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Optimale lønnsbetingelser
Ligner du som leser dette på de fleste
andre lønnsmottakere, har du
sannsynligvis en lønn du er sånn
noenlunde fornøyd med, men du har
ikke maksimal lønn ut ifra hva du i beste
fall kunne klare å oppnå. Teorien bak
påstanden bygger på en teori om
rasjonell atferd i et marked med usikker
informasjon.

søketeori. De mener at vi som arbeidstakere, forbrukere og kunder leter til vi
har funnet noe som passer vårt
ambisjonsnivå eller forventninger til en
ny jobb eller lønnsforhandlingene
knyttet til denne. Det betyr at du leter til
du er fornøyd, ikke til du har funnet den
optimale jobben eller den aller beste
lønnen.

Professor Karl Ove Moene har skrevet
noen betraktninger rundt «satisficing og
ikke maximizing», et tema årets vinnere
av nobelprisen i økonomi er opptatt av.
Moene har en evne til å forklare
kompliserte teorier på en enkel og
forståelig måte, denne gangen om et
tema som bør være interessant for de
fleste av oss både i forhold til valg av
jobb, hva vi får i lønningsposen og
hvordan vi bruker pengene vi har tjent.

Teorien er en analyse av når det lønner
seg å slutte å lete. Så lenge det er kostbart
å søke (tid er også en kostnad), søker du
ikke helt til du har det aller beste
tilbudet. Optimal søkeatferd beskrives
som en verdi som er slik at du søker til
du finner et tilbud som er minst så godt
som denne verdien. Så lenge du ikke har
fått et slikt tilbud, fortsetter du å søke.
Søketeorien beskriver Moene som et
prinsipp for rasjonell atferd i markeder
med usikker informasjon. Han mener
denne teorien stemmer godt i forhold til
arbeidsmarkedet, der samme type
arbeidskraft har til dels svært ulike
lønnsbetingelser.

Teorien til nobelprisvinnerne Peter
Diamond, Dale Mortensen og Chris
Pissarides har med atferdsøkonomi å
gjøre og baserer seg på det de kaller
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Holger Danske og høye
snowballdrinker. Side 8

Kommunevalg neste år

Redaksjonen har snakket med et bredt utvalg
av politisk aktive medlemmer fra både høyreog venstresiden i norsk politikk. Side 12

Ny kursoversikt for 2011

Parat bruker omtrent 10 millioner kroner
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arbeidsplassen
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arbeidsplassen

Ansatte som styremedlemmer har ansvar for å
følge med bedriftens ledelse, virksomhet og
økonomi. Styreverv krever interesse for egen
arbeidsplass. Side 30
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Løgnaktige
fagforeninger
Parat mener flyselskapet Ryanair mangler
respekt for grunnleggende ansatte-rettigheter.
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for løgnaktige og dumme.Side 32
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SMÅSTOFF
Stabilt arbeidsmarked
Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder om
et stabilt arbeidsmarked. Fra juni til
september i år har både sysselsetting og
arbeidsledighet vært tilnærmet uendret. I
september utgjorde de arbeidsledige 3,5
prosent av arbeidsstyrken.

Flytende tidevannskraftverk
Lofoten har nå fått verdens største flytende tidevannskraftverk. Tidevannskraftverket er et demonstrasjonsprosjekt, og
det er nå oppstart for en testperiode av
anlegget.

Til sammenligning ble tallet på registrerte
arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere
redusert hos NAV med omtrent 1 000
personer i samme periode. Også disse tallene er justerte for sesongvariasjoner.
Kilde: SSB.no

Målet med prosjektet er å få bygget,
testet, modifisert og demonstrert en
prototype av et kraftverk i full skala.
Prototypen skal omforme energi fra lavhastighets vannstrøm til elektrisk strøm
som leveres inn på nett. Konseptet består
av åtte turbinblad dimensjonert i forhold
til vannstrøm på opp mot 6 knop. Under
optimale forhold vil anlegget kunne bidra
til en fornybar energiproduksjon på inntil
5 GWh hvert år.
Kilde: regjeringen

