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Mange av de største bedriftene i Norge er dyktige på å
markedsføre sitt samfunnsansvar gjennom alle mulige
kommunikasjonskanaler. Flere organisasjoner er i ferd med å
etablere lignende strategier i forholdet til samfunnsansvar. Dette
høres fint og flott ut, men spørsmålet vi bør stille oss er hva dette
innebærer i praksis.
For enkelte kan det virke som om samfunnsansvar er noe vi kan
kjøpe i form av å gi penger til veldedige formål, eller å melde
bedriften inn i en organisasjon som for eksempel «Fairtrade» og
dermed overlate ansvaret til andre. Dette er kanskje en litt enkel
og tvilsom tilnærming til det å ta samfunnsansvar.
Samfunnsansvar bør knyttes direkte til at virksomheten forplikter
seg til å produsere varer og tjenester på en anstendig, lønnsom og
bærekraftig måte. I dette ligger det å sikre gode, anstendige
arbeidsforhold og unngå skadelig miljøpåvirkning.
Forretningsmessig integritet og hvordan virksomheten påvirker
mennesker, miljø og samfunn bør være kjerneverdier i det å ta
samfunnsansvar.
Vi bor som kjent i et gjennomregulert samfunn og det er innført
en internasjonal standard, ISO 26000, som er en mal på hvordan
virksomheter kan integrere samfunnsansvar i sin driftsmodell.
Direktør i Standard Norge, Trine Tveter, står i spissen for
innføringen av standarden som tar for seg miljøutslipp, sosiale
forhold for ansatte og korrupsjonsspørsmål. Selv med en slik
standard som utgangspunkt bør virksomhetene konsentrere seg
om hva deres bedrift konkret kan bidra med. YS har nettopp
arrangert en konferanse om temaet samfunnsansvar på vegne av
Parat og andre interesseorganisasjoner. Filosofen Henrik Syse var
en av foredragsholderne, og den som understreket behovet for at
samfunnsansvaret må være reelt og ikke bare flotte ord uten
verdier og løpende forpliktelser for virksomheten.

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør
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Høyt sykefravær
Nærmere seks av ti av kvinnene som var gravide i 4. kvartal 2008 hadde minst ett legemeldt sykefravær. Til sammen førte dette til 519 500 tapte dagsverk. – Mye av sykefraværet
blant gravide kunne vært unngått, sier direktør Erik Oftedal i NAV.
Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i
aldersgruppa 25–39 år. Sykefravær under svangerskap er en viktig forklaring på det høye
sykefraværet blant kvinner, og forklarer nesten halvparten av kjønnsforskjellen i
aldersgruppa 20-39 år. Hver sykmelding blant gravide arbeidstakere i 4. kvartal 2008
medførte i gjennomsnitt 21 tapte dagsverk. – Det er gjort en rekke vellykkede forsøk med
tilrettelegging for gravide arbeidstakere. Det er grunn til å tro at sykefraværet blant gravide
kan reduseres kraftig med riktig tilrettelegging. Arbeidsgiver plikter å legge til rette for
gravide på arbeidsplassen. Mange vil kunne tilrettelegge basert på informasjon på www.nav.
no. Er det større utfordringer, kan IA-bedrifter få bistand fra arbeidslivssentrene, sier
Oftedal.
Kilde: NAV

Mer til pensjonistene
I trygdedrøftingene har man blitt enige om reguleringen av grunnbeløpet i
folketrygden, fra 72 881 kroner til 75 641 kroner. Økningen er på 2760 kroner fra
1. mai i år.
Det ordinære særtillegget skal dessuten heves til 100 prosent av grunnbeløpet med
virkning fra 1. mai 2010 i tråd med avtalen i trygdeoppgjøret i 2008. Økningen ble
vedtatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2010. Kostnadene dekkes
utenom rammen for trygdeoppgjøret. Etter forslaget til regulering av grunnbeløpet
og hevingen av særtillegget vil dette gi en årlig økning i pensjonene på henholdsvis
7704 kroner for enslige, og 14 592 kroner for ektepar og samboende.
Drøftingene om reguleringen av grunnbeløpet er mellom Arbeidsdepartementet og
organisasjonene Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
(FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner(SAFO), LO,
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne.
Kilde: regjeringen.no
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Skeptisk til ny teknologi
Europarlamentet er skeptisk til ny teknologisk mat. Kommissær John Dalli har i møte med to fagkomiteer presentert EUkommisjonens arbeid med «ny» teknologi i matproduksjonen,
herunder GMO, nanoteknologi og kloning av dyr. Begge komiteene, henholdsvis komiteen for landbruk og bygdeutvikling og
komiteen for miljø, helse og mattrygghet, ga begge uttrykk for
stor skepsis mot slike produksjonsformer.
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sier at han er
skeptisk til mat fra klonede dyr, og vil arbeide aktivt sammen
med andre berørte departementer for å få til et internasjonalt
forbud mot kloning av dyr og handel med produkter fra slik dyr.
Kilde: Landbruksdepartementet

Verden bygger flere murer
Vi jublet da Berlinmuren falt. Men etter
1989 er det påbegynt bygging av en rekke
murer. Muren som Israel bygger på Vestbredden, er kanskje den mest kjente, men
murer og andre stengsler reiser seg over
store deler av verden: Mellom USA og
Mexico, Saudi-Arabia og Jemen, Spania
og Marokko, Kina og Nord-Korea, og i
byer som Bagdad i Irak og i Brasils Rio
de Janeiro. Murene har som har som mål
å skille mennesker. Begrunnelsen er ofte
sikkerhet, men mønsteret er klart: Det er
de fattige menneskene som rammes, skriver forskning.no.
– Det er de rike som bygger mot de
fattige, som USA mot Mexico, Spania
mot Marokko – og i Brasil der
myndighetene forsøker å stenge
sluminnbyggerne i Rio de Janeiro ute fra
de rike delene av byen, i følge Anne Hege
Simonsen.
Kilde: forskning.no

NAV kan frata bedrifter status som IA-virksomhet
Alle partene i IA-avtalen har nå godkjent den nye samarbeidsavtalen med veileder. Her
går det frem at NAV nå har muligheten til å frata en bedrift status som IA-virksomhet
dersom den ikke følger opp forpliktelsene i samarbeidsavtalen.
Å bli fratatt statusen som IA-virksomhet innebærer at bedriften mister retten til å benytte IA-virkemidlene. En del av endringene som foreligger
i IA-avtalens tilhørende protokoll forutsetter lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.
Dette gjelder blant annet flytting av stoppunkter
i oppfølgingsarbeidet, avvikling av aktiv sykmelding og legens deltagelse i dialogmøter. Det tas
sikte på at endringene iverksettes 1. juli 2011.
Kilde: regjeringen.no

– Mobiltelefon en arbeidsmiljørisiko
Elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner skaper usikkerhet om kreftfare. Ebba
Wergeland i Arbeidstilsynet har skrevet en artikkel om
mobiltelefonen er en arbeidsmiljørisiko.
– Strålingen har beviselig effekt på levende celler. Noen
mener det kan øke faren for aldersdemens som følge av
skadete hjerneceller, men celleforandringen kan også være
uten praktisk betydning. Kreft ser ikke ut til å være en
sannsynlig langtidsvirkning, skriver Wergeland, som
uansett anbefaler alle å følge rådene fra Statens
Strålevern om å redusere eksponeringen fra mobiltelefonen ved å begrense bruken og ved å bruke
handsfree eller lignende.
Hele artikkelen kan leses på arbeidstilsynet.no
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert
Knut Halvorsen

Førtidspensjon
– Valget er ditt
Boken forteller hvilke rettigheter du har til førtidspensjon.
Skal du fortsette å jobbe eller gå ut av arbeidslivet helt eller
delvis? Forfatteren oppfordrer til å reflektere over hvilke
muligheter tidligpensjon gir for et rikere liv og samtidig
tenke gjennom hva det kan føre til hvis en ikke lenger er en
del av jobbens sosiale nettverk. Han redegjør for de ulike
ordningene og legger vekt på at avgjørelsen ikke bør tas ut fra
økonomiske overveielser alene. Boken henvender seg til eldre
arbeidstakere, tillitsvalgte og personalmedarbeidere i offentlig
og privat sektor.
Forlag: Universitetsforlaget

Otto Risanger

Ansattegoder
Skatt - skatt ikke

2 uker mer pappaperm
Fedrekvoten utvides med 2 uker fra
01.07.11. Den totale stønadsperioden
økes med en uke, og en uke vil bli tatt fra
den delen av stønadsperioden som kan
fordeles mellom mor og far. Dette i følge
Barne- og likestillingsminister Audun
Lysbakken. Det er lagt inn i
statsbudsjettet for neste år at utvidelsen
vil bli gjennomført ved at den totale
stønadsperioden økes med en uke, og en
uke vil bli tatt fra den delen av
stønadsperioden som kan fordeles mellom
mor og far. Den totale stønadsperioden
vil da etter utvidelsen utgjøre 47 uker
med 100 prosent lønnsdekning eller 57
uker med 80 prosent lønnsdekning.

Boken gir en omfattende oversikt over frynsegoder til ansatte
i norske bedrifter: naturalytelser, rimelige velferdstiltak, gaver
og utgiftsgodtgjørelser. Hovedvekten er lagt på skatt og
skattefritak i ulike sammenhenger. Forfatteren forteller
hvordan ordningene er lagt opp, hva som er vanlig i
arbeidslivet, og hvor grensene eventuelt går for skattefritak
for arbeidstakeren og fradragsrett for arbeidsgiveren. Boken
behandler også feriepenger og sykepenger. Oversikten over
ytelser er ordnet tematisk. I tillegg til fakta om regler,
økonomi, skatt og fradrag inneholder boken forfatterens
egne anslag over nettoverdien av den enkelte ytelsen.
Forlag: Fagbokforlaget

Maria Reinertsen

Ligningen for lykke
Boken har som intensjon å gi leseren tallene, tankene og
tilfeldighetene bak den rådende økonomiske fornuft. Det er
vanskelig å argumentere mot statsministeren når han sier at
«det kan vi ikke gjøre på grunn av renta». Hvordan bestemte
en seg for å bruke fire prosent av oljefondet i året, og hvem
var først ute med å si at fattige taper 100 milliarder dollar på
dagens handelspolitikk? Hva er historien bak disse tallene,
hvilken politikk fører de med seg og hvem tjener på at de ble
de gjeldende.
Forlag: Cappelen Damm
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Høy levealder
Levealderen øker i
Norge. I 2009 registrerte Folkehelseinstituttet de høyeste tallene over forventet levealder ved fødselen
som noen gang er notert; 83,1 år for kvinner og 78,6 år for menn. Menn med høyere
utdanning har nå lenger forventet levealder enn kvinner med grunnskoleutdanning

Bergen legger ned
kommunerevisjonen
Det borgerlige byrådsflertallet i Bergen
har i følge Fagbladet bestemt seg for å
legge ned kommunerevisjonen, og heller
sette den ut som et oppdrag til private
aktører. I følge bladet er ansatte og fagorganisasjoner tatt på senga. Ingen var på
forhånd blitt varslet og de ansatte risikerer
å stå uten jobb den dagen kommunerevisjonen eventuelt privatiseres.

Mindre kjønnsforskjeller i yrkesaktivitet og livsstil, særlig røykevaner, er trolig
hovedårsaken til at levealderen for menn og kvinner nærmer seg hverandre. Levealder varierer den også med utdanning og inntekt. Forventet levealder er lavest for de
med grunnskoleutdanning og høyest for de med høyskole eller universitetsutdanning. Menn med lang utdanning kan forvente å leve sju år lenger enn menn med
kort utdanning. For kvinner er forskjellen fem år.
Sammenhengen mellom sosioøkonomiske forhold og levealder viser seg også ved
ulik forventet levealder i bydelene i Oslo. Den forventede levetiden er 10 til 12 år
lengre i de vestlige enn i de østlige bydelene.
Kilde: Folkehelseinstituttet

Vil forhandle egen lønn
Seks av ti danske statsansatte vil kutte ut de kollektive lønnsforhandlingene og heller
forhandle direkte med sjefen om egen lønn. Kun 18 prosent av de spurte mener
arbeidstakerorganisasjonene er best egnet til å forhandle deres lønnsutvikling. Det er
resultatet av en undersøkelse analyseinstituttet Epinion har utført for den danske
Personalstyrelsen.
		

Fagbevegelsen er skeptisk til mer individuelle lønnsforhandlinger. En av 		
Danmarks fremste arbeidslivseksperter, professor Fleming Ibsen ved Aalborg
Universitet, advarer mot en slik utvikling i avisen Politiken. – Folk som er i fokus
vil få lønnsøkninger, mens andre vil kunne stå stille i årevis. De kan til slutt ende opp
med å få problemer med å betale sine regninger, sier han til avisen.

Fire av fem på ferie
Årlig reiser i underkant av 80 prosent av befolkningen på ferie. I gjennomsnitt drar vi på
1,7 ferieturer per år, og dette tallet har vært stabilt de siste årene. Blant dem som faktisk
drar på ferie, er gjennomsnittlig antall turer 2,1, og tilbringer til sammen 21 dager på ferie
På ferietoppen
Nordmenn er, etter tyskerne, de som oftest reiser på ferie. Deretter følger nederlendere og
dansker. I Italia er under halvparten av befolkningen på ferie
Velstående oftest på ferie
Å reise på ferie koster penger. Det er derfor ikke overraskende at økonomien har stor
betydning for ferieaktiviteten. Nesten ni av ti i husholdninger med inntekt over 500 000
var på ferie i 2007, mens bare halvparten av husholdninger med en inntekt mellom 100
000 og 200 000 var på ferie.
Kilde: SSB
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– Vi har tatt feil
I denne utgaven av medlemsbladet Parat vil du blant annet finne
en artikkel om pensjon som tar for seg ulike sider ved
pensjonsreformen og konsekvensene av de nye reglene for
alderspensjon i privat sektor som trer i kraft fra 1. januar 2011.
Parat har vært og er positiv til pensjonsreformen. Den gamle
ordningen var ikke bærekraftig på sikt. I en tid hvor
befolkningen får stadig bedre helse og dermed lever lenger, var
det naturlig og riktig å gjennomføre endringer som stimulerer
oss til å stå lenger i arbeid før vi går av med pensjon. Ny fleksibel
alderspensjon stimulerer til dette fordi gevinsten ved å stå lenger
i arbeid er betydelig. Det har likevel vært en viktig forutsetning
at de som av ulike årsaker ikke klarer å stå i arbeid utover fylte
62 år, skal kunne gå av med en pensjon de kan leve av. Det er
altså Parat sin oppfatning at endringene var nødvendige og at
fundamentet i ny alderspensjon er god. Men er alle sider av
pensjonsreformen gode? Og er folk klar over at det nå blir stor
forskjell på privat og offentlig sektor?
I år har 190 000 nordmenn mottatt pensjonsbrev fra NAV som
informerer de som fyller 62 år i 2011, eller er eldre enn dette,
om mulighetene for å gå av med ny fleksibel alderspensjon.
Brevet fremstår klart på tilbudssiden, men dette gjelder dessverre
ikke alle. Det er kun de som ved fylte 62 år har opptjent en
garantipensjon, eller minstepensjon, som omfattes av
muligheten. Det betyr at store grupper deltidsarbeidende
kvinner eller lavtlønte ikke har denne muligheten. De må
arbeide videre og opparbeide tilstrekkelig opptjening før de kan
ta fleksibel alderspensjon i bruk. Dette er åpenbart et hull i
ordningen som bør tettes.
De i privat sektor som når en alder der de kan gå av med
fleksibel alderspensjon, må stille seg
spørsmålet om hva som lønner seg for
dem. Den nevnte artikkelen i dette
medlemsbladet ser nærmere på denne
spørsmålsstillingen. Men jeg merker
meg at ny fleksibel alderspensjon
stimulerer til relativt kyniske
vurderinger av egen helse og
forventet levealder.
Hovedkonklusjonen er
uansett at det vil lønne seg
å arbeide lengst mulig.
Pensjon består som regel
ikke bare av
alderspensjon fra
folketrygden, men
også en nå
obligatorisk

