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Økning i sysselsatte og økning i uføre
Etter at regjeringen la frem uføre-
reformen i slutten av mai, har det 
kommet flere motstridende reaksjoner. 
NHO med Svein Oppegård i spissen 
mener det vil lønne seg å ikke jobbe. 
Det presenteres ulike tall som ikke alltid 
er like oppklarende i forhold til et 
stigende antall uføre – samtidig som 
sysselsettingsandelen i befolkningen 
øker.

Ambisjonen til regjeringen er at det skal 
bli lettere å kombinere arbeid og trygd. 
Paradokset er at det fører til flere 
sysselsatte samtidig som flere blir uføre. 

Tidligere var det slik at uføre kunne 
tjene inntil én G, som utgjorde omtrent 
75 000 kroner, uten at det påvirket 
uføretrygden. I de nye reglene er det 
slik at uføre kan tjene 0,4 G, omtrent 
31 000 kroner, uten å få reduksjon i 
trygden. Alt uføre tjener utover 0,4 G 
blir det trukket 66 prosent av. Den 
uføretrygdede kan maksimalt tjene 80 
prosent av den inntekten uføretrygden 
er basert på. Tjener man mer enn det, 
er man å regne som tilbake i 
arbeidslivet, men har mulighet til å gå 
tilbake på uføretrygd senere.
Det er i dette spillerommet den uføre-

trygdede kan ha muligheter til å skaffe 
seg en inntekt gjennom kombinasjon av 
uføretrygd og vanlig lønn. Beregninger 
arbeidsdepartementet har gjort viser at 
de som har inntekter i full stilling over 
300 000 kroner taper på å bli uføre. De 
som har tjent mer, er ufør og jobber 75 
prosent, vil kunne hente inn tapet på å 
være ufør. 

Seniorforsker ved Frischsenteret, Knut 
Røed, beskriver i en artikkel i «Søkelys 
på arbeidslivet» en trend i retning av 
økt bruk av uføreytelser. Han mener 
forklaringen med at en større andel av 
befolkningen eldes ikke alene er 
forklaringen på økningen i 
trygdeytelser. Ifølge forskeren blir 
nordmenn stadig bedre utdannet og 
høyere utdanning skal føre til lavere 
sannsynlighet for å bli ufør. Med andre 
ord mener han at økt utdannelse veier 
opp for aldringseffekten. Knut Røed 
tror en forklaring kan være svekket 
arbeidsmoral, slik at terskelen for å 
motta uføreytelser er redusert. Han 
viser her til forskning fra professor Mari 
Rege og forsker Kjetil Telle som viser at 
trygd «smitter», ved at tilbøyeligheten 
til å motta uførestønader øker når det er 
flere i lokalmiljøet som er trygdet.

Forskningsleder i Statistisk sentralbyrå, 
Roger Bjørnstad, sier i en artikkel i 
Aftenposten at det ikke er riktig at 
andelen utenfor arbeidslivet har økt. 
Han viser til at fra 2000 til 2009 økte 
sysselsettingsandelen i aldersgruppen 25 
til 54 år fra 85,2 prosent til 86 prosent, 
og i aldersgruppen 55 til 74 år økte den 
fra 42,8 prosent til 49 prosent i samme 
tidsrom.

Til tross for uenighet og uklarheter 
mellom forskere, er det er ingen tvil om 
at risikoen for å bli ufør øker kraftig 
med alder og at kvinner oftere blir uføre 
enn menn. Men spørsmålet på 
problemstillingen er om det ikke er bra 
med høyere sysselsetting generelt og 
høyere sysselsetting blant kvinner 
spesielt – selv om en konsekvens av økt 
sysselsetting er at flere blir uføre.

LEDER

   

MILJØMERKET 

241                                    393

Trykksak

Dette produktet er trykket etter 
svært strenge miljøkrav og er 
svanemerket, CO

2
-nøytralt og 

100 prosent resirkulerbart.
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Akutt hjerteinfarkt
I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var 560 000 personer innlagt på døgnopphold på 
norske sykehus i 2010, der hjerte- og karsykdommer er den vanligste innleggelsesår-
saken, og gjelder nær 116 000 av døgnoppholdene. Det var 11 387 personer som ble 
lagt inn med førstegangs akutt hjerteinfarkt.

Hjerteinfarkt er, i følge Wikipedia, en sykdomstilstand som oppstår når blodforsynin-
gen til deler av hjertet forstyrres. Oksygenmangel forårsaker skade og mulig død av 
hjertemuskulatur. Viktige risikofaktorer for utvikling av hjerteinfarkt er røyking, høyt 
LDL (farlig kolesterol) og lav HDL (bra kolesterol), diabetes, fedme og høy alder. 

Kilde: SSB/Wikipedia

Lønner seg ikke 
å jobbe
Direktør i NHO, Svein Oppegaard er 
ikke fornøyd med uføremeldingen. 
– Regjeringens målsetting med mel-
dingen har vært å få flere i arbeid. For 
å oppnå det må det være mer lønnsomt 
å arbeide enn å motta trygd. Virke-
midlene regjeringen foreslår gjør det 
mindre lønnsomt å arbeide, sier Oppe-
gaard, som mener ordningen gir sterke 
stimulanser til å stå utenfor arbeidslivet 
og slår bena under regjeringens eget 
mantra om arbeidslinjen, nemlig at 
flere skal jobbe og at man skal jobbe 
lengre. 
– Uføremeldingen gir ikke en god og 
bærekraftig løsning for noen av partene 
i arbeidslivet, sier Svein Oppegaard.

Kilde: NHO
Foto: Trygve Bergsland

Syk i kontorlandskap 
De som jobber i åpne kontorlandskap har over 60 prosent 
høyere sykefravær enn de som arbeider i egne kontor, viser 
en undersøkelsen utført av Scandinavian Journal of Work, 
Environment & Health. Forskerne fant da ut at de som 
delte kontor med en annen person hadde 50 prosent høy-
ere sykefravær enn de som kontor. I rom med 3-6 personer 
økte sykefraværet med 36 prosent og i åpne kontorland-
skap for over seks personer med 62 prosent sammenlignet 
med arbeidstakere som hadde eget kontor.

Kilde: sjweh.fi

Arbeidsgivere må 
tenke nytt
NAV-direktør, Joakim Lystad, utfordrer arbeids-
givere og mener mange må tenke nytt og tørre å 
ansette folk som ikke er helt A4. Arbeidsgivere bør 
undersøke kompetansen i langt bredere grupper 
av arbeidssøkere når de skal ansette folk mener 
han.

– Mange tror at personer med redusert funksjonsevne eller arbeidsevne er mennesker 
med lite utdannelse og svak kompetanse. Slik er det ikke! Arbeidssøkere med nedsatt 
arbeidsevne er godt utdannet. Mange har høyere utdannelse og har lagt ned en ekstra 
stor innsats. Det må vi verdsette. Vi må begynne å spørre hva personen kan, og ikke 
hva han eller hun ikke kan, sier Joakim Lystad. 

Lystad ønsker at arbeidsgivere, inkludert NAV, i større grad bidrar til å rekruttere flere 
funksjonshemmede inn i arbeidslivet slik målet er med IA-avtalen. Han tror ikke det 
holder med sedvanlige incentiver og ordninger, og etterlyser en ny tenkemåte. 

Kilde: idebanken.org
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Grete Wangen
Døråpner til arbeidslivet
Dette er en bok for fagpersoner og andre som på ulike måter 
jobber for å støtte, veilede og følge opp mennesker som 
trenger bistand for å få og beholde jobb. Forfatterne inntar et 
overordnet perspektiv på arbeidsinkludering, illustrert 
gjennom teoretiske betraktninger og praktiske eksempler. Et 
sentralt budskap i boken er at arbeids inkludering i bunn og 
grunn handler om å ivareta enkeltmenneskers ønske om å bli 
sett og hørt, bli stilt hensiktsmessige krav til, få mulighet til å 
bli produktive medarbeidere og bli tatt på alvor i arbeidslivet. 
For å oppnå dette trengs en fornuftig sammensetning av 
metode, kompetanse, innsikt, engasjement og kunnskap om 
dynamikken i arbeidslivet.
Forlag: Universitetsforlaget

Peter Lødrup og Tone Sverdrup 
Oversikt over familieretten
Boken behandler alle sentrale spørsmål innenfor 
familieretten og  tar opp reglene om ekteskaps inngåelse 
og -oppløsning, formuesforholdet mellom ektefeller og 
delingen av formuen ved separasjon og skilsmisse. 
Videre tar boken opp de rettslige spørsmålene som reiser 
seg mellom samboere både under samlivet og hvis de 
går fra hverandre. Boken behandler også forholdet 
mellom barn og foreldre, både når barnet bor sammen 
med foreldrene og barnets stilling ved et samlivsbrudd.
Forlag: Cappelen Damm Akademiske

Gunn Enli og Eli Skogerbø
Digitale dilemmaer
Nye medieformer, nye utfordringer
Bruken av informasjons- og kommunikasjons teknologi 
reiser problemstillinger som er vanskelige å overskue for 
enkeltpersoner, institusjoner, bedrifter eller 
nasjonalstater. Noen av disse spørsmålene er dilemmaer, 
eller spørsmål der det ikke finnes entydig gode eller 
ønskelige løsninger. I denne boka beskrives slike 
dilemmaer, som for eksempel er knyttet til spørsmål om 
sensur og ytringsfrihet, personvern og behov for 
overvåking og kontroll, beskyttelse og åpenhet, 
kommersialisering og regulering. Dette er en bok som 
griper rett inn i de pågående debattene om både 
utfordringene og mulighetene dagens informasjons- og 
kommunikasjonsteknolgi gir. 
Forlag: Gyldendal Akademisk

Klimaendringer
Omtrent tre millioner mennesker har de 
siste par ti-år mistet livet som følge av 
naturkatastrofer, og mer enn en milliard 
mennesker har fått sine liv og sitt livs-
grunnlag påvirket av slike hendelser. 

Utviklingsland og økonomisk svakstilte 
grupper er særlig utsatt og naturkatastrofer 
gjør fattige fattigere. Miljø- og utviklings-
minister Erik Solheim har møtt FNs 
spesialrepresentant Margareta Wahlstrøm 
som presenterte FNs rapport om fore-
bygging av naturkatastrofer og krisebered-
skap. Målet er å bygge systemer som varsler 
katastrofer som flom, sykloner, jordskjelv, 
skred og tørke. 

Kilde: regjeringen.no

Sjefen følger ikke opp
Over halvparten av ansatte i norske 
bedrifter sier at de ikke har fått tydelig 
oppfølging av sjefen, i følge en 
undersøkelse European Employee Index 
har utført for Ennova og HR-Norge. 
Undersøkelsen viser at vi er fornøyd med 
å ha en sikker jobb, men arbeidsgleden 
synker og mange er på jakt etter en ny 
jobb og høyere lønn.

I følge undersøkelsen gjør norske ledere en 
for dårlig jobb med tilbakemeldinger og 
oppfølging av sine ansatte. Under søkelsen 
viser også at gapet mellom arbeidstakers 
forventninger og hva nærmeste leder er i 
stand til å oppfylle øker. 

Kilde: European Employee Index 2011 
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Skikk & Bank
Førsteopplaget på 50 000 
eksemplarer av gulboka «Skikk 
& Bank» som utgis av DnB 
NOR er delt ut i løpet av en 
uke. Boka gir førstehjelp til 
unge som er usikre på vanlige 
økonomibegreper når de flytter 
hjemmefra. Bare halvparten kan 
for eksempel forklare hva rente 
er, og bare to av ti sikrer seg 
med samboerkontrakter når de 
flytter sammen. 

Utdrag fra boka, under G: 
«Gylf: Dersom du er mann, er 
borddamen din hun som sit-
ter til høyre for deg. Eller tenk 
på gylfen din. Den siden hvor 
buksesmekken har åpningen, 
er den siden som peker mot 
borddamen din. For damer blir 
regelen altså at du skal kunne se 
inn i buksesmekken til den du 
har til bords. I England er det 
omvendt. Men der kjører de jo 
på feil side av veien også».

Under N: «Netto: Netto betyr 
«etter man har trukket fra det 
man skal trekke fra». Nettolønn 
er for eksempel etter skatter og 
avgifter. Herav uttrykket «bare 
i nettoen», altså etter man har 
tatt av seg klærne».

Boka vil vi trykke opp et nytt, 
stort opplag som vil være til-
gjengelig over hele landet i 
august.

Færre fly og flere passasjerer
Oslo Lufthavn har levert en miljørapport som forteller at  antall flybevegelser er gått ned 
med over 10 000 fly fra 2007 til 2010 til tross for flere passasjerer. Flyene er blitt større og 
distansen har økt med 6 prosent. Forbruket av flydrivstoff har økt i perioden. Forbruket av 
flyavisingskjemikalier var i vintersesongen 2009 - 2010 noe høyere enn tidligere. Den 
samlede flystøybelastningen rundt lufthavnen gikk opp fra 2009 til 2010. Økningen i 
støynivå var større enn hva endring i trafikk alene skulle tilsi, og forklares med en for-
skyvning av flytrafikken til perioden etter kl 23:00. I desember 2010 gav Samferdsels-
departementet Oslo Lufthavn konsesjon for utvidelsen av dagens terminal og vil øke 
kapasiteten til å håndtere 28 millioner passasjerer per år. 
Kilde: osl.no

Fagorganiserte får mer skattelette
Statsminister Jens Stoltenberg lover ytterligere skattelettelser for 
fagorganiserte. – Vi er innstilt på å fortsette opptrappingen av skatte-
fradraget for fagforeningskontingent. Skattefradrag for fagforenings-
kontingent bidrar til å gjøre det norske arbeidsmarkedet mer 
velorganisert, sier Stoltenberg til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I forrige stortingsperiode ble fagforenings fradraget doblet fra 1800 til 3600 kroner. I fjor ble 
beløpet justert opp i takt med prisveksten, og fradraget er nå 3660 kroner.

Flere ledige jobber
I årets første kvartal ble det publisert 75 131 stillinger på Finn, en 
økning på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I mars 
ble det publisert 28 256 stillinger - 20 prosent flere enn i fjor. Øko-
nomi, bygg, anlegg og olje og gass øker mest. Blant bransjene hvor 
det tradisjonelt publiseres flest stillinger er det størst oppgang innen 
økonomi og regnskap med 71 prosent, håndverk, bygg og anlegg 53 prosent, olje, gass og off-
shore 47 prosent, IT, telekommunikasjon og internett 44 prosent og ingeniøryrker 33 prosent. 
Dette er tall for første kvartal 2011, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Noen bransjer 
har også en nedgang. Dette er reiseliv som går tilbake med 51 prosent, offentlige tjenester og 
forvaltning er redusert med 24 prosent og helse og sosial tilbake med 23 prosent.
Kilde: finn.no

Flere under 67 i jobb
Tall fra NAV viser at flere tidligpensjonister enn tidligere har 
valgt å fortsette i arbeid. Seks av ti av de under 67 år som tok ut 
alderspensjon i januar, har valgt å kombinere arbeid og pensjon. 
I perioden 2005 til 2009 ble det skapt 250 000 arbeidsplasser 
i Norge. To av tre i private bedrifter. Drøyt 26 000 av disse ble 
skapt i Rogaland, og i dette fylket kom fire av fem nye jobber i 
privat sektor.
Kilde: regjeringen.no

Stilling ledig
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Nylig ble det avdekket at mer og mindre profilerte kvinner i 
politikk, media og samfunnsliv har hemmelig møter blant annet 
på Stortinget. Dette nettverket har de kalt «Høye hæler».
Møtene er begrunnet i et ønske om å bygge nettverk og å hjelpe 
kvinner til å komme seg opp og frem i samfunnet.