Norge på lønnstoppen
Lønnstakere i Norge tjener i gjennomsnitt
24 ganger mer enn de lavest betalte i EU.
Det viser tall fra statistikkbyrået Eurostats
regionale årbok.
Med en brutto gjennomsnittslønn på 23,90 euro i timen, mottar norske lønnstakere
nesten 24 ganger mer enn arbeiderne i Bulgaria, som har de lavest betalte arbeiderne
i EU. Lønnsnivået i Norge ligger også over dobbelt så høyt som gjennomsnittet i
Europa, som er 9,90 euro i timen. Den aller høyeste lønnen i Europa finner man i
London-regionen, hvor gjennomsnittslønnen er 28,70 euro i timen.
I den årlige utgivelsen fra Eurostat utarbeides det sammenlignbar regionalstatistikk
mellom Norge, de øvrige EFTA-landene og EU, samt kandidatlandene Tyrkia, Makedonia og Kroatia. Årboken inneholder blant annet statistikk om befolkning, privatøkonomi, informasjonssamfunnet, teknologi og innovasjon, transport og turisme.
Nytt i Eurostats årbok for 2010 er et eget kapittel om kystregionene.
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Arbeid i kulde
Med meldinger om sprengkulde i hele
landet, vil mange stå foran arbeidsdager i
spesielt kalde omgivelser. For mange er
kulden en ekstra belastning. Det er i følge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
flere faktorer som bestemmer hvor godt
du tåler kulden.
Blant faktorene som forskerne fant klare
forskjeller var kjønn. Menn viser seg å tåle
kulde bedre enn kvinner, som en følge av
større kroppsmasse og muskelmasse noe
som produserer varme. I tillegg viser det
seg at nattarbeid kan påvirke
arbeidstakerens evne til å takle kulde.
Kroppstemperaturen reduseres normalt
om natten, og det er derfor også naturlig
at varmetapet er større ved nattarbeid.
Det er ikke påvist noen forskjeller i
tilpasning til kulde blant unge og eldre
arbeidstakere.
Arbeidsmiljøloven gir ingen
temperaturgrenser. Selv om du som
arbeidstaker opplever kulden som svært
ubehagelig under arbeid, kan du ikke
forlate arbeidet. Verneombudet kan
avbryte arbeidet dersom det mener at
temperaturen innebærer umiddelbar
risiko for sikkerhet og helse. I tillegg er
det inngått enkelte lokale avtaler om at
arbeidet stanser ved temperaturer under
minus 20 grader.
Dersom normalt varmt tøy ikke gir
tilstrekkelig vern mot kulden, må
arbeidsgiveren stille nødvendig ekstra
bekledning til disposisjon. Slik bekledning
regnes som personlig verneutstyr, og skal
bekostes av arbeidsgiveren.
Kilde: stami.no
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Permanent
uførestønad for
ungdom

Kunnskap er makt

Regjeringen vil ikke foreslå endringer i
ytelsene til unge uføre. Men retter
oppmerksomheten mot det problemet at
stadig flere unge mennesker ender opp
med en varig uførestønad.

Stein O. Levorsen

Regjeringen arbeider med en reform av
uføreordningen som oppfølging av
pensjonsreformen. Det skal tas stilling til
mange enkeltspørsmål og det er ikke
trukket endelige konklusjoner i arbeidet
med uførereformen.
I diskusjonen om endringer i
uførepensjonen legges det ikke opp til
innstramminger samlet sett. Når det
gjelder alderspensjon til tidligere uføre vil
det også i årene som kommer i følge
Regjeringen være en vekst i pensjonene og
økning i kjøpekraften.

aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert
Styrearbeid i praksis
Boken er en kortfattet og praktisk innføring i styrearbeid og
henvender seg til både nye og mer erfarne styremedlemmer som
trenger en praktisk introduksjon til og oversikt over:
• Styrets hovedoppgaver • Styrets sammensetning
• Styrets arbeidsform • Styrets ansvar
I bokas vedlegg utdypes fem viktige temaer: Strategiutvikling,
menneskelig samspill i styret, økonomisk styring, juridiske
aspekter for styret og god virksomhetsstyring (Corporate
governance).
Forlag: Universitetsforlaget

Elbjørg Gui Standal og Arild I. Søland

Håndbok i økonomi for styremedlemmer
Styremedlemmer uten økonomisk bakgrunn vil med denne
boken kunne utvikle innsikt i nødvendig økonomisk
terminologi og sammenhenger, mens styremedlemmer som
allerede har økonomisk innsikt vil kunne friske opp enkelttemaer. Boken henvender seg til alle styremedlemmer og består
av tre deler:
• De vanligste forholdene knyttet til økonomiforståelse for
styremedlemmer i form av spørsmål og svar.
• Belyser og analyserer ulike virksomheters økonomiske
situasjon gjennom eksempler og case.
• Ordliste som forklarer viktige begreper, vesentlig bestemmelser
i aksjeloven knyttet til styrets ansvar, samt formler for beregning
av sentrale nøkkeltall.
Forlag: Universitetsforlaget

Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga

Alt du trenger å vite om pensjonsreformen
Boken forsøker å fremstille pensjon på en lettfattelig måte.
Praktiske eksempler og illustrasjoner synliggjør helheten og gir
et grunnlag for planlegging av egen økonomi. Boken gir nyttige
tips og synliggjør mulige fallgruver. Boken henvender seg til alle
som privatpersoner, og er i tillegg nyttig for dem som arbeider
med pensjon, økonomi, seniorpolikk og omstilling.
• Følgende tema behandles:
• Alderspensjon
• AFP – avtalefestet pensjon
• Annen førtidspensjon, gavepensjon samt pensjon for lønn over 12 G
• Uføreytelser
• Etterlattepensjon
• Inntektssikring ved arbeidsløshet
Forlag: Cappelen Akademiske Forlag
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Ryggsmerter blant yrkesaktive
I Norge er ryggplager en av de vanligste årsakene til sykmelding og uførepensjon.
Tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) viser at 32 prosent av
norske yrkesaktive har smerter i ryggen i løpet av en måned. Dette tilsvarer om lag
700 000 yrkesaktive.
En undersøkelse foretatt av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er
store sosiale skjevheter i forekomsten av korsryggsmerter. Nesten dobbelt så mange
ufaglærte menn har korsryggsmerter, sammenlignet med menn i overordnet stilling
eller akademikerarbeid. De sosiale forskjellene er større blant menn enn blant
kvinner.

