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Fordømmer politidrap

– Våre hjerter brister av sorg

UsAs president Barack
Obama fordømmer drapene
på to politimenn i New Yorkbydelen Brooklyn lørdag.

Al-Qaidas talsperson i
sør-Asia tar sterkt avstand
fra tirsdagens angrep mot
skolen i Pakistan som kostet
149 mennesker livet.

New YOrk
Politibetjenter i New York gir
borgermester Bill de Blasio skylden for at drapene kunne skje.
– Jeg fordømmer disse drapene. I dag er det to modige menn
som ikke får returnere til sine fa-

milier, sier presidenten i en uttalelse. Obama har akkurat reist på
juleferie til Hawaii. I forkant av
drapene hadde gjerningsmannen, som politiet har identifisert som Ismaaiyl Brinsley (28),
kommet med trusler via sosiale
medier om å drepe politimenn
i New York. Tidligere på dagen
hadde han skutt kjæresten sin i
Baltimore, opplyste politimester William Bratton på en pressekonferanse. ©NTB

PeshAwAr
Det skriver den regionale talspersonen Osama Mehmood i en fire
siders uttalelse om angrepet. Han
oppfordrer i stedet de militante
opprørerne til å rette sitt sinne

mot statlige sikkerhetsstyrker.
– Våre hjerter brister av sorg
over det som har skjedd. Det er
ingen tvil om at den pakistanske
hærens ugjerninger er store, men
våpnene vi har rettet mot USA og
deres slavehær, skal ikke brukes
mot barn, kvinner og vårt muslimske folk, skriver Mehmood.
Pakistansk Taliban (TTP) har
tatt på seg ansvaret for angrepet, der de fleste av de drepte var
barn. ©NTB

Går god for sykehusprosess
Molde/oslo
Et juridisk notat går i grove trekk god for prosessen før vedtaket om å legge Møre og Romsdals nye sykehus til Molde. Samtidig reises nye
spørsmål ved helseministerens rolle.
Sist uke vedtok de to helseforetakene og helseminister Bent Høie (H) i rask rekkefølge å legge det nye hovedsykehuset på Nordvestlandet
til Molde.
Motstanderne av å legge sykehuset til Molde var raskt ute med å varsle rettslige skritt for

å få belyst sine mistanker om lovbrudd underveis i prosessen. De vil dessuten vite mer om
Høies rolle.
Også Helse Møre og Romsdal, som onsdag
vedtok å legge sykehuset til Molde, har nå sikret seg en juridisk vurdering i saken. Søndag
ble denne lagt fram for styret i et kort, ekstraordinært møte.
Advokatfirmaet Thommessen konkluderer
med at forvaltningsloven ikke er brutt. Dessuten har ikke styringssignaler ovenfra innvirket
på beslutningene lokalt og gjort dem ugyldige,
ifølge vurderingen. ©NTB
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Oppdaget
sikkerhetsbrudd
på flyplass
●●2.500 ansatte ved flyplassen i Frankfurt får ny opplæring etter at etterforskere fra EU gjentatte ganger
smuglet våpen gjennom
sikkerhetssjekken. Etterforskningen, som fant sted
i regi av EU-kommisjonen,
er omtalt i søndagsutgaven
av tyske Bild. Etterforskerne klarte å smugle våpen eller farlige stoffer igjennom
sikkerhetssjekken i Frankfurt på annethvert forsøk.
EU-rapporten slår fast at
mange av de sikkerhetsansatte hadde store problemer med å tolke bilder fra
gjennomlysninger av passasjerenes håndbagasje.
Det ble tatt umiddelbare
grep ved flyplassen. ©NTB

London

Elton John
giftet seg
●●Poplegenden Elton John
har giftet seg med David
Furnish etter ni års partnerskap.
Den 67 år gamle artisten
la ut et bilde på sin Instagram-konto søndag ettermiddag, etter at de to hadde
signert de nødvendige papirene. Seremonien vil finne
sted i parets hjem i Windsor vest for London.
Om lag 50 gjester, deriblant David og Victoria
Beckham, Elizabeth Hurley
og Ozzy Osbourne, er blant
de inviterte. ©NTB

ARBEIDSMILJØLOVEN. Fagorganisasjonen Ledere har spurt medlemmene om arbeidsmiljøloven.
FOR

Åtte av ti toppledere fornøyd
med loven

Store
sjokoladeplater

Freia, 5 x 190-200 g, 19,80/stk.