Flere kommentatorer i aviser og på nett skrev om dette nettverket 
som et nyoppdaget og merkelig dyr. Litt rart, egentlig. Slike 
nettverk har jo vi menn dyrket og pleiet i generasjoner. Da i 
forkledninger som frimurere, idrettsorganisasjoner og andre mer 
eller mindre lukkede forsamlinger kun for menn. Gjerne også 
med bruk av hodeskaller, kapper og andre litt morsomme ritualer 
som har overlevd fra skriftrullenes tid til Twitter-alderen. Det er 
ikke meningen å henge ut noen nettverk eller grupperinger, men 
det er betegnende at det er først når kvinner etterligner menns 
ukultur, man snakker om at det er slik man får til likestilling.

Nå skal det vel sies at disse mannsnettverkene har noe mer 
klassiske og stilfulle navn, og mye lengre tradisjoner enn 
nettverket Høye hæler. Samtidig, kanskje er navnet noe som viser 
at kvinnene som startet dette, også ønsket å opponere mot den 
mannsdominansen vi opplever i samfunnet for øvrig? Selv i 
idretten som jevnt over har fair play som det bærende prinsippet, 
er det fortsatt idretter der vi menn (de verste av oss) bakstreversk 
og med en neandertalersk motstand forsøker å holde kvinner 
unna. Skihopping er en av dem.

Mest synlig blir allikevel mannsdominansen i politikken. 12. 
september er det lokalvalg i kommuner og fylker. Majoriteten av 
ordførerkandidatene, og de aller fleste personene på listene for 
alle partier, er menn. Dette vitner om at kvinner enten ikke 
prioriterer, eller ikke slipper til, i politikken. Det skjer samtidig 
som flertallet av de øverste partilederne er kvinner. Kanskje vitner 
det mest om at kvinner ikke prioriterer politikk, og heller velger 
andre aktiviteter. Arbeidsgiverforeningen Spekter hevder at 
kvinnene prioriterer kafé og SATS foran å jobbe.

Det finnes i dag ikke den ting politikere ikke har mulighet til å 
påvirke eller bestemme, om de ønsker. Alt fra hvor lenge våre 
barn skal være i barnehagen, til hvor høy bensinprisen skal være 

eller hvor stor importavgift det skal legges på sko med høye hæler. 
Som Gro Harlem Brundtland i sin tid sa: «alt henger sammen 
med alt». Alt rundt oss er politikk. Hvorfor ønsker da så få 
kvinner å være med å bestemme i det politiske systemet? Tør jeg 
si at kvinner kanskje er fornøyd med å regjere hjemme? Det er 
mulig det faktisk er slik, men jeg mener samfunnet går glipp av 
viktige meninger, nye synspunkter og nødvendig utvikling når de 
samme mennene styrer alt fra vannavgiften til utenrikspolitikken, 
både med og uten kappe …

Før valget i september 
kommer imidlertid 
sommeren. Enten det blir 
fint vær eller ikke, vil de aller 
fleste av oss ha ferie i løpet 
av ukene som kommer, selv 
om mange også allerede er 
ferdige med sin velfortjente 
ferie. I sommer kommer i 
hvert fall jeg til å benytte 
sommerferien min til å pleie 
mine nettverk. Både familie, 
venner, kolleger og naboer 
skal besøkes, snakkes med, 
grilles sammen med og 
spilles spill med. 

Jeg håper inderlig at du også 
får tid til å ta deg fri, senke 
skuldrene og nyte de late 
sommerdagene du vet du 
fortjener. Enten det bare er 
noen korte arbeidsdager i en 
tett arbeidsplan, eller du får 
ukevis med fri fra jobb og 
mas. Og husk, når du ikke 
har på de høye hælene, bør 
du holde bena høyt! 

God sommer! 

LEDER

Høye hæler

    –Neandertalersk motstand fra 
menn som forsøker å holde kvinner 
unna maktposisjoner

Vegard Einan
Nestleder i Parat
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      – Jeg fryktet ingen-
ting, men var ærlig

Gerds mor, Ingrid, serverer kaffe og Gerd 
spør om hun har hatt i ekstra kaffe slik at 
den ikke blir for tynn. Gerd selv klarer 
ikke helt å slappe av og vipper med foten. 
De små, brune Gaby-skoene i størrelse 36 
vipper løst på foten. Hun retter litt på det 
kortklipte håret, en stil og mote som ble 
innført mens Gerd ennå var liten pike, 
men kan settes i sammenheng med 
emansipasjonsbestrebelsene – en 
frigjøring fra fordommer og rettsløshet, 
noe Gerd følte sterkt på under 
oppveksten på Tofte der guttene ble 
prioritert til videre utdannelse på 
realskolen, mens jentene skulle stelle 
hjemme. Dette stred mot alle prinsipper, 
og Gerd flyttet hjemmefra allerede som 
15-åring.

Ja til råkost og dyrevelferd
Ingrid byr på mer kaffe og beskriver et 
barn som vokste opp nærmest mot alle 
odds. – To uker gammel fikk Gerd 
kikhoste. På førti- og femtitallet var dette 
en sykdom som ofte kunne føre til 
dødsfall og innebære feber, forkjølelse og 
tørrhoste. Hosten kom ofte i serier og 
raskt etter hverandre slik at det var 

vanskelig å puste under anfallene, Gerd 
fikk åndenød, ble redd og fikk en blålig 
ansiktsfarge. 

Selv om penicillin kunne utvinnes fra 
sopp allerede i 1928, kom den først i 
vanlig medisinsk bruk akkurat tidsnok til 
å redde den lille piken. Gerd var fortsatt 
liten og tynn og pirket i maten, hun 
spiste kun poteter, grønnsaker og brun 
saus – ikke kjøtt. Helsesituasjonen som 
barn og senere som tannhelsesekretær var 
derfor årsaken til at Gerd tidlig ble 
vegetarianer. – Paprika med ris og litt 
grønnsaker er standardkost når jeg er ute 
på kurs og samlinger, det forventes at vi 
alle skal spise fisk eller kjøtt. Gerd tar en 
bit til av kaken og tygger ettertenksomt, 
kaffen har hun ikke rørt. Svein ler og 
forteller om Gerds forhold til dyr som 

      – Guttene ble 
prioritert til videre ut-
dannelse, noe som stred 
mot alle prinsipper og 
Gerd flyttet fra Tofte

Av: Trygve Bergsland

Solen står høyt på himmelen og det er knapt en sky å se i hori-

sonten. Høyt hevet over Södra Cell Tofte og Hurum fabrikker er 

det mulig å se over til Son, Hvitsten og Jeløya på andre siden av 

Oslofjorden. Gerd Bang-Johansen serverer sjokoladekake, som 

hun ikke har bakt selv, men kjøpt med seg fra baker Brun på 

Grønland for å servere i anledning sin bror, Svein, sin 65-årsdag 

som markeres i dag.

En kamp 
for rettferdighet
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PORTRETTET

ikke skulle spises og fluer som ikke skulle 
slås i hjel. Fluene hjemme på Tofte ble 
derfor fanget med glass og papir før de ble 
sluppet ut i friluft.
– Her i huset skulle ingen komme til skade. 
– Jeg er ikke glad i mat og enda mindre 
glad i å lage mat. Det er ubehagelig bare å 
ta i kjøtt. Gerd rister på skuldrene av alt 
dette kjøtt- og dyresnakket.

Ikke gledespike, men selskapsdame
– Etter en kort periode på bokbinderi, og 
senere på tannlegekontoret til tannlege 
Mørk og deretter tannhelsetjenesten i 
Bærum kommune, ville jeg se mer av 
verden. Allerede dagen etter jeg hadde 
ytret ønske om å jobbe utenlands på 
arbeidskontoret, den tidens NAV-kontor, 
fikk jeg tilbud om jobb, et års jobb, som 
selskapsdame i High Wycombe, en stor by 
nær Buckinghamshire i England. 
Selskapsdame kan få oss til å tenke på den 
prisbelønte filmen «Den hvide slave-
handel» regissert av August Blom, der 
Anna (Ellen Diedrich) – en ung pike fra 
et fattig, men ærbart hjem – tilbys et godt 
betalt arbeid som selskapsdame i et 
herskapshus i London. Jobben viser seg 
imidlertid å være gledespike. Gerd 
forsikrer oss om at slik var det ikke, men 
altfor mye kaffe og te, noe som førte til at 
hun begynte å trene selskapsdans – seks 
timer hver dag sammen med en profesjo-
nell danser som hadde store ambisjoner 
om både dans og kanskje også den unge 
pikens gunst, da han ble med tilbake til 
Norge etter at året i England var over. 
Gerd ville det annerledes og 26 år gammel 
giftet hun seg med Nils Bang-Johansen, 
offiser i hæren, der de gjennom mange år 
ble beordret rundt fra Lørenskog til 
Skjold, der hun fødte en sønn, deretter en 
tur innom København før de var tilbake 
på Lørenskog og Gerd hadde fått nok av 
mann og evig flytting. 

Opplært til å ta ansvar
– Jeg utdannet meg til tannhelsesekretær 
mens jeg jobbet i tannhelsetjenesten på 
Lørenskog i 1995. Oppgaven til mange 
tannhelsesekretærer, i tillegg til jobben 
med å blande amalgam og rengjøre 
instrumenter, hadde vært å vaske gulv og 

klær for tannlegen. Tannhelsetjenesten var 
kommunal og vi fulgte skoleåret til 
lærerne da tannlegekontorene den gang 
var på skolene. Vi som var tannhelse-
sekretærer ble trukket 14,8 prosent i lønn 
på grunn av sommerferieukene, men 
tannlegene beholdt hele sin lønn for den 
samme arbeidstiden. Vi blir avbrutt i 
samtalen når Color Line glir forbi ute på 
fjorden. Svein ber oss se på klokka. – 
Nøyaktig 15.30. Han smiler tilfreds og ser 
bort på Gerd.

– Jeg organiserte meg og ble valgt inn i 
styret sammen med to andre 
tannhelsesekretærer som begge, i tillegg til 
å være aktive i lokalpolitikken, også var 
med i kommunestyret og aktivt opptatt av 
våre rettigheter. De fikk fjernet 
lønnstrekket for sommerferie og lærte 
meg opp som tillitsvalgt, den gang i 
Kommuneforbundet, som i dag er 
Fagforbundet. Gerd holder med begge 
hendene rundt den fulle kaffekoppen og 
trekker pusten. Kanskje tenker hun på 
sønnen, Nils Johan, som endelig er 
kommet hjem etter å ha studert mange år 
i Australia – nå har han en doktorgrad i 
organisasjonspsykologi og har bestemt seg 
for å søke jobb i Norge. 
– Jeg ble sendt til Sørmarka og gikk alle 
opplæringstrinnene for tillitsvalgte. Senere 
fikk jeg i tillegg lederopplæring. Sørmarka 
er beskrevet av forfatteren og den 
venstreradikale lederskikkelsen i miljøet 
på Blindern, Harald Berntsen, som 
fagorganisasjonens høgskole. 

Ilddåpen
Frem til langt ut på 2000-tallet var 
tannhelsesekretærene organisert i 12 
forskjellige organisasjoner. – Jeg var uenig 
i hvordan Fagforbundet håndterte oss og 
tok med meg 100 medlemmer fra 
Akershus fylkeskommune over til 
Etatansattes Landsforbund (ELF) og 
senere Parat, der vi dannet Tannhelse-

sekretærenes Forbund (ThsF). Nå var vi 
over 1200 medlemmer og skulle bygge en 
slagkraftig organisasjon. – Ved hjelp av 
militær strategi og opprettelse av klare 
kommandolinjer fikk jeg, sammen med et 
dyktig interimstyre, laget handlingsplaner 
med målsettinger som skulle nås. Gerd ser 
bestemt fremfor seg mens hun løfter 
kaffekoppen opp mot munnen, men 
drikker ikke. Alt dette skjedde i 2005, 
samme år kom NRK Brennpunkt kom 
med sitt første program om «Kvikksølv-
jentene». – Jeg kunne ingenting om 
problematikken, men ringte NRK tidlig 
om morgenen etter at programmet var 
sendt og sa at er det spørsmål om denne 
saken, er det vi i ThsF som skal svare. To 
minutter etter telefonsamtalen ringte 
NRK radio for å få kommentarer til 
saken. Jeg fikk forhandlet meg frem til å 
få fem minutter slik at jeg kunne 
forberede meg …

En lang kamp som ikke er avsluttet
– Når det gikk opp for oss hva vi som 
tannhelsesekretærer hadde vært utsatt for 
gjennom så mange år, startet en intens 

      – Jeg er ikke glad i 
mat og enda mindre glad i å 
lage mat. Det er ubehagelig 
bare å ta i kjøtt.

Det er mulig å se over til Son, Hvitsten og Jeløya 
fra barndomshjemmet til Gerd.
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jobb mot maktapparatet og politikerne. 
Vi fikk den gang statsråden for helsedep-
artementet, Dagfinn Høybråten, til å 
bevilge penger til forskning og opplevde 
en voldsom interesse – også fra de andre 
nordiske landene der jeg var rundt og 
holdt foredrag. Gerd ble årets tillitsvalgte i 
Parat i 2005 og professor Bjørn Hilt 
presenterte forskningsresultatene som 
bekreftet at flere kvikksølveksponerte 
tannhelsesekretærer var yrkesskadet i 
2007. – Vi trodde behandlingen i NAV-
systemet etter dette skulle gå greit, noe 
det ikke har gjort. Gerd får en dyp rynke 
mellom øynene idet hun setter den fulle 
kaffekoppen ned på asjetten. Gerd 
brenner for i større grad å synliggjøre 
tannhelsesekretærenes arbeid som består i 
å administrere hele den offentlige 
tannhelsetjenesten, selv om det er 
kvikksølvsaken som har fått flest 
spaltemeter i ulike medier. Etter intens 
jobbing med denne saken kom NRK 
Brennpunkt i 2010 med nytt fokus på 
myndighetenes behandling «Med NAV i 
sikte» og to dommer i trygderetten samme 
år gikk i favør av de kvikksølvskadde 

damene. Alt dette førte til at leder i 
Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen, 
satte ned en granskningsgruppe i forhold 
til NAVs behandling av denne type saker. 

I tillegg fikk Nasjonalt kunnskapssenter i 
oppdrag å kartlegge all forskning knyttet 
til kvikksølveksponering. Tett kontakt 
med stortingspolitikere gjorde også at 
saken kom opp som en interpellasjon i 
Stortinget i februar i år, der arbeids-
minister Hanne Bjurstrøm måtte svare på 
kritiske spørsmål, ikke bare fra en samlet 
opposisjon, men også sine egne partifeller.
Søken etter en dypere forståelse
Gerd har to dendrobium, eller orkideer på 
kontoret. Begge liker godt lys, gjerne 
direkte sollys og tørster etter vann – på 
samme måte søker Gerd etter mer viten 
når hun leser bøkene til Martinus      

        Thomsen om kosmologi – læren om 
verdensaltet som helhet. Hun er samtidig 
opptatt av antroposofi, eller åndsvitenskap 
som beskrevet av Rudolf Steiner. Steiner 
har utvidet det de kaller naturviten-
skapens reduksjonistiske og endimensjo-
nale menneske- og verdensbilde. I tillegg 
til Cato Schiøtz som er en aktiv og 
engasjert formidler av antroposofi, har 
Gerd støtte av litteraturviteren Tore Rem 
som beskriver Norge som antroposofiens 
fyrtårn i Europa ut ifra bevegelsens 
gjennomslag i forhold til folketallet. 
Interessen for abstrakte, grunnleggende og 
sannhetssøkende spørsmål deler Gerd 
med kjæresten, Richard Eriksen, eller 
hennes livsledsager som Gerd liker å kalle 
ham. 

