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Anders Mjåset (32) fra Hosle står 
bak åpningen av Danmarks stør-
ste innovasjonshus i mai.

– Den digitale generasjonens måte 
å jobbe effektivt på, og vår måte 
å inspireres på, er annerledes enn 
våre foreldres analoge generasjon. 
Måten vi tar til oss informasjon 
og hvordan vi lærer er betinget 
av det digitale. Et cellekontor i et 

dødt kontorbygg fungerer ikke for 
de nye arbeidstagerne. Gründere 
lager nå sin egen infrastruktur 
som passer den moderne arbeids-
tager, forteller Mjåset.

Om tre måneder leder han 
åpningen av det som skal bli det 
største og mest sentrale innova-
sjonshuset i København; Matri-
kel1 på Højbro Plads. Der skal 
Danmarks ledende gründere og 

skapere på tvers av fag og bransjer 
dele kunnskap og tjenester, bygge 
nettverk og inspirere hverandre.

The Creators Community
København-satsingen har bak-
grunn i gründerkollektivet MESH, 
som ble etablert i Oslo i 2012 med 
Mjåset som en av grunnleggerne.

MESH fusjonerte med Founders 
House og den tilhørende Startup 

Village i 2016 – og nå samles disse 
tre virksomhetene i ett felles hol-
dingselskap, The Creators Com-
munity, som ble lansert torsdag 
denne uken. Matrikel1 blir deres 
tredje innovasjonshus.

The Creators Community har 
65 ansatte og omsetter for 46 mil-
lioner kroner.

Morten Gisle Johnsen

mortengisle.johnsen@budstikka.no

Hosle-mann bak stor gründersatsing

MESH-GRÜNDER: Det digitale skif-
tet forandrer måten vi arbeider på, 
mener Anders Mjåset. FOTO: ALEX ASENSI

Brannvesenet har hatt kontroll i 
hybler og leiligheter for arbeids-
innvandrere. De mener resultatet 
er nedslående.

– Det er dessverre mye å ta tak i, 
sier branninspektør Jonas Johan-
sen i Asker og Bærum brannvesen.

Kontrollører var torsdag kveld 
på besøk på Høvik, i et hus som 
består av fire leiligheter.

– To leiligheter hadde ikke røyk-
varslere overhodet, og én leilighet 
hadde et fullstendig blokkert røm-
ningsvindu. Boligen hadde dessu-
ten for få røykvarslere i forhold til 
dagens krav, sier Johansen.

Han sier at det i disse dager er 

et vanlig syn med snø som blok-
kerer vinduer rett over bakkeplan. 

– Det kan bli skjebnesvangert ved 
en brann, understreker Johansen.

Snø blokkerte vindu
For to uker siden besøkte brann-
vesenet hybler og leiligheter på 
Høvik og Nadderud. Der ble det 
avdekket brannfarlig elektrisk 
anlegg som skyldes ukvalifisert 
arbeid, samt at snø hadde blok-
kert vinduer.

– Dette var snø som hadde rast 
fra taket, og som ingen hadde ryd-
det vekk, sier Johansen.

Kjetil Olsen Vethe

kjetilolsen.vethe@budstikka.no

Avdekket for dårlig 
brannsikkerhet

AMATØRMESSIG OG FARLIG: Slik beskriver brannvesenet dette arbeidet i en 
bolig for arbeidsinnvandrere, beliggende på Høvik.  FOTO: BRANNVESENET

Fellesnemnda i nye Asker fulgte 
rådmannens innstilling angående 
organisering av den nye kommu-
nen.

Asker, Røyken og Hurum har for-
skjellige måter å organisere sine 
tjenester på, og nå skal det sam-
ordnes. Røyken og Hurum må gi 
avkall på flere selskaper og samar-
beid med nabokommunene i vest, 
men både landbrukskontoret og 
renovasjonsordningen skal vurde-
res nærmere før endelig avgjørelse.

– Det er stor enighet om saken. 
Også at det blir viktig å ta vare på 
de ansatte både i selskapene som 
avvikles og i kommunen. Dette 

har vi understreket, sier felles-
nemndas leder, Lene Conradi. 

Skynder seg langsomt
Hun gir honnør til hvordan de til-
litsvalgte har deltatt i prosessen.

– Men vi vet at det er først når 
vi går videre nedover i organisa-
sjonen at det kan skape uro blant 
ansatte. Derfor er det viktig at vi 
skynder oss langsomt, sier Conradi.