LEDER

tjenestepensjon som kommer på toppen av alderspensjonen. Det
er ulike tjenestepensjonsordninger, men hovedgrupperingene er
innskudd og ytelse. Den vanligste ordningen i privat sektor er
innskuddsordninger hvor du får ut det som er betalt inn på
ordningen og avkastningen på disse innskuddene. I offentlig
sektor er ordningen ytelsesbasert, som i grove trekk innebærer at
du er garantert 66 prosent av sluttlønna, uavhengig av hva som
er betalt inn og avkastningen av dette.
Problemet med dagens offentlige tjenestepensjon er at den ikke
er tilpasset ny fleksibel alderspensjon. Den er i strid med
arbeidslinja, hele grunnlaget for pensjonsreformen, og innebærer
at offentlig tilsatte ikke har noe igjen for å stå lenger i arbeid.
Offentlig tjenestepensjon ble reforhandlet av partene i
lønnsoppgjøret i 2009. Valget stod mellom videreføring av
eksisterende ordning, med noen tilpasninger, og en helt ny
påslagsmodell. Denne modellen bygde på de samme prisnippene
som ny alderspensjon og stimulerte til å stå lenger i arbeid.
Resultatet ble en videreføring av den gamle ordningen med noen
tilpasninger, til ugunst for de ansatte.
YS, og derigjennom Parat, og alle de andre
arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio og Akademikerne, gikk
dessverre for dette. Vi tok feil! Nå må vi forsøke å endre dette og
få på plass en offentlig tjenestepensjonsordning som er tilpasset
ny folketrygd, som understøtter arbeidslinja og som gjør at de
som klarer å stå lenger i arbeid får noe igjen for det, på lik linje
med arbeidstakere i andre sektorer i arbeidslivet.
Pensjon er også Parats flaggsak i år. Vårt mål med flaggsaken er
hvert år å sette spesielt fokus på en konkret sak som er av stor
betydning for våre medlemmer. Det er videre et mål med
flaggsaken at både tillitsvalgte og ansatte skal opparbeide seg
kunnskap og kompetanse på saksområdet slik at vi står godt
rustet til å hjelpe medlemmene innenfor saksområdet. Gjennom
dette året har pensjon vært et sentralt tema på ulike konferanser
og samlinger. Også lokale medlemsgrupper rundt om i landet og
i ulike bransjer har satt pensjon på dagsorden i forbindelse med
ulike aktiviteter. Det er vårt håp at satsningen har gjort en
forskjell. Nå skal Parat dra nytte av satsningen på pensjon som
flaggsak og bruke den kunnskapen organisasjonen har fått til
beste for medlemmene. Vi er garantert ikke ferdig med pensjon
når dette året er omme.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder
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Anne setter stor pris på turer i skog og mark. Høsten benyttes til å
samle sopp og kantarell er en av favorittene. Bildet er manipulert.
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Sjef med varmt hjerte
Anne Lunderbye Wang er hovedtillitsvalgt og en innbitt Kongsvinger-patriot med eget småbruk
som daglig kjemper for at over 13 000 utskjelte NAV-ansatte, og de nærmere 2,8 millioner årlige
brukerne, skal få tilfredsstilt sine behov.
Av: Trygve Bergsland

Anne begrenser seg ikke til å være opptatt
av de i overkant av 1000 medlemmene
Parat har i NAV. Hun engasjerer seg for at
alle ansatte skal ha en rettferdig og lik
lønn for likt arbeid, noe det ikke er i NAV
i dag. I tillegg er hun opptatt av
utfordringene NAV har i forhold til delt
lederskap som det er på mange NAVkontorer rundt om i Norge. Men først,
hvem er egentlig Anne Lunderbye Wang?
– Jeg er 46 år og gift med Roar. Neste år
feirer vi sølvbryllup, da har vi vært gift i
25 år. Sammen har vi tvillingene Dorte og
Kajsa på 19 år, og Oda som snart fyller
22.
Det er Oda som eier Homer. Homer viser
under intervjuet tydelig sin kjærlighet til
Anne. I følge Wikipedia regnes boxeren
som en oppmerksom, energisk, impulsiv
og meget selvsikker hund. Som rase
knytter den sterke bånd til familien og er
svært lojal og trofast. Dette kunne vært
beskrivelsen av Anne i følge mange av
hennes nærmeste, men i dette tilfellet
altså hunden Homer.
Småbruk og fotball
Sammen med sin bror arvet Anne et
småbruk etter foreldrene der de tar ut litt
ved og aldri blir helt ferdige med å
vedlikeholde bygningene på gården.
– Vi bor ikke på gården, men i et hus vi
bygget sammen i 1988, to år etter at vi
giftet oss. Min jobb var å betjene
sementblanderen og å kjøre trillebår.
Aktiviteten nå for tiden er soppsanking,
trening på Friskis & Svettis en til to
ganger i uken og om sommeren liker jeg å
fiske med mark og dupp, smiler Anne.

Kongsvinger sliter ikke bare i bunnen av
Tippeligaen. Laget har også store
økonomiske vanskeligheter. Fungerende
styreleder i klubben, Eva Arnseth, har
uttalt til Nettavisen at Kongsvinger er
teknisk konkurs og at det er usikkert om
klubben kan fullføre årets sesong.
– Som Kongsvinger-patriot er jeg
selvfølgelig også ivrig fotballsupporter.
Ekte supportere må tåle både oppturer og
nedturer. Selv om det ikke går så bra
akkurat nå, er jeg sikker på at
Kongsvinger kommer sterkt tilbake, sier
Anne, som er lei seg for at hun ikke fikk
med supporterskjerfet på et av bildene av
henne.
Politikk
Anne forteller at hun aldri hatt noen verv
innen idrett eller politikk, men at hun

		
– Som Kongsvingerpatriot er jeg selvfølgelig også
ivrig fotballsupporter
godt kunne tenke seg å engasjere seg i
Kongsvinger toppfotball eller i politikken
på et senere tidspunkt.
– Nå tar tillitsvalgtarbeidet all tid, og jeg
vil ikke ha andre verv parallelt med de
oppgavene jeg har ambisjoner om å løse
for Parat i NAV. Generelt er jeg opptatt av
å delta for å kunne påvirke prosesser.
Samtidig må jeg gjøre det 100 prosent og
ikke stykkevis og delt.
Anne er likevel ikke redd for å ta en
politisk diskusjon og har i et

debattinnlegg ment at politikerne på
stortinget har solgt NAV som et
glansbilde og et uttrykk for egen
handlekraft. I tillegg mener hun mange
forsøkte å ta ut effekten av reformen på
forskudd, og advarte mot stor fallhøyde.
– Skal jeg engasjere meg i politikken kan
jeg avsløre at det vil bli for
Arbeiderpartiet, selv om jeg ikke er enig i
alt politikerne i partiet gjør. I dag er min
jobb å møte disse politikerne og
overbevise dem om å investere nok midler
og ekspertise i NAV-systemet slik at vi
lykkes med jobben fremover, sier en
engasjert Lunderbye Wang.
IT-fokus
Det meste i Annes liv dreier seg om NAV,
og det er vanskelig å få vite mye om livet
før engasjementet knyttet til
tillitsvalgtrollen.
– Formelt har jeg treårig handelsskole og
et års IKT-studie fra Høgskolen i
Hedmark. Min første jobb var ti år i
DNB på Kongsvinger. Der opplevde jeg
mange oppsigelser og
nedbemaningsprosesser som burde vært
håndtert mye bedre, mange beslutninger
var basert på den såkalte trynefaktoren og
la kanskje noe av grunnlaget for dagens
engasjement. Etter DNB begynte jeg i
1993 å jobbe på Aetat i Kongsvinger, og
fra 1998 utviklet vi IKT-verktøy som
støtter NAV-oppfølging. Der fikk jeg
jobbe med noe som virkelig interesserer
meg, IKT-prosjektet «Siamo». Mitt fokus
har vært brukervennlighet og ikke de rent
tekniske løsningene. «Siamo» har vært
Norges største IKT-prosjekt, der «Arena»
kanskje er den programvaren de fleste
Parat 2010 - 9
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Midt i september møtte Anne Lunderbye Wang, arbeidsminister Hanne Bjurstrøm for å diskutere utfordringene i NAV

kjenner til og som daglig benyttes av alle
ansatte i NAV. Det er fortsatt et mylder av
systemer i NAV, men nå har det lenge
vært pensjonsprogrammet som har blitt
prioritert, forteller Anne.
Anne som tillitsvalgt
Dagens leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, har selv en fortid som tillitsvalgt i
NAV, og tok kontakt med Anne i 2005
for å spørre om hun kunne tenke seg å bli
hovedtillitsvalgt for de NAV-ansatte.
– Hovedtillitsvalgt har jeg vært siden
2006. Mitt hovedfokus er medlemmene,
rettferdighet i arbeidslivet og at alle har
like rettigheter. Jeg ser ikke behovet for
å være i opposisjon til arbeidsgiver, vi
er i samme båt og må samarbeide for å
finne løsninger til beste for begge parter.
Det som fungerer bra er når vi klarer å
involvere ansatte og medlemmer til å få
eierskap til prosessene bedriften må igjennom. Jeg kjenner jeg får energi av å møte
medlemmer og spør ofte om vi er på
rett vei i forhold til deres ønsker, krav og
forventninger, forteller Anne, som daglig
pendler fra Kongsvinger, med unntak av
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de dagene hun har hjemmekontor.
Anne forteller at hun gjennom tillitsvalgtarbeidet har lært mye geografi
og var stolt første gang hun reiste til
Stavanger, leide bil og besøkte tre NAVkontorer. For å finne frem plaget hun de
ansatte på 1881.
– Det er slikt jeg ikke burde fortelle, men
jeg reiste på medlemsmøte i Sogndal,
og for første gang så jeg trafikkskilt på
nynorsk. Jeg tok bilde av skiltet og sendte
til alle venninnene mine, ler Anne.
Positiv til NAV-reformen
Parat NAV ble stiftet formelt tidligere i
år og er en etatsorganisasjon i Parat. Alle
ansatte i NAV, uavhengig av
utdanning og tilsetningsforhold, kan bli
medlemmer av Parat NAV.
– Visjonen er at Parat NAV skal være den
beste arbeidstakerorganisasjonen i NAV,
og målet er å verve et betydelig antall
medlemmer i tiden fremover. Grunnlaget
for engasjement fra ansatte er blant annet
oppgaven med å få like betingelser. Jeg
skrev en artikkel i Kommunal Rapport i
2009 om kollegaer som jobber side om
side, ofte med de samme arbeidsopp-

gavene, men med totalt ulike lønns- og
arbeidsbetingelser, og dette er fortsatt ikke
løst. Så lenge ansatte må leve med ulike
vilkår avhengig av om man er statlig eller
kommunalt ansatt, fører dette til splid
blant de ansatte. Ulikhetene handler kort
og godt om lønn, arbeidstid, seniorpolitiske tiltak, rettigheter for tillitsvalgte
og permisjonsreglement. Eksemplene

		
– Visjonen er at
Parat NAV skal være den beste
arbeidstakerorganisasjonen i
NAV
er mange, som ulike arbeidstidslengder,
fridager i forbindelse med jul og nyttår
og ekstra fridager for seniorene. Det er
kun én måte å løse disse utfordringene
på, og det er gjennom justeringer av det
tariffmessige forhandlingssystemet. Dette
må harmoniseres med hovedtariffavtalen
i staten. Noe som til syvende og sist betyr
at staten må finansiere endringen, sier
Anne bestemt. Anne forteller at når hun
ser enkeltmennesker som får hjelp, er hun

Anne poserer sammen med Homer i et rolig øyeblikk.
Bildet er manipulert.

sikker på at NAV-reformen har vært riktig
og tror den vil vise seg å være et riktig grep.
– Selv om jeg er positiv til reformen, er
det mange utfordringer som må løses.
Samarbeidet mellom stat og kommune
må bli bedre. Jeg tror ikke det er riktig å
ha et NAV-kontor i hver kommune.
Kommuner som ligger tett bør kunne
samarbeide slik at vi får samlet
kompetansen på ett sted. Samtidig ser jeg
hvor viktig det er å ha nærhet og kontakt
med brukerne. Ansatte i organisasjonen
har ikke fått nødvendig
kompetanseheving i forkant av
omorganiseringen, noe som har ført til at
altfor mange ansatte er utslitte, og vi sliter
derfor med et høyt sykefravær. Mange har
fått endret sin arbeidshverdag radikalt
med nye arbeidsoppgaver og samtidig
mistet viktig kompetanse fra kollegaer
som har blitt omorganisert. Alt dette kan
løses, men det vil ta tid og krever et godt
samarbeid mellom arbeidsgiver og oss
tillitsvalgte, sier Anne.
Lovnader fra arbeidsministeren
Midt i september møtte Anne Lunderbye

Anne fikk arbeidsministeren til å foreta den høytidelige trekningen av en iPod touch i forbindelse
med vervingen av nye NAV medlemmer. Her sammen med nestleder Agathe Osland Hellesen.