Tofte har naturreservat med kystbarskog 
og med forekomster av misteltein. Om 
Gerd følger skikken med å henge den opp 
under taket til jul, og at kvinnen som står 
under mistelteinen må la seg kysse av 
hvem som helst uten å protestere, er mer 
usikkert.

       – Vi trodde behand-
lingen i NAV-systemet etter 
dette skulle gå greit, noe det 
ikke har gjort.
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ARBEIDSMILJØLOVEN

Rett til 
fleksibel arbeidstid

Mange er ikke klar over at det er åpning for rett til fleksibel arbeidstid i arbeidsmiljøloven. I lov-

teksten går det frem at «arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomfø-

res uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver».

Av: Andreas Moen, advokat i Parat

Rettigheten kom inn i den nye arbeidsmiljøloven i 2005, etter 
en anbefaling fra arbeidslivslovutvalget i 2004 (NOU 2004: 5). 
Utvalget hadde som mandat å gjennomgå arbeidstids-
bestemmelsene med sikte på å utvide mulighetene for den 
enkelte til å tilpasse arbeidstiden slik det passer deres livssituasjon 
best, samtidig som virksomhetens behov ivaretas.

Egne bestemmelser for nattarbeid
For arbeidstakere som regelmessig jobber på natten gjelder en 
egen bestemmelse om at fritak fra gjeldende arbeidstids-
ordningen kan gjennomføres om dette ikke skaper vesentlig 
ulempe, og arbeidstaker av helsemessige, sosiale eller andre 
vektige velferdsgrunner har behov for det.For arbeidstakere over 

12 - 2011 Parat 

Andreas Moen slåss for retten 
til fleksibel arbeidstid.
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62 år gjelder det tilsvarende en rett til redusert arbeidstid, også 
på dagtid.

Det spesielle med retten til fleksibel arbeidstid er at den ikke 
stiller spesielle vilkår for arbeidstaker. Derfor er det nødvendig å 
tolke visse begrensninger inn i bestemmelsen. Blant annet har 
Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven, i sin praksis, 
vurdert det slik at regelen ikke gir arbeidstaker rett til fritak fra 
en turnusordning der hvor arbeidet følger en rullerende 
arbeidsplan ut over ordinær dagarbeidstid.

En hver arbeidstaker kan søke om en mer fleksibel arbeidstid. 
Spørsmålet kan dersom ønskelig, eller nødvendig, prøves på 
kollektivt nivå – gjennom de tillitsvalgte. Dersom arbeidsgiver 
avslår kravet kan en tvist bringes inn for Tvisteløsningsnemnda. 

Tvisteløsningsnemndas arbeid
Tvisteløsningsnemnda består av en fast leder med juridisk 
embetseksamen, i tillegg til to faste medlemmer oppnevnt etter 
forslag fra både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. For hver 
sak oppnevnes i tillegg to medlemmer knyttet til den enkelte sak. 
Tvisteløsningsnemnda har møter etter behov, som oftest en gang 
i måneden. 

Nemndas vedtak er endelig i den forstand at det ikke kan 
påklages. Vedtakene kan imidlertid bringes inn for domstolen 
innen åtte uker fra nemndas avgjørelse foreligger.

Parat tar kampen
Parat har nå en sak om rett til fleksibel arbeidstid oppe til 
avgjørelse i Oslo tingrett. Dette er første gang domstolen skal ta 
stilling til spørsmålet om retten til fleksibel arbeidstid. 
Problemstillingen er om regelen som beskriver fleksibel 
arbeidstid kommer til anvendelse i et tilfelle hvor arbeidstaker 
ønsket oppmøte 15 minutter senere enn ordinært oppmøte. 
Dette vil i den aktuelle saken være tilfelle tre til fire ganger i 
måneden. Disse gangene har den aktuelle arbeidstakeren 
tidligvakt fra klokken fem om morgenen. På disse tidligvaktene 
er han nødt til å ta siste tog til jobb for å kunne møte presis 
klokken fem. Dette innebærer flere timer venting på 
arbeidsplassen på hver tidligvakt. For å kunne ta første tog om 
morgenen må han i dette tilfellet få aksept for å kunne komme 
15 minutter senere enn ordinær oppmøtetid, noe arbeidsgiver 
mener er en vesentlig ulempe. 

Når saken ble behandlet i Tvisteløsningsnemnda mente flertallet, 
tre mot to stemmer, at dette tilfellet var et fritak fra gjeldende 
turnusordning, og at regelen som beskrevet derfor ikke kommer 
til anvendelse. Dette selv om nemnda i to tidligere avgjørelser 
har uttalt at mindre tilpasninger i en turnusordning falt inn 
under bestemmelsen om fleksibel arbeidstid. 

Parat mener at det arbeidstaker her ber om, 15 minutter senere 
oppmøte tre til fire ganger i måneden, ikke er fritak fra 
turnusordningen, bare en mindre tilpasning. Derfor er saken 
brakt inn for Oslo tingrett.

Det prinsipielle spørsmålet er hvorvidt mindre tilpasninger i 
arbeidstiden faller inn under bestemmelsen og om det får 
anvendelse ved turnusordninger. Saken reiser også spørsmålet 
om store arbeidstakergrupper reelt sett er omfattet. Dette fordi 
ulempen oftest blir stor hvis mange søker om tilpasninger. Parat 
mener, det både er nødvendig og fornuftig, at retten til fleksibel 
arbeidstid også omfatter mindre tilpasninger i turnusordninger 
og at store arbeidstakergrupper generelt sett ikke skal unntas 
retten til fleksibel arbeidstid. Hovedpoenget er at det må foretas 
en konkret ulempevurdering uavhengig av arbeidstidsordningen 
og størrelsen på arbeidsgruppen. 

I tillegg er det spørsmål om fleksibilitet i dette tilfellet utgjør en 
vesentlig ulempe etter en konkret vurdering. Dom er ventet i 
saken innen utgangen av juni 2011 og et resultat vil bli nærmere 
belyst her i bladet.

Tvisten står om 15 minutter 
avvik fra ordinært oppmøte
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FAGFORENINGS-KNUSING

Viseadministrerende direktør i Spekter, 
Anne-Kari Bratten, skriver i et brev til Oslo 
universitetssykehus, datert 13. oktober i fjor, 
at «Den avsatte rammen skal ikke brukes til 
heving av lønn for andre grupper, for 
eksempel organiserte eller ledere». Sektor-
ansvarlig i YS, Dag Bjørnar Jonsrud, forteller 
at konflikten har oppstått på bakgrunn av at 
Spekter mener de har rett til å gjennomføre 
et oppgjør overfor uorganiserte arbeidstakere 
slik at disse eksklusivt har fått høyere lønn 
enn tilsvarende arbeidstakere organisert i 
ulike YS-forbund. – De uorganiserte har fått 

ekstra lønn som deres organiserte kolleger 
har vært forhindret fra å få tilgang til. I 
praksis bedriver derfor Spekter, slik vi ser det, 
fagforeningsknusing. Spekters 
fremgangsmåte favoriserer de uorganiserte, 
sier Dag Bjørnar Jonsrud, som får full 
tilslutning fra nestleder i Parat, Vegard Einan.

Uorganiserte blir favorisert
I stevningen som YS har levert arbeids retten 
går det frem at i tillegg til særskilte lokale 
lønnsmidler for uorganiserte, har 
sykehusledelsen også valgt å skille ut 

uorganiserte som en egen helhetlig gruppe 
med hensyn til gjennomføring av oppgjøret. 
I praksis har de uorganiserte fått et 
lønnsoppgjør med virkningstidspunkt fra 1. 
august 2010, mens de organiserte fikk sitt 
lønnsoppgjør med virkning to måneder 
senere, 1. oktober 2010. 
– Det virker opplagt at uorganiserte har fått 
bedre oppgjør enn de organiserte. Vi frykter 
at konsekvensen, dersom vi ikke vinner frem 
overfor Spekter, er utmeldinger fra 
organisasjonen, individuelt og kollektivt, sier 
Dag Bjørnar Jonsrud.

3 % sparerente fra første krone
Du kan bruke YS Medlemskort både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. 
Uansett hvordan du benytter kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet:

 3 % sparerente fra første krone
 Ingen krav til minstebeløp 

Bestill nå og les mer på ysmedlemskort.no  Kundeservice 815 22 040

Nominell kredittrente 12,25 % årlig. Effektiv rente: kr 10.000 (16,36 %), kr 25.000 (14,31%), kr 50.000 (13,63 %).  YS Medlemskort – et produkt fra DnB NOR Bank ASA

YS Medlemskort med MasterCard

 Ingen uttaksbegrensninger
 Halv kredittrente sammenlignet med ordinære kredittkort

H*
K

 R
eklam

eb
yrå   0511

Spekter skaper splid
Arbeidsgiverforeningen Spekter favoriserer uorganiserte ansatte ved å gi dem høyere lønn og 

tidligere oppgjørstidspunkt sammenlignet med kolleger som er organisert. Parat, sammen med 

andre YS-forbund, svarer med å stevne Spekter for arbeidsretten.

Av: Trygve Bergsland
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MEDLEMSAKTIVITET

Årets tillitsvalgt konferanse hadde 
medbest emmelse, medvirk ning og 
arbeidsgivers styringsrett som tema. 
Tidligere hoved tillits valgt i Kværner, Rolf 
Utgård, gav en god vinkling på ulike 
problemstillinger i arbeids livet og hvordan 
man skal takle disse. Styringsretten 
misbrukes ofte av ledere som ikke kjenner 
til inngåtte avtaler og medbe-
stemmelsesretten for den ansatte kan være 
så å si fraværende i noen bedrifter. 
Misbruk skjer ved at ledere velger å bruke 
styrings retten i steden for å begrunne 
avgjørelser som ledelsen har vedtatt. 
Omstillinger og endrings prosesser i 

offentlig sektor skjer ofte ovenfra og ned, 
uten at den ansatte blir spurt til råds. 

Jobb og privatliv
Parats advokat, Katrine Rygh Monsen, 
presenterte temaet personvern og tillits-
valgtes rolle. Mange tillitsvalgte vet ikke 
hvilke rettigheter de har ved å stå i sine 
verv og mange arbeidsgivere og ledere kan 
heller ikke de ulike avtaler og lover i 
arbeidslivet, noe som medfører 
misforståelser og mangel full tilrettelegging 
på arbeidsplassen. Med de ulike 
elektroniske verktøy vi har tilgang, som 
e-post, mobil, skype og sosiale media 

hjemme og på jobb, blir skillet mellom 
jobb og privatlivet mindre, og grensene 
strekkes i forhold til tilgjengelighet som 
tillitsvalgte på godt og vondt. 

Kontrolltiltak bør etterprøves
Alle sikkerhetstiltak som iverksettes 
overfor de ansatte skal drøftes med 
tillitsvalgte. Tillitsvalgte bør derfor be om 
møte for å evaluere kontrolltiltak som skal 
iverksettes, i tillegg til at det bør 
etterprøves at tiltaket er hensiktsmessige 
og ikke krenker de ansatte. 

Av: Marita Eidem, tillitsvalgt for Parat ved Kongsberg Maritime

Bente Hermanstad og Unni Singsaas fra Parat Midt arrangerte 

i mai konferanse for 21 tillitsvalgte fra Nord- og Sør-Trøndelag 

i tillegg til Møre. Konferansen ble arrangert på DFDS Seaways 

tur – retur København.

Konferanse på sjøen

Hovedtillitsvalgt i Parat på Universitetet i Oslo (UiO), Ole Martin 
Nodenes, arrangerte i mai et to-dagers arrangement med verve-
kampanjer, debattmøte og advokater fra Parats juridiske team i 
tillegg til representanter fra bank- og forsikringspartnerne til Parat.

Til debattmøte var det samlet et solid panel bestående av: 
Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, assisterende 
HR-direktør ved UiO, Johannes Falk Paulsen, IT-direktør ved 
UiO, Lars Oftedal, direktør ved teknisk avdeling ved UiO, Frode 
Meinich, og leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud. Som 
debattleder var Aslak Bonde hentet inn, tidligere journalist i 
NRK og Aftenposten, nå frittstående politisk analytiker.

Omfattende overvåkning
Aktuelle saker som ble diskutert mellom deltagerne i panelet og 
publikum var problematikk knyttet til nøkkelkort, e-post, 
internett, kameraer, om du vet hva som er lagret i personal-
mappen din og om du kjenner dine rettigheter. Leder i Parat 
Hans-Erik Skjæggerud la fram data fra medlemsundersøkelsen 
om overvåking på arbeidsplassen. Undersøkelsen viser at de 

ansatte generelt vet for lite om hvordan sikkerhetssystemene 
fungerer og hvilken informasjon som lagres. 

Parat-dager på Universitetet i Oslo

Gry Cathrin Moen var standgeneral og er rekrutteringsansvarlig for Parat 
ved UiO
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I innlegget som har tittelen «Kvikksølv damer i motvind» mener 
Sandvold at staten, ved arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, nå går 
inn og dikterer hva trygderetten som selvstendig domstol skal 
mene. Sandvold mener dette reiser et interessant perspektiv på 
statsforfatningen og at det kan være aktuelt å be Sivilom-
budsmannen om en vurdering.

Byråkratiets innblanding i den dømmende makt
I sitt innlegg skriver Sandvold at Grunn loven fastsetter et 
maktfordelings prinsipp med en lovgivende, en utøvende 
(byråkratiet) og en dømmende makt. En viktig side av dette er at 
byråkratiet ikke blander seg inn i hva den dømmende makt skal 
gjøre. Her skal det være full uavhengighet. Når staten mener at 
trygde retten har brutt en lang og fast praksis, skulle staten anket til 
lagmanns retten, slik at vi kunne fått en uavhengig domstol-
sprøving av kjennelsen. I stedet kontakter staten trygderetten for å 
få den til å behandle en ny sak innen kort tid, dette gir et kraftig 
signal til trygderetten om at den ikke skal komme med samme 
avgjørelse en gang til, og at retten må settes med andre dommere 
enn de som var med på kjennelsen fra desember. Sandvold mener 
dette er et brudd på god forvalt ningsskikk og klart i strid med 
elementær statsrett.

Bred juridisk støtte
Professor og ekspert på forvaltningsrett, Jan Fridthjof Bernt, ved 
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen, støtter utspillet 
til Sandvold. 
– Realiteten i saken er at statsråden overprøver trygderettens 
avgjørelse og ber den komme tilbake med en ny avgjørelse som er i 
overensstemmelse med det hun mener er den riktige forståelse av 
den rettslige problemstillingen, skriver Jan Fridthjof Bernt i en 
e-post. Jussprofessoren skriver videre at «Grensen mellom juss og 
politikk brytes her ned på en bekymringsfull måte, og 
trygderettens posisjon som uavhengig faglig instans til vern av 
borgernes rettssikkerhet undergraves».

