blodåre, 
satt på et vakuumrør og tappet meg for litt blod. 

Slik gjorde de også med hiv-positive pasienter. 
Men før kanylen kunne kastes så brukte de beg-
ge hender for å sette på beskyttelseshylsteret 
igjen. – Enkelte skalv så voldsomt når de jobbet 
med hiv-positive at de stakk seg. Jo mer de vis-
ste at det var hiv-pasienter, jo mer skalv de.
«En av våre sykepleiere klarte å stikke seg 

på en intravenøs kanyle som var brukt hos en 
pasient, og hun gikk inn i en svær, langvarig 
angstdepresjon. Den ble forsterket da hun 
fikk en forrykende hepatitt B. Vår pasient var 
nemlig også en hepatitt-B-bærer. Det var det 
endelige beviset på at sykepleieren hadde fått 
pasientens blod i seg. Og blodsmitte var absolutt 
en mulighet, selv om vi ikke visste noe sikkert. 
Vår ulykkelige sykepleier utviklet heldigvis aldri 
hiv eller aids, men dette traumet førte til at hun 
forlot sykepleieryrket» forteller Frøland.
Blodprøvene ble merket med oransjefargede 
lapper. Hepatitt B og annen blodsmitte var  
merket med gule. – Det skulle lyse lang vei at 
dette var noe farlig, forteller Sannes.

Fikk blod i munnen
Rutinene endret seg ikke før rundt 1985, da de 
forstod at vi hadde sykdommen også i Norge. 
Det ble forbudt å bruke to hender til å sette 
sammen kanylen og beskyttelseshetten. Man 
skulle holde den ene hånden på ryggen. Lappene 
forsvant. All blodsmitte skulle behandles likt. Og 
bioingeniørene måtte slutte å munnpipettere.
Jeg ser litt uforstående ut.

– Nei, du er jo ingen bioingeniør, sier Sannes. 
Hun viser med hånden. – Da vi skulle blande 
ut blodprøver, for eksempel for å undersøke 
blodprosenten hos en pasient, så trengte du 25 
mikroliter blod. Ofte tok vi pipetten rett i munnen 
og sugde blodet opp. Vi fikk jo blodet i munnen 
innimellom. Det var så mye lettere enn å ta opp 
slangen som lå i lomma. Den praksisen måtte ut.

Usikkert rundt ebola
Faren for å dø av aids i Norge er nå liten. Bare 
de som har kommet langt i sykdomsforløpet 
mister livet av sykdommen. De fleste dør med 
sin hiv ikke av den. Kunnskapen, medisinen, ruti-
nene, behandlingen. Alt er kommet langt. 
Men med ebola er fortsatt mye usikkert. Sannes 
forteller at Silje Lehne Michalsens verdier ble 
undersøkt i laben hver dag. 
– Vi visste at væske var ekstremt viktig. Det 
som var interessant var at magnesium-nivåene 
hennes falt drastisk, det vanlige er at vi må følge 
nøye med på natrium, kalium og andre vanlige 
ting folk får lave verdier av når de blir dårlige 
her. Magnesium bryr vi oss egentlig ikke om. 
Men hun måtte få magnesium som tilskudd. 
Andre ebola-syke som har kommet til Vesten 
har fått påvist samme magnesium-mangel. Det 
har ikke vært målt før. I Vest-Afrika har man ikke 
hatt muligheten til den slags nøye overvåkning.
– Var det et slags gjennombrudd?
– Ja, for det har ikke blitt målt før. Nå gir man 
væske der nede og vet hvor viktig det er. Flere 

klarer seg nå.

Voldsom presse
Sannes sitter inne på kontoret sitt og forteller. 
Under karantenen var kontoret personalrom og 
pauserom. De bare vinduene viser nedkjørselen 
der Silje Lehne Michalsen kom i ambulansen 
tirsdag 7. oktober. Mandagen ble brukt til henge 
opp gardiner.
– Da vi kom på jobb var det helt tett med presse-
folk her. Det blinket i blitz. Det var helt ekkelt å 
se. Jeg ble helt satt ut. Det varte til ambulansen 
kom, så forsvant de. 
Mens Sannes, hennes bioingeniører, medisinsk 
biokjemi og blodbanken jobber i laben skriver 
norsk presse artikkel på artikkel. «Slik takler 
Norge ebola-smitten», «Dødsepidemiens ofre», 
«Slik behandles hun», «Her skal hun reddes» og 
til slutt «Jeg er frisk og ikke smittsom».

– Livredde. Hvordan skulle 
det gå? Hvordan greie  
å holde arbeidslysten 

oppe hvis hun skulle bli  
dårligere og dårlige.

Mette Sannes er leder for 4,5 bioingeniør-
stilling i tillegg til stipendiater og doktorer 
som fremdeles forsker.

Under karantene brukes laboratoriet som 
en P4-lab. Altså en lab under høysmitte. 
Den kan ikke brukes til annet enn det.

En P3-lab kan brukes til vanlig forskning. 
Derfor er det det som er i bygget. Under 
karantene oppgraderes P3-laben til en P3+.

Et virus som kan føre til ebola-virus-sykdom 
(EVD) som ofte er dødelig.

De første utbruddene skjedde i små  
landsbyer i sentrale deler av Afrika. 

Det siste, store utbruddet har skjedd i 
Vest-Afrikanske land.

Det finnes ennå ingen kur, men å gi væske 
har vist seg effektivt.

Det finnes ingen vaksine mot ebola, men to 
potensielle vaksiner er under utvikling.

I det siste utbruddet har i februar 2015 
nesten 9500 mennesker mistet livet.

Bare én nordmann har vært smittet og 
overlevde.

Kilder: cdc.gov 

INFEKSJONSMEDISINSK 
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– Enkelte skalv så vold-
somt når de jobbet med 
hiv-positive at de stakk 

seg. Jo mer de visste det 
var hiv-pasienter, jo mer 

skalv de.
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Sannes holder seg for det meste borte fra over-
skriftene. Men de er redde. Ikke for smitte, men 
for pasienten. – Livredde. Hvordan skulle det 
gå? Hvordan greie å holde arbeidslysten oppe 
hvis hun skulle bli dårligere og dårligere? Men 
hun var den beste pasienten vi kunne fått. Hun 
var lege, hun var norsk slik at hun forstod alt vi 
sa. Og hun var ikke så syk da hun kom.

En enkel omelett
Sannes forteller at hun og mange med henne 
gikk med headset. Opplysninger som «feber 
39,7» eller «Farris takk» kommer stadig inn. 
Fredag 10. oktober er Silje Lehne Michalsen 
dårlig. Ligger bare i sengen.
Lørdag morgen, da Sannes kommer på jobb, 
hører hun i headsetet: «Pasienten ønsker en  
lett frokost, to skiver loff og en enkel omelett». 
– Da tenkte jeg: nå har det snudd. Alle med 

headset tok tommelen opp til hverandre. NÅ går 
det. Etter det gikk det bare bedre og bedre.

Rørt over Silje
20. oktober har Silje Lehne Michalsen presse-
konferanse for hele Norge. Sannes ser den på 
TV. Hun kommer ut til et fullt pressekorps. Det 
knatrer i utløserne fra alle kameraene som er 
tilstede.
«Hei, mitt navn er Silje Lehne Michalsen. Jeg er 
lege og feltarbeider for Leger Uten Grenser.» 
Slik begynner hun talen hun har skrevet. «På  
Ullevål ble jeg møtt av et fantastisk team av 
leger og sykepleiere som har gitt meg svært 
god behandling, støtte og oppmuntring. Jeg 
er utrolig takknemlig for den behandlingen jeg 
har fått der. I dag er jeg frisk og ikke lenger 
smittsom.»
Sannes har jobbet minst 120 timer overtid.  

Hun har lovet at hun skal være tilstede hver 
gang én av hennes medarbeidere skal inn og ut 
av karantenerommene. Det løftet holder hun. 
– Vi satt med tårevåte øyne alle sammen. Talen 
var utrolig. Den gjorde inntrykk. Hun er utrolig 
tøff, sier hun. Hendelsen har sveiset teamet 
sammen. Ingen tvil om det. Og Sannes må inn-

rømme: – Det var et adrenalinkick som jeg gikk 
på i nesten 14 dager. Da hun ble utskrevet var 
jeg utslitt. Jeg trodde ikke jeg ville klart en dag 
til. Men det ville jeg klart, selvfølgelig.

– Jeg trodde ikke jeg ville 
klart en dag til. Men det 

ville jeg klart, selvfølgelig.

Bioingeniør Mette Sannes har fulgt de store 
smittsomme sykdommene i Norge, fra hiv, til 
hepatitt B, til multiresistent tuberkulose og 
nå til slutt ebola. (Foto: Peter Mydske)

Humant immunsviktvirus (hiv) forårsaker 
immunsviktsyndrom, bedre kjent som aids.
Aids er en dødelig sykdom hvor kroppen 
ikke lenger har noe forsvar mot livstruende 
infeksjoner.

Smittes gjennom blod og sæd.

Norge fikk sitt første hiv-tilfelle i 1983.

Vendepunktet i behandlingen kom med 
introduksjonen av HAART (Highly active 
antiretroviral therapy) i 1996.

Høsten 2014 var det i alt litt over 5500 
personer med hiv i No rge. Flest menn.

De største gruppene av smittede i Norge er 
heteroseksuelle som er smittet i utlandet 
eller homoseksuelle.

I 2013 levde omtrent 35 millioner  
mennesker med hiv på verdensbasis.

Siden starten av epidemien har omtrent 
78 millioner fått hiv og 39 millioner dødd av 
aids-relaterte sykdommer.

Kilder: Wikipedia, fhi.no

HIV OG AIDS
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Bidrar ingeniørene 
til dårlig HMS?

- Kyllingstad og Lofquist bør nok se grundigere på hvordan bedrifts-
ledelse og økonomer har bidratt til disse tendensene til overdreven 
detaljstyring og rapportkrav innen HMS, sier Jorunn Birkeland, NITO-
tillitsvalgt i Statoil. (Foto: Paul S. Amundsen)
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– Alle, også ingeniørene bidrar til dårlig 
HMS-kultur i offshorebransjen, mener  
Ståle Kyllingstad, konsernsjef i oljeservice-
konsernet IKM Gruppen. – Lite fruktbart  
å skyte på ingeniørene, mener Jorunn  
Birkeland, NITO tillitsvalgt i Statoil.

– Det er en kultur som skaper seg sitt eget arbeid. Det er for mange 
teoretikere som arbeider med HMS, og de rekrutteres fra en ensartet 
gruppe. De skulle heller hatt flere med praktisk tilnærming, folk som er mer 
opptatte av arbeidsoppgavene enn av rapportskriving.
Ståle Kyllingstad forteller historier om selskaper som trekker tilbake bruk 
av trehammere på grunn av risiko for flis i fingeren. Og om ansatte i uten-
landske selskaper som blir sendt på HMS-kurs der de lærer å gå i trapper.
– Kostnaden ved å trekke tilbake alle hammere, sende ut nye, lage innkjøps-
direktiver er enorme. Det har ingenting med HMS å gjøre, men er misfor-
stått ivrighet i tjenesten. 
Det har også noe med dårlig sjefskultur å gjøre, mener han. Noen må tørre 
å si fra om at dette er bare tull. Men det er vanskelig som sjef å stå i mot 
HMS-forslag. – Du skal ha god innsikt i arbeidssituasjonen for å kunne si at 
dette ikke har noe med HMS å gjøre, men er et unødvendig forslag, påpeker 
Ståle Kyllingstad.