Mobiltelefoner og etikk
2,4 millioner mobiltelefoner er i bruk i Norge. Men som forbrukere vet vi lite om hvor
telefonapparatene kommer fra og hvor de blir av når vi kaster dem.
Telefonene inneholder mange ulike råvarer. I snitt inneholder en mobil omtrent 40
prosent metall, 40 prosent plast og 20 prosent keramikk i tillegg til kjemikalier. Det
benyttes: kobolt eller lithium avhenger av batteriteknologien. Kobber, nikkel og tinn
benyttes til strømkretsene. Metaller som gull og tantalum (coltan) brukes på grunn av
kvaliteter til å lede strøm eller tåle høy varme. Et nytt nettsted skal nå gi deg mye
miljøinformasjon knyttet til: design, råvarer, produksjon, bruk og gjenvinning.
Få innsikt i mobiltelefonens livsløp: eletikk.no

Bob Dylan blir
universitetsfag
Ved Universitetet i Oslo vil nå
bachelor- og masterstudenter som er
Dylan- tilhengere kunne få 10 studiepoeng. Fagansvarlig er Professor i
idéhistorie Reidar Aasgaard.
Kunnskap om Dylans musikk og
tekster er inspirasjonskilder når
studiet starter opp 24. januar neste år.
Filmer om Dylan stå også på
pensumlista. Bob Dylan har i følge
professoren en naturlig plass i et
akademisk studium på universitetet,
som mener han har kommet med
svært viktige bidrag både til
populærkulturen og til litteraturen.
Dylan er en kunstner med lange
musikalske og idéhistoriske linjer, sier
Aasgaard og viser til at Dylan har satt
tydelige spor etter seg i
populærkulturen frå 1960-talet og
helt frem til i dag.
Kilde: Uniforum
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Parat viser styrke
Det er snart jul og Parat markerer seg i aktuelle saker og media
som aldri før. Jeg håper flere av dere har hatt anledning til å følge
Parat i nyhetsbildet denne høsten. En rekke viktige saker har stått
på agendaen. Det begynte med forbrukeraksjonen vi startet mot
Ryanair etter hovedstyrets vedtak i begynnelsen av september.
Hovedstyret i Parat bestemte at ansatte og tillitsvalgte ikke skal
benytte Ryanair på reiser som dekkes av Parat, og oppfordret
samtidig medlemmene til å benytte flyselskaper som har
tariffavtale med sine ansatte. Etter dette har en rekke forbund og
hovedorganisasjoner i inn- og utland gjort det samme, og
forbrukeraksjonen er nå omfattet av omkring 2,5 millioner
medlemmer. Dette inkluderer også den nederlandske
arbeidstakerorganisasjonen FNV, som består av 19 ulike
fagforeninger med til sammen 1,4 millioner medlemmer.
Parat har også gjenåpnet diskusjonen om offentlig tjenestepensjon.
Vi har erkjent at dagens ordning er i fullstendig disharmoni med
alderpensjon fra folketrygden og at den ikke stimulerer
arbeidslinja. Arbeidslinja er en av bærebjelkene i pensjonsforliket
fra Stortinget i 2005, og som iverksettes med virkning fra 1. januar
2011. Vi mener diskusjonen om offentlig tjenestepensjon må
reises på nytt med mål om å utrede nye ordninger som er bedre
tilpasset ny fleksibel alderspensjon, og som gjør at det vil lønne seg
å arbeide. Dette er en sak media naturlig nok er interessert i, og vi
vil gjøre vårt for at diskusjonen holdes varm slik at vi oppnår vårt
mål om en bedre ordning.
Den siste saken som fikk bred dekning i media handlet om
overvåkning og kontroll i arbeidslivet. På Parat-konferansen i
Sandefjord som ble avholdt i november, gjennomførte vi i forkant
en undersøkelse blant våre tillitsvalgte. Resultatene var nedslående,
og fastslo at arbeidsmiljø-loven og
personopplysningsloven i stor grad
brytes. Ikke så overraskende, men
likevel helt uakseptabelt. Hvorfor
brytes disse lovene? Det er sikkert
mange årsaker til det. Noen handler
om manglende kompetanse fra
arbeidsgiver på hva som er lov,
hva som ikke er lov, og hva
rammene er for å kunne
iverksette overvåkning,
registrering og kontroll av
arbeidstakere. Det er også
på det rene at det finnes
en del useriøse
arbeidsgivere som
bevisst benytter denne
type tiltak til å styre
og kontrollere sine
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ansatte. Hvorfor aksepterer arbeidstakerne og de tillitsvalgte alle
mulige former for overvåkning, registrering og kontroll når
hensikten med tiltakene verken er informert om, drøftet med de
tillitsvalgte eller evaluert, slik loven krever? Her er det igjen mange
årsaker, men jeg tror det i hovedsak handler om at vi har blitt
altfor vant til å bli overvåket. Nesten uansett hva du gjør så
registreres dette et eller annet sted. Vi er også vant til å bli
kameraovervåket når vi beveger oss i det offentlige rom. Kanskje
har vi blitt litt uinteresserte og likegyldige? Parat mener dette er en
skummel utvikling, og vil fortsette å sette fokus på dette området i
tiden fremover. Vi skal ikke akseptere å bli overvåket og kontrollert
uten saklig grunn. Vi skal sørge for at de tiltakene som
gjennomføres på arbeidsplassene drøftes med de tillitsvalgte og
ikke minst at tiltakene evalueres underveis for å sikre at
opplysninger som samles inn ikke benyttes til andre formål enn de
var tiltenkt.
Parat Media og Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) har også
vært i fokus denne høsten. Parat Media med finn.no-saken, som
omhandlet det vi bare kunne oppfatte som forsøk på
fagforeningsknusing. Saken løste seg og vi kan fortsatt si at finn.
no, som en del av Schibsted-konsernet, er en fagforeningsvennlig
virksomhet, noe som er avgjørende for Parats medlemmer og ikke
minst for norsk arbeidsliv som helhet.
ThsF har igjen satt fokus på kvikksølvsaken. Sist med NRK
Brennpunkt sitt program 16. november om NAVs saksbehandling
og gjentatte avslag på søknader om yrkesskade fra kvikksølvskadde
tannhelsesekretærer. NAVs saksbehandling står i kraftig misforhold
til gjeldene forskning og resultater av utredninger basert på dette.
NAV er Statens forvaltningsorgan av lovverket og måtte i
tv-programmet tåle et ufordelaktig søkelys på sin håndtering av
disse yrkesskadesakene. Nå reagerer det politiske systemet og saken
kommer opp i Stortinget. Det er bra, for det er all mulig grunn til
å tro at hovedproblemet knyttet til saksbehandlingen av disse
sakene ligger på departements- og politisk nivå. NAV har åpenbart
ikke gode nok retningslinjer for hvordan lovverket skal tolkes i
denne type saker.
Parat har som du forstår vært kraftig i vinden denne høsten. Mye
tyder på at vinden bare vil øke på fremover. Det passer meg og en
moderne arbeidstakerorganisasjon som Parat veldig godt.
Jeg sender alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte mine varmeste
ønsker om en god jul og et godt nytt, vindfullt år!

