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Lønnsutviklingen Olje og gass topper

FOTO: FREDRIK REFVEM

Musikk Innsamlingskonsert

SANDNES

350 syke hver
eneste dag
E 39 forbi Skurve kan få midtdeler.
GJESDAL

Ulykkene skjer på
E 39 og Fv 45

Staysman & Lazz-låten
«En godt stekt pizza»
fjernes fra Vinterlydturneens program.
FOTO: FREDRIK REFVEM

Kreftforeningen fjerner
to sanger fra konsertene
hEtter
h krass kritikk fra publikum og Aftenbladets kommentator har Kreftforeningen valgt å ta
ut to låter fra spillelisten under Vinterlyd. – Vi ser at ordlyden er i drøyeste laget, sier pressesjefen.
torsdag 3. mars 2016

«Welcome
to NorWay»:

STAVANGER

– Grovt overtramp

Også Stein Erik Ulvund, professor ved institutt for pedagogikk
ved Universitetet i Oslo, uttalte
seg kritisk i avisen. – Dette er et
grovt overtramp, spør du meg.
Det blir dobbelkommunikasjon
når foreldrene forteller at banning og drikking ikke er greit, sa
han om familiearrangementet.
Åse Marie Ommundsen, professor i nordisk litteratur ved
Høgskolen i Oslo og Akershus, sa at det blir en måte å
lære barn å banne. – De skjøn-

«Hail ceasar!»:
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Vinterlyd-konserten
Drøye tekster

NYHETER side 4–5

hvis Kreftforeninge
metode for å samle ns
inn penger er å få min
11-åring og naboens
8-åring til å brøle
drikkeviser, vil jeg
ha de 250 kronene jeg
putta på bøssa tilbake.

POLiTiKK

tina Bru
får toppverv
i høyre

NYHETER SidE 8

VidEREGÅENdE SKOLE

rekordmange
søkere til helseog oppvekstfag

NYHETER SidE 10

STOKKELANdSVATNET

plukket 25
poser med
hundeskitt
Finn-Werner
Kittilsen advarer
stavanger mot å
fjerne bossdunker
langs turveiene.

LEif ToRE LiNDØ,
joURNALiST

foto: fredrik refvem

– Vi har nå gjort en vurdering i
samtale med artistene, og valgt
å fjerne noen av låtene, sier Erik
Vigander, pressesjef i Kreftforeningen.
Det var i Aftenbladet i går
at musikkanmelder Leif Tore
Lindø skrev om opplevelsen av
Vinterlyd-konserten i Stavanger.
«Hvis Kreftforeningens metode for å samle inn penger
er å få min 11-åring, naboens
8-åring – og meg – til å brøle
drikke- og knulleviser til lyden
av tropical house og party-rap,
da vil jeg ha de 250 kronene jeg
putta på bøssa tilbake», skrev
Lindø.

NYHETER SidE 12
USA

Blir Usa helt
vilt med trump
som president?

UTLAND SidE 22

Tilbudene gjelder t.o.m.

Pressesjefen legger til at de
nå har sett at noen av sangene
ikke helt passet til publikum, og
har derfor tatt bort to sanger.
De sangene som er fjernet er
Robin og Bugges «Fuck you»
og Staysmann & Lazz sin «En
godt stekt pizza».
Den førstnevnte får publikum med på å banne, og den
siste synger om å drikke seg til
møkkamann.

lørdag 5/3.
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Finn din nærmeste butikk

Nygrillet kylling
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kan kan
forekomme.
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om trykkfeil
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Fem konserter igjen

90

husholdninger.

Alltid tilbud på noe godt!

Drøye tekster
Vinterlyd-konserten i Stavanger
mandag fikk i Aftenbladet i går
kraftig kritikk for musikk med
tekster med mye fyll, banning
og sex.

ner ikke hvor ille det er om de
sier disse ordene, sa hun til Aftenbladet.

Yngre publikum enn ventet
– Vi erkjenner at flere av publikum er yngre enn forventet, og
ser at vi har bommet litt, sier
Erik Vigander til Aftenbladet.

– Vi har snakket med de aktuelle artistene, og alle synest det
er trist at kreftsaken skal få et
negativt . Det ønsker vi ikke, og
vil at Vinterlyd skal være en god
opplevelse for alle, sier Vigander.
– Dere fjerner to av tekstene
som blir nevnt i Lindøs kommentar, ikke den siste. Hvorfor?
– I samråd med artistene har
vi tatt de grep vi mente var nødvendig, da var det disse to sangene vi følte det var riktig å ta
vekk. Vi ser at ordlyden i disse tekstene er i drøyeste laget,
men samtidig kan vi ikke gå inn
å finlese og sensurere alle tekster, sier Vigander.
Kreftforeningen og P4 har
fem konserter igjen av årets tur-

né. De skal innom Oslo, Trondheim Tromsø og Hafjell.
– Kreftforeningen har et godt
omdømme som vi er opptatt av
å ta vare på. Når vi får disse reaksjonene, tar vi det på alvor.
Derfor tar vi grep som skal sik-

re at konsertene er en god opplevelse for alle, sier Vigander.
HILDE ANETTE EBBESVIK
hilde.anette.ebbesvik@aftenbladet.no
ANDREAS ASKILDSEN
andreas.askildsen@aftenbladet.no