Alle har et ansvar 
Han får støtte fra Eric Lofquist, førsteamanuensis ved BI. Han mener ledel-
sen må forstå hvordan kultur spiller en rolle i HMS-arbeidet.
– Alle har et ansvar for sikkerheten og alle må være involverte, men ikke 
kun ved å innføre et regelverk. De som jobber i linja må også ha fleksibilitet 
til å bruke hodet. Til å kunne endre prosesser i en gitt situasjon. De som 

gjør jobben vet det, mens ledelsen ikke forstår konsekvensen av regelverk 
som de påfører dem, sier han. – Det må være en sammenheng mellom  
regelverk, ledelse og de som utfører jobben, mener Lofquist. Regelverket 
er veldig komplisert og statisk og det er ikke alltid en regel holder evig.  
– Man prøver å få et dynamisk system inn i et statisk regelverk. Ofte kom-
mer regler utenfra, som for eksempel Petroleumstilsynet, og de er ikke 
tilpasset hvert enkelt selskap. 

For detaljert 
Det er mange bevis på at HMS-arbeidet er alt for detaljert, med for stort 
fokus på rapportering, der regelverket er så komplisert at mange ikke 
skjønner kravene, forteller Eric Lofquist. Her kjenner NITO-tillitsvalgt i  
Statoil, Jorunn Birkeland, igjen flere av symptomene, men mener det er 
skivebom å gjøre ingeniørene ansvarlig. – Dette er sammensatt og kom-
plekst, som Lofquist påpeker. Men det er lite fruktbart å skyte på ingeniø-
rene og gjøre dem til syndebukker, sier Birkeland. Man må se på helheten 
påpeker hun, for selv om det skjer dårlige HMS-beslutninger og det er 
tendenser til for mye byråkratisk kontroll, så har bransjen oppnådd store 
forbedringer de siste årene, hevder Birkeland. – HMS-ansvar i linjen, mer 
systematikk, oppfølging av nestenhendelser og tilløp, trening på arbeids-
prosesser og samhandling har gitt resultater. Fall i trapper ga tidligere 
skader og fravær. Så banalt det enn høres ut kan trening på alltid å ha en 
hånd på gelenderet gi god effekt. Det handler om innarbeiding av kultur og 
holdninger til ansvaret for egen sikkerhet.
Men at det kan være for stor avstand mellom prosedyrer og praksis er ikke 
Jorunn Birkeland uenig i. Arbeidsoppgavene offshore krever mye samar-

beid og mange hendelser bunner i misforståelser. 
– Derfor arbeides det kontinuerlig med trening og forbedringer av arbeids-
prosesser, der man prøver å skille ut den mer dynamiske, lokaltilpassede 
og veiledende informasjonen fra de mer statiske overordnede kravene. 

Pris presser sikkerhet 
Samtidig er for eksempel Statoil med på å presse kravene ned på leve-
randørsiden, mener Eric Lofquist. Disse sliter fordi de er presset på pris. 
Dermed øker også presset på sikkerheten, påpeker han. Et mer fleksibelt 
regelverk forutsetter imidlertid at selve intensjonen med reglene ivaretas. 
Altså at reglene ikke tøyes uforsvarlig for å spare utgifter. 
– Forståelsen av dette er ikke alltid til stede og vi ser dessverre at både 
oljeselskapene og leverandørene i praksis selv presser gjennom mer rigid 
regelverk når de benytter smutthull for å unngå kostnader knyttet til tek-
niske krav og HMS-krav, forteller Jorunn Birkeland.

Men når leverandørene er presset på pris, er det derfor viktig at HMS-
arbeidet har riktig fokus, sier Ståle Kyllingstad.
– En skade vil medføre en gransking av hendelsen, som til slutt kan gi innfø-
ring av nye arbeidsprosedyrer. Det gir enorme kostnader når for eksempel 
1000 prosedyrer skal kalles tilbake, nye sendes ut og implementeres, når 
konklusjonen av granskingen kanskje burde vært at personen utførte en 
dustete handling. Du kan aldri organisere deg bort fra personlige feil.

Undervurdert tema 
Han mener HMS-ukulturen er et undervurdert tema, og at den enkelte har 
et ansvar for å tenke selv. – Man må tørre å snakke om dette og å si nei til 
dårlige HMS-forslag som ikke gir forbedring. Dette er en bransjesvakhet 
som alle har skyld i. Oljeselselskapene starter med å sette krav, så overgår 
vi hverandre i å overgå kravet. De spør om hvor mange HMS-kampanjer 
vi har hatt og ikke hva vi har oppnådd. Vi måles på uønskede hendelser, 
som at det mangler dopapir. Da misbrukes systemet ved at man teller 
antall rapporter og ikke innholdet, forteller IKM-sjefen. Samtidig under-
streker han at han selvfølgelig er for god HMS-kultur, men at det bør være 
et arbeid som foregår i linjen og ikke i egne avdelinger. Jorunn Birkeland 
mener de negative eksemplene Kyllingstad og Lofquist beskriver er på 
mange måter en sykdom vi ser i hele samfunnet, i alle bransjer, også skole 
og helsevesen. – Kyllingstad og Lofquist bør nok se grundigere på hvordan 
bedriftsledelse og økonomer har bidratt til disse tendensene til overdreven 
detaljstyring og rapportkrav innen HMS, avslutter Birkeland. 

DORDI DIGRE

dordi.digre@nito.no   @dordig

– Det må være en sammenheng 
mellom regelverk, ledelse og de som 

utfører jobben.

– Det er lite fruktbart å gjøre ingeniører 
til syndebukker.

– Det er en kultur som skaper seg sitt eget arbeid. Det er for mange 
teoretikere som arbeider med HMS, og de rekrutteres fra en ensartet 
gruppe, sier Ståle Kyllingstad, administrerende direktør i IKM Gruppen. 
(Foto: Maria von Krogh)



40

  AKTUELT

40

Gründerfangene
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Gründerfangene

LINE TILLER 

line@linetiller.com  @tillerline

Alle foto: MARK MAHANEY

USAs mest progressive fengsel ligger  
et vindkast unna Silicon Valley. Der sitter 
både mordere og narkotikalangere på 
skolebenken for å kode nettsider  
– og slippe app-ideene sine fri. 
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Den beherskede summingen fra et hav blåkledde amerikanske fanger, 
roterende på en dårlig opplyst luftegård, blir avbrutt da en andeflokk 
velger å bruke basketballbanen som rullebane. Såre enkelt forlater fuglene 
push-up-pumpende menn og tungt tatoverte smågjenger ulmende i kvelds-
skumringen. Svært mange av de 4200 fangene i Nivå II-fengselet, San 
Quentin, ved fjæresteinene utenfor San Francisco i USA, sitter inne med 
livstidsdommer, likevel glaner ikke alle misunnelig etter de frie flaksende 
der oppe over de seks vakttårnene. Om kort tid planlegger nemlig femten 
fanger å starte et nytt liv på utsiden av murene. Mot et lavt murhus med 
åpen dør, i det aller innerste hjørnet av gårdsplassen, spaserer menn som 
har sittet inne i over 20 år, menn som derfor aldri har googlet seg selv, 
menn som bærer vaskenettinger fylt med skolebøker om it-kunnskap og 
data-koding over skuldrene. Flere av dem sitter innelåst for mord, samtidig 
er de blivende gründere. I løpet av rehabiliteringsprogrammet «The Last 
Mile» tilbys ikke bare en nøye utvalgt gruppe innsatte en grunnleggende 
forståelse av dette uhåndgripelige «internettet» de aldri har rørt, men de 
skal bygge nettsider, virkeliggjøre sine innovative applikasjoner og bli direk-
tører for start-ups. På deres kommende visittkort skal det i adressefeltet 
stå: «Silicon Valley».

Et nytt liv utenfor murene
– Dere sovner i cellene deres med en javascript-lærebok i armkroken hver 
natt. Det er litt snålt, ler grunnleggeren av USAs første tech-gründerskole 
i et amerikansk fengsel, investor Chris Redlitz, mens han står foran en 
tavle og en gjeng elever med ordet «fange» trykt i oransje på det ene 
bukse-låret. Selv om internettbruk her inne er strengt forbudt har Califor-
nias eldste, og ett av landets største og mest notoriske fengsel, forandret 
seg i takt med tiden. I 1969 sang Johnny Cash «Jeg hater hver centimeter 
av deg, San Quentin», til brølende applaus. Omtrent samtidig var området 
sør for San Francisco, det vi i dag kaller Silicon Valley, i gang med å skyfle 
unna frukttrær til fordel for flate grå bygg som snart skulle huse noen av 
verdens største og viktigste teknologiselskap. Sjefene for Apple, Google og 
Facebook har blitt 2000-tallets helgener, og deres gründerånd har sivet 
utover og nordover, også gjennom tykk sement. I dag har San Quentin over 
80 støtteprogram for fanger, men ingenting ligner Redlitz, og hans kone 

Beverly Parenti, sin non-profitt-organisasjon. – Vi ønsker å spre «The Last 
Mile» til alle fengsel i USA, ja, til hele verden. For med en praktisk og teore-
tisk yrkesrettet utdannelse, vil eks-innsatte ha en mulighet til å forbli på ut-
siden, forteller Redlitz. Det seks måneder lange entreprenørkurset ender 
med en såkalt «demo day» i mars, akkurat slik det gjøres i Silicon Valley, da 
fangene presenterer sine femminutters-pitsjer foran en fullpakket sal med 
interesserte og forbausede investorer fra utsiden. Hver dag må de tweete 
minst én tanke, med blyant, på et tweet-sheet, et papirark. Setningene 
blir lastet opp på nettet av frivillige studenter. Elevene brainstormer, tar 
konstant notater og har lekser. Programmet ble grunnlagt for fire år siden, 
etter at Redlitz hadde besøkt San Quentin, og oppdaget ressurs, og ikke 
avsky, i øynene til disse informasjonssultne menn i fangenskap. TLM har til 
dags dato uteksaminert 29 innsatte. Ti av dem har tredd ut av sine mørke-
blå fangedrakter, og spasert rett inn i lyseblå nystrøkne skjorter, til en fast 
jobb på utsiden. 

Kjenner ikke internett 
Inne i et sølvbygg med glinsende glassflater midt i San Francisco, møter  
vi en høyreist kar med store håndflater og smilende øyne. Han heter  
Kenyatta Leal, er 46 år og ble fengslet for ulovlig besittelse av våpen i 
1994. TLM lover frislupne fanger en betalt internstilling hos ett av flere 
utvalgte teknologiselskap i San Francisco eller Silicon Valley. Leal fikk tilbud 
om jobb hos start-up-felleskapet Rocket Space, allerede mens han satt 
fengslet og deltok i den aller første runden med gründeropplæring. Han 
slapp ut for halvannet år siden. Etter å ha vært innelåst i 19 år, sitter han 
nå på nøklene til selskapets syv etasjer.  

– Her, i dette event-rommet, arrangerer vi alt fra hackatons til inspira-
sjonskurs, sier Leal, og bruker ord han for litt siden bare leste om i magasi-
ner som Fast Company, Business Weekly og Money Matters. – Vi har også 
et innovasjonsprogram hvor vi parer opp firma som British Airways og 
Samsung med unge start-up-selskaper. Ja, også arrangerer vi boot-camp 
for utviklere fra hele verden.
I San Quentin jobbet Leal som helsearbeider, i dag har han en manager-
stilling innen logistikk og kundebehandling. Forskjellen er at spørsmål ikke 
ankommer mens nabofanger renner ned celledøren hans med utslett eller 
hepatitt-C-spørsmål og han «forsøker å spise suppe i fred». Gjøremålene 
blir servert via ett hundre daglige e-poster. Kort tid etter at Leal forsvant 
fra gateplan, på midten av 90-tallet, brukte han sine femten daglige tele-
fonminutter med en kompis som kunne fortelle at «hør, det har kommet en 
greie…».  –«Du kan spille videospill med folk på den andre siden av jorda!», 
sa han. «Kult», sa jeg. «Hva heter det?». «De kaller det internett», sa han.

