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Nye forhandlingsledere i NITO
En av resultatene på NITOs sentrale avtalekonferanse var to
nye forhandlingsledere og tre kjente.
(06.03.2009) Hans Henrik Sørensen
Mye tyder på at NITO står godt rustet foran de kommende
forhandlingene etter at delegatene på Sentral avtalekonferanse
har valgt nye forhandlingsutvalg.
Alle lederne er erfarne tillitsvalgte i NITO, og representerer
tyngde og pågangsmot.
Dette er NITOs forhandlingsledere:
Forhandlingsutvalg privat: Stig Lægreid, StatoilHydro (ny)
Forhandligsutvalg stat: Siw Tyldum, Statens Vegvesen (ny)
Forhandlingsutvalg kommune: Tor Simonsen (gjenvalg)
Forhandlingsutvalg Spekter: Inger Annie L. Moe (gjenvalg)
Forhandlingsutvalg energi: Oddvar Steinhaug (gjenvalg)

Da vi i redaksjonen til NITO Refleks besluttet å undersøke
hvor mye penger som var brukt på å skape realfagsinteresse og virkingene av dette, så trodde vi at vi skulle få
en blodrød katastrofesak. Så feil kan man ta, til tross for at
vi jobber tett med dette stoffet.
For det er faktisk slik at praktiske øvelser og fokus på
nytteverdi har gjort norske elever mer opptatt av matte og
naturfag. For en prislapp på nesten en milliard kroner ser det
ut som myndighetenes realfagsatsning har gitt resultater.
Er en milliard en drøy sum for å få dette til? Det kommer
selvsagt an på øye som ser. Du kan få 3000 famile-Toyotaer
for den summen – og det er ganske mange biler. Men det
rekker ikke til mer enn til å lønne alle sykepleierne på
St. Olavs Hospital i Trondheim i ett år.

Blogger om lønnsoppgjøret

Det er kun et tredvedels forsvarsbudsjett og en liten brøkdel
av et statsbudsjett. I verdens rikeste land.

Du kan om kort tid følge lønnsoppgjøret på pulsen på en helt
ny måte i NITO.
NITOs forhandlingsleder skal nemlig blogge før, under og etter
lønnsoppgjøret.En blogg er en oppdatert internettside hvor én
eller flere forfattere ytrer synspunkter og forteller omverdenen
om det som skjer. Noen weblogger er rene dagbøker for bloggskribenten. Andre kan være vinklet mot et bestemt tema som for
eksempel profesjoner, temaer, aktiviteter osv. Hovedpoenget med
en blogg er ikke kun å få sagt det man ønsker i det offentlige rom,
men også at man er tilstede på Internett for å opprettholde dialog
med andre. Klikk deg inn på http:/lønnsoppgjør.nitoblogg.no

En vittig kollega mente at en milliard bare var en firedels våt
drøm for en turbokapitalist.
Så svaret er – dette er billig. Tar vi med at Kristin Clemet mener
at arbeidet med disse problemstillingene hadde ligget urørt
i flere tiår, så er det mer en billig. Da er det bemerkelsesverdig hvor lite som egentlig skulle til.
Bevegelsen i positiv retning er svak, men den er der likevel.
Vi heier på flere milliarder – fordi det er en god og billig
investering for samfunnet.

– Vi på god vei med å oppnå det vi jobber for, nemlig å få
enda flere, spesielt jenter, til å ta ingeniørstudier.
Rådgiver i NITO, Øyvind Kyrkjebø til Agderposten, 19. mars
– Det er veldig synd at man ikke har kommet til enighet om
sentrale spørsmål for å begrense forbrukerens risiko, og
at utvalgets innstilling er delt på en rekke viktige områder.
Daglig leder i NITO Takst, Kai-Haftor Olsen til Byggindustrien,
13. mars
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– Vi håper Nasjonal Transportplan følges opp i de årlige
budsjettene gjennom forpliktende opptrappingsplaner og
årlige bevilgninger over statsbudsjettet.
Organisasjonssjef i NITO, Steinar Simonsen
til Teknisk Ukeblad, 13. mars

Faste medarbeidere
Dordi Digre, 924 08 931
dordi.digre@nito.no
Inga Svenneby, tlf. 957 55 776,
inga.svenneby@nito.no

– For ansatte strekker retten til å uttale seg langt i Norge.
Vernet om ytringsfrihet er grunnlovfestet, og det skal
mye til at utsagn fra ansatte resulterer i oppsigelse.
Arbeidslivssjef i NITO, Kari Mærøe Lier til digi.no, 10. mars

Forsideillustrasjon
Hei! Reklamebyrå
Utforming og produksjon
Hei! Reklamebyrå

– Vi ser at bedrifter sier opp ansatte for å opprettholde
overskuddet i budsjettet. Det vil straffe seg på lang sikt.
Faktum er at det er ingeniørmangel i Norge og fortsatt for
få søkere til ingeniør- og realfagene.
President i NITO, Marit Stykket til Dagsavisen, 10. mars.

Trykk
Dagblad-Trykk AS

– Nå må det offentlige oppgjøret vurderes uavhengig av
resultatet i frontfagsmodellen.
President i NITO, Marit Stykket til Dagens Næringsliv, 4. mars.

NITO Refleks arbeider etter
Redaktørplakaten og
Vær Varsomplakatens regler
for god presseskikk
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Bare en plan?
Det er spørsmålet vi stiller oss etter at Nasjonal transportplan 2010–2019 nylig ble lagt fram. Ingen tvil om at
dokumentet er et riktig og positivt skritt på veien, men med
stort etterslep både med utbygging og vedlikehold, er det
langt frem før Norge har en infrastruktur som legger til
rette for optimale transportløsninger.
Til tross for gode intensjoner, vil det ta årtier før vi kommer
til å se noen bedring hvis vi ikke gjør noe med dagens
finansieringssystem. Infrastrukturprosjektene, det være
seg veier eller jernbane, må finansieres fra start til mål, slik
at de kan gjennomføres mye raskere enn i dag.
Den ambisiøse transportplanen er også avhengig av at det
er teknologisk kompetanse tilgjengelig. Myndighetene har
et ansvar for å rekruttere og behold slik kompetanse i de
berørte etatene.

Ny ledelse
i NITO Studentene

Dette berører to viktige områder for NITO, rekruttering til
teknologiske studier og forhandlingssystemet i Staten. Det
er av avgjørende betydning for Norge å utdanne tilstrekkelig
med ingeniører og andre realister med kompetanse på høyt
internasjonalt nivå. Vi trenger dem til planlegging, prosjektering
og utbygging av infrastrukturprosjekter og til grunnleggende
samfunnsbygging. Like mye trenger vi dem for å innfri
forventningen i regjeringens Soria Moria-eklæring om at:
”Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og
kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder
hvor nasjonen har fortrinn.”

Cato Haugland skal lede NITO Studentene fra 1. juli. – Vi skal
fortsette modningen av organisasjonen, sier han.
I slutten av mars ble et svært vellykket landsmøte i NITO studentene avholdt. Oppslutningen har aldri vært så stor rundt organisasjonen som akkurat nå.
- Dette var virkelig morsomt å være med på. Utrolig spennende
og inspirerende, sier nyvalgt leder Cato Haugland. – Det var
storartete og gode diskusjoner og mange nye og unge studenter
deltok. Dette lover svært bra.
Haugland fullfører i vår sin bachelorgrad i industriell design ved
Høgskolen i Østfold, før han gyver løs på vervet som leder i NITO
studentene. Med seg får han 1. nestleder Tina Stray Skjelten,
som studerer for å bli bioingeniør ved Universitetet i Agder og 2.
nestleder Espen Tveitevåg som studerer automasjon ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Derfor var det gledelig å høre Kunnskapsminister Bård
Vegar Solhjell i siste møte i Nasjonalt forum for realfag
understreke at regjeringen vil fortsette sin særlige satsing
på realfag. Sett fra NITOs ståsted ga dette møtet gode
signaler. Vi har bidratt til å starte et langsiktig arbeid for
å bedre rekrutteringen til teknologiske studier. Derfor er
det viktig at vi klarer å holde koken oppe, selv om saken har
mistet nyhetens interesse og langt de fleste er mer opptatt
av finanskrisens konsekvenser.
Innretningen på krisepakkene og ambisjonene i Nasjonal
transportplan, krever en særskilt satsning på FoU, innovasjon
og ingeniørarbeidskraft. Historisk sett har kriser ofte ført
til nødvendig endring og innovasjon, og NITO forventer at de
offentlige arbeidsgiverne med staten i front møter dagens
krisetider på en offensiv måte.

Suksessen fortsetter…
Ingeniørene kommer i vår til Finnmark,
Aust-Agder, Vest-Agder, Oppland og Hedmark.
De to siste årene har NITO gjennomført Ingeniørene kommer
med stor suksess. I år er det nye avdelinger som får besøk av
det forfatteren Magnus Marsdal kaller ”en forbilledlig måte å
drive fagforeningsarbeid”.
IK inkluderer besøk i bedrifter, samling for tillitsvalgte
og avslutter med høydepunktet; NITO kveld.

Hit kommer vi i vår:
7. mai: Aust- og Vest-Agder
12. mai: Finnmark
2. juni: Oppland og Hedmark

Marit Stykket er president i NITO. Hun
er utdannet bioingeniør, og har vært
hovedtillitsvalgt i Oslo Kommune, leder
av NOBI og visepresident i NITO.

Følg med på avdelingenes hjemmesider og ellers
på informasjon som kommer fra NITO.
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Det store pensjonsoppgjøret
I år er året da det store pensjonsoppgjøret skal tas i offentlig
sektor. NITOs forhandlere i stat og kommune forklarer hvorfor.
Dordi Digre
Dordi.digre@nito.no

Opprinnelig er 2009 et mellomoppgjør når
det gjelder lønnsforhandlinger, det vil si
at selve oppgjøret kun handler om penger,
uten streikerett. Men i år skal partene i
tillegg forhandle om tilpasning av offentlig
tjenestepensjon og avtalefestet pensjon,
til pensjonsreformen. Her er det mulig å
gå til streik om partene ikke blir enige.
– I pensjonsforliket i 2007 ble det bestemt
at offentlig tjenestepensjon skal tilpasses
ny folketrygd, og disse forhandlingene
skal skje i år. Med en garantert prosentandel av sluttlønn og en god regulering etter
uttak vil offentlig ansatte ikke ”merke
noe" av endringene i den nye folketrygden,
fordi garantien vil nulle dette ut, forklarer
Janne Marthe Hatlebakk, avtroppende
leder i FU-Stat i NITO.
Derfor står slaget i år om selve tilpasningen,
og resultatet får følger ikke bare for årets
oppgjør, men for mange år framover.
– Tilpasningene handler mye om at det må
lønne seg pensjonsmessig å stå lenge i jobb
også i offentlig sektor. I dag får man full
tjenestepensjon på 66 prosent av sluttlønn
etter 30 års opptjening, mens ny folketrygd
legger opp til en alleårsopptjening, forklarer
Hatlebakk. Det betyr at alle år mellom 13
og 75 år teller med i pensjonsopptjeningen
i folketrygden.
– Et annet tema er hvordan pensjonene skal
reguleres etter man har blitt pensjonist.
Ny ordning – minst like god
– Vårt mål er at den fremtidig tjenestepensjonen må bli minst like god som dagens
ordning. Det skal være mulig å gå av ved
65 år, med en pensjon som tilsvarer 2/3
av normal lønn ved 65 år. Det er også
viktig for oss at inntekt opp til 12G skal
være pensjonsgivende og at det skal
lønne seg å arbeide lenger enn til 62 år,
opplyser Tor Simonsen, leder for NITOs
forhandlingsutvalg i kommunal sektor.
Også forhandlingsutvalget for ingeniører
i staten er opptatt av at ordningen ikke
forringes. Pensjon oppfattes som en del av
totalpakken, og høyt utdannede tjener
vesentlig dårligere enn sine kolleger i privat
sektor. God pensjon har derfor vært
brukt som et argument for å forsvare et
lavere lønnsnivå.
– Om dette fortsetter må vi fremdeles ha
en god og forutsigbar ordning for våre

Følg med i lønnsoppgjøret – det er din pensjon det gjelder. (Foto: Scanpix)
medlemmer. Skal det lønne seg å stå i jobb
lenger er det også en betingelse at arbeidsgiver legger til rette for dette. Det kan ikke
være slik at eldre ansatte føler seg presset
til å slutte og dermed taper pensjon på
det. En slik ordning stiller store krav til
arbeidsgiver, forklarer Hatlebakk.

– Den fremtidig
tjenestepensjonen
må bli minst like
god som dagens
ordning
Kvalitet
Gjennomsnittlig pensjonsalder for ingeniører
i kommunesektoren ligger på 62,4 år. I følge
statistikken er det bare 10% av NITOs
medlemmer som fortsatt er i jobb ved
fylte 67, opplyser Simonsen. Han mener det
viser at arbeidspresset i kommunene er
stort, og at innholdet i pensjonsordningen
som forhandles fram, må være deretter.
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Forhandlingene vil derfor dreie seg om
kvaliteten på tjenestepensjonsordningen.
– Vi må sikre at uttak av tjenestepensjon
skal kunne kombineres med videre arbeid,
uten avkortning. En eventuell levealderjustering må være moderat og forutsigbar
og overføringsavtalen mellom Statens
pensjonskasse og de kommunale tjenestepensjonsordningene må videreføres,
mener han.
Oppgjøret står i april
Oppstart av forhandlingene i staten er
satt til 3. april. Innspurten går natt til
1. mai. Hvis det blir brudd blir det megling
ut i mai med en meglingsfrist.
– Enkelte tror partene kvier seg for å
megle på pensjon, men staten har sagt at
det kan skje, opplyser Hatlebakk.
Forhandlingene i KS starter 15. april, med
frist 31. april. Om partene ikke kommer til
enighet innen denne fristen, går oppgjøret
til mekling. Om dette skjer har partene
normalt en måned på seg for å komme
til enighet. Her styrer meklingsmannen
prosessen, og om en mekling ikke fører
fram kan det bli streik, forklarer Simonsen.

aktuelt
FAKTA Pensjon på 1-2-3
Vi står foran et meget spennende tariffoppgjør i offentlig sektor.
Det skyldes selvsagt at de offentlige tjenestepensjoner er gjenstand
for angrep. Det er bestemt at tjenestepensjonene i offentlig sektor
skal tilpasses pensjonsreformens nye modell for alderspensjon i
folketrygden. For at du skal få best mulig utbytte av å følge oppgjøret,
gjennomgår vi noen begreper som vil bli mye nevnt i media
fremover. Følg med – det er din pensjon det gjelder.