– Trist og engstelig kommentar
STAVANGER

Charlie Granfelt mener at
Aftenbladet framstår som
moraliserende og svært
overfølsom. Han mistet selv
et barn i kampen mot kreft.
– Det er en trist og i overkant
engstelig kommentar i dagens
Aftenbladet, sier far Charlie
Granfelt, som også er styreleder i Viking. Han viser til kommentaren «Fuck you, Kreftforeningen» av kulturjournalist
Leif Tore Lindø.
– Det er ingen big deal. Innsamlingen går uansett til en
god sak, sier Granfelt, som selv
har opplevd sykdommen på
nært hold.
– Jeg har selv mistet en fem
år gammel datter til kreft, derfor blir jeg forbannet på en slik
gneldrebikkje, sier Granfelt og

henviser til Lindøs kommentar.
Men at journalisten reagerer så
kraftig, det er å gå for langt, mener Granfelt.
I kommentaren skriver journalisten at det virkelig begynte å murre da Robin og Bugge spilte sangen «Fuck You».
Granfelt forteller at det i dag er
en forening for barn og ungdom
som heter Fuck Cancer.
– Det er 2016. Fokuser på
kreft, som den virkelige trusselen, i stedet for, sier han. Granfelt henviser til tidligere generasjoners klaging på «demoraliserende rock’n roll», noe som
vi humrer av i dag.
– Det er skuffende at Aftenbladet fremstår som moraliserende og særdeles overfølsom
ved å assosieres til denne kommentaren, sier han.

Når Gjesdal kommune nå utarbeider
ny trafikksikkerhetsplan, er det utbedring av strekninger på Fv 45, Hunnedalsveien, og E 39 som er viktigst.
Disse veiene er klart mest trafikkert og
klart mest utsatt for ulykker.
Ulykkestallene viser at det skjer 14–
15 ulykker i kommunen hvert eneste år,
disse medfører 20–25 skadde. Utforkjøring (37 prosent), påkjøring bakfra
(23 prosent) og møteulykker (17 prosent) er de vanligste. Myke trafikanter
er involvert i 5 prosent av ulykkene.
Statistikk fra 2001 til 2014 viser at
det skjer én dødsulykke per år på veiene i Gjesdal, tre blir alvorlig skadet.
Midtrekkverk på E 39 langs hele industriområdet på Skurve samt utbedring i Dirdal og på Lomeland på Fv er
prioriterte sikringstiltak. Det samme
er gang- og sykkelsti i Dirdal.

SANDNES

100.000 til gatekunst
Utvalg for kultur og oppvekst i Sandnes bevilger 100.000 kroner til «NUART Sandnes 2016 – Pilotprogram».
Sandnes har fått tildelt Ungdommens
kulturmønstring (UKM) landsfinalen i
juni 2017. Gatekunst er en av hovedsatsningene for at landsmønstringen
er lagt til Sandnes. Nuart Festival blitt
forespurt om å utvikle et gatekunstprosjekt for ungdom i Sandnes og har
søkt om 100.000 kroner til dette.
SANDNES

Skaraøyd, hva for noe?
Utvalg for kultur og oppvekst fikk fire
forslag til veinavn i Skaret på bordet
tirsdag; Kråberget Skaraøydgarden,
Langaberget og Følhus terrasse. Flere
fikk krøll på tunga av Skaraøydgarden.
– Skal du hjem en lørdagskveld,
spørs det om du blir kjørt til riktig
adresse, sa Kristoffer Birkedal, Frp, og
foreslo Vedafjellveien.
– Jeg har testet navnene på folk rundt
meg. På Skaraøydgarden stopper det
litt opp, sa Trond Niemi, KrF. Utvalget
vedtok å kalle veien for Vedafjellveien.

Norsk rett

Sykefraværet blant
de vel 5000 ansatte
i Sandnes kommune
har gått litt ned fra
2014 til 2015, fra 7,2
til 6,9 prosent. Det
er likevel betydelig
over måltallet som er
satt til 6,5 prosent,
og det betyr at rundt
350 ansatte er syke
hver eneste dag.
Oversikten viser at
de yngste mellom
20–29 år sliter mest
og har et sykefravær
på 8,3 prosent, mens
aldersgruppene
50–59 år holder seg
friskest med 6,4 prosent fravær.
ASSS-KOMMUNENE

Lavest
sykefravær
i Sandnes

Sandnes har lavest
sykefravær blant sine
ansatte sammenlignet med ni av de ti
største kommunene
i Norge. 6,9 prosent
er fraværet i Sandnes, mens Stavanger
kommer nærmest
med 7,7 prosent
sykefravær. Dårligst
stilt er Trondheim
med hele 9,9 prosent, mens Bergen
med 9,8 prosent og
Fredrikstad med
9,6 prosent følger
hakk i hæl. ASSS
står for Aggregerte
Styringsdata for
Samarbeidende
Storkommuner. Nettverket består av de ti
største kommunene i
landet.
GJESDAL

Restaurant
i lokstallen?

