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4
studenter 
i Bergen

– HAR DU LYST TIL Å JOBBE I SOGN OG FJORDANE ETTER STUDIENE?
HILDEGUNN SAGOSEN (19) fra 

Holmedal i
Sunnfjord. Syke-
pleierstudent. 
– Jeg har veldig 
lyst til å fl ytte 
hjem hvis jeg får 
et fristende 

jobbtilbud. Hvis vi får Dalsfjord-
broa på plass, vil det åpne for 
fl ere jobbmuligheter. 

PEDER JOHANN NESS TVEIT (20) 
fra Holmedal i 
Sunnfjord. Tar 
allmennfaglig 
påbygging. 
– Klart det, jeg 
har lyst til å fl ytte 
hjem på sikt. 

Men først vil jeg oppleve litt 
annet. Det kan også være bra å 
arbeide andre steder, og så ta 
med seg erfaringen hjem.

ANJA SOLHEIMSNES (23) fra 
Jølster. Tar 
realfag som 
privatist. 
– Ja, det har jeg 
veldig lyst til. 
Stadig fl ere av 
mine venner sier 

at de har lyst til å fl ytte hjem 
når de er ferdig med studier, 
det gjør det ekstra fristende.

HÅVARD HESTENES LOTHE (23) 
fra Sandane. 
Studerer juss. 
– Jeg skal utvil-
somt fl ytte 
tilbake, men blir 
kanskje et år eller 
to, i byen først. 

Det er gode jobbutsikter som 
jurist i fylket, for eksempel 
i Førde.

Stjal for 40 mill. 
i gull og diamanter
OSLO: Politiet står fullstendig 
uten spor etter at tyver kom 
seg unna med verdier for opp 
mot 40 millioner kroner i Oslo 
i helgen. Kilovis med gull og en 
større mengde diamanter ble 
utbyttet for tyvene, som fi kk 
arbeide uforstyrret i sen-
trumsgården til gullsmed Gull-
borgen i Storgata. Med avan-
sert verktøy har tyvene brutt 
seg gjennom fem ståldører i 
kjelleren.  NTB

Etterlatte får 
en halv mill.

OSLO: De etterlatte etter Eu-
gene Obiora får 500.000 kro-
ner i erstatning av staten, 
bekrefter justisminister Knut 
Storberget (Ap). Staten og 
Obioras etterlatte ble enige 
om erstatningsbeløpet i går. 
Obiora døde av kvelning da 
politiet pågrep ham etter en 
ordensepisode i Trondheim i 
2006. Det er konkludert med 
at politifolkene ikke hadde 
tilstrekkelig kunnskap om 
eventuelle skader mageleie og 
grepet som ble brukt kunne 
føre til. Det er likevel ikke kon-
kludert med at noen gjorde 
noe straffbart.  NTB

Italia kritisk til
Rema-kampanje
OSLO: Italias ambassade 
i Norge er kritisk til en ny 
reklamekampanje fra Rema 
1000, der matvarer fremstår 
som italienske selv om de skal 
være produsert i Norge. – Itali-
as ambassade forbeholder seg 
retten til å anvende alle lovlige 
midler til å beskytte italienske 
produkter, opplyser handels-
attaché Luigi Biondi i en presse-
melding. Han mener det er 
misvisende å fremstille lavpris-
matvarer som italienske 
produkter når matvarene ikke 
har sitt opphav i Italia og ikke 
er underlagt italienske 
kvalitetsstandarder.  NTB

Trailer med giftig
gass utfor veien
SKIEN: En tankbil fylt med 
svært giftig salpetersyregass 
kjørte tirsdag kveld av E134 i 
Grungedal i Vinje i Telemark. 
– Vi har akkurat fått vite at 
tankbilen er tett og at ingen 
lekkasjer er oppstått. Brannves-
enet vil likevel sperre av områ-
det til alt er avklart, opplyste 
politiet i Telemark til NTB i går 
kveld. Salpetersyredamp er 
svært giftig for mennesker 
og kan føre til omfattende 
etseskader både innvendig 
og på huden.  NTB

Rekordmange studenter 
besøkte karrieremessen 
for Sogn og Fjordane i 
Grieghallen i går. På 
menyen for de rundt 550 
besøkende sto tapas og 
potensielle jobbtilbud. 