Rådmannens forslag til den 
overordnede strukturen med syv 
direktører fikk også full tilslut-
ning. Ansettelsesprosessen begyn-
ner nå i mars.

Eira Kjernlie

eira.kjernlie@budstikka.no

Enighet om nye 
Asker så langt

Bærum. Seks av ti 
ansatte i pleie og 
omsorgssektoren i 
Bærum kommune 
jobber redusert.
«En av kommunens målsettin-
ger er sterkere fokus på heltids-
kultur». Det skriver rådmannen 
i en redegjørelse om heltid og 
deltid i Bærum kommune, datert 
04.12.17. «Kommunen «ønsker å 
komme ufrivillig deltid til livs og 
øke den gjennomsnittlige stillings-
størrelsen». 

Målet er bedre omdømme, ster-
kere fagfellesskap, bedre tjenes-
tekvalitet samt gjøre det lettere å 
trekke til seg og beholde kompe-
tent arbeidskraft. 

Mens 63 prosent av alle kom-
munalt ansatte er i 100 prosent 
stilling (2016), er situasjonen i 
pleie og omsorg snudd på hodet 
– der jobber 63 prosent av de 
ansatte deltid, en av to har en 

stillingsbrøk på under 80 prosent. 
Det viser en fersk gjennomgang. 

Men gjør det noe? 
Ja, mener kommunalsjef Mor-

ten Svarverud i pleie og omsorg.
– For den enkelte ansatte gjør 

det absolutt noe. For pasientene 
er det også en fordel at vi har med-
arbeidere i store stillinger, da er 
det flest mulig kjente pleiere til å 
hjelpe den enkelte. Men så lenge 
man jobber turnus er det utfor-
drende å få alle i full stilling, sier 
han og påpeker at natt- og helge-
arbeid gjør at bemanningskabalen 
rett og slett ikke går opp i 100.

– Mange ønsker også å jobbe 
deltid.

Ufrivillig deltid for 100
Men mange ansatte ønsker også 
å jobbe mer.

En gjennomgang i 2013 avdek-
ket at rundt 100 ansatte jobbet 
ufrivillig deltid. Mye tyder på at 
kommunen fortsatt har en vei å 
gå. Bare siden midten av desem-
ber i fjor har Fagforbundet i 
Bærum levert inn 13 krav om høy-
ere stillingsprosent eller krav om 
fast ansettelse på vegne av sine-
medlemmer. Kravene tar utgangs-
punkt i arbeidsmiljøloven: Snittet 
av utførte ekstravakter gjennom 
et helt år, kan konverteres til en 
fast stilling av samme omfang. 

– Flaut
Resultatet så langt er at en medar-
beider har økt sin stilling fra 18 til 
85 prosent, en fra 19 til 74 prosent, 
en fra 21 til 84 prosent, og en fra 
18 til 51 prosent. I tillegg har to 
personer i 50 prosent stilling økt 
til henholdsvis 70 og 74 prosent. 

De resterende var krav om faste 
stillinger fra personer uten fast 
ansettelsesforhold. Disse har nå 
fått tilbud om faste stillinger på 
50, 50, 55, 60, 70 og 80 prosent.

Flaut på kommunens vegne, 
erkjenner Svarverud.

– Ja, det er det. Det er dårlig 
gjort overfor de medarbeiderne 
det gjelder, det kommer helt klart 
frem av lovverket at dette har de 
rett på. Dette burde vi som ledere 
ha tilbudt allerede – uten at de 
trenger å gå veien via Fagforbun-
det, sier Svarverud.

– Hvorfor må mange likevel 
ta den omveien?

– I noen tilfeller er vi ikke enige, 
og blir det heller ikke, men i andre 
tilfeller er det åpenbart at vi har 
gjort en for dårlig jobb i forkant 

og ikke tilbudt ansatte større eller 
fast stilling.

– Er ikke lederne godt nok 
skolert i regelverket?

– Det er rundt 130 ledere i pleie 
og omsorg. Å sørge for at alle all-
tid har all kompetanse de trenger 
i tilknytning til arbeidstidsbestem-
melser er krevende. Noen ganger 
glipper vi, for eksempel når det 
kommer inn nye, sier Svarverud 
og avviser at de spekulerer i regel-
verket for å holde stillingsprosen-
tene nede.