Tjenestepensjon, dagens ordning

Bruttopensjon (offentlig sektor)
De offentlige pensjonsordningene garanterer en utbetaling av
alderspensjon og uførepensjon som tilsvarer 66% av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Har du kortere opptjeningstid enn
30 år, reduseres pensjonen tilsvarende. Pensjonsgrunnlaget
beregnes ut i fra sluttlønn og stillingsstørrelse. Opptjeningstiden
er den tiden man har vært medlem i en eller flere offentlige
Begreper i folketrygden, dagens alderspensjon
pensjonskasser. Full opptjeningstid er for de aller fleste 30 år.
Dersom man ikke går av med pensjon fra en medlemsberettiget
Folketrygden
stilling vil full opptjeningstid være opptil 40 år ved det som da blir
Tidligere var det 40 års opptjening og pensjonsalder ved 67 år.
en såkalt oppsatt pensjon.
Med dagens pensjonsordning teller alle arbeidsår, der man kan
Nettoordning (privat sektor)
ha et fleksibelt uttak mellom 62 og 75 år.
Pensjon utbetalt etter en nettoordning gir pensjonsytelse i
Avtalefestet pensjon (AFP)
Gir pensjon på toppen av folketrygden ved tidligpensjon. Tidligere forhold til et definert nivå fastsatt på forhånd. Imidlertid tar
denne ikke hensyn til andre pensjonsytelser fra folketrygden
var uttaket mellom 62 og 66 år, nå kan den tas ut i alle år som
eller andre pensjonsordninger, og den gir en ytelse ut i fra et
pensjonist i privat sektor.
antatt folketrygdnivå og ikke ut i fra det faktiske folketrygdnivået.
Tjenestepensjon
Pensjon betalt av arbeidsgiver på toppen av folketrygden. Arbeids- Erfaringsvis gir disse ordningene noe lavere ytelse i forhold til
bruttoordningene. De nettoordningene vi har i dag, er enten
tagere i offentlig sektor får 66 prosent av tidligere lønn fra
pensjonstidspunktet, uansett hvordan folketrygden utvikler seg. innskuddsbaserte (innskuddet er definert på forhånd, ytelsesnivået avhenger av avkastning) eller ytelsesbaserte (ytelsen er
Levealderjustering
definert på forhånd og det må til en hver tid innbetales så mye
Utbetalingen justeres med antall leveår, det vil si at den går ned
premie som er nødvendig for å nå det fastsatte nivået).
for hvert år.
Pensjonsalder
Vanlig pensjonsalder etter folketrygdens regler er 67 år. Da har Nye begreper i folketrygdens alderspensjon
alle arbeidstakere rett til å gå av med pensjon. Øvre aldersgrensen (pensjonsreformen)
for de fleste statlige stillinger er 70 år.
Pensjonsbeholdning
Aldersgrense
Alderen da vi både har rett og plikt til å fratre med alderspensjon. Pensjonsbeholdningen er summen av opptjente rettigheter gjennom
hele livsløpet. Den enkelte vil som yrkesaktiv hvert år bygge opp
Denne er vanligvis 70 år. For enkelte stillinger er det fastsatt
lavere aldersgrense (særaldersgrense). Man kan også fortsette pensjonsrettigheter tilsvarende 18,1 prosent av pensjonsgivende
inntekt opp til 7,1 G.
ut over aldersgrensen dersom arbeidsgiveren tillater det.
Alleårsregel
Særaldersgrense
For noen yrker er det i tjenestepensjonsordning eller lov fastsatt Det betyr at alle år mellom 13 og 75 år teller med i pensjonsopptjeningen i folketrygden.
en lavere aldersgrense. Dette skyldes at yrket har usedvanlige
Levealdersjustering og delingstall
fysiske eller psykiske belastninger eller stiller spesielle krav til
fysiske eller psykiske egenskaper som ikke alltid er forenelig med Delingstallet er det tallet den samlede opptjente pensjon i folketrygden, pensjonsbeholdningen, skal deles på for å beregne årlig
en høyere.
inntektspensjon. Levealdersjustering er et nytt begrep og innebærer
AFP
Avtalefestet pensjon er en tariffestet førtidspensjonsordning. Du at delingstallet/forholdstallet vil endres over tid dersom forventet
levealder øker. For den enkelte innebærer levealdersjusteringen
kan gå av med hel eller delvis avtalefestet pensjon fra fylte 62 år.
Frem til fylte 65 år er det ditt lokale Nav-kontor som administrerer at den årlige pensjonen avhenger av det aktuelle årskullets
forventede levealder på uttakstidspunktet.
ordningen. For offentlig ansatte er det etter fylte 65 år de ulike
offentlige pensjonskasser som administrerer ordningene. I årets Nøytral ordning
I en nøytral ordning vil pensjonsutbetalingene for opparbeidede
tariffoppgjør skal det også forhandles om AFP i offentlig sektor.
pensjonsrettigheter være upåvirket av alder ved uttak. Det fleksible
Besteårsregel
uttaket av alderspensjon fra folketrygden, som iverksettes
Pensjon fra folketrygden beregnes i dag ut fra de 20 årene med
1. januar 2011, er nøytralt utformet. Nøytraliteten reflekteres
høyest inntekt gjennom livsløpet. Dette står i motsetning til det
som er foreslått i ny folketrygd, der det vil bli innført en alleårs- i hvert årskulls sett med delingstall/forholdstall ved at disse er
lavere ved høyere uttaksalder.
regel, der inntekten i alle år teller ved beregning av pensjon. En
innføring av alleårsregelen setter 30 års-opptjeningskravet i den Fleksibelt uttak
I den nye modellen for alderspensjon i folketrygden, kan pensjonen
offentlige tjenestepensjonen under hardt press.
Grunnbeløpet (G)
tas ut fra 62 år for personer født i 1943 eller senere fra 2011. Reglene
Grunnbeløpet i folketrygden er en sentral størrelse i dagens pensjons- for fleksibelt uttak av alderspensjon er utformet med sikte på at
system. Det benyttes både ved fastsettelse av pensjonspoeng og ved folketrygdens alderspensjon skal være nøytral i forhold til avgangsberegning av pensjon fra folketrygden. Folketrygdens grunnbeløp
tidspunktet. Det skal derfor være mulig å ta ut alderspensjon fra
reguleres 1. mai hvert år og er per 1. mai 2008 på 70 256 kroner. 62 år. Det er også mulig å kombinere uttak av hel eller delvis pensjon
med arbeidsinntekt uten avkorting av pensjonen. Det betyr at
man ikke lenger må ”gå av med pensjon”, men kan få begge deler.
Les mer om pensjon på:
www.pensjonsreform.no, www.klp.no, www.spk.no

5

aktuelt

Ingeniørene vet
hva som skal til
Ingeniørene får en sentral rolle i arbeidet
med å forberede den tredje verden på de
store klimautfordringene. Det sa lederen
av UN Habitat som var på besøk i Norge
i mars for å lansere FNs planer for en
miljøvennlig byutvikling.
Hanne Borgen Vassnes
hanne.borgen.vassnes@gmail.com

I dag utgjør urbane områder bare tre
prosent av klodens landareal, men står
likevel for hele 80 prosent av karbondioksidutslippene og vel 75 prosent av det globale
energiforbruket.
– Det er i byene vi har de største klimautfordringene. Det er også her stadig
flere fattige i hele verden bosetter seg, sa
UN Habitat sin eksekutivdirektør Anna K.
Tibaijuka da hun åpnet den internasjonale
konferansen ”Byer og klimaendring” i
Oslo hvor FNs Bosettingsprograms (UN

Habitat) ”Nettverk for byer og klima” ble
lansert i midten av mars.
Hun snakket om at de store klimaendringene er blitt ett av de viktigste
utviklingsproblemene vi står overfor.
Stigende havnivåer, tornadoer og ekstremvær, temperaturøkninger og tørke vil få
store konsekvenser for mange. Mennesker
som bor i land med dårlig infrastruktur
er mer sårbare på grunn av dårligere
bebyggelse og mangel på medisiner og et
utbygd helsesystem.
Det er her ingeniørenes rolle kan bli sentral.
UN Habitat arbeider over hele verden med
å utvikle gode løsninger for reduksjon av

klimautslipp, særlig i byområder. For å
utvikle, produsere og drifte nye teknologiske
løsninger, bygging av veier og ny bebyggelse
vil det blant annet gjennom UN Habitat sine
programmer, bli bruk for ingeniører
i framtiden.

FAKTA Vil du jobbe med utviklingsprosjekter?
Flyktningehjelpen
Trenger ofte folk på kort varsel til oppdrag for FN og andre
internasjonale organisasjoner i humanitære operasjoner. For å
bli tatt opp i beredskapsstyrken NORSTAFFF må man ha relevant
utdanning/erfaring og må få forhåndsgodkjenning fra arbeidsgiver om permisjon om nødvendig. Flyktninghjelpen har ofte behov
for folk med teknisk utdannelse innenfor områder som IT/telecom,
vann/sanitær og byggfag. Flyktninghjelpen er arbeidsgiver og
betaler lønn/tillegg i tiden du er ute på oppdrag. De fleste
oppdrag varer i 3–6 måneder.

Fredskorpset
Statlig forvaltningsorgan som legger til rette for gjensidig
personellutveksling mellom virksomheter i Norge og Afrika,
Asia og Latin-Amerika. Bedrifter og organisasjoner kan søke
om støtte til konkrete prosjekter med den hensikt blant annet å
utveksle kunnskap, erfaringer og ferdigheter med folk i Norge
og i et utviklingsland. Flere norske bedrifter innen teknisk
virksomhet har samarbeidsavtale med Fredskorpset om
utveksling av yngre mennesker med teknisk kompetanse, blant
annet; Norplan, Sweco Norge, Cowi og Norconsult. Flere norske
organisasjoner som for eksempel KFUM/KFUK, Latinamerikagruppene i Norge og Norsk Idrettsforbund har egne utvekslingsprosjekt er støttet av Fredskorpset hvor de kan ha behov for
teknisk kompetanse. Lønn betales delvis av Fredskorpset og
delvis av organisasjonen eller bedriften.

Røde Kors
Har en gruppe med folk også med teknisk utdannelse og arbeidserfaring som kan reise ut på oppdrag for Røde Kors. De inngår
avtale med arbeidsgiver om å kunne reise ut på oppdrag på kort
varsel med ulik varighet. Av teknisk kompetanse, har Røde Kors
behov for mennesker med kunnskap om vann, sanitær, teknikk
og logistikk. De har også behov for folk med ledererfaring. RK
betaler lønn under oppdrag som kan vare fra seks uker til to år.

Kirkens Nødhjelp
Har behov for folk med teknologisk bakgrunn. KN trenger alt fra
ingeniører til rørleggere til arbeid med vann og avløp, boring
etter rent vann og rensing av vannkilder. Du kan bli en del av en
egen beredskapsgruppe som rykker ut på nødhjelpsoppdrag.
Du tar permisjon uten lønn fra jobben din og blir lønnet av KN i
utreiseperioden som ofte varer fra tre måneder til ett, to år.
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Former samfunnet
– Teknologer er sosiale innovatører som
bidrar til å forme samfunnet. Det er de som
gjennom sine oppfinnelser og teknologiske
løsninger skaper endringer og fører oss
i nye retninger. Se for eksempel hvordan
teknologien spilte en rolle i den amerikanske
valgkampen. Før var det bare penger
som var avgjørende. Men på grunn av den
moderne teknologien finnes det nå flere
muligheter til å nå fram med budskapet
sitt, sier Anna K. Tibaijuka da NITO Refleks
møtte henne under konferansen i Oslo.
Hun mener ingeniørene vil spille en sentral
rolle i arbeidet de nå skal sette i gang.

– Det er ingeniørene
som vet hvordan
alt skal gjøres
– Det er ingeniørene som vet hvordan alt
skal gjøres. Vi skal bygge ut veier,
infrastruktur som telekommunikasjon,
internett, miljøvennlig energiproduksjon,
vann og kloakkløsninger. I alt dette arbeidet
vil ingeniørene få en sentral rolle. De
er guidene som sitter med nøkkelen til
å definere hva som skal gjøres. Uten
ingeniørene vil vi ikke klare dette arbeidet
som er så viktig, sier Tibaijuka
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Trenger flere ingeniører
Norge er en av de største bidragsyterne
til UN Habitat og gir hvert år 90 millioner
kroner. En del går til drift av organisasjonen og en del går til programstøtte
til konkrete prosjekter. Seniorrådgiver i
seksjon for miljø og bærekraftig utvikling i
Utenriksdepartementet, Erik Berg ønsker
å få flere nordmenn til å jobbe i denne delen
av FN systemet. Både i organisasjonen
som har 250 ansatte og i de konkrete
prosjektene de setter i verk.
– Det er behov for kompetanse på byog arealplanlegging, boligbygging, vann
og sanitære forhold, og klimarelaterte
prosjekter. UN Habitat er det minste FN
programmet, men vi pleier å si at se har
de største utfordringene. De er også ett
av få FN programmer som jobber med
desentralisering og demokrati i forhold til
lokale myndigheter, sier Erik Berg.
Prosjektet som ble satt i gang i Oslo
i mars er bare i startgropen. Nå skal
flere pilotbyer over hele verden sette
i gang tiltak gjennom samarbeid med
lokale myndigheter. Når de har gjort sine
erfaringer, vil dette også spres til andre
deler av verden og andre byer. Erik Berg
oppfordrer interesserte til å følge med
på UD sine nettsider og på UN Habitat
sine egne nettsider hvor det annonseres
prosjekter som blir satt i gang og mulige
ledige stillinger.
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Som NITO-medlem har du
mange fordeler. Se alle på
nito.no/medlemsfordeler

Det lønner seg å være medlem

aktuelt

– Lei av at folk stigmatiserer
muslimer som en gruppe
jente kan det være litt skremmende å
ta på seg en hijab, et symbol som blir
knyttet opp mot undertrykkelse av kvinner
i Norge i dag. Man må kanskje da kjempe
mer for å vise sin styrke og selvstendighet.
Dette kan legge noen hindre sosialt. Men
det følger litt motgang med all forandring,
sier hun.
Fordommer i arbeidslivet har hun møtt få av.
– Det eneste jeg har merket er at de
jeg har vært på intervju med har vært
opptatt av om jeg plutselig vill begynne å
kle meg fullstendig anormalt og skremme
vekk kunder. Jeg tror dette er knyttet
til frykt for å ikke ha en arbeidskollega
man kan forholde seg til, miste kunder og
uvitenhet. Dette er ikke bare rettet mot
meg, men mest sannsynlig mot alt og alle
som kommer fra en annen kultur folk ikke
vet så mye om. Gjerne hvis det har vært
mye snakk om det i media.

Umera Noshin
Chaudhry er kvinne,
muslim og ingeniør.
Hun er oppgitt over
den kunnskapsløse
hijab-debatten. – Man
diskuterer for å
diskutere, ikke for å
finne en måte å leve
sammen på, sier hun.
Hans Henrik Sørensen
hh@nito.no

Hijab kommer fra ordet hajabah, det betyr
”dekke til” eller ”fjerne fra åsyn”.
– Jeg mener at det er mange måter å
dekke seg til på, og mange situasjoner
man gjør dette. Helt vanlige mennesker
uavhengig av religion. Av og til med klær,
med holdning, med ord og handling, sier
Umera Noshin Chaudhry.
Hun sier det er viktig for henne å få frem
at hennes meninger i dette intervjuet er
hennes personlige meninger, og ikke noe
hun sier på vegne av noen organisasjon
eller noen andre.
– Jeg er muslim, men er fortsatt på stadiet
jeg vil kalle lærestadiet. Jeg hører og lærer
om religion, og tror på alt jeg klarer å bryte
ned fra informasjon til kunnskap, men
fremdeles har ikke islam gått opp for meg
i sin fulle verdi. Jeg er en prematur muslim.
I mitt tilfelle kommer det frem som blant
annet at jeg ikke bruker hijab, for andre
kan det være at de ikke ber fem ganger
om dagen eller ikke oppfyller sine plikter
mot kone og familie, eller drikker alkohol.
Det er mange ting som avspeiler det.
Chaudhry sier at religion for henne er en
veiledning for å leve sitt liv best mulig og
som går eller kan gå over til å bli en livsstil.
– Det er en veldig kald forklaring, for den
avspeiler ikke de sterke følelsene for Gud
og troen, men det er et mer personlig
aspekt av religionen.
Hun sier det er viktig å huske på at islam
påbyr å dekke seg til, eller tilsløre seg.
– Etter min mening er det viktigste stedet

Bildet er arrangert. – Jeg har valgt å ikke
la meg fotografere fordi jeg mener at det
irrelevant hvordan jeg ser ut eller hvem
jeg er. Det er meningene mine jeg vil ha
frem og jeg står for alle meningene
mine, sier Umera Noshin Chaudhry.
(Foto: Caroline Roka)

– Å komme med
rett og balansert
kunnskap til både
muslimer og ikkemuslimer er bedre
å begynne med holdningen og moral. Altså
først inne hodet så utenpå.
Har møtt få fordommer i arbeidslivet
Selv er hun født og oppvokst i Norge.
Hun har gått på høgskolen, vært med i
studentforeninger, vært leder for sitt
lokallag og er i dag ansatt som ingeniør.
– Jeg har et godt forhold til kollegaer og
folk rundt meg. Jeg har bygd meg opp et
nettverk, og en identitet, som en sterk,
uavhengig og sosial jente. Hvis dette er et
normalt utgangspunkt for en norskmuslimsk
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Lei av stigmatisering
På spørsmål om det er viktig og riktig av
muslimer å ha uniformskrav på arbeidsplassene svarer hun kontant og klokt.
– Jeg er så lei av at folk stigmatiserer
muslimer som en gruppe. Hvis en individuell
person har et krav til arbeidsgiveren sin på
bakgrunn av troen sin, må det mennesket
søke om dette og forholde seg til svaret.
Det skjer over alt, ikke bare med muslimer,
men med alle folkegrupper. Jeg har en vond
rygg, og dermed har jeg fått en annen stol
på jobben. Så kan du spørre, er det riktig
av folk som har ryggsmerter å ha møbelkrav
på arbeidsplassene? I så fall hvorfor?!
– Jeg kan gå med på at muslimer kanskje
har behov som folk ikke er vant til å hanskes
med. Det blir det bare mer og mer av,
fordi det flytter flere mennesker til Norge
og kulturene blandes og skal leve med
hverandre.
Chaudhry sier det må skaffes kunnskap
fra landene disse innflytterne kommer fra
for å hanskes med disse tingene.
– Vi må innrømme at dette har vi ikke
kunnskap om og i stedet for å prøve og
feile, kan vi hente inn erfaring fra land,
steder, der disse problemene har blitt
løst på en god måte.
Dårlig håndterte diskusjoner
Den viktigste kleskoden for Chaudhry er
anstendighet, sier hun. Dette uttrykkes
både ved klær og holdning.
– I forhold til jobb er det fint om jeg kan ha
på meg vanlige klær som ikke krever nakne legger og armer og lignende. Jeg vill
ikke gått inn i en jobb som badedraktmodell

aktuelt
for eksempel, rett og slett fordi jeg som
muslim ikke ville følt meg vel med det.
Hun frykter at debatten rundt hjiab-bruk
har bidratt til økende fordommer mot og
stigmatisering av unge norskmuslimske
kvinner med akademisk suksess.
– Ja, jeg tror det. Jeg synes disse
diskusjonene skulle vært håndtert på en
helt annen måte. Staten skulle gått inn og
hentet ut informasjon fra et land med fungerende politikk på dette og tilpasset den
til Norge. Nå har det blitt skapt røre og
kaos. Noen mener at ”disse” muslimene
må ha alt tilpasset, mens andre mener at
muslimene blir tatt på med silkehansker.
Det skaper forvirring og en konflikt mellom vanlig mann i gata og hun som går

med hijab ved siden av. Det er fint og greit
å diskutere saken, men ikke med den
rammen rundt at folk føler seg urettferdig behandlet.
I debatten rundt hijab i politiet føler hun
også at rammene ble lagt helt feil.
– Alle vet at hijab er et religiøst plagg,
det er ikke tillatt i politiet med religiøse
symboler. Dermed skulle den diskusjonen
vært ute av verden. Den urettferdige
rammen rundt dette la ikke grunnlaget for
en sunn diskusjon i mine øyne.
– Man diskuterer for å diskutere, ikke for
å finne en måte å leve sammen på. Det er
ingen løsning å brenne hijaben for eksempel.
Å komme med rett og balansert kunnskap
til både muslimer og ikke-muslimer er

bedre. Da tror jeg mange ikke-muslimer
hadde fått større respekt, samt at unge
muslimske jenter som kanskje sitter i en
vanskelig situasjon med sine foreldre,
kunne funnet støtte og styrke til å finne
tiden til å modnes i religionen og utøve
den uten tvang. Jeg kan ikke se at den
brennende hijaben har hjulpet på dette.
Kanskje heller det motsatte.
Hun understreker at hun ikke har noen
tro på eller kunnskap om at unge jenter
blir tvunget til å bruke hijab, men jeg tror
at det kan forekomme at man bruker hijab
på et delt ikke-religiøst grunnlag.
– Litt for Gud og litt for familie. Kanskje
det er riktig for noen, men jeg ville ikke
klart det.

