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– Vi får ikke
vist hva vi
er gode for
Rikke Pettersen (15) har
søkt på mer enn ti sommerjobber i år, uten hell.
– Arbeidsgivere har for
strenge krav til de unge,
sier forbundsleder.
INGRID AAREKOL
ingrid.aarekol@bt.no
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– Jeg ønsker en sommerjobb for
å vise at jeg er god til noe annet
enn bare å sitte inne og ikke
gjøre noe, sier Pettersen.
Hun har søkt sommerjobb
hos matbutikker, klesbutikker
og blomsterbutikker uten å få
napp.
– De fleste svarer det samme,
at de vil ha folk som er 18 og som
har mer erfaring. Men hvis vi
unge ikke får sjansen til å prøve
oss, får vi heller ikke vist hva vi
er gode for, sier Pettersen.

– For strenge
6. juli skrev BT at langt færre
unge i dag har sommerjobb enn
for 19 år siden. Arnfinn Korsmo
er forbundsleder i Negotia, en
arbeidstakerorganisasjon for an
satte i privat sektor. Han mener
at arbeidsgiverne har sin del av
skylden, og at de kan gjøre mer
for å tilpasse arbeidsmarkedet
for de unge søkerne.
– Det kan virke som om
arbeidsgiverne har for strenge
krav til kompetanse og for faste
rammer for hva jobbene skal
innebære. De unge kan jobbe
innenfor løse rammer og utføre
den jobben som er nødvendig
der og da, sier Korsmo.
Han mener det er viktig for
unge å skaffe seg sommerjobb,
fordi det lærer dem å måtte for
holde seg til faste rammer satt av
en arbeidsgiver.
– Men det er gjerne ikke nød
vendig med en definert og tyde
lig arbeidsinstruks som angir

arbeidsoppgavene i minste
detalj. På denne måten vil de
unge lære å tilby sin arbeidskraft
og være til nytte, sier Korsmo.

Svært mange søkere
Randi Sagen, daglig leder på
Baker Brun Lagunen, forteller
at hun får inn én til to jobb
søknader om dagen. Stort sett
fra yngre søkere.
– Jeg har jobbet her i 24 år, og
vi har aldri hatt flere jobbsøkere
enn i år, sier Sagen.

Det er gjerne ikke
nødvendig med en
definert og tydelig
arbeidsinstruks som
angir arbeidsoppgavene
i minste detalj.
Arnfinn Korsmo. forbundsleder i Negotia

Baker Brun Lagunen har en
overvekt av ansatte under 20 år.
– Jeg liker å få unge inn i
bedriften. Det er stabilt, fordi
de gjerne blir værende til etter
de er ferdige med videregående.
De yngre starter gjerne med en
sommerjobb i oppvasken og får
større ansvar etter hvert, sier
Sagen.

Flere hensyn å ta
Sandra Søfteland (17) har søkt
på sommerjobber i tre år på rad,
uten å få svar.
– Det er feil at vi unge ikke
er ansvarlige og voksne nok til
å kunne utføre godt arbeid. Jeg
vil jobbe, lære og få erfaring, sier
Søfteland.
Randi Sagen i Baker Brun
Lagunen tror at arbeidsgivere
ikke satser på å ansette yngre
fordi det er flere hensyn å ta
overfor dem.

VIL JOBBE: – Jeg tror vi ungdommer har godt av å oppleve hvordan arbeidslivet er, og innse at det ikke er
slik at pengene bare detter ned i hendene på oss, sier Rikke Pettersen (15).
– Det er gjerne en større
risiko med yngre ansatte på
noen arbeidsplasser, men man
kan jo tilpasse seg, sier hun.
Forbundsleder
Korsmo
mener at det er nettopp større

vilje til tilpasning fra arbeids
giver som må til for at de unge
skal få prøve seg i arbeidslivet.
– Vi skal ikke gå på akkord i
forhold til helse, miljø og sik
kerhet for sommervikarene.

Men unge og uerfarne jobb
søkere kan settes i arbeid på
mange ulike vis. De trenger
gjerne ikke å jobbe en full
arbeidsdag, eller hver dag i
uken, sier Korsmo.

Over hundre passasjerer rammet av innstilt Norwegian-fly
Søndag skulle Anders
Hartveit starte ferien med
en flytur til USA. Men flyet
ble innstilt.
INGRID AAREKOL
ingrid.aarekol@bt.no

I terminalbygget på Bergen
lufthavn Flesland sto rundt 140
passasjerer utenfor sikkerhets
kontrollen og var frustrerte. De
skulle med 16.40flyet til Provi
dence utenfor Boston, på det som
er en av de to relativt nystartede
rutene fra Bergen til USA.
Men flyet ble innstilt.
Flymaskinen skulle fra Provi

dence til Bergen og tilbake igjen,
men lettet aldri fra Providence,
forteller Norwegian.
– Flyet ble først kansellert på
grunn av tekniske problemer.
Men da dette var ordnet opp i,
hadde passkontrollen stengt,
slik at passasjerene fra Bergen
ikke ville ha kommet seg inn i
USA, sier kommunikasjonssvakt
i Norwegian, Lasse Sandaker
Nielsen.
På Flesland var stemningen
«ikke helt på topp», ifølge en av
de ventende.
– Det var 141 folk i kø ved
servicesenteret og ventet på be
skjed om hva vi skulle gjøre, sier

Anders Hartveit, en av dem som
skulle vært med flyet fra Bergen.
Han forteller at han har stått i
kø i tre timer.
– Vi arbeider nå med å booke
om passasjerer til andre fly
ginger. Noen blir booket om til
andre Norwegianfly, andre får
bestilt billetter med andre fly
selskaper, sa SandakerNielsen
søndag kveld.
Hartveit forteller at ferietu
ren nå sannsynligvis må avlyses.
– Det ser ikke ut som om jeg
vil komme meg videre før på
onsdag. Da blir det er helt annen
rute. Det var ikke slik jeg ønsket
å starte ferien min, sier Hartveit.

VENTET: – Vi har stått her i tre timer og ventet, forteller Anders HarFOTO: ANDERS HARTVEIT
tveit.

