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NSB lovar betre flyt i trafikken

Noreg dyrast i Europa

77 jerv felt siden i vinter

ikkje problemfritt, slik NSB hadde håpa – og lovd. I dag skal det gå
betre, lovar togselskapet. Jernbanen gjennom Oslo er stengt mellom
Skøyen og Bryn/Lillestrøm i seks veker, frå 24. juni til 6. august,
medan Østfoldbanen skal gå som normalt. Mange passasjerar fekk
ein ubehageleg lang reiseveg i går morgon, trass i at buss for tog var
sett opp på alle strekningar. Størst var problema mellom Drammen
og Oslo. – Ut frå trafikktala frå i fjor var det sett opp nok bussar, men
det viste seg å bli feil likevel. Vi tek på oss det fulle ansvaret for at
det blei sett opp for få bussar frå Drammen i dag, uttalar NSB. ©NPK

høgste prisane i Europa. Billigast er
det i Makedonia, Albania og Bulgaria.
Prisnivåundersøkinga som Eurostat
har gjennomført, måler det relative
prisnivået i europeiske land. Dei
norske prisane ligg 51 prosent over
gjennomsnittet for EU-land, medan
sveitsiske prisar ligg 62 prosent over.
37 land er med i oversikta.
©NPK

77 jerv felt i løpet av vinteren og våren. Og
siden forrige beitesesong er det til
sammen snakk om 120 individer. Det
melder Direktoratet for naturforvaltning
(DN), som videre kan informere at vinterens og vårens ekstraordinære uttak av
jerv er avsluttet. Fortsatt ligger antall jerv i Norge over
bestandsmålet, som er fastsatt av Stortinget, skriver forskning.no.
OR
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REGULERING: For å regulere bestanden er

VERDT
Å VITE

Leder i Industri Energi Leif Sande advarer regjeringen mot å gripe inn i oljestreiken:

Ber Stoltenberg sitte i ro
STREIK: Oljeindustriens landsforening
vil aldri gå til lockout dersom de ikke er
sikre på at det blir tvungen lønnsnemnd, mener Leif Sande i Industri
Energi.
FAKTA

ARBEIDSLIV
Av Ida Søraunet Wangberg og
Kyrre Kjellevold
Oljeindustriens
landsforening (OLF) utelukker ikke
lockout som et virkemiddel i
den pågående konflikten i oljesektoren.
Drøyt 700 oljearbeidere i
Statoil, BP og forpleiningsselskapet Ess er i streik, etter
at det ble brudd i meklingen
mellom partene i oljesektoren natt til søndag.

Utelukker ikke lockout
– Vi vurderer situasjonen
fortløpende, ut fra hvor langvarig streiken blir og omfanget av den. Akkurat nå har vi
ikke planer om lockout, men
det kommer an på hvor lenge
streiken varer, sier leder i
OLF Jan Hodneland til Klassekampen.
Leif Sande, leder i Industri
Energi, mener arbeidsgiversida aldri vil gå til lockout
uten at de har en avtale på
forhånd med regjeringen om
tvungen lønnsnemnd.
– Den eneste grunnen til
at arbeidsgiversida går til
lockout er at de vil ha tvungen lønnsnemnd. Selskapene vil aldri la oljeproduksjonen stå på ubestemt tid, sier
han til Klassekampen.
Sande advarer regjeringen
mot å gi noen som helst forhåndsgarantier om tvungen

Streik i oljesektoren:
n Drøyt 700 ansatte i Statoil,

BP og Ess er tatt ut i streik
etter brudd i meklingen i
oljesektoren natt til søndag.
n LO-forbundet Industri Energi,
YS-forbundet SAFE og Lederne
representerer arbeidstakersiden mot Oljeindustriens
landsforbund, som representerer arbeidsgiverne.
n Kjernen i konflikten er krav
om tariffestede pensjonsavtaler som sikrer 66 prosent lønn
ved fylte 62 år og to ukers
betalt pappapermisjon.
n Lockout: En arbeidskamp
der en arbeidsgiver hindrer
ansatte fra å jobbe.
lønnsnemnd.
– Jeg går ut fra at den rødgrønne regjeringen ikke går
med på forhåndsavtale om
tvungen lønnsnemnd. Det
ville være stikk i strid med
alle spilleregler. Her må regjeringen ikke gi en millimeter, er Sandes klare oppfordring til arbeidsminister
Hanne Bjurstrøm.