Hans-Erik Skjæggerud
Leder
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PORTRETTET

Liz Ovesen klamrer seg til en bunke papiraviser mens bransjen er i hurtig omstilling og leverer på
mange publiseringsplattformer. Hun sammenligner det med et av favorittmaleriene bak, hentet fra
en scene i filmen «Vertigo» med Kim Novak. Vertigo henspiller på en opplevelse av ikke å vite hva
som er opp og hva som er ned. Typisk opplevelse for jagerpiloter. – Og mediebransjen, sier Liz.
Kunstneren heter Cecilie Nissen.
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Livet er ikke alltid
en lek
Det er tre ting Liz Ovesen har lært av livet. Vær ærlig mot deg selv, lev nå og
legg stein på stein. Av slikt kan man føle seg som et fullkomment menneske.
Av: Vigdis Askjem Dahl

Da unge Liz Ovesen var 19 år gammel og
ferdig med videregående skole, var det én
ting hun var besatt av: hovedstaden. Det var
dit hun ville. Hun pakket, tok farvel med
barndomsbyen Trondheim og reiste. Den
eneste mulige veien til jobb den gang var,
ifølge Liz, Posten.
– Da fulgte det nemlig med leilighet, ler Liz,
og fikler med den ene av kjøkkenets
kaffemaskiner. Hun lurer på hvilken farge
jeg ønsker på kaffekapselen.
Etter ti dager hadde hun fått nok av det hun
kaller hønsete hakkemiljø av laveste rang,
hvor båtturer med M/S Holger Danske og
høye snowballdrinker satte personalet i godt
humør. Det gjaldt ikke Liz.
– Jeg takket for meg i Posten og ville søke
jobb ved et teater eller en avis, forteller hun.
Bare hun fikk en arbeidskontrakt, var hun
villig til å ta de arbeidsoppgavene hun ble
satt til.
I VG møtte hun personalsjef Gerd Wilberg,
et fantastisk menneske som senere skulle
bety mye for Liz. Mandagen etter begynte
hun. Fikk tittelen yngstepike og lønnen
kom kontant i konvolutt.
Livet en lek
Liz anbefaler lilla kaffekapsel. Samme farge
som logoen til Parat Media. Lekker og
smakfull, synes hun. Etter Posten hadde
hun ikke lenger noe sted å bo. Så da var det
ut å finne seg kjæreste. Etter et par hektiske
uker på jakt etter mannen i hennes liv,
hadde hun fått tak over hodet. Et par år
senere så sønnen Mats dagens lys, og noen

år senere kom lille Lars. Familien på fire
bosatte seg i Ski og levde et ordinært og
velstående familieliv, slik man gjorde på
80-tallet.
Innenfor veggene i VG ble Liz tatt under
vingene av ledelsen. Hun formelig sugde til
seg kunnskap om distribusjon, nettverk,
kunder og opplagstall. Hun ble også trukket
inn i VGs kunstforening, hvor oppgaven
blant annet var å utsmykke avishuset.

		
– Særlig det som
provoserer i dag. I morgen eller
dagen etter er det akseptert.
– Vi ble kjent for å kjøpe stygt og dyrt, sier
Liz, som elsker form og farge. Særlig det
som provoserer i dag. I morgen eller dagen
etter er det akseptert.
Leiligheten til Liz er som et speil av hennes
interesse for kunst, godt krydret med
velkomponert stil. Kjøkkenbordet er dekket
med fargeglade klementiner, som
kjøkkenveggenes fargerike fliser, importerte
macadamianøtter og småkaker er servert.
– Jeg setter pris på det lille ekstra, sier Liz,
og forteller at hun elsket jobben i VG. Hun
stortrivdes i det uformelle miljøet hvor det
ikke fantes lange prosesser og
saksutredninger. – Vi satte oss som mål å bli
Norges største avis. Alle som en brettet opp
ermene. Sammen bygde vi opp avishuset
med kundeportefølje og distribusjonsnettet i
rekordfart, forteller Liz.