Bjurstrøm skriver i en pressemelding at Arbeids- og velferdsetaten 
ikke skal fatte vedtak i tilsvarende kvikksølv-saker inntil en ny 
kjennelse foreligger i trygderetten.
– Arbeidsministeren gir instruks om at man skal unnlate å treffe 
vedtak i saker av denne typen inntil man har fått en ny avgjørelse 

fra trygderetten som forutsetningsvis stemmer med den 
rettsforståelse som direktoratet mener er den riktige. Det mest 
prinsipielle problemet i saken er forsøket fra forvaltingen og den 
politiske ledelse på å styre rettsanvendelsen i et organ som er 
opprettet for å sikre en uavhengig kontroll med forvaltningens 
egen rettsanvendelse, ifølge professoren, som mener at dersom 
statsråden er misfornøyd med trygderettens lovtolking, kan hun 
korrigere denne ved forskrift eller forslag til lovendring som 
avklarer det aktuelle rettsspørsmålet slik hun ønsker, i åpenhet og 
under demokratisk kontroll. – Det hun her gjør, er å sette seg ut 
over etablerte spilleregler for forholdet mellom juss og politikk, 
skriver Jan Fridthjof Bernt.

Leder for juristene i Parat, Anders Lindstrøm, sier han finner 
problem stillingen interessant, og er positiv til å støtte en klage inn 
for Sivilombuds mannen. I følge Bjørn Dæhlin, ved 
Sivilombudsmannens kontor, er de ikke  avskåret fra å behandle 
en slik sak, men han tror ikke Sivilombuds mannen vil behandle 
saken før det foreligger en ny avgjørelse i trygderetten.

POLITISK MOTVILJE

Bjurstrøm dikterer trygderetten
Advokat i Projure og ekspert på erstatningsrett, Carl Gunnar Sandvold, beskriver i et innlegg i Sta-

vanger Aftenblad statens fremgangsmåte i kvikksølvsaken som å gi trygderetten instruks om å føre 

en ny sak mot tannhelsesekretærene, med nye dommere, og en annen avgjørelse enn i desember.

Av: Trygve Bergsland

Står sammen: Advokat Carl Gunnar Sandvold (til venstre) får støtte fra 
advokat i Vogt & Wiig, Øyvind Vidhammer og leder i ThsF, Gerd Bang-
Johansen som fortsetter kampen for de kvikksølvskadde tannhelsesekretærene 
til tross for arbeidsministerens motvilje.
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Vegard Einan mener det største problemet 
for Rygge er at de ikke greier å tjene 
penger. 
– Siden flyplassen startet opp har de tapt 
250 millioner kroner. Flyplassledelsen har 
gitt Ryanair for gode betingelser på 
flyplassen og tar seg rett og slett for dårlig 
betalt, man kan ikke leve på kreditt i det 
uendelige. På de flyplassene Ryanair 
dominerer, som på Rygge, har det vist seg 
at andre selskaper ikke etablerer seg. Det 
gir Ryanair stor makt i forhandlinger, lik 
den de bruker på alle små flyplasser i hele 
Europa. Hvis de ikke får det som de vil, 

truer de med å legge ned all aktivitet. Det 
gjør at Rygges fremtid er avhengig av hva 
O’Leary finner på, sier Vegard Einan.

Flere problemer
Tillitsvalgt for vekterne i Securitas, Svein 
Erik Belsvik, sier at taket 
samferdselsdepartementet har satt for 
antall flygninger på Rygge også er 
problematisk. Han mener flyplassen ikke 
kan ekspandere og at andre flyselskaper 
derfor ikke vil ta sjansen på å etablere seg 
på Rygge.

Nei til Ryanair
Parat har vedtatt at ansatte og tillitsvalgte 
ikke får benytte Ryanair på tjenestereiser. 
Medlemmene av Parat oppfordres til ikke 
å benytte seg av Ryanair. Mange andre 
fagforeninger i inn- og utland har valgt å 
følge Parats initiativ. Bakgrunnen for 
vedtaket er Ryanairs holdning til 
fagforeninger. Ansatte får ikke organisere 
seg eller gjennomføre kollektive 
forhandlinger. De ansatte i selskapet har 
svært dårlige lønns- og arbeidsvilkår, 
ingen rett til sykepenger og ingen 
oppsigelsestid.

Tillitsvalgte ved Brønnøysundregistrene, Olav Ellingsen, har 

gjort en avtale med et lokalt bil og dekksenter som skal gi 

faste rabatter til Parat-medlemmene på stedet.

Olav Ellingsen forteller at de vil lage egne fordelskort som kan brukes når medlemmene 
skal hente ut rabatten hos firmaet, selv om det går bra å bruke det vanlige medlemskortet.

– Vi får opp til 40 prosent rabatt på dekk i tillegg til at firmaet henter og bringer 
bilene gratis til og fra arbeidsplassen vår, forteller Olav Ellingsen, som vil tipse andre 
tillitsvalgte om å se på samme mulighet andre steder.

Parat-medlemmene på Moss 

Lufthavn, Rygge er bekymret 

for flyplassens fremtid og der-

med arbeidsplassene. Parats 

nestleder, Vegard Einan, mener 

flyplassledelsen har gitt Rya-

nair for gode betingelser og 

at de ikke kommer til å trekke 

seg ut fra Rygge på grunn av 

fagforeningenes boikott.

Moss Lufthavn, Rygge i fare

Foto: Scanpix

Fordelsavtale i Brønnøysund

AKTUELT
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KURS OG KONFERANSER

Kurs og konferanse for tillitsvalgte 
høsten 2011

Trinn 3

Målgruppe: 
Tillitsvalgte som har gjennomført trinn 2 eller har tilsvarende 
kompetanse.
Sted: Alle trinn 3-kursene arrangeres på Sanner Hotell på 
Gran.

Trinn 3-kursene tar utgangspunkt i sektor eller avtaleområde:

2.–4. november for tillitsvalgte i KS
(herunder HSH-HUK + Spekter Helse)
23.–25. november for tillitsvalgte i privat sektor
28.–30. november for tillitsvalgte i statlig sektor

Kursbeskrivelse:
Trinn 1–3 er den grunnleggende opplæringen alle tillitsvalgte 
bør gjennomgå og som er nødvendig for å kunne melde seg 
på våre videregående kurs.
• Hovedavtalen
• Gjennomgang av kollektive avtaler
• Gjennomgang av aktuelle lover
• Tariffavtaler og forhandlingsbestemmelser

Grunnopplæringen i Parat: 

Grunnopplæringen i Parat består av trinn1 – 3, og er et tilbud 
til alle nye (og eventuelt potensielle) tillitsvalgte. Høsten 2011 
skal vi ha fem trinn2 kurs, og tre trinn3 kurs. Trinn1 
gjennomføres i regionen etter behov. 

Fordypningskurs: 

Fordypningskursene tilbys tillitsvalgte som har gjennomført 
grunnopplæringen og har behov for fordypning innenfor 
spesielle områder. Fordypningskursene er bygd opp rundt de 
temaene som grunnopplæringen inneholder, men gir en 
grundigere presentasjon av spesielle temaer. Høsten 2011 
skal vi ha kurs i forhandlingsteknikk, lokale forhandlinger, 
tilsettingsråd, medbestemmelse, økonomiforståelse, 
konflikthåndtering og arbeidsrett.

Informasjon om utvalgte fordypningskurs for tillitsvalgte:

Fordypningskurs i lokale forhandlinger
for statlig sektor:

Vi skal arrangere fem kurs i lokale forhandlinger for statlig 
sektor høsten 2011.

Målgruppe: 
Tillitsvalgte og medlemmer i statlig sektor som deltar i 
lokale lønnsforhandlinger.

Bergen: 1. september
Tromsø: 7. september
Trondheim: 9. september
Oslo: 12. september
Tønsberg: 13. september

Kursbeskrivelse:
Kurset skal gi deltakerne innsikt i rammene for lokale 
lønnsforhandlinger etter HTA i staten, slik at de kan delta i 
lokale lønnsforhandlinger og oppnå gode resultater på 
vegne av medlemmer.

Fordypningskurs i forhandlingsteknikk
Målgruppe: 
Kurset er for tillitsvalgte og de som sitter i 
forhandlingsutvalg som har gjennomført grunnopplæring 
(alle tre trinnene) eller tilsvarende da det forutsettes 
kunnskap om ferieloven, forhandlings- og 
medbestemmelsesrettighetene i arbeidsmiljøloven, samt den 
enkeltes hovedavtale og tariffavtale.

Sted: Quality Olavsgaard Hotell
Dato: 24.–26. oktober 2011

Kursbeskrivelse:
Kurset har som målsetting å gi en innføring i 
forhandlingsspillet og dets grunnregler. Deltagerne lærer 
seg hva som gir styrke og hva som skaper en god forhandler. 
Hvilke regler som finnes og hvilke fallgruver man kan falle 
i. Deltagerne lærer å sette mål for forhandlingene og legge 
strategi for å nå disse. De trener på hvordan de møter 
motpartens utfall og strategier. Kurset er meget praktisk 
lagt opp med flere praktiske øvelser. Det gis teoretisk 
kunnskap og deltagernes ferdigheter trenes og evalueres.
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VF*: Valgfrie kurs   OB*: Obligatoriske kurs

Eksamensrettet kurs grunnleggende 
arbeidsrett15 studiepoeng:

Parat arrangerer to kurs i grunnleggende arbeidsrett
høsten 2011.
Alle samlingene er lagt til NITOs kurslokaler i
Lakkegt. 3, Oslo. Overnatting på Thon Hotell 
Spektrum.

Praktisk informasjon kurs 1:
• 1. samling 3.–6. oktober 2011
• 2. samling 5.–8. desember 2011
• Innlevering av obligatorisk oppgave: 15. november 
2011
• Eksamen: 20.–23. januar 2012

Praktisk informasjon kurs 2:
• 1. samling 10.–13. oktober 2011
• 2. samling 12.–15. desember 2011
• Innlevering av obligatorisk oppgave: 
  15. november 2011
• Eksamen: 20.–23. januar 2012

LÆRINGSUTBYTTE
Studentene skal ha kunnskap om og kunne anvende
sentrale regler i arbeidsrett. Studiet skal gi innsikt i
rammebetingelsene for personaladministrasjon i privat,
kommunal og statlig sektor av arbeidslivet, slik de er
utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler.
Studiet skal gi oversikt over sentrale bestemmelser som 
har betydning for planlegging, anskaffelse, anvendelse,
ivaretakelse, utvikling og avvikling av virksomhetens
kompetanse.

Det er viktig å se lover og avtaler i sammenheng med
samfunn, arbeidslivets organisasjoner, virksomhetens art
og de involverte individer, både i et nasjonalt og
internasjonalt perspektiv.

For mer informasjon om kurs i Parat: www.parat.com 
og kurs og utdanning.

Kontakt: kurs@parat.com. Sentralbord: 21 01 36 00. 
Grunnopplæring trinn 3: Hege Thorud, 924 49 819. 
Fordypningskurs: Rosita Sperstad, 906 65 837. 
Eksamenskurs: Marianne Hårtveit, 971 67 293. For 
informasjon og påmelding til trinn 1–2, samt 
regionkonferanser, ta kontakt med ditt regionkontor.

Eksamensrettede kurs: 

Fordypningskurs medbestemmelse og innflytelse i
arbeidslivet:

Parat har siden dannelsen i 2005 tilbudt eksamensrettede
kurs i samarbeid med universiteter og høgskoler. Dette har
vist seg å være et populært tilbud for tillitsvalgte som ønsker
faglig videreutvikling eller å formalisere den kompetansen
de har tilegnet seg i rollen som tillitsvalgt.

I samarbeid med Høgskolen i Buskerud (HiBu) tilbyr vi
«Årsstudium for tillitsvalgte» som gir 60 studiepoeng.
Studiet består av fem selvstendige moduler eller kurs, herav
tre obligatoriske og to valgfrie. Det legges ikke opp til at
kursene skal tas fortløpende, da dette vil bli for
arbeidskrevende samtidig med tillitsverv og jobb.
Kursmodulene er satt opp i en forutsigbar rekkefølge, noe
som skal gjøre det lettere å vite når kurset vil bli holdt neste
gang.

År Vår-semester (samling i 
januar)

Høst-semester 

2009 VF – Tariffavt. og 
lønnsdannelse-samling 1

2010 VF*: Tariffavt. og 
lønnsdannelse -samling 2

OB*: HRM – samling 1

2011 OB: HRM – samling 2
OB: Nettverksrel. og 
påvirkningsprosesser

OB: Arbeidsrett – kurs 1 
og 2

2012 VF: Coaching VF – Tariffavt. Og 
lønndannelse – samling 1

2013 VF*: Tariffavt. og 
lønnsdannelse -samling 2
VF: Prosjektledelse

OB*: HRM – samling 1

Oversikt over årsstudie for tillitsvalgte:
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KURS OG KONFERANSER

Juli August September
  1 Fre   1 Man   1 Tors  Lokale lønnsforh. - Stat

  2 Lør   2 Tirs   2 Fre

  3 Søn   3 Ons   3 Lør

  4 Man   4 Tors   4 Søn

  5 Tirs   5 Fre   5 Man Regionkonferanse

  6 Ons   6 Lør   6 Tirs  Trinn 2 Vest

  7 Tor   7 Søn   7 Ons  Lokale lønnsforh. - Stat

  8 Fre   8 Man   8 Tors

  9 Lør   9 Tirs   9 Fre  Lokale lønnsforh. - stat

10 Søn 10 Ons 10 Lør

11 Man 11 Tors 11 Søn

12 Tirs 12 Fre 12 Man  Lokale lønnsforh. - Stat

13 Ons 13 Lør 13 Tirs   Lokale lønnsforh. - Stat

14 Tor 14 Søn 14 Ons   Regionkonferanse

15 Fre 15 Man 15 Tors

16 Lør 16 Tirs 16 Fre

17 Søn 17 Ons 17 Lør

18 Man 18 Tors 18 Søn

19 Tirs 19 Fre 19 Man  Regionkonferanse

20 Ons 20 Lør 20 Tirs

21 Tor 21 Søn 21 Ons

22 Fre 22 Man 22 Tor

23 Lør 23 Tirs 23 Fre

24 Søn 24 Ons 24 Lør

25 Man 25 Tors Tilsettingsråd, stat 25 Søn

26 Tirs 26 Fre 26 Man  Regionkonferanse

27 Ons 27 Lør  27 Tirs  Trinn2 Midt og Nord

28 Tor 28 Søn 28 Ons

29 Fre 29 Man 29 Tors

30 Lør 30 Tirs 30 Fre

31 Søn 31 Ons
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Påmelding til kurs for tillitsvalgte: 

www.parat.com–>kurskalender -> velg kurs-> meld på kurs. 