INGVILD BRUASET 
ØRJAN DEISZ (foto) 

Ingvild.bruaset@bt.no

– Det er gøy å se hva som fi n-
nes av muligheter i hjemfylket. 
Det er overraskende mange, sier 
jusstudent Janne Sørum. 26-årin-
gen er fra Leikanger, men stude-
rer i Bergen. 

Sammen med venninnen Siri 
Netteland Arnestad (26) fra Sogn-
dal, som studerer sosiologi, har 
hun satt av tirsdagskvelden til å 
gå på karrieremesse for Sogn og 
Fjordane i Grieghallen. 

– Det er et veldig bra tilbud. 
Vi er her for tredje året på rad. 
Det er interessant å oppdage nye 
bedrifter og kartlegge mulig-
hetene, sier Arnestad. 

De har begge lyst til å fl ytte 
tilbake til Sogn og Fjordane etter 
hvert. 

– Det som blir avgjørende er 
hvilke jobbmuligheter som byr 
seg, sier de to. 

– For anonyme
Til sammen 53 arbeidsgivere fra 
fylket hadde satt opp stand og 
gjorde seg fristende for interes-
serte studenter. Flesteparten var 
fra privat næringsliv, men også 
en del representanter fra det 
offentlige arbeidsliv var til stede. 

Ved standen til Coop Vest var 
det til tider ekstra folksomt. Om 
det var sider og tapasen eller 
jobbmulighetene som fristet, er 
uvisst. 

Blant andre deltakere er 
kjente næringslivsaktører som 
Sparebanken Sogn og Fjordane, 
oppdrettsselskapet Cermaq og 
Sogn og Fjordane Energi. 

– Næringslivet i Sogn og 
Fjordane har behov for unge 
med høy utdanning. Over 

fl ere år har vi sett at det er 
vanskelig å rekruttere unge til 
jobber i fylket. Vi har vært for 
anonyme, og ikke vært fl inke 
nok til å profi lere oss. Det prø-
ver vi å gjøre noe med, forteller 
Anne van Oorschot, daglig leder 
i Framtidsfylket. 

 Framtidsfylket er et initiativ 
fra næringslivet i Sogn og Fjor-
dane, og arrangerer karriere-
messen i Grieghallen.

Nær 50 nyansettelser
Rundt 550 studenter hadde tatt 
veien inn dørene. Det er en 
økning på 30 prosent sammen-
lignet med fjoråret.

– Vi er veldig fornøyd. Dette er 
fjerde året vi arrangerer messen 
her i Bergen, og jeg tror øknin-
gen er resultat av at vi har klart 
å bevise at dette er en viktig 

møteplass for studentene, sier 
van Oorschot.

Messen blir i tillegg arran-
gert i Oslo og Trondheim. Også 
der har interessen steget merk-
bart i år, med 25 prosent fl ere 
besøkende. 

Van Oorschot forteller at mes-
sen har gitt konkrete resultat 
for arbeidsgivere i Sogn og Fjor-
dane.

– Vi har ikke nøyaktige 
statistikker, men mellom 40 og 
50 nyutdannede er blitt rekrut-
tert på tidligere messer, sier 
hun.

De håper også å trekke til seg 
de helt unge. 

– Vi tenker langsiktig. Vi 
ønsker å vise at vi fi nnes, slik 
at de får vite at det også fi nnes 
karrieremuligheter i dette 
fylket.

Fristet med tapas
og tilbud om jobb

❚ fakta
Sogn og Fjordane

■ Sogn og Fjordane har lavest 
etableringsaktivitet og vekst 
av arbeidsplasser i landet. 

■ Regionene i fylket er under 
middels attraktive som 
bosted. Sunnfjord er for-
holdsvis attraktivt for unge 
voksne, mens Nordfjord er 
attraktivt for barnefamilier.

■ Bare Finnmark har større 
utfl ytting enn Sogn og 
Fjordane. 

KILDE: TELEMARKSFORSKNING

JOBBJAKT: Rundt 550 studenter samlet seg på karrieremessen for Sogn og Fjordane i går kveld. Jusstudent Janne Sørum (26, til 
v.) fra Leikanger og sosiologistudent Siri Netteland Arnestad (26) fra Sogndal besøkte blant annet standen til Coop Vest. – Dette 
er et veldig bra arrangement, sier de to. 