Ukentlig snakket han med venner og familie om nye digitale funksjoner.  
Men Leal var skeptisk. Han leste om en boble som sprakk, at folk mistet 
pengene sine, han skjønte ikke hvem som eide internett, hvordan det  
egentlig fungerte og hvor alt ble lagret. Likevel forsto han etter hvert at 
valget sto mellom å hive seg på teknologibølgen, eller å drukne i den. 
– Så da jeg hørte om «The Last Mile»-programmet var jeg førstemann på 
skolebenken. Støtten denne gruppen med menn ga meg, deres applaus 
og klapp på skuldra, ga meg håp og en mulighet til å jobbe i en ekte bedrift 
hvor jeg kunne lære å bruke gründerånden jeg alltid har båret med meg, 
på en positiv heller enn en negativ måte. Å være gründer handler om evnen 
til å stadig se andre muligheter og veier for seg selv og sitt produkt, og 
når du havner i fengsel må du forandre deg for å overleve. Alle innsatte 
vil forandre seg, enten til det bedre eller verre. For noen tar det to år, for 
andre tyve. 

UTEKSAMINERT GRÜNDER: 46 år gamle Darnell Hill fikk en livstidsdom 
på 1990-tallet, men sonet «bare» 23 år. I dag er han uteksaminert fra 
«The Last Mile», og jobber med sin egen start-up, Intervention Outlet, 
som skal hjelpe ungdommer med sinnemestring.
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Å bli ansatt, om man har en fortid i fengsel, er mer eller mindre umulig i 
USA. Det gjør frislupne fanger til ufrivillige løgnere, og to av tre ganger; 
tilbakevendende kriminelle. Men TLM oppfordrer tidligere innsatte om å 
eie sin fortid, være totalt åpen om hva som har skjedd og legge vekt på 
forandringen som har blitt utført. – De vil vi skal gjenoppbygge vår person-
lige merkevare. Mine nåværende kolleger vet alt om meg. De vet hva jeg har 
gjort, men viktigere, hva jeg planlegger å gjøre, sier Leal.
 
En god idé
«Coach Potato» var Kenyatta Leals demodag-idé. Et fantasi-fotballspill 
hvor deltakere ringer og prater med hverandre mens de spiller, eller ser 
på. Videospillet har ennå til gode å bli realisert, men «sofapotet»-selskapet 
kvernes og formes i Leals hode daglig. Av alle pitsjer som har blitt framlagt 
på fengselets årlige demodag trekker Chris Redlitz fram Fitness Monkey,  
et treningsprogram for tidligere alkoholikere, Funky Onion, et firma som 

legger til rette for gjenbruk av mat restauranter ellers ville kastet og 
Mobile Cuts, en frisør-app som lar deg velge sanger, og betale, mens du 
klipper håret, i en transformert skolebuss. Da Caleb McClendon satt i San 
Quentin på syvende året, etter å ha blitt arrestert for å kjøre en bil hans 

bror hadde stjålet, fikk han besøk av en venn fra Florida. Gjennom et gitter 
spurte kompisen ham om weekendtips i San Francisco. – Jeg leste kultur-
seksjonen i fengselsavisene hver dag, men jeg ante jo ikke hva som var 
«the talk of the town!» Jeg satt jo inne! Slik fikk han ideén til City Spark. En 
app som foreslår kulturelle hendelser basert på ens sosiale media-fotav-
trykk i byen hvor man befinner seg. – Om du forteller Twitter eller Facebook 
om noe du er interessert i, slik som politiske møter, matlagingskurs eller 
loppemarked, vil appen snappe om dette og fortelle deg hva som skjer i 
samme kategori samme kveld. Folk blir jo nær apatisk av alle de kulturelle 
mulighetene som finnes, og selv om det i dag eksisterer kurateringsapper, 
slik som MeetUp eller Eventbrite, vil City Spark fjerne arbeidet med å legge 
inn en hel masse informasjon, og gjøre utvalget naturlig for deg og dine 
interesser, sier McClendon som i dag er en fri mann.
 
Trodde alt håp var ute 
Darnell Hill (46), ble løslatt for bare to måneder siden, etter 23 år i fengsel. 
Etter fem runder med avslag på prøveløslatelse, er han overbevist om 
at deltakelsen i TLM omsider hjalp ham ut. I dag arbeider Hill med sin idé; 

NYE LØSNINGER: Azraal Ford mener innsatte fanger, som han selv, 
innehar et spesielt perspektiv på verden, ettersom de har vært 
adskilt fra den moderne verden så lenge.  – Derfor vil nettopp vi 
være morgendagens oppfinnere, sier Ford foran klassen sin.

– De vil vi skal gjenoppbygge vår 
personlige merkevare.
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Intervention Outlet.  – Etter å ha tjent 26 cent i timen som møbelsnekker, og 
endelig oppspart 120 dollar, hadde jeg råd til å kjøpe meg en liten TV for å 
ha i fotenden av sengen i den trange tomannscellen min. På nyhetene så jeg 
barn mobbe hverandre på sosiale medier. Begå selvmord. Da bestemte jeg 
meg for å hjelpe ungdommer som sliter med posttraumatisk stress, slik jeg 
selv ble ødelagt av en barndom med mishandling. Gjennom start-up-selska-
pet mitt vil jeg knytte mentorer opp mot sinnemestring og anti-mobbing.
Hill trodde lenge hans heroinmisbrukende far ville redde ham fra en 
voldsom mor, men hans blinde lojalitet førte til at han sammen med faren 
kidnappet og ranet uskyldige mennesker. Da far og sønn ble tatt, fikk han 
en dom på 10 år, pluss livstid, men med mulighet til løslatelse. 
– Men jeg holder verken foreldrene mine, samfunnet eller politiet ansvarlig 
for at jeg havnet i fengsel. Det var min feil, mine valg. Så når jeg nå har 
fått en ny sjanse til å leve og arbeide, vil jeg holde på den for harde livet. 
Derfor tror jeg nettopp tidligere fanger er gode arbeidstakere, sier Hill 
som undrer seg over fengselspolitikken i USA i dag, og spør «hvorfor er 
det slik at mange av oss kommer fra nabolag med mishandling og våpen og 
kriminalitet, men så er det bøker, teknologi og utdanning vi er redde for?».
– Jeg er ikke bare «en som har vært i fengsel», jeg er en som har noe å 
bidra med i verden. Vi tenker gjerne sosiale løsninger og ønsker å gi noe 
tilbake til samfunnet som vi engang tok så mye fra, sier Hill som sammen 
med fruen Sonya (de giftet seg ett år før Hill ble arrestert) har slått seg 
ned rundt bordet sammen med kompisen Kenyatta Leal, på Rocket Space 
sine kontorer. – Nettopp, vi lever på en måte i det tjueførsteårhundrets 
gullrush. Hvermannsen kan drømme opp en idé, og hjelpe noen andre. Både 
våre ideér, og ideér som kule internasjonale ungdommer i Silicon Valley eller 

New York slår gjennom med, springer alle ut fra en tankegang om at vi kan 
gjøre noe nytt for verden, sier Leal. Han får bekreftende nikk fra de andre. 
– Selv om dere ikke har levd i verden på lang tid?
– Ja, det fins folk som mener våre bidrag er nytteløse og bakpå, men til det 
sier vi «men vi vil forsøke likevel». Vi er fryktløse. Vi tar ikke et nei for et 
nei, sier han.
– Tror dere fryktløsheten kommer fra at dere en gang mistet alt?
– Absolutt, når bunnen er truffet har man ingenting å tape. Å ta sjanser, å 
risikere alt, er to likheter vi deler med teknologibransjen i dag, mener Hill. 

 
Manglende teknologierfaring – en fordel 
I måneskinnet utenfor fengselsklasserommet hvor dagens besøkende 
tech-mentor snart skal forlese om smart markedsføring av seg selv på 
sosiale medier, slenger en fyr med gulltenner og en dråpetatovering ved 
øyet, rundt seg selv. Leroy Lukas (38) er ikke en av de 223 som søkte på 
TLM-programmet i år. For å bli godkjent må man ha hatt eksemplarisk  
oppførsel, blitt anbefalt, gjennomgått intervjuer, allerede ha en jobb og 
være en del av et universitetsprogram i fengselet. Alle TLM-interesserte, 
utenom voldtektsmenn og pedofile, vil bli vurdert. Lukas sitter inne for å ha 
skutt og drept en jevngammel 16-årig gutt i hodet, for 21 år siden. Draps-
menn får altså en sjanse til å bevise at de har blitt bedre menn, men Lukas 
er ikke opptatt av teknologi, sier han. Selv om han har surfet. 
– Jeg hadde en androidtelefon her inne, før jeg ble tatt, sier Lukas, og trek-
ker inn luft mellom tennene. Litt stolt.
– Hva var det første du googlet?
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– He-he, meg selv! Det var sykt fascinerende å se hva man kunne finne der 
inne, sier Lukas.
– Men ikke fascinerende nok til at du vil delta i TLM-programmet, og lære 
mer?
– Nei, for hver gang jeg ser TV-nyhetene ser jeg folk gå rundt i gatene 
med bøyd nakke og trykke på de små knappene. Nå, etter å ha sittet inne, 
respekterer jeg livet. Jeg respekterer et «hallo», ett «hvordan står det til 
med deg?». Derfor vil jeg ikke bare gå forbi mennesker, noen som kan være 
en engel eller en som trenger din hjelp eller ditt smil. Jeg vil se på mennes-
ker, heller enn en liten skjerm. 
Men medfangene i klasserommet, de som tviholder på pennene, sittende 
helt på kanten av stolen sin, som for å høre bedre, er helt uenig. De vil suge 
til seg alt det mentor og Stanford-foreleser Andy Smith (46) har å meddele, 
og har nilest hans siste bok «The Dragonfly Effect», som Smith har donert 
bort til alle programdeltakerne. Smith, derimot, vil høre hva de har å si.

– Ok, så min idé er en foreldre-app som overvåker barna, men jeg har nett-
opp innsett at dette allerede er oppfunnet, sier en student på bakerste rad.
– Men da tenker du ut en bedre løsning! Det kommer alltid noe nytt neste 
år, ting som er en smule forskjellig, og man vet aldri hvilket produkt som 
slår an. Flere? spør Smith og strekker på nakken. Her fins liten sjenanse. 
Armer i været. – Jeg vil lage personaliserte pistollåser, som kun åpnes via  
stemmegjenkjennelse, sier Chung Kao.

– Eller, om du bærer en tilhørende klokke som viser hvor stresset du er, 
og som dermed ikke lar pistolen din åpne seg, skyter Redlitz inn, der han 
overvåker klassen fra døråpningen.
Andy Smith forklarer at flere av TLM-studentenes ideer vil være gode, 
noble tanker, men vanskelig å få pengestøtte til. Garantert fristende 
forslag for investorer, mener han, er de som vil hjelpe tidligere fanger å 
være til nytte for samfunnet. Enda en student reiser seg fra stolsetet.
– Jeg har, etter 21 år inne, måtte hanskes med sinnet mitt. Nå vil jeg jobbe 
med ungdommer som sliter med humørsvingninger. «Moodinger» er en 
app som skal snu en surleppe til et smil. Når du er så trist at du nesten ikke 
kan puste, vil appen skjønne at du er på randen til noe muffens, og spille 
favorittsangen din, eller vise deg et bilde som gjør at du slapper av. Appen 
vil også spørre deg om du vil at noen skal vite at du er i ferd med å gå av 
hengslene. Hvis du ikke svarer, vil noen sende hjelp, sier Vinnie Nguyen (37) 
før han nølende ser seg rundt etter respons. Stormende applaus. 