25. aug.  Tilsettingsråd, stat, Oslo 

1. sep.  Lokale lønnsforhandlinger, 
stat, Bergen 

5. sep.  Regionkonferanse/ 
regionmøte, 2 dager, Nord 

6. sep.  Trinn 2, Vest, 3 dager, 
Stavanger 

7. sep.  Regionkonferanse/ 
regionmøte, 2 dager, Midt 

7. sep.  Lokale lønnsforhandlinger, 
stat, Tromsø 

9. sep.  Lokale lønnsforhandlinger, 
stat, Trondheim 

12. sep.  Lokale lønnsforhandlinger, 
stat, Oslo 

13. sep.  Lokale lønnsforhandlinger, 
stat, Tønsberg 

14. sep.  Regionkonferanse/
regionmøte, 2 dager, Sør 

19. sep.  Regionkonferanse/
regionmøte, 2 dager, Øst 

26. sep.  Regionkonferanse/
regionmøte, 2 dager, Vest 

27. sep.  Trinn2, Midt og Nord, 3 
dager, Rica Nidelven

= Fordypningskurs
= Grunnopplæring
= Eksamenskurs
= Regionkonferanser

For mer informasjon om kurs og andre aktiviteter i regionene se: www.parat.com
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Juli August September
  1 Fre   1 Man   1 Tors  Lokale lønnsforh. - Stat

  2 Lør   2 Tirs   2 Fre

  3 Søn   3 Ons   3 Lør

  4 Man   4 Tors   4 Søn

  5 Tirs   5 Fre   5 Man Regionkonferanse

  6 Ons   6 Lør   6 Tirs  Trinn 2 Vest

  7 Tor   7 Søn   7 Ons  Lokale lønnsforh. - Stat

  8 Fre   8 Man   8 Tors

  9 Lør   9 Tirs   9 Fre  Lokale lønnsforh. - stat

10 Søn 10 Ons 10 Lør

11 Man 11 Tors 11 Søn

12 Tirs 12 Fre 12 Man  Lokale lønnsforh. - Stat

13 Ons 13 Lør 13 Tirs   Lokale lønnsforh. - Stat

14 Tor 14 Søn 14 Ons   Regionkonferanse

15 Fre 15 Man 15 Tors

16 Lør 16 Tirs 16 Fre

17 Søn 17 Ons 17 Lør

18 Man 18 Tors 18 Søn

19 Tirs 19 Fre 19 Man  Regionkonferanse

20 Ons 20 Lør 20 Tirs

21 Tor 21 Søn 21 Ons

22 Fre 22 Man 22 Tor

23 Lør 23 Tirs 23 Fre

24 Søn 24 Ons 24 Lør

25 Man 25 Tors Tilsettingsråd, stat 25 Søn

26 Tirs 26 Fre 26 Man  Regionkonferanse

27 Ons 27 Lør  27 Tirs  Trinn2 Midt og Nord

28 Tor 28 Søn 28 Ons

29 Fre 29 Man 29 Tors

30 Lør 30 Tirs 30 Fre

31 Søn 31 Ons

Oktober November Desember
  1 Lør   1 Tirs   1 Tors  Medbest. og innfly.

  2 Søn   2 Ons  Trinn 3, se info   2 Fre

  3 Man  Eks.rettet kurs arb.rett   3 Tors   3 Lør

  4 Tirs   Trinn2 Øst og Sør   4 Fre   4 Søn

  5 Ons   5 Lør   5 Man  Eks.rettet kurs arb.rett

  6 Tor   6 Søn   6 Tirs

  7 Fre   7 Man   7 Ons

  8 Lør   8 Tirs   8 Tors

  9 Søn   9 Ons   9 Fre

10 Man   Eks.rettet kurs arb.rett 10 Tors 10 Lør

11 Tirs 11 Fre 11 Søn

12 Ons   Arbeidsrett, fordypning 12 Lør 12 Man  Eks.rettet kurs arb.rett

13 Tor 13 Søn 13 Tirs

14 Fre 14 Man 14 Ons

15 Lør 15 Tirs  Paratkonferansen 15 Tors

16 Søn 16 Ons  RS 16 Fre

17 Man 17 Tors 17 Lør

18 Tirs  YS-konferansen 2011 18 Fre 18 Søn

19 Ons 19 Lør 19 Man

20 Tor 20 Søn 20 Tirs

21 Fre 21 Man  Medbest. og innfly. 21 Ons

22 Lør 22 Tirs 22 Tor

23 Søn 23 Ons  Trinn2 Øst og Sør 23 Fre

24 Man   Forhandlingsteknikk 24 Tors 24 Lør

25 Tirs 25 Fre 25 Søn

26 Ons 26 Lør 26 Man

27 Tor 27 Søn 27 Tirs

28 Fre 28 Man  Trinn 3 - stat 28 Ons

29 Lør 29 Tirs  Trinn2 Midt og Nord 29 Tors

30 Søn 30 Ons 30 Fre

31 Man  Gr.legg konflikthånd 31 Lør

Trinn 3 - privat

Kontakt: kurs@parat.com. Sentralbord: 21 01 36 00. Grunnopplæring trinn3: Hege Thorud, 924 49 819. Fordypningskurs: Rosita 
Sperstad 906 65 837. Eksamenskurs: Marianne Hårtveit, 971 67 293. For informasjon og påmelding til trinn1 – 2, samt regionkon-
feranser, ta kontakt med ditt regionkontor. 

3. okt.  Eksamensrettet kurs1, 1. 
samling i grunnleggende 
arbeidsrett, 4 dager, i Oslo

4. okt.  Trinn2 Øst og Sør, 3 
dager, Sanner Hotell

10. okt.  Eksamensrettet kurs 2, 1. 
samling i grunnleggene arbeidsrett, 
4 dager, i Oslo

12. okt.  Arbeidsrett - fordypning i 
utvalgte emner, 2 dager, Sanner 
Hotell

18. okt.  YS-konferansen 2011, 2 
dager, Oslo

24. okt.  Forhandlingsteknikk, 3 
dager, Olavsgaard Hotell

24. okt.  Kurs i økonomiforståelse, 
3 dager, Sanner Hotell

31. okt. Grunnleggende 
konflikthåndtering, 3 dager, 
Trondheim

02. nov.  Trinn3, 3 dager, KS/
HSH/HUK/Spekter, Sanner Hotell

15. nov.  Paratkonferansen, 3 dager, 
Oslo

16. nov.  RS, 2 dager, Oslo

21. nov.  Medbestemmelse og 
innflytelse i arbeidslivet, offentlig 
sektor, 2 dager, Sanner Hotell

23. nov.  Trinn2, Øst og Sør, 3 
dager, Kongsberg

23.nov.  Trinn3, privat sektor, 3 
dager, Sanner Hotell

28. nov.  Trinn3, statlig sektor, 3 
dager, Sanner Hotell

29. nov.  Trinn2, Midt og Nord, 3 
dager, Rica Nidelven

1. des.  Medbestemmelse og 
innflytelse i arbeidslivet, privat 
sektor, 2 dager, Sanner Hotell

5. des.  Eksamensrettet kurs 1, 2. 
samling, grunnlegende arbeidsrett, 
4 dager, i Oslo

12. des.  Eksamensrettet kurs 2, 2. 
samling, grunnleggende arbeidsrett, 
4 dager, i Oslo
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AKTIVE PARAT

Likestillingsprisen for 2011
YS deler årlig ut en likestillingspris og du kan komme med forslag på kandidater 
før 22. august. 
Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme like-
stilling og like muligheter for alle, uansett kjønn, alder eller minoritetstil-
knytning. Her legges det vekt på alle tiltak som virker for å rette opp skjevheter i 
forholdet mellom de forskjellige gruppenes muligheter til samfunnsdeltakelse, 
utdanning, arbeid og faglig utvikling. Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper 
og organisasjoner innen- og utenlands. Det forutsettes at kjønnsperspektivet er et 
vesentlig element i prismottakerens virke.

Forslag med begrunnelse og dokumentasjon på aktuell kandidater sendes til 
Hege Herø på e-post: hege.hero@ys.no innen fristen som er 22. august 2011.

Ufrivillig ferie

Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, 
dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeids-
giver er pliktig å sørge for at arbeidstaker avvikler full 
ferie.

Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis ferie-
pengene opptjent hos nåværende eller tidligere 
arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under 
ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis 
virksomhet stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling 
(for eksempel under fellesferien). Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger 
for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt.

Kilde: Arbeidstilsynet

Pack less 
– en oppfordring til deg som skal ut å reise

Omtrent 3400 ansatte i norsk luftfart er medlemmer i Parat 
og er gjennom medlemskapet engasjert i den internasjonale 
transportføderasjonen ITF. Siden 28. april har det vært 
gjennomført en kampanje for å redusere vekten på flybagasje 
til maksimalt 23 kilo.

De som håndterer flybagasje har fire ganger så stor risiko for å få muskel- og 
skjelettlidelser sammenlignet med andre fysisk krevende jobber. Flypassasjerer 
kan bidra ved å redusere mengden de pakker – selv om de allerede har mindre 
enn 23 kilo. Du sparer også penger, de fleste flyselskapene belaster deg med 
ekstra kostnader for tung bagasje.

ITF har produsert klistremerker og etiketter som kan brukes på bagasjen, disse 
kan lastes ned her: www.itfglobal.org/campaigns/packless.cfm/groupid/2 

Et eksempel på et bilde fra kunstneren Gro Hege Bergan. 
Dette bildet har fått tittelen: Visitt, monotypi

SAS vant i Høyesterett
Høyesterett har avgjort at SAS ikke gjorde noe 
ulovlig da de la vekt på pilotenes 
pensjonsordning som kriterium ved 
nedbemanning i den såkalte pluss-60-saken.

I nedbemanningsprosessen valgte SAS å si opp 
piloter over 60 år. De begrunnet dette blant 
annet med at pilotene hadde en meget god 
pensjonsordning. Parat mente på sin side at 
selskapet måtte ta hensyn til det nye lovverket 
som skal forhindre aldersdiskriminering. Parat 
fryktet at en generell dom kunne få effekt også 
for andre eldre arbeidstakere med 
pensjonsrettigheter.
– Høyesterettsdommen har formuleringer som 
gjør at dommen ikke har overføringsverdi i 
forhold til områder eller ansatte med vanlige 
pensjoner. Det henvises i dommen til at pilotene 
hadde «betydelige pensjoner», og 
fremgangsmåten til SAS bør derfor ikke kunne 
kopieres til mange andre arbeidsplasser, sier 
advokat Anders Lindstrøm i Parat.
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Parat blir yngre
Antallet medlemmer av Parat øker 
hvert år, en trend som fortsetter i 
2011. Det viser seg at 
medlemsmassen øker sterkest i de 
yngste aldersgruppene og går noe 
tilbake i blant de eldste. 

Lo og Fellesforbundet forteller på 
sine nettsider om til dels kraftig 
tilbakegang i egen medlemsmasse 
og jobber for å redusere antall 
ansatte i administra sjonen. Tallene 
for et samlet YS viser en mer stabil 
medlemsmasse. Antall sysselsatte 
her i landet øker imidlertid i følge 
Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Totalt er økningen sysselsatte siste 
året 20 000 personer som gjelder 
alle aldersgrupper bortsett fra 
aldersgruppen 15 til 19 år og 25 til 
39 år som viser en liten tilbake gang 
i antall sysselsatte. – Tilsvarende 
tall for Parat viser en økning i 
antall medlemmer i denne alders-
gruppen, forteller Kåre Kvalvåg.

Av: Trygve Bergsland

Etter en lang vinter er sommeren her, og det er snøfritt rundt Sognsvann, noe som har 
åpnet muligheten for å trene ute med mange fine løpeturer. Gjennom hele vinteren har jeg 
svettet meg gjennom utallige treningstimer i femte etasje på SATS i Spektrum. Tålmodig 
venter jeg til de åpner dørene kokken kvart over seks hver morgen og på tredemølle fyller 
jeg lungene med varm og innestengt luft sammen med andre treningsnarkomane 
individualister. Men, nå – nå er det sommer, og jeg kan løpe i frisk luft, lange ut og kjenne 
at kroppen fungerer perfekt.

Hver onsdag arrangeres det «Sognsvann rundt medsols» – et uformelt løp der alle som 
ønsker kan leie en liten elektronisk brikke som festes på foten, og i ettertid, på egen 
nettside, lese av tid og mellomtider på seg selv og de man løp sammen med. Jeg legger meg 
omtrent midt i feltet og har for lenge siden akseptert at jeg ikke er først i mål etter de 
nøyaktig oppmålte 3,26 kilometerne. Jeg må også innrømme at barn, eller de jeg liker å 
kalle ungdom på åtte til ti år, av og til løper fra meg. Det er lite hyggelig, og målet med 
treningen er å slippe denne ydmykelsen utover i sesongen.

Sist onsdag var jeg igjen på Sognsvann. Mens jeg står og venter sammen med alle de andre 
løperne, seg jeg en litt eldre kar med protese gjøre seg klar til å løpe. Han har amputert det 
ene benet rett under kneet, monterer på en kunstig legg i karbonfiber og trer på 
joggeskoene. Jeg fylles av en blanding av forundring og medlidenhet, men er også 
imponert over det pågangsmotet jeg her er vitne til. Kanskje skal jeg vente på ham i 
målområdet etter løpet og slå av en prat. 

Det er klart for min pulje og jeg legger friskt i vei. 3,26 kilometer er ikke så langt, og det er 
mulig å holde relativt høy gjennomsnittsfart rundt vannet. Etter omtrent en kilometer 
hører jeg en underlig lyd, der kommer det en mor med sportsvogn opp på siden av meg og 
forbi – er det mulig, og er det lov å stille i konkurranse med slikt? Ikke før har dama med 
den stygge ungen forsvunnet langt foran meg så ser jeg mannen med kunstig ben dukke 
opp i høyre synsfelt. Han løper relativt uanstrengt forbi meg og jeg kjenner at alt mot 
forsvinner. Kroppen kjennes tung og det er bare en vilje av stål som får meg til å fullføre 
denne vanvittige løpeturen. 

Etter min mening bør mødre med små barn prioritere å gå på kafé, og de som ikke kan klare 
seg uten kunstige kroppsdeler bør nektes deltakelse i all idrett sammen med funksjonsfriske. 
Små barn, eller ungdom, bør vel strengt tatt også kunne bruke tiden sin på tv-spill og sosiale 
medier slik at selvtilliten til oss andre får en mulighet til å rehabiliteres.

Fra å ha en relativt åpen holdning til 

de fleste mennesker, uansett om det 

er barn, mødre med sportsvogn eller 

handikappede, har redaktøren av dette 

bladet den siste tiden fått et anstrengt 

forhold til hele denne gruppen som av 

mange anses som litt svake og med 

behov for omsorg.

Betraktninger fra en mosjonist
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Ryanair nekter å følge en rekke av vedtakene i Flyklage-

nemnda og Forbrukerrådet mener Ryanair ikke gir flypas-

sasjerene de rettighetene de har krav på. Rådet advarer 

nå norske forbrukere mot det irske lavprisselskapet. 

Ryanair har ved flere anledninger ikke fulgt vedtak fra flyklagenemnda, der 
passasjerene har fått medhold i krav om kompensasjon fra selskapet etter 
forsinkelser eller kanselleringer, skriver Dagbladet.no. – De aller fleste 
flyselskapene følger vedtakene. Det er viktig at folk merker seg at Ryanair 
er i særklasse når det gjelder å ikke følge vedtakene flyklagenemnda fatter, 
sier fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet, Anne Haabeth Rygg.

Selskapet vil ikke forholde seg til klagenemda
Flyklagenemnda behandlet 183 saker i fjor. I 88 av disse fikk klageren helt 
eller delvis medhold. I 15 av sakene der klageren fikk medhold, har 
flyselskapene unnlatt å følge vedtakene. Ryanair står for 10 av disse 15 
tilfellene.I Ryanairs begrunnelser for ikke å følge vedtak har de som regel 
oppgitt at årsaken til kanselleringer og forsinkelser ligger utenfor 
flyselskapets kontroll og at de dermed ikke er erstatningspliktige. – 
Flyklagenemnda feilinformerer passasjerene om hva de har krav på i 
kompensasjon. Ryanair styres av regulativet EU261, ikke av enkeltstående 
forbrukerorganer som det finnes tusenvis av i Europa, sier pressesjef i 
Ryanair, Stephen McNamara til vg.no.

