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FLERE: Mens antall mannlige studenter var nærmest uendret i fjor 
høst, sørget fl ere kvinnelige studenter for en økning i det totale 
antallet studenter på 3400 personer. I alt 272.500 personer var 
studenter i høyere utdanning i Norge eller utlandet per 1. oktober 
2014, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer en økning på 
rundt 3.441 studenter fra samme tidspunkt i 2013. 3.373 av disse 
studentene var kvinner. Det var i alt 162.736 kvinnelige studenter i 
høyere utdanning i Norge eller utlandet og 109.769 mannlige 
studenter. Antall studenter i Norge økte med snaut 2300 personer, 
mens nesten 1200 fl ere studerte utenlands.  ©NTB

Flere kvinnelige studenter

TRØBBEL: Arbeids-
løsheten er nå 
verre enn den var 
under fi nanskrisa, 
og oljebransjen er 
hardest rammet. 
Nå er det særlig 
ingeniørene på 
Vestlandet som 
mister jobben.

ARBEIDSLIV
Av Pål Hellesnes

– På en måte er det bedre å 
være en av mange. Det blir let-
tere å snakke om det, sier Tale 
Meling til Klassekampen.

Hun er en av de 2242 inge-
niørene som har mistet job-
ben det siste året. 27-åringen 
jobbet i oljebransjen fra hun 
var ferdig utdannet som pe-
troleumsingeniør høsten 
2013, men i mars i år var det 
stopp.

Meling er ikke alene, for 
arbeidsløsheten i Norge er 
på vei opp: Ferske 
tall fra Nav viser at 
det nå er 81.569 helt 
ledige i Norge, 6944 
fl ere enn i april i fjor. 
Og det er industriar-
beidere, IKT-ansatte 
og ingeniører som i 
størst grad mister 
jobben.

De fl este av dem 
bor på Vestlandet: I 
Rogaland alene har 3019 per-
soner mistet jobben.

Bekymret over trend
– Dette er knalltøft for de det 
gjelder. Vi har stor pågang av 
ingeniører som har blitt ar-
beidsløse, sier Trond Markus-
sen, president i ingeniørfor-
bundet Nito.

Han er bekymret over ut-
viklingen i petroleumsbran-
sjen, etter at oljeprisene falt 
kraftig i fjor høst.

– Petroleumprisen svinger 

jo, slik vil det alltid være. Men 
nå er bølgedalen dyp, og vi må 
sørge for at vi kan komme opp 

igjen etterpå, sier 
han.

Tar vikartimer
Tale Meling har ikke 
ligget på latsida etter 
at hun mistet jobben i 
Baker Hughes. Hun 
har begynt å ta vikar-
timer som realfagslæ-
rer i videregående 
skole i Bryne og søker 

på nye jobber. Så langt har 
hun blitt kalt inn til ett inter-
vju til en ingeniørjobb.

– Det er en ny opplevelse å 
være lærer, jeg har ikke vært 
borti det før. Det gir mersmak, 
men jeg har ikke pedagogikk-
utdanning, og det er mange 
søkere, sier hun.

Ungdom søker
Over mange år har det vært 
en prioritert målsetting for 
mange, inklusive toppolitike-
re, å få fl ere ungdommer til å 

søke seg til realfaglige utdan-
ninger, ikke minst ingeniør-
studier. Tallene kan tyde på at 
kampanjene har vært en dun-
drende suksess.

Norsk samfunnsvitenska-
pelig datatjeneste fører sta-
tistikk over søkingen til høy-
ere utdanning. I 2011 var det 
i alt 13.644 som søkte på inge-
niørstudier. I 2014 var tallet 
oppe i 23.885.

Nito-presidenten mener 
tallet ikke er for høyt.

– Det går nedover i petrole-

um, men ser vi på regjerings-
erklæringen, er det jo ikke ett 
punkt som kan gjennomføres 
uten ingeniører. Behovet for 
fl ere ingeniører er enormt, 
ikke minst i kommunene, sier 
han.