Følte seg verdiløs 
På andre rad sitter Nelson «Noble» Butler (45), halvt nedsunket, men 
konsentrert, i stolen sin. Han har gått i de samme klærne i 26 år, og er den 
eneste fangen som fikk plass både på gründerkurset – og nytt av året – 
kodekurset. I dag pønsker han på en nettfunksjon hvor musikere kan legge 
ut sin trommemiks, før for eksempel en gitarist kan plukke opp lyden og 
fortsette på melodien helt til man «bygger en sang». Men Butler brukte å 
være den som ga fingeren til alle programmene, han gikk bare rundt i ring 
på løpebanen. Han fikk en livstidsdom i 1988, etter at en narkotikahandel 
endte med at han banket en mann til døde. I ettertid påførte Butler seg 

– Vi er fryktløse. 
Vi tar ikke et nei for et nei.

< PENN OG PAPIR: Skoleelevene innenfor San 
Quentins murer noterer sirlig det de lærer 
hver tirsdag og torsdag kveld. Besøket fra 
utsiden, som blant annet består av investorer, 
gründere og professorer fra Silicon Valley og 
San Francisco gir fangene lekser.

CLASS OF 2015: Her sitter nøye utvalgte gründerstudenter fra et  
fengsel med 4200 menn. Noen har ikke sett et lyskryss på 20 år, mange 
har aldri rørt google.



VIL BETALE SIN GJELD: Nelson Butler (45) fikk 
en livstidsdom for mord i 1988. I dag mener 
Butler at han er en helt annen mann, og han 
har skjønt, at om han noen gang blir en fri 
mann, må han sørge for å håndtere dagens 
moderne teknologi - det aller mest 
skremmende ved å ta steget ned fra
fengselstrappene, og inn i framtiden.
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selv et langtekkelig selvmordsforsøk. Han følte seg fullstendig verdiløs, og 
hadde gitt opp alt håp om å slippe ut. Men Butler har nå skjønt, at om han 
noen gang blir en fri mann, må han sørge for å håndtere dagens moderne 
teknologi - det aller mest skremmende ved å ta steget ned fra fengsels-
trappene, og inn i framtiden. – Du kan si «nei» til meg her inne, og jeg vil 
finne en måte å få «ja» på. Jeg manøvrerer alle fengselets kriker og kro-
ker, men der ute, i samfunnet, aner jeg ikke hvordan noe fungerer lenger. 
Og jeg er livredd, sier Butler.
Selv om han har venner som har sendt ham utskrifter av en nettside, med 
forklaring til hva en link og en URL-adresse er, tenker han bare «hva i 
svarte er dette?». Han tror fortsatt folk skriver brev og ser på kabel-tv, at 
vi lever i den eneste tiden han kjenner til: 1980-tallet.
– Hvilket forhold hadde du til teknologi før du ble arrestert?
– Den gangen var…oh hell, det er ingen hemmelighet, jeg var narkotikalan-
ger og medlem av en farlig gjeng i Los Angeles. Vi hadde personsøkere og 
sa gjerne «hit me on the hip» til potensielle dopkjøpere. Noen hadde mobil-
telefoner, men de så ut som kofferter. Og så hadde AOL akkurat startet. 
Men jeg aner ikke hvordan internett fungerer i dag. Jeg har jo en kriminell 
fortid, jeg har gjort ting jeg angrer med hvert fiber i min kropp, så når de 
snakker om at internett «vet alt om alle», blir jeg redd for å røre det.

– Men likevel er du årets mest dedikerte teknologistudent? 
– Vel, da jeg hørte at, ikke bare kunne vi forvente å få en jobb når vi slapp 
ut, vi kunne tjene hundretusen dollar i året med den utdannelsen vi får her 
inne, himlet jeg med øynene. Men etter hvert forsto jeg at Chris (Redlitz 
journ.anm) snakket sant. Nå bærer jeg bøkene mine med meg overalt. Jeg 
har et press på meg, mest fra meg selv, til å fatte hva dette handler om, 
fordi jeg vet at jeg en dag slipper ut, og jeg nekter å forlate fengselet som 
den samme personen jeg var da jeg kom inn. Og den muligheten gir TLM 
oss alle, sier Butler. Han forteller, med klump i halsen, at San Quentin blir 
kalt fengslenes Harvard. At selv om han hver dag forsøker å komme seg 
hjem, og dermed kanskje kan få med seg noen av milepælene i et liv han 
ikke har hatt, er han glad hans nåværende bolig er omringet av innovative 
resurssterke mennesker. 
– På 1990-tallet kunne du bli drept over en gjeld på fem dollar her inne, 
over en sjokoladeplate. Men ettersom San Quentin ligger 20 minutter unna 
liberale Oakland, er omringet av de rikeste fylkene i landet, og ikke minst er 
lokalisert i hjertet av et teknologimekka, gjør det San Quentin til det beste 
stedet å være for en som ønsker å rehabiliteres, og brukes til noe for-
nuftig, sier Butler før kroppen hans begynner å riste litt i svingstolen han 
sitter på. Han nikker for seg selv, mens han ser i betonggulvet. 
– Hva tenker du på?
– Du vet, man sier at «du sitter i fengsel for å betale din gjeld til samfun-
net». Bullshit! Jeg tar fra deg. Du betaler for husleien min, du betaler for 
maten min, strømregningene, klesvasken, klærne, utdannelsen, jobben 
min, jeg har ikke gitt en dritt tilbake til samfunnet, sier han.
Hver amerikanske fange koster USA i gjennomsnitt 50.000 dollar i året. 
Derfor vil amerikanske selskap som hyrer løslatte fanger få trukket av en 
viss sum på skatten i året. – Det er nå, ved å forandres, utdannes og slip-
pes ut av fengselet, at jeg virkelig kan betale min gjeld.

Tirsdagsklassen i gründerskap har snart vart i to timer. Klokken er ni på 
kvelden, og fangene blir nødt til å legge ned pennene, for å bli talt ved sin 
celledør. Helt til slutt får vi stille ett spørsmål til hele klassen.
– Hvilke fordeler har dere, nettopp fordi dere er innsatte, i teknologi- 
bransjen?
Hender eksploderer i været som bobler i kokende grøt. Absolutt alle har 
hatt tid til å pønske ut et svar på dette. I årevis.
– På grunn av manglende teknologierfaring er vi ikke bundet av hva vi tror 
kan være mulig. Fordi vi har drømt så lenge, ser vi endeløse alternativer, 

sier Tommy Winfrey (36).
Hans idé er å selge kunst laget av innsatte.
– Vi har også en sterk drivkraft til å bevise at vi ikke er våre kriminelle han-
dlinger, sier James Cavitt. En student forteller at fangene ikke bare ser en 
dørknagg eller en knapp, men vil vite hemmeligheten bak hvordan alt funker. 
– Det fins ingen problemer vi ikke kan løse. Det finnes de som kan lage  
lightere her inne, vi lager kokeplater av oppklipte strømledninger. Vi har 
gjort så mye, med så lite, så lenge, at vi kan gjøre alt når vi får tilgang til 
verden der ute, sier en annen. Vi rekker ikke å høre alles tanker, selv om 
alle vil snakke, men en kraftplugg med firkantet ansikt, en som for noen 
år siden knivstakk en annen medfange på gårdsplassen, nekter å gi seg. 
Azraal Ford reiser seg og sier ordet «renhet» med dyp røst. Alle lytter.
– No offence til den frie verden, altså, sier Ford.
– Men vi har ikke blitt farget av det moderne samfunnet! Adskiltheten har 
gitt oss helt særegne perspektiv på ting.
Fordi Ford har bursdag i morgen får han æren av å avslutte timen med 
en liten monolog. – De siste ukene har jeg skjønt at dagens suksess-
fulle gründere er medlemmer av en revolusjon som fokuserer på positiv 
forandring. Derfor vil vi, fortidens fremmedlegemer, være morgendagens 
oppfinnere…og…, sier han før han løfter en stutt pekefinger til et publikum 
som allerede har begynt å klappe.
– …sammen kan vi bevege en fastlåst verden! Takk for i kveld!

– På grunn av manglende teknologi-
erfaringer er vi ikke bundet av hva vi 

tror kan være mulig.

INFORMASJONSSULTEN: Grunnleggeren av USAs første techgründer-
skole i et amerikansk fengsel, investor Chris Redlitz, grunnla «The Last 
Mile» for fire år siden etter at Redlitz hadde besøkt San Quentin, og 
oppdaget ressurser og ikke avsky i øynene til disse informasjonssultne 
menn i fangenskap. TLM har til dags dato uteksaminert 29 innsatte.
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Se opp for milleniumsgenerasjonen
Det hjelper ikke å lokke med penger og prestisje når 
denne gjengen kommer ut i arbeidslivet. De yngste er 
opptatt av å få noe ut av både livet og jobben.

Engasjement, mestring, lyst, trivsel og motivasjon er ord tredjeklassingene 
ved Foss Videregående skole bruker når de forklarer hva som kjenneteg-
ner deres framtidige drømmejobb. Jeg håper jeg finner et yrke hvor jeg 
trives og som gir meg mestringsfølelse. Å like jobben sin er viktigere enn å 
tjene masse penger, sier tredjeklassing Elida Greging. Klassekamerat Ida 
Pedersen er enig.– En jobb må jo kunne dekke de nødvendige utgiftene man 
har, men å trives i jobben er viktigere enn om den gir prestisje eller høy 
lønn, sier hun. 

Tredjeklassingene på Foss Videregående skole har allerede litt erfaring 
med hva de snakker om. De fleste har jobb ved siden av skolen og alle dri-
ver i tillegg egne ungdomsbedrifter i forbindelse med skolefaget entrepre-
nørskap. Nylig satte jentene i firmaet Drypal i produksjon en egen plast-
beskyttelse til dyre skinnvesker. De selger den gjennom en egen nettside og 
via Facebook. Guttene, Kai Chen og Kristoffer Kupen driver firmaet Luxinox 
som kom på 2. plass i Oslomesterskapet for ungdomsbedrifter i fjor. De 
har utviklet en ledlampe som de snart skal trykke ut prototype av på en 
3D-printer. De vet allerede hva de selv krever av en jobb og av en framtidig 
sjef. – En sjef må kunne se de ansatte, sier Jenny Hellerud. – Han må kunne 
oppfatte hvordan folk har det og være i nærheten og ikke ta avstand fra 
dem, sier Kai Chen. – Han må gi de ansatte mulighet til å utvikle seg og få ny 
kompetanse, mener Kristoffer Kupen. – En sjef trenger ikke å være god på 
alt, og hun må tørre å ansette folk som er bedre enn seg selv. Hun må også 
gi de ansatte frihet under ansvar, synes Ida Pedersen. Både hun og Kristof-
fer har fått smaken på sjefsrollen etter å ha fungert som daglig leder i hver 
sin ungdomsbedrift siden de startet for to år siden. Men som mange andre 

HANNE BORGEN VASSNES 

hanne.borgen.vassnes@gmail.com   @HanneBVassnes
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Se opp for milleniumsgenerasjonen
unge på deres alder, vil de ikke bli sjefer for å oppnå status, skal vi tro 
framtidsanalytiker Ulf Boman. 

Kunnskapsrike og engasjerte
– Den unge generasjonen som nå er på vei inn i yrkeslivet er opptatt av 
egen utvikling, ikke av å klatre på karrierestigen for prestisjen og penge-
nes skyld. De er utålmodige og krever utfordringer for å trives i en jobb, 
forteller Ulf Boman i det svenske konsulentselskapet Kairos Future. I rundt 
20 år har de hjulpet bedrifter og organisasjoner til å forstå fremtiden og 

hvordan de skal forholde seg til den. Ved jevne mellomrom gjennomfører 
de undersøkelser blant unge flere steder i verden for å kunne si noe om 
hvordan trender og holdninger endrer seg. Den siste undersøkelsen Global 

Youth, ble gjennomført i 2013. Der har de spurt unge mellom 16 og 29 år i 
elleve land om blant annet drømmer, holdninger og ambisjoner. – Det er en 
kunnskapsrik og engasjert generasjon, men de er også krevende. De tar 
ikke til takke med hva som helst, sier Boman. Han forklarer at dette er en 
generasjon som er vokst opp med ros og mye oppmerksomhet fra forel-
drene. De er vant til å få feedback på det meste de foretar seg, noe som 
forsterkes gjennom sosiale medier. Dette er noe som vil følge dem også inn 
i arbeidslivet. Skal du være en god sjef for denne gjengen må du klare å gi 
oppmerksomhet både i form av ros og konstruktiv kritikk. Når de blir spurt, 
svarer de at gode egenskaper hos en sjef handler om å være lydhør, forstå 
deres situasjon og gi feedback på arbeidet. Alle ønsker jo tilbakemeldinger 
og oppmerksomhet, men i min generasjon holdt vi ut og gjorde en god jobb 
til tross for at vi ikke fikk dette. Det gjør ikke disse ungdommene i like stor 
grad, forteller Boman som selv er 57 år. Arbeidsgivere som skal holde på 
denne gjengen må også tenke annerledes når det gjelder avansement og 
karrieremuligheter. I likhet med ungdommene på Foss Videregående, er de 
fleste i denne aldersgruppen ikke opptatt av penger eller prestisje. 