Wang, arbeidsminister Hanne Bjurstrøm
for å diskutere utfordringene i NAV. Det
viste seg at de var enige på flere områder
og arbeidsministeren ønsker å samarbeide
med de tillitsvalgte.
– NAV-reformen er på riktig spor, men
endringer vil ta tid. Jeg vil også få frem at
tallene på ansatte som slutter i NAV ikke
er høyere enn andre sammenlignbare
arbeidsplasser i Norge. Jeg mener det er
viktig at de ansatte er stolte over jobben
som gjøres og er klar over størrelsen og
omfanget av reformen som nå blir
gjennomført. Størrelsen på bevilgningene
til NAV vil i hovedsak ligge på samme
nivå i årene fremover som det gjør i dag.
Jeg ønsker derfor å se på hvilke tiltak som
kan endres eller gjøres annerledes. En
løsning i forhold til brukere jeg ønsker å
vurdere, er om uførhet kan graderes litt på
samme måte som vi nå vil gradere
sykemeldinger. Jeg kan love å prioritere
IKT og vil sørge for nødvendig
finansiering til dette. Spørsmålet som
stilles i forhold til dobbelt lederskap i
NAV (problemstillingen stat og
kommune, red. anm.) er ingen god

struktur og skal løses, sier Hanne
Bjurstrøm, som også er enig i at ulike
tariffavtaler mellom ansatte i NAV som
sitter i samme stilling er uheldig.
Drømmen og blått hav og seiling
Når Anne blir spurt om hvor lenge hun
vil være hovedtillitsvalgt, er det tydelig at
dette ikke er noe hun kommer til å
avslutte med det første.
– Jeg ser det ikke som en evig jobb å være
tillitsvalgt, men nå vil jeg være med. Jeg er
en gjennomfører og jobben som skal
gjøres med Parat NAV skal vi lykkes med.
Den dagen jeg ikke lenger skal være
tillitsvalgt, eller politikker og
fotballengasjert, er drømmen å få være
med på en stor seilbåt. Jeg er gift med en
landkrabbe, men bestefaren min har vært
på seilbåt, noe jeg også ønsker å oppleve
en dag. Middelhavet høres også bra ut.
Liker godt Italia, kanskje kan jeg og
mannen min flytte til Italia når vi blir
pensjonister, sier Anne Lunderbye Wang,
som tillater seg å dagdrømme før hun
løper til neste medlemsmøte i NAV.
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– Du må planlegge
egen levealder
Med den nye pensjonsreformen i privat sektor får vi en rekke nye
valg i forhold til hvordan vi skal kunne ta ut egen pensjon. For å
optimalisere tidspunktet for uttaket, må vi vite når vi skal dø.
Stein Stugu i kunnska

pssenteret De Facto

Av: Trygve Bergsland

Etter de nye pensjonsreglene for
folketrygden som trer i kraft fra januar
neste år, kan du velge å gå av med pensjon
etter fylte 62 år, du kan ta ut pensjon fra
fylte 62 år og samtidig fortsette å jobbe,
eller du kan fortsette å jobbe og ta ut
pensjon senere for å få en høyere
pensjonsutbetaling den dagen du velger å
gå av.
Det finnes ingen enkle svar
Hva som lønner seg er i aller høyeste grad
avhengig av hvor gammel du kommer til
å bli. Tror du at du kommer til å dø tidlig,
må du ta ut mest mulig med en gang. Har
du tenkt å bli svært gammel lønner det
seg å jobbe lengst mulig og deretter ta ut
en høyere pensjon.
Stein Stugu i kunnskapssenteret De Facto
har beregnet kombinasjonen av
pensjonsutbetalingene du kan forvente
deg basert på ulike senarioer. Eksemplene
i tabell 1 og 2 er forenklet, og hver enkelt
må få beregnet sin pensjon individuelt
(se faktainformasjon), men i grove trekk
vil eksemplene gi deg hjelp til å gjøre
noen valg.
– Det som er helt sikkert er at du bør
fortsette å jobbe så lenge som mulig etter
fylte 62 år dersom du helsemessig er i
stand til det. Når vi tar utgangspunkt i
statistisk levealder og regner på hva du
netto vil få utbetalt ved ulike valg etter 62
år, viser det seg at du i ytterste fall får mer
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enn dobbelt så mye penger tilgjengelig
ved å fortsatt jobbe i forhold til å gå av
tidlig, sier Stein Stugu.
Ikke alle har valgfrihet
Utregningene viser at hvis du ikke har
AFP, må du ha en gjennomsnittlig inntekt
på nærmere 400 000 kroner brutto i året
for å ha lov til å gå av når du er 62 år. I
tabell 1 vil du se at med en inntekt på
350 000 kroner kan du gå av tidligst når
du er 63 år, og har du en lønn på 300 000
kroner må du vente til du er 65 år. Valgfriheten er derfor ikke så stor som mange
kan ha fått inntrykk av.
– Myndighetene har satt et minimumskrav for hva som skal være innbetalt til
folketrygden. For mange med relativt
lav inntekt fører dette til at de må jobbe
langt utover 62 år før de kan velge å ta ut
sin pensjon. Har du en AFP-ordning vil
inntektskravene være lavere, mens de som
har kortere opptjeningstid, eller i perioder
har hatt lavere lønn, kommer dårligere ut,
sier Stugu.
Ta ut pensjon tidligst mulig
Dersom du har tilstrekkelig opptjening
ved fylte 62 år, viser beregningen at det
kan lønne seg å ta ut pensjon tidlig, samtidig som du fortsetter å jobbe så lenge
som mulig.
– Beregninger vi har gjort viser at dersom
du lever så lenge som Statistisk sentralbyrå
(SSB) har beregnet, kan det lønne seg å

ta ut pensjon fra fylte 62 år og få denne
utbetalt i tillegg til lønn fra arbeidsgiver,
se tabell 2. Totalt sett får du tilnærmet
den samme totale utbetalingen fra 62 år
og frem til du dør, som dersom du venter
med å ta ut pensjon frem til du faktisk
går av. Forskjellen er at du får en høyere
utbetaling de første årene, og lavere utbetaling etter avsluttet arbeidsforhold når
du kombinerer utbetaling av pensjon og
lønn. Tror du imidlertid du kommer til å
leve lenger enn hva statistikken viser, bør
du vente med å få utbetalt pensjon til den
dagen du slutter å jobbe, sier Stugu.
Mange vil få en høyere skatteprosent og
kanskje passere grensen for toppskatt ved
å kombinere utbetaling av pensjon
sammen med lønn.
– Det gjelder å være klar over at
pensjonen kommer på toppen av den
lønnen du har, og du blir skattet for alt
sammen. Dette har vi tatt hensyn til i
tabell 2, der du allikevel kommer gunstig
ut ved å ta ut pensjonen tidlig. Igjen må
jeg understreke at hva som egentlig lønner
seg for den enkelte, er avhengig av hvor
gammel du kommer til å bli, sier Stein.
– Og før du velger å ta ut pensjon tidlig,
må du tenke gjennom om du kan klare
deg på lav pensjon når du ikke kan jobbe
mer. Husk at du kan bli både 90 og
95 år ...

Tabell 1
Lønn 350000
Fra 62
Fra 63
Fra 63
Fra 67
Fra 67
Fra 70
Fra 70
Fra 75

Pensjon brutto
Ikke lov å gå av
155500
155500
191000
191000
229500
229500
332500

Inntekt brutto

Samlet brutto

0
350000
0
350000
0
350000
0

155500
505500

Lønn 500000
Fra 62
Fra 62
Fra 67
Fra 67
Fra 70
Fra 70
Fra 75

183500
183500
241000
241000
289000
289000
419000

0
500000
0
500000
0
500000

183500
683500
241000
741000
289000
789000
419000

Pensjon netto Kun inntekt netto

Samlet netto

155 000
260000

360000

260000

381000

260000

404500

350000

459500

350000

494000

350000

521500

176000
541000
229500
579500
332500

198500
258500

171500
204500
228500
318000

Forutsetninger:
Grunnbeløp: 75641
Født 1949
Enslig
Uten AFP
Skatt 2010-regler, ingen særskilte fradrag. Skaatebegrensningsregler tatt med i beregningen ved lav pensjon
Beregnet i faste lønnskroner
Viktige momenter:
AFP kommer i tillegg, tas ut med 19 200 kroner mer i året før fylte 67 enn etter
AFP vil også stige med utsatt avgangsalder (fram til 70 år)
Tjenestepensjon vil sannsynligvis kunne tas ut fleksibelt fra neste år, men avkortes kraftig, gjelder kun menn
* Kilde Banklovkommisjonens forslag
Avkorting tjenestepensjon, -48 prosent ved uttak ved 62 i stedet for 67 år, forutsatt ytelsespensjon og 3,5 prosent lønnsvekst (-38 prosent
uten lønnsvekst)
* Kilde Banklovkommisjonens forslag
Pensjon går opp med lønnstigning - 0,75 prosent, det vil si at tidlig uttak av pensjon gir litt dårligere resultat ved sammenlikning enn
eksemplene viser
AFP
Lønn 350000
Lønn 500000

Tatt ut ved 62
43804
58120

Tatt ut ved 67
55332
73623

Tatt ut ved 70
65746
87628

AFP-tillegget varer resten av livet og består av et tillegg beregnet på grunnlag av 0,314 prosent av lønn og et særskilt tillegg på 10 400 kroner
(skattefritt, tatt ut ved 62 år, født 1949, fast kroneverdi). AFP-tillegget forutsetter at du tar ut minst 20 prosent folketrygd og tar ut enten 0
eller 100 prosent. Utbetales med 19 200 kroner mer før 67 enn etter, eksempelvis 350 000 kroner, omtrent 58 500 kroner i året før 67 år,
39 300 kroner etter, ved uttak fra 62 år. Beløpene i Tabell 1 er før justering for at nivået er forskjellig før og etter 67 år.
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Tabell 2
Lønn 350000
Alder
Fra 62
Fra 63
Fra 63
Fra 67
Fra 67
Fra 70
Fra 70
Lønn 500000
Fra 62
Fra 62
Fra 67
Fra 67
Fra 70
Fra 70

Ant. Gjenv.
Ant. Gjenv. ”Oppspart” ”Oppspart” ”Oppspart” ”Oppspart” ”Oppspart” ”Oppspart”
Leveår
Leveår
netto
netto
netto
netto
netto
netto
Kvinne 84 år * Mann 80,5 år* Kvinne (1)
Mann (1) Kvinne (2)
Mann (2) Kvinne (3)
Mann (3)
22
18,5
21
17,5
3255000
2712500
21
17,5
4075000
3532500
4032000
3416000
17
13,5
17
13,5
4690000
4302500
4599000
3904250
14
10,5
14
10,5
5715000
5172500
5446500
4541750

22
22
17
17
14
14

18,5
18,5
13,5
13,5
10,5
10,5

3773000

3172750
5213000

4612750

5226500

4510750

6077000

5476750

5649000

4849250

7517000

6916750

7062000

5949000

Tabell 2
Tallene viser utvikling i samlet pensjonsutbetaling med en årslønn på henholdsvis 350 000 og 500 000 frem til du går av med pensjon. Gjenværende leveår er beregnet ut i
dra tall fra statistisk sentralbyrå (SSB) som beregner at de som er 62 år i dag vil bli henholdsvis 84 år som kvinne, og 80,5 år som mann.
Utviklingen i samlet utbetaling i forhold til gjenværende leveår er forsøkt vist i tabellen og to tilhørende illustrasjoner.
1* Her er forsøkt beregnet samlet nettolønn dersom man går av ved 62 år og frem til statistisk død
2* Her er forsøkt beregnet samlet nettolønn dersom man tar ut pensjon og jobber frem til 67, 70 eller 75 år frem til statistisk død
3* Her er forsøkt beregnet samlet nettolønn dersom man jobber uten å ta ut pensjon frem til 67, 70 eller 75 år frem til statistisk død

Illustrasjon 1

Illustrasjon 1
Tallene er hentet fra Tabell 2. Alle grafer viser samlet utbetalt fra fylte 63 år
og frem til statistisk død.
Blå graf viser hva kvinne eller mann samlet vil få utbetalt ved å gå av 63 år
gammel og frem til man statistisk dør. Forutsetningene er en bruttolønn frem
til pensjonsalder på 350 000 i året, noe som gir en årlig netto
pensjonsutbetaling på 155 000 i året. Er du kvinne lever du statistisk i 21 år
etter fylte 63 år og vil samlet ha mottatt 3 255 000 kroner.
Rød graf viser hva du samlet får utbetalt dersom du fortsetter å jobbe frem til
du er 67 år og samtidig tar ut pensjon. Som kvinne vil du netto i samme
tidsperiode motta 4 690 000 kroner. Menn har samme utgangspunkt, men
på grunn av statistisk kortere levealder blir samlet beløp noe mindre.
Brun graf viser hva du netto får utbetalt dersom du venter med å ta ut
pensjon, jobber frem til 67 år, og deretter tar ut en høyere årlig pensjon. Som
du ser gir dette som kvinne marginalt mindre (91 000 kroner) samlet
utbetalt.
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Illustrasjon 2

Illustrasjon 2
Tallene er hentet fra Tabell 2. Alle grafer viser samlet utbetalt fra fylte 62 år og
frem til statistisk død. Den viser den samme utviklingen som i illustrasjon 1, men
tallene er forsterket ved å vise hva som skjer når du jobber frem til fylte 70 år.
Blå graf viser hva kvinne eller mann samlet vil få utbetalt ved å gå av 62 år
gammel og frem til man statistisk dør. Forutsetningene er en bruttolønn frem til
pensjonsalder på 500 000 i året, noe som gir en årlig netto pensjonsutbetaling på
171 500 i året. Er du kvinne lever du statistisk i 22 år etter fylte 62 år og vil
samlet ha mottatt 3 773 000 kroner.
Rød graf viser hva du samlet får utbetalt dersom du fortsetter å jobbe frem til du er
70 år og samtidig tar ut pensjon. Som kvinne vil du netto i samme tidsperiode
motta 7 517 000 kroner. Menn har samme utgangspunkt, men på grunn av
statistisk kortere levealder blir samlet beløp noe mindre.
Brun graf viser hva du netto får utbetalt dersom du venter med å ta ut pensjon,
jobber frem til 70 år, og deretter tar ut en høyere årlig pensjon. Som du ser gir dette
som kvinne noe mindre (455 000 kroner) samlet utbetalt.

Kommentar
Beregningene bekrefter det vi har hatt mistanke om, nemlig at det generelt
sett for ansatte i privat sektor vil lønne seg å ta ut pensjonen tidligst mulig.
Du vet aldri når du faller fra, og pengene vil du bare få utbetalt og ha glede
av så lenge du lever.
Av: Andreas Moen, advokatfullmektig i Parat

Det kan også legges til at de fleste vil ha mer glede av pengene så
lenge de har helse til det. Helsa blir som kjent ikke bedre med
årene. Og dersom man bor på offentlig pleiehjem de siste årene,
vil uansett store deler av inntekten gå tilbake det offentlige. Da
spiller det liten rolle for den enkelte om pensjonsutbetalingen er
høy eller lav.
Ingen fasitsvar
Her er det imidlertid mange faktorer å ta hensyn til. For
eksempel vil dette ikke gjelde for personer som har høy inntekt
på slutten av karrieren og lavere inntekt tidlig i karrieren. Disse
bør, etter dagens system, hvor de 20 beste av 40 års opptjening er
avgjørende for pensjonen, sørge for å få flere gode år. I
eksempelet er det forutsatt full opptjening (man har allerede de
20 beste årene på plass). Det vil heller ikke gjelde dersom du har
god helse og utsikter til å bli eldre enn de fleste. Risikoen ved å
ta ut pensjon tidlig er at du kan komme i en situasjon hvor du i
mange år som pensjonist har lav pensjon. Hvis du som 62-åring
fortsatt har friske og raske foreldre, bør du med andre ord vente
lengst mulig.
Uansett vil det i privat sektor selvfølgelig lønne seg økonomisk å
jobbe så lenge som mulig. Man hever da lønn på toppen av
pensjonen man tar ut. I privat sektor går man ikke lenger «av»
med pensjon. Man velger selv når man skal ta ut pensjon, og

Andreas Moen

man velger selv hvor lenge man vil jobbe. Helt uavhengig av
hverandre.
Reglene tilgodeser de rikeste
Fleksibiliteten som nå er innført kommer imidlertid stort sett de
rikeste til gode. Det er grovt sagt bare de med litt over
gjennomsnittlig inntekt over minst 20 år som kan velge å ta ut
pensjonen allerede ved 62 år. Grunnen til dette er at retten til
pensjon ved 62 år må være så god at den tilsvarer minimum
minstepensjon (får nytt navn: garantipensjon) ved 67 år. Mange
med dagens opptjeningsmodell ender opp med minstepensjon
(garantipensjon) og kan derfor ikke begynne uttaket før fylte 67 år,
se tabell 1.
OBS!
Under ny opptjening, som innføres gradvis for årgangene 1954
til 1963, vil 18,1 prosent av all brutto arbeidsinntekt helt fram
til fylte 75 år (opp til et visst beløp) gå inn i
pensjonsbeholdningen. Da vil insentivene til å fortsette å jobbe
bli enda klarere.
I beregning fra NAV er det tatt hensyn til at beregnet
gjenstående levetid øker for hvert år man blir eldre. Statistisk
sentralbyrå (SSB) har laget en utregning for levealder som du
finner på www.ssb.no/dode
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Dansker lykkes ikke i Norge
Danske «gule» fagforeninger organiserer individuelt, bruker ikke streik, kaller
seg upolitiske og skilter med lav kontingent. Stor suksess i Danmark, men de
får ikke medlemmer i Norge.
Av: Henrik Pryser Libell

Stefan Winther, leder

Da den første gule fagforeningen,
Kristelig Fagforening (Krifa), startet opp i
Norge våren 2008, erklærte de at målet
var 10 000 medlemmer på fem år. Etter
tre år er resultatet heller slunkent, da
resultatet i dag viser 800 medlemmer.

kjent. Vi opplever gode tilbakemeldinger
fra steder der vi blir kjent. Folk er ikke
opptatt av fagforeningen sin i det daglige,
kun når de skifter jobb eller når de
opplever problemer på arbeidsplassen, sier
Winther.