HiJAb!
Afifah har gått med hijab siden
hun var 12 år. Beslutningen
tok hun selv, for å praktisere
religionen sin best mulig.
På sykehuset i Stavanger er
hijaben til Afifah ikke et problem.
Så lenge den er ren og pen.
Mari Hult

Jeg irriterer meg over at aviser kan skrive at alle muslimske
jenter med hijab er undertrykt, og gjerne at de blir tvunget av
familien. Sånn er det ikke, sier Afifah S. Butt.
(Foto: Erik Jørgensen)

mari@nufsaid.no

– Islam sier at du skal dekke til håret, og ikke kle deg så synlig.
Derfor går jeg med hijab, og unngår tettsittende klær, sier bioingeniør Afifah S. Butt .
Afifah er født og oppvokst i Norge. I ungdommen bodde hun fire
år i Pakistan, og det var der hun knyttet hijaben over håret sitt
for første gang.
– Hvorfor? Jeg var 12 år gammel, og hijab var kult i Pakistan! Men
det var da jeg kom tilbake til Norge at jeg måtte ta det skikkelige
valget, og da bestemte jeg meg for å fortsette.
Den lille damen insisterer på at hun ikke ble presset av familien.
Faktisk så bruker verken moren eller søstrene hijab. Men for
Afifah ble det den naturlige måten å utøve islam på.
– Religionen er ikke bare noe vi lærer om, vi lever livet vårt etter
den. Ikke alle praktiserer den likt, men det er på grunn av islam
at jeg velger å bruke hijab.

– Her er det ingen problem, nei! Alle klær som blir brukt på jobben
går uansett gjennom kvalitetssikring, og så lenge hijaben er hvit
og ren er den godkjent.
Kollegene har lite å utsette på klesvalget hennes, men hun
merker nysgjerrigheten.
– Folk stiller jo spørsmål. Men jeg oppfatter det bare som sosialt
snakk, ikke som negativt. Jeg synes det er godt at de spør, så de
slipper å gå rundt og lure. Ellers så merker jeg at det er litt enklere
å stille spørsmål for de som har drukket litt. Det har vært middagsselskaper der jeg har vært sist ferdig, for med en gang jeg har
svart på et spørsmål, så er det tre nye klare for meg.
Øke forståelsen
Å snakke om religionen bidrar ifølge Afifah til å øke forståelsen
om hvorfor muslimske kvinner velger som de gjør.
– Jeg irriterer meg over at aviser kan skrive at alle muslimske jenter
med hijab er undertrykt, og gjerne at de blir tvunget av familien.
Sånn er det ikke, familier tenker forskjellig, og alle praktiserer
islam på sine egne måter. Likevel så kan jeg heller ikke stå frem
og si at ingen opplever å bli undertrykt, bare fordi jeg ikke blir
det. Alltid vil det være noen som ikke har det godt, men sånn er
det innen alle religioner. Aviser graver så dypt de kan, alt etter
hva de vil finne. Og graver du dypt, da finner du noe. I alle familier.

– Jeg var 12 år gammel, og
hijab var kult i Pakistan!
Hvit og ren
Afifah er utdannet bioingeniør fra Universitet i Oslo. I studietiden
satt hun blant annet som leder for NITOs lokallag, og nå har hun
fått seg jobb på sykehuset i Stavanger. I motsetning til enkelte
andre arbeidsplasser, vies hijaben lite oppmerksomhet der.
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smått og godt

Gjev reklamepris til
NITO-kampanje
NITO Studentenes kampanje for Frafallstelefonen fikk bronse under utdelingen
av den norske reklamebransjens gjeveste
pris, Gullblyanten. –Dette er en fjær i
hatten for NITO og ikke minst for vårt
reklamebyrå Hei!, som har laget flott
kampanjemateriell for oss, sier Arve
Christensen, kommunikasjonsjef i NITO.
Kampanjen bestod av en rekke
forskjellige elementer, men de fleste
vil huske den for at den ble frontet av
en knallrød branndør i fullt format,
som ble satt opp på alle ingeniørutdanninger i Norge som blikkfang
for NITO Studentenes sak.

Lange
menn
tjener
mest

Online-spill skal
vekke unge
ingeniører

Ikke greit
at feil navn
gir lav lønn
Professor Mahmood Arai og førsteamanuensis
Peter Skogmann Thoursie ved Stockholms
universitet gransket hva som skjedde på
inntektssiden med innvandrere fra Asia, Afrika
og utvalgte østeuropeiske land som skiftet til
et svenskklingende navn i perioden 1991–2000.
Blant de 641 personene det gjelder var
inntektsøkningen i gjennomsnitt 141 prosent
etter skifte av etternavn. Forskerne antar at
inntektsøkningen skyldes at personene har
kommet i arbeid, og at navneskiftet har gjort
det lettere for dem å få jobb.

– Det ingen små
forskjeller vi
oppdaget. I snitt
tjener de som er ti
centimeter lenger
seks prosent mer,
sier forskeren bak
en fersk undersøkelse.
Professor Dan-Olof
Rooth ved Høyskolen i svenske
Kalmar har undersøkt statistikk for
nesten en halv
millioner menn fra
de møtte til sesjon
og senere igjen
når de var mellom
28 og 38 år gamle.
Studien, som snart
skal publiseres,
viser at svenske
menns lønn er
koblet til hvor
lange de er. Og
lønnen øker med
høyden, skriver
Di.se

Ingeniørfagets image skal endres fra
støvet og nerdete til spennende og fylt
med attraktive karrieremuligheter.
En lang rekke organisasjoner og departementer står bak en ny kampanje, som
har som mål å skaffe flere ingeniører i
Danmark. En del av kampanjen er onlinespillet ”Engineers”. Det utfordrer deltagerne med spørsmål innenfor
forskjellige ingeniørretninger og byr på
viten om bygnings-,
kjemi-, design-,
og maskiningeniør.
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Mange ingeniørtunge
selskaper blant
Norges beste
Hvert år kårer Great Place to Work Institute
de beste norske arbeidsplassene. Over
100 norske bedrifter var med i årets
kåring. Prisen Great Place to Work 2009
deles ut i to kategorier, en for bedrifter
med over 250 ansatte og en for bedrifter
med mellom 50 og 250 ansatte.
Kåringen er kun blant de selskapene som
selv har meldt seg på og benytter Great
Place to Work Institutes tjenester. Bedrifter
som utmerker seg går videre til en
europeisk kåring av beste arbeidsplass.
Her er topplisten for Norge:
Store
virksomheter

Mellomstore
virksomheter

1 Tandberg

Microsoft

2 Finn.no

SAS Institute

3 Steria

Webstep

4 Statkraft

Optimum

5 Canon

Cisco

6 Berg-Hansen Reisebureau

Umoe Consulting

7 Storebrand

Kantega

8 Adecco

Devoteam daVinci

9 Bertel O. Steen

Abbott

10 Nikita

Pharmaq

smått og godt

meninger
Forventning til
årets lønnsoppgjør

www.worstcasescenarios.com
Hvordan ville vanlige mennesker klart seg i de ekstreme
situasjonene som oppstår i actionfilmer? Vel, her får du
svarene du trenger
www.elvissightingbulletinboard.com
Det finnes utrolig mange konspirasjonsteorier på nettet.
Dette er en underholdende side som holder deg oppdatert
på hvor Elvis sist er sett i levende live...

– Kommuneøkonomien er
jevnt over litt dårlig i år,
men jeg forventer minst tre
prosents lønnspålegg. I år
er det ikke mye å gå på og
vi må være realistiske med
tanke på hvor mye kommunen
Espen Drange, har råd til å gi. Vi fikk jo mye
arealplanlegger i fjor, 12–13 prosent, det
i Mandal
er med på å senke
kommune
forventningene.

www.geocities.com/SouthBeach/Sands/7085
Alle dumme ting samlet på et sted. Morsomt.
www.steinalder.no
For 11.000 år siden begynte steinalderen i Norge.
Selv om det er lenge siden, vet man likevel mye om
hvordan livet artet seg den gangen. Litt sært kanskje,
men veldig spennende.
www.gwally.com/pranks
Trenger du tips til en strålende 1. aprilspøk?
Gled deg til å teste ut disse!

– Jeg har ingen forventning
til årets lønnsoppgjør fordi
ryktene sier at vi ikke får
noe. Derfor har jeg ingen
forhåpninger og er fornøyd
om det blir et par prosent.

Familien bremser
menns karriere

Pål Garcia de Presno, ingeniør i
GK Norge i Kristiansund

En studie gjort av Sigtona Halrynjo ved Arbeidsforskningsinstituttet viser at også menn som jobber deltid og tar større del
av omsorgsansvaret hjemme kommer dårligere ut karrieremessig.
Mennene i studien som var i karriereposisjon (mye jobb/lite
omsorgsansvar) opplevde at de hadde gode karrieremuligheter,
økonomisk trygghet og uavhengighet, en interessant jobb, et
engasjerende jobbfellesskap og høy jobbstatus. Det ble imidlertid
svært liten tid til familie, fritidsaktiviteter og et sosialt liv for øvrig.
Mennene i omsorgsposisjon (lite jobb/mye omsorgsansvar), med
deltidsstillinger, nøt å kunne bruke mye tid sammen med barn og
familie på en meningsfull måte. De nøt også at de ikke måtte
være hovedforsørger, ettersom de hadde en partner
med høyere inntekt. De måtte imidlertid forholde seg til
en langt mer usikker situasjon hva angikk økonomisk
uavhengighet og framtidig karriere.

– Vi er underbetalte på norske
sykehus og folk slutter
for å begynne i det private
næringsliv. Jeg forventer
en del av årets lønnsoppgjør
fordi vi har vært moderate
en periode, men nå vil vi ta
inn på de andre.
Inger Ann Hagen, bioingeniør i Helse Stavanger
– Jeg tror det blir bortimot
nulloppgjør i år. Levekostnadene har stort sett
gått ned, og jeg vil heller
beholde en lav rente enn å
få lønnsøkning. Det kan jo
hende det blir noe, men jeg
har ikke store forhåpninger.

Flere studenter – et
resultat av finanskrisen

Knut Arne Kristensen, ingeniør i Lyngdal kommune

Søkertallene til høyere utdanning kan gå opp med
mellom 10 og 20 prosent på grunn av finanskrisen,
mener utdanningsforsker. Mange hevder at
man allerede nå vil merke en dramatisk
økning i søkingen til høyere utdanning. Det
er ikke første gang høy arbeidsledighet
får flere til å søke høyere utdanning.
Under lavkonjunkturen på slutten av 80og begynnelsen av 90-tallet økte søkningen
til høyere utdanning med mellom 60 og 70
prosent i løpet av en femårsperiode.

– Jeg håper vi får så mye
som mulig med tanke på
lønn, vi må få betalt på
samme nivå som andre i
samfunnet. Pensjonsoppgjøret har jeg ikke
tenkt så mye på.
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REALFAGSMORRO: Elevene fra Tokerud Skole er noen av de over
200 elevene som ukentlig kommer til Universitetet i Oslo sitt
TENK prosjekt for å lære mer matte. Her er de dypt konsentrert om
månedens praktiske konkurranse. Bygging av skliekonstruksjon
av papir, teip og stifter.

Realfagsoptimisme
til en milliard kroner
Praktiske øvelser og fokus på nytteverdi har gjort norske elever
mer opptatt av matte og naturfag. For en prislapp på nesten en
milliard kroner ser det ut som myndighetenes realfagsatsning
har gitt resultater. NITO Refleks har sett på hva som virker.

NITO refleks SER PÅ REALFAGSSATSINGEN

Det går framover for realfagene. Dugnaden som er gjennomført de
siste sju til åtte årene har vært dyr, men ser ut til å gi resultater.
Norske elever er blitt bedre i matte og søker seg i større grad til
teknologiske utdanninger.
faget hadde vært forsømt i mange tiår. Innsatsen hadde til da
vært for fragmentert, sier tidligere utdanningsminister Kristin
Clemet (H). Hun sto for en av de første sentrale satsningene på
realfag da hun la fram femårsplanen ”Realfag, naturligvis” i
2002. Strategien hadde som formål å styrke kompetanse og
motivasjon for realfag både hos elever og lærere, og øke interessen for realfag hos allmennheten. I årene som fulgte ble denne
strategien etterfulgt av nye strategier og handlingsplaner. Myndighetene har
brukt store ressurser på oppfølgingen av disse strategiene og
handlingsplanene.
Fordi satsingen har gått på tvers av budsjetter og departementer,
har ikke Kunnskapsdepartementet en fullstendig oversikt over
hvor mye penger som myndighetene har brukt. Trolig er det blitt
brukt over en milliard statlige kroner. I tillegg har mange andre
aktører vært involvert i rekrutteringskampanjer, opplæring av
lærere, inspirasjonsarrangementer for elever, omlegging av studier
og imagebygging. Blant annet har NHO, NITO, TEKNA, Utdanningsdirektoratet, RENATE-senteret, Naturfagsenteret, Matematikksenteret, Vox, Forskerfabrikken og hver enkelt høyskole og
universitet bidratt med sitt. Felles mål har vært å øke interessen
for og kunnskapene i realfag, i barnehage, skole, høyere utdanning
og forskning.
Sju år etter mener Kristin Clemet selv det er for tidlig å si noe
bastant om hvordan effekten har vært.
– Skolen er en seig materie som tar lang tid å endre. Den lave
interessen og det lave kunnskapsnivået i realfagene hadde gått
nedover i mange tiår. Det tar lang tid med vedvarende sterk
innsats for å rette opp i en negativ utvikling, sier Kristin Clemet,
som i dag er daglig leder for den liberale tankesmien Civita.

Hanne Borgen Vassnes
hanne.borgen.vassnes@gmail.com

Dette tusenåret startet dårlig for teknologi og realfag i Norge.
Internasjonale tester viste at norske 15 åringer var dårligst i
Norden i matte, og naturfagskunnskapene ble stadig verre. De
hadde færre realfagstimer enn elever i andre land og svært få
valgte grunnleggende fag som fysikk og matte på videregående
skole. Få norske elever ville studere teknologiske fag videre. For
lærernes del var det ikke bedre. De hadde internasjonalt sett et
lavt kunnskapsnivå i realfagene og få tok etterutdanning. Den
dalende interessen for realfag startet allerede på 70-tallet, men
har blitt verre mot slutten av 90 tallet. Dette fikk naturlig nok
ringvirkninger. Innen høyteknologisk industri, olje- og gassvirksomhet, men også innenfor byggenæringen og offentlig sektor
var teknologisk kompetanse blitt en knapp ressurs. Hele det
norske samfunnet sto i fare for ikke å kunne dekke etterspørsel
etter tjenester som krever teknologisk utdannet arbeidskraft.
Det var en trend som hadde gått for langt i feil retning.
Situasjonen krevde handling.
En milliard
– Realfag er viktig i et høyteknologisk samfunn og satsingen på

FAKTA Planer og penger
”Realfag naturligvis – strategi for styrking av realfagene”
2002–2007.
Tiltaksplaner tilknyttet denne.
Strategiplan 2006–2009 ”Et felles løft for realfagene”
Tiltaksplan 2006, 2007–2008, 2009

– Satsingen på realfag
hadde vært forsømt
i mange tiår.

Hva er pengene brukt til?
Kostnader direkte knyttet til tiltak i forbindelse med “Realfag,
naturligvis”: ca 150 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader
knyttet til timetallsutvidelse og andre strukturelle tiltak som nye
læreplaner, større utviklingsprosjekter, generelle styrkingstiltak
i høyere utdanning og i forskning som alle skal ta et spesielt
hensyn til realfag.
Fordi satsingen har gått på tvers av budsjetter og departementer,
har Kunnskapsdepartementet ikke en fullstendig oversikt over
hvor mye penger myndighetene har brukt.
I forbindelse med ”Et felles løft for realfagene” som kom i 2006
har Kunnskapsdepartementet regnet ut at 75 mill kroner kan
knyttes direkte til kostnader forbundet med gjennomføringen
av strategien. I årene 2007-2008 anslås kostnadene til 225
mill. kroner. I tillegg til kostnader forbundet med utarbeidelsen
av alle strategiene (ca. 2 mill.), anslås kostnadene til i overkant
av 450 millioner kroner.
I tillegg kommer også utgifter i forbindelse med økt timetall og
styrking av opplæringen i matematikk, utvikling av nye læreplaner,
nasjonale prøver og tiltak knyttet til kvalitetsvurderingssystemer
og praksisrettede forsknings- og utviklingsprosjekter.
Det er også kostnader forbundet med avskriving av studielån
for realister som vil bli lærere.
Anslag Kunnskapsdepartementet har kommet med antyder til
sammen rundt en milliard kroner.