Svekket pensjon

Hovedgrunnen til streiken er
at Oljeindustriens landsforening (OLF) ikke vil innfri kravene fra arbeidstakerorganisasjonene Industri Energi,
Safe og Lederne om tariffestede pensjonsavtaler og to
ukers betalt pappapermisjon.
Arbeidstakersida vil tarifffeste pensjonsavtalene fordi
lokale pensjonsavtaler nå er
blitt utradert i de fleste bedriftene.
Statoil ønsker også å avvikle sin avtale om driftspensjon, mens Helge Lund og andre i Statoil-ledelsen beholder sine gullkantede pensjonsavtaler. Det har fått arbeidstakerorganisasjonene
LEIF SANDE til å se rødt.

«Selskapene vil
aldri la oljeproduksjonen stå på
ubestemt tid»

OLF på sin side har ingen
forståelse for ønsket om å tariffeste gunstige pensjonsavtaler.
– I OLF har vi lang tradisjon med å ikke tariffeste slike ordninger. Dersom oljearbeiderne hadde fått det, ville
de fått en pensjonsordning
helt på siden av det andre arbeidstakere har, sier Jan Hodneland i OLF.

FOTO: REUTERS/SCANPIX

Svekket tilbud til
overvektige gravide

praktisk helsepolitikk eller
FEDME: Overvekt og
av helseforetakene.
fedme er et økende
problem blant gravide Nevnes ikke
Helsedirektoratet
underog krever spesiell
streker at overvektsproblemene i Norge prioriterers
oppfølging. Likevel
og har en kunnskapssvekkes Norges eneste høyt
oppsummering om behandling av overvekt i befolkninoffentlige spesialtilgen. Rapporten omhandler
bud for denne grupikke gravide. Direktoratet
påpeker at dagens tilbud
pen.

– Tilpasser oss
Hodneland sier at avviklingen av de lokale pensjonsavtalene er en del av bedriftenes tilpasning til pensjonsreformen, som ble innført i fjor.
– Etter pensjonsrefomen
kom i 2011 har bedriftene tilpasset seg den nye AFP-ordningen, som har som mål at
arbeidstakerne skal stå lengre i arbeid, sier han.
Leif Sande mener OLFs argumenter om at ordningen
med driftspensjon strider
mot prinsippene i pensjonsreformen ikke holder vann.
– Pensjonsreformen gir
fortsatt muligheter for å kombinere de nye pensjonsavtalene med egne bedriftsordninger. OLF bruker regjeringens ønske om at folk skal stå
lengst mulig i arbeid som et
argument for å utradere gjeldende ordninger. Det er reinspikka tull, sier Sande, som
mener det slett ikke er umoralsk å gå av med pensjon ved
fylte 62 år.
– En stor gruppe av de ansatte i oljeindustrien er reinholdere. Prosessfolk jobber
tolvtimersskift, i turnuser
som er forbudt på fastlandet
på grunn av helserisikoen.
Dette er tøffe jobber, og det
er ikke vanskelig å forstå at
mange har behov for å gå av
tidlig med pensjon, sier han.
Sande påpeker at arbeidstakernes krav om tariffestede
pensjonsavtaler vil koste arbeidsgiverne 35 millioner i
året.
– Setter vi dette opp mot
OLFs beregninger om at streiken koster dem 170 millioner
per dag, en utregning jeg forøvrig mener ikke stemmer,
burde ikke dette være noe
problem å innfri, sier han.
innenriks@klassekampen.no

BEGRENSET: Norges eneste tilbud til overvektige gravide
svekkes. – Hoderystende, sier professor og overlege.