Kulturforskjeller
Krifa oppgir at de har nærmere 110 000
medlemmer i Danmark.
– Det har vært vanskeligere å starte opp
fagforening i Norge enn vi først trodde.
Det er vanskelig å bli kjent som ny
fagforening, innrømmer Stefan Winther,
leder for Krifa. Selv er han dansk og
pendler mellom hjemmet i Danmark og
kontoret i Oslo.

Nei til streik
Winther mener også at streiken i vår
skaffet medlemmer. Krifa er nemlig imot
streik. Striden om de private barnehagene
gav foreningen noen nye medlemmer.
– Utdanningsforbundet var ute i pressen
og uttalte seg på måter som fikk de private
barnehagene til å føle seg angrepet, sier
han, og mener det fikk noen av
forbundets medlemmer til å gå over til
Krifa.

– Vi har brukt de erfaringer vi har fra
Danmark og oversatt dem til norske
forhold. Men lønnsforhandlinger er helt
annerledes i Norge enn i Danmark, så vi
har også måttet tilpasse oss, sier han til
Parat.
Fagforening på Internett
Krifa markedsfører seg primært på
Internett, ikke minst på Google og
Facebook, ifølge dem selv. Vervingen har
ikke vært den suksessen de regnet med.
Da Krifa startet opp i 2008, lovet de Parat
å publisere medlemstall etter ett år. I 2009
holdt de tallene tilbake. Først i år gikk de
ut med offisielle medlemstall. Overfor
danske medier har han medgitt at
organisasjonen i Norge går med
underskudd, men vil ikke si hvor mye.
– Den lave rekrutteringen tyder på at
dere ikke har slått igjennom?
– Det vil jeg ikke si. Det er vanskelig å bli
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– Krifa er partipolitisk nøytral og svært
varsomme med å ha faste holdninger på
vegne av medlemmene, sier Winther.
– Dere vil ikke drive politikk, men gir
råd til medlemmer om arbeidslov. Er
dere ikke da gratispassasjerer på et
lovverk andre fagforeninger har
kjempet fram?
– Vi mener vi ikke er gratispassasjerer. Vi
jobber gjerne politisk, men ikke
partipolitisk. Vi er svært forsiktige med å
innta holdninger på vegne av
medlemmene i saker som for eksempel
barnehager, svarer Winther, men vedgår at
den norske filialen i dag ikke jobber med
arbeidslivsrelaterte spørsmål på noe nivå.
Nei til lønnskamp
– Dere profilerer dere på å være «mot
LO» og at dere organiserer i flere fag og
bransjer samtidig. Men på en måte

for Krifa.

ligner dere vel egentlig på Parat, som
også er flerfaglige og LO-kritiske?
– Jeg er enig i at vi ligner på Parat i det
ytre, men det er likevel en forskjell i
ideologien bak. Krifas grunntanke er at
vi oppnår best vilkår for arbeidet ved
å fokusere på de tingene vi arbeidstakere
har til felles med arbeidsgiverne, og å
bruke disse felleselementene til å løse
konflikter. Parat er en del av en tradisjon
der man tenker at man må stå sammen
for å ta opp kampen, men i Krifa mener
vi konflikten ikke er nødvendig. Derfor er
vi ikke så opptatt av et nettverk av
tillitsmenn. Vi er mer opptatt av de
individuelle medlemmene, sier Winther.
Han ser ikke for seg at Krifa noen gang vil
delta i sentrale lønnsforhandlinger, og han
sier organisasjonen ikke ønsker å bruke
streikevåpenet.
– Vi mener streik ikke er et
hensiktsmessig virkemiddel i moderne tid,
og det finnes bedre måter å løse
arbeidslivskonflikter på. I stadig større
grad blir arbeidstaker og arbeidsgiver
gjensidig avhengige av hverandre, sier den
dansk-norske fagforeningslederen.
YS hindrer gul vekst i Norge
Billig medlemskap og statens
arbeidsledighetsordning knyttet til
fagforeninger oppgis som hovedårsak til at
Danmark har så mange «gule
fagforeninger», men også antipatien mot
det danske LO. I Norge har YS vært et
reelt alternativ for de som mener båndene
mellom Arbeiderpartiet og LO er for
sterke.
– Krifa kan neppe kalles en utfordrer til

LO. Både YS og Akademikerne er allerede
reelle alternativer til LO, uttalte FAFOforsker Kristine Nergaard da den første
gule fagforeningen kom til Norge i 2008.
Hun er skeptisk til hva fagforeninger kan
gjøre uten streik.
– Uten streikevåpenet er det jo ikke mye
forhandlingsstyrke en har igjen som
fagforening. Du kan true med at
motivasjonen mangler om ikke lønnen
går opp, men det har ikke samme effekten
som å kunne holde igjen varen
arbeidstakere selger, nemlig sin
arbeidskraft, sier Nergaard.
Gule og billige
Nergaard peker på at den viktige
forskjellen mellom Danmark og Norge
som forklarer den «gule suksessen» i
Danmark, er at arbeidstakere i Danmark
må være medlem i en fagforening for ta
del i arbeidsledighetstrygdsystemet.
Gule fagforeninger er ofte den «billigste»
løsningen for å inneha et godkjent
medlemskap, og dermed ha rett til
arbeidsledighetstrygd dersom dette skulle
bli nødvendig. Det finnes en rekke
alternativer, og de største er organisasjoner
som dansk Kristelig Fagforening, Det
Faglige Hus, Frie funksjonærer
fagforening og ASE. Disse fagforeningene
har det til felles at de mangler
tillitsmannsapparat, ikke driver politisk
arbeid og har lav kontingent.

generelt økt utrygghet i arbeidslivet.
– Fellesskaps- og solidaritetsfokus
rapporteres også av trendanalytikere. I
dette bildet har jeg problemer med å se at
de «gule fagforeningene» skal klare å bryte
igjennom og utgjøre en reell utfordrer
overfor de etablerte hovedorganisasjonene,
og dermed kunne påvirke arbeidslivet i
særlig stor grad, sier Hans Erik.
Påvirke lovene
Han tror norske arbeidstakere vil se at
organisasjoner som Krifa drar fordeler av
et system som de ikke er med på å
utforme.
– Rent prinsipielt mener jeg jo at en
arbeidstakerorganisasjons oppgave er å
ivareta både kollektive og individuelle
rettigheter. Det gjør vi både gjennom å
forsvare allerede opparbeidede rettigheter
og jobbe for en utvikling av de kollektive
avtalene. Det skjer gjennom arbeid for
utvikling av lovområdet, og ikke minst
ved å påvirke hvordan rettspraksis på
eksisterende rettsområder skal være ved å
prøve saker i rettssystemet, sier Hans-Erik,

som mener det i tillegg er en rekke andre
samfunnsområder en
arbeidstakerorganisasjon har ansvar for å
engasjere seg i, som for eksempel i forhold
til lønnet omsorgspermisjon i fødsel og
syke foreldre.
Kollektive tradisjoner
Skjæggerud tror at YS i Norge kan være
en del av forklaringen på hvorfor gule
fagforeninger ikke slår igjennom med sin
anti-LO-retorikk.
– En annen forklaring kan være den
kollektive tradisjonen i Norge og at den
nordiske modellen, med
trepartssamarbeidet i sentrum, har stått
spesielt sterkt i Norge, kanskje sterkere
enn i Danmark. Alle parter har sett seg
tjent med det, og i dette bildet passer ikke
de «gule fagforeningene» inn siden de ikke
er opptatt av de store økonomiske
sammenhengene. Kombinert med
samfunnsengasjement tror jeg våre
medlemmer har klare forventninger om at
vi skal ivareta enkeltmedlemmets behov
for trygghet, sier Hans Erik Skjæggerud.

Kollektiv styrke
Parat-leder Hans Erik Skjæggerud tror
ikke gule fagforeninger vil slå igjennom i
Norge. Den kollektive tradisjonen mener
han står for sterkt.
– Det siste tiåret medførte økt grad av
individualisering. Det var i denne
perioden de «gule fagforeningene» skulle
slått igjennom i Norge hvis de hadde
grunnlag for det. Det har de ikke gjort, og
nå svinger pendelen andre veien igjen,
mot mer fellesskaps- og solidaritetsfokus,
sier Hans Erik.
Skjæggerud tror pendelsvingingen kan
henge sammen med finanskrise og en

Stefan Winther er leder for

Krifa i Norge og mener arb

eidskonflikter ikke er nødven

dig.
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Ansattes representant i styret
I dag er det slik at ved de fleste virksomheter i privat sektor kan de ansatte kreve representasjon
i virksomhetens styrende organer dersom det er flere enn 30 ansatte i bedriften.
Av: Vetle W. Rasmussen, advokat i Parat

Det er Parat-medlemmer som er valgt av
de ansatte til å representere deres stemme
i bedriftens styre. De representerer da ikke
bare medlemmene, men alle ansatte i
bedriften. De ansatte som er valgt er
fullverdige styrerepresentanter på lik linje
med de øvrige i styret, og innehar et
spennende, ansvarsfullt verv som gir
innsikt og medvirkning i viktige
beslutningsprosesser ved arbeidsplassen. I
styrearbeidet er de med på å foreta
beslutninger som vil kunne ha stor
innvirkning på arbeidshverdagen til de
ansatte.
Styreansvar
Ansatterepresentantene som velges inn i
bedriftens styre påtar seg et ansvar overfor
den gruppen de representerer og overfor
eierne av virksomheten. Det enkelte styremedlem har egne lovpålagte handlingsplikter, og det samlede styret er ansvarlig
for forvaltningen av virksomheten og realisering av de mål eierne fastsetter i generalforsamlingen. Dette innebærer at styret
er ansvarlig for organisering av virksomheten, forretningsstrategi og fastsettelse av
planer og budsjetter.
Interessemotsetninger
I mange sammenhenger vil det oppstå
interessekonflikter mellom eiernes og de
ansattes interesser, og dette byr på utfordringer for ansatterepresentantene. Noe
forenklet innebærer det ikke nødvendigvis
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at de ansatte er i en interessekonflikt mellom virksomheten og de ansattes interesser. Bakgrunnen for dette er at partene i
styret naturlig nok vil ha ulikt syn på hva
som er i virksomhetens interesse. Dersom eierne for eksempel ønsker å frigjøre
kapital til utbytte, vil det kunne gå på
bekostning av langsiktige investeringer for
utvikling av virksomheten. Selv om eierne
gjennom generalforsamlingen vil ha det
siste ordet, er det styrets oppgave å ivareta
alle eiernes interesser, også mindretallet.
Det innebærer at de ansatte vil kunne
hevde at det i eksemplet over er i virksomhetens interesse å beholde alle eller deler
av midlene i selskapet.
Mistillit
Dersom styrerepresentanten ikke skjøtter
sin individuelle handlingsplikt, vil vedkommende kunne møtes med mistillit og
dermed miste sitt verv. Dette gjelder derimot ikke for ansatterepresentanter som
verken kan avsettes av styret eller av de
ansatte som har valgt vedkommende.
Økonomisk og strafferettslig ansvar
Manglende utførelse av den individuelle
handlingsplikten vil kunne medføre at en
styrerepresentant stilles økonomisk eller
strafferettslig ansvarlig for å ha opptrådt
uaktsomt. Uaktsomhet innebærer at vedkommende forsto eller burde ha forstått
at en skulle handlet annerledes. Representanten har i dette tilfellet ikke opptrådt
som en kyndig og omtenksom person og

vil derfor være å bebreide for sin handling
eller unnlatte handling.
I lovens forarbeider ble det uttrykt at
styrets plikter ble lovfestet i større
utstrekning for å gjøre det lettere å
pålegge styremedlemmene
erstatningsansvar. Det finnes få eksempler
på styremedlemmer som er stilt
økonomisk eller strafferettslig ansvarlig,
men aktsomhetsnormen synes å være
streng hva gjelder styremedlemmenes
ansvar i forhold til å holde seg orientert
om virksomhetens økonomi. Styret har en
plikt til å påse at virksomheten har en
forsvarlig egenkapital ut ifra den risiko de
til enhver tid er eksponert for. Dersom
styret fortstetter driften som normalt,
etter at de burde forstått at virksomheten
ikke ville være i stand til å dekke sine
forpliktelser, vil de kunne stilles personlig
erstatningsansvarlig for de forpliktelser de
inngår på virksomhetens vegne. Her kan
det påløpe et betydelig ansvar, noe som
innebærer at det er svært viktig at
ansatterepresentantene tilkjennegir sin
uenighet når de mener det er grunnlag for
det. Denne uenigheten bør kreves ført
som protokolltilførsel i styreprotokollen
der det tydelig fremkommer at
vedkommende er uenig i styrets vedtak.
Styret skal også ha en kontrollfunksjon
overfor virksomhetens øvrige ledelse på
vegne av eierne. Dette innebærer en plikt
til å påse at drift, regnskap og

formuesforvaltning blir kontrollert på
betryggende måte og påse at virksomheten
drives innenfor gjeldende lovverk.
Viktig og ansvarsfullt verv
Ansvaret til ansatterepresentantene er stort og
vervet de er valgt til å utføre er viktig både for
de ansatte som kan ta del i styringen av egen
arbeidsplass, men også for styret som gjennom
den ansatte får en nærmere relasjon til den innsatsen de ansatte gjør, og styret vil kunne dra
nytte av den erfaring den ansatte har i sitt daglige virke på arbeidsplassen.

«Medvirkning og medbestemmelse i
arbeidslivet». Denne utredningen har vært ute
på høring og Parat har gjennom YS fremmet
våre synspunkter. Parat gjennomførte en bred
organisatorisk behandling av utredningen, der
et nedsatt utvalg i sekretariatet behandlet
innspill som kom fra de tillitsvalgte. De mest
sentrale innspillene som Parat fremmet, la
særlig vekt på arbeidsgivers informasjonsplikt,
tilrettelegging for krav om representasjon og
valg av representanter. Etter Parats mening er
dette viktige virkemidler for å ivareta en god
representasjon blant ansatte i norsk næringsliv.

Medbestemmelse på dagsorden
I år har medbestemmelse blitt satt på dagsorden
etter at Arbeidsdepartementet fikk overlevert en
utredning om temaet, NOU 2010:1

Parat anser medbestemmelse som et tema av
stor betydning for mange av våre medlemmer,
og dette vil derfor få stort fokus fra Parat i
tiden fremover.

Kurs i
styrearbeid
Parat arrangerer 3. til 4. november
kurs i styrearbeid for ansatterepresentanter.

Parat

Kurset gir en praktisk innføring i styrearbeidet, og skal gi
deltakerne nyttig kunnskap for å utføre sin jobb i styret.
Kurset gjennomføres ved en blanding av undervisning,
diskusjon og oppgaveløsning. Kurset vil også kunne være en
nyttig arena for å utveksle erfaringer med andre
Parat-medlemmer.

Under kurset vil følgende temaer bli
gjennomgått:
Styrets sammensetning, myndighet og ansvar. Herunder
styrerepresentantenes rolle, mandat, forhold til daglig leder.
Habilitetsreglene i styrets saksbehandling.

