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Økonomi

Galaxy S4 med
4G-fart

AD. MOMENT

4G på mobilen får du kun med Telenor

Norsk Ledelsesbarometer 2013

Kvinnelige
ledere tjener
mindre enn
mannlige
hKvinnelige
h
mellomledere tjente i snitt 22
prosent mindre enn sine mannlige kollegaer
i 2012. Oljeledere tjente klart mest.
Stavanger

Det viser den ferske undersøkelsen «Norsk Ledelsesbarometer 2013», som er laget på
oppdrag fra organisasjonen
Lederne.
Rapporten viser at mannlige mellomledere i 2012 tjente
i gjennomsnitt 644.000 kroner, mens kvinnene til sammenligning hadde 503.000 i
snittlønn. Det betyr at kvinnelige mellomlederes lønn utgjorde 78 prosent av mennenes.
Hvis petroleumsnæringen
holdes utenfor, tjente kvinnene om lag 14 prosent mindre.

Oljå er lønnsvinner

Undersøkelsen viser videre
at det er store forskjeller mellom ulike bransjer. Ikke uventet er det oljenæringen som
betaler sine ledere best. I sektoren olje og gass tjener mellomledere i snitt 784.500 kroner i året. Det er 30 prosent
mer enn snittet for mellomledere, og 12,5 prosent mer enn
i rederinæringen – som har de
nest gunstigste lønnsvilkårene for ledere.
De dårligst betalte mellomlederne finnes i hotell- og restaurantbransjen, der snittlønnen er 419.200. Dette er
30 prosent lavere enn snittet
for deltakerne i undersøkelsen
og over 50 prosent lavere enn i
oljesektoren.

Surf dobbelt så mye på
din 4G-telefon i sommer.
Uansett hvilken 4G-telefon du velger
får du dobbel data i 3 måneder med
bedriftsabonnementet Surf 5GB.
Bestill før 31. juli.

For mer informasjon se teleringbedrift.no
eller ring 81581815.
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Alle bransjer

Selv om forskjellene i lønn varierer fra bransje til bransje, er
tendensen likevel klar: I alle
sektorer tjener mannlige ledere mer enn kvinnene. Avvi-

kene er minst i offentlig sektor, barnehager og vekst- og
attføringsbedrifter, der kvinnene tjener omtrent 5 prosent
mindre.

Rogaland på toppen

Med sin høye petroleumsaktivitet er Rogaland fylket med
høyest snittlønn blant mellomledere – med 690.900
kroner i året. Deretter kommer Oslo med 641.100 kroner.
Dersom oljesektoren holdes
utenfor, snus rollene. Snittlønnen i Oslo blir da 618.300
kroner, mot 571.100 kroner i
Rogaland.
Oppland er fylket med de
dårligst betalte mellomlederne. I innlandsfylket var snittlønnen for gruppen 456.300
kroner uavhengig av om petroleumsnæringen var inkludert eller ikke.

Gratis overtid

Undersøkelsen viser også at
mellomledere arbeider mye
overtid uten å få kompensasjon. Halvparten av norske ledere får avspasert mindre enn
50 prosent av timene de har
opparbeidet.
– Det betyr i realiteten at de
jobber gratis, og det er uakseptabelt, sier forbundsleder
Jan Olav Brekke i Lederne i en
pressemelding.
3026 mellomledere har
svart på undersøkelsen Norsk
Ledelsesbarometer 2013, som
er utarbeidet av De Facto. Dette tilsvarer om lag 30 prosent
av de spurte.

– ET PRODUKT FRA
ØSTER HUS GRUPPEN

VELKOMMEN TIL
VISNINGSTORSDAG
23. MAI!
Nye eneboliger, rekkehus og
leiligheter for salg i Sør-Rogaland.
Se det store utvalget på boligverden.no!

Mosterøy
2

Skorpefjell (Øster Hus)
Visning kl. 17.00-17.45

Sandnes
9
10

Randaberg
3

Vestre Goa (Øster Hus)
Visning kl. 17.30-18.30

Postveien (Øster Hus)
Visning kl. 17.00-17.30
Sandvedmarka (Øster Hus)
Visning kl. 17.00-18.00

11

Håbafjell (KleppHus)
Visning kl. 17.00-17.30

12

Buggelandsbakken (Øster Hus)
Visning kl. 17.45-18.15

Jåsund (KleppHus)
Visning kl. 18.00-18.30

3

4,5

Stavanger

6

8

Sola
4

2

7

Klepp
13

Apeloen (KleppHus)
Visning kl. 16.15-16.45

5

Prestaskjer (Jærbygg)
Visning kl. 18.00-18.30

6

Havgløtt (Jærbygg)
Visning kl. 18.45-19.15

7

Ørnaberget (Øster Hus)
Visning kl. 17.30-18.15

14

Brynelunden (Øster Hus)
Visning kl. 16.15-16.45

8

Grannesbakken (Jærbygg)
Visning kl. 17.00-17.30

15

Eivindsholen (Øster Hus)
Visning kl. 18.15-18.45

Sola

Time

16

Lyetoppen (Jærbygg)
Visning kl. 17.15-17.45

10

11

Klepp

E39

13

ola.myrset@aftenbladet.no

Alle visninger blir skiltet
med boligverden.no.

Kjøper opp norsk legemiddelselskap
arder kroner. Selger er et britisk investeringsselskap som
sammen med selskapets ledelse har eid Xellia siden utskillelsen fra konsernet Alpharma i 2008.
Kjøperen, danske Novo
AS er største aksjonær i det
danske legemiddelkonsernet Novo Nordisk som særlig er kjent for medisiner som
brukes i diabetesbehandling.
(NTB)
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EIENDOMSMEGLER 1 SANDNES HOLDER ÅPENT
TORSDAG 23. MAI TIL KL. 19.15.

Sandnes

12

Ola Myrset

OSlO

Det danske selskapet Novo
AS kjøper opp det norske legemiddelselskapet Xellia Pharmaceuticals. Kjøpet medfører
at hovedkontoret flyttes fra
Norge til København.
Selskapet Xellia produserer medisiner til behandling
av infeksjoner, og har om lag
800 ansatte ved fabrikker i
Danmark, Norge, Ungarn og
Kina. Kjøpesummen er 700
millioner dollar, nær 4,1 milli-
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Bryne
15
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