Singel og ensom
Midten av 90-tallet skulle bli et av Liz’ vendepunkt i livet. Lenge hadde hun kjent på
følelsene sine. Hun hadde valgt feil.
– Den ene kaffemaskinen viser «Error 8»,
skyter Liz inn, som lenge har lett i
bruksanvisningen, men ikke funnet ut av
feilen. Liz tar et godt drag av sigaretten.
– Jeg måtte gå mange runder med seg selv
før jeg tok skrittet. Den dagen hun vandret
ut av eneboligen i Ski med en trillekoffert
og en kandelaber i hånda var hun lettet – og
redd. – Jeg hadde aldri trodd at
fordommene for homofili var så store på
midten av 90-tallet, forteller hun.
Liz flyttet til to rom på Grünerløkka.
Toalettet var på gangen og dusjen fant hun i
VG-huset. Hun var singel, og følelsen over
en forlatt ektefelle, barn, venner og familie
som satt igjen som lamslått, var fæl. Liz
opplevde også at mange mennesker unngikk
henne.
– En dag tok personalsjefen i VG tak i meg.
Hun strålte. «Jeg som trodde vi var
konkurrenter på mannemarkedet. Dette er
jo glimrende», sa hun, og ønsket Liz lykke
til med sitt nye liv.
– Det var en erkjennelse og en opplevelse
om at jeg hadde gjort det riktige, sier Liz,
som valgte å være åpen om sin seksuelle
legning. – Det var et bevisst valg. Selv om
jeg aldri har gått i bresjen for homofilisaken,
håpet jeg at andre skulle få det litt enklere
enn hva jeg selv opplevde, sier hun.
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PORTRETTET
Jobblykke
Omtrent samtidig som Liz flyttet, ble hun
klubbleder i VG. Hun stortrivdes med nye
og spennende oppgaver og holdt samtidig
fast ved kunstoppdragene. Hun lærte seg
forhandlingsteknikker med makta. En tøff
prosess hvor mer enn én tåre ble felt.
– Tårene tok jeg ut på toalettet, sier hun.
I 2002 ble hun valgt inn i Parat Medias styre
og valgt som leder i Parat Media i 2005.
Hun er i dag leder for omtrent 1250
medlemmer innen mediebransjen, som
aviser, ukepresse og forlag, og representerer
ansatte ved administrasjon, IT, regnskap,
annonser og sentralbord. Dette er folk som
jobber innenfor en av landets kanskje mest
omstilte bransjer.

		
– Jeg har kjent at
jeg har så himla lyst til å fortsette jobben som leder av
Parat Media.
– Det finnes for eksempel ikke avishus
lenger. I dag er alt mediehus hvor
publiseringen er på alle mulige og umulige
plattformer som papir, nett, mobil og iPad.
Selv om du er ansatt ved sentralbordet
handler mediebransjen om salg, sier Liz.
Ting skjer raskere i mediebransjen enn de
fleste kanskje forstår. Liz vet. Hver morgen,
med unntak av helgene, står hun opp,
finner tøflene og tusler inn på kjøkkenet
med Dagens Næringsliv under armen. En
sigarett. PC. Kaffe. Liz følger med på hva
som har skjedd i løpet av natten. Hvem har
kjøpt hvem, slått seg sammen eller satt
kroken på døra? AFP. Nedbemanninger og
oppsigelser?
– Alle organisasjonsformer skal liksom
prøves ut, med omorganiseringer,
hjemmekontorordninger og
virksomhetsoverdragelser, sier hun.
At kaffemaskinen koster 3000 kroner å
reparere, er en annen øvelse i prøvelse.
– Da er vel «Error 8» lik 3000 kroner i
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reparasjon, sier Liz lett lattermildt og
fortsetter: – Min oppgave er å påse at
ansattes rettigheter ivaretas. Derfor må Parat
Media være i forkant av de endringene som
skjer, sier Liz, og skryter uhemmet av Parats
forhandler Odd Jenvin og spesialrådgiver
Kjell Morten Aune. – Dette er dyktige og
uunnværlige samarbeidspartnere.
Mangfoldet, raushet og aksept
For ett års tid siden opplevde Liz sin andre
store livskrise. Sønnens nyresviktsykdom var
tiltagende. Han hadde tidligere fått en nyre
av sin eldre bror, men denne ble støtt ut av
kroppen.
– Lars var fryktelig syk, sier Liz.
Hun ble godkjent som donor og skulle gi en
nyre til sønnen sin.
– Utrolig nok. Jeg som ikke trimmer og
røyker altfor mye, sier hun.
Det var bare et par ting hun måtte få unna
først: Parats representantskapsmøte og Parat
Medias bransjeseminar.
Da Liz la seg under kniven var hun utslitt.
Lite hjalp det at hun begynte å arbeide før
sykemeldingsperioden var over.
– Jeg lærte i hvert fall at det er en grunn til
at man er sykemeldt. Det tok lang tid før jeg
var i farta igjen, forteller Liz, som lærte enda
mer om livet. Om å være menneske. Om
mangfoldet, raushet og aksept. – Som Liz er
jeg et fullt og helt menneske. Jobben min er
en stor del av dette og følger meg døgnet
rundt. Året rundt.
I januar fyller hun 50. Det har gitt henne
tid til å reflektere over fremtiden.
– Jeg har kjent at jeg har så himla lyst til å
fortsette jobben som leder av Parat Media.
Jeg vil bygge stein på stein, med små
hønseskritt. Samtidig skal vi heve blikket, se
inn i fremtiden og ta aksjon for
medlemmenes beste i arbeidslivet. Aksjon
og stein på stein er gode kombinasjoner i de
aller fleste sammenhenger i jobb og
privatlivet. Jeg har i hvert fall lært at man
aldri skal neglisjere en klubb med få
medlemmer eller enkeltmedlemmer.