Valgordninger i forbindelse med opprettelse og videreføring av
ansatterepresentasjon i ulike organisasjonsformer.
Grunnleggende regnskapsforståelse.
Dersom du er interessert i kurset kan du ta kontakt med
kursansvarlig Marianne Hårtveit:
E-post: marianne.haartveit@parat.com, telefon 971 67 293.
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Regionmøter med suksess
Det har vært et nesten overveldende oppmøte på regionmøtene rundt om
i landet. Det med Region Midt som startet tidlig i september i Trondheim,
deretter fulgte Region Sør med møte i Tønsberg, Region Vest i Bergen,
Region Nord i Tromsø og ble avsluttet med Region Øst som avholdt sitt
møte i Sarpsborg.

Oppfordring til
miljøsertifisering
Parat er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.
Det innebærer at vi arbeider systematisk med å
redusere energiforbruk og papirforbruk i tillegg
til å prioritere leverandører med miljøvennlige
produkter ved innkjøp.
Parats oppfordrer alle tillitsvalgte til å arbeide
for at deres virksomhet eller etat, lar seg miljøsertifisere. Miljøfyrtårnsertifisering er en enkel
og rimelig vei til synligere miljøprofil. Mange
opplever forbedringer innen arbeidsmiljø med
bedre trivsel og redusert sykefravær som positive
virkninger av en slik prosess.
For mer informasjon og hjelp, kan du lese mer
på sidene til Teknologisk Institutt: teknologisk.
no og på nettsidene til Stiftelsen Miljøfyrtårn:
miljofyrtarn.no.

– Aldri før har så mange tillitsvalgte vært med på regionmøte, sier
Marianne Hårtveit, Bjørg S. Skuthe og Toril Mølbach, regionkonsulenter i
Region Sør.
Det er på slike møter man treffer andre og kan danne nettverk. I tillegg var
det mange gode emner på konferansene. Hovedemnet denne gangen var
Parats flaggsak – pensjon. Det ble en skikkelig gjennomgang med
pensjonsekspert Aleksandra Plathe.
I etterkant av regionmøtet i sør var det lagt opp til et medlemsmøte med
foredrag av doktor i humor, Stein Tyrdal. Nesten 100 medlemmer hadde
funnet veien til Hotell Klubben i Tønsberg for å få med seg foredraget
«Humor som medisin i en stresset hverdag». På en morsom måte loste han
medlemmene gjennom daglige problemstillinger som kan løses opp med
humor. En båttur i skjærgården ble det også tid til.
Forbundsleder Hans Erik Skjæggerud og nestleder Vegard Einan orienterte
om flere av sakene som skal opp
på Representantskapsmøt i
november. Det ble i tillegg en
god diskusjon rundt ny flaggsak
for 2011.

Kongens Fortjenestemedalje
Tidligere styremedlem i Parat Media, Inger Marie Solheim, har mottatt
HMK Fortjenestemedalje for sin jobb i Drammens Tidende gjennom mange
år. I tillegg har Solheim vært samfunnsengasjert på en rekke andre område
Innsatsen i frivillige organisasjoner har bestått av arbeidet i Betzy Krisesenter
som er et senter for voldtatte og mishandlede kvinner. Soroptimistklubben er
en verdensomspennende organisasjon for yrkesaktive kvinner som engasjerer
seg i å fremme menneskerettigheter med spesielt fokus på kvinner, miljø og
helse. Solheim har tidligere mottatt Norges Vels medalje for 25 års ansettelse i
Drammens Tidende.
Inger Marie Solheim mottar HMK Fortjenestemedalje fra Drammens ordfører Tore
Opdal Hansen og er invitert til møte med Kong Harald senere i år.

20 - 2010 Parat

AKTIV PARAT

Samfunnsansvar i fokus

Naturkatastrofer

YS har samfunnsansvar som et hovedsatsingsområde i 2010
og gjennomførte en konferanse med aktuelle foredragsholdere i september. Hovedtillitsvalgt i Parat Bama fortalte om
prosjektet med opplæring av fagorganiserte de bidrar med
penger til i Costa Rica.
Av: Trygve Bergslan

Parat Luftfart deltok på en konferanse på
Island i september. Konferansen samlet nesten 300 deltakere fra hele verden. Erfaringene
fra vulkanutbruddet ble brukt til å diskutere
hvordan beredskapen for fremtidige naturkatastrofer kan forbedres.

Care og Etisk Handel
I tillegg til det konkrete prosjektet de
ansatte i Bama utfører, holdt Marte
Gerhardsen et engasjert foredrag om
arbeidet Care gjør i samarbeid med
Finansforbundet i Mali.

Det var Norwegianpilotene Oddbjørn Hoelsether og Thor Espen Braaten, i tillegg til Jan
Levi Skogvang fra SAS som var Parat Luftfarts representanter på konferansen.

Gunelie Winum møtte som
representant for organisasjonen Etisk
Handel der YS ble medlem tidligere i år.
Organisasjonen skal fungere som et
kompetansesenter innen etisk handel og
samfunnsansvar i forhold til
leverandørkjeden.

Gjennom noe av den fremste ekspertise på de
forskjellige områder, forsøkte man å gi svar på
hva som skjedde i forbindelse med utbruddet
på Eyjafjallajølulen, hvorfor det europeiske
luftrom ble stengt, hvilke prosedyrer som ble
fulgt og hva man har lært av alt dette. Det
ble også gitt informasjon om hvilken effekt
asken har på fly og om dette kan reduseres,
og hvilke skritt man må ta for å forsøke å
minske den trusselen som vulkanaske utgjør
for luftfarten.

Fasadepussing og egeninteresse
Det var flere aktuelle tema som ble
presentert, slik som: Samfunnsansvar i
forhold til lov og avtaleverk,
miljøfyrtårnsertifisering,
samarbeidsforum mot svart økonomi i
tillegg til innlegg fra statssekretær Roger
Ingebrigtsen i forsvarsdepartementet
som beskrev etiske innkjøpsrutiner i
forsvaret.Forsker og filosof Henrik Syse
rundet av konferansen med å stille
spørsmål ved hvordan forholdet er
mellom fasadepussing, egeninteresse og
samfunnsansvar. Han mener svaret kan

bestå av flere av disse elementene, men
tror at en arbeidstagerorganisasjon som
YS er en viktig aktør i forhold til å
kommunisere viktigheten av et
engasjement på flere ulike nivå i
organisasjonene og ute i bedriftene. YS
lederen var inne på noe av det samme i
sin åpningstale.
–YS har jobbet med samfunnsansvar
lenge i forhold til faglige rettigheter,
inkluderende arbeidsliv, likestilling,
utdanning og miljø. Nå skal vi arbeide
mer systematisk og øke bevisstheten om
samfunnsansvar i hele organisasjonen, sa
Tore Eugen Kvalheim.
Parat sin hovedtillitsvalgt i Bama, Jostein
Hestøy (til høyre) og administrerende direktør i
Bama, Rune Flaen fortalte om arbeidet med
samfunnsansvar på Costa Rica.

Støtt årets TV-aksjon
Parat sammen med en rekke YS-forbund støtter årets TV-aksjon. TV-aksjonen arrangeres 24. oktober og pengene går til Flyktningehjelpen sitt arbeid i rundt 20 land,
fordelt på Afrika, Asia, Amerika og Europa. I følge Flyktninghjelpen driver de flyktningleirer med flere tusen mennesker. De deler ut telt og setter opp midlertidige hus.
De gir skolegang til 100 000 barn. De deler ut mat, vann og såkorn til millioner av
mennesker hvert år. De hjelper hjemvendte flyktninger å få tilbake hus, eiendom og
arbeid. Utenfor Norge er Flyktninghjelpen kjent som NRC
(Norwegian Refugee Council).
Foto: Flyktninghjelpen
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IFS-kongressen 2010
Tekst og foto: Frode Sandberg

Parat i Mexico
I august deltok Parat på ITFs verdenskongress i Mexico City sammen med flere
andre YS-forbund. Det er første gang
kongressen arrangeres i Latin-Amerika.
ITF (International Transport Workers
Federation) samler fem millioner medlemmer gjennom nasjonale arbeidstakerorganisasjoner over hele verden. YTF, Det
norsk maskinistforbund og Parat representerer til sammen 13 260 medlemmer
fra norsk transportsektor, og er en betydelig norsk samferdselsorganisasjon.
ITF- kongressen har behandlet en rekke
resolusjoner for hva som skal være ITFs
politikk de neste fire årene. De enkelte
forbundene tar nå resolusjonene med hjem
for lokal behandling og iverksettelse. Fokuset til ITF er omstilling til en mer klimavennlig transportsektor som må gå hånd i
hånd med bevaring av arbeidsplasser.

Engelsk versjon av
arbeidsmiljøloven
Ketil Mæland-Johansen har sendt et godt
tips fra Bergen kontoret. Arbeidsmiljøloven
er laget i en engelsk versjon som du finner
her: www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=92156
– Kjekk å ha når
«turistengelsken»
ikke strekker til i
møte med medlemmer, arbeidsgivere,
motparter og andre
som ikke snakker
norsk, i følge Ketil.
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Representanter fra internasjonal fagbevegelse var i juni samlet i Vancouver, Canada, for
å diskutere reformer i den globale økonomien og sosial rettferdighet. I følge IFS (Internasjonale Faglige Samorganisasjon) har den globale, økonomiske krisen ført til at 34
millioner jobber har forsvunnet på verdensbasis. Enda flere mennesker opplever fattigdom. IFS, eller ITUC (International Trade Union Confederation) ble etablert i 2006.
IFS består av 312 medlemsorganisasjoner (hovedorganisasjoner), med til sammen 176
millioner medlemmer i 155 land. De norske
medlemsorganisasjonene i IFS er YS, LO og
Unio.
Fra venstre: Jorunn Berland, forbundsleder i
Finansforbundet og 2. nestleder i YS, Knut Roger
Andresen, politisk og internasjonal rådgiver i Delta,
YS-leder Tore Eugen Kvalheim, Per Jostein Ekre,
forbundsadvokat i Parat og medlem av YS
internasjonale utvalg og Gunn Olander,
forbundsleder i Delta og 1. nestleder i YS.

Ryanair Be Fair
Ansatte og tillitsvalgte i Parat får ikke fly
med Ryanair når de er på arbeidsreise
eller på oppdrag for Parat. Det har Parats
hovedstyre bestemt og har senere fått tilslutning fra Finansforbundet, YS og Handel & kontor luftfart.

Europa strategien
mot 2020
Arbeids- og sosialråd Mona Næss har skrevet en rapport om utviklingstrekk i EU og
EØS-samarbeidet første halvår 2010.
Den 3. mars i år la Europakommisjonen
fram sin melding om Europa 2020 En strategi for smart, bærekraftig og inkluderende
vekst. Den demografiske utviklingen medfører at Europas arbeidsstyrke vil synke.
Omtrent 80 millioner ansatte har lav kompetanse i dagens Europa. Etter- og videreutdanningsprogrammer utnyttes kun av de
som allerede har høyere ferdighetsnivå. Det
er beregnet at vi i 2020 vil ha behov for 16
millioner flere i jobb med høyere kompetanse. Behovet for lav kompetanse vil synke
med 12 millioner jobber.

Gjennom medlemskapet i den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF,
støtter Parat kampanjen «Ryanair Be Fair».
Kampanjen går ut på å presse Ryanair til
å anerkjenne flygende personells rett til å
organisere seg. Ansatte i Ryanair har betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn
ansatte i andre flyselskap, og selskapet vil
ikke forholde seg til fagforeninger.
– Retten til å organisere seg er en grunnleggende menneskerettighet. Det vil være
uheldig om ansatte og tillitsvalgte på oppdrag for Parat benytter seg av tjenestene til
et selskap som åpenlyst motarbeider sine
medarbeideres rett til å danne en fagforening, sier Parats leder Hans-Erik
Skjæggerud.

PARAT UNG

Svalbardbesøk
Parat inviterte i juni til sin andre ung-samling
som denne gang ble arrangert på Svalbard. På
programmet var et faglig seminar, en sosial
møteplass og årsmøte. I tillegg fikk deltagerne
med seg mye ny kunnskap om Svalbard.

Deltagerne på UNG-samlingen fikk oppleve
Svalbard i sol store deler av døgnet. Mangel på
nattemørke var en ny opplevelse for mange.

Av: Trygve Bergsland

Den største bosetning på Svalbard er i
Longyearbyen som ligger på øya
Spitsbergen. Svalbards areal tilsvarer
omtrent 16 prosent av Norges totale
landareal og er du i tvil: Svalbard en del
av Kongeriket Norge og ikke et biland.
Bosetting og temperatur
Det er omtrent 2 480 personer bosatt på
Svalbard. En liten gren av Golfstrømmen
holder vestkysten av Spitsbergen åpen for
skipsfart i sommersesongen, og gjør det til
det nordligste isfrie området i verden. Om
sommeren ligger gjennomsnittstemperatur
på seks grader. Vinteren på Svalbard er
mild, februar er vanligvis den kaldeste
måneden med en gjennomsnittstemperatur på minus 12 til 17 grader.
Ingen utlendingslov
Utlendingsloven gjelder ikke på Svalbard
og hvem som helst fra en av statene som
har undertegnet Svalbardtraktaten har rett
til å bosette seg og drive
næringsvirksomhet, jakt og fiske på
Svalbard. Regjeringen legger imidlertid til
grunn at Svalbard ikke skal være et
livsløpssamfunn, og offentlige tjenester
innen helse- og sosialomsorg finnes ikke
på Svalbard.
Lav skatt og høy lønn
Alle skatter, gebyrer og avgifter som
innkreves skal utelukkende komme
Svalbard til gode og kan ikke være høyere
enn det øysamfunnet selv har behov for.

Den norske stat kan derfor ikke overføre
skatteinntekter fra Svalbard.
Inntektsskatten er omtrent 20 prosent og
det beregnes ikke merverdiavgift på varer
som selges. Bruttoinntekten for
yrkesaktive personer på Svalbard,
korrigert for skatt er i gjennomsnitt hele
37 prosent høyere enn på fastlandet.
Næringsvirksomhet
Svalbard er tilknyttet fastlandet via to
fiberoptiske sjøkabler som er 1 400 km
lange og har en samlet kapasitet på 40
GB/s. Dette er en viktig forutsetning for
næringsvirksomheten, som
forskningsvirksomheten, knyttet til
Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS),
Norsk Polarinstitutt, EISCAT, og
internasjonale forskningsstasjoner i
Longyearbyen og Ny-Ålesund. Det
forskes på miljøovervåking, klima,
økosystemer, meteorologi, glaciologi,
arkeologi og geologi. Gruvedriften er også
viktig og i 2009 ble det tatt ut i overkant
av 2,6 millioner tonn kull fra de norske
gruvene.

Svalbard har en nesten komplett lagrekke av
bergarter fra jordens oldtid og frem til i dag.
Flere av de største og best bevarte fossiler av
bregner og øgler fra jordens oldtid og middeltid er
funnet på Svalbard.

Bildet viser uttak av kull helt innerst i Gruve 7.
Longyearbyen får all sin energi og elektrisitet fra
denne gruven. Det er også etablert et kullkraftverk i Barentsburg. De andre tettstedene har kun
kraftforsyning gjennom bruk av dieselaggregater.

Svalbard har et globale frøhvelv med frø
fra 22 nasjonale og internasjonale
genbanker fra hele verden. Frøhvelvet er
også kalt «frøenes Noas ark» og
«dommedagshvelvet».
Kilder: Stortingsmelding nr. 22 (20082009), SSB og Wikipedia.

