Rett til
topps
med elbil
For første gang i historien
topper en elbil nybilsalget i
Bodø på årsbasis. Daglig leder
Terje Gudbrandsen i Imaas Bil
kunne ikke vært mer fornøyd.
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Nordnorske fedre topper pappapermstatisikken:

– Tiden er
ubetalelig!

Kan overta
hele rittet
Styret i Bodø Cykleklubb
legger opp til at Trond Vegard
Seivåg kan overta rettighetene til Midnattsolrittet fra 2015.
SPORT SIDE 18

Tiltalt for
grov
vold mot
16-åring
NYHETER SIDE 8

Mørklegger
lysløypene
Bodø kommune har besluttet
å slå av lysene i lysløypene
inntil det kommer snø. Aviaja
Kleist tror det vil spare 1000
kroner per dag.
NYHETER SIDE 4

SALGET

÷40-50%
STARTER I MORGEN!

Foto: Siri Gulliksen

Ørjan Olafsen ville ikke byttet
månedene han har hatt hjemme
sammen med Magnus (10 md.)

med noe. Men han mener vi ennå
har langt igjen før likestillingen
mellom mor og far når det gjelder

Tlf. 75 52 36 66

nyheter
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GILDESKÅL:

Trues av gjengroing

Fylkesmannen har gitt
20.000 kroner i tilskudd til
Meløy vgs. Nå skal elevene
ringbarke osp og selje og
brenne einer i åtte utvalgte
områder i Øya/Langholmen
landskapsvernområde.

HAMARØY:
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FAUSKE:

Må merke maten

Setter opp værstasjon

Arbeidstilsynet har purret på
Hamarøy kommune fordi
kommunen ikke har svart på
rapport etter tilsyn. Kommunen har fått pålegg om å sørge for å merke mat som skal
leveres til hjemmeboere.

Fauske kommune har gitt
Statens vegvesen Region
nord tillatelse til å sette opp
værstasjon og snødybdemåler i Nordvika i Valnesfjord.
Ved avvikling skal utstyret
fjernes og området ryddes.

SALTDAL:

Avslo klage på tomt

En klage på et vedtatt avslag
om fradeling av ei boligtomt
på Munnavollen ved Øvre
Drageid er ikke tatt til følge
av formannskapet. Klagen er
nå oversendt Fylkesmannen.

BEIARN:

VÆRØY:

Stoppet kloring

Forbruket av ferskvann stabiliserte seg på et normalt nivå
like før jul. Det ble derfor
ikke nødvendig å hente råvann fra brønner, med risiko
for bakterier. Dermed stoppet kloring av drikkevannet.

Åpner vertshus

Gjestegården på Moldjord
blir Beiarn vertshus. De nye
eierne er Linda og Tommy
Andersen. Paret har flyttet
fra Lørenskog for å overta
gjestegården etter Børt E.
Nystad som startet i 2003.

Populært med pa

Trillepappaer. For to år siden var Ørjan Olavsen hjemme med sin
mellomste datter. Da skrev Avisa Nordland om fenomenet «trillepappaer». Olavsen går ytterst til venstre.
Foto:Tom Melby

Far og sønn. Ørjan Olafsen betegner de månedene han har vært
hjemme med sønnen Magnus som «ubetalelig». Men han er mener
prosessen for å få delt foreldrepermisjonen mellom mor og far er
tungtrådd og byråkratisk og et paradoks til ideen om et likestilt samBegge foto: Siri Gulliksen
funn.

Nordnorske fedre tar
ut flere permisjonsdager enn landet for
øvrig. Ørjan Olafsen er
ute i pappaperm for
tredje gang.
Siri Gulliksen 91 64 87 86
sg@an.no

BODØ: Pappaer i Nordland, Troms

og Finnmark har i snitt tatt ut 38
dager i pappaperm i løpet av de
siste fem årene. Gjennomsnittet
på landsbasis er bare 36,6.
– Kanskje vi her oppi nord har
kommet litt lenger med å innse
hva som egentlig er viktigst her i
livet? spør Ørjan Olafsen da han
blir bedt om å spekulere i årsaken.

