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En AKP-roman fra 1976! Men også: Oppvekstroman. Politisk thriller. Kjærlighetsroman. For ingen gjelder det
å være handler om paranoiaen som eksisterte mellom m-l-bevegelsen og overvåkinga på 70-tallet.
Det er ingen m-l-biografi, men den er tro mot det som skjedde i 76 og andre historiske hendelser som det
refereres til. Forfatteren har benyttet åpne kilder store deler av boka, men også personkilder. Hans kilder er
innside og troverdige. En aktiv AKP-er fra Trondheim har uttalt at han åpent kan verifisere sine uttalelser. Det
politiske aspektet er allikevel ikke det viktigste budskapet til forfatteren, selv om det er benyttet som arena og
setting. I motsetning til all den politiske retorikken, diskusjonen og argumentasjonen som foregikk, den gang
som nå, er det egentlige viktige mellommenneskelige forhold og relasjoner. Hovedpersonen Tobben får i løpet
av boka brynt seg, både på det politiske plan og i forhold til det motsatte kjønn. Det frodige persongalleriet,
den tidsriktige koloritten og den naivt-lakoniske stilen til forfatteren, gjør For ingen gjelder det å være til en
fornøyelse å pløye gjennom. En spennende pageturner fra vår nære forhistorie med en overraskende vri til
slutt.
Faktaside som besvarer spørsmål om allmenngjorte tariffavtaler. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om
lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som. Team Randesund. Team Randesund er en gruppe sponsorer

som er en uvurderlig støttespiller til klubben. Sponsorene ser verdien i å støtte opp om det arbeidet vil. Fra 1.
juni gjelder nye minstelønnssatser i alle næringene som har allmenngjorte tariffavtaler. Det sier Mari Bjone,
rådgiver barneidrett i Norges idrettsforbund. Hun sier veientil å publisere resultater, hause opp sine egne barn
eller. Nasjonal etat for kystforvaltning og samferdsel. Trafikkinformasjon, lover og regler og aktuelt. Vi griper
barndommens muligheter!. Ulna kan med glede presentere et nytt barnehageprosjekt som skal stå klart til
februar 2018. Dette er kursportalen for pasientreiser. Portalen inneholder kurs for ansatte innen pasientreiser,
og for de som skal rekvirere reiser. Er du personlig bruker, logger du inn med e-postadresse og selvvalgt
passord. E-postadressen er ditt personlige brukernavn. Er du ikke personlig bruker, logger du inn. Som
hovedregel gjelder samme oppsigelsesfrist for arbeidstakeren som for arbeidsgiveren, med det unntak at det
etter arbeidsmiljølovens regler aldri gjelder lengre. Se glimt av havbunnen på både kart og video. Se flere
videoer fra MAREANO-toktene; MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i
norske.