«Fare for isbjørn»-skiltet er særegent for Svalbard.
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Økt overvåkning
I løpet av høsten skal spørsmålet om Norges forhold til EUs datalagringsdirektiv opp i Stortinget.
Dersom direktivet blir vedtatt vil all din aktivitet på telefon, e-post og bruk av Internett bli overvåket og lagret i to år.
Av: Trygve Bergsland

Datatilsynet mener den foreslåtte
masselagringen er kostnadskrevende og
like mye en sikkerhetsrisiko som et
hjelpemiddel til å avdekke kriminalitet.
Informasjonsdirektør i Datatilsynet, Ove
Skåra, anslår at det er omtrent 250
leverandører av datatjenester i tillegg til
teleleverandørene som får pålegget om å
oppbevare alle personopplysninger i inntil
to år.
– Informasjonssikkerhet blir en
utfordring. Det er vanskelig å se at
nettselskapene vil ha noen egeninteresse i
pålegget, noe som lettere kan føre til at
uvedkommende får tilgang til disse
sensitive dataene. Systematisering av data
er en annen utfordring, slike enorme
datamengder vil være krevende å
systematisere for at de skal ha noen verdi.
Kostnaden for oss brukere vil også bli
formidable. Beregninger utført i Tyskland
tilsier at våre kostnader i Norge knyttet til
datalagringen kan beløpe seg til så mye
som to milliarder kroner, sier Skåra.
Problemet er likegyldighet
Informasjonsdirektøren forteller at de
aller fleste nordmenn tenker: «Dette angår
ikke meg, jeg er en lovlydig borger og det
er bra at myndighetene bruker alle midler
til å ta forbrytere.» Han mener spørsmålet
vi må stille oss er om trusselbildet virkelig
er så alvorlig at vi må godta et slikt
inngrep i ytringsfriheten og personvernet
vårt.
– Undersøkelser viser at vi har stor grad
av aksept for politiets behov, i forhold til
for eksempel behovet arbeidsgiver har til
kontroll. Det er dessverre stor
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likegyldighet blant folk flest. Trenden er
at de som skaffer seg kunnskap og ser
omfanget og de åpenbare mulighetene til
misbruk, er langt mer skeptiske til
innføringen av direktivet i forhold til alle
som ikke bryr seg, sier Skåra, som mener
problemet ved innsamling av alle data slik
som her er foreslått er at vi alle er
mistenkte inntil det motsatte er bevist.
Med andre ord det omvendte av hva som
har vært gyldige rettsprinsipper frem til
nå.
Kan føre til mer kriminalitet
Samtlige innbyggere i Norge, uten
unntak, vil bli overvåket ved innføring av
det nye direktivet. Hver gang du ringer til
legen din, sender e-post til banken, sender
en SMS til gamlekjæresten eller logger deg
på Internett, blir du registrert.
Myndighetene vil ved innføringen av
direktivet kontrollere hvem som har
kontakt med hvem og hvor lenge. Det er
foreløpig ikke blitt foreslått at selve
innholdet i kommunikasjonen skal bli
lagret.
– Den italienske filosofen Umberto Eco
har sagt noe klokt jeg har lyst til å sitere:
«Det viktigste er ikke å snakke med de
som vet at de blir overvåket, det viktigste
er å gjøre alle de andre bevisste på at de
blir overvåket.» For å ta stilling til
dataovervåkningen kreves refleksjon og
kunnskap. Det er ikke vanskelig å forstå
at politiet ønsker tilgang til denne type
data, men det vil være naturlig at
skattemyndigheter vil ønske tilgang i
tillegg til en rekke andre offentlige
organer som vil ha gode argumenter for

hvorfor de skal ha den samme tilgangen.
Forsvaret har advart mot så omfattende
datalagring, da dette kan føre til en ny
type kriminalitet, forteller Skåra.
Politisk kamp
Høyre er det eneste partiet på Stortinget
som ikke har tatt standpunkt i saken, og
partiet vil derfor kunne avgjøre
EU-direktivets skjebne. Arbeiderpartiet er
for, mens de andre regjeringspartiene er
imot. Til høsten vil regjeringen legge fram
datalagringsdirektivet for Stortinget. Ap
kan bare få flertall for forslaget dersom
Høyre støtter dem. YS-leder Tore Eugen
Kvalheim har tidligere uttalt at han er
svært betenkt over konsekvensene dersom
EUs datalagringsdirektiv blir innført i
Norge, noe han mener vil uthule
personvernet.
– Vi har ikke behandlet direktivet politisk
i Parat, men jeg deler betenkeligheten til
Kvalheim i forhold til personvernet, sier
leder i Parat, Hans Erik Skjæggerud.

Informasjonsdirektør
i Datatilsynet,
Ove Skåra.

Bryr seg ikke om overvåkning
Forskningsstiftelsen Fafo har gjennomført en stor spørreundersøkelse om
overvåkning i arbeidslivet. Resultatet viser en betydelig tillit til norske
arbeidsgivere i den yrkesaktive del av befolkningen, men også stor grad
av uvitenhet og usikkerhet om hva slags overvåkning man faktisk blir
utsatt for.
Av: Trygve Bergsland

Spørreundersøkelsen «Kontroll og
overvåkning i arbeidslivet», gjennomført
av Mona Bråten, omfatter 6022 ansatte i
norske bedrifter som har forsøkt å gi svar
på hvor utbredt ulike former for kontroll
og overvåkning av ansatte i norsk
arbeidsliv er. Hvilke konsekvenser bruk av
ulike kontroll- og overvåkningsformer har
på arbeidsmiljøet, hvor formalisert bruken
av ulike kontroll- og overvåkningssystemer er og hvilken tillit norske
arbeidstakere har til regelverket på dette
området.

at deres arbeidsplass er under en eller
annen form for teknologibasert kontroll
eller overvåkning. Det vanligste
kontrolltiltaket er elektronisk
adgangskontroll, fulgt av kontroll av
tidsbruk og produktivitet.

Viktig presisering
Det er viktig å understreke at overvåkning
på arbeidsplassen ikke omfattes av
EU-direktivet som er omtalt et annet sted
i bladet. Undersøkelsen forteller allikevel
noe om holdningen vi generelt har til å bli
overvåket.

Krenkende kontroll
68 prosent av de som er spurt i
undersøkelsen svarer at de er «negative»
eller «svært negative» til
kameraovervåkning på jobben. Hver
femte arbeidstager svarer at
internettbruken er overvåket og 16
prosent sier at telefonbruken er overvåket.
Overvåkning av e-post og Internett
oppleves krenkende og arbeidstakere
mener det svekker tillitsforholdet til
ledelsen. Arbeidstakere mener også at slike
systemer gir arbeidsgivere muligheter til å
kontrollere fritida.

Flertallet blir daglig overvåket
Nordmenn flest har sans for overvåkning i
det offentlige rom, som på
bussholdeplasser, stasjoner, i banker eller
postlokaler. Holdningene endres merkbart
når spørsmålene fokuseres inn mot
forholdene i arbeidslivet.
Ifølge spørreundersøkelsen er elektronisk
overvåkning på jobben trolig langt mer
utbredt i privat sektor enn i statlige og
kommunale etater og virksomheter i
Norge. 75 prosent av dem som svarer ja
på spørsmålet om slik overvåkning, jobber
i privat sektor. 58 prosent av de spurte sier

Misbruk av overvåkning
Generelt er norske arbeidstakere lite
bekymret for at personopplysninger skal
komme på avveie og stoler på at
arbeidsgiver behandler slike opplysninger
etter regelverket. Et eksempel på det
motsatte er en renholdsarbeider i NordTroms som fikk sparken etter at GPSovervåkning ble brukt til å kontrollere
pauser og stans i arbeidet. Overvåkningen
ble opprinnelig satt i gang for å registrere
tømming av avfall, men ble brukt til å gi
en ansatt sparken.
– Verken klubb eller tillitsvalgt så for seg

at arbeidsgiver skulle legge fram en logg
på denne måten, sier LO-sekretær Trine
Lise Sundnes, som bistår Mona Bråten
ved fremleggelse av spørreundersøkelsen.
Mona Bråten mener at kunnskapsnivået
om regelverket er lavt. I undersøkelsen
mener bare syv prosent blant
arbeidstakerne at de har god kjennskap til
regelverket for kontroll- og overvåkning i
arbeidslivet.
Til informasjon vil Parat-konferansen som
arrangeres 16. november ta opp temaet:
Datalagring, personvern og overvåkning.
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UTDANNING

Motløshet ble mastergrad
Etter mange år med turbulente tider og sparekniven i flymatbransjen, fløt begeret over for Grete
Dieserud. Da tok hun like godt Norges lover i egne hender og utdannet seg til jurist.
Av: Vigdis Askjem Dahl

Grete Dieserud, hovedtillitsvalgt og med lang
erfaring i en usikker bransje, flycatering. Nå
har hun master i rettsvitenskap, tidligere
juridisk embetseksamen, og er nok en av få
som har både mye praktisk erfaring og
teorien på plass.
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Grete sender en stille takk til himmels.
– Egentlig er det de turbulente tider i
flybransjen som er årsak til at jeg endelig
fikk fullført en høyere utdannelse, sier
Grete Dieserud.
Pakket matpakker
Grete begynte i bransjen allerede mens
hun gikk på videregående skole i Bærum.
Den gang handlet det om å fylle brett og
bokser med brødskiver, kjøttboller og
andre delikatesser som passasjerene kunne
nyte på overfarten fra Fornebu til et sted
ute i verden.
Flybransjen var i vekst og det dryppet
også en god del på underleverandører,
blant annet SAS Catering. Grete trivdes
godt, og etter videregående skole fortsatte
hun i full jobb på samme sted. Da det
senere ble giftermål og husbygging, betød
det mye å ha en god og sikker inntekt.
Engasjert i arbeidsrett
– Jeg hadde jo planer om å ta en høyere
utdannelse, men årene gikk og det passet
liksom ikke inn, sier Grete, som riktignok
gjennomførte bedriftsøkonomistudiet ved
det som i dag heter Handelshøyskolen BI.
Hun tok også et par avdelinger ved det
juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
– Det ble for tøft ved siden av full jobb,
sier Grete.
I 1994 ble SAS Catering kjøpt opp av
Gate Gourmet, og i 2000 kom LSG Sky
Chefs på markedet. Grete ble ansatt i
LSG og i 2003 ble hun hovedtillitsvalgt
på fulltid. Oppgaven var å serve omtrent
170 fagorganiserte i forhold til lønnskrav
og betingelser. Hun så frem til nye
utfordringer, samtidig som hun undret
seg over hva hun skulle fylle dagene med.
– Jeg hadde i hvert fall bestemt meg for å
lese meg opp på arbeidsrett, forteller
Grete.
Men oppgavene lot ikke vente på seg.

– Min første dag som hovedtillitsvalgt ble
jeg kalt inn til direktøren. Virksomheten
ønsket å outsource produksjonen av mat,
sier Grete.
Fallende kurve
Siden har det gått i ett med oppgaver.
LSG har mer eller mindre kontinuerlig
vært i omstillinger og kutt både her og
der. Dessuten er arbeidsgiveren ikke
medlem av NHO.
– Dermed har vi hatt svært krevende
lønnsoppgjør hvert andre år, sier Grete.
Sparekniven har vært brukt flittig, noe
som har resultert i en reduksjon fra cirka
250 ansatte til 30.
Den siste store nedbemanningen fant sted
i 2009. Som hovedtillitsvalgt hadde ikke
Grete lenger mye å ta tak i. Hun ble
innvilget permisjon og jobbet kun 20
prosent. I 80 prosent av tiden fulgte hun
drømmen.
– Far er jurist og jeg syntes det ville være
gøy å følge i hans fotspor, sier Grete, med
ryggsekken full av kompetanse om Norges
lover og arbeidsrett. Etter mange års
studier ved siden av jobb, har hun fullført
et fem års fulltidsstudium ved
Universitetet i Oslo, stort sett alt på
deltid.
Nye tider
– Selv om jeg har dype røtter i flycatering,
ser jeg ikke lenger noen fremtid her. Med
master i rettsvitenskap, med fordypning i
nettopp virksomhetsoverdragelse –
konsekvensene av å ta med ansatte eller ei
– er jeg klar for å starte med blanke ark.
– Hva er svaret i forhold til Gate
Gourmet?
– Virksomhetsoverdragelse er svært
komplisert med mange gråsoner. Så svaret
er: Jeg vet ikke, sier Grete, som kjenner
det kiler.
Nå virker alle eksamenene som småtteri i
forhold til å gjennomføre et jobbintervju.

– Nå sitter jeg fremfor kanskje min livs
største utfordring, sier Grete Dieserud,
som er spent på hva fremtiden vil bringe.
Fakta om flycatering i Norge
LSG Sky Chefs (LSG) og Gate Gourmet
er verdens to største
flycateringleverandører. LSG kom inn på
det norske markedet i 2000 og spiste raskt
markedsandeler hos konkurrenten Gate
Gourmet. Mange arbeidstakere byttet
arbeidsgiver fra Gate Gourmet til LSG da
de fikk kontrakt med SAS.
Kampen om å bespise passasjerer i
luftrommet var stor, og i 2009 får Gate
Gourmet igjen kontrakten om å levere
catering til SAS. Gate Gourmet får da et
akutt behov for folk med kompetanse i
flycatering, mens mange ansatte i LSG
ville, som følge av kontrakten de mistet,
også miste jobben. Fagforbundet Parat og
Gate Gourmet forhandler da om en
rekrutteringsavtale for de ansatte i LSG.
Parat valgte å ikke inngå noen avtale på
vegne av sine medlemmer. Årsaken var at
Parat mente at avtalen ville føre til
fraskrivelse av arbeidstakers rettigheter.
Blant annet ville de ikke fullt ut få
overført ansiennitet og arbeidsvilkår. Ved
virksomhetsoverdragelse skal de ansatte ha
med seg sine lønns- og arbeidsvilkår.
Deretter går Parat, på vegne av sine
ansatte, til søksmål mot Gate Gourmet.
De hevder at det er snakk om
virksomhetsoverdragelse.
Vinteren 2010 er saken oppe i Øvre
Romerike tingrett. Parat taper saken da
flertallet i tingretten mener at overtakelsen
av cateringtjenstene fra LSG til Gate
Gourmet ikke er virksomhetsoverdragelse.
Det innebærer at de ansatte i LSG ikke
har krav på arbeid i Gate Gourmet. Parat
anker saken. Den skal behandles i
november i Borgarting lagmannsrett i
Oslo.
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IA-ARBEID

Sykefraværet går ned
Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det totale sykefraværet har gått ned med over
12 prosent. Arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) kan ha begynt å gi resultater.
Av: Liv Hilde Hansen

Ifølge SSB gikk det totale sykefraværet
ned fra 7,1 til 6,3 prosent fra 2. kvartal
2009 til samme periode i år. Det betyr en
nedgang på 12,3 prosent. Egenmeldt
sykefravær har holdt seg uendret på 0,8
prosent.
– Noe av nedgangen i sykefraværet kan
forklares med at arbeidsmarkedet hadde
noe stigende ledighet i denne perioden.
Under IA-konferansene som ble arrangert
for våre tillitsvalgte i september, fikk vi
tilbakemeldinger om at det jobbes mer
grundig med dette på arbeidsplassene enn
tidligere. Det er positivt og borger for
fortsatt nedgang i sykefraværet, mener
YS-leder Tore Eugen Kvalheim, som
mener at dersom vi skal nå målene, vil vi
trenge flere IA-virksomheter.
Fra Kristiansand til Tromsø
YS arrangerte i september konferanser om
IA-arbeidet i seks av landets største byer:
Bergen, Oslo, Tromsø, Bodø, Kristiansand og Trondheim. Hensikten er å skolere tillitsvalgte i hva den nye IA-avtalen
vil bety på den enkelte arbeidsplass. I
Oslo møtte rundt hundre tillitsvalgte opp
for å lære om konsekvensene av den nye
avtalen.
– Skal vi nå målene i IA-avtalen, må dette
forankres på den enkelte arbeidsplass.
Samarbeidet mellom arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud står helt sentralt,
men stikker vi fingeren i jorda, må vi slå
fast at dette samarbeidet ikke har fungert
frem til nå, sier Kvalheim.
– Ta større ansvar
Ifølge Kvalheim er de tillitsvalgtes rolle
forsterket i den nye IA-avtalen. Han
ønsker at tillitsvalgte skal være pådrivere,
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holdningsskapere, samarbeidspartnere,
forslagsstillere, konfliktløsere, grensesettere, forhandlere og støttespillere for egne
medlemmer.