Faktainformasjon
Flyklagenemnda er hjemlet i Luftfartsloven og opprettet etter pålegg fra 
EU. I Flyklagenemnda sitter representanter for to flyselskap i tillegg til en 
lagdommer og én representant fra henholdsvis Forbrukerrådet og 
Forbrukerombudet.

Kilde: dagbladet.no/vg.no

 

Advarer mot Ryanair  

Tillitsvalgt slår alarm
Tillitsvalgt i Parat og ansatt i sentralarresten til 
Oslo-politiet, Anders Bakkerud Larsen, frykter 
budsjettkutt vil øke sjansen for dødsfall i arresten. 
Det var minst 121 tilfeller av selvskading i 
politiarresten i Oslo i fjor. Nå frykter Larsen at 
noen skal lykkes med å ta sitt eget liv, ifølge vg.no. 

Ifølge arrestforskriftens hovedregel skal innsatte 
over på fengselscelle i løpet av to døgn. Nå er det 
mange av de såkalte «oversitterne» som blir låst inne 
med egne tanker og glatte betongvegger som eneste 
selskap i over en uke.

Fengslene er overfylt
Larsen jobber til daglig i sentralarresten hvor de 
opplever at innsatte blir sittende på glattcelle fordi 
fengslene er fulle. En fersk undersøkelse fra Oslo-
politiet viser at en stor andel av selvskadings-
tilfellene skjer når den innsatte har sittet på 
glattcelle i mer enn 48 timer. – Vi har vært heldige 
som har unngått selvdrap i arresten frem til nå. 
Mange situasjoner er avverget takket være gode 
rutiner, forteller Bakkerud Larsen.

Innsparinger og nedbemanning
Nå frykter han innsparingstiltakene i Oslo 
politidistrikt vil medføre at sikkerheten svekkes for 
de innsatte, og blant disse vil det være flere 
selvmordskandidater. Det er varslet at antall ansatte 
i sentralarresten må reduseres fra 130 til 106 
stillinger. – Det er dramatisk at de går ned på antall 
stillinger samtidig som det er flere «oversittere». Det 
er skadelig å sitte isolert og vi ser at de skader seg 
selv, påpeker Larsen.
Leder for arrest- og påtaleseksjonen i Oslo, Curt A. 
Lier, sier innsparingstiltakene kan bety at 
politiutdannede igjen må 
brukes som fangevoktere 
fremfor å patruljere 
gatene eller etterforske 
straffesaker.

Tillitsvalgt i Parat og 
ansatt i sentralarresten 
til Oslo-politiet, 
Anders Bakkerud 
Larsen

Foto: Scanpix

08658_Parat_3_11.indd   24 20.06.11   15.06



Parat 2011 - 25  

PARAT INTERNASJONALT

Grønn 
vekststrategi
YS sin andre nestleder, Inger Lise 
Rasmussen, mener det ikke er 
mulig å lage en grønn vekststrategi 
for Europa uten at europeisk fagbe-
vegelse er involvert og hun ønsker 
fokus på energi utfordringene. 
Under klimaforhandlingene i Can-
cun ble begrepet «Just Transition», 
innført. Oversatt betyr det «rettfer-
dig omstilling», noe som innenfor 
energisektoren kan gjennomføres 
ved i større grad å subsidiere 
miljøvennlig energiproduksjon. 
Alternativet er, i følge Rasmussen, 
å innføre offentlige støtteordninger 
for installasjon av energibesparende 
tiltak, eller gi skattefradrag for 
installasjoner som sparer energi.

Svart økonomi
YS leder, Tore Eugen Kvalheim, snakket om finanskrisen på EFS-
kongressen (Europeiske Faglige Samorganisasjon) som ble avholdt 
i Athen. Han mener at løsningen for mange land ligger i å hindre 
svart arbeid, korrupsjon og skatteunndragelser fremfor kutt i 
sosiale rettigheter. – Vi står samlet i vår fordømming av det 
menneske synet som førte oss inn i finanskrisen. Det er for stort 
fokus på grådighet og kortsiktig gevinst som aldri vil føre til en 
langsiktig bærekraftig utvikling, men bidra til større forskjeller 
mellom de som har og de som ikke har, sa Tore Eugen Kvalheim, 
som også mener den svarte økonomien ødelegger grunnlaget for en sunn konkurranse 
i næringslivet og fratar arbeidstakernes grunnleggende rett til et trygt og gode arbeidsforhold. 
Den nyvalgte generalsekretæren i EFS, Bernadette Segol, mener svekkelse av kollektive 
forhandlinger, budsjettkutt og lønnskutt er blitt en del av hverdagen. – Nedskjæringene er 
urettferdige og vi skal motarbeide dem. Nedskjæringene ødelegger sosiale rettigheter som må 
gå foran økonomiske friheter, sa Bernadette Segol.

Vil fjerne oppsigelsesvernet
Under et møte i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i 
april fremmet arbeidsgiverne et forslag om å oppheve ILO-konven-
sjon 158 som skal beskytte ansatte verden over mot usaklige oppsi-
gelser. Saken kommer opp til debatt på ILOs styremøte i november. 
Arbeidsgiversiden mener konvensjonen om oppsigelsesvernet er 
unødig. 

Arbeidsgiverne argumenterer med at det er en altfor tung byrde for 
dem å grunngi hvorfor arbeidstakere blir oppsagt. Å måtte varsle 
om oppsigelse på forhånd representerer uholdbare ekstra kostnader. 
Å ta en oppsigelsessak til domstolen er også et inngrep i den frie 
etableringsretten, ifølge arbeidsgiverne.

Kilde: fagbladet.no

Multimodal reising
Ansvarlig kommissær for transport i europa, Siim Kallas, har utlyst en konkur-
ranse for å lage ett enkelt reiseplanleggingssystem for hele Europa. Det finnes i dag 
over 100 forskjellige planleggere, men ingen som dekker alle land og reisemetoder.  
”Hvorfor kan jeg ikke planlegge og bestille reisene mine i Europa og bytte mel-
lom fly, tog, buss og båt i én operasjon og via internett” spør Siim Kallas. Såkalt 
multimodal reising, altså å bruke forskjellige typer transportmidler for én og 
samme reise, er ifølge Kommisjonen en del av løsningen for å håndtere framtidens 
utfordringer knyttet til for eksempel utslipp av klimagasser, drivstoffpriser og overbe-
lastede veinett.Folk vil bli invitert til å stemme på sin favorittløsning når konkur-
ransen om et europeisk reiseplanleggingssystem avsluttes i høst. Frist for å komme 
med forslag til et nytt system er 9. september 2011.

Sjekk nettsiden eujourneyplanner.eu for mer informasjon.
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Resultatet av valget var ikke klart når bladet gikk i trykken, men 
det ble valgt ny leder, nestleder, kasserer, sekretær og 
profilerings-, vekst- og vervingskoordinator.

Nettverk for alle under 35 år
Parat UNG er en viktig høringsinstans for Parats hovedstyre i 
saker som angår målgruppen i tillegg til å representere de unge i 
Parats representantskap og hovedstyre. Målet med en egen 
gruppe for de under 35 år er at de skal arbeide spesielt for at 
unge tillitsvalgte gis et sosialt og faglig nettverk og muligheter til 
å utføre sine verv for medlemmene på best mulig måte. Vekst og 
verving har vært sentralt på alle de seks møtene som har vært 
gjennomført siste år, der de blant annet har deltatt på jobb- og 
utdanningsmessen på Lillestrøm sammen YS UNG.

Historiske omgivelser
De unge var samlet på Avaldsnes som er et eldgammelt 
maktsenter, der det utvilsomt er skipstrafikken i sundet, der leia 
tvinges inn i en trang passasje akkurat ved Avaldsnes, som har 
generert makt og rikdom gjennom tidene. Harald Hårfagre 
hadde to kongsgårder i Rogaland. En ved Avaldsnes, og på 
kongsgårdens grunn reiste Håkon Håkonsson i 1250 
Olavskirken i stein, som fremdeles står. På bildet, tett inntil 

kirken, kan man se «Jomfru Marias synål», en seks meter høy 
bautastein som luter inn mot kirkeveggen. Ifølge sagnet skal 
verden gå under når spissen berører kirkeveggen. Denne kirken 
har også vært en viktig stasjon på pilegrimsveien til Nidaros, som 
gikk langs kysten.

Det er gjort rike funn fra forhistorien i hele dette området. 
Omtrent en kilometer vest for kirken ligger høydedraget Reheia, 
eller «Blodheia» som den også blir kalt, med et uvanlig eksempel 
på gravhauger i rekke fra bronsealderen. Ved Karmsundet, et par 
kilometer nord for kirkestedet, lå «Storhaug», en stor gravhaug 
på over 40 meter i diameter. I denne graven ble det i 1886 
funnet en skipsbegravelse fra begynnelsen av vikingtiden og er 
den hittil eldste kjente skipsbegravelsen i Norden. Nord for 
kirken sees omrisset av enda en stor gravhaug, «Flagghaugen». 
Den var opprinnelig 43 meter i diameter og over fem meter høy, 
men ble slettet da den ble utgravd under ledelse av sogneprest 
Lyder Brun i 1835. Haugen viste seg å inneholde Norges rikeste 
grav fra romertiden, kjent som Avaldsnes-funnet, med en 
halsring på over 600 gram rent gull, våpen, bandolærbeslag og 
diverse romerske kar av sølv og bronse.

Kilde: Aftenposten/Wikipedia

Avaldsnes kirke, eller Olavskirken i stein. 
Foto: Rolf Chr. Ulrichsen, Scanpix.

Av: Trygve Bergsland

Årets Parat UNG-samling ble arrangert i historiske omgivelser på Avaldsnes og Karmøy. Foruten valg av 

nytt styre og valgkomité, var det faglige temaet konsentrert om medbestemmelse i arbeidslivet.

Parat UNG i GAMLE Avaldsnes
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Oslo og Akershus 
Mandag 22. august Ungarsk aften kl. 18 i Brug. 19 (Parats lokaler)

Tirsdag 6. - 8. september Tur til Skinnarbu, Gaustatoppen m.m.

Torsdag 29. september Opplevelsesrik dagstur til Romerike med bl.a. Fetsund 
lensemuseum, Øyeren naturreservat og Gansvika Kro

Torsdag 24. - 28. november Førjulstur til Bremen

Kontaktperson Steinvor Høiby, tlf. 909 52 347, e-post steinvor@hoiby.no 

Region Midt (Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal) 
Onsdag 7. september Omvisning på Østraat. Lunsj på Brekstad (Hovde gård)

Onsdag 7. desember Julefrokost på Hurtigruta

Kontaktperson Liv Mjelde, tlf. 905 38 051, e-post liv.mjelde@smartcall.no   

Region Vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane)
Tirsdag 13.9. Omvisning på Aboretet (ikke bekreftet)

Tirsdag 11.10. Teateraften – Gjengangerne av Ibsen

Tirsdag 22.11. Julemøte/julebord på Hurtigruta (ikke bekreftet)

Kontaktperson Lillian B. Arnesen, tlf. 480 73 504, e-post lillianbarnesen@hotmail.com

Agder-fylkene 
Torsdag 25. - 26. august Tur til Oslo

Kontaktperson Arne Braathu, tlf. 908 21 430, e-post asdrift@tamail.no

Østfold fylke
Tirsdag 23. - 24. august Tur til Smögen i Sverige

Kontaktperson Ragnhild Lunder, tlf. 975 16 539, e-post ramalu@hotmail.no

Telemark fylke 
Tirsdag 6. - 8. september Tur til Skinnarbu, Gaustatoppen m.m. 

Kontaktperson Magne Omland, tlf. 950 80 192, e-post m-omla@online.no

PARAT PENSJON

Pensjonistaktiviteter
Her finner du arrangementer som de ulike pensjonistgruppene og kontaktpersonene skal 

arrangere i høst. 

Av: Anne-Lise Halgunset, leder av det sentrale pensjonistutvalget i Parat

Arrangementene er åpne for alle pensjonister i hele landet, det er bare å melde seg på hvis du har lyst til å være sammen med 
pensjonistene i Parat-familien.

Det sendes ut informasjon i posten til 
hver enkelt. I tillegg kan du gå inn på 
Internett, Parat.com under Parat 
pensjonist (høyre side). Der finner du 
utfyllende informasjon om hvert 
arrangement under fylkene/regionene.

Du er hjertelig velkommen til å delta!

Anne-Lise Halgunset, 
Tlf.: 400 46 384 
E-post: anne-lise.halgunset@hotmail.com  

Over: Gaustatoppen. Foto: Scanpix
Under: Smögen, Sverige. Foto: Scanpix
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I Alta møtte representanter fra 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti, Fremskrittspartiet og 
Kystpartiet i tillegg til Høyre, representert av 
Laila Davidsen som mener at dagens 
arbeidstids ordninger fører til mye mer deltid 
enn nødvendig. – I dag går altfor mye av 
ledernes tid med til å innkalle vikarer. Det 

gir inn byggerne dårligere tjenester. Vi må ha 
større fleksibilitet i arbeidslivet og alternative måter å organisere 
arbeidstiden på, sa Davidsen.

Konkurranseutsetting og privatisering

Davidsen var opptatt av å skille mellom konkurranseutsetting og 
privatisering, og mener at selv om det offentlige har ansvaret for 
tjenestetilbudet, betyr ikke det at private ikke kan utføre 
tjenestene. – Så lenge det offentlige betaler og er ansvarlig for 
tjenestene, er det konkurranseutsetting, det har ikke Høyre noe 
imot. Det er ikke noe galt i at private aktører utfører tjenestene. 
Det er kvalitet og pris som er viktig, sa Laila Davidsen, som 
understreket at anbudsdokumentene må være så gode at de 
sikrer de ansattes rettigheter.

Bare prat
Tillitsvalgt og Fremskrittspartiets topp kandidat ved 
fylkestingsvalget, Claus Morten Jørstad, mener den enkelte må 

VALG

Deltid gir dårligere tjenester
Det er snart kommune- og fylkestingsvalg og Parat inviterte nylig til partilederdebatt i Alta. Høy-

res toppkandidat i Finnmark, Laila Davidsen, mener turnuser og arbeidstidsordninger må avgjøres 

lokalt, ikke sentralt. I dag mener hun de ansatte blir overkjørt av yrkesorganisasjonene i Oslo.

Tekst og foto: Lill J. Fischer

Laila Davidsen
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Fremskrittspartiet mener arbeidsmiljøloven har overlevd seg selv og har på 

sitt årsmøte i mai vedtatt forslag om en ny og mer fleksibel arbeidsmiljølov. 

Bestemmelsene knyttet til frivillig overtid skal mykes opp og liberaliseres.

få jobbe som han selv vil. Selv jobber han 
som vekter og vil gjerne jobbe lenge når 
han er på jobb for å få lengre friperioder 
når han har fri.
– Det er mange som ber om å få jobbe 
lengre vakter og som ikke forstår hvorfor 
det ikke går an. Vi må se på hele 
arbeidsmiljøloven. Det er på den enkelte 

arbeidsplass beslutningene må tas, det er der 
kunnskapen er. Rett til heltidsstilling er bare prat, jeg tror ikke 
noen politikere tør å gjøre noe. Det koster for mye, sa Jørstad.