Går fremover
Men det kan se ut som det går framover. Den internasjonale
TIMSS undersøkelsen viser at, av 4. Klassinger i 70 land, har
norske elever blitt bedre i både matte og naturfag. Flere elever
velger realfag på videregående skole og det har vært en klar økning i
både opptak og søkning til ingeniørutdanninger og høyere teknologisk
utdanning på mastergradsnivå. På enkelte ingeniørhøyskoler har de
doblet søknadstallene på få år. Den generelle interessen for vitenskap
og teknologi ser ut til å øke. Blant annet har besøkstallene på de
regionale vitensentrene økt med 40 prosent de siste to årene.
Lover videre satsing
Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) er fornøyd med at
satsningen på realfag har gitt positive resultater, men sier at
arbeidet langt fra er over. I likhet med tidligere utdanningsminister
Kristin Clemet, mener han det tar tid å snu en slik langvarig trend.
– Det er veldig bra at satsingen har gitt både bedre faglige resultater
og økt rekruttering. Men selv om en nedadgående trend har snudd,
er vi langt fra fornøyde med dette. Vi vil jobbe for å forbedre
resultatene ytterligere, sier Solhjell til NITO Refleks.
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framtiden vil være en sentral møteplass for utdanningsmyndigheter,
næringsliv og organisasjonene i arbeidslivet. På den måten ønsker
statsråden at prioriteringene framover blir gjort i samråd med
alle involverte aktører.
– Ikke minst er tiltak for å styrke lærerkompetansen et sentralt
virkemiddel. Læreren spiller en nøkkelrolle både for å styrke elevens
kompetanse, men også for hvordan realfagene fremstilles, sier
kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell til NITO Refleks.
Det skal forskes videre for å finne ut mer om hvilke tiltak som virker,
men disse tiltakene mener departementet har hatt betydning for
den fremgangen vi ser i dag:
• Styrking av lærerens faglige kompetanse.
• Formidling av gode og varierte arbeidsmåter i undervisningen
i skolen. Mindre individuelt arbeid og mer tilbakemelding til
elevene.
• Mer systematisk opplæring med nye læreplaner og nasjonal
kartlegging og prøving.
• Kjennskap til hvilke yrkesmuligheter utdanningen gir.
Her er samarbeid med næringslivet er viktig.
• Positive opplevelser i oppveksten gir positive holdninger til
realfag.

Solhjell mener flere aktører har bidratt til resultatene. Arbeidet som
bedrifter og bransjeorganisasjoner gjør for å synliggjøre fagene
og øke interessen for å velge en karriere innenfor teknologi og
realfag, har hatt stor effekt. Han sier myndighetene vil satse
videre både på kvalitet og rekruttering til realfag.
Satsingen på realfag er ikke et prosjekt som går utenfor det
ordinære utdanningssystemet, men som skal være en del av
det. Det betyr at realfag blir vurdert i alle større innsatser, som
timetallsutvidelse, nye læreplaner, større utviklingsprosjekter
som gjelder alle fag, videreutdanning av lærere, utvikling av lektor II ordningen, generelle styrkingstiltak i høyere utdanning og i
forskning, sier Solhjell.
Forsker videre
Nå skal det forskes videre for å belyse utfordringene knyttet til
realfagene, blant annet gjennom Naturfagsenterets og Renatesenterets prosjekter.
– Vår målsetting er at norske elever skal prestere bedre i realfagene
og at flere, særlig jenter skal velge, og gjennomføre, realfaglige
studier, sier Solhjell.
Han sier at Nasjonalt forum for realfag, hvor også NITO er med, i

Naturfaglek for
fremskritt
Norske elever gjør det bedre i
matte og naturfag. På Grefsen
skole i Oslo har de satset på
praktisk undervisning og kursing
av lærere. En medisin som trolig
har bidratt til framskritt også
andre steder i landet.

– Få teste tannreguleringen din Lotte, er den magnetisk, fniser
venninnene i klasse 5 b på Grefsen skole til Lotte Solheim
Johannessen og stikker magneten de alle har fått utdelt inn i
munnen til klassevenninnen. (Foto: T. Xavier Floyd)
Hanne Borgen Vassnes
hanne.borgen.vassnes@gmail.com

– Få teste tannreguleringen din Lotte, er
den magnetisk, fniser venninnene i klasse
5b på Grefsen skole til Lotte Solheim
Johannessen og stikker magneten de alle
har fått utdelt inn i munnen til klassevenninnen. Magnetisme står på timeplanen
når Hanne S. Finstad fra Forskerfabrikken
besøker Grefsen Skole. Her i denne ”pilotklassen” har hun testet ut nye eksperimenter
som Forskerfabrikken igjen har lært bort til
lærere på mer enn 60 Osloskoler. Hensikten
er at elever i Oslo skal få en naturfagsundervisning som er inspirerende og mer
praktisk enn tidligere. Ved å gjøre forsøk
og drive egne forskningsprosjekter, er
håpet at elevene skal få en dypere
forståelse for naturfaglige begreper og

bli flinkere i naturfag.
– Da vi startet med disse kursene viste
det seg at veldig mange lærere ikke brukte
praktiske eksperimenter i naturfagsundervisningen. Ved å utvikle gode og
pedagogiske forsøk, skal vi gjøre det lettere
for lærerne å gjøre undervisningen
morsommere og mer praktisk, forteller
Hanne Finstad som er daglig leder i
Forskerfabrikken.

– Etter at jeg har
forsket har jeg blitt
flinkere i naturfag
Ser klare forbedringer
Den startet som en ideell organisasjon
som holdt forskerkurs for barn på
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kveldstid. Nå har de både sommerkurs
for elever og praktiske naturfagskurs for
lærere. Forskerfabrikken er nylig utpekt
til en sosial entreprenør for firmaet Ferd,
og får gjennom dette økonomisk støtte til
å spre fritidskursene sine til andre steder
i Norge. På Grefsen skole og flere andre
skoler har elevene også deltatt i prosjektet
Forskerdiplom, utviklet i samarbeid med
Nysgjerrigper og Naturfagsenteret.
Hele 5. trinn på Grefsen skole har gjort
forsøk helt siden andre klasse, levert
rapporter, og fått utdelt forskerdiplom
hvert år. Og resultatene har ikke latt
vente på seg. Fra å være midt på treet
da alle Osloskolene ble testet i naturfag i
2007, rykket Grefsen, med dette årstrinnet, opp til en sjuende plass av 100
Osloskoler i 2008. Finstad forteller også
at elever på skoler hvor lærerne deltok på
Forskerfabrikkens naturfagskurs i 2007,

NITO refleks SER PÅ REALFAGSSATSINGEN
viste klare forbedringer i faget da de ble
testet i 2008.
– Gledelig
Osloskolen er ikke det eneste stedet hvor
det er blitt satset på praktisk undervisning.
Satsingen på realfag i alle alderstrinn
har gitt resultater. Den Internasjonale
kartleggingstesten TIMMS viste i 2007
at norske 4. klassinger er blitt flinkere
i både matte og naturfag siden forrige
gang testen ble tatt i 2003. Testen
gjennomføres hvert fjerde år og Norge
har deltatt tre ganger tidligere.
– Framgangen er gledelig og viser at mye
av det som er gjort har gitt resultater, sier
forsker Liv Sissel Grønmo ved Institutt
for lærerutdanning og skoleutvikling ved
Universitetet i Oslo.
Hovedmålet for TIMSS er å samle inn data
som gjør det mulig å sammenlikne realfagsundervisningen i deltakerlandene. De ser
på rene resultater, men også på lærerens
kompetanse, undervisningsmetoder,
leksesjekk, testopplegg og kunnskaper
innenfor ulike fagområder. Norge ligger
fremdeles dårlig an i forhold til de 70
deltakerlandene det er naturlig å sammenligne seg med, men har altså blitt bedre.
Sissel Grønmo er ansvarlig for gjennomføringen av testen i Norge. Hun tror det
er flere årsaker til forbedringene.
– Kursing og etterutdanning av lærere,
den generelle oppmerksomheten rundt
dårlige resultater i realfag, økt timetall og
innføringen av Kunnskapsløftet, har alle
bidratt til forbedringene. Samtidig er det
satt fokus på nasjonale vurderingssystemer,
som også kan ha bidratt, forklarer Grønmo.
– Gøy med naturfag
Elevene på Grefsen skole er i gang med

Osloskolen er ikke det eneste stedet hvor det er blitt satset på praktisk undervisning.
Satsingen på realfag i alle alderstrinn har gitt resultater. (Foto: T. Xavier Floyd)
enda et nytt forsøk. Magnetpinnen de har
fått utdelt skal testes på en liten boks full
av jernspon. Selv når de holder magneten
noen centimeter under boksen beveger
sponet seg. Hanne S. Finstad gjennomgår
på tavla hva fjernkraft går ut på og forteller
om tyngdekraft og magnetisme. Elevene
skriver det ned i bøkene sine.
– Hva om du fester en stor jernplate på
ryggen og henger en stor magnet oppe i
lufta, tror du vi kan fly da, foreslår
Torstein Nystrøm.
Lotte har fått testet både øredobbene
sine og tannreguleringen og bekreftet at
ingen av delene inneholder enten nikkel,
jern eller kobolt. For hun har lært at det
er bare disse metallene som blir tiltrukket

av magneter.
– Det er gøy med naturfag. Det er gøy å
forske og finne ut nye ting. Etter at jeg
har forsket har jeg blitt flinkere i naturfag,
forteller Lotte Solheim Johannessen.
Det er det også flere av elevene som er
blitt. Lærer Mona Frestad har vært på
kurs i regi av Forskerfabrikken og har
opplevd at naturfagsundervisningen har
blitt bedre tilrettelagt for læring.
– Ved å gjøre forsøk i praksis og skrive
rapporter, lærer de både å organisere
ting, de husker bedre og får en annen
forståelse for stoffet. De får også trening
i å skrive norsk og å samarbeide. Det har
vært veldig vellykket, konstaterer lærer
Mona Frestad.

Praktisk utdanning fenger
Begge hadde fagbrev og noen års yrkeserfaring før de startet
ingeniørutdanningen, Stian som elektriker, og Roar som automatiker. De er av de få heldige som får kombinere studiene med
arbeid i en av de lokale bedriftene på Kongsberg. Tre dager i
uken er de og to andre bachelorstudenter i full jobb i bedriften.
To dager sitter de på skolebenken ved ingeniørutdanningen på
Høyskolen i Buskerud. I løpet av fire år får de en bachelorgrad i
ingeniørfag og elektroautomasjon.

Flere søker seg til ingeniør- og
teknologiutdanninger. Særlig
har høyskolene som satser på
praktisk utdanning lykkes med
rekrutteringen.

Lærer mer
– Det er veldig nyttig å kunne se hvordan teorien vi lærer på
skolen blir brukt i praksis, sier Stian Lein.
Bare for kort tid siden ble han satt til å måle trykk på en komponent
som skal kunne brukes ned imot 4000 meter under havoverflaten.
Samtidig holdt de på med utregning av trykk og resonans på
skolen.
– Selv om jeg tror vi må jobbe mer enn de som bare går på høyskolen, tror jeg vi får en helt annen forståelse for hva vi holder
på med, mener Roar Gjærvold.

Hanne Borgen Vassnes
hanne.borgen.vassnes@gmail.com

I verkstedet hos FMC Technologies Subsea Systems på Kongsberg
jobber studentene Stian Lein og Roar Gjærvold sammen med
både sivilingeniører, ingeniører og andre fagfolk. De er med og
tester systemer som er utviklet ved bedriften som leverer
undervannsløsninger for oljeindustrien.

15

Praksis lønner seg
De fire siste årene har det vært en økning i søkningen til teknologiske
utdanninger. Det viser tall fra Samfunnsvitenskapelig datatjeneste
og Database for statistikk om høgre utdanning. Flere søker seg
til disse studiene, flere har fagene som førsteprioritet, og flere
studenter er blitt tatt opp. Blant annet var det hele 23.857 søkere til ingeniørutdanninger i 2008. Det er en økning på 26 prosent
i forhold til 2004. Den største økningen i reelle tall har kommet på
de største studiestedene. Men på mindre studiesteder har de som
satser på praktisk utdanning, hatt stor økning i søkertallene. På
Høyskolen i Gjøvik doblet de søkertallene fra 2004 til 2008, mens
Høyskolen i Buskerud fikk 70% flere søkere i samme periode.
Begge høyskolene har satset på et tett samarbeid med industrien
i lokalmiljøet. På Kongsberg mener de denne tette kontakten med
industrien har hatt mye å si.

– Vi får en helt annen forståelse
for hva vi holder på med
I verkstedet hos FMC Technologies Subsea Systems på Kongsberg
jobber studentene Stian Lein og Roar Gjærvold sammen med
både sivilingeniører, ingeniører og andre fagfolk. – Det er veldig
nyttig å kunne se hvordan teorien vi lærer på skolen blir brukt i
praksis. (Foto: Jørn Vad)

Fenger jenter
– Vi har snudd på tankegangen om at utdanningen bare foregår i
akademia, forteller rektor ved HiBu, Kristin Ørmen Johnsen.
I år startet de første studentene på Industribachelor. For tre år
siden startet de en Industrimaster hvor de første studentene uteksamineres neste år. I tillegg har HiBu satset på rene jentetiltak
som har bidratt til en liten økning i antallet kvinnelige studenter.
Alle kvinnelige studenter får en kvinnelig ”mentor” i en av bedriftene
i Kongsberg som skal følge opp studenten under hele studietiden.
Noen år tilbake forsøkte de også med mer kontroversielle jentetiltak som å dele ut gratis PC og et reisestipend til alle nye kvinnelige
studenter. Det skapte rabalder og førte til en klage til likestillingsombudet som de senere vant. Men fra å ha ingen kvinnelige søkere
til ingeniørstudiene i 2006, har de nå nesten 10% kvinnelige studenter.
– Vi har fremdeles alt for få jenter på studiet, men den store økningen
av jenter kom etter spesiell satsing. Særlig tror vi mentorordningen
har gjort studiet mer attraktivt, forteller Arvid Siqveland.

De får lønn de dagene de er på jobb, og selv om selve studiet tar
ett år lenger tid enn for dem som bare sitter på skolebenken,
slipper de å ta opp studielån. Samtidig binder de seg til å jobbe
ett år i bedriften når de er ferdig.
– Det er kremen av kandidater vi har her hos oss. De er både gode
til å jobbe og smarte i hodet, forteller HR ansvarlig for studentene
hos FMC Technologies Subsea Systems, Kristin Ruud Eriksen.
For industrien på Kongsberg er samarbeidet med høyskolen
viktig. Det er viktig for arbeidet med å rekruttere nye kvalifiserte
ansatte.
– Det er klart vi har en tanke bak å være med på et slikt opplegg.
Vi er avhengig av å bygge opp nødvendig kompetanse for vår
virksomhet, og gjennom dette får vi knyttet til oss de beste
studentene. Det er de flinkeste som får være med på dette,
forteller Kristin Ruud Eriksen.

Viktig for industrien
Industribachelorstudentene hos FMC Technologies Subsea Systems
jobber hardt, både med studiene og i jobben de gjør i bedriften.

Ren matteglede!
Matte og naturfag kan være både gøy, utfordrende og sosialt.
Det har elevene i matteprosjektet TENK ved Universitetet i Oslo
lært. Nesten to hundre og femti elever er innom universitetet
hver uke for å drille mattekunnskaper og for å spise pizza.
Hanne Borgen Vassnes
hanne.borgen.vassnes@gmail.com

Det klippes og limes og skravles i kantina
på Kjemisk Institutt på Universitetet i
Oslo. Noen ler og roper. Den ene brilliante
ideen høres ut til å overgå den andre.
Ved noen av bordene er det vanskelig å
komme til orde.
I dag er det den månedlige sosiale kvelden

og de er nesten to hundre elever. De er
delt inn grupper på rundt ti og innen en
viss tid skal de lage en rutsjebane for
klinkekulen alle har fått utdelt. Målet er
enten å få kulen til å gå fortest mulig
gjennom banen, eller til å hoppe høyest.
For å gjøre konkurransen enda mer
spennende er det også laget en pris for
den mest kreative banen.
– Konkurransemomentet er veldig viktig.
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Vi kan ikke la dem gjøre oppgaver uten at
det er en viss form for premiering til den
beste. Det har vi erfart, ler mastergradsstudent i meteorologi Margrethe Lunder.
Hun leder prosjektet TENK på Universitetet
i Oslo.
Oppmuntrer
TENK prosjektet startet opp i 2006 etter
initiativ fra Kunnskapsdepartementet og

NHO. De bidrar også økonomisk i prosjektet
sammen med hovedsponsorene Det Norske
Veritas og Statkraft.
Det er studentene selv som styrer opplegget i samarbeid med UiO. Hensikten
med tiltaket er å gi elevene som kommer,
en opplevelse av at matte og naturfag har
en praktisk nytteverdi. De skal oppleve at
de mestrer det, og at de lærer mer om
hvordan det kan brukes videre i studier
og jobbsammenheng.
Elevene skal oppmuntres til å velge realfag på videregående, noe som også vil gi
dem flere muligheter framover. Et virkemiddel er å vise fram gode rollemodeller
blant studentene og representantene
som kommer fra de ulike bedriftene.