Vil ha en vekkelse
Kvalheim vil ha intet mindre enn en IAvekkelse. Han får ofte høre at tillitsvalgte i
liten grad blir tatt med i IA- arbeidet.

– Under konferansene som er avholdt har
de tillitsvalgte fått helt konkrete innspill
i forhold til hvordan de aktivt kan bruke
IA-avtalen, ikke minst når det gjelder
innsatsen for å få ned sykefraværet. Vi
må jobbe med holdninger og vi må endre
kulturen på arbeidsplassen. Men holdningsarbeid tar tid, jeg kan som eksempel
vise til det dårlige resultatet for personer
med nedsatt funksjonsevne. Mange av
disse har store problemer med å få innpass
på arbeidsmarkedet. Alt er ikke like nedslående, avtalens delmål om å få mer enn
70 prosent av de sykemeldte tilbake i jobb
har vi faktisk nådd, forteller Kvalheim.

– Det er viktig at våre tillitsvalgte er klar
over at de er likeverdig part i samarbeidsavtalen. Mitt ønske er at inkluderende
arbeidsliv skal bli en landsomfattende
vekkelse som virkelig gir resultater. Våre
tillitsvalgte er en viktig suksessfaktor og
helt nødvendige for at alle skal lykkes
med IA-arbeidet. Å involvere tillitsvalgte
er en del av den norske tradisjonen.
Jeg tror arbeid gir kollegaer god helse,
mening og fellesskap i tillegg til en bekreftelse på egenverdi og selvfølelse, sier Tore
Eugen Kvalheim.

YS-leder Tore Eugen Kvalheim diskuterer IA-avtalen med YS-tillitsvalgte Yvonne Bell og Gry Lilleås
Christoffersen.

Suksessfylt samarbeid
Flere tillitsvalgte sier at den største utfordringen i IA-arbeidet er å komme i dialog med egne
ledere. I høst har YS arrangert konferanser rundt om i hele landet for å informere om innholdet i
den nye avtalen.
Av: Gunhild Lervåg og Liv Hilde Hansen

Gunnar Lingjerde, som er tillitsvalgt for
Parat i Oslo Skinnauksjoner, mener det
viktigste når han skal iverksette den nye
IA-avtalen på sin arbeidsplass, er å ha god
nok kunnskap, både om IA-avtalen og
intensjonen bak avtalen.
– Det er viktig å ha et godt samarbeid
med både ledelsen, vernetjenesten,
bedriftshelsetjenesten og kontaktpersonene ved arbeidslivssentrene, sier han.
Samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk gevinst
– Mange ledere ser nok IA-avtalen mer som heft
Lingjerde er medlem av IA-utvalgene i
enn som et hjelpemiddel, tror Jan Erik Kvello,
både Parat og YS og mener de tillitsvalgte personelloffiser i Operasjon støtte Oslo –
må ha gode rammebetingelser, det vil si
Sessvollmoen. Foto: Liv Hilde Hansen
tid og ressurser til å drive IA-arbeid. Han
mener også at det er nødvendig å forankre
IA-arbeidet i hele tillitsvalgtapparatet.
– Den største utfordringen er å integrere
bedriftsøkonomiske gevinsten ved et velIA-avtalen i det løpende HMS-arbeidet,
lykket IA-arbeid, sier Lingjerde.
i tillegg til bedriftens totale virksomhet.
Derfor er det nødvendig å få løpende
IA som brekkstang
tilbakemeldinger på hvordan bedriftene
Major i Vernepliktsverket, Jan Erik
ligger an på de tre delmålene i IA-avtalen. Kvello, mener tillitsvalgte kan bruke IAFor at vi skal lykkes er det viktig å vise til
avtalen som en brekkstang for å ta vare på
Esso_Annonse(B180x61H)_Parat(ny):Esso_MC_annonse_1-4s
den
samfunnsøkonomiske så vel som den sine kollegaer. 11.06.10 16.29 Side 1

Gunnar Lingjerde, tillitsvalgt for Parat på Oslo
Skinnauksjoner, mener det er helt nødvendig at
de tillitsvalgte har god kunnskap om IA.
Foto: Liv Hilde Hansen

– Mange ledere ser nok IA-avtalen mer
som heft enn som et hjelpemiddel. Når
dette oppdages må de tillitsvalgte kalle inn
ledelsen og sørge for at virksomheten får
et aktivt forhold til IA-avtalen. Oppstart
av den nye IA-avtalen blir den største
utfordringen. Det er en barriere som skal
forseres, sier Kvello.

Med Esso MasterCard får medlemmer:

8 42 øre i rabatt pr liter bensin og diesel på pumpepris
8 20% rabatt på bilvask
8 Ingen årsavgift eller gebyr på kjøp
8 Valgfri PIN-kode
Send en SMS med PARAT og
din E-POSTADRESSE til 2290
(eks: PARAT min@epost.no),
så sender vi deg et søknadsskjema.
Sjekk ut mer info under medlemsfordeler på www.parat.com
Eff. rente 10.000-25,8%/20.000-24,3%/30.000-23,8%.
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Nasjonens
hukommelse
I Mo i Rana ligger Nasjonalbiblioteket. En arbeidsplass for mange Parat-medlemmer og forvalter
av en sentral del av Norges samlede kunnskap. En kunnskap som skal lagres, gjenfinnes og brukes
for all fremtid.
Av: Trygve Bergsland

Hovedtillitsvalgt for de Parat-ansatte ved
Nasjonalbiblioteket, Eivind Nicolaysen,
forteller at minst ett eksemplar av alle
bøker, aviser, tidsskrifter, bilder, musikk
og kringkastet materiale som utgis i
Norge, lagres i fjellet i Mo i Rana. I tillegg
samles det inn enorme mengder filer fra
alle .no-domener på Internett. Alt skal
over tid digitaliseres og er av biblioteket
selv beskrevet som starten på en
demokratisk kunnskapsreform, ved at det
legges til rette for at alle, til enhver tid,
skal kunne få lik tilgang til informasjon
samtidig som opphavsrettshavernes
interesser blir ivaretatt.
Alle har plikt til å levere
Grunnlaget for at alt som utgis i Norge
skal oppbevares av Nasjonalbiblioteket er
lov om avleveringsplikt fra 1989 for
allment tilgjengelige dokumenter.
Pliktavleveringsloven omfatter alt som gis
ut her i landet, uavhengig av materialtype
og språk.
– Norge har faktisk hatt pliktavlevering
helt siden 1697. Den første tiden gjaldt
pliktavleveringen bøker som ble sendt til
kongen i Danmark. I dag er vi er det
eneste nasjonalbiblioteker i Europa som
har materiale som spenner over alle
medietyper: trykt materiale, fotografier,
videoer, lyd, radio- og tv-opptak, film og
nettdistribuerte dokumenter, forteller
Eivind Nicolaysen.
Bøker, tidsskrifter, aviser, elektroniske

dokumenter, musikk og kombinerte
dokumenter blir registrert i bibliotekbasen
«Bibsys». Nasjonalbiblioteket mottar flere
eksemplarer av det som utgis, og som
eksempel mottar de syv eksemplarer av
alle blader som produseres her i landet.
Nasjonalbiblioteket tar selv vare på tre
eksemplarer. Ett går til sikringsmagasinet i
fjellet, ett som utlånseksemplar i
Depotbiblioteket og ett til lesesalen til
Nasjonalbiblioteket i Oslo. De fire siste
eksemplarene sender til
universitetsbibliotekene i Tromsø,
Trondheim, Bergen og Oslo.

nedbryting og i en kvalitet som er høy
nok til at det er mulig å gjenskape
egenskapene til originalmaterialet.

– Langtidslagringen skjer i
sikringsmagasinet som ligger inne i
fjellhallene i Mo i Rana. I fjellhallene er
temperaturen konstant åtte grader og med
en luftfuktighet som er regulert til 35
prosent. Det er 46 kilometer med reoler i
det klimaregulerte magasinet, forteller
Eivind Nicolaysen.

Nasjonalbiblioteket har i over ti år
digitalisert et bredt spekter av medietyper.
Hovedfokuset har vært fotografier, lyd og
aviser. Den digitale samlingen inneholder
i dag mer enn 150 000 timer med
radiosendinger, over 300 000 fotografier
og mer enn tre millioner avissider. Det er
imidlertid mye igjen som skal
digitaliseres. For å gi et bilde av omfanget,
ser estimatene på gjenstående arbeid i dag
slik ut:
• 450 000 bøker
• 2 000 000 tidsskrifter
• 4 700 000 aviser (mer enn 60 000 000
sider)
• 1 300 000 bilder (foto og postkort)
• 60 000 plakater
• 200 000 kart
• 4 000 000 håndskrifter og manuskripter
• 200 000 notetrykk
• 1 900 000 småtrykk (inkluderer reklame
og brosjyrer)
• 1 000 000 timer radio
• 80 000 timer musikk
• 250 000 timer film og fjernsyn

Gigantisk digitaliseringsjobb
Digitaliseringsprogrammet er en del av
Nasjonalbibliotekets bevarings- og
formidlingsstrategi. Digitaliseringen skal
gjøre bevaringen av samlingen mer
effektiv og mindre sårbar for fysisk

– Foreløpige estimater på kostnadene er
en milliard kroner. Hele
digitaliseringsprogrammet tror vi det er
mulig å gjennomføre på femten til tjue år,
sier Eivind Nicolaysen, som forteller at alt
digitalt innhold lagres i tre kopier på to

– Norge har faktisk
hatt pliktavlevering helt
siden 1697.

Parat 2010 - 31

ARBEIDSPLASSEN
ulike lagringsmedier i det digitale
sikringsmagasinet. I dag lagres en kopi på
disk mens to kopier lagres på tape.
Gamle kart, bøker og brev
Kartsamlingen består av eldre og nyere
håndtegnede og trykte kart.
Kartsamlingen består av omtrent 180 000
enkeltkart og atlas. Det har vært mottatt
pliktavlevert norsk kartmateriale siden
1882, og kartsamlingen har en tilnærmet
komplett samling av norske kart og atlas
utgitt etter dette. Samlingen av
norskproduserte kart fra før 1882 er ifølge
Nasjonalbiblioteket rikholdig, men ikke
komplett.
– Når vi først er inne på gamle ting, kan
jeg nevne at biblioteket har 129 bøker
utgitt før 1501. Dette er bøker som fantes
i kong Frederik VIs gave av dubletter fra
Det kongelige Bibliotek i København da
Universitetet i Oslo ble opprettet, forteller
Eivind Nicolaysen.

		
– Nasjonalbiblioteket
har brev fra Henrik Wergeland
til Adolf Tidemand fra 12.mai
1845
Nasjonalbiblioteket har også en
håndskriftssamling fra middelalderen og
frem til vår tid.
– Håndskriftssamlingen har et særlig
ansvar for å ta vare på og formidle
arkivmateriale etter forfattere, kunstnere
og andre kulturpersonligheter. Som
eksempel har Nasjonalbiblioteket brev fra
Henrik Wergeland til Adolf Tidemand fra
12. mai 1845, sier Eivind Nicolaysen.
Aviser, musikk og film
Nasjonalbiblioteket har foreløpig inngått
avtalar med Aftenposten, Stavanger
Aftenblad og Trønder-Avisa om
digitalisering. Målet på sikt er å bygge
opp et komplett norsk digitalt avisarkiv.
Tre millioner avissider er så langt
digitalisert, men arkivet inneholder over
60 millioner sider.
Nasjonalbiblioteket huser landets største
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musikkbibliotek med opptak fra
lydhistoriens begynnelse og fram til
dagens moderne utgivelser.
– Både gammelt og nytt materiale blir
reparert og kopiert i laboratoriet til
Nasjonalbiblioteket. Det eldste
lydmaterialet i Nasjonalbibliotekets
samling er en voksrull fra 1900-tallet.
Lydopptak finnes på alt fra mekaniske,
magnetiske og optiske varianter, forteller
Eivind Nicolaysen.

		
– Målet på sikt er å
bygge opp et komplett norsk
digitalt avisarkiv.
Nasjonalbibliotekets filmsamling er den
største samlinga av norsk filmmateriale i
landet. Det er gjort store investeringer i
magasiner og audiovisuelt utstyr hos
Nasjonalbiblioteket, og det er bygget
klimastyrte magasiner med internasjonale
standarder for langtidslagring av film.
Det er også et fullt utstyrt laboratorium
som er spesialkonstruert for restaurering
av film.
Formidling og forskning
Dersom du studerer, forsker eller bare er
naturlig nysgjerrig, er det mulig å låne
kunnskapsmateriell fra
Nasjonalbiblioteket. Alle som ønsker det
og er over 18 år kan få lånekort. Det er til
og med mulig å avtale et møte med en
bibliotekar som har forberedt seg på
nettopp din problemstilling og deretter
kan bistå for å finne mest mulig aktuelt
materiale. Professor ved NTNU, Eric
Monteiro, har skrevet at «elektroniske
systemer for kunnskapsorganisering
oppfører seg som om all informasjon er
like relevant. Det er den ikke, og det blir
derfor en enorm mengde informasjon å
manøvrere i». Professoren er derfor
opptatt av at mengden med informasjon i
seg selv kan være et problem.
Orden i kaoset
Nasjonalbiblioteket har installert et
automatisk lager og transportsystem med
plukkstasjoner. Lageret har kapasitet på

43 000 kasser som rommer en million
arkivmapper. Ved full effektivitet skal
lageret gjennom direkte kommunikasjon
med «Bibsys» kunne behandle 200 ulike
forespørsler i timen. Ingen kasser har fast
plass, systemet «husker» selv hvor den
aktuelle kassen ble plassert sist gang den
ble lagret.
– Denne måten å lagre på minsker
muligheten for at bøker blir borte. Det er
lettere å sette en bok feil enn at den blir
borte i et slikt system. Systemet kalles
«kaos-lagring» uten at det er det minste
kaotisk, sier Eivind Nicolaysen.

Eivind Nicolaysen gjenskaper tapte filmtitler med
et animasjonskamera.

Historie basert på litt ustabile og meget
brennbare nitratbaserte filmruller krever svært
forsiktig oppbevaring.

Jenipher Dalin tar i mot og lagrer alle landets aviser.

Kjell Sommerseth er fotograf og digitaliserer
kunstfoto.

Hugo Strand skanner og digitaliserer bøker og aviser
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SPØRSMÅL OG SVAR
Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Katrine Rygh Monsen
Advokat

Bjørn-Are Sæther
forhandlingsavdelingen

Vetle W. Rasmussen,
Advokat

Andreas Moen,
Advokatfullmektig

Kathinka Mohn,
Advokat og forhandler

Kjell Morten Aune,
forhandlingsavdelingen

Har du spørsmål til juristene eller til forhandlingsavdelingen, kan du sende disse til parat@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.