3

FOR

81 prosent av topplederne.mener dagens
arbeidsmiljølov gir tilstrekkelig fleksibilitet,
viser en undersøkelse gjennomført for fagorganisasjonen Lederne.
OslO
Nylig la arbeidsminister Robert
Eriksson (Frp) fram et forslag
som blant annet innebærer å øke
grensene for overtid og å tillate søndagsarbeid når det er nødvendig.
Undersøkelsen omfatter nesten 2.300 medlemmer i Lederne.
81 prosent av de rundt 200 topplederne i undersøkelsen er enige i påstanden «Som leder gir arbeidsmiljøloven meg fleksibilitet
til å løse de oppgaver jeg har ansvar for».
– Jeg hadde ventet at flere toppledere skulle være negative til dagens arbeidsmiljølov, særlig siden regjeringen lenge har sagt at
de ønsker en oppmyking av lovverket, sier forbundsleder Jan
Olav Brekke.
– I lys av resultater fra vår undersøkelse forvitrer litt av argumentasjonen for å endre arbeidsmiljøloven. Dagens lovverk
inneholder mer fleksibilitet enn
mange skal ha det til. Loven gir
de fleste ledere et greit handlingsrom i arbeidshverdagen,
sier Brekke.
EgEnintErEssE

De med mindre lederansvar er
noe mindre positive til dagens
lovverk, og samlet sett – uavhengig av ledernivå – er 66 fornøyd
med arbeidsmiljøloven.
– Det er ganske slående at arbeidsmiljøloven har bredest støtte blant dem som vi må anta har
størst egeninteresse i et fleksibelt lovverk, mens personer som
er lavere på rangstigen etterlyser
mer fleksibilitet. En forklaring
kan være at de som faktisk jobber
med ansettelser og personalansvar i det daglige, har større innsikt i de mulighetene som ligger
i dagens lovverk, mens folk flest
gjerne danner seg et inntrykk basert på det de leser i avisen, sier
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særlig siden regjeringen lenge har
sagt at de ønsker en
oppmyking av lovverket.
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forbundsleder Brekke.
stErkE rEaksjonEr
Arbeidsministeren kaller endringene i arbeidsmiljøloven fleksible
og familievennlige, men reaksjonene er mange og sterke. Norges største lønnstakerorganisasjon, LO, oppsummerer med at
arbeidslivet blir tøffere.
– Mer uønsket overtid, lengre
pålagte arbeidsdager og mer påtvungent søndagsarbeid for den
enkelte arbeidstaker vil bli resultatet av forslaget regjeringen nå
legger fram, uttalte LO-nestleder
Hans-Christian Gabrielsen tidligere denne måneden.
– Økt frihEt
Eriksson legger sterk vekt på at
endringene vil være et gode også
for arbeidstakerne. Han ser økt
frihet til å inngå lokale avtaler,
fleksibilitet til å jobbe mer når
det trengs for så å ha fri når behovene er mindre.
I en undersøkelse sier 62 prosent av de spurte nei til forslaget
om å åpne for flere midlertidige
stillinger, skriver Klassekampen.
Det er flertall mot endringen i
alle aldersgrupper, hos både kvinner og menn og på alle utdannelsesnivå. ©NTB

Farris 1,5 liter

Farris, 3 x 1,5 liter, 13,-/stk. Ordinærpris:
18,80-19,30/stk + pant. SPAR minst kr. 17,40
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Plukk og miks mellom
jordbær, blåbær og bringebær
Arbeids- og sosialminister Robert
Eriksson (Frp) har lagt fram forslag til
endringer i arbeidsmiljøloven.

3 x 125-250 g, 93,07-104,-/kg. Pris ved kjøp
av én: 19,50-34,90/stk. Ta tre betal for to vi spanderer den rimeligste!
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