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Ny sjefredaktør i Dagbladet

ØKONOMI&SAMFUNN
Telefon: 37 00 37 00 Telefaks: 37 00 37 17

Lars Helle (47) ble konstituert som sjefredaktør
da Anne Aasheim trakk seg fra stillingen i januar.
Nå blir han formelt sjefredaktør for Dagbladet.
– Vi har gitt tilbud til én person, og denne personen takket ja, sier konsernsjef i Berner Gruppen og styreleder i Dagbladet, Tore Stangebye.
(©NTB)

Sparekniven på strupen

HJEMMELEKSER: EU har gitt statsminister Zapatero hjemmelekser, tordner Spanias opposisjonsleder Mariano Rajoy, som mener resten av EU nå har tvunget landet til å redusere sitt
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voldsomme budsjettunderskudd.

EU har gitt statsministeren en hjemmelekse,
tordner Spanias opposisjon. Regjeringssjef Zapatero er under voldsomt
press: Han må spare penger – nå.
Statsminister Jose Luis Rodriguez Zapateros liste over brutte
reformløfter er lang, men nå er
det et unisont krav fra EU-kollegene at han gjennomfører

upopulære tiltak for å redusere
landets budsjettunderskudd.
Zapatero ble søndag satt ordentlig på plass av sine europeiske kolleger, mener Spanias
konservative opposisjonsleder
Mariano Rajoy.
– De tvang ham til å redusere
underskuddet. De har gitt ham
hjemmelekser, sier han.
Etter at Hellas midlertidig ble
kjøpt fri fra sine problemer – i
bytte mot løfter om knallharde
innsparingstiltak på hjemmebane – er fokus for alvor dreiet
over mot Spania og Portugal.

Etter at EU-landene ble enige
om en internasjonal redningspakke på 750 milliarder euro,
har presset økt voldsomt på de
to middelhavslandene. Eurolandene er svært lite lystne på å
måtte punge ut for å redde flere
land fra økonomisk sammenbrudd.

Lover tiltak
Spanias finansminister Elena
Salgado lover at landet skal
øke tempoet i sine kutt, slik at
fjorårets budsjettunderskudd
på 11,2 prosent reduseres til 7,5

prosent i 2011. Men kritikerne er
ikke imponert over den spanske
regjeringens vilje til kursendring hittil:
Lenge etterspurte endringer
av arbeidsmarkedet for å gjøre
det enklere både å ansette og
kvitte seg med arbeidstakere
er uteblitt. Regjeringen ser ut
til å ha gått bort fra å øke pensjonsalderen fra 65 til 67 år etter
massive protester fra fagorganiserte. Zapatero har også unnlatt
å røre sjenerøse lønninger i det
offentlige.
Alt dette bidrar til at Spania,

i likhet med Hellas og Portugal,
ikke greier å bedre sin konkurranseevne sammenlignet med
nordeuropeiske land, påpeker
analytikere.

Hardt rammet
Zapatero har foreløpig vært lite
konkret når det gjelder hvilke
tiltak han vil sette i verk, men vil
trolig redegjøre for dette i nasjonalforsamlingen onsdag.
Finanskrisen i 2008 rammet
Spania svært hardt, og landet
har nå en arbeidsledighet på
over 20 prosent. (©NTB)

80.000 til godt håndverk
Arvid Sollie er førstemann
som har fått støtte fra Opplæringskontorets legat siden
oppstart i 1998 i Aust-Agder.
Nå skal håndverk på gamlemåten finpusses.
JULIE ØRUM
julie.orum@agderposten.no 918 12 259

– Jeg er veldig ydmyk og glad
for støtten, forteller Sollie etter
overrekkelsen tirsdag ettermiddag. Sollie er byggmester av yrke
og holder til i Risør. Med 80.000
kroner mer i lomma skal han
videreutdannes innen teknisk

bygningsvern og restaurering.
Høyskolen i Sør-Trøndelag tilbyr tilleggsutdanning i Oppland, hvor Sollie må delta på
ukesvise samlinger gjennom
året.
– Jeg vil bare lære mer om den
gamle metoden, med andre materialer og byggeteknikker enn
det som brukes i dag.

Krevende hovedoppgave
Og byggmesteren skal få bryne
seg. Hovedoppgaven hans er å
restaurere et innhus og et fjøs
på Grandalsmyr i Risør.
– Akkurat nå er det absolutt
ikke beboelig, ler Sollie.

– Men vi får se om det går an
å flytte inn etter at det er satt i
stand, smiler Sollie lunefullt på
spørsmål om han selv skal bo
der.

Høy terskel
Legatet er en privat stiftelse
og er opprettet av Opplæringskontoret for byggfagene i AustAgder (OKAB) ved beslutning
i generalforsamling 19. mars
1998. Terskelen for å få stipend
er svært høy.
– Dette er for håndverkere som
vil ta videreutdanning i eget fag
og det er veldig langt mellom de
som oppfyller kriteriene. Vi falt

SJELDEN OVERREKKELSE: Aldri før har OKAB utdelt et slikt stipend.
Fra venstre Knut Guttomsgaard, Glenn Kruse, Arvid Solli og Erik GjenFOTO: AUST-AGDER BLAD
dem.
for Sollies grundighet og seriøsitet i sitt arbeid, samt hans store
interesse for faget, sier forman-

nen i legatet, Erik Gjendem.
Dette er første gang OKAB gir
ut et slikt stipend.