– Milleniumsgenerasjonen er mer opptatt 
av felleskap med andre rundt seg.

Elevene ved Foss videregående skole i Oslo har allerede erfaring fra 
arbeidslivet gjennom drift av egen ungdomsbedrift. Jentene har satt 
et eget vesketrekk i produksjon og guttene er i gang med en ledlampe. 
Fra venstre: Kristoffer Kupen, Kai Chen, Jenny Hellerud, Ida Pedersen, 
Ragnhild Helgen og Elida Greging. (foto: Bjørg Hexeberg) 
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For dem er familie og et godt hjem blitt et like viktig mål på status og det 
gode liv som penger og karriere var for de som er født på 60– og 70–tallet. 
De vil for eksempel ikke bli sjef for enhver pris. De kan godt ta på seg 
utfordrende oppgaver, men ikke hvis det går ut over deres egen trivsel, 
mulighet for personlig utvikling, eller familieliv, forteller Boman. Kairos 
Future ser dette i sammenheng med uroligheter og de økonomiske proble-
mene som har preget verden de seneste årene. I dag er arbeidsledigheten 
blant unge på verdensbasis over 12 prosent (tall fra ILO). De over 6500 
unge menneskene som har svart på konsulentselskapets undersøkelser 
på verdensbasis, ser ut til å være enige om én ting. De aller fleste tror at 
de vil få et mer utfordrende liv enn det foreldrene deres hadde. De er også 
enig i at samfunnet generelt har blitt for individualistisk. Boman mener 
dette kan være noe av grunnen til at deres fokus og målsetting ligger mer 
på det personlige planet. De er opptatt av det lille tette samfunnet. Millenni-
umsgenerasjonen er mer opptatt av felleskap med andre rundt seg enn det 
de som vokste opp på 70 tallet er. De er opptatt av seg selv i sammenheng 
med andre. Jeg tror vi er på vei inn i en ny æra av kollektivisme, spår Ulf 
Boman på bakgrunn av undersøkelsene de har gjort. Han er for eksempel 
ikke redd for at fagforeningenes rolle skal bli svakere. Han har tro på at 
den nye generasjonens fokus på felleskapsverdier vil gjøre at de søker seg 
til fellesskapsløsninger som det fagforeninger er. Det gjelder også ungdom-
mene på Foss VGS.  

Vil fagorganisere seg
Flere av ungdommene mener de nok vil komme til å fagorganisere seg når 
de starter i jobb. Det er jo en slags forsikring i tilfelle noe skjer. – Hvis ikke 
noe skjer med meg, er det kanskje også viktig for andre at jeg støtter opp 
om en fagforening, sier Jenny Hellerud.Det er bra å kunne samarbeide og 
holde sammen med mennesker som tilhører samme yrkesgruppe som deg 
selv. Det er bedre å stå sammen hvis det skulle skje noe, sier Kai Chen.
Men også her vil denne generasjonen kreve mer. – Fagforeningene må se 
de unges behov. Også her vil de ønske å få noe ut av et eventuelt engasje-
ment i en forening. De forventer å bli hørt og at deres stemme teller. De må 
involveres tidlig. Det holder ikke å gi utfordringer og posisjoner for lang og 
tro tjeneste slik, det tradisjonelt har vært i fagforeningene, sier Boman. 
Disse lar seg ikke avspises med argumenter som at «jeg ventet i 20 år før 
jeg fikk en posisjon, så det må du også gjøre». Skal de unge trekkes til or-
ganisasjonslivet må de føle at det er behov for dem og at de oppnår noe ved 
å være medlem. Og samtidig som de neste generasjonene i mindre grad 
kommer til å beholde den samme jobben, eller til og med bli i det samme yr-
ket hele yrkeskarrieren, kommer de heller ikke til å holde seg til et livslangt 
medlemskap i en og samme fagorganisasjon. De vil i større grad velge den 
foreningen som passer deres situasjon der og da. 

I mange bransjer sitter det i dag store grupper 50– og 60–åringer både 
som ansatte og i ledende stillinger som om få år vil forlate arbeidslivet til 
fordel for en pensjonisttilværelse. Det vil bli et stort gap med mangel på folk 
både i undervisning, og helse og omsorg.  

– En av de store utfordringene for framtidas arbeidsmarked vil være at val-
gene de unge tar i dag, ikke alltid er forenelig med det som etterspørres, 
sier Nils Martin Stølen som er forsker i Statistisk Sentralbyrå.
De gjør jevnlig beregninger av etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft 
og sammenlikner dette med ungdoms utdanningsvalg. Særlig er økono-
miske og administrative fag populært. Det samme gjelder samfunnsfag og 
humanistiske fag. Helse og omsorgssektoren og bygg, anlegg og hånd-
verksfag er mindre populært. Samtidig ser de en tendens til at behovet for 
helsefagarbeidere, sykepleiere, lærere og faglærte håndverkere stadig 
øker. Her er det altså et stort gap mellom hva som blir etterspurt og hva 
de unge velger å satse på. – Det kan jo være en mulighet at noen av de som 
studerer samfunns– og humanistiske fag, eller økonomi og administra-
sjon, etter hvert ender opp i skolen. Men det var kanskje ikke det de hadde 
tenkt seg da de startet, sier Stølen. At de unge ikke er opptatt av penger, 
ser man ikke like tydelig i statistikken, skal vi tro forsker i SSB Nils Martin 
Stølen. 

– Skal vi tolke ut ifra hva unge mennesker velger å utdanne seg som i dag, 
er det nok en del som legger vekt på hva de vil få i lønn, antyder Nils Martin 
Stølen. SSBs siste framskriving fra 2013 som viser utviklingen på arbeids-
markedet tjue år fram i tid, viser at tilbud og etterspørsel etter ingeniører 
vil vokse noenlunde i takt, til tross for den siste tids oljeprisfall. Mye av 
behovet vil flytte seg over fra oljerelaterte bransjer og til andre næringer.  
På grunn av oljeprisfallet kan vi se en litt sterkere nedgang i behovet for in-
geniører innenfor denne bransjen enn det vi forutså i 2013, men i de fleste 
andre næringer vil etterspørselen etter ingeniører vokse, mener Stølen. 
På Foss er det bare én som har tenkt å søke seg til helse og omsorgs- 
sektoren og dermed være sikret en relevant jobb. Ragnhild Helgen har  
lyst til å bli barnevernspedagog eller barnesykepleier. 
– Jeg er veldig glad i barn og vil velge et yrke hvor jeg kan jobbe med dem, 
sier hun. Ellers er det økonomi, markedsføring og ledelse som står på øn-
skelisten til de fleste. Så, hvordan fylle gapet i arbeidsmarkedet mellom de 
unges kompetanse og markedets behov i framtiden? Utfordringen blir å få 
det beste ut av det materialet man har, mener Ulf Boman i Kairos Future. 
– Jeg tror ikke det er ett svar på hvordan man trekker disse til seg. Jeg 
tror svaret er at tilnærmingen må tilpasses hver enkelt arbeidstaker. De 
som klarer å forstå motivasjonen og få det beste ut av hver enkelt medar-
beider, er de som vil gå seirende ut av kampen om arbeidskraften i fremti-
den, hevder Ulf Boman. 

– Fagforeningene må se de unges behov.

 Skal du klare å fenge og fange framtidens arbeidstakere må klare å 
forstå motivasjonen deres. De som klarer å få det beste ut av hver en-
kelt medarbeider, er de som vil vinne kampen om arbeidskraften, hevder 
Ulf Boman i det svenske konsulentselskapet Kairos Future. De lager 
framtidsanalyser for bedrifter og organisasjoner. (Foto: Privat)
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Yrkesutdanning med handlekraft

Automatisering og økt produktivitet har for lenge siden redusert Norges 
tradisjonelle næringer til eksotiske og sjeldne yrker. Når oljen også mister 
sin betydning, blir arbeidslivet nesten helt løsrevet fra Norges geografiske 
lokalisering. Vil det bety noe for utdanning og arbeidsliv?

I 2014 ble 70 prosent av all norsk fisk fanget av bare 5 prosent av fiske-
flåten. 250 store båter gjør mesteparten av jobben. Med enda bedre båter, 
eller kanskje med 50 båter til, vil resten av de 6000 operative fartøyene 
kunne gå i opplag, slik noen i næringen ønsker. Sånn har det egentlig gått 
med de fleste yrker og næringer som har tilknytning til Norges terreng og 
lokalisering. I 1875 jobbet over 70 prosent av alle nordmenn med yrker som 
deres barn kunne se – landbruk, fiske og sjøfart. I dag er det mindre enn ti 
prosent, og i beste fall to prosent i landbruket. 

Industriarbeid er litt mer abstrakt, men for barna på Rjukan eller på Kam-
pen var det fortsatt nokså forståelig hva far gjorde på fabrikken. Norske in-
dustriarbeidere var nådde sin topp i 1970 med 27 prosent av arbeidsstok-
ken. I dag jobber mindre enn ti prosent av nordmenn i yrker med direkte 
tilknytning til hav- og landbruk, og omtrent like mange er industri-
arbeidere i tradisjonell forstand.

De fleste av jobbene i Norge i 2015 er kjennetegnet av to ting: De er så 
abstrakte at arbeidstakernes barn har lite kontakt med hva de går ut på, 
og de kunne vært utført hvor som helst i verden. Spiller det noen rolle? 
Forskning på tankemønstre (mindsets) og kommersiell overføring av kunn-
skap tyder på at kontakt med praksis er viktig i tillegg til formell skolegang. 

Dagens unge trenger å eksponeres for arbeidslivet for å utvikle nyttig 
kunnskap. Det må til for å forme neste generasjon på en måte som gir dem 
kulturelle konkurransefordeler. Hvis jobbene våre kan utføres hvor som 
helst på jorden, vil verdien av det vi skaper nærme seg gjennomsnittet i 
resten av verden. I beste fall.

«Store formuer kjenner ingen tredje generasjon,» sier et kinesisk ordtak 
(富不过三代). Kinesisk historie er full av gode eksempler på det. Ordtaket 
inneholder en påstand som burde bekymre folk som selger utdanning (som 
meg selv). Vi vil ofte hevde at førstehåndskunnskap om noe er en fordel. 
Nordmenn og Østerrikere vokser opp i nærkontakt med snø og fjell og blir 
dermed bedre på ski enn mange andre. Men nærkontakt med rikdom kan 
like gjerne å gi folk kunnskap om hvordan penger skal brukes som hvordan 
de kan samles igjen. Dette er kjent i forskning på handelshøyskoler også. 
Utdanning er bra for samfunnets produktivitet i vid forstand, men det har 
vært vanskelig å påvise en effekt av utdanning på innovasjon, entreprenør-
skap eller generelt kommersielt næringsvett.