Likestilling? Ørjan er ute i pappaperm for tredje gang. Første
gang var for ti år siden og da var

Kvalitetstid. Ørjan Olafsen og sønnen Magnus (10 md.) har kost seg i hver andres selskap siden august. Nå
det mange som hevet et øyebryn når jeg forteller at jeg har pappanår de hørte at mor og far delte perm. Mødrene er jo hjemme like
lenge, men vis meg den mammaforeldrepermisjonen i to.
– For oss var det helt naturlig å en blir møtt med hallelujastemgjøre det på den måten. Men min ning fordi hun har fødselspermikone møtte en del fordommer sjon?
fordi hun «ga
bort» permisjoByråkratisk. Ørjan
nen sin, forteller
mener permisjonshan.
ordningen er tungNå er det litt
trådd og byråkratisk
Ørjan Olafsen –og
annerledes, men
bygget opp
fremdeles
ikke
rundt at det er mamhelt likestilt.
ma som skal være
– Jeg får masse kred og lovord hjemme.

– Tiden er
ubetalelig!

– Det er ganske paradoksalt at
det ropes så høyt om likestilling
når det samtidig kreves søknader,
dokumentasjon og godkjenninger fra både den ene og den andres
arbeidsgiver for at far skal få lov
til å ta sin del av permisjonen, sier
han.

Ubetalelig. Tross byråkrati og
papirmølle; Ørjan ville ikke byttet
ut pappapermukene han har tilbrakt sammen med barna Espen
(9), Maria (2) og Magnus (10 md.)
med noe.

nyheter
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SØRFOLD:

Rydder landskapet

Grendelaget på Strøksnes
har fått 54.000 kroner i støtte fra Sørfold kommune til
sitt prosjekt for skjøtsel av
kulturlandskapet i bygda. Laget vil også få hjelp fra grunneiere i området.

RØST:

Fikk gullklokke

Etter siste kommunestyremøte ble Åse Munkvold tildelt gullklokke etter lang og
tro tjeneste i Røst kommune.
Hun har vært både hjelpepleier, avdelingsleder og i
perioder også enhetsleder.

STEIGEN:

Skal stedsutvikle

MELØY:

Kommunen har søkt fylkeskommunen om 1,25 millioner til fase to av stedsutviklingsprosjektet for Leinesfjord. Det omfatter området
mellom arealene som alt er
opparbeidet, og allhuset.

RØDØY:

Ønsker seg sjøtaxi

Meløy kommune har bedt
fylkesråd Tove Mette Bjørkmo om å se på en ordning
med sjøtaxi for å løse behovet for pendlerrute til Bolga
og transport av eget personell i Meløybassenget.

appaperm

Må skifte ut masser

– Den tiden har vært ubetalelig! Det er fantastisk å få sjansen
til å bli kjent med barna sine utover de få timene man har til over
etter at alle jobb- og hjemforpliktelser er oppfylt, sier han.
Ørjan var hjemme med eldstemann i hele åtte måneder, fordi
en barnehageplass lot vente på
seg. Med datteren tok han ut ti
uker, mens med minstemann har
det som skulle være seks måneder
blitt «bare» fire.

Kvotekrøll. Fedrekvoten beteg-

ner den delen av foreldrepengeperioden som bare kan tas ut av
faren. Fedrekvoten var opprinnelig på fire uker, men har blitt utvidet en rekke ganger. I 2013 ble den
utvidet til 14 uker av Stoltenbergregjeringen. Høyre er imidlertid
bekymret for at fedrekvoten er
blitt et verktøy for likestilling i
stedet for å handle om omsorg for
de små barna. Under valgkampen
ble det varslet fedrekvoten skulle
fjernes «med en gang etter stortingsvalget», men etter at samarbeidsavtalen ble signert, er utta-

lelsen noe moderert. Solberg-regjeringen vil redusere fedrekvoten til 10 uker.

Stopp. For Ørjan vil ikke eventuelle endringer i regelverket få
noen betydning. Rett over nyttår
skal Magnus i barnehage på fulltid og pappa tilbake på jobb i Posten.
– Og nå blir det ikke flere barn,
sier han bestemt, men det ryktes
at han har sagt det før også.

