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Vestfold slår nabofylkene
Vestfold ligger på 10. plass
i Norge i lederlønninger.
Fylkets ledere tjener i
snitt 632 100 kroner i
året, noe som er mer enn
naboene Telemark og
Buskerud.
Anne Josefine ReitAn
redaksjonen@op.no
33 16 30 00

Mens en mellomleder i Vestfold i snitt tjener 632 100 kroner før skatt, må kolleger i Telemark nøye seg med en snittlønn på 603 600 kroner.
I Buskerud ligger lederlønnen på 590 700 kroner.
Det viser Norsk Ledelsesbarometer 2016, som er gjennomført
av
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne.
Over 3100 mellomledere
deltok i undersøkelsen.
– Det handler i stor grad om
hvilken bransje du arbeider i.
Lønningsposen er størst i fylker med mange arbeidsplasser
i olje-, gass- og rederinæringen. Tar vi vekk olje, gass og
rederi fra regnestykket, halveres forskjellen mellom topp og
bunn, forklarer AFI-forsker Eivind Falkum.
Etter to år med lav oljepris
gjør nå norske lederlønninger
et kraftig byks for å ta igjen det
tapte.Sitat

lØnnsbyks: Lønnshoppet til norske mellomledere må sees i
sammenheng med året før, da det var negativ lønnsvekst, sier Jan
Foto: lederne
Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.
Det kommer fram i Norsk
Ledelsesbarometer 2016.
I snitt tjener en norsk mellomleder 689 200 kroner, en
lønnsvekst på 10,4 prosent fra
året før.
– Bruttolønnen til mellomledere sank 1,5 prosent mellom
2013 og 2014 på grunn av omstillingene i oljesektor og ringvirkningene dette fikk i andre
næringer. Dermed er det ikke
så overraskende at lønningene

nå har steget en del, sier Jan
Olav Brekke, forbundsleder i
Lederne.
Han påpeker at en mellomlederlønn i snitt ligger 30 prosent over den norske gjennomsnittslønnen.
– Dette reflekterer tillegg for
ubekvem arbeidstid, bosted
langt fra hjemmet og lignende.
Grunnlønnen uten tilleggene er forholdsvis lav, understreker Brekke.
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kortreist: Gerd Karlsen og Sven Åge Teien fra Larvik overnattet i bobilen sin i Indre havn.

Foto: bendik lØve

Mye trafikk i Indre havn i sommer

God sesong for bobilhavna
Bobilturistene har
ikke sviktet Larvik i
sommer. – Dette er et
populært tilbud, sier
Tom Hetty.
Bendik Løve

redaksjonen@op.no
33 16 30 00

I ettida på søndag var det allerede god trafikk og ni bobiler på
plass i bobilhavna i Indre havn i
Larvik. Natta før var etter sigende 16 av 18 plasser opptatt.
– Jeg synes det har vært en
bra sesong i år, det har vært
godt besøk. Dette er et populært tilbud, sier Tom Hetty, daglig leder i Halsen Idrettsforening, som drifter bobilhavna.

lokale campingturister
To av dem som hadde parkert
bobilen sin i Indre havn på søndag, var Sven Åge Teien og
Gerd Karlsen fra Larvik.

– Vi har besøk av to venner fra
Mandal som kom i bobil, så vi
bruker dette som base til å vise
dem litt rundt i området, sier
Teien, og legger til:
– Det er praktisk å være her,
for da slipper vi å ta taxi hjem.
Vi har også brukt parkeringa
flere ganger i forbindelse med
arrangementer i Larvik.
Paret synes bobilhavna fungerer bra.
– Vi savner et ordentlig toalett, men ellers er det fint, sier
Karlsen.
– Det er stille og rolig her,
stort sett voksne folk, aldri noe
bråk og kort vei til strand og
uteliv. Det virker som om plassen blir mer og mer populær,
sier Teien, som dog savner
noen flere strømuttak.
– Det er kanskje det største
«drawbacket» her, sier han.

trives i norge
På søndag var de aller fleste bo-

bilene på parkeringa norske. Et
av kjøretøyene hadde likevel
utenlandske skilter.
– Vi tar natta her før vi reiser
videre med ferja i morgen tidlige, sier Zweers Hendricus fra
Nederland.
Han og Edith Pfennigdorf,
også hun fra treskolandet, har
vært på rundreise i den søndre
delen av Norge.
– Norge er et vennlig sted å
være campingturist. Jeg liker
folk her, de er hjelpsomme og
sosiale, sier Hendricus.

kan bli flere strømuttak
Utafor én av de andre bilene
satt Helge og Britt Hannevold
fra Kongsberg.
– Vi har brukt bobilhavna
mange ganger i flere år. Den er
nærme byen og har gode tømme- og fyllemuligheter, sier
Helge Hannevold.
Paret liker at det er enkelt å
komme seg ut på utestedene i

Larvik fra bobilhavna.
– Men vi skulle ønske at de
kunne fått til en bobilparkering
i Stavern også. Det burde det ha
vært, sier Helge Hannevold.
Også herr og fru Hannevold
etterlyser flere strømuttak for
bobilene.
– Det er bare strøm til åtte av
18 biler her, konstaterer, Britt
Hannevold.
Den problemstillingen opplyser Tom Hetty at det jobbes
med. –
– Vi har tenkt å bygge det ut.
Det er noe vi vurderer til det
neste sesong, sier han.
– Fungerer ordningen med at
turistene selv ordner med betaling for overnatting?
– Ja, vi har inntrykk av at folk
er lojale mot systemet og passer
på seg sjøl, sier Hetty, som innrømmer at bobilhavna tilfører
Halsen IF kjærkomne kroner:
– Det er ikke en kjempebutikk, men gir et OK overskudd.

norGesvenner: Zweers Hendricus (t.h.) og Edith Pfennigdorf
fra Nederland tok ei natt på bobilhavna i Indre havn. – Dette er tredje
gangen jeg har reist til Norge i år, sier Hendricus.

FornØyd: Tom Hetty, daglig
leder i Halsen IF, som drifter
Foto: arkiv
bobilhavna.