Uansett størrelse på klubber, de består av
mennesker og vi må ha respekt for deres
jobb og verv. I morgen kan de være landets
nye finn.no, sier Liz Ovesen.

Litt om Liz
Fyller 50 år den 9. januar 2011
Gift med Gunn Inger Aasen
Sønnene Mats og Lars
Ett barnebarn
Elsker kunst
Bor på Grünerløkka, Oslo
Favorittsitater:
«Everything will be okay in the end.
If it’s not okay, it’s not the end.»
«Jeg veit ikke hvor jeg har fått det fra,
men jeg drømmer om en verden hvor
alt er bra.»
Joachim Nielsen
«Har man sagt A så har man sagt A.»
Jan Erik Vold
«Vi henger alle i en tynn, tynn tråd.
Ingenting å stresse med. Vi skal
samme sted.»
Dum Dum Boys

«Føhning er en glemt kunstart.»
Jens Pikenes
Sitater fra tiden i Schibsteds
konsernstyre:
«Mennesket er grådig, det er det eneste
du trenger å vite når denne saken skal
behandles.»
Christian Ringnes, styremedlem i
Schibsted ASA
«Skal du unne deg noe virkelig godt,
kjøp en flaske Mersault, Liz.»
Ole Jacob Sunde, styreleder Schibsted
ASA (rådet er herved gitt videre av Liz)

Representantskapsmøte

Medbestemmelse, boikott og
overvåkning
Representantskapsmøtet i Parat har vedtatt at medbestemmelse på arbeidsplassen skal være flaggsak i 2011. Det samme møtet har vedtatt to resolusjoner. En
personlig oppfordring til medlemmer om ikke å fly med Ryanair, og en annen
som krever økt fokus på kontrolltiltak, overvåkning og personvern i arbeidslivet.
Av: Trygve Bergsland

Representantskapet er Parats øverste myndighet og samles en
gang i året. Her behandles drift og regnskapstall i tillegg til
Parats fremtidige hovedsatsningsområder og budsjetter.
Representantskapets medlemmer velges regionvis av de
tillitsvalgte og skal i tillegg være representativt i forhold til de fire
ulike sektorene som er privat, kommune, stat og spekter.
Flaggsak
Målsettingen med flaggsaken er ifølge representantskapsmøtet å
styrke kunnskapen om retten til medbestemmelse i bedriftenes
styrende organer. Parats tillitsvalgte vil bevisstgjøres og kurses i
mulighetene som ligger i dagens lov- og avtaleverk for innflytelse
på arbeidsplassen. Det skal også legges til rette for mer
samfunnsdebatt og påvirkning av politiske beslutningstakere i
forhold til betydningen av medbestemmelse.
Fokus på personvern
Parats representantskap krever at det iverksettes tiltak for å øke
bevisstheten rundt kontrolltiltak, overvåkning og personvern i
arbeidslivet. Kontrolltiltak i virksomhetene er ofte begrunnet i
sikkerhet og i arbeidsgivers behov for styring og kontroll for
effektiv drift. Ny teknologi gir muligheter for at opplysninger
som innhentes registreres, lagres og benyttes til andre formål enn
de var ment for, uten at informasjon gis til arbeidstaker. Parats
representantskap er bekymret for utviklingen der ansattes behov
for personlig integritet og privatliv krenkes. En undersøkelse
Parat har gjennomført blant tillitsvalgte viser at det er innført
kontrolltiltak i de aller fleste virksomheter, og at lov- og
avtaleverk ikke blir fulgt opp etter arbeidsmiljølovens
bestemmelser.
Representantskapet tror ikke det hjelper med flere regler eller
mer avtaleregulering på dette området. Aktørene i arbeidslivet
må bevisstgjøres i forhold til lov- og avtaleverk som allerede
gjelder. Her må rettigheter og plikter den enkelte ansatte,
tillitsvalgte og arbeidsgiver har, følges nøye opp.
Nei til Ryanair
Ledelsen i Ryanair har gitt klar beskjed om at de ikke vil for

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, var sammen med
representantskapsmøtet opptatt av ryddighet i forhold til
kontrolltiltak, overvåkning og personvern i arbeidslivet.