Frist ut februar

Arbeidstilsynet vil gi Tysfjord
kommune en tvangsmulkt
på 500 kroner dagen fra 28.
februar dersom ikke flere pålegg ved HMS-arbeidet
innenfor sentraladministrasjonen etterkommes.

fedrekvote
n Fedrekvote er i Norge en betegnelse på den perioden av foreldrepengeperioden som bare
kan tas ut av faren, og som faller bort hvis den ikke tas ut av
faren.
n Fedrekvoten ble innført av
Gro Harlem Brundtlands tredje
regjering og var opprinnelig på
fire uker.
n Fedrekvote er ikke det samme
som fedrepermisjon og pappapermisjon. Disse betegnelsene
brukes på de delene av foreldrepermisjon fedre tar utover fedrekvoten.
n Per i dag er fedrekvoten på
14 uker, men Solberg-regjeringen vil redusere den til ti uker.
n Far må ha benyttet seg av fedrekvoten innen barnet fyller
tre år.

n Antall dager i gjennomsnitt:
36,6
Oslo: 40,6
Troms: 38,6
Akershus: 38,4
Finnmark: 38
Nordland: 37,2
Sør-Trøndelag: 37,2
Hordaland: 37
Hedmark: 36
Buskerud: 35,6
Vestfold: 35,2
Telemark: 34,6
Sogn og Fjordane: 34,6
Østfold: 34,6
Oppland: 34
Møre og Romsdal: 33,6
Rogaland: 33,4
Aust-Agder: 31,4
Vest-Agder: 30,6
Nord-Trøndelag: 27,8
n På landsbasis har 36 prosent
av fedrene tatt ut foreldrepenger
i 12 uker eller mer.
n Menn som mottok foreldrepenger i løpet av 1.–3. kvartal
2013 hadde et gjennomsnittlig
uttak på 42 dager hver.
Begge foto: Siri Gulliksen

TYSFJORD:

En geoteknisk rapport utført
for Statens vegvesen peker
på fem områder med kvikkleire og sprøbruddsmateriale
på strekningen Øresvik-Kilboghamn. Det foreslås motfyllinger og masseutskifting.

pappaperm i Norge
2009–2013 fordelt
på fylker

venter barnehageplass på minstemann mens pappa må tilbake på jobb.
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pappaperm i
Nordland
1.–3. kvartal 2013
n Antall dager totalt: 1989
n Gjennomsnittlig antall dager:
43
n 32,4 prosent tok ut 60 dager.
n 10,8 prosent tok ut mellom
40–49 dager.
n 9,5 prosent tok ut 31–39 dager.

Kilde: Nav

Løkbeslag. Polsk mann smuglet
ett tonn løk.
Foto: Tollvesenet

Smuglet
1 tonn løk
Tollerne i Junkerdal
gjorde et uvanlig
beslag søndag.
Pål Guttormsen 90 97 09 46
pg@an.no

SALTDAL: Tollerne ved Junkerdal

tollsted i Nordland sperret opp
øynene da de åpnet den dørene
på den polske varebilen søndag
ettermiddag.
Den polske sjåføren hadde
ikke mindre enn ett tonn grønnsaker - hovedasaklig bestående av
gul løk - med seg i bilen på vei fra
Polen til Norge.
– Det er ikke beslag vi gjør til
vanlig, sier kontorsjef Einar Bødker på tollstedet til an.no.

Verdi. Ifølge ham var de to polske mennene på vei tilbake fra juleferie i hjemlandet.
De passerte på grønt ved tollstedet, før de ble stanset ved
stopplys av tollerne.
I tillegg til massive mengder
løk hadde de også litt gulrøtter og
noe servise med seg.
– Verdien på løken er ikke så
stor, trolig mellom 20 og 25.000
kroner, sier Bødker.

Bøtelagt. Men det var mengden
som var alt for drøy:
– Som privatperson har du lov
å innføre ti kilo grønnsaker. Så
det var litt mer enn hva du har
lov til, opplyser kontorsjefen.
Polakken bak rattet hadde heller ikke et såkalt sunnhetssertifikat for grønnsakene.
Allerede i går formiddag var
imidlertid smuglerforsøket avgjort.
– Han vedtok og betalte boten
på 10.000 kroner, sier jourhavende politiadvokat Margrete
Torseter i Salten politidistrikt til
an.no.
Hun synes også beslaget var av
den sjelden sorten:
– Det er ikke ofte man trenger
ett tonn løk... Grønnsakene ble
destruert i går.