Tale Meling angrer ikke på 
utdanningsvalget.

– Hadde det vært jeg som 
skulle søkt nå, hadde jeg fort-
satt søkt tekniske fag, men 
kanskje innenfor noe annet 
enn oljebransjen, sier hun.

paalh@klassekampen.no

Trond 
Markussen

� Ledigheten opp 6944 på ett år � 2242 ingeniører har mistet jobben, de fl este i Rogaland

Vestlandet blør ingeniører
FAKTA

Arbeidsløshet:
� Ved utgangen av april var det 
registrert 81.569 helt arbeids-
løse i Norge. Det tilsvarer 3 
prosent av arbeidsstyrken, og 
er en oppgang på 6944 fra 
samme periode i fjor.
� Rogaland, Hordaland, 
Vest-Agder og Møre og 
Romsdal har størst prosentvis 
vekst i arbeidsløsheten. 
� Tallet på arbeidsløse kvinner 
har økt med 1460 til 32.567, 
mens det er 49.002 arbeidsløse 
menn, en økning på 5484.
� Det er størst økning innen 
ingeniør- og IKT-fag (2242). 
Deretter følger industriarbei-
dere (1650), kontoransatte 
(1120) og bygg og anlegg 
(1015).

Kilde: Nav

Vil gjøre det enklere for norske verft

Klassekampen lørdag

Mye av den økte ledigheten er 
knyttet til verftsindustrien på 
vestlandet. 

Næringsminister Monica 
Mæland (H) kunngjorde i går 
at regjeringen vil endre regle-
ne for Garantiinstituttet for 
Eksportkreditt (GIEK), slik at 
det blir lettere for norske verft 
å få oppdrag.

GIEK gir statlige garantier 

VIKAR: For tida jobber 
ingeniørutdannete Tale 
Meling som vikarlærer i 
videregående skole, men 
hun søker på nye ingeniør-
jobber.  FOTO: MARIE VON KROGH
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SØTT: I et forslag fra Prioriteringsrådet 
heter det at rådet «anbefaler at avgift på 
sukker, tilsatt sukker i alkoholfrie drikke-
varer og sjokolade- og sukkervarer økes», 
slriver Dagens Medisin. Saken behandles 
på rådets møte 18. mai. Rådet skriver at 
mye tyder på at de nasjonale retningslin-

jene for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenes-
ten og for forebygging og behandling av overvekt og fedme, 
ikke følges godt nok opp i kommunene. ©NTB

Nasjonalt råd vil øke sukkeravgift

VERDT
Å VITE

PLASS: Antall barn i barnehage var 
286.400 ved utgangen av 2014, en 
nedgang fra året før. For barna mellom 
1 og 5 år var dekningsgraden på 90 
prosent. Blant dem som gikk i barne-
hage ved utgangen av fjoråret, var 99 
prosent 1–5 år. For denne aldersgrup-
pen var dekningsgraden 90 prosent, 
noe som er på tilsvarende nivå som for 
de siste fem årene, ifølge SSB.  ©NTB

Ni av ti i barnehage

� Ledigheten opp 6944 på ett år � 2242 ingeniører har mistet jobben, de fl este i Rogaland

Vestlandet blør ingeniører

for lån og er et viktig verktøy 
for å sikre eksportretta in-
dustri mulighet til å satse på 
nye prosjekter. Mæland vil 
nå endre kriteriene så det 
blir lettere for verftene å få 
støtte til store skipskontrak-
ter.

I dag krever reglene at kjø-
peren betaler inn minimum 
20 prosent av kontraktsum-

men i løpet av byg-
geperioden. I de nye 
reglene blir vilkåret 
mer skjønnsmessig 
fastsatt av GIEK. 20 
prosent blir da en 
mer retningsgivende 
sats enn en grense.

– Vi ønsker at nor-
ske verft skal kunne 
bygge fl ere skip. 