HELSE
Av Mette Estep

I STREIK: Leif Sande krever tariffestede pensjonsavtaler og to ukers betalt

pappaperm. Her sammen med statsminister Jens Stoltenberg.
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Streikelederen i SU-ledelsen er ikke bekymret
25 år gamle Christopher Birknes fra Bergen er streikeleder
for Industri Energis medlemmer i BP, og er innstilt som
styremedlem i Sosialistisk
Ungdom.
Han er ikke bekymret for at
kravet om bedre pensjonsvilkår kan virke som et urimelig
krav fra en privilegert yrkesgruppe.
– Da kan en spørre seg om

det er riktig om det er riktig at
Statoil-leder Helge Lund får
et lønnspålegg på 700.000 kroner og økte pensjoner, mens vi
skal holdes nede.
– Oljestreiker blir ofte kortvarige og ender i voldgift (en
form for privat rettergang der
en tvist løses av en voldgiftsrett i stedet for av de alminnelige domstoler, red.anm.).
Frykter du at myndighetene

vil ta et slikt grep denne gangen?
– Det vil alltid være
en utfordring i forhold
til
tvungen
lønnsnemnd i oljenæringen. Dette må vi ta
høyde for når vi vurderer opptrapping av
streiken.
SU-eren
Birknes
mener SVs satsing på

Christopher
Birknes

fagbevegelsen
har
vært riktig taktikk.
– Jeg opplever at
Audun
Lysbakken
har hatt en veldig god
tilnærming til fagbevegelsen. Vi ser jo
dette veldig tydelig i
debatten om vikarbyrådirektivet, sier han.
På landsmøtet til
SU i helgen fikk de

streikende honnør.
– Det er hyggelig å se at
landsmøtet til SU uttalte fullt
støtte til de streikende. Det er
helt tydelig at landsmøtet følger med og er opptatt av det
som skjer i oljebransjen og
fagforeningene generelt. Fagbevegelsen opplever jo dette
som
veldig
positivt.

Adipol er et tilbud til overvektige gravide ved Fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
De som blir henvist dit har
til nå blitt fulgt opp av ernæringsfysiolog, jordmor og
lege, med svært gode resultater. Ernæringsfysiologen
har bistått med kartlegging
av spisevaner og kostholdsveiledning i en 20 prosents stilling, men fysiologen har nå sluttet og er ikke
blitt erstattet.
– Tilbudet var begrenset
og er dessverre blitt enda
mindre nå, sier professor og
seksjonsoverlege Tore Henriksen til NTB.
Han stiller seg hoderystende til norske helsepolitikeres ikke-holdning til fedme som samfunnsproblem.
– Egentlig burde spesialoppfølging av overvektige
gravide vært standard ved
alle sykehus med fødeavdeling. I stedet bygges tilbudet
ned det eneste stedet det eksisterer. At vi nå får en reduksjon av Adipol er et tydelig uttrykk for at dette området ikke prioriteres verken i

ikke er tilfredsstillende og at
det må styrkes generelt.
I retningslinjene for svangerskaps- og fødselsomsorg
slås det fast at gravide med
overvekt bør få individuell
veiledning i kosthold og fysisk aktivitet ut over den generelle veiledningen som
alle gravide får. Hva denne
ekstra veiledningen skal
innebære, gis det ikke opplysning om.
– Jordmødre og fastleger
kan syns dette er vanskelig å
ta opp med den gravide. Det
er også mange som kvier seg
for å gi klare råd. Men det
holder ikke å si at disse kvinnene bare må løfte litt på
seg, påpeker Henriksen.

Motiverte
Antallet overvektige kvinner i fertil alder er blitt to-tre
ganger høyere i løpet av de
siste 30 årene.
– Dette har medført at overvekt er blitt den største risikofaktoren
for
svangerskapskomplikasjoner. Hver
fjerde gravide er i dag overvektig, sier Henriksen.
Han mener overvekt og fedme er et mer omfattende
problem enn både alkohol og
røyking blant gravide.
– Jeg er mildt sagt forundret
over at dette ikke nevnes i
helsedebatten. Det er som
om vi ikke ser skogen for
bare trær, sier Henriksen.
©NTB