Det hevdes ofte at «nød lærer naken kvinne å spinne». Men ingen blir rik av 
å være fattig, heller. Det ser ut som om vi trenger en kombinasjon av opple-
velser for å skape oss effektiv næringsrettet kunnskap. Vi kan kalle det en 
type taus kunnskap, en kulturelt formidlet forståelse som går utenpå den 

formelle utdanningen i et samfunn. Bortfall av arbeidsplasser kan derfor ha 
betydning langt utover den direkte verdiskapningen i arbeidsplassen.

Det er ikke tilfeldig at norske formuer har blitt skapt i næringer tett på 
nordmenns livssituasjon. Det har vært sagt i mange år nå at vi lever i 
«kunnskapssamfunnet» og at den nye vannkraften eller oljen må være 
kunnskap og IT. Likevel – lenge etter at Norsk Data opphørte å eksistere ble 
det fortsatt skapt norske formuer i fisk og sjøfart. Den tause kunnskapen 
var fortsatt nyttig. Men hvor lenge? 

Forskning på effekten av utdanning på entreprenørskap og kommersiell 
aktivitet tilsier at det er viktig å komme fra formalkunnskap til handling. 
Handling er med på å skape taus, automatisk mønstergjenkjenning, mens 
formalutdanning kan øke tvil, handlingslammelse og teoretisk snakk. 
En eventuell «mastersyke» skyldes ikke høy utdanning alene. Den skyldes 
kombinasjonen av abstrakte utdanninger og liten kontakt med praksis. Der-
som vi skal finne nye jobber som erstatter de gamle, må elever og studen-
ter føres i tettere kontakt med arbeidslivet. 
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Dersom vi skal finne nye jobber som erstatter de gamle, 
må dagens unge få tettere kontakt med arbeidslivet.
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I 1965 startet Tore Mathisen sitt eget ingeniør-
selskap i Skien sammen med tre kompanjonger. I 
1973 ble Bjørn Eckell med på laget. Siden har de 
to vært kollegaer. 
Vi treffer de to ved gamle Union papirfabrikk 
sine lokaler. Et område fullt av industrihistorie. 
En ensom pipe ruver 30 meter opp i luften, midt 
på en åpen plass. Den raste ned for noen år si-
den, men noen ildsjeler bygde den opp igjen. Og 
det er her hverdagen skal fortsette for Mathisen 
og Eckell. Rambøll i Skien flytter i disse dager inn 
i flunkende nye lokaler på Klosterøya.

– Jeg kunne ikke tenke meg å slutte. Hva skulle 
jeg drive med? Det er dette jeg kan og det er 
dette jeg liker. Jeg kunne selvfølgelig gitt meg, 
og brukt mye tid på hytta og mer tid med fami-
lien. Men det å få være med å skape noe, det er 

noe spesielt, sier Mathisen. 
– Ja, det er viktig å kjenne at man blir satt pris 
på og at det man gjør har verdi, skyter Eckell 
inn.
Trivsel er en viktig grunn til at de fortsetter. Men 
hva er trivsel?
– Gode kolleger, faglige utfordringer og å få 
bidra, blir de to seniorene enige om. 
Begge jobber redusert arbeidstid og har flere 
ekstra ferieuker. De bestemmer i stor grad 
over sin egen arbeidstid og når de vil jobbe. Det 
viktigste er at jobben blir gjort og til rett tid. 
– Når er det på tide å gi seg da?
– Jeg har ingen plan på å gi meg. Så lenge jeg 
føler jeg bidrar, og arbeidsgiver vil ha meg, så 
jobber jeg, sier Mathisen. 
– Ja, jeg ser ingen grunn til å slutte. Jeg liker 
veldig godt å reise, og da er det godt med litt 
ekstra i reisekassa, sier Eckell. 
– Hvor godt kjenner dere hverandre etter så 
mange år?
– Veldig godt. Vi vet om hverandres sterke og 
svake sider. Lenge var dette en ganske liten 
bedrift, og da er man avhengig av at alle jobber 

godt sammen, sier Mathisen. 
– Ja, vi er veldig gode kolleger, men omgås ikke 
privat. Jeg tror det er viktig å skille på jobb og 
fritid, sier Eckell. 

Inn i konsern 
Opp gjennom årene har det vært ulike omroke-
ringer av selskapsstrukturen. I fjor vår kjøpte 
Rambøll virksomheten, som lenge var kjent som 
Ingeniørfirma Tore Mathisen. Mathisen gikk ut 
av ledelsen av selskapet for noen år siden, men 
fortsatte å jobbe. Som et lite ingeniørfirma har 
de overlevd både oppturer og nedturer. Men nå 
er de ikke bare lokale lenger. Nå er de blitt en 
del av ingeniørgiganten Rambøll. Det har ikke 
gründer Mathisen noen ting imot. 
– Det er veldig fint å komme inn i et så stort 
system. Det finnes så masse kompetanse i sys-
temet. Dermed kan vi også gjøre en bedre jobb 
for kundene våre, sier Mathisen. 
– Også er utviklingsmulighetene mye bedre. Det 
er stort fokus på kompetanseutvikling og kur-
sing, sier Eckell, og smiler til sin gamle kollega: 
– Det var det lite av da Tore var sjef. 

– Jeg kunne ikke tenke meg 
å slutte. Hva skulle jeg 

drive med?

Har jobbet 
sammen i 42 år
De gir seg ikke så lett, seniorene i Rambøll. I 42 år har Sivilingeniør 
Tore Mathisen (78) og ungfolen Bjørn Eckell (76) jobbet sammen. De er et 
godt eksempel på det som er blitt politikere og forståsegpåeres mantra: 
Vi må jobbe lenger. 

SJUR FRIMAND-ANDA 

sjur@momentmedia.no   @sjuranda
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Eldrebølgen kommer
Eckell og Mathisen er gode eksempler på eldre 
som har helsa i behold og som ser verdien av å 
fortsette å jobbe langt forbi det tidspunktet de 
med god samvittighet kunne lagt seg i solsto-
len med parasolldrinken. Og slike eldre blir det 
stadig større behov for. 
Andelen yrkesaktive per pensjonist vil synke 
dramatisk fremover. Om 50 år vil antall nord-

menn over 67 år være dobbelt så høyt som i 
dag. Og eldre innbyggere er dyre i drift. De 
mottar pensjon, er storforbrukere av helse- 
og omsorgstjenester og de jobber ikke. Disse 
kostnadene betales i all hovedsak over skatt 
på arbeidsinntekt. Med færre yrkesaktive per 
pensjonist blir regningen høyere for hver enkelt. 

Hvis dagens velferdsordninger skal beholdes, 
innebærer det at vi må jobbe mer. 
Finansdepartementet har beregnet at arbeids-
takerne i fremtiden må øke timeantallet med 
12 prosent for å betale for dette. Normal-
arbeidsuken vil med dette øke til 42 timer. Men 
det finnes også andre løsninger. Man kan jobbe 
for å få flere trygdede ut i arbeid, eller sørge for 
at studenter kommer raskere ut i jobb. Og vi kan 
sørge for at folk står lenger i jobb. De eldre blir 
stadig friskere og raskere. Dermed er det også 
flere i denne gruppen som kan bidra.
– Med litt tilrettelegging og åpenhet fra arbeids-
givers side tror jeg mange vil ønske å jobbe 
lenger. Jobben er jo en viktig del av livet og 
identiteten for mange, sier Mathisen. 

For Tore Mathisen og Bjørn Eckell betyr 
jobben fremdeles mye, selv om det er over 
ti år siden de kunne pensjonert seg med god 
samvittighet. 

– Med litt tilrettelegging 
fra arbeidsgivers side tror 
jeg mange vil ønske å jobbe 

lenger.
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Klokka nærmer seg halv sju om kvelden, en ukes tid etter at nyttårsraket-
tene smalt det nye året inn. Vi er på treningssenteret i Elverum. Spinning-
sykler suser avgårde mot mindre fett og bedre kondisjon. Tredemøllene 
surrer og går i stadig raskere takt. Nyttårsforsettene skal oppfylles.  
 
Men vi skal lengst inn i lokalet. Til frivektene. Der treffer vi guttene og 
jentene med de store musklene, de som alltid er der, også etter at nytt-
årsforsettene har gått i glemmeboka. Her blåser AC/DC og Metallica ut av 
høyttalerne. Rock Radio. Pulsen fra musikken jager litt ekstra energi inn 
i trøtte muskler. Vi skal treffe verdens sterkeste mann. Og han er lett å 
kjenne igjen. 189 centimeter høy, 170 kilo tung. Han er uvirkelig stor, som 
en av actionfigurene du finner i lekebutikken. 
– Det er alltid mye folk på denne tiden av året. Det blir fort litt trangt om 
plassen, sier Carl Yngvar Christensen, og lar det skinne gjennom at han ser 
frem mot våren, når plassen igjen blir bedre. 
I november i fjor løftet han 390 kilo i markløft, 350 kilo i benkpress og 490 

kilo i knebøy. Totalt klarte han 1230 kilo, noe som var nok til at han tok ver-
densmestertittelen. Og han var ganske suveren. Faktisk løftet han hele 158 
kilo mer enn Sergey Fedosienko på andreplass. Fedosienko vant for øvrig 
VM i både 2009, 2010, 2012 og 2013.

500 kilo
Christensen beskrives ofte som et unikum i sin idrett, noe også resultatene 
avspeiler. Under VM hadde mange håpet at den magiske 500-kilosgrensen 
i knebøy skulle nås. Men det var ikke nødvendig. 490 kilo holdt lenge for å 
ta mesterskapet. Men er 500-kilo oppnåelig, og er det viktig for verdens 
sterkeste ingeniør?
– 500 kilo er et mål, og jeg tror det er oppnåelig. Men 500 kilo er ikke det 
viktigste. Det er nok andre som legger større vekt på dette. For meg er det 
konkurransen som trigger, det å vinne over de andre. Det er det som er 
gøy, sier Christensen, som ble nominert i åpen klasse under idrettsgallaen 
tidlig i januar. Dessverre ble det ingen priser å hente. 

– 

Men det var veldig gøy å være der, og se alt livet, sier han.
Styrkeløft er ingen OL-gren, og havner ofte litt i skyggen av vektløfting. De 
største konkurransene er EM og VM, samt selvfølgelig World Games. World 
Games er idrettenes ørken, lang fra like frodig som et OL-arrangement. 
Her treffes de mindre idrettene hvert fjerde år for å tevle. Konkurransen 
på mange måter lillebroren til OL. Forrige arrangement var i 2013 i Cali i 
Columbia. Her havnet Christiensen på en tredjeplass. 

– Her gjelder det å være disiplinert.

Verdens sterkeste ingeniør

490 kilo hadde Carl Yngvar Christensen på  
skuldrene da han satte verdensrekord i knebøy. 
Gode gener og treningsvilje har gjort ingeniøren 
fra Elverum til verdensmester i styrkeløft. 

SJUR FRIMAND-ANDA 

sjur@momentmedia.no   @sjuranda
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– Jeg var litt uheldig og fikk ikke ut maks. Men bronse er et godt resultat. 
Det er mange små feil man kan gjøre i denne idretten, sier han.
 
Mye trening
Det kreves mye trening for å bli så stor og så sterk. Christensen trener 
da også daglig. Frekvens, volum og intensitet er avgjørende. Intensiteten 
periodiseres over tre til fire uker for å gi best mulig effekt. 
– Hvor ofte jeg trener, antall løft og antall kilo avgjør resultatet. Hvis jeg 
skipper en trening kan det gjøre at jeg misser en tittel. Så her gjelder det å 
være disiplinert, sier Christiansen. 
Styrkeløft er ingen stor idrett. I 2014 var det rett over 1000 registrerte 
utøvere. Og også for en verdensmesteren er idretten en hobby. 

– Det er veldig kjekt. Men det koster også. Kroppen merker slitet. I tillegg 
tar det all fritid. Det er overhode ingen penger i dette. Jeg har ingen spon-
sorer og er helt avhengig av jobben min for å overleve. Men jeg fortset-
ter så lenge det er moro og kroppen holder. Jeg tar et år av gangen, sier 
verdensmesteren, som er utdannet byggingeniør ved Høyskolen i Gjøvik og 
til daglig jobber i familiens eiendomsfirma. 