å gjøre noe som er nyttig for samfunnet.
Margrethe valgte meteorologi fordi hun
ønsker å jobbe med miljø- og klimaspørsmål.
Hun har alltid vært interessert i matte og
naturfag og ønsket å bruke det til noe viktig.
At realfag er nyttig, er også noe av det
de ønsker å formidle til elevene i TENK
prosjektet. Hun håper å kunne nå fram til
de elevene som har gode forutsetninger
for å klare realfag, men som ennå ikke
har fattet interessen. Hver uke hjelper
hun og 30 studentkolleger elevene fra siste
året på ungdomskolen, og de to første
årene på videregående, med å regne matte.
Studentene i TENK prosjektet har selv reist
rundt på skoler i Oslo og noen steder i
Akershus for å verve elever til å delta.

Gode forbilder
– Forskning gjort blant annet av sosiolog
Camilla Schreiner viser jo at elever ikke
lenger velger hva de vil bli, men hvem
de vil være. Da er det viktig at de ser
at vi som studerer matte, fysikk, kjemi
og andre realfag ved universitetet, er
helt normale mennesker. Særlig tror jeg
dette er viktig for jentene. De har ikke
så mange rollemodeller innenfor realfag,
sier Margrethe Lunder.
Selv er hun ganske representativ for
dagens skoleelever. De velger ut i fra
hva de liker, men har også et behov for

– Vi kan ikke la dem
gjøre oppgaver uten
at det er en viss
form for premiering
Annerledes undervisning
Tre dager i måneden er det matteregning
som står på timeplanen. Da møter de i
mindre grupper med en egen ”studentmentor”. De gjør ikke mattelekser, men

Lynn Badu, 16 år,
Berg videregående
skole, Oslo
Kom hit for første
gang i januar.
Nnaka Eribe, 16 år,
Berg videregående skole, Oslo
Begynte i januar.

– Jeg kommer hit fordi
jeg vil bli flinkere i
matte. Også er det
ganske gøy.

Ida Gåserud 15 år
Tokerud skole, Oslo
Har vært med på
TENK prosjektet i et
halvt år. Kommer til
Universitetet i Oslo
en gang i uka.

– Jeg liker både
matte og naturfag
og går hit for å
forbedre mattekunnskapene mine.

Ali Ahmed, 15 år, Tokerud skole, Oslo
Vært med siden i høst og kommer til UiO en gang i uka.

løser andre matteoppgaver sammen i
grupper. En dag i måneden er det sosial
kveld for alle som er med i prosjektet. Da
begynner de med en presentasjon fra en
bedrift. Resten av kvelden er det konkurranser. De har bygget vannraketter,
laget sjokoladeis av flytende nitrogen,
hatt tørriscurling og konkurrert om hvem
som kan bygge den høyeste og sterkeste
konstruksjonen av binders og sugerør.
I dag er det klinkekulerutsjebanen som
engasjerer elevene.
– Prøv det andre hoppet, vinkelen var
mindre og jeg tror kula fikk bedre fart
med den, sier Nnaka Eribe .
– Jeg syns unnarennet er for bratt. Kulen
bare detter ned. Vi må la den rulle mer,
foreslår Lynn Badu. De er begge 16 år og
går på Berg Videregående skole i Oslo.
De er av ferskingene i TENK prosjektet og
har bare vært med i noen uker. Flere av
de som kommer har vært med i opp til et
par år. Felles for de fleste er at de ønsker
å bli flinkere i matte.
I dagens byggeprosjekt har de beregnet
fall, fart og vinkler. Elevene fra Berg og
Sandvika videregående skoler er fornøyd
med resultatet. Etter å ha byttet ut hoppet
med et med mindre vinkel triller kulen i full
fart nedover unnarennet og spretter under
bordet til laget ved siden av. Alt til stor
begeistring for de unge konstruktørene.

– Jeg merker jeg får til
oppgaver i matte som jeg ikke
fikk til før. Jeg skjønner det
bedre når jeg regner matte
her, enn når jeg er på skolen.

Even Nesse, 16 år, Sandvika videregående skole
Er her for første gang i dag.

– Jeg kommer hit fordi jeg
vil bli flinkere i matte. Matte
er viktig hvis du skal ha en
ordentlig jobb. Jeg får til
mer etter å ha gått her, og
da er det gøy å regne.

– Jeg hadde lyst til å prøve
dette fordi det virker som et
godt tilbud. En fin mulighet
til å bli bedre i matte. Jeg
kommer nok igjen.
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Designsatsing gav
pris og penger
For første gang er teknisk utstyr hedret
med Norges gjeveste designpris, Hedersprisen fra Norsk Designråd. Det kom som
en overraskelse på ingeniørene i SeaBed
Geophysical.
Dordi Digre
Dordi.digre@nito.no

Bortsett fra marulken dypt nede i havet,
er den seismiske sensoren CASE Abyss
den mest gjennomdesignede skapningen

som ferdes på 3000 meters dyp. Så godt
arbeid har ingeniørene i SeaBed Geophysical
og designerne i Abyssus Marine Services
gjort, at en teknisk innretning for første
gang er tildelt Hedersprisen for god design
av Norsk Designråd.

Det
Det er
er best
best åå være
være på
på
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Industridesign er et effektivt verktøy. Det er
ikke bare et interessant design som kommer
opp, men funksjonene forbedres også ved
at man greier å smelte sammen egenskaper
som har like trekk, mener teknisk sjef i
SeaBed Geophysical, Fredrik Næs.
(Foto: Norsk Designråd/Trond Sørem)
Effektivt salgsobjekt
Alle gamle forestillinger om seismiske
sensorer ble lagt i skuffen da SeaBed
Geophysical skulle lage en ny sensor for
geofysisk kartlegging på store havdyp. Den
lille nisjebedriften i Trondheim opererer i
et marked med store aktører og tilsvarende
ressurser. De store selskapene driver
hovedsakelig leting med tauede lyttekabler
etter båt, mens SeaBed kobler lytteutstyret
direkte til havbunnen. Dermed kan de
operere rundt plattformer, rørledninger og
ankerfester, områder som har mye aktivitet.
For å bli lagt merke til blant oljeselskapene
ville de lage et produkt der formen utrykte
funksjon og identitet utad, samtidig som
sensoren ble et effektivt salgsobjekt. Det
viste seg å være et smart trekk, for nå

næringsliv
tikker ordrene inn.
– Produktet har faktisk blitt et viktig
hjelpemiddel for å forklare systemet vårt
for kundene. Utformingen er iøynefallende
og unik, og gjenspeiler tjenestens identitet
på en svært god måte Vi tar gjerne med
en modell av CASE Abyss i salgsmøter, og
vi ser at oljeselskapene husker oss bedre
når vi kan koble presentasjonene våre til
noe visuelt og håndfast, forteller Fredrik
Næs, teknisk sjef hos SeaBed Geophysical.

– Industridesign er
et effektivt verktøy
Kniven på strupen
I utgangspunktet hadde SeaBed lang
operativ erfaring med å bruke noder til å
hente inn seismiske data fra havbunnen.
Ingeniørene hadde altså inngående teknisk
kunnskap, blant annet på grunn av et
dypvannsprosjekt de kjørte med BP i
Houston i en toårsperiode fra 2002. Da
ble teknologien testet ned til 2300 meter,
i konkurranse med et amerikansk selskap.
– Vi tapte jobben, noe vi syntes var litt
merkelig. Dette var det ikke noe å gjøre
med, men det førte til at vi fikk vi kniven
på strupen. Skulle vi fortsette eller ikke,
det var spørsmålet, forklarer Næs.
Fasiten vet vi, og den amerikanske
konkurrenten skal vi komme tilbake til.
Idéblokka kom på bordet, og jobben
fortsatte. Med en teknisk spesifikasjon
og tilsynelatende uforenelige krav, var
det behov for hjelp utenfra. Bare det å
kombinere lav pris med liten størrelse var
utfordrende med tanke på at den kvalitet
innsamlede data må holde.
– Om du tenker tradisjonelt og bygger en
funksjon på en annen blir det ofte stort og
stygt. For at dette ikke skulle ta av på pris
og størrelse, måtte vi bryte ned designet
i nodenes funksjonelle bestanddeler. Da var
det naturlig å hente inn hjelp fra en industridesigner, forteller SeaBeds tekniske sjef.
Industridesign – effektivt verktøy
Nå er det langt fra alle som ville tenkt
slik, og Næs innrømmer at industridesign
er noe han har fusket litt med selv også.
Han er opprinnelig utdannet sivilingeniør
i teknisk fysikk, den gang NTNU het NTH,

men hoppet etter mange år i Western
Geco, av karusellen for å begynne på
mastergradsstudiet i industridesign ved
Arkitekthøgskolen i Oslo. Men etter noen
måneder som student kom et jobbtilbud
han ikke kunne avslå, og det ble med
forsøket for Næs.
– Industridesign er et effektivt verktøy.
Det er ikke bare et interessant design
som kommer opp, men funksjonene
forbedres også ved at man greier å
smelte sammen egenskaper som har like
trekk. Vi vil gjerne bruke en slik tilnærming
senere også, men det er viktig at man
setter sammen et team på en ordenlig
måte. Industridesigneren kan ikke komme
inn til slutt og pakke inn produktet. Det
er verdiløst for oss som teknisk bedrift,
styling er ikke noe vi betaler penger for.
Oppkjøp sikret utvikling
Næs skjønner at folk kanskje ikke ser
poenget med å legge så stor vekt på design
av et produkt som ikke en gang er til salgs.
Men det var viktig for SeaBed og få et
produkt som kunne fungere optimalt samtidig som de hadde kontroll med kostnadene.
– Vi hadde mye teknisk kunnskap mens
designerne hadde metoden for å behandle
alle grensesnitt som nodene har. De skal
fungere på dekk, i vannet, ved manuell og
maskinell håndtering og de skal kunne
stables.
SeaBed Geophysical startet for drøyt
ti år siden, og slet lenge med å kunne
finansiere utviklingen av CASE Abyss. I
2006 ble de imidlertid oppkjøpt av SeaBird
Exploration, noe som gjorde det mulig å
satse på en industriell utvikling av noden.
– Det var helt avgjørende for at vi valgte
å satse på industridesign av CASE Abyss,
forteller Næs.
Første designpris til ingeniørbragd
CASE Abyss er det første tekniske objektet
som har fått Hedersprisen for god design
av Norsk Designråd. Og det er ikke til
å legge skjul på at mottagerne selv ble
en smule overrasket over å få Norges
høyeste designutmerkelse.
– Vi var i utgangspunktet litt usikre på om
det var noen vits å søke. Jeg trodde det
var litt snevrere rammer for hva som ble
tildelt prisen, forteller Næs.
Men juryen falt for at industridesigner
Nenad Pavel fra Abyssus Marine Services
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var såpass involvert i designprosessen
helt fra starten.
– Han har vært med helt fra vi bestemte
oss for å plukke fra hverandre alt og
begynne på nytt, og jobbet hos oss i
Trondheim i åtte måneder under utviklingen.
Det har vært helt nødvendig for å komme
inn i problemet i en så kompleks oppgave,
mener Næs.
Også underleverandørene har vært
involvert i prosessen fra sensoren lå
på tegnebordet. Designet er utviklet på
grunnlag av deres produksjonskunnskap
og knowhow. Permascand AB i Sverige
har hatt ansvar for de mekaniske delene,
mens Partnerplast i Åndalsnes har sørget
for at CASE Abyss har et plastskall som
tåler de røffe omgivelsene.
– Skallet er laget i rotasjonsstøpt polyetylen,
og dette var nok det mest avanserte
prosjektet Partnerplast har vært med på,
tror Næs.
Vant tilbake kontrakten
Utstyret er allerede i drift, og for tiden
ligger sensorene på 1500 meters dyp
utenfor kysten av Angola i Afrika. Herfra
går ferden over til Mexicogulfen, der
SeaBird har fått oppdraget med å gjøre
ferdig jobben de mistet for BP i 2004.
Deretter går ferden til Afrika igjen, og
Nigeria. Utviklingen av CASE Abyss ved
hjelp av industridesign har altså vist seg
å gi verdifulle bidrag til ordreboka hos
SeaBird Exploration.
– Oppdragene har vi fått både på grunn
av kvaliteten på det vi gjør, og for selve
noden. Den kommuniserer veldig godt,
og oljeselskapene husker oss bedre på
grunn av den, tror Næs.

FAKTA Hedersprisen for god design
Hedersprisen for god design er den
ypperste designprisen i Norge og gis
til både bedrift og designer. For at et
produkt skal bli vurdert av juryen til
Hedersprisen for god design må man
søke om Merket for god design.
Vinneren av Hedersprisen, er det
produktet som utmerker seg mest
blant alle mottakerne av Merket for
god design. (KILDE: Norsk Designråd)

samfunn

– Likestilling er loven
som ble norm

penger, vi har fortsatt ikke likelønn og
retten til egg og sæddonasjon er ikke lik.

15. mars ble Likestillingsloven 30 år. Mye
som var vanskelig for kvinner for 30 år
siden, er en selvfølge idag, men ennå er
Norge langt fra likelønn. Og med stadig
lengre fødselspermisjojer har det blitt
stadig vanskeligere for gravide kvinner
å få de jobbene de vil ha.
Henrik Pryser Libell
henrik@libell.no

– Loven har fått betydning på områder
man neppe hadde forutsett i 1979 og
likestilling mellom kjønnene har på mange
punkter kommet langt, sier likestillings-

og diskrimeringsombud Beate Gangås til
NITO Refleks, i anledning Likestillingslovens
30-årsdag.
– Men dessverre er det for eksempel
fortsatt ikke ulovlig å spørre om graviditet
i jobbintervjuer, menn har fremdeles ikke
selvstendig full opptjeningsrett til foreldre-

Nye lover kommet
Likestillingsloven trådte i kraft 15. mars
1979, og skulle sikre likestilling mellom
kjønnene og blant annet gi menn og kvinner
lik rett til utdanning og arbeid. Til å håndheve
likestillingsloven ble det opprettet et
likestillingsombud.
På likestillingslovens bursdag lister
likestillings- og diskrimineringsombud
Beate Gangås opp for NITO Refleks noe av
det positive som har skjedd i løpet av de
30 årene Norge har hatt en likestillinglov:
Kvinnekonvensjonen er tatt inn i likestillingsloven, graviditetsvernet styrket og forbud
mot seksuell trakassering er tatt inn i loven,
likestillingsklausuler i Hovedavtalen, ny lov
om barn og foreldre, endringer i navneloven
og retten for kvinner til å avtjene verneplikt i 1983 og frivillig sesjon fra 2006.
Graviditet
– Loven har også vært med på å forme
verdier og normer for likestilling i sam-

Lønnsforskjell mellom kjønnene hos
NITO-ingeniørene har mer
likelønn enn gjennomsnittet i
arbeidslivet. Likevel tjener de
mannlige ingeniørne i snitt
50 000 kroner mer enn kvinnene.

NITO Refleks har satt det opp skjematisk her:
Sektor

Henrik Pryser Libell
henrik@libell.no

50 år etter at Norge sluttet seg til ILO-konvensjonen om likelønn
er det fortsatt et stort lønnsgap mellom menn og kvinner i Norge.
Kvinners andel av menns lønn var i Norge 84,3 % i 2007, i følge
Statistisk Sentralbyrå. I snitt vil det si at kvinnene tjener rundt
5426 kroner mindre per måned. Det sender Norge inn på en 16.
plass i Eurofonds oversikt over likelønn.
Størst forskjell privat
I NITO er lønnsforskjellene mellom kjønnene markant, og den aller
største forskjellen finner man i privat sektor. I offentlig sektor er
ingeniørlønnen for kvinner 93 % av menns, og det er langt høyere
enn snittet i arbeidlivet. Det er dessuten langt høyere enn for alle
grupper med høy utdanning. Blant ingeniører har kvinner 89%
av menns lønn, mens det generelt i befolkningen er 84%, og for
grupper med fire års utdanning eller mer tjener ikke kvinner mer
enn 81% av menns lønn.

Kvinnelønn
Hvor mye
i prosent av
mer tjener
menns lønn menn per år

Offentlig sektor

88

47712

Offentlig sektor
NITO ingeniør
(stat og kommune eksl. energi)

93

29846

Privat sektor

83

70344

Privat sektor NITO-organiserte
Ingeniører

89

56334

Alle sektorer

84

65112

Alle sektorer Utdanning over 4 år

81

111444

Alle sektorer NITO-organiserte
Ingeniører

84

77749

NITO data for privat og Spekter område 1-10 per 1. oktober 2008 og for stat, kommune
og energi per 1. januar 2009.

Avhenger av bransje
I tabellen ser man at kvinnelige ingeniørers lønnsnivå er i alle
avtaleområder lavere enn mannlige ingeniørers. Lønnsnivået er
høyest i privat sektor. Imidlertid avhenger den faktiske lønnen
av næringsgrenen en ingeniør jobber i. En kvinnelig ingeniør i en
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samfunn
funnet. Men det betyr ikke at kjønnsdiskrimineringen er over. Den er fortsatt
et betydelig problem i Norge i dag. Vi ser
det særlig når det gjelder diskriminering av
kvinner på grunn av graviditet og foreldrepermisjon, sier Gangås.

