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SPENT: Kristine Hjulstad skal hedre vinneren av Kong Olav Vs kreftforskningsfonds pris i Oslo mandag. – Å møte kongen er en drøm jeg har. Men saken er viktigst, sier Hjulstad , som selv har vært kreftsyk.
FOTO: LARS ANDREAS ELLINGSGARD ØVERLI

Skal trylle for kongen
Frisk fra kreften skal
Kristine Hjulstad
inspirere de kreftsyke
med magisk trylling.

Opptrer med teater
under kreftprisutdeling

| LARS A. ELLINGSGARD ØVERLI
redaksjonen@laagendalsposten.no

En merkedag

Mandag utdeles Kongs Olav Vs
kreftforskningsfonds pris for
2009.
Kristine Hjulstad fra Kongsberg er blant dem som deltar
for å kaste lys over kreftforskningen.
– Jeg skal opptre med magisk
teater, avslører Hjulstad.

Hun gir en liten smakebit av teaterstykket som er inspirert av
legenden om Zorro.
– Jeg anvender trylling i en teatersetting. På mitt eget vis har
jeg klart å omskape tryllingen
til et kunstnerisk uttrykk, forklarer Hjulstad engasjert.
Entusiasmen er genuin.
Hun har selv vært kreftsyk.
At hun mandag skal opptre, er
mer enn hun turte drømme om

for ganske nøyaktig ti år siden.
– Det blir en merkedag, smiler
hun.

Og en drøm
Mest fordi hun ser det som en
ære å få hedre kreftforskningen. Men også litt fordi monarken vil beskue trylleteateret –
Kong Harald, som selv har vært
kreftsyk.
– Å møte kongen personlig er
faktisk en drøm jeg har, sier
Hjulstad.

– Kongen er et forbilde for veldig mange. Ikke bare fordi han
er konge, men på grunn av måten han taklet sykdommen. Han
utstrålte optimisme og sa at det
ville gå bra. Leger har fortalt
meg at de håper kongen klarer å
smitte optimismen over på andre kreftsyke, forteller Hjulstad.

Nådd langt
Sykdommen bremset utdanningsløpet for tryllekunstneren.
Etter at hun ble frisk har hun
studert drama i USA, og dessuten trent både Flamenco og fekting.
Nå har hun søkt på legestudier. Men i sommer er hun kunstner, artist og magiker.

– Jeg har vel lykkes med tryllingen når jeg får lov å opptre
på slike viktige arrangement,
mener hun.

Saken viktigere enn kongen
Hun ser personlig ære i oppdraget, men understreker at saken
er viktigst. Kreftsaken.
– Siden jeg har følt usikkerheten på kroppen, er jeg på en
måte en representant for alle
som er eller har vært syke. jeg
gleder meg veldig.
– Til å møte kongen?
– Ja, det også, fordi han er en
rollefigur. Han hjelper til med å
avmystifisere mange fordommer relatert til alvorlig sykdom. Men det viktigste for meg
er å fronte saken.

– Håper KA har lært
Arve Bakke håper Olav
Volldal tar innover seg
signalene fra OECDs
kontaktgruppe.
| LARS A. ELLINGSGARD ØVERLI
redaksjonen@laagendalsposten.no

I gårsdagens utgave av Laagendalsposten kunne du lese at kontaktpunktet for OECD har slått
fast at KA ikke brøt OECD-landenes retningslinjer for multinasjonale selskaper når de hy-

ret inn arbeidere under arbeidskonflikten i Van Wert, Ohio.
Kun kontaktutvalgets LO-representant mente KA brøt retningslinjene.
Konklusjonen ble tatt etter at
Fellesforbundet i høst la inn en
klage. Leder Arve Bakke mener
beslutningen om innleie av arbeidere representerer et brudd
retningslinjene.
I et innlegg skriver Bakke at
han mener at kontaktpunktet
vingler når de sier at praksisen
neppe er i tråd med ILO-konvensjonene, men ikke et brudd

på OECDs retningslinjer.
«Dette mener vi er inkonsekvent, men tar dette til etterretning», skriver Bakke som ikke
tar konklusjonen som et nederlag.
«Kontaktpunktet uttaler klart
at bruk av innleid arbeidskraft
under en lockout er i strid med
norsk praksis og tradisjon, og at
dermed KA har gjort seg skyldig i utøvelse av dårlig samfunnsansvar», skriver Bakke og
fortsetter:
Etter å ha lest at han fagforbundet ikke nådde fram med an-
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Ny lov skal sikre
krigsveteraner
En ny lov skal gjøre det enklere
for krigsveteraner å få erstatning dersom de blir skadd i tjeneste under utenlandsoppdrag
for Norge.
Ifølge den nye loven skal Staten uavhengig av skyld, erstatte
tap påført militært og sivilt personell.

klagene om brudd på OECDs
retningslinjer, håper Bakke i
det minste at KA tar påminnelsen til etterretning.
«Jeg håper at KAs konsernsjef Olav Volldal tar inn over
seg signalene fra OECDs kontaktpunkt slik at vi ikke opplever en lignende situasjon i
framtida», skriver Arve Bakke.