Noen må beskyttes mot seg selv, sa Arbeiderpartiets Runar 
Sjåstad etter at Jørstad ønsket seg en pille som gjorde at en ikke 
måtte sove.  – Jeg vil gjerne jobbe 16 timer i døgnet, den enkelte 
må selv kunne bestemme hvor mye en skal jobbe, sa Claus 
Morten Jørstad, som pekte på paradokset at vi ikke har noen lov 
som ser på samlet arbeidstid. – En kan ha så mange jobber en 
vil, da er det ingen øvre grense for arbeidstid, ifølge Jørstad.

Nei til privatisering
Sosial dumping er noe svineri og må bekjempes, sa Johnny 
Ingebrigtsen fra SV og viste til en sak i Bergen hvor lærer-
vikarene fikk beskjed om at de måtte knytte seg til et vikarbyrå 
for å få jobb.

– Lønnen gikk ned fra 400 til 199 
kroner over natten. Sånn vil vi ikke ha 
det. Det er viktig med et velregulert 
arbeids marked. Saken er høyaktuell, det 
er bare å vise til de senere tiders 
avisoppslag om brudd på arbeidsmiljø-
loven. SVs løsning er heltid, faste 
stillinger og likelønn. Vi skal ha trygge 
og kompetente ansatte i offentlig sektor. 
Vi må bort fra deltids ansettelser og vi må slutte å sette viktige 
samfunnsoppgaver ut på anbud. Vi vil gi alle som ønsker det 
heltidsstillinger og sier nei til privatisering og alle former for 
sosial dumping, sa Johnny Ingebrigtsen.

Representanten for Kystpartiet, Ruth Olsen, ønsket seg færre 
sjefer og flere hender i helsesektoren.
– Finnmark mangler kompetanse og arbeidskraft. Vi kan ikke 
akseptere at utviklingen stopper opp, jeg appellerer derfor til 
arbeidstakerorganisasjonene om å samarbeide for å finne gode 
løsninger. Ingen ansvarlige politikere i Finnmark kan som 
eksempel si nei til «nordsjøturnus». Vi trenger kompetanse i en 
oppbyggingsfase, det er noe annet enn i driftsfasen. Vi trenger 
arbeidskraft, også arbeidstakere som ikke bor her. Det må derfor 
være mulig å jobbe mye i perioder for å ha lengre perioder fri, sa 
Ruth Olsen.

Dette er de viktigste endringsforslagene:
•  Samlet arbeidstid skal ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer 

eller 48 timer i løpet av sju dager, slik reglene er i dag. Grensen 
for maksimal arbeidstid i en enkelt uke skal ikke overstige 60 
timer, eller overstige 48 timer i gjennomsnitt over åtte uker.

•  Grensen for tillatt overtid i løpet av året økes fra 200 til 400 
timer. Reglene for hvem som skal jobbe søndager skal liberali-
seres og lovens bestemmelser om nattarbeid skal mykes opp.

•  Såkalt nordsjøturnus tillates i helse- og omsorgssektoren og i 
servicenæringen.

Partiet innrømmer at forslagene vil svekke fagforbundenes makt 
til å bestemme turnuser og arbeidstid. Blant annet skal nye 
turnuser kunne fremforhandles lokalt uten mulighet for 
fagforbundene til å legge ned veto.

I utakt med virkeligheten
YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener forslaget fra FrP vil rasere 
både arbeidsmiljøloven og rettigheter vi har brukt mange år på å 
opparbeide, og tar skarp avstand fra utspillet.
– FrP synes å ha en oppfatning av at norsk arbeidsliv består av 
frie, selvstendige yrkesgrupper, hvor hver enkelt av oss 
bestemmer over vår egen arbeidstid og enkelt kan ta vare på oss 
selv. Faktum er at flertallet av norske arbeidstakere er 
renholdere, bussjåfører, kontoransatte, ansatte i omsorgssektoren 
og industriarbeidere med fast lønn, fast arbeidstid og uten særlig 
selvstendig forhandlingsmakt. Selv blant akademikere er de 
fleste underlagt et relativt strengt organisert arbeidsliv. FrP har 
sjelden vært så i utakt med virkeligheten som i dette utspillet, 
sier Tore Eugen Kvalheim.

Tore Eugen Kvalheim

Ønsker å svekke ansattes rettigheter

Johnny IngebrigtsenClaus Morten Jørstad
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Patruljesjekk: Inger Madsson er 52 år og har jobbet 
i G4S i to år. Rein Jørgensen er 25 år og bor på 
Lørenskog, han har jobbet i G4S i tre år.

Sol, sommer og ferie
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Hvordan få en vellykket ferie, Anne Edvardsen i Ving? Da er det 
viktig å ta noen bevisste valg på forhånd og gjøre en innsats i 
forhold til reisemål og reisested, sier Edvardsen. For de fleste 
starter ferien med surfing på nettet. Spørsmålet kan være om man 
ønsker storbyferie, slaraffenliv, bestige fjelltopper eller cruise rundt 
på hav eller land. Edvardsen forteller at de fleste kundene finner 
både reisemål og hotell på nettet. 

Vær kritisk
Der finner du overnattingssteder med klassifisering og omtale, 
som forteller om hvordan bostedet er i forhold til standard og 
beliggenhet. Informasjonen gir også svar på en rekke spørsmål som 
er viktig å vite for å få en vellykket ferie. Særlig kan støy være en 
kime til sure turister. 
– Husk at i det øyeblikket du gjør en avtale, er den bundet, sier 
Edvardsen, som også anbefaler å kjøpe seg opp når det gjelder 
romkategori. For et mindre beløp kan man ofte få bedre 
beliggenhet og utsikt. Hun anbefaler også å sjekke 
reisedokumentet, slik at det ikke er blitt misforståelser som ikke 
lar seg rette opp når avreisedagen er kommet.  

Har du tips til flyturen?
– Ta med nødvendige medisiner og gjør avtale hvis du har allergier 
eller trenger spesialmat på flyreisen. Ta også forbehold om 

forsinkelser eller bagasje på avveie. Det er smart å ha med litt 
ekstra mat og skift, og ekstra bleier hvis du reiser med mindre 
barn.  

Hva hvis jeg er misfornøyd?
– Det er viktig å melde fra om feil eller mangler så snart man har 
kommet frem til reisemålet. Når du er kommet hjem fra ferien, er 
det i hvert fall for sent å rette opp det du var misfornøyd med.

Sosiale medier
Edvardsen forteller at det vokser frem en ny generasjon ferierende 
som shopper ferie på Internett og bruker sosiale medier som 
Facebook og Twitter til å stille spørsmål til Vings rådgivere. Det 
fører til færre og færre skrankehenvendelser. 
– I forhold til for noen få år tilbake er folk blitt mer reisevante. 
Derfor har hele reisekonseptet, fra man bestiller til man ferierer, 
blitt endret. 

Hvor vil nordmenn reise?
– I sommer er det veldig mange som lar seg friste av Tyrkias gode 
temperaturer, sol og strender. Det kan virke som om flere og flere 
liker hotellene og den tyrkiske kulturen. I sommer sender Ving 
omtrent 90 000 personer til Tyrkia, avslutter Anne Edvardsen.  

Ferien står for tur. Folk shopper flybilletter, solseng og slaraffenliv på nett som aldri før. 

Av: Vigdis Askjem Dahl

Feriekikking 
og nettklikking
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Mens du sjekker inn og går til gaten, har kofferten begynt sin 

egen reise. Det store spørsmålet er kanskje om, når og hvor du 

igjen får tilbake bagasjen fra flyselskapet.

Etter at innsjekk er utført på automat, alternativt manuellskranke, skilles din og 
bagasjens veier. Mens du går gjennom sikkerhetskontrollen, finner riktig gate og 
muligens svinger innom en taxfree-sjappe og slenger deg ned med noe godt i glasset, 
har bagasjen begynt sin lange reise på rullebåndene. 

Personlige saker
– Bagasjen sendes inn i et bagasjesystem hvor den blir avlest og kontrollert i 
sjekkpunkter før den automatisk sorteres til aktuelt flynummer og destinasjon. 
Deretter kjøres den ut til flyparkeringen for lasting om bord i flyet, forteller Kjell-
Arne Karlsen, duty coordinator i SAS. 
Han forteller at uforutsette forsinkelser kan forekomme og råder reisende til å ta med 
mest mulig personlig i håndbagasjen, blant annet livsviktige medisiner, samt skjøre 
gjenstander som elektronikk og verdisaker. 

– Husk å merke bagasjen med navn – både innvendig og utvendig, sier han. 

Lettvektere
Karlsen anbefaler reisende å bruke stoffkofferter. Dette er lett materiale og tåler bedre 
temperaturforskjellene som bagasjen blir utsatt for. 
– Titan har en tendens til å sprekke og de fleste hardplastkoffertene veier cirka fire 
kilo, som jo inngår i totalvekten, sier han.  

De fleste flyselskapene har nå innskjerpet overvektinnkreving og det er viktig å 
forholde seg til antall kilo som er oppgitt i billetten. 
– Alt i alt synes jeg reisende forholder seg rolig når de er på flyplassen. Men dagene er 
jo ikke like for noen av oss. Uforutsette hendelser, dårlig tid og å vente på andre i 
reisefølget kan virke stressende for reisende, sier Karlsen. 

Den lange koffertreisen

Bagasje 
til besvær
Har du blitt fratatt vann eller 

vin – kaffekopp og tannkrem i 

innsjekkingen? 

EU og EØS har felles bagasjeregler, men 
enkelte land kan velge å innføre strengere 
regler. Norge følger EUs regelverk uten 
ytterligere restriksjoner.

Mange gjenstander kan ikke tas med i 
håndbagasjen, men må sendes i innsjekket 
bagasje. Hovedregelen er at det ikke er 
tillatt å ta med flytende væsker i 
håndbagasjen.

Det er likevel åpnet for å ta med små 
mengder væske så lenge væskene er i 
beholdere på inntil 100 milliliter hver 
(beholdere som rommer mer enn 100 ml 
kastes uavhengig av hvor mye væske de 
inneholder), og beholderne er plassert i en 
gjennomsiktig, gjenlukkbar («zip-lock») 
plastpose med kapasitet på høyst én liter.

Hva regnes som væske?  
Eksempelvis vann, brus, vin, smørepålegg, 
gelé, krem, deodorant, parfyme, lipgloss, 
maskara, tannkrem, barberskum, 
spraybokser, lighter og gjenstander med 
lignende konsistenser.

Visste du at du kan ha med … 
... matvarer som frukt, hele egg, 
kokosnøtt, tørre kaker, kjeks, kjøtt og 
brunost?

Visste du at du ikke kan ha med …
... krem- og bløtkaker?

Kilde: osl.no

REISE
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– Noen ganger kan det ta nokså lang tid før bagasjen dukker opp – 
faktisk så sent at den blir funnet etter at passasjerene har kommet 
hjem fra reisen, sier Terje Rustad, fagsjef oppgjør reise Gjensidige.
Han anbefaler reisende å ta med kritisk bagasje eller verdigjenstander 
inn i flykabinen. Noen ganger er det lurt å helgardere seg.

Ifølge Rustad er det svært sjelden at bagasjen forsvinner. – Men 

dukker den ikke opp på bagasjebåndet, må du henvende deg til 
ankomstservice for det selskapet du reiser med, enten ved 
flyselskapets representant eller agent, sier Rustad.  

Når tapt bagasje er meldt, mottar du en kvittering (PIR) og bagasjen 
blir levert på ferieadressen din. – Ta gjerne kontakt med 
forsikringsselskapet ditt samtidig, oppfordrer Rustad. Han forteller 

at hvis bagasjen er minst fire timer forsinket, finnes det dekning i 
reiseforsikringen for å handle inn nødvendig klær og utstyr. Dersom 
kofferten aldri dukker opp, ansees det som tap eller tyveri og dekkes 
med forsikringssummen som gjelder for reisegods. 

Hva hvis bagasjen er skadet?
– Reiseforsikringen dekker imidlertid ikke 
ytre skader på koffert eller lignende. Dette 
er nemlig transportørens ansvar og meldes 
til flyselskapet.  

Hva bør jeg ha av reiseforsikringer?
– En helårs reiseforsikring gjelder alle reiser 
man foretar seg i løpet av året. Vær 
oppmerksom på at hver reise ikke 
overstiger syv uker, som er alminnelig 
varighet på Gjensidiges reiseforsikringer. 
Utover dette bør man ha en utvidet 
reiseforsikring, sier Rustad. 

Bagasjen blir borte
Ola og Kari står i trengsel ved bagasjebåndet og kikker og kikker etter en 

koffert som aldri dukker opp. IATA, en internasjonal organisasjon for fly-

selskaper, forteller at to prosent av all bagasje blir borte eller forsinket.

       – Er bagasjen minst fire timer forsinket 
er du dekket av reiseforsikringen

Hva hvis bagasjen er skadet 
eller blitt borte?

Skader kan meldes på nettet, over telefon 
eller ved å sende inn skademelding. 

•  PIR-rapport fra flyselskapet er 
nødvendig dokumentasjon. 

•  Er det snakk om tyveri eller tap, skal 
dette politianmeldes. 

•  Ta vare på kvitteringene hvis du har 
kjøpt dyre gjenstander.

•  Erstatning for forsinket bagasje gjøres 
mot kvitteringer for innkjøpt klær og 
utstyr. 

•  Erstatning for tapt eller stjålet bagasje 
dekkes inntil forsikringssum.

Dette dekker Gjensidige:  

Forsvunnet bagasje: 
Dersom kofferten er definert 
som tapt, dekkes dette under 
reisegods. 

Forsinkelser: 
2500 kroner for hver reisende.

Tyveri: 
Dette dekkes under reisegods. 
Forsikringssum for reisegods er 
30 000 kroner for én person og 
60 000 kroner for en familie. 

Fakta om reiseforsikring 
for YS-medlemmer

YS Reise er en rimelig helårs reise-
forsikring for YS-medlemmer og deres 
familier. Forsikringen gjelder alle reiser 
som fyller minst ett av kriteriene:

• Reisen har minimum én overnatting
• Reisen skjer med fly
•  Reisen skjer med offentlig transport i 

minst fem timer sammenhengende

Terje Rustad
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SPØRSMÅL OG SVAR

Har du spørsmål til juristene eller til forhandlingsavdelingen, kan du sende spørsmålene til 

trygve.bergsland@parat.com. Vi hjelper deg som medlem med alle typer problemstillinger knyttet til arbeidsforhold 

og tolkning av avtaleverket. Du kan også ta kontakt med oss når det er behov for skriftlig og muntlig rådgivning i 

forbindelse med omorganisering, nedbemanningsprosesser, ferie, arbeidstidsordninger, 

trygdespørsmål og lignende.

Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat

Katrine Rygh Monsen 
Advokat 

Thomas Lilloe,
Forhandler

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.