holde seg til fagforeninger og gi de ansatte ryddige lønns- og
arbeidsforhold. En slik holdning er etter representantskapets
mening helt uakseptabel. Retten til å organisere seg er en grunnleggende menneskerettighet. Fagorganiserte må ta samfunnsansvar, oppfordringen til medlemmene er å benytte seg av andre
selskaper når de skal ut å fly. Det må være en selvfølge at ansatte
har anledning til å organisere seg og få tariffavtaler som gir forutsigbare lønns- og arbeidsforhold. Dette er tydeligvis ikke tilfelle i
Ryanair, der ledelsen gjør det de kan for å unngå tariffavtaler og
driver regelrett «fagforeningsknusing», heter det i uttalelsen fra
representantskapsmøtet.
Gjennom medlemskapet i den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF støtter Parat kampanjen «Ryan Be Fair».
Kampanjen går ut på å presse Ryanair til å anerkjenne flygende
personells rett til å organisere seg.
Ja til BYEM
BYEM, eller bransje-, yrkes-, etats- og medlemsorganisasjon er
landsomfattende organisasjoner under Parat-paraplyen. Dette er
medlemsgrupper med ulike arbeidsgivere innenfor samme
bransje, som for eksempel Parat media og Tannhelsesekretærenes
Forbund (ThsF). Parat NAV er unntaket fra regelen, da det her
kun er én arbeidsgiver å forholde seg til. Formålet med denne
typen organisering er å ivareta medlemmenes særskilte
bransjefaglige og bransjerelaterte interesser. Dette kan gi
grunnlag for kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers av
virksomheter. Det er, ifølge forarbeidet til
representantskapsmøtet, ingen tvil om at en egen
yrkesorganisasjon for tannhelsesekretærene har hatt en positiv
effekt på identitet, medlemsvekst, medieoppmerksomhet og
anseelse i samfunnet. Like sentral beskrives rollen til Parat
Media, som er en synlig aktør internt i mediebransjen.
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Partipolitikk
og valg i 2011
I motsetning til LO er YS partipolitisk uavhengig, noe som betyr at alle medlemmer fritt kan delta
aktivt i politiske prosesser og ikke skal bidra med støtte til noe politisk parti. Parats medlemmer
er derfor engasjert i alle de ulike partiene som er representert på Stortinget.
Av: Vigdis Askjem Dahl / Trygve Bergsland

Parat-medlemmer og tillitsvalgte er ofte engasjert på mange
arenaer, og redaksjonen har snakket med et bredt utvalg av
politisk aktive medlemmer fra både høyre- og venstresiden i
norsk politikk. Det er kommunevalg i 2011 og mange er
engasjert.

medbestemmelse. I mange tilfeller kan organisasjoner som Parat
engasjere seg også på områder som indirekte eller direkte
påvirker politikken, spørsmålet er om dette kan oppfattes som
problematisk i forhold til å være partipolitisk nøytral.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var til sammen 1 637
000 personer medlemmer i landsomfattende fagorganisasjoner
ved utgangen av 2009, dette var en økning på 15 000 personer
fra året før, noe som viser at organisasjonsviljen er økende. LO
har fortsatt flere medlemmer enn alle andre norske
fagorganisasjoner til sammen. Det kan virke som et
motsetningsforhold mellom dette og en undersøkelse Norsk
Gallup utførte i 2007, som viste at mer enn 73 prosent av de
spurte mener det er ganske viktig eller svært viktig at
fagbevegelsen er partipolitisk uavhengig.
Avhengig eller uavhengig
LO samarbeider nært med Arbeiderpartiet gjennom en fast
komité der de to organisasjonenes fremste tillitsmenn er med.
LO bevilger i tillegg økonomisk valgkampstøtte til
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Spørsmålet vi stiller
er om fagorganisasjoner som Parat faktisk oppfattes som
partipolitisk uavhengig. Redaksjonen har snakket med
medlemmer og tillitsvalgte som er politisk aktive og spurt om
deres mening.
Politisk nøytral
Redaksjonen har også spurt de samme medlemmene og
tillitsvalgte om deres politiske veivalg. Utviklingen i samfunnet
påvirker endringer i arbeidslivets strukturer og endringer i
arbeidstakeres utdanningsnivå. Tradisjonelt kjemper
fagorganisasjoner for lønnsforhøyelse, arbeidstidsforkortelse,
trygghet mot vilkårlighet i ansettelsesforholdet og
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En prosjektgruppe, der Kommunal- og regionaldepartementet har deltatt,
har kåret Blanke Ark som vinner av en løsning for nytt riksdekkende
innredning av valglokale. Juryen skriver at systemet vil gi en felles
gjenkjennelse når systemet brukes ved kommunevalg og stortingsvalg.
Kilde: norskdesign.no

Arne R. Ramslien (34)
Arbeidsplass: Arkivleder ved Universitetet i Bergen.
Parat: Medlem fra 2006. Er tillitsvalgt for paratmedlemmer i de sentraladministrative avdelingene ved
Universitetet i Bergen.
Partitilhørighet og verv: Kristelig Folkeparti (KrF). Er kommunestyremedlem, medlem av
levekårsutvalget i Lindås kommune og første vararepresentant til formannskapet.
Mitt politiske veivalg: – Jeg studerte statsvitenskap og var veldig samfunnsengasjert. På slutten av
90-tallet meldte jeg meg inn i KrF, men ble først politisk aktiv etter at jeg avsluttet studiene. Jeg ble
spurt av kjente om jeg ville sitte i KrFs lokallagsstyre. I 2007 ble jeg spurt om å stille til valg. Ved
kommunevalget er en verdig alderdom og fattigdomsbekjempelse våre viktige valgsaker.
Parat og politikk: – Det er en forutsetning for fagforeningsmedlemskap at organisasjonen er
partipolitisk nøytral. Jeg oppfatter både Parat og YS å være det. Jeg har tro på at fagforeninger generelt
bidrar til et ordnet arbeidsliv. Det er en styrke i det norske arbeidslivet. Partipolitikk og
fagforeningsengasjement er to ulike arenaer hvor jeg forhåpentligvis kan bidra litt. Fagforeninger
jobber for særinteresser i betydelig større grad enn politiske partier. Et kommunestyre kan ikke alltid
følge en fagforenings forslag, men må i større grad foreta helhetsvurderinger. I det politiske arbeidet
oppfatter jeg likevel fagforeningene som medspillere og ikke som motparter.

