SV vil skjerpe
Aps heltidsplan
Arbeiderpartiets plan for å få
bukt med ufrivillig deltid er ingen fasit, sier SVs Karin Andersen og Inga Marte Thorkildsen. De vil presse på for
endringer.
– Statsministeren blir ikke
pikenes Jens med dette dokumentet, men det er en veldig
god start, sier Thorkildsen.

Gjennomslag. – Arbeiderpartiet anerkjenner nå at det må
lovendringer til. Dermed har
vi fått et gjennomslag i en sak
som er veldig viktig for mange,
ikke minst alle kvinnene som
jobber ufrivillig deltid i omsorgssektoren, sier Andersen.
SV-landsmøtet vedtok i helgen at retten til heltid skal lovfestes, en gammel kampsak for
fagbevegelsen. Ap går ikke like
langt, men et bredt sammensatt partiutvalg la i går fram
en tipunktsplan som ble godt
mottatt av LO.
– Nå skal vi diskutere de
konkrete endringene i arbeidsmiljøloven, og da vil SV
og fagbevegelsen være pådrivere for en klarere lovfesting.
Men alle monner drar, og vi
er veldig optimistiske akkurat
nå, sier Andersen.

Inga Marte
Thorkildsen
(SV) mener
Aps plan mot
deltidsstillinger er for svak.

Hun understreker at det vil
koste penger å få bukt med
ufrivillig deltid, og varsler allerede nå at det blir kamp innad i regjeringen om konkrete
punkter i Ap-planen, hvis den
da ikke blir skjerpet under partiets landsmøte i april.

Ulike tolkninger. – Jeg regis-

trerer at det er ulike tolkninger
av dokumentet, og det er ikke
måte på hvor kreative arbeidsgiverne kan være når det gjelder å utnytte hull i lovverket.
Så vi har en jobb å gjøre med
å tette disse hullene, sier hun.
SV-profilene vil spisse forslaget om å øke stillingsbrøken til
deltidsansatte som over flere
år har jobbet mer enn stillingen tilsier. Ap ønsker at denne
rettigheten skal tre i kraft etter
fire års ansettelse, men det er
ifølge SV altfor lang tid. ©NTB

Stølsdokken
fjellhotell
Stølsdokken
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Velkommen til fjells og til gode påskeopplevelser!
Påsketilbud til 2010-priser. Noen ledige rom.
Velpreparerte løyper i lett og attraktivt terreng, kort vei til
alpinbakke, daglige kveldssamlinger med sang, musikk m.m.
HUSFAR UNDER PÅSKEN BLIR OLE BJØRN SALTNES
Kontakt oss på 6136 4077 eller 40402222
- e-post: post@stolsdokken.no
Vertskapet Solveig og Tom Roger Edvardsen
ønsker deg velkommen til fjells.

Kritisk til ny
reservasjonsrett for leger
Lise Marit Kalstad
lise.marit.kalstad@vl.no

Fastleger kan
nekte å henvise
homoseksuelle
par til assistert
befruktning, har
Helsedepartementet bestemt.
Det blir å strekke
reservasjonsretten
for langt, mener
Høyres Bent Høie.
Helsedepartementet har bestemt at fastleger kan nekte å
henvise lesbiske og homofile til
assistert befruktning. Departementet har overlatt til kommunene å sørge for at lesbiske og
homofile likevel får den hjelpa
de har krav på. Men leder av
Stortingets helse- og omsorgskomité, Bent Høie (Høyre), mener det er feil av departementet
å åpne for reservasjonsrett når
det gjelder henvisning.

er ein tradisjonsrik, sakral kunst,
malt på treplater med naturlege
fargepigment og bladgull.
Mange har gjenoppdaga
sin åndelege arv gjennom den.
Ei inspirerande gåve
til dåp, konfirmasjon,
bryllaup og andre merkedagar.
For meir informasjon,
ta kontakt på mobil: 48107188,
e-post: solrunn.nes@gmail.com
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Leger bør kunne nekte å medvirke
til prøverørsmetoden fordi spirende liv blir ødelagt, mener Norges
kristelige legeforening.
Vårt Land 26.03.11

Bent Høie (H) er mot at leger
skal kunne reservere seg mot
å henvise homofile par som
ønsker assistert befruktning.
Foto: Vårt Land/arkiv

– Det er dette med å reservere seg mot å henvise jeg ikke
kan akseptere. Jeg har derimot
respekt for at ansatte vil reservere seg mot å utføre selve inngrepet, sier Høie.

Må være proffe. I helga vedtok
også Norges Kristelige Legeforening (NKLF) at helsepersonell må kunne reservere seg mot
å henvise enslige og homoseksuelle par til assistert befruktning:
«Helsepersonell bør ha rett
til å reservere seg mot å utføre,
delta ved eller henvise til assistert reproduksjon for enslige og
homoseksuelle par hvis begrunnelsen er en sterk overbevisning
om hva som er til barns beste.»
Høie mener helsepersonell må
opptre profesjonelt, selv om de
av ulike årsaker mener det strider mot deres moralske overbevisninger å henvise til assistert
befruktning.
– Hver enkelt lege må bare
finne en måte å takle den utfordringen på. Det er en del av
jobben, slår Høie fast.
Legge til rette. NKLF vedtok
i tillegg at helsepersonell skal
kunne reservere seg mot «å utføre, delta ved eller henvise til
behandling med teknikker innen
assistert reproduksjon som ska-

der ufødt menneskeliv.»
Bakgrunnen for dette punktet
er at etikkutvalget i NKLF slår
fast at menneskelivet starter ved
befruktningen. I dag praktiseres
prøverørsmetoden (IVF) slik at
det befruktes langt flere egg enn
tallet på barn paret ønsker. De
embryo som blir til overs, blir
ofte ødelagt.
Medlem Laila Dåvøy (KrF)
i Helse- og omsorgskomiteen
mener det er greit at NKLF
har utvidet ønsket om reservasjonsrett.
– Samtidig mener jeg legene må legge til rette for at det
barnløse paret får behandling et
annet sted. Vil de ikke henvise,
kan de i hvert fall gi informasjon, sier Dåvøy.

Ønskeliste. Styreleder Olav
Magnus Fredheim i NKLF sier de nye vedtakene ikke er en
liste over hvordan den kristne
legeforeningen mener at alle leger bør opptre.
– Vedtakene våre viser på hvilke områder vi mener helsepersonell sitt ønske om å reservere
seg, bør respekteres. Ikke alle
kristne leger vil mene det er riktig å reservere seg på alle disse områdene. Det er også slik
at reservasjonsretten vil være
aktuell for helsepersonell som
ikke er kristne eller religiøse,
sier Fredheim.
Den moralske reservasjonsretten er ikke det samme som
juridisk rett til å reservere seg.

TIL SYKEHUS ETTER TUNNELBRANN

■ Sjåføren måtte på sykehus og tre andre som gikk til fots ut av

tunnelen, ble behandlet for røykskader etter at et vogntog begynte å brenne midt i Oslofjordtunnelen i går. Det utenlandske
vogntoget begynte å brenne helt i bunnen av den 7,3 kilometer
lange undersjøiske tunnelen. Sjåføren ble reddet ut og brakt opp
på Drøbak-siden.
©NTB
Presentasjon: Sverre Egner Bruun