– Loven har vært med
på å forme verdier
og normer for likestilling i samfunnet.
– 1987 ble foreldrepermisjonen utvidet fra
18 til 42 uker. I år er foreldrepermisjonen
54 uker, hvor ti av ukene er forbeholdt
far. Det og rettigheter til foreldrepenger
har åpenbart bidratt til at det i dag er
bedre mulighet til å kombinere barn og
karriere, for både mor og far. Endringene
har imidlertid også medført en markant
økning av saker om diskriminering på grunn
av graviditet som er i strid med forbudet
mot direkte diskriminering, sier Gangås.
I de neste 30 årene vil hun også at det
skal være fokus på menn og likestilling, og
på de nye diskrimineringslovene.

ingeniørene
bransje med høye lønninger tjener mer
enn en mann i en bransje med lave lønninger.
En bør derfor se med forsiktighet på tallene
nettopp fordi NITOs medlemmer er fordelt
på flere profesjoner og bransjer.
Laboratoriekvinner
Tallene stemmer imidlertid godt med
en tidligere undersøkelse av NITOs
medlemmer gjennomført våren 2006,
som viste at de kvinnelige ingeniørene har
en månedslønn som i gjennomsnitt er 15
prosent lavere enn gjennomsnittet for de
mannlige ingeniørene.
En årsak man fant var at kvinner dominerte
i noen av bransjene, – og de bransjene var
typiske bransjer der lønnen var lavere.
For eksempel var særlig laboratoriearbeid
et typisk arbeidsområde for kvinner.
Når man kontrollerte tallene i 2006undersøkelen for arbeidstakernes
individuelle egenskaper og plassering i
arbeidsmarkedet var det ikke lenger
statistisk signifikante lønnsforskjeller
mellom kjønnene. NITO foretok en ny
undersøkelse høsten 2008, og resultatene
fra denne foreligger snart.

– På mange måter kan en sammenlikne
situasjonen for kvinner da likestillingsloven kom, med mange andre grupper som
diskrimineringsloven dekker i dag, sier
likestillings- og diskrimeringsombud
Beate Gangås. (Foto: Scanpix)
Nye tider
I 1979 vedtok politikerne å forhindre
diskriminering på grunn av kjønn. I 2009
er det vedtatt at ingen skal diskrimineres
på alder, funksjon eller etnisitet heller.
Dagens likestillingombud heter likestillingsog diskrimineringsombud, og håndhever
ikke bare likestillinsgloven, men diskrimineringsloven, diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven, arbeidsmiljølovens

kapittel om vern mot diskriminering og
diskrimineringsbestemmelser i boliglovgivningen. Ombudets jobb er å forhindre
diskriminering også på etnisitet, religion,
alder, seksuell orientering og funksjonshemming.
– På mange måter kan en sammenlikne
situasjonen for kvinner da likestillingsloven
kom, med mange andre grupper som
diskrimineringsloven dekker i dag,
sier Gangås.
Et eksempel er at mange kvinner i 1979
ikke kunne få jobb på visse arbeidsplasser
fordi fasiliteter, som jentegarderobe, ikke
fantes. På samme vis stopper tilrettelegging mange grupper, ikke minst de
med funskjonshemmede idag. Et tydelig
tegn på at den nye diskriminerings-og
tilgjengelighetsloven kan endre på dette er
at før loven fikk ombudet inn 14 klagesaker
fra personer med nedsatt funksjonsevne
på to år. Med ny lov har ombudet allerde
fått 44 klager på to måneder.
– Vi ser allerede at arbeidsgivere og
andre tilstreber å innrette seg etter ny
lov. Loven er et viktig verktøy for å få til
endring. Slik har det også vært når det
gjelder kjønn. Det blir en norm. Sakene vi
behandler har klart også en forebyggende
effekt, sier hun.

FAKTA Likestilling før og nå
I 1979 behandlet likestllingsombudet til sammen 1003 saker. 795 fra andre, 208 på
eget tiltak. I 2008 behandlet ombudet 1254 henvendelser (forventet 2009: 1600),
men kun 6 på eget initiativ.
Stillingannonser
1979: Flest saker om kjønnsbaserte stillingsannonser.
2008: Flest saker om diskriminering i arbeidslivet.
Språk
1979: Mange henvendelser på titler og språkbruk, som ”Direktoratet for sjømenn”
og ”helsesøster” mv.
2008: Få språk-klager.
Garderobe
1979: Mange klager på manglende kvinnegarderober, og mange krav om ”fysisk styrke”.
2008: Ingen klager på manglende garderober og få klager på krav om ”fysisk styrke”
Likelønn
1979: Fokus på pensjoner, tjenestepensjoner, ansiennitet for arbeid i hjemmet mv.
2008: Fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi og graviditetsdiskriminering.
Ulike tilbud på varer og tjenester
1979: 17 klager på forskjellige aldersgrenser for kvinner og menn på restauranter
(høyere for gutter).
2008: Få klager på samme type henvendelse, men ulike praksis for kvinner og menn
går igjen hos for eksempel frisører og offentlige toaletter.
Utdanning
1979: Henvendelser på at kvinner ble nektet å gå på mannsdominerte utdanningslinjer
som f. eks rørleggerlinjer.
2009: Gutter og jenter, kvinner og menn velger fortsatt kjønnstradisjonelle utdanninger.
Flere kvinner tar høyere utdanning enn menn.
Idrett
1979: En henvendelse om ønske om fotball for jenter, og andre manglende jentelag
2009: Relativt samme problem.
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Nye og avklarende regler om
Vinmonopolet gjorde det. Redningsselskapet
gjorde det. Mange andre arbeidsgivere har
gjort det uten at det har blitt oppdaget.
Og det vil skje igjen.
Lars Kristian Nørgaard
lars.kristian.norgaard@nito.no

Beate Sire Dagslet
beate.sire.dagslet@nito.no

Vi snakker om at arbeidsgiver foretar
innsyn i de ansattes e-post. Vi har ventet
lenge på nye og avklarende regler om
arbeidsgivers innsynsrett, og nå er de her.
Men avklarende er reglene ikke. Det er
etter forskriften overlatt til arbeidsgiver
å vurdere om de har grunnlag for å foreta
innsyn. Vilkårene for når innsyn kan skje
er skjønnsmessige vurderingstemaer,
som forskriften ikke gir noen ytterligere
momenter til. Derfor er det vanskelig å se
at de nye reglene vil redusere uklarheter
og konflikter. Vi må nok leve med uklarhet
rundt dette frem til reglene er presisert
gjennom praksis.
For hvem og hva gjelder innsynsretten?
Den nye forskriften gjelder alle virksomheter,
også de som allerede har laget retningslinjer for innsyn i e-post. Videre kan det

ikke avtales retningslinjer eller fastsettes
instruks som fraviker forskriften og som
er til ugunst for de ansatte. Derimot er det
ikke noe i veien for å avtale retningslinjer
som gir den ansatte bedre rettigheter.
NITO vil anbefale at det utarbeides
retningslinjer i virksomheten som kan
redusere behovet for innsyn, se egen
informasjonsboks ”NITO anbefaler”.
Forskriften gir arbeidsgiver rett til innsyn
i de individualiserte e-postadresser,
arbeidstaker har fått tildelt av arbeidsgiver (fornavn.etternavn@virksomheten.no).
I tillegg åpnes det for innsyn i andre
elektroniske kommunikasjonsmedier
arbeidstaker har fått til disposisjon for
bruk i arbeidet. Dette betyr at arbeidsgiver kan gjøre innsyn i både dokumenter
lagret på den ansattes brukerområde og
tekstmeldinger sendt fra arbeidstakers
mobiltelefon. Forutsetningen er at utstyret
er ment for bruk i arbeidet. Dette betyr
at arbeidsgiver ikke kan foreta innsyn i
tekstmeldinger på privat mobiltelefon som
brukes i jobbsammenheng, eller i utstyr
gitt fra arbeidsgiver ment til privat bruk.

FAKTA E-post – Dette anbefaler NITO
• Bruk personlige e-post kontoer som n.n@hotmail.com, n.n2@gmail.com eller
tilsvarende til privat korrespondanse. Det er ikke alle virksomheter som tillater 		
slik bruk, pga sikkerheten i systemet. Avklar derfor dette med arbeidsgiver.
• Uavhengig av om du bruker e-postadressen på jobb til privat korrespondanse vil det
være hensiktsmessig både for arbeidstaker og arbeidsgiver å lage retningslinjer for
bruk av virksomhetens it-systemer. I tillegg til å tilfredsstille en del av personopplysningsloven, vil det kunne skape den nødvendige forutsigbarhet og redusere
behovet for innsyn. Slike rutiner kan blant annet innholde følgende avklaringer;
1. Tillater arbeidsgiver privat bruk.
2. Dersom bedriftens systemer brukes til private aktiviteter – begrens disse – det
du ikke kan si utenfor sjefens kontor med åpen dør, egner seg heller ikke på e-post
3. Lagre eventuell privat informasjon i mapper som merkes slik at fremkommer at
de er private.
4. Lag rutiner for håndtering av informasjon som er relevant for virksomheten slik
at behovet for innsyn reduseres – for eksempel at informasjon som er relevant
for virksomheten lagres på felles lagringsområder, da kan arbeidsgiver foreta
innsyn uten å ta hensyn til forskriften.
5. Definer hva som kan lede til innsyn, f.eks hva anses som grovt brudd. Hvem som
skal beslutte et innsyn og hvilken fremgangsmåte man vil benytte
6. Få dokumentasjon for grunnlag for innsyn også der arbeidstaker er varslet.
Lag gjerne en ”mal” for den skriftlige dokumentasjon. Denne bør inneholde
hvorfor innsyn ble foretatt, hvilke andre metoder har vært vurdert eller
forsøkt, hvilke søkeord ble benyttet, hvilke e-poster som ble åpnet og hva fant
man under innsynet
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Når har arbeidsgiver rett til å foreta
innsyn?
Innsyn i ansattes e-postkasse kan skje i to
alternative tilfeller, jf personopplysningsforskriften § 9-2. For det første gis det
rett til innsyn der det er nødvendig for å
ivareta den daglige driften, eller andre
berettigede interesser. Det andre tilfellet
som gir rett til innsyn er dersom arbeidsgiver har begrunnet mistanke om at
arbeidstakers bruk av e-postkassen
medfører grovt pliktbrudd eller kan
medføre oppsigelse eller avskjed.
Nødvendighet for å ivareta den daglige drift
Vurderingen av hva som er nødvendig, må
vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.
Det er klart at dersom informasjonen
arbeidsgiver ønsker innsyn i, kan fremskaffes på andre måter er det ikke
tillatt å gjøre innsyn etter forskriften.
Et eksempel kan være at beregninger
i et prosjekt er sendt til en ansatt som
er fraværende. Dersom avsender kan
sende informasjonen på nytt til en annen
ved virksomheten, vil ikke innsyn være
nødvendig og innsyn ikke tillatt. Det vil
også være av betydning om arbeidstaker
har sørget for videresending eller bruk
av automatisk svar av hvor e-post kan
sendes ved fravær.

innsyn i e-post?
Vi har ventet lenge på nye og avklarende
regler om arbeidsgivers innsynsrett, og
nå er de her. Men avklarende er reglene
ikke. (Foto: Colourbox)
skadelig innhold, trakassering av kollegaer
eller e-post med illojalt innhold.
Begrunnet mistanke innebærer at arbeidsgiver må ha konkret informasjon som
gir grunn til å tro at det kan foreligge
e-post eller lignede som anses som grovt
pliktbrudd, eller kan lede til oppsigelse
eventuelt avskjed. Dette kan være tips
fra andre ansatte, eller informasjon som
er fremkommet gjennom den generelle
administrasjonen av it-systemet.
Det er verd å merke seg at den begrunnede
mistanken må knytte seg til den ansattes
bruk. Konsekvensen er at mottak av e-post
med innhold som kan omfattes av de
nevnte situasjonene ikke gir grunnlag for
innsyn. Grunnen er at dette ligger utenfor
den ansattes kontroll.

For å redusere behovet for innsyn, vil det,
etter NITOs vurdering, være hensiktsmessig med rutiner for håndtering av
relevant informasjon for driften av virksomheten, slik at dette er tilgjengelig for
dem som har behov. Vi vil derfor anbefale

– Vi vil anbefale at
medlemmene
etterspør rutiner
hos arbeidsgiver.
at våre tillitsvalgte og andre medlemmer
etterspør slike rutiner hos arbeidsgiver. I
den sammenheng er det viktig å presisere
at arbeidstakere har plikt til å gi arbeidsgiver tilgang til virksomhetsrelatert og
arkivverdig materiale.
Begrunnet mistanke om pliktbrudd
Ved begrunnet mistanke om at
arbeidstakers bruk av e-postkassen
medfører grovt pliktbrudd eller gir grunn
til oppsigelse eller avskjed kan arbeidsgiver foreta innsyn. Eksempler kan være
ulovlig fildeling, utsendelse av e-post med

Varsling
Etter forskriftens § 9-3 skal den ansatte,
så langt som mulig, gis et begrunnet
varsel før innsyn. Han/hun skal også gis
anledning til å uttale seg. Videre skal den
ansatte skal gis adgang til å være tilstede
ved innsynet, og ha med seg f.eks en
tillitsvalgt.
Dersom den ansatte ikke varsles skal
arbeidsgiver så snart innsynet er
gjennomført skriftlig redegjøre for
grunnlaget, metoden som ble benyttet,
hvilke e-poster/dokumenter som ble
åpnet og resultatet. I en slik situasjon
skal det også fremgå hvorfor det ikke lot
seg gjøre å varsle.
Tillitsvalgte
I utgangspunktet gjelder også forskriften
innsyn i de tillitsvalgtes e-postkasse. Likevel
vil det ved nødvendighetsvurderingen måtte
tas hensyn til at korrespondansen mellom
arbeidstaker og tillitsvalgt/verneombud
kan være underlagt taushetsplikt.
Uavhengig av dette må det tas hensyn til
at en slik korrespondanse uansett har
særlig krav på konfidensialitet som innebærer at arbeidsgiver som hovedregel
ikke kan gjøre innsyn.
For tillitsvalgte kan det være en ide å lage
e-postadresser som tydelig viser at dette
er korrespondanse med en tillitsvalgt, for
eksempel nito-tv@virksomheten.no
Dersom arbeidsgiver har foretatt innsyn
i din e-postkasse, og du er usikker på det
var grunnlag for det, vil NITOs sekretariat
kunne bistå deg i en vurdering.
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spør oss om juss
Anne-Lise Mala Fredriksen,
advokatfullmektig og
rådgiver i NITO.
Send ditt spørsmål til:
spornito@nito.no

Jeg sluttet i jobben min som ingeniør i
en mindre produksjonsbedrift, fordi jeg
ikke fikk tilbake mine arbeidsoppgaver
og ansvaret jeg hadde etter at jeg kom
tilbake etter ett års fødselspermisjon.
Nå har jeg bedt om attest, men kun fått
en hvor det står når jeg jobbet (fra og
til), samt kort om stillingen. Ingen ting
om arbeidsgivers vurderinger av meg, om
de var fornøyd med arbeidet jeg hadde
gjort osv. Har jeg ikke krav på det?
I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-15, er
arbeidsgiver pliktig til å gi en arbeidstaker
som fratrer etter en lovlig oppsigelse, en
skriftlig attest. Lovens minimumskrav til
attesten er at den skal inneholde opplysninger
om arbeidstakers navn, fødselsdato,
hva arbeidet har bestått i og hvor lenge
arbeidsforholdet har vart. Når det gjelder
opplysninger om hva slags arbeid arbeidstakeren har utført, må det stilles krav om
at attesten gir et bilde av vedkommendes
arbeidsoppgaver ut over en gjengivelse av
vedkommendes tittel.
Lovens krav til attestens innhold er minimumskrav og er således ikke til hinder for
at attesten gjøres mer utførlig. Du kan
også ha krav på en mer utførlig attest i
henhold til sedvane eller tariffavtale. En
sedvane må være fast og strekke seg over
et visst tidsrom for at den skal binde din
arbeidsgiver. Hvilke nærmere krav man
skal stille til fasthet og tid, vil variere fra
bransje til bransje. Du bør derfor undersøke om slik hjemmel i sedvane eller
tariffavtale foreligger for ditt arbeidsforhold. Avtale om en mer fyldig attest vil
også kunne inngås mellom den enkelte og
dennes arbeidsgiver. Tilleggsopplysningene
må være balanserte, saklige og relevante
og egnet til å belyse arbeidsforholdet.
Her kan da arbeidsgiveren gi uttrykk for
vurderinger av arbeidstakeren eller
arbeidsutførelsen.
I mange tilfeller legger arbeidsgiver seg
automatisk på et minimumsnivå slik det
fremgår av arbeidsmiljøloven, men legger
til en vurdering av arbeidsprestasjoner
i tillegg dersom arbeidstaker ber om
det. Dersom det ikke foreligger hjemmel
i tariffavtale eller sedvane om en mer
utfyllende attest, vil jeg anbefale deg å gå i
dialog med arbeidsgiver om dette. Lar det
seg ikke gjøre, bør du forsøke å fremskaffe
referansepersoner som vil kunne gi en mer
fyldig karakteristikk av din jobbutførelse		
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Gjensyn

FAKTA Knut Faldbakken
Denne novellen er spesialskrevet av Knut Faldbakken for
LO Aktuelt og NITO Refleks til påsken 2009.
Faldbakken (f. 1941) er en av våre mest produktive forfattere,
og de senere årene har han markert seg som en av våre beste
krimforfattere. Faldbakkens bøker er oversatt til 18 språk, og
nærmere 2 millioner bøker er solgt i inn- og utland.

