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Tilgjengelighet 
på helsen løs

Når sjefen for Swedbank 
Norge Charlotte Aleblad
sier til DN 14. august at

hun alltid er tilgjengelig på mail
og telefon, bør hun tenke nøye
igjennom hvilke signaler hun 
sender til sine ansatte. En ny 
undersøkelse Respons Analyse
har utført for Nito viser nemlig
at over halvparten av norske
ledere i privat sektor nå 
forventer at også de ansatte skal
svare på mail og telefon utenfor
normal arbeidstid.

I definerte hektiske perioder
kan det være greit å jobbe mye
og være tilgjengelig 24/7, men
det må ikke bli normalen. Det er
en grunn til at arbeidsmiljøloven
sier at arbeidstagerne skal ha 

minst 11 timers sammenheng-
ende hvile i døgnet og tre ukers
sammenhengende ferie i året.

Norske arbeidstagere er glade 
i jobben sin. Vi setter stor pris
på friheten ny teknologi gir, og
det at arbeidsplassen ikke er
bundet til kontoret kommer
både oss og arbeidsgiveren til
gode. Samtidig viser en under-
søkelse blant våre medlemmer
at de allerede i dag arbeider så 
mye som 3800 årsverk ekstra i
overtid, og Nito har et jevnt sig
av medlemmer som kontakter
oss fordi det arbeidspresset går
på helsen løs. Det bør få 
arbeidsgivere til å tenke seg om
før de sender signaler om å 
være tilgjengelig for jobben hele
døgnet.

 Trond Markussen,
president i Nito

INNLEGG
Arbeidsliv

Nei takk til 
smalt universitet

DNskriver på leder-
plass 14. august om 
rapporten fra den

internasjonale «ekspert-
gruppen» som har gitt Universi-
tetet i Oslo (UiO) innspill på 
hvordan vi kan hevde oss bedre
internasjonalt. Gruppen gir et
bredt spekter av forslag, men det
er forslagene om skolepenger og
mer selektive utdannelser som
har størst politisk sprengkraft og
får mest omtale av DN.

Studentparlamentet mener
UiO skal være et breddeuniver-
sitet hvor studenter med ulik 
bakgrunn sammen søker kunn-
skap og finner løsninger.
Universitetets viktigste 
samfunnsoppdrag er å sikre lik 
rett til utdannelse. Vi går derfor
sterkt imot skolepenger og
andre tiltak som vil føre til
smalere rekruttering og mindre
mangfoldige studentgrupper.

Skolepenger og tøffere sank-

sjoner mot studenter som
henger etter kan også gjøre at
flere studenter velger å ta det de
oppfatter som trygge studieløp
fremfor at de følger sin egen
faglige nysgjerrighet og velger
dristige fagkombinasjoner. Mer
tverrfaglighet og mobilitet
mellom ulike fagområder er
også noe av det ekspertrap-
porten sterkest understreker
viktigheten av.

Det viktigste for å hindre 
frafall og skape et bedre
læringsmiljø er å gi tettere
oppfølging og veiledning tidlig i
studiet og å skape sterkere
faglig fellesskap blant
studentene.  Her er Student-
parlamentet og ekspertgruppen
helt enige. Det er ikke like
 interessant å skrive om for DN,
men det er langt mer relevante
innspill å jobbe videre med på 
UiO enn forslagene om å gjøre
universitetet smalere.

 Marianne Andenæs,
leder av Studentparlamentet 
ved Universitetet i Oslo

INNLEGG
Utdannelse

Jonas Gahr Støre har over-
tatt et parti som har ett
stort fortrinn. Det er vant

til å ha og søke makt. Det
kommer ikke Støre til å endre
på, og det bør han heller ikke.
Det er gjennom makt man får 
gjennomslag for sine stand-
punkter.

Politikk handler imidlertid
ikke bare om makt. Det handler
om å gi folk en bedre hverdag 
og engasjere folk i de kollektive 
avgjørelser. Det er på disse 
områdene Støre bør gjøre 
Arbeiderpartiet bedre.

Mangelfull politikk. Det er
fortsatt mye som mangler i
Arbeiderpartiets politikk.
Partiet har i en årrekke ført en
boligpolitikk som presser opp
prisene i boligmarkedet, noe
som gjør at unge folk tar opp
faretruende høy gjeld, mens
leiemarkedet forfaller.

Samtidig har Arbeiderpartiet 
stått i spissen for å lage et
pensjonssystem som går utover
arbeidslivets slitere, deltids-
arbeid og lave inntekter. Både
pensjons- og boligpolitikken
bidrar til å forsterke
 økonomiske ulikheter.

Aps frieri til den øvre middel-
klassen har gått hånd i hånd

med en formyndersk dreining i
partiets politikk. Arbeidslinjen 
har fått prege utformingen av 
velferdssystemet de siste 20
årene. Det har gått utover folks 
verdighet og eierskap over eget 
liv. En halv million mennesker
føler at de ikke blir møtt med 
respekt i møte med Nav.

Politikken både overfor
røykere og sexarbeidere har til 
felles at den er vedtatt i strid
med deres ønsker og interesser. 
De som taper er de som skal 
hjelpes.

Nødvendighetens politikk.
Årsaken til Arbeiderpartiets
manglende oppgjør med en del 
av sin gamle politikk, skyldes
ikke bare skylapper, eller at 
partiets lederskap er forledet av 
nyliberal ideologi.

Hovedårsaken ligger i det vi
kan kalle nødvendighetens 
politikk, tanken om at man ikke

hadde et valg. De negative
konsekvensene av dagens
 politikk har vært nødvendige
ofre for at Arbeiderpartiet
kunne holde seg ved makten.

For det første er Arbeider-
partiet nødt til å blidgjøre folk 
med et økende sprik av inter-
esser, virkelighetsoppfatninger
og fellesskap. Den gamle
arbeider klassen er ikke lenger
nok til å holde partiet ved

Skal Ap ta makten tilbake, må det samle folk
rundt en felles visjon om å gi folk ressurser og spillerom
til å leve sine egne liv, skriver Aksel Braanen Sterri.

EN BEDRE
HVERDAG.
Aksel Braanen
Sterri, stats-
viter og forfat-
ter av boken
«Tilbake til
politikken».

HVA BØR 
STØRE 
GJØRE

 Jonas Gahr Støre arvet et Ap som 
gjør det bra på målingene, men som 
mangler et nytt, stort prosjekt.

 De rødgrønne samarbeidspartnernes 
svakhet tyder på at veien tilbake til 
makten blir bratt.

Vi har spurt: Hva bør Støre gjøre?
I dag svarer Aksel Braanen Sterri.

Tidligere innlegg:
 12. august: Hans Olav Lahlum
 13. august: Marte Gerhardsen
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FOR ALLE. Studentparlamentet mener UiO skal være et bredde-
universitet hvor studenter med ulik bakgrunn sammen søker kunnskap
og finner løsninger, skriver artikkelforfatteren. Foto: Øyvind Elvsborg


