
2|2013 LO-AKTUELT 63

8. februar
Regjeringen legger fram Per-
spektivmeldingen 2013 som 
tar for seg sentrale utfordrin-
ger for Norge fram til 2060.

11. februar
Kommuneplankonferansen 
arrangeres av KS med hovedte-
ma samfunnsplanlegging, de-
mokrati og medvirkning; Kris-
tiansund.

12. februar
«Rødt eller blått arbeidsliv?», 

er tema for LOs Politikk til frokost-
møte; Hotell Bristol i Oslo.

Hva skjer med den offentlige tje-
nestepensjonen? Konferansen ar-
rangeres av Forsvar Offentlig Pen-
sjon; Oslo.

«Makten over handlekurven», For-
brukerrådets seminar om forholdet 
mellom leverandør og matvarekje-
der; Oslo.

14. februar
Som et ledd i LOs krafttak mot ulov-

lig innleie, arrangeres nasjonal 
konferanse om nytt regelverk; 
Oslo.

19. februar
LOs representantskapsmø-
te behandler tariffoppgjøret 
2013; Folkets Hus i Oslo.

Neste LO-Aktuelt kommer 21. februar.

Følg oss på Facebook og Twitter

For lett distré mennesker er 
drømmen å legge fra seg ting for 
så å kunne plukke det opp et an-
net sted. Mange har fått panikk 
når minnepinnen er borte – eller 
i gamle dager, disketten lå igjen 
hjemme. 

Nå er dette problemet over. Et 
dokument kan legges på nettste-
det Dropbox og finnes fram hvor 
som helst og når som helst. Drop-
box er en av mange skylagrings-
tjenester. 

Prinsippet er at noen stiller plass 
til disposisjon på en harddisk med 
en nettadresse. Du kan så logge 
deg på med denne nettadressen 
fra hvor som helst. For at ikke fi-
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lene dine skal ligge åpne for 
alle, er de beskyttet med 
brukernavn og passord.

Dropbox er den eldste og 
mest brukte nettlagringstje-
nesten. Ved å installere et 
lite program, en app, på din 
PC, vil Dropbox dukke opp 
som en naturlig del av map-
pestrukturen. Du vil ikke 
merke noen forskjell på om 
filen er lagret på den lokale 
harddisken eller på Dropbox 
på nettet.

Dropbox er en av mange. 
Microsoft har Skydrive, Go-
ogle har Google Drive, Mac-
brukerne kan bruke IClo-
ud. Den norske skylagrings-
tjenesten Jotta gir deg ube-
grenset lagringsplass for 48 
kroner måneden. Mega på 
New Zealand gir deg 50 Gb 
gratis og sier de gir deg best 
beskyttelse. Box (som er 
noe annet enn Dropbox) gir 
deg 5 Gb. Like mye plass til-
byr Ubuntu One. Den ame-

rikanske nettbokhandelen 
Amazon tilbyr skylagring. 
Det samme gjør Get og anti-
virusprogrammet Norton og 
mange flere.

Noen tilbyr skylagring først 
og fremst som en backup-
tjeneste, at filene er lagret 
et sikkert sted når harddis-
ken tar kvelden eller PCen 
blir stjålet. Andre framhever 
skylagringstjenestene først 
og fremst som utvekslings-
tjeneste, at du kan få tak i fi-
lene dine når som helst og 
hvor som helst.

Det er kanskje unødven-
dig å si at skytjeneste også 
kan betjenes fra smarttele-
foner og nettbrett. Med tak-
tikk som en narkopusher gir 
alle deg litt gratis til å begyn-
ne med. Når du har blitt hek-
ta og trenger mer plass, be-
gynner kronene eller dolla-
rene å rulle. a 
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