– Faen for et sted å møtes!
– Det kan jo være en slags practical joke. Det kunne ligne
Hans Henrik.
– Han vet jo som regel akkurat hva han vil.
– Og ikke en sjanse til å få seg en drink.
– Snakk for deg sjøl, jeg kjører. Jeg må tilbake i kveld.
– Snilt av deg å tilby skyss, forresten.
– Det ante meg at vi skulle langt ut i huttiheita. Jeg ville slippe
å spørre meg fram. Har ikke vært her i byen på lange tider, vet du.
De to mennene var blitt sittende i bilen som var stanset på en
sølete parkeringstomt rett nedenfor selve anleggsområdet, et
halvferdig boligprosjekt. Over hodet på dem tronet et fire meter
høyt reklameskilt på et stillas: “Her bygger Kløverbakken A/S
140 nye boliger for din glede og komfort!” Omkring var det bare
bakkete, vasstrukne jorder å se. Tause anleggsmaskiner voktet
over berg av løs masse. I bakgrunnen, svart granskog. Det
mørknet fort nå sent i oktober. Det var en kveld med urolig vær,
plutselige vindkast og regn i luften.
– Hørte du dro utenlands rett etter artium? Det var mannen i
passasjersetet som spurte. Navnet hans var Tom Rønningen. Han
var tykkfallen, halvskallet, kledd i vindjakke og det de i sine felles
guttedager hadde kalt “Ola–bukser”.
– Først fem år i København. Designskole og jobbing i motehus.
Så noen år i London. Kom tilbake til Oslo for vel to år siden.
Bilføreren het Magnus Kaas. Han hadde latt bilen gå på tomgang,
og satt med de hanskekledde hendene på rattet som om han
egentlig hadde lyst til å sette klampen i bånn og komme seg vekk
fra dette stedet snarest mulig.
– Hva driver du med nå da?
– Design. Klær. Driver et lite studio med to venner. Det
humper og går.
– Humper og går ganske så bra, ser det ut til. Ny Alfa Romeo
og greier.
– I min bransje satses det mye på style.
– Style som dette koster penger.
– Du blir ikke feit av å drive med klesdesign her i landet.
– Nei, det er tydelig, det ... Tom Rønningen målte den slanke,
veltrente skikkelsen til sin tidligere klassekamerat opp og ned
med overtydelig anerkjennelse. Det var opplagt at han la mindre
vekt på sitt ytre generelt, enn sin gamle venn som framsto som
en modell for begrepet “skjødesløs eleganse” iført tynn, svart
høyhalset genser under en sandfarget linjakke, jeansene hadde
akkurat det “riktige”, slitte preget og skoene var uten en søleflekk
til tross for været og årstiden. De måtte ha kostet minst et par
tusen, tenkte Tom Rønningen. Han hadde aldri sett slikt fottøy
der han handlet sko.
– Jeg skjønner at du og Hans Henrik gjør det svært så bra.
Magnus Kaas virket ivrig etter å få vridd samtalen bort fra sin
egen person. Til tross for sitt verdensvante, tiltalende ytre, virket
han på ingen måte arrogant, snarere sky og sjenert, og slett ikke
bekvem i situasjonen.
– Ja, du vet, teamwork. Han bygger, jeg graver. Det har vært
gode tider i bransjen. Akkurat nå ser det ut til å stoppe opp litt,
men. Vi kommer nok ned på beina. Alt her på Kløverbakken er fulltegnet. Rønningen lot hånden vifte i retning av byggekomplekset
som reiste seg mørkt og ugjestmildt foran dem. – Hans Henrik

har selv sikret seg selve kremleiligheten, to plan med parkeringskjeller, sør– og vestvendte terrasser ... Den fløyen der. Han pekte.
– Du har ikke lyst på en selv, da?
– Det ble litt for dyrt for meg ... Men hvorfor kommer han
ikke? Klokka er tjue over. Rønningen flyttet på seg så det knirket i
skinnsetet. – Faen, jeg skulle gjerne hatt en drink.
– Jeg fikk bare en mail fra ham der han ba meg møte opp her.
Det er det jeg vet.
– Sier du det? Rønningens tonefall skiftet. – Da han ringte til
meg, sa han nemlig at han hadde fått et brev fra deg ...
– Det er da en god stund siden.
– Samme det. Han virket ikke særlig happy, for å si det sånn.
– Sier du det?
Ingen sa noe mer på et par minutter.
– Hva var det du skrev i det brevet? Rønningen flyttet urolig
på seg igjen. Skinnsetet ynket seg.
– Hva jeg skrev? Det kunne se ut som vennens hender grep
hardere rundt rattet, men det var lett å ta feil i halvmørket. Et
plutselig vindkast slengte en liten skur av høstblader mot den
mørkegrå bilen. Noen av dem klistret seg til den våte frontruta.
– Ja, siden han ble så forbanna.
– Så det ble han?
– Temmelig.
– Det var ganske personlig, så vidt jeg husker. Noe jeg følte
trang til å uttrykke. Vi var jo nære venner, en gang ...
– Vi var nære venner alle tre.
– Jeg mente det ikke slik.
– Hva mente du da?
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mentsløse tonefall. – Ikke i det hele tatt.
– Her har vi ham! Rønningen ropte det nesten. En stor, mørk
Mercedes svingte inn på den humpete tomta. Regndråper blinket
i lyset fra frontlyktene. Den saktnet farten og kjørte tett opptil
bilen med de to mennene. Da bilene sto side om side, kunne de se
føreren av Mercedesen gjøre tegn til at de skulle følge etter ham.
Så kjørte han tvers over tomta, opp en sølete anleggsvei som
førte helt bort til nybygget. Kaas fulgte etter i Alfaen. Under den
mørklagte to–etasjers leiligheten ytterst på den vestlige fløyen
var allerede en tung, lakkskinnende dobbel garasjeport montert.
Nå løftet den seg, og Mercedesen kjørte inn mens føreren med
en hånd ut av vinduet signaliserte at Alfaen skulle komme etter
og ta den ledige plassen til venstre. Da begge bilene var parkert,
senket døren seg bak dem og traff betongunderlaget med et
rungende drønn.

– Det er da ingenting å ta på vei for.
– Jeg tar ikke på vei ...
Regndråper var begynt å tromme på biltaket.
– Merkelig at de ikke sørger for noen belysning her oppe,
bemerket Kaas ut i lufta. – En hører jo så mye om tyveri fra
byggeplasser.
Rønningen satt som om han ikke hørte.
– Okei, jeg skal si det, sa Kaas nesten heftig. – Det er ingen
hemmelighet: Jeg skrev til ham om Gammelsetra.
– Om Gammelsetra? Du mener den hytteturen?
– Riktig.
– Du følte behov for å prate om det som hendte? Nå...?
– Gjør ikke du?
Tom Rønningen snudde seg halvveis i setet og så på sin gamle
venn som om han plutselig måtte gjøre en anstrengelse for å
kjenne ham igjen.
– Nei, svarte han, og så harket han fram en liten latter som
om han kom på noe morsomt: – Jeg hadde faktisk glemt det, sa han.
– Jeg hadde faen meg glemt hele greia, helt til du nevnte det nå.

– Ikke dårlig, hva?
Arbeidslampene som Hans Henrik Holt hadde tent kastet et
blendende lys over det uferdige interiøret. – Nå får vi skaffe litt
varme her. Han fikk i gang en varmekanon som sto i hjørnet. Den
ga fra seg mye lyd, men effekten var upåklagelig. Tom Rønningen
hadde allerede tatt av seg ytterjakka. Kaas beholdt frakken på.
De sto i en vinkelstue med vinduer fra gulv til tak i to himmelretninger.
Det var lagt parkett på halve gulvet, paneler og listverk manglet.
Verktøy og materialer lå stablet langs veggene.
– Du ser fjorden herfra på klare dager. Hans Henrik Holt slo
ut med hånden som om panoramaet var fullt synlig for ham, der
de to andre bare så svarte vindusflater. – Dere blir med på en
liten omvisning, hva?
– Var det dette du ville dra oss hit ut for? Kaas’ stemme var
stadig nøytral, nesten tonløs.
– Alt til sin tid, gamle venn. Holts rungende vennlighet skjulte
en truende egg. – Du har ikke så dårlig tid?
– Jeg må tilbake i kveld, mumlet Kaas som om han angret på
spørsmålet sitt. Hans Henrik Holt var en stor mann med store
fakter. I sin romslige, pelsforede skinnjakke med stor krave og
klaffer på lommene så han ut som en pensjonert krigsflyger. Han
var allerede på vei opp vindeltrappen av smijern som førte til det
øvre planet i leiligheten.
– Tre soverom, gjestebad, og så sjefsbadet, da. Med jacuzzi!
Han slo en dør på vidt gap og tente lys. Det blinket og lynte i nylagte
fliser og blankt porselen.
– Og her sover arbeidsfolket ...? Magnus Kaas hadde åpnet
døren ved siden av. Gulvarealet var forholdsvis lite, men det var
da plass til de fire madrassene, en i hvert hjørne av rommet.
Noen krøllete sengeklær, et par halvfylte askebegre, plastposer
med øl– og vannflasker, ferdigmatemballasje og klær slengt
hulter til bulter, vitnet om at den halvferdige praktleiligheten
allerede var bebodd.
– Polakker, forklarte huseieren med en tilfreds mine. – De
kommer inn papirløse, jobber svart, lever som uteliggere, og
tar med seg hele potten tilbake til Polen. Finnes ikke maken til
arbeidsfolk. Jeg ga dem fri i kveld, la han til og lukket døren med
en smell.

– Du lyver, sa Magnus Kaas. Stemmen var rolig, men hendene
knuget rattet.
– Okei, da! Det var som om ordvekslingen som til å begynne
med hadde gjort Tom Rønningen brydd og utilpass, nå stimulerte ham, gjorde ham kampvillig. – Okei, da. Så nevnte han det
for meg. Men jeg skal love deg at før Hans Henrik ringte meg i
forgårs kveld, så var det som strøket ut av hodet mitt. Borte
vekk ... Og jeg skjønner faen ikke hvorfor det ikke er likedan med
deg. Det hadde vært det beste. For oss alle! la han til nesten
krigersk, og holdt blikket til skolekameraten.
– Men det er det altså ikke, svarte Kaas i sitt jevne, tempera-

– Jeg skulle gjerne hatt noe å by på ...
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De var nede i vinkelstuen igjen. Holt satt på en stabel med
parkettfliser, Rønningen hadde tatt plass på en ølkasse. I det
skarpe lyset så huden hans gusten og pløsete ut, og øynene var
rødsprengte. – Ja, nå skulle det jaggu ha smakt med noe å leske
seg på, istemte han. Magnus Kaas vandret litt fram og tilbake
som om han hadde vanskelig for å slå seg til ro. Til slutt ble han
stående lent mot den kunstferdige peisoppsatsen i rød tegl.
– Men vi har business å diskutere. Holt hadde skiftet tonefall,
stemmen var ikke lenger varmt kameratslig, den var kald og kontant. Du sendte meg et brev for en stund siden, Magnus.
– Jeg gjorde det, svarte Kaas. Det virket som han hadde
vanskelig for å få ordene fram.
– Du skrev en hel del om den turen til Gammelsetra og det
som hendte der.
– Jeg har tenkt mye på det. Det slipper meg liksom ikke. Kaas
strøk en hånd over øynene som om han måtte beskytte seg mot
et ubehagelig syn.
– Du skrev at du hadde tenkt å gå til politiet og fortelle alt
sammen.
– Det var som bare faen! utbrøt Rønningen.
– Jeg skrev ... svarte Kaas, nesten bedende, at jeg hadde
tenkt på det. Og det antar jeg at dere har gjort også.
– Men der antar du feil! fastslo Hans Henrik Holt, og stemmevolumet steg et par hakk. – Du dro fra byen, men Tom og jeg
er blitt boende her. Vi jobber sammen. Vi sees privat. Tom var
forlover i bryllupet mitt. Denne saken har aldri blitt nevnt. Ikke en
eneste gang. Har du gått og tenkt på å melde deg, Tom?
– Ikke i helvete heller! mumlet Rønningen. Nå skulte han bort
på Kaas med åpenlys fiendskap.
– Men vi må da i det minste kunne snakke om dette! Kaas
holdt hendene i frakkelommene, dro skuldrene opp og skuttet seg
som om han frøs, enda varmekanonen sto og durte i hjørnet og
gjorde det nesten ubehagelig varmt i rommet.
– Hva mener du det skulle være å “snakke om”, da?
– For eksempel at vi drepte et menneske på den turen. En av
kameratene våre. At vi rett og slett henrettet Andreas!
– Det var et uhell! ropte Tom Rønningen, og begynte å kjempe
den tunge kroppen opp fra det ubekvemme setet på ølkassa.
– Et uhell at vi skjøv ham utfor?
– Det var jo bare for å skremme ham litt. Du var med på det
du også. Han snubla sjøl!
– Den jævla soperen! kom det lavt, men intenst fra Holt.
Kaas trakk pusten hardt og dypt:
– Javel, la oss si at Andreas var gay ...
– Er det dét det heter nå? flirte Rønningen. – Rævpuler het
det før.
– Hør her ... Holt prøvde å finne en overbærende tone, men
uten særlig hell. – Vi fire gutta er på hyttetur. Vi pjaller en del i
løpet av kvelden og sovner litt her og der. Så våkner jeg plutselig
i stappmørket av at en fyr har tukla hånda si langt ned i underbuksa
på meg!
– Fy faen! istemte Rønningen. – For et jævla svin! Han var jo
en av gutta og alt!
– Jeg vet! Magnus Kaas var igjen på vikende front. – Jeg
tenkte bare ... Jeg tenkte at om vi gikk sammen om dette, sto
fram og bekjente hva som hendte den gangen, så ... Ja, så ville

det kanskje ta seg litt bedre ut.
– Hvordan “bedre” da? Fyren har vært død i tolv år, ikke
sant? Ikke noe kan “bedre” på det.
– Jeg mener, hvis den skyldige viser ekte anger, kan han få
strafferabatt. Hvis det er tre av oss, vil det gjøre enda større
inntrykk. Kaas’ ord var som rop i skogen. – Og hvis vi holder kjeft,
kommer det ikke til å skje noen verdens ting. Det er dét denne
samtalen dreier seg om! Hans Henrik Holt hadde også reist seg.
– Skjønner du i det hele tatt hva som står på spill her? Eller er du
for opptatt av din stakkars syke samvittighet?
– Jeg har ikke noe å tape, sa Magnus Kaas stille.
– Kanskje ikke. Men det har vi!
– Hans Henrik og jeg bor her og har familie her. Rønningens
raseri hadde satt en syk, skarlagensrød glød i de slappe kinnene
hans. – Vi driver business. Kan du prøve å forestille deg hva en
slik sak ville bety for oss og vårt omdømme her omkring, din
jålete oslojævel?
– Jeg beklager. Jeg skjønner at jeg har tatt feil. Kaas så
nedslått ut, ikke redd, bare uendelig skuffet.
– Beklager, sier du? Jaggumeg burde du beklage! Holt hadde
begynt å svinge med armene mens hendene åpnet og lukket seg.
– Du “tok feil”, sier du nå. Okei. Men hvordan kan Tom og jeg være
sikre på at du ikke løper til purken likevel? Ikke i morgen kanskje,
og ikke i overmorgen, men til neste år, eller en gang senere, når
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Han hadde bøyd seg og plukket opp noe fra gulvet. Nå rettet han
en kraftig spikerpistol rett mot Kaas.
– Beklager, gamle venn ... Han uttalte ordene med et ironisk flir.
– Men vent, da! Kaas sto med ryggen mot peismuren, likblek i
ansiktet nå. – Det er noe dere to ikke vet! Om Andreas ... Og meg
... Da han rev høyre hånd opp av frakkelommen, holdt den en pistol.
Skuddet traff Holt i skulderen. Bolten fra spikerpistolen boret
seg inn i parketten halvveis mellom de to mennene.
– Jeg elsket ham! ropte Magnus Kaas inn i det fordreide ansiktet
til sin gamle kamerat. – Andreas og jeg elsket hverandre! Han
skulle ha sovet sammen med meg den natten, men du, din ekle,
jævla fyllik hadde sovnet i min køye!
– Din soper! Holt støtte ordene fram mellom sammenbitte
tenner mens han knuget den skadde skulderen. Blodet piplet fram
mellom fingrene hans. Kaas’ neste skudd traff ham i pannen. Han
hadde snudd seg mot Rønningen før den døde kroppen til Holt
nådde gulvet.

du “tar feil” igjen?
– Riktig! eksploderte Rønningen. – Det kan vi nemlig ikke. Det
vi kan, er å satse livet ditt på det!
– Men hør nå her, da ... For første gang så Kaas skremt ut.
– Vi har hørt nok. Rønningen var ikke til å stoppe. Han pustet
fort og ujevnt. – Det er nemlig kroken på døra for deg, min
venn. Når vi har ekspedert deg, drar vi deg ut på fyllinga borte
i nordenden av feltet her. Så starter jeg opp doseren og skyfler
et par–tre tonn masse over. Alfaen kjører jeg inn til Fredrikstad
og parkerer den på NSB–tomta. Der går det sikkert et par–tre
uker før noen begynner å lure. Og da vil hele plassen utenfor her
være asfaltert! Rønningen virket rent opprømt ved tanken. Både
kinnene og øynene glødet. Kaas trakk seg enda dypere inn i den
elegante, mørke frakken.
– Du truer meg ...?
– Det kan du ta deg faen på!
– La oss få det unnagjort, kommanderte Hans Henrik Holt.
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– Du var med på det selv! skrek Rønningen med pistolmunningen
tett foran ansiktet. Han mistet balansen og falt bakover ned på
ølkassa igjen. – Du er ikke noe bedre enn oss!
Helt riktig, Tom, svarte Magnus Kaas. – Jeg var for feig til å
stoppe dere den gangen, og det har plaget meg hver eneste dag
i tolv år. Nervene mine er ødelagt. Jeg sover ikke om natten. Jeg
har ikke noe liv bortsett fra jobben. Jeg tar igjen nå: Dette var
mitt opplegg, skjønner du, kjøtthue. Jeg visste selvfølgelig at du
og Hans Henrik ikke ville la meg slippe unna med noe skriftemål til
politiet. Det var enkelt å få dere til å tro at jeg gikk i fella. Men det
var det dere som gjorde! Han ventet til han så ordene synke inn,
før han trykket på avtrekkeren.
Magnus Kaas handlet raskt og målbevisst da han bar to av
madrassene ned fra etasjen over sammen med en del klær og
papiravfall og stablet alt opp omkring varmekanonen der den sto
og brølte. Ute i gangen hadde malerne satt fra seg malingsspann
og kanner med whitespirit. Dette ble også dratt inn og satt bort
til stabelen av brennbart materiale etter at alle lokk og korker
var fjernet. De døde kroppene slepte han borttil det som om noen
minutter ville bli til et morderisk bål. Så tok han en syl fra en
verktøykasse og stakk et lite hull på slangen som førte parafin
til brenneren i varmekanonen. Oljen begynte straks å piple fram
og trekke seg inn i tekstilene som var slengt over det opphetede
kanonrøret.
Nede i parkeringskjelleren kom han på noe og måtte snu og
sprinte opp trappen igjen. I lommen i Hans Henrik Holts skinnjakke
fant han bilnøklene med fjernkontrollen til garasjedøren. Så, som
en ettertanke, rev han av et stykke av et skjorteflak som han
tok med seg der han stormet ned trappen til kjelleren igjen. Der
startet han Alfaen, åpnet garasjedøren, åpnet Mercedesen og
fant knappen som sikret bensinlokket. Så fjernet han lokket, dyttet
en lang flik av den tynne tekstilen ned i bensintanken og lot en
halvmeter eller så henge løst ned langs bilkroppen. Så tente han
på. Bomull brenner som knusk. Han kastet seg inn i Alfaen, kjørte
ut av garasjen, stoppet og satte dørlukkermekanismen i gang med
fjernkontrollen. Så kastet han nøklene inn gjennom døråpningen,
vred på rattet og ga gass ut av anleggsområdet.