LETTET: Konserndirektør Olav Volldal synes det er en lettelse å kunne tilbakevise anklagene som er rettet mot selskapet i forbindelse med håndteringen av arbeidskonflikten
i Van Wert, Ohio. Her er han sammen de ansattes representant i Van Wert, Aaron Collins i Kongsberg i fjor sommer.
FOTO: LARS ANDREAS ELLINGSGARD ØVERLI

Fellesforbundet
tapte i KA-saken
KA brøt ikke OECDs
retningslinjer under
arbeidskonflikten
i Van Wert.
| LARS A. ELLINGSGARD ØVERLI
redaksjonen@laagendalsposten.no

Det slår kontaktpunktet for
OECDs
retningslinjer
for
multinasjonale selskaper fast.
Kontaktpunktet mottok 25.
november i fjor en klage fra
Fellesforbundet. Klagen omhandlet Kongsberg Automotives håndtering av arbeidskonflikten i Van Wert, Ohio.

Vant i retten i USA
Det var 2. april i fjor at Kongsberg Automotive stengte de ansatte ute fra fabrikken i Van
Wert.
Fagforbundet United Steel
Workers tok selskapet til National Labour Relations Board,
som kan sammenlignes med
den norske Arbeidsretten.
Fagforeningen kritiserte

FRUSTRERTE: De ansatte ved Van Wert
ga tydelig uttrykk for hva de mente om
KA.
blant annet beslutningen om å
leie inn arbeidere mens de ansatte var utestengte. I retten
vant KA på alle punkter.

Ikke et brudd
Her hjemme har Fellesforbundet kjørt en kompromissløs linje overfor KA, og i november
leverte Fellesforbundet en klage til kontaktpunktet.

tid for

30 - 70%
flotte klokker - opptil 70%

Kontaktpunktet består av representanter for Utenriksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, LO og
NHO.
Kjernen i Fellesforbundets
kritikk går som i USA på bruken av innleid arbeidskraft
under en lockoutsituasjon. Klagen ble levert 25. november.
Denne uka kom konklusjonen.
– Innleie av arbeidskraft
under en arbeidskonflikt er i
strid med norsk praksis og tradisjon.
Kontaktpunktets
flertall mener
at Kongsberg
Automotives
opptreden i forbindelse med
konflikten,
ikke kan sies å
representere et brudd på
OECDs retningslinjer, heter
det.

de samme anklagene i USA.
– Det virker som om Fellesforbundet ikke tar i betraktning at vi opererer i ulike land,
sier Volldal som er langt mindre overrasket over utfallet.
– Dette er helt som forventet.

– En lettelse
Laagendalsposten skrev flere
kritiske artikler om selskapets
håndtering av arbeidskonflikten. Volldal har uttalt at det å
bli utfordret på etikk og moral
har truffet selskapet «midt i hjerterota».
– Jeg håper dette
er siste gang vi
snakker om denne
Olav Vollda saken. Det er en
lettelse å igjen få
tilbakevist anklagene som er rettet mot oss. Vi
har gjennomgått mange omstillinger, men aldri med slikt bråk
som i Ohio. Denne saken er
ikke representativ for hvordan
vi behandler våre ansatte, sier
Olav Volldal.

Det er en lettelse
å igjen få tilbakevist
anklagene

Som ventet
Konsernsjef Olav Volldal er
overrasket over at Fellesforbundet har tatt saken videre,
etter at selskapet gikk klar av

499;
SALOMON PUNTERA
2 GTX (HERRE/DAME)
Lett Gore-Tex® tur- og
terrengsko
- Stabil nok til turer med
lett sekk, gripesåle for glatt
underlag
- Effektiv demping for fjellog markabruk

Kan felle tre gauper
Rovviltnemnda i region 2 har
fastsatt kvote for betinget skadefelling
for
sesongen
2009/2010.
Det kan felles tre gauper, to
jerver, en bjørn og en ulv som
gjør skade på bufe i Buskerud,
Vestfold, Telemark og Aust-Agder.
Det er fylkesmennene som
forvalter kvoten i regionen. Tillatelse til felling kan gis etter
behov for å forebygge og hindre
at disse artene gjør skade på
bufe, heter det.
Virketiden løp fra 1. juni 2009
og varer til og med 15. februar
2010.

Drømte om hus
med stor hage ...
Fant drømmen i den nye
Mesterhus-katalogen!
Et Mesterhus blir bygget av en lokal
byggmester - med mesterbrev.
Nybygg, ombygg, påbygg eller
rehabilitering;
vi kombinerer dine
ønsker med fagkunnskap og solid
håndverk, og bygger
det du vil ha.
Vi oppfyller
nemlig
drømmer.
Dine
drømmer ...

Vi har den nye Mesterhus-katalogen!

Mesterhus - Kongsberg

Tore Haare A.s
Nymoens Torg 16
3611 Kongsberg
Tlf. 32 72 46 00
45 00 73 40
Mesterhus er Norges største
drømmebolig-bygger!

- Dame 37-42, herre 39-46.

Stortorvet Kjøpesenter
tlf. 32 73 10 33

www.mesterhus.no
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