Lytte på telefonsamtaler
Jeg jobber på et kundesenter i en bedrift
og lurer på en ting. Ledelsen har mulighet
til å gå inn og lytte på våre
telefonsamtaler. Har de lov til dette?
Kari
Svar:
Avlytting av de ansattes telefonsamtaler på
arbeidsplassen regnes som et kontrolltiltak
som reguleres av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og i personopplysningsloven. Skal
arbeidsgiver avlytte de ansattes samtaler kreves det at vilkårene i disse lovene er oppfylt.
For at et kontrolltiltak skal være lovlig, må
det ha saklig grunn og ikke være en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.
Arbeidsgiver har både rett og plikt til å følge
opp sine ansatte gjennom opplæring, rettledning og evaluering, og vil som utgangspunkt
ha saklig grunn til å avlytte telefonsamtaler
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mellom arbeidstaker og kunder dersom dette
skjer i opplæringsøyemed. En forutsetning er
at det skjer rutinemessig og ikke vilkårlig og
kontinuerlig. Det er også en forutsetning at
arbeidstaker og kunde på forhånd er informert om avlyttingen og formålet med den. I
og med at avlytting av telefonsamtaler regnes
som et kontrolltiltak, plikter arbeidsgiver
også å drøfte tiltaket med tillitsvalgte før det
iverksettes.
Katrine Rygh Monsen, advokat
Egenmelding
Arbeidsgiver har trukket meg i lønn fordi
hun mener jeg har brukt opp
egenmeldingsdagene mine. I løpet av det
siste året har jeg brukt egenmelding fem
ganger. Fire av gangene var jeg borte i en
dag, mens den siste gangen var jeg borte i
to dager. Kan arbeidsgiver gjøre dette uten
å si ifra på forhånd?

Svar:
For å ha rett til å benytte deg av egenmelding må du ha jobbet i virksomheten i de
siste to månedene. Dersom du har vært permittert eller har hatt lovbestemt permisjon
mer enn to uker, må du ha vært tilbake i
arbeid i fire uker for å kunne benytte egenmelding. Dersom du ikke har det, må du
levere legeerklæring ved sykefravær på vanlig
måte. Hvor mange egenmeldingsdager du
har anledning til å benytte før arbeidsgiver
kan frata deg retten til å benytte egenmelding, avhenger av om virksomheten du
jobber i er tilknyttet IA-avtalen. Etter loven
kan arbeidsgiver frata deg retten etter fire
egenmeldinger i en tolvmånedersperiode.
En egenmelding kan vare opptil tre dager,
men du må gi arbeidsgiver beskjed hver
av dagene dersom dere ikke blir enige om
annet. I IA-virksomheter kan det benyttes
24 egenmeldingsdager i løpet av tolv måneder, hvorav fraværet maksimalt kan være på
åtte dager for ett sykdomstilfelle. Dersom

arbeidsgiver vil frata deg retten til å benytte
egenmelding, skal det drøftes med deg først.
Du skal også varsles om at du har mistet
retten, og det skal vurderes på nytt etter seks
måneder. Siden arbeidsgiver ikke har fratatt
deg retten til å bruke egenmelding, kan hun
ikke trekke deg i lønn for fraværsdagene.
Vetle W. Rasmussen, advokat
Utbrent
Jeg har vært sykmeldt i snart ett år med
diagnosen utbrenthet. Jeg har ikke fått noe
oppfølging fra bedriften, utover noen
telefoner i starten. Det har vært to
resultatløse dialogmøter med NAV, det siste
var for snart seks måneder siden. Jeg har nå
søkt om yrkesrettet attføring. Egentlig
kunne jeg tenke meg å komme tilbake til
bedriften, men jeg er usikker på om jeg blir i
stand til å takle det høye tempoet som er
påkrevd, og om denne jobben er den riktige
for meg. Hva skjer med arbeidsforholdet
mitt om jeg får yrkesrettet atføring, kan
bedriften si meg opp?
Trude
Svar:
Arbeidsforholdet ditt består i utgangspunktet
helt til arbeidsgiver har gitt en oppsigelse.
Oppsigelse skal være skriftlig og det skal som
utgangspunkt være et drøftingsmøte først.
Om oppsigelse er saklig begrunnet beror
på en konkret helhetsvurdering. Spørsmål
du må stille i denne forbindelse, er blant
annet: hvor lenge har du vært sykmeldt, hva
er årsaken til at du er syk, hvordan er dine
utsikter til å fungere i jobben igjen, hvordan
har tilretteleggingen vært fra arbeidsgiver,
kan du fungere ved hjelp av tilretteleggingstiltak, hvordan er din alder og ansiennitet,
hva er ulempene for arbeidsgiver ved å ha
deg sykmeldt og hva er ulempene for deg
ved å miste jobben. Det første året man er
sykmeldt har man et absolutt vern mot oppsigelse på grunn av sykdom.
Du beskriver en stressende arbeidssituasjon
hvor arbeidsgiver ikke har forsøkt å tilrettelegge for deg. Da skal det også mye til for
at en oppsigelse kan være saklig begrunnet,
særlig når tilrettelegging ikke først er forsøkt.
Parat kan ta kontakt med arbeidsgiver for å

få til en dialog om tilrettelegging. Arbeidstilsynet kan også involveres. Både tilrettelegging av arbeidstid og arbeidstempo bør
prøves. Samtidig er jeg enig i at du godt kan
vurdere om jobben du har i dag er den riktige for deg. Parat kan eventuelt bistå deg i å
avvikle ditt nåværende arbeidsforhold på en
ryddig måte, dersom du får deg ny jobb eller
er sikker på at du ikke vil tilbake.

sjon med lønn. Har du forsørgeransvar vil
det være permisjon med full lønn, men med
fratrekk for den godtgjørelsen du mottar fra
sivilforsvaret. Dersom du ikke har forsørgeransvar har du krav på en tredel i lønn, med
fratrekk for den godtgjørelsen du mottar
fra sivilforsvaret. I begge tilfeller vil de som
eventuelt er deltidsansatte få utbetalt i forhold til stillingsprosent.

Andreas Moen, advokatfullmektig

Bjørn Are Sæther, rådgiver

Beredskapsvakt
Jeg jobber i staten og arbeidsgiver sier vi
har behov for en ordning med
beredskapsvakt. Hvordan forholder jeg
som tillitsvalgt meg til dette? Kan
arbeidsgiver pålegge oss en slik ordning,
eller kan jeg kreve forhandling?
Spørsmålet er også om vi har krav på
lønnsmessig kompensasjon?

Kostnader med AFP
Jeg og mine kollegaer jobber i en privat
bedrift og har vurdert å melde oss inn i
Parat fordi vi ønsker en tariffavtale. Vi har
hatt to år uten lønnsendringer og det er
også flere av mine kollegaer som nærmer
seg 60 år og som ønsker å kunne gå av
med avtalefestet pensjon (AFP). Fra
arbeidsgiver har vi fått signaler om dette
er en lite egnet ordning for oss, og at det
er altfor dyrt. Hva koster egentlig AFP for
en bedrift?

Fredrik
Svar:
Dette finner du regulert i fellesbestemmelsene i hovedtariffavtalen, der behovet for
beredskapsvakt skal drøftes med organisasjonene. Vakten regnes som arbeidstid, men
ikke fullt ut. Beredskapsvakt skal som hovedregel regnes med i den alminnelige arbeidstid i forholdet en-til-fem. Det kan avtales
avvik fra denne hovedreglen om en-til-fem,
men da må partene på forhandlingsstedet
være enige om det. Hvis det ikke oppnås
enighet om noe annet, bruker man forholdet en-til-fem. Når det gjelder økonomisk
kompensasjon for å være i beredskap, finner
du dette også regulert i fellesbestemmelsene.
Ved utføring av aktivt arbeid under beredskapsvakten utbetales overtid som omtalt i
fellesbestemmelsene. Dere må bli enige om
hvordan aktivt arbeid skal dokumenteres.
Kathinka Mohn, advokat/forhandler
Innkalt til forsvaret
Jeg jobber i en kommune og er innkalt til
øvelse i sivilforsvaret. Har jeg rett til
permisjon med lønn?

Knut
Svar:
Alle tariffavtaler Parat inngår på vegne av
medlemmer skal innholde AFP-ordningen,
sluttvederlagsordningen (SLV) og ordningen med et opplysnings- og utviklingsfond
(OU). Med dagens system koster disse tre
ordningene rundt 6000 kroner for hver heltidsansatt per år (i tillegg skal de organiserte
ansatte betale en egenandel til OU på 169
kroner i året). Premien må betales for alle
arbeidstakere i virksomheten, uavhengig av
om de er organisert eller ikke. I tillegg skal
bedriften betale en egenandel på 25 prosent
av den enkelte arbeidstakers pensjon.
AFP bør etter Parats vurdering være en selvfølgelig del av velferdstilbudet i alle seriøse
virksomheter. Å ikke ha en AFP-ordning er
å unnlate å ta sin del av samfunnsansvaret
for en anstendig total pensjonsordning for
alle arbeidstakere i dette landet.
Kjell Morten Aune, spesialrådgiver

Svar:
Dersom du har vært ansatt i kommunen i
minst seks måneder, har du rett til permiParat 2010 - 35

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.3 – 2010 var: «TERRORTRUSSELEN I NORGE» De tre heldige vinnerne er: Tony Boday, Røyse,
Anita Skauge, Mo i Rana og Marit Wessel, Trondheim.
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 4/2010»
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.
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Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 9.11.2010

Løsning:
Navn:
Adresse:

Om Høsten gjærer der
i Træets Kviste
En stille Spirekraft,
en lønlig Glød;
Bag gulnet Løv er der en Kime fød,
Og da maa Træet sine Blade miste.
Av: Johan Sebastian Welhaven

Parat 2010 - 37

Bodøkontoret gjenåpnet
Etter endt permisjon er
regionkonsulent Rosita Sperstad tilbake
på Parats regionkontor i Bodø. Rosita
vil som tidligere arbeide med
medlemskontakt, verving og veiledning
av tillitsvalgte. Hun vil også arbeide
med tilrettelegging av kurs og
konferanser i region Nord sammen
med de ansatte ved kontoret i Tromsø.

Nekrolog,
til minne om Arvid Skåren
Det var med sorg vi mottok meldingen om at
Arvid Skåren gikk bort altfor tidlig, bare 67 år
gammel. Han hadde vært syk ett og ett halvt år,
men inntil i sommer virket han rask og sprek, gikk
på jakt og på ski.
Arvid Skåren er født i Etnedalen, arbeidet de første
årene på vegsentralen i Valdres, før han begynte på
Vegkontoret på Lillehammer.
Arvid engasjerte seg tidlig i fagforeningsarbeid, og
hans valg av organisasjon var Embetskontorfunksjonærenes Landsforbund (ELF), senere endret
til Etatsansattes Landsforbund. Arvid ble valgt
som nestleder i ELF i 1975 og overtok som
forbundsleder i 1982. Han var sentralstyremedlem
i YS en periode og var forbundsleder i ELF fram til
fusjonen med Statsansattes Landsforbund (SL) og
Landsforbund for Universitet, Høgskoler og
Forskningspersonell (LUHF) i 2000. Det nye
forbundet fikk navnet 2Fo. Arvid var nestleder til
han gikk av med pensjon i 2002. (I 2005 ble 2Fo
fusjonert med Privatansattes Fellesorganisasjon
(PRIFO) og fikk navnet Parat).
Han valgte å flytte tilbake til hjemstedet når han
gikk av med pensjon. I Etnedal har han vært aktiv i
styrer og verv – alltid et organisasjonsmenneske.
Våre tanker går til Solveig, hans kone og vi lyser
fred over Arvid Skårens minne.
Tore Eugen Kvalheim,
leder Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Pål N. Arnesen,
leder Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – Stat
Hans Erik Skjæggerud, leder Parat
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Nytt fjes i Bergen
Erling Pedersen er fra 1. august ansatt
som rådgiver i region vest med
kontorsted i Bergen. Erling er en av
Parats mest erfarne rådgivere. Han
ble ansatt som informasjonsmedarbeider i Etatsansattes
Landsforening, ELF i 1986, og har
siden arbeidet i ulike stillinger i
organisasjonen som i dag er Parat.

Trykking av
tariffavtaler
Parat er part i underkant av 70 tariff-avtaler, de fleste av disse er revidert,
eller vil bli revideres i år. Det ta noe tid før de nye avtalene foreligger på
papir og på nett. Vi beklager dette. Årsaken til at det tar tid er at vi før avtalene kan trykkes må vi hente inn protokoller fra forhandlingene som skal
signeres av alle parter før arbeidsgiverorganisasjonen lager originaler som
igjen skal signeres av det enkelte forbund, arbeidsgiverorganisasjonene i tillegg til hovedorganisasjonene. Avtalene
sendes ikke til trykking før originalene
er signert av alle parter. Avtalene blir så
sendt til trykkeriet som bruker omtrent
en uke på jobben. Så snart trykkversjonen av avtalen er ferdig bearbeidet
legges denne på web sidene våre. Avtalene sendes også ut til regionskontor og
tillitsvalgte.

E-post
Vi mangler fortsatt mange e-postadresser, og oppfordrer alle tillitsvalgte til å gjøre en
innsats og sjekke opplysningene som er registrert på medlemmene i din gruppe. Ved å
søke opp «mine medlemmer» kan dere enkelt legge inn e-postadresser der dette mangler.
Skal det registreres mange adresser kan du som tillitsvalgt sende alle e-postadressene som
en Excel-fil. Filen må inneholde navn og e-post som sendes: medlem@parat.com.
Minner om at det er e-postadressene i medlemsregisteret som vil bli benyttet ved
eventuelle uravstemninger.
Freddy Pedersen
Ansvarlig medlemsregisteret

Parats regionalpolitiske utvalg (RPU)
RPU region Nord:
Terje Dahl, Bo og vaktmester service
E-post: Tdah2@online.no
Åshild Sjøheim, Svolvær Politistasjon
E-post: Aashild.sjoheim@politiet.no
Magnus Andersen, Studentsamskipnaden
Tromsø
E-post: Magnus.andersen@sito.uit.no
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett
E-post: Svanhild.meirud@domstol.no
Toril Merete Pettersen, Helgelandssykehuset
HF – Mosjøen E-post: toril.pettersen@vesyk.
nl.no

Regionalpolitiske konferanser
Det skal i løpet av høsten 2010
arrangeres regionalpolitiske konferanser i alle Parats regioner. Datoene
for konferanse som er planlagt i din
aktuelle region finner du under:
Midt-Norge 6.–7. september
Sør-Norge 8.–9. september
Vest-Norge 13.–14. september
Nord-Norge 15.–16. september
Øst-Norge 27.–28. september

RPU region midt:
Turid Knudsen, Fylkesrådmannen i SørTrøndelag
E-post: turid.knudsen@stfk.no
Margrethe Vegsund, Sunnmørsposten
Margrete.vegsund@smp.no
Per Ragnar Bjørkedal, NAV Helsetjenesteforvaltning
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
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Returadresse:

Parat
Boks 9029 Grønland
0133 OSLO

FAMILIEULYKKESFORSIKRING
FOR pARAt-MEDLEMMER

Denne YS-forsikringen gir utbetaling dersom du eller
noen i din husstand blir rammet av ulykke som fører
til medisinsk invaliditet. Beløpet kan brukes til å
nedbetale gjeld, bygge om huset eller til å tilpasse
hverdagen på andre måter. Invaliditetsgrad og
familiesammensetning på skadetidspunktet avgjør
beløpet som kommer til utbetaling.

Eksempel: Er du enslig og blir 100 % invalid som
følge av ulykke, får du utbetalt 38 G som i august
2010 er kroner 2 769 478.
årspris for YS-medlemmer: 959 kroner.
Les mer på gjensidige.no/ys eller ring Gjensidige på
03100 eller YS Medlemsfordeler på 21 01 39 39.

A20692-Parat/08.10/Foto: Sverre Chr. Jarild

FOR bARE 80 KRONER pER MåNED KAN DU SOM ER MEDLEM
Få INNtIL 2,7 MILLIONER KRONER I ERStAtNING!