Kine Thorsen

kine.thorsen@budstikka.no

I denne bransjen jobber flertallet deltid

Seks av ti i redusert stilling

DELTIDSVERSTING: Bærum kommune har som målsetting å øke andelen heltidsansatte. I pleie og omsorgssektoren har en av to ansatte en stillingsbrøk på under 80 prosent. Det viser en fersk gjennomganng.  ILLUSTRASJONSFOTO: TRINE JØDAL

– FLAUT: Siden 
desember har 
Fagforbundet 
levert 13 krav 
om fast eller 
utvidet stilling 
og har så langt 
fått medhold i 
12. - Flaut, sier 
kommunalsjef 
Morten Svarve-
rud. 

fakta

 ■ 63 prosent av alle ansatte i Bærum 
kommune er i 100 prosent stilling 
(2016-tall).

 ■ Den gjennomsnittlige stillingsstørrel-
sen er rett i underkant av 75 prosent, 
men variasjonen er stor mellom de 
ulike sektorene.

 ■ Høyest stillingsstørrelse er det i 
tekniske tjenester (96,6 prosent) og 
barnehage (95,2).

 ■ Lavest stillingsstørrelse er det i pleie 
og omsorg (74,8 prosent).

 ■ Bærum kommune ligger lavere i gjen-
nomsnittlig stillingsstørrelse enn sam-
menlignbare kommuner.

 ■ Bærum er den eneste kommunen der 
kvinner har høyere gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse enn menn.

Kilde: Bærum kommune

Deltid i Bærum kommune

– Dette viser at man ikke har tatt 
målsettingen om mest mulig hel-
tid på alvor, hevder leder Bjørn 
M. Johnsen i Fagforbundet i 
Bærum.

 – For kommunen er det veldig 
greit å ha noen som man kan 
ringe til enhver tid, men de som 
er ekstravakter må stå ved telefo-
nen døgnet rundt og ta de vaktene 
som kommer for å overleve, sier 

– Veldig greit å ha noen å ringe til

FAGFORBUNDET: Leder Bjørn M. 
Johnsen mener kommunen spekule-
rer i deltid.  FOTO: EVA GROVEN

leder Bjørn M. Johnsen i Fagfor-
bundet i Bærum .

– Du mener kommunen spe-
kulerer i dette?

– Ja, etter min oppfatning set-
tes det i gang tiltak som gjør at 
det blir vanskeligere for de ansatte 
å få hel stilling, for eksempel at 
de bevisst settes i korte vikariater 
i stedet for å tilbys ekstravakter 
fordi ekstravaktene kan medføre 
krav om større stilling i etterkant.

– Dette er også et brudd med 
den avtalen som er inngått mel-
lom KS og de sentrale fagforbun-
dene om å legge til rette for mest 
mulig heltid. Partene er også 
enige om at ekstravakter først 
skal tilbys de deltidsansatte, noe 
Fagforbundet gjentatte ganger 
på påpekt, uten det har blitt fulgt 
opp, sier Bjørn M. Johnsen.

Les Budstikka mandag: – Dette 
er fagforeningsknuseri.

Mustafa Hasan (15, bildet) og søsteren Sara (9) 
risikerer å bli kastet ut av Norge etter at Høyesterett 
har avvist anken om å oppheve utkastelsen. Etter at 
moren og en lillesøster flyktet til Tyskland før jul, er 
Mustafa og Sara alene igjen i Norge. Årsaken til at 
familien opprinnelig fikk utkastelsesdommen, var at 
moren skal ha oppgitt uriktige opplysninger da fami-
lien kom til Norge for ti år siden. En støttegruppe for 
familien har samlet inn penger til å betale advokat-
utgifter, men nå kan det se ut som håpet er ute.

Mustafa-anke avvist 
av Høyesterett

Peppes Pizza har fått tøff konkurranse og tapt omset-
ning de siste to årene. Nå slår pizzakjeden til Jens 
Ulltveit Moe (Umoe) på Fornebu tilbake ved å åpne 
50 nye utsalgssteder, skriver Dagens Næringsliv.   
Pizzabakeren har spist seg kraftig inn i markedet, 
samtidig som den amerikanske kjeden Dominos har 
en ambisiøs opptrappingsplan med nye restauranter. 
– Med Dominos, Pizzabakeren og oss mot hverandre, 
blir det en aggressiv pizzafight om de beste beliggen-
hetene og driverne, sier Peppes-sjef Espen Hoff (53).

Peppes slår tilbake med 
å åpne 50 restauranter