Unik muskulatur
Å bli sterkest i verden krever bokstavelig talt sin mann. For det er svært  
få som kan klare å bli like sterke som Christiansen. Han har helt unike  
forutsetninger. For to år siden gjennomførte han fysiske tester ved  

Norges idrettshøgskole. Resultatet var forbløffende. Lårmuskulaturen  
var den største idrettsfysiologene hadde sett. I tillegg var senen over 
kneleddet veldig sterk. 

Kan du løfte meg?
Dagens treningsøkt går mot slutten. Christiansen henger på plass vektene 
han har brukt. Metodisk og grundig. Alt på sin plass. Da kan jeg ikke holde 
meg lenger. 
– Kan du løfte meg over hodet.?
Han kikker på en 90 kilo tung journalist. Blir tydeligvis ikke så imponert. 
– Null problem, svarer han. 
Jeg stiller meg på en stol. Han tar tak under armen og kneet, og plutselig 
er jeg i lufta. Som en liten baby løfter han meg på strake armer. 
– Fornøyd, spør Christiansen.
– Veldig, svarer jeg leende. 
Forsiktig setter han meg ned, før han tar på seg jakken i størrelse telt, og 
går ut i Elverums-vinteren. 

Verdens sterkeste ingeniør

< Carl Yngvar Christensen: 490 kilo i knebøy ga Carl Yngvar Christensen 
verdensmestertittel og verdensrekord. (Foto: Stian Jensen)

– 90 kilo journalist er intet problem. (Foto: Sjur Anda)

– Det er overhodet ingen penger i dette.
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Kursene er åpne for alle!
NITO-medlemmer får 
kr 1500,- i rabatt. 

For mer info og påmelding:

Tlf. 22 05 35 00 eller

nito.no/kurs  

BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT - BFI

Pasientnær analysering og selvtesting Oslo 14.–15.04.2015

Utdanningskonferansen 2015 Bergen 05.–06.05.2015

Hematologi Oslo 18.–19.05.2015

ELEKTROTEKNIKK OG AUTOMASJON

Prosjektering av elektriske lavspenningsanlegg 
og NEK 400:2014

Bergen 10.–11.03.2015

Prosjektering av elektriske lavspenningsanlegg 
og NEK 400:2014

Oslo 11.–12.05.2015

ENERGITEKNOLOGI OG MILJØFAG

Sikkerhetsforskrifter for elektriske anlegg Geilo 09.–12.03.2015

Effektiv utnyttelse av energi i prosesser og 
hjelpesystemer

Trondheim 12.03.2015

Ex/Atex-kunnskaper gir større sikkerhet Oslo 18.–19.03.2015

Kurs i vannkraftverk Trondheim 19.–20.05.2015

Nybygging og rehabilitering av 
transformatorstasjoner

Oslo 27.–28.05.2015

Effektiv utnyttelse av energi i prosesser 
og hjelpesystemer

Oslo 24.09.2015

IKT – INFORMASJON– OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI

Innkjøp/anskaffelser innenfor IKT-området Oslo 20.04.2015

Trådløs kommunikasjon Oslo 20.–21.04.2015

Fiberoptisk kommunikasjon i EX soner Oslo 27.04.2015

Fiberoptikk i tele- data og bredbåndsnett Oslo 04.–05.05.2015

Nye fiberoptiske strukturer(FTTx)- testing og 
fiber til arbeidsplass

Oslo 01.–02.06.2015

Fiberoptikk 2015 - seminar og utstilling Trondheim 02.–03.11.2015

LEDELSE, PROSJEKTLEDELSE OG ØKONOMI

Arbeidskonflikter og hersketeknikker Oslo 11.03.2015

Praktisk verktøykasse for effektivt lederskap  
(2 samlinger)

Oslo
24.–25.03.2015
13.–14.04.2015

"Mellom barken og veden" - et kurs for 
mellomledere

Oslo 20.–21.04.2015

Lean Six Sigma - Gult Belte Oslo 22.–23.04.2015

Presentasjonsteknikk Oslo 28.–29.04.2015

”Jeg er ingen selger” - ennå Oslo 11.–12.05.2015

PRINCE2 - Practitioner med sertifisering, norsk Oslo 18.–19.06.2015

MASKINFAG

Innføring i maskinforskriften Stavanger 24.03.2015

Innføring i maskinforskriften Bergen 07.10.2015

PETROLEUM OG GASSTEKNOLOGI

Nedbemanning i krisetider Oslo 05.05.2015

Kontrakter i offshoresektoren Bergen 02.–03.06.2015

Ex/Atex-kunnskaper gir større sikkerhet Bergen 16.–17.06.2015

Ex/Atex-kunnskaper gir større sikkerhet Oslo 14.–15.10.2015

Kontrakter i offshoresektoren Oslo 20.–21.10.2015
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AKTUELT   

5757

ANNE ROSE RØSBAK FERAGEN

annerose@humanistisk–akademi.com

Anne Rose Røsbak Feragen har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo.  

Hun har jobbet i ACTIVA Humanistisk Akademi siden 2006 hvor hun i dag er daglig leder. 

NITO har et etisk råd som velges av NITO Kongressen. 

Har du en etisk utfordring du gjerne vil ha hjelp med? 

Send e–post til etikk@nito.no

ETISK RÅD NITO

etikk@nito.no 

DILEMMA: Jeg har en leder som til stadighet 
bringer mine og mine kollegers gode ideer 
oppover i systemet og tar æren for ideene 
selv. Lederen vår har fått en mye større 
andel av bonusen enn de andre lederne på 
samme nivå, med begrunnelse i at han er 
innovativ og har stått bak ideen til en rekke 
nye produkter som har bidratt til inntekter 
for bedriften. Skal vi finne oss i dette?

ETIKK

Opphavsrett ill
. N

ic
o 

W
ah

l

La det være sagt med en gang: Det lederen gjør her er uhørt – og det blir 
ekstra ille fordi vedkommende blir premiert for å være innovativ. 

En kjeltring i kreative miljøer
Normen om å kreditere opphavspersoner står fjellstøtt i kreative miljøer, 
enten det er snakk om utøvende kunst, akademiske fag eller teknologi-
kretser. Denne normen er så grunnleggende at vi må regne med at enhver 
representant for disse gruppene kjenner til den. Så hva skal vi gjøre med 
denne kjeltringen av en leder?

Siden dette beskrives som et dilemma, må vi anta at det er noe som holder 
medarbeiderne fra gå til den som er tillitsvalgt, til lederen selv, eller til 
lederens leder. Kanskje er det ingen som vil ta det opp, av frykt for selv å 
få kjedeligere arbeidsoppgaver eller bli forbigått når bonuser skal deles 
ut? Noen kan jo også ha sagt fra til lederen, uten at det har ført til noen 
endring.

Mange vil kvie seg for å gå til lederens leder med et problem. Kanskje vil det 
bare bidra til å trappe opp konflikten mellom lederen og de kreative medar-
beiderne – og hvem vil være den som sutrer, sladrer eller varsler? 

En uholdbar situasjon
Samtidig er dette en uholdbar situasjon. Det er mulig at lederen vinner på 
å stjele andres ideer, men på lang sikt vil alle tape på dette. Det vil føre til 
at medarbeiderne nøler med å dele egne ideer, og det vil legge en demper 
på det kreative arbeidet. I tillegg vil både avdelingen og virksomheten som 
helhet gå glipp av de gevinstene som følger med et arbeidsmiljø preget av 
kunnskapsdeling.

BI-forskerne Christina Nerstad, Anders Dysvik og Miha Škerlavaj har 
sammen med Matej Černe gjennomført et spennende eksperiment der de 
forsøkte å finne ut hva som skjer når ansatte holder tilbake kunnskapen 
sin. Forskningen er blant annet omtalt i artikkelen «Straffes for å skjule 
kunnskap på jobben» av Audun Farbrot. 

Svarer med samme mynt
Forskerne har snakket med 240 medarbeidere fra to slovenske bedrifter, 
og funnene er klare: ansatte som holder kunnskapen sin for seg selv er 
mindre kreative. Når kollegene oppdager at noen holder tilbake kunn-
skap, svarer de med samme mynt – de lar være å dele kunnskap med 
vedkommende, og dette får den gode flyten av ideer til å stoppe opp. Siden 
kreativitet er selve nøkkelen til at virksomheter kan fornye seg og gjøre det 

godt over tid, kan det å være gjerrig med kunnskapen sin være en skikkelig 
hemsko. 

Arbeidsmiljøer som er prestasjonsorientert er spesielt utsatt for denne 
uheldige spiralen. I prestasjonsorienterte miljøer defineres suksess på 
grunnlag av sammenligning med andre. Forestillingen om den enes død, 
den annens brød er fremherskende. De beste får mye oppmerksomhet 
internt, gjennom omtale og premiering. Det er derfor om å gjøre å bli best. 
For å forsøke å kapre den posisjonen, gjelder det å skaffe seg et forsprang 
på de andre. Det kan en gjøre ved å skjule den kunnskapen en selv har. 

Kunnskapsskjuling uglesett
Med mestringsorienterte arbeidsmiljøer er det annerledes, sier forskerne. 
Der defineres suksess gjennom innsats, selvutvikling, læring, oppgave-
mestring og samarbeid. Kreftene brukes på å realisere den enkeltes poten-
sial, heller enn på å sammenligne prestasjoner. I slike miljøer oppfattes det 
å skjule kunnskapen sin som noe negativt. Det er derfor mindre sannsynlig 
at et eksempel på kunnskapsskjuling kan få de andre på arbeidsplassen til å 
følge samme mønster. 

Den som ønsker å stoppe kunnskapsskjulingen og fremme kreativiteten har 
altså alt å tjene på å fokusere på mestring heller enn prestasjoner. Det kan 
være noe å dele med leder, så vel som leders leder! Det kan også være en 
inngang til å adressere problemet med lederen som stjeler andres ideer. 
Tenk om vi kunne klare å bygge et mestringsklima her på vår arbeidsplass! 
Da kunne vi tørre å dele ideene med hverandre uten å være redd for at 
de blir stjålet, og vi har forskningsmessig belegg for å si at det vil gjøre 
oss mer kreative og dermed bedre i stand til å lykkes i tiden som kommer. 
Kunne vi ha sett på hvordan de gode resultatene premieres? Er det om å 
gjøre å kreditere enkeltpersoner, eller kan nyvinninger sees på som  
resultat av godt samarbeid?

Og den som kommer med forslag til hvordan en skal få kreativiteten til å 
blomstre er vel verken varsler, sladrehank eller sutrepave?
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RAK er en forkortelse som 
kan være gresk for noen, men for NITO-
tillitsvalgte assosieres det med møteplass, 
erfaringsutveksling, alvor og skjemt, nyttig 
og lærerikt. Stikkord på den Regionale  
avtalekonferansen (RAK) 13. -14. april er 
blant annet: Omstilling og endring – hvordan 
ligge i forkant, NITOs fremtidige organise-
ring og verdiarbeid og årets lønnsoppgjør. 
Påmeldingsfrist er 8. mars, du kan dykke 
mer inn i programmet på avdelingens  
hjemmeside. (For alle tillitsvalgte i Agder).

Virksomhetsendring og omstilling - hvordan 
utnytte mulighetene og forebygge utfor-
dringene? Vi inviterer til gratis foredrag 
og praktisk workshop 13. april. Ledere, 
medarbeidere og tillitsvalgte har en felles 
interesse i å forebygge de utfordringene og 
gripe de mulighetene som ligger i endring 
og omstilling. Begrenset plass, først-til-
mølla-prinsippet. (For alle yrkesaktive i 
Agder).