Derfor åpner vi for at 
GIEK kan garantere 
for fl ere byggesaker, 
sier næringsminister 
Monica Mæland.

– Det vil gjøre nor-
ske verft mer kon-
kurransedyktige, si-
den de får lettere til-
gang til fi nansiering.

Vil gjøre det enklere for norske verft

Monica 
Mæland

Klassekampen 
er en radikal, 
riksdekkende 
dagsavis med 
hovedkontor i 
Oslo sentrum.

DESKJOURNALIST/
GRAFIKER
Vi søker en allsidig medarbeider til desken i 
Klassekampen. Desken er en livlig arbeidsplass med 
tidvis høyt arbeidstempo. Vi er en ambisiøs avis i 
vekst, og vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver, godt 
arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling.

På desken redigerer og spisser vi sakene som 
kommer fra journalistene. Vi velger og bearbeider 
bilder, lager grafikk, skriver småstoff og brekker 
avissider.

Du som søker er sterk både språklig og visuelt og er 
godt orientert i nyhetsbildet. Inngående kjennskap 
til Indesign er en forutsetning, og erfaring fra avis 
er en fordel.

Søkere må ha interesse og forståelse for det særegne 
avisprosjektet Klassekampen. 

Spørsmål kan rettes til: 
• Utviklingsredaktør Katrine Ree Holmøy  

(932 62 972 eller katrineh@klassekampen.no)
• Nestleder Grafisk  Rune Nystuen  

(21 09 32 44 eller runen@klassekampen.no)
• Klubbleder NJ Jens Kihl  

(21 09 30 73 eller jensk@klassekampen.no) 

Kortfattet søknad med CV sendes til  
katrineh@klassekampen.no

DESIGNER
Markedsavdelinga søker etter en designer i en 60 
prosents stilling. 

Klassekampen har Avis-Norges mest offensive 
markedsavdeling og produserer en stor mengde 
kampanjemateriell gjennom året. Det dreier seg om 
alt fra klassiske printannonser, boards, messeutstyr, 
løpesedler, nettbannere, profileringsmateriell, 
korte filmsnutter etc. Er du kreativ, har estetisk 
fingerspitzengefühl, er raskt- og hardtarbeidende og 
har fagbrev i typografi, er du kvinnen (eller mannen) 
vi er på jakt etter. 

For mer informasjon ta kontakt med: 
• Markedssjef Christian Samuelsen  

christian.samuelsen@klassekampen.no 
930 36 396 

• Nestleder i Grafisk Rune Nystuen 
runen@klassekampen.no

Kortfattet søknad med CV sendes til  
christian.samuelsen@klassekampen.no

Søknadsfrist for begge stillingene er 15. mai.
Kvinner og personer  med minoritetsbakgrunn 
oppfordres til å søke.

Romerike politidis-
trikt vil gjennom-
føre en større 
politiøvelse på 
Oslo lufthavn 
Gardermoen i dag. 
– Reisende vil se 
væpnet politi, men 
øvelsen skal ikke 
påvirke trafi kkav-
viklingen på fl yplassen. Flytrafi kken skal gå som normalt, sier 
hovedplanlegger Sven Kjetil Ryen i Romerike politidistrikt til 
NTB. Politiøvelsen er distriktets årlige beredskapsøvelse, hvor 
samhandlingen intern i politidistriktet og samhandlingen inn 
mot eksterne aktører skal øves på. Øvelsen vil foregå på et 
sperret område på Oslo lufthavn, hvor politiet vil være synlige 
med uniform, verneutstyr og våpen. Øvelsen vil foregå i 
terminalen mellom klokka 9 og 12 på dagen. ©NTB

Større politiøvelse ved Oslo lufthavn
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Arbeidsledige, 2006 – 2015
Helt ledige, tall fra april hvert år.

Finanskrisa 
rammer Norge

Oljepris-
fallet 
begynner

KILDE: NAV