Den gamle lokomotivstallen (fra
1924) midt i Ålgård
sentrum skal bli
restaurant. Gjesdal
kommune ber interesserte melde seg
snarest mulig. Lokstallen er en sentral
del av ny torgplass.

Oljeansatte
fikk lønnshopp
på 18.000
hOljelønningene
h
fortsatte å stige i 2015 tross oljekrise og oppsigelser.
Det overrasker forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.
STAVANGER

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittslønningen for en ansatt inne oljeog gassektoren steg med 2,3
prosent i fjor.
Fortsatt har oljearbeiderne
klart høyest lønn i snitt, med
803.600. Neste yrkesgruppe
på listen er finans, med 60.000
mindre – 743.500 kroner. Lavest årslønn hadde ansatte i
hotell- og restaurantvirksomhet med 357.300 kroner.

Uventet opptur

Fagforeningen Ledernes egen
undersøkelse viste kraftig
lønnsnedgang for ansatte i oljebransjen.
– Rent umiddelbart er det
litt overraskende med fortsatt
lønnsøkning. Vi i Lederne har
selv en årlig lønnsundersøkelse. Våre tall viste en kraftig
nedgang. Nå skal vi straks gjennomføre en ny undersøkelse,
og det blir spennende å se hva
de tallene vil vise, sier Brekke.
Lønnsundersøkelsen Lederne publiserte i juli i fjor, viste at lønningene til Ledernes
medlemmer hadde sunket med
6,7 prosent på ett år. Fagforeningen har et høyere tall for
sine medlemmer enn det bransjen har generelt: En gjennomsnittlig mellomlederlønn lå på
840.500 kroner før oljeprisen
kollapset sommeren 2014. Ledernes undersøkelse viste året
etter at snittlønnen da lå på
784.000 kroner.

SSBs tall viste at i 2014 var
lønnsøkningen på 2,8 prosent.
Også da tjente oljeansatte mest
i Norge i snitt med 785.600
kroner, ifølge SSB-tall.
Arbeidsforskningsinstituttet, som utførte undersøkelsen,
forklarte lønnsnedgangen blant
Ledernes medlemmer som
svarte på undersøkelsen, med
bonuskutt, færre konsulenter
og mindre overtid.

– Gledelig

Forbundsleder Brekke mener
det er gledelig at SSBs tall viser
at lønnsutviklingen ikke var så
ille, og at utviklingen innen oljebransjen har vært tilnærmet lik
andre bransjer. Veksten i snittlønn var i 2015 på 2,8 prosent,
og ansatte innen olje og gass
hadde altså 2,3 prosent.
– Hva betyr dette for vårens
lønnsoppgjør?
– Nå har vi akkurat begynt
forberedelsene, så det er vanskelig å si hva vi vil ha som våre
krav. Men å opprettholde kjøpekraften vil helt sikkert være
et utgangspunkt, sier Brekke.
Skal kjøpekraften opprettholdes, må lønnen holde tritt
med den generelle prisveksten.
Teknisk beregningsutvalg anslår at den i år blir på rundt 2,5
prosent.

Sparte milliarder

Samlede lønnskostnader ble
kuttet med 3,9 milliarder kroner i oljenæringen fra 2014 til
2015, ifølge tall SSB offentlig-

”Våre tall viste en
kraftig nedgang.”
Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne

gjorde i februar. Sjeføkonom
Terje Strøm i Ny Analyse tror
den faktiske lønnsinnsparingen
i oljebedriftene er minst 15 milliarder kroner.
– Fallet i lønnskostnadene
er en kombinasjon av folk som
forsvinner ut av bransjen i arbeidsledighet og i permisjon,
oppsigelse og lignende. Det kan
også være lønnskutt, lønnsfrys
og lignende tiltak, sier Strøm.

1100 mer i måneden

Det var i går formiddag at Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram
lønnsstatistikk for 2015 for alle
næringshovedområder og ulike
områder i offentlig sektor i Norge. Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte i Norge
i 2015 var 43.400 kroner per 3.
kvartal 2015. Det er 1100 kroner, eller 2,6 prosent, mer enn
på samme tidspunkt året før.
Kvinner tjente 86,1 prosent
av menns månedslønn i 3. kvartal 2015, ned fra 86,2 prosent i
3. kvartal 2014. Det er kvinnelønningene i offentlig sektor
som trekker ned.
ERLEND SKARSAUNE
ELISABETH SEGLEM

Meddommer
Retten søker dommere

Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett skal ha nye legdommere/meddommere i perioden fra 1/1-2017 til 31/122020. Alle kan søke, og det finnes ikke
noe faglig krav. Du finner søknadsskjema på kommunenes nettsider.

Forbundsleder Jan Olav Brekke mener det er gledelig at lønnsutviklingen ikke var så ille.
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