NITO Lederforum Agder inviterer 16. mars 
til sin første samling med foredragsholder-
ne Egil Norman Olsen, partner i CR Group 
og Harald Danielsen, rådmann i Arendal 
kommune. Tema vi har valgt denne gangen 
er Endringsledelse i offentlig sektor og pri-
vat bedrift. Du kan få høre om utfordringen 
begge har hatt for å takle krav i forbindelse 
med omstilling, både i forhold til personell 
og teknisk drift. (For alle yrkesaktive i 
Agder).

Vi inviterer til aktivitetsdag på Vitensente-
ret Sørlandet som ligger i Arendal tirsdag 
31. mars (i påskeuken). Dette er beregnet 
for barn i alderen 9 – 14 år. Det er plass til 
30 barn, og vi har «først-til-mølla» prinsip-
pet. Påmeldingsfrist er 20. mars. Masse 
gøy, spennende og annerledes opplevelser. 
Pris: 200 pr. barn, NITO sponser resten 
(normalpris er 400,-) Følg med på våre 
Nyhetsbrev og i våre hjemmesider.
(For alle medlemmer).

Kommunestruktur og effektivisering i kommunene var temaene under Nærings-
konferansen i Nord i Bodø 5.februar. 
Vår egen Trond Markussen holdt innlegg om «hvorfor digitalisering av kommunene?». Han 
presenterte mange gode argumenter som: Oppdatert og riktig informasjon, brukervennlig og 
tilgjengelig for innbyggerne og økt effektivitet for brukere og saksbehandlere. Trond Markus-
sen, president i NITO, omtalte også viktigheten av større kompetansemiljø i kommunene. Paul 
Chaffey, satssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, presenterte bakgrun-
nen til hvorfor kommune-og regionreformen må gjennomføres.  
Kommunenes utfordringer i forhold til avstander og logistikk har endret seg mye de siste 
årene og gjør at mange kommunegrenser ikke lenger er naturlige i forhold til dette.  
Kjell Sandal, Seniorkonsulet i Norconsult, presenterte Ebygg - et prosjekt for effektivisering 
av offentlig sektor og Jan Petter Arntzen, prosjektleder i Næringsarena Hålogaland, snak-
ket om hva større kommuner i Nordland begyr for oss i Nordland. Svært interessant for oss 
og framtidens næringsliv i regionen. NITO Nordland takker NHO for et godt samarbeid om 
konferansen med et utsagn Øystein Barth-Heyerdal, adm. dir Helgeland V & M, brukte under 
sitt innlegg; Vi samarbeider fordi vi er best, vi er best fordi vi samarbeider!

NITO ønsker at så mange som mulig starter 
bedriftsgrupper. – Man har mye større  
pondus når man står samlet i en bedrifts-
gruppe, mener Martin Raczkowski som 
opprettet en bedriftsgruppe i Politiets IKT-
tjenester høsten 2014. 
Etter splittelsen fikk de ansatte i Politiets IKT-
tjenester (PIT) beskjed om at de måtte velge 
sin egen tillitsvalgt. -Vi hadde ikke tenkt over 
at vi ikke kunne fortsette å ha samme tillits-
valgt. Vår gamle tillitsvalgte satt nå hos PFT og 
vi måtte starte på nytt, forteller Raczkowski. 
Det ble innkalt til et informasjonsmøte hvor alle 
fikk beskjed om situasjonen. –Jeg fortalte hva 
jeg mente om omorganiseringsprosessen og 
beredskapsavtalene. Før jeg visste ordet av 
det var jeg enstemmig valgt som tillitsvalgt, 
forteller Raczkowski. 
Neste skritt for Raczkowski var å danne 
bedriftsgruppen. Bedriftsgruppen NITO PIT ble 
opprettet og 14. oktober var styret på plass. 

–Styret består av fire stykker; leder, 
nestleder og to styremedlemmer. Jeg 
har mange smarte og gode kolleger 
så det var bra folk å velge mellom når 
styret skulle opprettes. Det er fint 
å kunne fordele arbeidsoppgavene 
på flere, forteller Raczkowski. Kort tid etter 
etableringen av bedriftsgruppa så han positive 
effekter. – En stor fordel med en bedriftsgrup-
pe er at man står samlet. Det gir økt pondus. 
Det igjen har gjort at flere har lyst til å melde 
seg inn og bli medlemmer. Jeg så også at flere 
som var medlemmer i andre organisasjoner 
kom til oss når vi fikk en post internt. Det er jo 
vi som best taler ingeniørenes sak, fremhever 
Raczkowski. Dette er en trend Jørn Eilertsen, 
rådgiver i organisasjonsavdelingen i NITO, kan 
bekrefte. – Vi ser at det ofte blir en opptur i 
virksomheter der det opprettes bedriftsgrup-
per. Da ser potensielle medlemmer at gruppa 
får til noe og flere vil være med. Ofte stiger 
medlemstallet i tosifra antall, fremhever Ei-
lertsen. Selv om læringskurven har vært bratt 
for NITO PIT og Raczkowski, er han ikke tvil om 
hva han anbefaler andre. – Ikke vær redd for å 
ta på deg verv. Det er ikke så skremmende og 
farlig som mange tror. Dann bedriftsgrupper! 
Det gir moment og kraft. Dere får større sam-
hold og lærer å kjenne hverandre bedre. Og 
ikke minst, dere er med i prosesser underveis, 
når avgjørelser tas og viktig informasjon når 
medlemmene raskt. Noen må jo kjempe for de 
ansattes rettigheter, avslutter Raczkowski.

Stå samlet

Samarbeid gir styrke

RAK

Omstilling og endring – 
hvordan ligge i forkant?

Endringsledelse i offentlig
sektor og privat bedrift

Vitenklubb i påskeuken  
for NITO-barn

AUST–
AGDER
nito.no/aa

OSLO OG
AKERSHUS

nito.no/oslo

NORDLAND
nito.no/vestfold



59

NITO RUNDT   

- Det begynte med pressemeldinger og le-
serinnlegg til avisene høsten 2014. Deretter 
sendte vi epost til ordførerne i de største 
kommunene, sier nestleder i NITO Østfold, 
Beate Andersen. – Vi ønsker å legge trykk på 
kommunene og også tilby vår hjelp og støtte i 
arbeidet med å bli realfagskommune. 
Bakgrunnen for dette er regjeringens utlysing 
av midler som kommunene kan søke på for å 
bli realfagskommuner. Epostene resulterte i 
møter med ordføreren m/flere i Fredrikstad 
kommune og i Sarpsborg kommune. Vi fikk 
henvendelser fra andre mindre kommuner i 
Østfold som ønsket innspill i saken. I februar 
ble vi invitert til møte med kommunalsjefen i 
Halden kommune også. Per i dag vet vi konkret 
at Halden og Fredrikstad kommuner søker om 
midler for å bli realfagskommuner og fristen 
er 1. mars 2015. Fra Regjeringens utlysing: 
«Realfagskommunene skal utvikle en lokal 
realfagsstrategi basert på en analyse av 
status for realfagene i kommunen og skal sette 
seg avgrensede og realistiske mål. Til hjelp i 
arbeidet vil det bli utarbeidet innsatsområder 

som kommunen kan arbeide med. Kommunen 
kan selv velge å avgrense innsatsen til de nivå-
ene der utfordringen er størst, for eksempel 
barnehagen og overgangen fra barnehage 
til grunnskole, 1.-4. trinn, 5.-7. trinn eller 
ungdomstrinnet. Realfagskommunene skal få 
faglig støtte og veiledning ved at det etableres 
lærende faglige nettverk for lærere i matema-
tikk og naturfag. Lærerne deltar i nettverks-
basert kompetanse-utvikling i fagene sammen 
med kolleger på egen barnehage eller skole og 
eventuelt med lærere fra andre barnehager 
eller skoler. I nettverkene skal blant annet bruk 
av metoder og fagdidaktikk basert på deltaker-
nes egen undervisningspraksis diskuteres. I 
tillegg gis det systematisk kompetanseutvikling 
gjennom eksterne veiledere fra universiteter 
og høyskoler.» NITO Østfold jobber videre 
med dette og tilbyr kommunene støtte både i 
søknadsprosessen, men også videre framover 
når planene for å bli realfagskommune skal 
settes ut i livet. – Vi kan stille på skolene og 
fortelle om hva en ingeniør gjør for eksempel, 
tilbyr Beate.

100 år og 100 medlemmer
Samtidig med at Nexam i Halden feirer 100 år, passerer NITOs bedriftsgruppe 100 medlemmer! 
Medlem nr 100 ble behørig feiret og 24. februar dukket også visepresident Robert Gærnæ opp 
for å feire «NITO i 100» og kanskje få enda flere medlemmer. 

NITO Sør-Trøndelag samarbeider med 
Trondheim Makers Faire. 20.mars åpner 
påmeldingsfristen for å melde seg på årets 
utgave. Foreningen bak Trondheim Makers 
Faire ble stiftet etter initiativ av Alf Egil 
Bogen i 2013,  jobber for økt interesse for 
teknologi og nyskapning. I fjor tiltrakk ar-
rangementet seg over 10 000 besøkende 
på to dager, 79 prosjekter og besøkende 
fra Sverige, Tyskland, England, Japan 
og USA. I tillegge var mellom 2500-3000 
skolelever innom til tross for at det var 
midt under skolestreiken. Her er det bare å 
melde seg på!

 
10. mars: Forum for Unge teknologer  
inviterer til bedriftsbesøk hos Marintec. 
11. mars: Forum for Unge Teknologer  
arrangerer  temamøte om arbeids- 
kontrakter og prøvetid. 
 
19.mars avholdes Årsmøtet i NITO Sør-
Trøndelag, på Clarion Hotel & Congress, 
Trondheim.
Kl. 16.30 til 17.30: Registrering deltakere 
Kl. 17.30: Underholdning 
Kl. 18.30: Årsmøtet starter 
Kl. 20.30: Middag

I år vil underholdningen bestå av et 
foredrag ved Siri Marte Hollekim-Strand, 
stipendiat i Klinisk Medisin ved Cardiac 
Exercise Research Group (CERG), NTNU. 
I tillegg vil NITOs President, Trond 
Markussen, holde et innlegg om NITOs 
arbeid frem mot Kongressen 2015.

24. mars: Kurs i lønnssamtaler ved Clarion 
Hotel &Congress, Trondheim

15. april: Lokal Avtale Konferanse (LAK) 
for Privat ved Clarion Hotel &Congress, 
Trondheim

21. april: Kurs i tillitsvalgtes rolle ved 
omstillinger og nedbemanning, Clarion Hotel 
&Congress, Trondheim

8.-9. mai: Obligatorisk tillitsvalgtskurs 
(NITO Intro) ved Clarion Hotel &Congress, 
Trondheim

Informasjon om vårens arrangementer 
vil bli sendt ut på mail fortløpende. 
All påmelding skjer på avdelingens 
hjemmeside.

God respons på NITO Østfolds 
satsing på realfagkommuner

Trondheims Makers Fairs

Arrangementer i NITO 
Sør-Trøndelag våren 2015

SØR–
TRØNDELAG

nito.no/st

ØSTFOLD
nito.no/ostfold

Fra venstre på bildet: Skolesjef Arne Rekdal Olsen, Iren Wiig styremedlem NITO Østfold, ordfører

Jon-Ivar Nygård, leder for oppvekstutvalget Kirsten Mostad Pedersen og Terje Bodal NITO Østfold.



Returadresse:
Norges Ingeniør- og 
Teknologorganisasjon – NITO
Postboks 9100 Grønland,
0133 Oslo

Nå kommer vi dit du er!

Vil du ha Refleks LIVE på din stampub, i din by, ditt fylke – eller kanskje  

på din arbeidsplass? Nå har du muligheten til å komme med forslag. 

Ta kontakt med oss på Facebook!

TID: Dere velger!

STED: Dere velger!

INFO: facebook.com/nitonorge


