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■■ Høyre varsler nye tiltak for et mer seriøst arbeidsliv. Der-

med blir det valgkamp på det som tradisjonelt har vært Arbeiderpartiets hjemmebane.

■■ Det er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)
som gjennom VG tar til orde for å innføre et tak på innleie
av arbeidskraft. Hun vil også endre loven for å hindre at
arbeidere på innleie ikke får lønn mellom ulike oppdrag.
De konkrete forslagene er ennå ikke klare, men ministeren
lover at de vil bli sendt på høring før sommeren. Hauglie viser til at bruken av innleid arbeidskraft øker, spesielt innen
byggenæringen.

■■ – Jeg er bekymret for denne

utviklingen. Jeg vil ha slutt på
såkalte «nulltimerskontrakter»; at arbeidstakere får ansettelse, men uten lønn mellom oppdrag. Enkelte har kalt
dette for slavekontrakter, sier
ministeren. Hun foreslår derfor at begrepet «fast ansettelse» blir klarere presisert i arbeidsmiljøloven.

■■ Regjeringen foreslår på den

annen side at bemanningsbyråene skal kunne ansette arbeidstakere midlertidig dersom de skal leies ut for å fylle
reelle vikariater. Og sist, men
ikke minst, ønsker ministeren å begrense adgangen
til innleie i enkelte bransjer.
Bygg og anlegg peker seg spesielt ut.

svarer: Farid Shariati (bildet) og Ørjan Jensen i MDG tar avstand fra dumping i sjø fra Nussir.

Det er interessant
å merke seg at
den sittende regjeringen har blitt
mykere i kanten
i arbeidslivspolitikken.

■■ NHO-direktør Nina Melsom stiller seg positiv til forsla-

gene fra arbeidsministeren. LO-sekretær Trude Tinnlund
vil se detaljene før hun kan si noe mer konkret. Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen er kritisk og poengterer at
regjeringspartiene senest fredag stemte imot 30 av de 31
forslagene for et mer seriøst arbeidsliv som Ap la fram for
Stortinget.

■■ Faktum er at Ap har en mer offensiv politikk på dette fel-

tet enn det de borgerlige partiene har stått for i snart fire
år og løftenes som gis for neste stortingsperiode. Deler av
den borgerlige politikken går også i motsatt retning, spesielt for Venstres og Fremskrittspartiets del. Det viktigste
skillet går i synet på midlertidige ansettelser. Her vant Frp
fram, slik at det nå er åpnet for midlertidige ansettelser ikke
bare ved midlertidige behov. Denne lovendringen blir garantert reversert dersom Jonas Gahr Støre blir statsminister til høsten.

■■ Det er interessant å merke seg at den sittende regjeringen

har blitt mykere i kanten i arbeidslivspolitikken. Den liberale Robert Eriksson (Frp) er byttet ut med Høyres Anniken
Hauglie, som nå varsler visse innstramminger. Ap har ikke
lenger en like god sak. Vi føler oss fristet til å vise til statsminister Jan P. Syse (H) som kom med følgende kommentar
da Ap fikk tilbake makten etter høyrebølgen på 80-tallet:
«Ap stjal klærne våre mens vi var ute og badet». Nå forsøker
Høyre på det motsatte. Men velgerne må ikke la seg lure.
Skinnet kan bedra.

Svar om Nussir
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■■ Lørdag 10. juni kunne man

på iFinnmark.no lese et intervju med Øystein Rushfeldt som
er sjef for gruveselskapet Nussir. Rushfeldt innleder med å
fortelle om sin innsats som turistguide og at han som privatperson ønsker å redusere sine
økologiske fotavtrykk. Derfor
vil vi, på vegne av Miljøpartiet
De Grønne i Finnmark, begynne
med å applaudere Rushfeldt for
som privatperson å ha en bærekraftig, nøktern og sunn livsstil.
Vi håper også at Rushfeldts livsstil vil inspirere andre til å tenke
slik i sine hverdager! Æres den
som æres bør, men samtidig er
det beklagelig at Rushfeldt ikke
har forstått at De Grønnes opposisjon til håndteringen av gruveavfall i sårbare fjorder ikke er
personlig, men faktisk rettet til
selskapet Nussir.

■■ Miljøpartiet De Grønne vil på

lik linje med Rushfeldt og Nussir ha gruvedrift i Norge, fordi vi
trenger de mineralene som vi utvinner for å kunne drive den bærekraftige teknologien fremover
og vil gjøre den grønne omstillingen mer realiserbar. Forskjellen mellom De Grønne og Nussir

er derimot at De Grønne ønsker
en bærekraftig gruvedrift, der
vi håndterer avfall på en annen
måte enn det Nussir ønsker. I
denne sammenhengen er det
viktig å peke på at dumping av
gruveavfall i sjø er noe som kun
praktiseres av Tyrkia og Norge i
hele Europa for å sette ting i perspektiv.

■■ Samtidig som vi ønsker bæ-

rekraftig mineralutvinning velkommen, vil vi også ta vare på
dagens næringer og gi rom for
nye entreprenører å kunne etablere seg. For oss er det viktig at
forskjellige næringer kan samvirke og støtte hverandre, og ikke
ekskludere hverandres potensial
og muligheter. Problemet med
dumping av gruveavfall i sjøen er
at det har store konsekvenser for
det biologiske mangfoldet i den
sårbare lakseførende Repparfjorden. Det vil virkelig skade kystfiskernes virksomhet, en næringsgruppe som er svært viktige
i De Grønnes politiske prosjekt.

■■ Det vil også ødelegge for en-

treprenører som Polar Algae –
et entreprenørselskap som ser
et årlig milliardomsetningspotensial ved produksjon av tang.
Dette er en grønn satsing som
vil skape langsiktige og lukrative arbeidsplasser, bidra til økt
biologisk mangfold, forbedre og
fornye infrastrukturen lokalt og
skape en interessant groplass for
maritim forskning lokalt. Denne
type nye arbeidsplasser, som
både vil føre til at Finnmark får
flere bein å stå på og som vil ta
Finnmark fremover i tiden, vil

risikere å få sitt marked ødelagt
ved sjødumping av gruveavfall.

■■ Det som overrasker oss er også

at Rushfeldt, som selv viser til
hvor mye tid han vier til turistforeninger som guide, ikke evner å
se hvor skadelig dette kan være
for Finnmarks turistnæringer,
både lokalt i Kvalsund og Hammerfest, men også for hele regionen. Lakseelvene våre i Finnmark
er i utgangspunktet allerede sårbare på grunn av eksponering til
sykdom, endringer i havtemperaturen og rømming fra åpne oppdrettsanlegg. Å ødelegge livsgrunnlaget for laksen i fjordene
vil få negative konsekvenser som
kommer til å merkes i elvene. Dette vil både skade dagens lakseturisme og entreprenørenes internasjonale renommé. Med tanke
på hvor viktig laksefiske dessuten
er for mange innbyggere i Finnmark, vil det også forverre livskvaliteten til finnmarkinger.

■■ Denne saken illustrerer egent-

lig godt hvordan Miljøpartiet De
Grønne er det partiet som vil ta
vare på fremtiden ved å tenke
nytt og kommer med ideer som
er både tilpassede dagens utfordringer, teknologi og fremtidens muligheter. I motsetning
vil Nussirs planer om å dumpe avfall i vårt matfat være typisk for en gammel og utdatert
måte og tenke gruveutvinning
på. Kostnadene vil være store
for det biologiske og økologiske
kretsløpet, dagens samfunn og
for kommende fremtidige generasjoner. Den regningen vil ikke
vi la samfunnet ta.