Advokat

Katrine Andresen Roald
Advokatfullmektig

Thore Selstad Halvorsen, 
Forhandler

Permisjon og ferie
Jeg var innvilget foreldrepermisjon i fjor, 
har jeg krav på ferie i år?
Kari

Svar:
Alle har krav på ferie, selv om du ikke var i 
arbeid i fjor. Det er imidlertid ikke sikkert 
du har opptjent feriepenger for hele 
ferieperioden. Har du mottatt foreldrepenger 
fra folketrygden har du krav på feriepenger 
for de første 12 ukene (ved 100 prosent lønn i 
permisjon) eller 15 uker (ved 80 prosent lønn 
i permisjon). Det vil si omtrent en fjerdedel 
av alminnelig opptjeningstid av feriepenger, 
sammenlignet med dersom du hadde vært i 

jobb. Hvis du jobbet noen måneder i 2010 
før du gikk ut i permisjon, vil du imidlertid 
også ha opptjent feriepenger for denne 
perioden. Er det arbeidsgiver som har 
utbetalt lønnen din under permisjonen, er 
det mulig at avtalen innebærer at du har hatt 
full opptjening av feriepenger. Dette må 
avklares med arbeidsgiver.
Victoria 

Syk i ferien
I fjor sommer ble jeg liggende syk i store 
deler av ferien min. Jeg har hørt at det er 
mulig å få tilbake ferie hvis man er syk. 
Stemmer det?
Jens

Svar:
Det stemmer. Det er likevel viktig å huske på 
at det er noen forutsetninger og frister som 
må overholdes.Dersom du blir syk før ferien 
kan du kreve at ferien utsettes. Da må du 
levere legeerklæring senest siste arbeidsdag før 
ferien tar til og kreve utsettelse av ferie. 
Egenmelding er ikke tilstrekkelig. Dersom du 
ikke krever utsettelse, anses ferien som 
avviklet. Dersom du blir syk etter at ferien 
har begynt, kan du også ha krav på ny ferie. 
Forutsetningen er da at du er syk 
sammenhengende i minst seks virkedager. Du 
må videre ha en sykemelding for hele den 
perioden du ønsker å få utsatt. Krav om ny 
ferie må fremsettes så raskt som mulig etter at 

Victoria Krefting
Advokat og forhandler
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du er tilbake på jobb. Bruker du for lang tid, 
kan kravet gå tapt. Husk også at du kun kan 
få utsatt ferien hvis du er 100 prosent 
arbeidsufør i perioden. Gradert sykemelding 
eller syke barn gir ikke rett til utsatt ferie.
Thore 

GPS-kontroll av ansatte
Jeg jobber i en renholdsbedrift, og vi har 
GPS installert i bilene vi kjører for at 
arbeidsgiver lettere kan styre de ansatte til 
forskjellige oppdrag. Nå har jeg fått vite at 
sjefen min har brukt opplysninger fra 
GPS-en til å sjekke hvor mange og lange 
pauser jeg har tatt i løpet av dagen. Er 
dette lov?
Selma

Svar:
Installasjon av GPS i biler som kjøres av de 
ansatte regnes som et kontrolltiltak som må 
oppfylle vilkårene i arbeidsmiljøloven. 
Kontrolltiltaket må, for å være lovlig, være 
saklig begrunnet i virksomhetens forhold og 
ikke innebære en uforholdsmessig belastning 
for arbeidstakeren. Jeg forutsetter at 
kontrolltiltaket i din bedrift er lovlig i forhold 
til vilkårene i arbeidsmiljøloven. Spørsmålet 
blir da om arbeidsgiver kan bruke 
opplysningene som registreres ved hjelp av 
GPS til noe annet (sjekk av pauser) enn det 
opprinnelige formålet (flåtestyring).
Bruk av de opplysningene som samles inn 
gjennom GPS regnes som en behandling av 
personopplysninger, og personoppl-
ysningslovens bestemmelser må være oppfylt 
for at behandlingen skal være lovlig. I 
personopplysningsloven fremgår det at 
arbeidsgiver ikke kan bruke personopp-
lysninger til et formål som er uforenlig med 
det opprinnelige, uten at den registrerte 
samtykker. I ditt tilfelle, hvor arbeidsgiver 
har installert GPS med såkalt «flåtestyring» 
som formål, har arbeidsgiver derfor ikke lov 
til å bruke dette verktøyet for å undersøke 
hvor effektive de ansatte er, antall pauser som 
blir tatt eller lignende. Dette vil derfor være 
en ulovlig behandling av personopplysninger.
Katrine Monsen

Arbeidsgiver bestemmer ferie-
tiden
I henhold til ferieloven har arbeidstaker 
krav på tre ukers (18 virkedager) 
sammenhengende ferie og det er 
arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal 
avvikles (ved uenighet). Kan arbeidsgiver 
bestemme, eller kreve at arbeidstaker må ta 
ut fire eller fem uker sammenhengende 
ferie på sommeren?
Bente 

Svar:
Ferieloven gir, som du skriver, arbeidstaker 
rett til å avvikle minst 18 virkedager (tre 
uker) ferie sammenhengende i hovedferie-
perioden (1. juni til 30. september), samt rett 
til å avvikle de resterende sju dagene 
sammenhengende i løpet av ferieåret. Av 
ferieloven fremgår videre at arbeidsgiver i god 
tid før ferien skal drøfte fastsettingen av ferien 
med arbeidstaker og den tillitsvalgte. Oppnås 
ikke enighet, er det imidlertid arbeidsgiver 
som fastsetter ferien med de begrensinger som 
følger av ferieloven. Den viktigste 
begrensningen som følger av ferieloven er at 
arbeidstaker som hovedregel skal ha 
underretning om ferietidspunktet så tidlig som 
mulig, og senest to måneder før ferien tar til.

Det forhold at arbeidsgiver fastsetter ferien 
dersom enighet ikke oppnås, innebærer at 
arbeidsgiver i ytterste konsekvens kan pålegge 
arbeidstakeren å ta hele ferien 
sammenhengende innenfor 
hovedferieperioden. Dette kan nok være 
aktuelt i sesongbedrifter, hvor hele aktiviteten 
stanser opp i løpet av sommermånedene. Jeg 
vil imidlertid understreke at ferieloven legger 
opp til at arbeidsgiver og arbeidstaker skal 
komme til enighet om tidspunktet for 
avvikling av ferie. Dette innebærer at 
arbeidsgiver ved fastsettelsen av ferien skal ta 
hensyn til arbeidstakers ønsker, men at også 
virksomhetens behov kan tillegges vekt.
Anders 

Lønn
Hva er årslønnsvekst, og hva er forskjellen 
på årslønnsvekst og datotillegg?
Leander

Svar:
Årslønnsvekst kan man beskrive som den økte 
kostnaden en arbeidsgiver har i løpet av 
kalenderåret som følge av økte lønninger. 
Årslønnsveksten måles derfor for perioden 1. 
januar til 31. desember.

Datotillegg er det tillegget man får på en gitt 
dato. Her får du et eksempel: I oppgjøret 
sentralt har man blitt enige om at rammen 
for oppgjøret skal være fire prosent. Det man 
da snakker om er en årslønnsvekst på fire 
prosent, det vil si at man er enige om at 
arbeidsgivers lønnskostnader i løpet av 
kalenderåret skal øke med fire prosent og hvis 
man da får dette tillegget med virkning fra 1. 
januar, må man øke lønnssatsene med 
nøyaktig fire prosent. Dersom man velger en 
senere dato for virkningen av disse tilleggene, 
må satsene justeres opp slik at samlet oppgjør 
fortsatt blir fire prosent. Dersom tilleggene, 
som eksempel, skal gis fra 1. juli, må satsene 
økes med åtte prosent for å oppnå fire prosent 
gjennom året.
Thomas

Alle har rett på ferie
Hvor lang ferie har jeg krav på?
Caroline

Svar:
Alle arbeidstakere har rett på 25 virkedager 
etter ferieloven. Dette gjelder også de som er 
deltidsansatt. Virkedager er ifølge ferieloven 
mandag til lørdag. Dette gjelder selv om man 
ikke normalt sett jobber på lørdager. 

Ferieloven gir deg dermed krav på 4 uker og 
én dag ferie. I tillegg har mange arbeidstakere 
krav på fire dager ekstra. Disse dagene er den 
avtalefestede ferien. I offentlig sektor har alle 
tjenestemenn krav på dette, men også mange i 
privat sektor har krav på det gjennom 
tariffavtaler. Noen arbeidsgivere har også 
innført den direkte i sin virksomhet uten at 
de har tariffavtale. I slike tilfeller må dette 
avklares med arbeidsgiver.
Katrine Roald
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Løsning:

Navn: 

Adresse:

Vi trekker ut tre vinnere hver gang. 
Send løsningen til redaksjonen enten som 
e-post til trygve.bergsland@parat.com 
eller ordinær post til: 
Parat, Postboks 9029, Grønland, 0133 Oslo
Husk å merke e-posten/konvolutten 
«Kryssord 3/2011»

Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 9.09.2011

Premie: Trillekoffert med målene: 34 x 53 x 24. Vekten er 3,7 kilo 
og kan romme opp til 78 liter. Kofferten er låsbar og har stropper 
innvendig slik at innholdet skal ligge pent under reise.

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.2 – 2011 var: «HEIDI I PARAT AIRPORT SECURITY» De tre heldige vinnerne er: 
LEVI SØRENSEN, Balestrand, ALExANDRA ANDRAS, Hokksund og BEATHE BERGqUIST, Bardufoss.
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God Sommer!
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Miljøkurs Høstens regionmøter i Parat
Parats arrangerer regionmøte og 

tillitsvalgtkonferanser i september.

Region Nord: 5. til 6. september på Grand Hotel i Tromsø.
Region Midt: 7. til 8. september på hotell Britannia i Trondheim.
Region Sør: 14. til 15. september på Quality Hotel Klubben i Tønsberg.
Region Øst: 19. til 20. september på Rica Helsfyr hotell i Oslo.
Region Vest: 26. til 27. september på Radisson BLU Hotel Norge i Bergen.

Det er fokus på Parats flaggsak, «Ta ansvar! – Samarbeid og medbestemmelse på 
arbeidsplassen». Regionmøtene kombineres med medlemsmøte (følg med på parat.com 
for mer informasjon). Under regionmøtet vil det være anledning til å ta opp aktuelle 
saker med regionpolitisk utvalg (RPU) eller ledelsen i forbundet. Påmelding direkte via 
kurskalenderen på parat.com. 

Parat i fellesskap med YS og HSH 
arrangerer miljøkurs 21. september i 
Oslo. Kurset vil ha hovedvekt på 
praktisk miljøarbeid, med grunn-
leggende innføring i sentrale miljø- 
og klimatemaer. Målsettingen er at 
deltakerne skal settes i stand til å 
identifisere og gjennomføre tiltak i 
egen virksomhet.

Miljøtiltakene skal etter kurset 
gjennomføres på egen arbeidsplass 
og i egen virksomhet. Det 
oppfordres til deltagelse både fra 
ledelse og ansatte for felles 
referansegrunnlag. Kurset går over 
en dag og vil ha en tredeling: Den 
ene delen vil vektlegge faglig 
miljøkunnskap for felles 
kompetanse grunnlag, en del vil være 
prosess orientert og sette deltakerne i 
stand til å identifisere enkle 
miljøtiltak i sin arbeidssituasjon, og 
en del vil være basert på 
erfaringsutveksling.

Kurset er gratis for medlemmer. 
Kontaktperson er: Gunn 
Kristoffersen, telefon 934 55 964 , 
e-post gunn.kristoffersen@ys.no

Husk!

Ansvarsområder
Forhandlingsavdelingen har gjort noen endringer i forhold til ansvarsområder i statlig sektor.

Victoria Krefting har hovedansvaret for:
• Justissektoren (politi og domstol)
• Veivesenet
• Departementene (DSS)
• Direktoratene med tilsyn (Kystverket)
• Skatteetaten
Victoria har telefon: 996 91 935 og e-post: 
victoria.krefting@parat.com

Odd Jenvin har hovedansvaret for:
• Universiteter og høyskoler
• NAV
• Fylkesmannembetene
Odd har telefon: 934 45 242 og e-post: odd.jenvin@parat.com

Streng fakturatekst
Som passivt medlem eller pensjonist har du mottatt en faktura for i år på 250 kroner. 
Noen synes vi har vært litt for krass i ordlyden – det var ikke meningen og vi beklager 
dette. Vi ønsker å unngå at pensjonistene 
melder seg ut og de fleste av dere er gode 
betalere. 
Har du spørsmål kan du kontakte: Anne-Lise 
Halgunset, tlf. 400 46 384, e-post anne-lise.
halgunset@hotmail.com.  

Victoria Krefting

Odd Jenvin
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Parats regionalpolitiske utvalg (RPU)

RPU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett 
E-post: svanhild.meirud@domstol.no 
Åshild Sjøheim, Svolvær Politistasjon 
E-post: aashild.sjoheim@politiet.no 
Magnus Andersen, Studentsamskipnaden 
Tromsø 
E-post: magnus.andersen@trollnet.no 
Toril Merete Pettersen 
E-post: torilmpettersen@hotmail.com. 
Karin Henriksen, Finnmark fylkeskommune
E-post: karin.henriksen@ffk.no

RPU region midt:
Turid Knudsen, Fylkesrådmannen i 
Sør-Trøndelag 
E-post: turid.knudsen@stfk.no 
Margrethe Vegsund, Sunnmørsposten
E-post: Margrete.vegsund@smp.no 
Per Ragnar Bjørkedal, NAV Helsetjeneste-
forvaltning Hovedkontor
E-post: per.ragnar.bjorkedal@helfo.no 
Jannike Hanssen, Statens vegvesen 
E-post: jannike.hanssen@vegvesen.no 
Ida Birgitte Ranes, NTNU – Studieavdelingen
E-post: ida.ranes@ntnu.no 

RPU region øst:
Anne Lunderbye Wang, NAV Drift og utvikling 
E-post: anne.lunderbye.wang@nav.no 
Gunnar Lingjerde, Oslo Skinnauksjoner 
E-post: gunnar.lingjerde@parat.com

Tove Heggum Elshøy, Aftenposten 
E-post: tove.heggum.elshoy@aftenposten.no 
Ole Martin Nodenes, Universitetet i Oslo 
E-post: o.m.nodenes@usit.uio.no 
Kari Buer, Høgskolen i Østfold 
E-post: kari.buer@hiof.no 

RPU region vest:
Kari Vik, Unifob 
E-post: kari.vik@rbup.uib.no 
Rune Skaar, Bergen kommune 
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no 
Eric Holm, Parat Luftfart, student 
E-post: ericholm@broadpark.no 
Gro Nondal Buvik, NAV Sogndal arbeid 
E-post: gro.nondal.buvik@nav.no 
Berit Opedal Windheim, Hardanger tingrett 
E-post: berit.opedal.windheim@domstol.no 

RPU region sør:
Mari-Ann Bakkelund, Kongsberg kommune 
E-post:  
mariann.bakkelund@kongsberg.kommune.no 
Pål Hermann Seivaag, NAV 
E-post: paal.hermann.seivaag@nav.no 
Hilde Prestegården, Laagendalsposten 
E-post: hilde.prestegarden@laagendalsposten.no 
Torild Hildre, Psykiatrien i Vestfold Hf 
E-post: torild.hildre@piv.no 
Esben Moy, Universitetet i Agder 
E-post: esben.moy@uia.no 

Pensjonist
Når du blir pensjonist kan du bli pensjonistmedlem til 

sterkt redusert pris og samtidig beholde de fleste 

medlemsfordelene du allerede har i Parat.

Du må selv gi beskjed enten til din tillitsvalgte, eller til Parat sentralt. Da blir du pensjonist medlem 
og opprettholder dine rettigheter du har som yrkesaktiv. Mer informasjon finner du på Parat.com. 
Prisen på pensjonistmedlemskap er 250 kroner i året! Du kan også kontakte Anne-Lise Halgunset for 
mer informasjon. Telefon: 400 46 384 eller e-post: anne-lise.halgunset@hotmail.com.

Husk!

Victoria Krefting

Odd Jenvin
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