Som NITO-medlem har du
mange fordeler. Se alle på
nito.no/medlemsfordeler

*
Da han hadde kjørt åtte–ti minutter, skimtet han lysskjæret lavt
på vesthimmelen. Han kjørte rolig langs Østfolds fylkesveier mot
Trøgstad og Rakkestad. Han hadde ikke til hensikt å bli registrert
ved en bomstasjon. På brua ved Fetsund kjørte han helt inn til
rekkverket, stanset et øyeblikk, åpnet vinduet og kastet pistolen
så langt han kunne, ut i det svarte elvevannet. Så kjørte han
videre, utkjørt, men underlig tilfreds. For første gang på tolv år
så Magnus Kaas fram til en rolig natt i dyp søvn.

Det lønner seg å være medlem
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politisk kvartal
APRIL
1. Næringspolitisk dokument
17. Utkast til lov om fornybar energiproduksjon til havs
APRIL Ot. Prp. – Lov om endringer i lov 9. juni
1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene
(likestillingsloven) og lov 17. juni 2005
nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
APRIL Ot. Prp. – Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om
obligatorisk tjenestepensjon, verdipapirfondloven mv.
APRIL St. meld – Offentlige anskaffelser
APRIL St.meld – Distrikts- og regionalpolitikk
APRIL Ot.prp. – Ny lov om tjenestevirksomhet i
EØS' indre marked (tjenesteloven)
APRIL Ot.prp. – Lov om forvaltning av naturens
mangfold
APRIL Ot. Prp. – Endring av lov nr. 71 av
27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven
(plandelen)
APRIL Ot. Prp. - Lov om endring i lov 1. april
2004 om universiteter og høyskoler
(universitets- og høyskoleloven)
1. Forskningspolitisk dokument
1. Medlemsundersøkelsen
21–24. Bioingeniørdagene 2009
21–22. Transportkonferansen 2009 – Effektiv
og miljøvennlig bytransport
24. Høring – Regelverk for å følge opp forslag
i St.meld.nr. 18 (2007–2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til
ny utlendingslovs kapittel 3 om arbeid og
studier mv.
28. Hovedstyremøte
28. Konjunkturbarometer 1. kv. 2009
30. Høring – Utskillelse av faste tekniske
installasjoner i egen saldogruppe –
overgangsregler
MAI
MAI Revidert nasjonalbudsjett
MAI Ot. Prp. – Endring i lov om Statens
pensjonkasse
MAI St. meld – Investeringer i Forsvaret
MAI St. meld – Digitalisering
4.–5. Bergenskonferansen
7.–8. Utdanningskonferansen
14.–15. Lavenergikonferansen i Trondheim
15. Minikonferanse om Vilje-con-valgprosjektet og tilgrensende prosjekter
26. Hovedstyremøte

aust-agder www.nito.no/aa

Møre og Romsdal www.nito.no/mr

Telefon: 37 09 84 84
E-post: aust-agder@nito.no

Telefon: Molde: 71 21 30 33,
Ålesund: 70 15 43 58
E-post: more.romsdal@nito.no

Obligatorisk kurs for tillitsvalgte 
Få en god innføring i hva det vil si å være
NITO-tillitsvalgt.
TID: 06.05. kl.16.30–20.00
STED: Arendal Kultur- og Rådhus, Arendal
PÅMELDING: Alle de tillitsvalgte kurset er
beregnet på, vil bli tilskrevet.

BUSKERUD www.nito.no/busk

nord-trøndelag www.nito.no/nt

Telefon: 32 26 42 31
E-post: buskerud@nito.no

Telefon: 74 09 66 40
E-post: nord-trondelag@nito.no

Waterhole Buskerud
Temaet for møtet annonseres på
avdelingens hjemmesider.
TID: 2. april kl. 08.00–09.30
STED: Papirbredden
PÅMELDING: Gratis adgang – frokost
– ingen påmelding.
Waterhole Kongsberg
Administrerende direktør i Kongsberg
Gruppen Walter Qvam holder foredrag
om konsekvenser for Kongsberg Gruppen
knyttet til regjeringens valg av flykjøp.
TID: 8. mai kl. 08.00–09.30.
STED: I lokalene til ”Det lille Extra”
PÅMELDING: Gratis adgang – frokost –
ingen påmelding.
Pensjonist-treff, Drammen
Bjørn Husemoen fra Buskerud Fylkeskommune/Vardar forteller om at bedriften
går nye veier i forhold til kraftforsyning.
Møtet innledes med kaffe og rundstykker
på ”broen”.
TID: 15. april kl. 12.00–14.30
STED: Rica Park Hotel
PÅMELDING: Gratis adgang
– ingen påmelding.
Lønnsforhandlingskurs
Kursinstruktør er Freddy Thorsen,
medlem av NITOs forhandlingsutvalg privat
avtaleområde. Kurset tar opp: Innføring
i grunnleggende forhandlingsteknikker,
prognose for 2009 og utveksling av
erfaringer.
TID: 29. april kl. 17.00–21.00
STED: First hotell Ambassadeur i Drammen
PÅMELDING: Innen 14. april til avdelingen

27. Ledermøtet
27.–28. Avdelingslederkonferansen
JUNI
10.–11. Nettverkskonferansen
17. Hovedstyremøte
JUNI St. prp - Trygdeoppgjøret 2009
15. 1. ”ferdigutkast” til Future Climateprosjektet sendes Advisory board for
vurdering/kvaliktetssikring
26. Utsendelse av kongresspapirene

Bedriftsbesøk
TID: Tirsdag 28. april kl.17.30–20.00.
STED: Ålesund kommune sitt kloakkrenseanlegg på Åse.
PÅMELDING: Til avdelingskontoret innen
20. april

Lønnskonferanse
Foreleser på konferansen er Tom Helmer
Christoffersen, medlem av NITOs
forhandlingsutvalg privat. Se avdelingens
hjemmesider for mer info
TID: 13. mai klokken 16.30-21.00
STED: Norsk Bergverksmuseum på
Kongsberg
PÅMELDING: Innen 5. mai til avdelingen
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Lokal avtalekonferanse
Avtalekonferansen er felles for alle
avtaleområder.
Sett av datoen i kalenderen nå!
TID: 19. mai
STED: Steinkjer Kurssenter, Steinkjer.
PÅMELDING: Nærmere informasjon med
program sendes bedriftsgruppene

rogaland www.nito.no/roga
Telefon: 51 85 40 70
E-post: rogaland@nito.no
Kurs i presentasjonsteknikk over
to kvelder
Det er plassbegrensning, og først til
mølla-prinsippet gjelder. Enkel servering.
Se avdelingens hjemmesider for mer
informasjon.
TID: Tirsdag 21. april og tirsdag 28. april,
kl. 17.00–kl. 21.00
STED: Positiv Opplæring, Welhavensvei
15 i Sandnes
PÅMELDING: Til avdelingskontoret snarest
og senest innen 1. april
Velkommen som ny tillitsvalgt
Få en god innføring i hva det vil si å være
NITO-tillitsvalgt. Servering av pizza.
TID: 23. april, kl. 17.00–21.00
STED: Avdelingens lokaler i Verksgata 62
i Stavanger
PÅMELDING: Til avdelingskontoret snarest
og senest innen 15. april

telemark www.nito.no/tele
Telefon: 35 55 04 47
E-post: telemark@nito.no
BFI-Vårkurs
Se avdelingens hjemmeside for mer info.
TID: onsdag 29. april 2009
STED: Konferansesenteret, Sykehuset
Telemark Skien
PÅMELDING: Bindende påmelding innen
22. april til Anne-Lise Ramsvig, e-post:
anne-lise@sthf.no

NITO RUNDT

AKTUELLE
FAGKURs

Pensjonistgruppen – omvisning i Skien domkirke
For pensjonistgruppen med ledsagere.. Etter omvisningen vil det
bli bespisning på Dag Bondeheim i Skien. Se avdelingens hjemmeside
for mer informasjon.
TID: 22.april kl. 17:00
STED: Skien domkirke
PÅMELDING: Påmelding senest mandag 20. april til Arne Klavenes
eller Bjørn Tullerud

For informasjon og påmelding: www.nito.no/kurskatalogen
Telefon 22 05 35 00, E-post: fagkurs@nito.no

vest-agder www.nito.no/va

Vei, Trafikk og Samferdsel

Transportkonferansen 2009 - Effektiv og miljøvennlig bytransport
21. – 22. april 09, Quality Hotel Olavsgaard

Telefon: 38 02 50 80
E-post: vest-agder@nito.no

IKT

Gratis kurs om NITOs medlemsforsikringer
Foredragsholder er Bjørg Tangen, Senior Partner fra NorthEdge
Forsikringsmegling.
TID: Mandag 4. mai fra kl 16.00-20.00.
STED: Rosfjord Strandhotell, Lyngdal
PÅMELDING: Påmelding til avdelingskontoret

Fiberoptiske bredbåndsnett, testing og dokumentasjon
21. – 22. april 09, Comfort Hotel Børsparken, Oslo

Elkraft, energi og miljø

Fordelingstransformatorer
21. – 22. april 09, Scandic Airport Hotell, Bergen
Bygging og vern av fordelingsnettet
28. – 29. april 09, Scandic Hotel Kna, Oslo

Kurs for tillitsvalgte
Det avholdes kurs for nye tillitsvalgte i bedriftsgruppene 31.
mars og 29. april. Kurset holdes etter arbeidstid og avsluttes
med et enkelt måltid. Alle utgifter i forbindelse med kurset blir
dekket av NITO. Nye tillitsvalgte som er registrert i medlemsregisteret, vil få invitasjon.

Faggruppe bygg og anlegg – FBA
Nye energikrav til yrkesbygg
16. april 09, NITO Konferansesenter, Grønland, Oslo

Industri/Offshore

vestfold www.nito.no/vestfold

Fra hav til land - Polymere material gjør jobben
22. – 23. april 09, First Hotel Ambassadeur, Drammen
Atex/Ex-kunnskaper gir større sikkerhet
28. – 29. april 09, Clarion Collection Hotel With, Tromsø

Telefon: 33 31 80 92
E-post: vestfold@nito.no
Lokal avtalekonferanse privat
Se avdelingens hjemmeside for mer informasjon
TID: 23. april
STED: Furulund Kro, Stokke
PÅMELDING: Alle innenfor avtaleområdet kan delta.

Elektronikk

Reparasjons- og feilfinningsteknikk innen elektronikk
20. – 22. april 09, NITO Konferansesenter, Grønland, Oslo
Videregående feilsøking innen elektronikk
23. april 09, NITO Konferansesenter, Grønland, Oslo
Blyfri lodding
24. april 09, NITO Konferansesenter, Grønland, Oslo

Lokal avtalekonferanse Spekter
Se avdelingens hjemmeside for mer informasjon
TID: 23. april
STED: Sykehuset i Vestfold
PÅMELDING: Alle innenfor avtaleområdet kan delta.

NITO Takst

Tilstandsanalyse og Boligsalgsrapport
23. – 26. april 09, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Kurs i møteledelse 15. og 22. april
Kurset arrangeres på Høgskolen med Kåre Eikbu som kursleder.
Nærmere informasjon på nettsider og avdelingskontoret.
TID: 15. og 22. april
STED: Sykehuset i Vestfold
PÅMELDING: Gratis for medlemmene

BFI

Bioingeniørdagen 2009 - Bioingeniørenes rolle i diagnostikk
og behandling av kreft
21. – 22. april 09, Universitetet i Agder, Kristiansand

Prosjektlederskolen

Prosjektledelse
20. – 22. april 09, Prosjekttjenester, Vøyenenga
Kvalitetssikring og HMS i prosjekter
27. – 29. april 09, Prosjekttjenester, Vøyenenga

Bedriftsbesøk for pensjonistene
Henvendelse og nærmere informasjon til avdelingskontoret.
TID: torsdag 4. juni
STED: Nortura Tønsberg slakteri
PÅMELDING: Til avdelingskontoret

Tegning og konstruksjon

AutoCAD 2
20. – 22. april 09, Prosjekttjenester, Vøyenenga

Økonomi, Salg og Ledelse

Ledelse og Motivasjon
28. – 29. april 09, NITO Konferansesenter, Grønland, Oslo
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PostAbonnement
B – Economique

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

Torstein Fykse,
Leder Strømforsyning
Sør-Norge Aluminium AS

Hvorfor ble du ingeniør?
Jeg var utdannet radiotelegrafist, men
fikk ikke hyre med en gang etter skoleslutt. Derfor søkte jeg Ingeniørhøgskolen
i Bergen. Her kom jeg inn, og like etter
fikk jeg også hyre som telegrafist. Etter
valgets kvaler ble det ingeniørstudiet.

Hva er ditt favorittnettsted?
Ingen spesiell favoritt, men Gule Sider
er jo nyttig.

Hvis du skulle ha valgt et annet yrke,
hva ville du ha gjort?
Jeg ville valgt et yrke innen sjøfart, og
hadde nok startet som telegrafist.

Hva er det du liker aller mest
og aller minst?
Liker mest: Å slappe av etter en
lang fjelltur på ski.
Liker minst: Å ikke ha nok tid til det
en har planlagt.

Hva er din favorittgjenstand,
kunstverk eller dubbeditt skapt
av ingeniører?
Elektromotorer i alle størrelser er min
favoritt. Elektromotoren omformer
elektrisk energi til mekanisk energi, og
er noe vi omgir oss med over alt.

Hva gir deg en god latter?
Godt lag sammen med familie og venner,
eller på tur med speidere.

Hvor er ditt drømmested?
For tiden er det på hytten på Vågsli
med sol, snø og ski.
Kan ingeniørene og teknologene
redde verden?
Nei, ikke alene.
Hvem ville du ha flydd Norge på langs
i ballong med?
Hvis jeg måtte; med en god ballongfører.

Vi er igang med permitteringer på min
arbeidsplass, Sør-Norge Aluminium AS.
Under en permitteringsperiode kunne
det være gunstig å ta etterutdanning
og kurs. Tilrettelegger NITO kurs lokalt
dersom vi blir mange nok for et tema?
NITO er helt enig i at kompetansehevende
tiltak er viktig når en blir permittert
eller arbeidsledig, og vi vil strekke oss
langt for å kunne bidra med tilrettelegging
av slik etterutdanningsvirksomhet. Vi
har allerede etablert kontakt med
Norsk Industri for å finne fram til
egnede opplæringstiltak.
Den danske ingeniørorganisasjonen
IDA har inngått avtale med indiske
IEI for blant annet gjensidig støtte,
rådgivning og veildning. Har NITO
planer om slike forbindelser med
utenlandske ingeniørorganisasjoner?
NITO har ikke planer om å inngå slike
avtaler nå, men dette er noe vi vil vurdere
dersom behov meldes inn. Parallelt vil vi
følge opp IDA sine erfaringer med deres
samarbeidsavtale.
Spørsmålene er besvart av Marit
Stykket, president i NITO.

torstein Utfordrer Agnar Sæland,
Key Account Manager Fabrikkautomasjon,Pepperl+Fuchs

www.youtube.com/watch?v=Mmz5qYbKsvM
Det er mye rart man kan lære seg – og mye
nyttig. Dette er en tankevekkende og
interessant film.