Mira Dahlen (48)
Arbeidsplass: Konsulent ved Tønsberg politistasjon.
Parat: Medlem fra 2008.
Partitilhørighet og verv: Arbeiderpartiet (Ap). Sitter i styret i Nøtterøy Ap og som varamedlem for
hovedutvalget oppvekst og kultur i Nøtterøy kommune.
Mitt politiske veivalg: – Jeg synes det er viktig å være engasjert i lokalmiljøet og å mene noe om
hvordan bostedskommunen min blant annet forvalter ressurser og arealer. Det er viktig å bry seg om
hva som skjer i en kommune, som barn og unge, oppvekst, eldreomsorg, arealplanlegging og miljøsaker. Jeg vil fortsette som politisk aktiv og delta på stands og dør-til-dør-aksjoner når kommunevalget nærmer seg. Dette er et viktig frivillig arbeid.
Parat og politikk: – Jeg oppfatter absolutt Parat som partinøytral, og synes det er uproblematisk å
være med begge steder. Parat er en interesseorganisasjon som skal forsvare mine interesser og rettigheter i arbeidslivet. Mitt politiske engasjement handler om lokalmiljøet. Fellesnevneren er at begge
er opptatt av arbeidsliv og samfunn.

Kjell Haugland (63)
Arbeidsplass: Avdelingsleder ved Bring Logistics, avdeling Mongstad.
Parat: Medlem fra slutten av 80-tallet. Er medlem av privat sektor og leder av lokal funksjonærforening Bergen.
Partitilhørighet og verv: Er medlem av Fremskrittspartiet (FrP). Har plass i kommunestyret i
Meland kommune og er nestleder i utvalg for levekår.
Mitt politiske veivalg: – Jeg har alltid vært politisk engasjert. Min far var aktiv foreningsmann og
jeg har nok fått mitt engasjement inn med morsmelken. Ved kommunevalget i 2011 er mine kampsaker å styrke eldreomsorgen og skolene og bedre infrastruktur, da med tanke på veinettet.
Parat og politikk: – Jeg oppfatter parat som politisk partinøytral. Det er derfor jeg er medlem.
Verken medlemskapet i Parat eller mitt politiske engasjement påvirkes av hverandre. Jeg synes også
det er helt uproblematisk å være medlem av Parat og samtidig politisk valgt.
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Anne Stornes (48)
Arbeidsplass: Førstekonsulent ved NAV forvaltning Nord-Trøndelag.
Parat: Medlem fra 2004. Er plasstillitsvalgt i NAV forvaltning og fylkestillitsvalgt Nord-Trøndelag.
Partitilhørighet og verv: Venstre (V). Sitter som første varamedlem til kommunestyret i Inderøy og andre
varamedlem på borgerlig side i hovedutvalg folk, som behandler saker innen oppvekst og helse.
Mitt politiske veivalg:
– Da jeg ble gammel nok til å delta ved valget, diskuterte vi mye politikk i vennegjengen. Grunnen til at jeg valgte
Venstre, var at min far anbefalte meg å følge med på valgkampen i media. På den måten fant jeg ut hvilket parti
som hadde verdier som stemte med mine.. Nå er miljøsaker med utbygging av et nytt boligfelt i kommunesenteret
og utviklingen av bydelen gamle Straumen, prioritert.
Parat og politikk:
– Parat og Venstre er basert på uavhengighet til særinteresser. Årsaken til at jeg valgte YS er at jeg opplever
organisasjonen som partipolitisk nøytral. Jeg er sterkt imot altfor sterke bindinger mellom fagforening og parti, da
jeg mener at i ethvert parti er det medlemsmassen på grasrota som skal utarbeide partiets politikk, ingen fagforening.

René Rafshol (37)
Arbeidsplass: Rådgiver ved Innkjøp Fylkesleddet NAV Østfold.
Parat: Kommer fra 2FO. Medlem fra 2003. Er lokaltillitsvalgt på fylkesleddet og sitter som leder for Lokalt
medbestemmelsesapparatet (LMBA) i 2011.
Partitilhørighet og verv: Høyre (H). Har plass i kommunestyret og i omsorgsutvalget i Råde kommune.
Politiske veivalg:
– Oppveksten i en familie hvor det ofte var store politiske diskusjoner rundt middagsbordet var nok en
drivkraft for min glød og politiske engasjement. Ved neste års kommunevalg vil fokus være skole og
omsorgstjenestene, samt økte overføringer til frivilligheten.
Parat og politikk:
– Jeg opplever Parat som partinøytral. Det er positivt. Dessverre har YS ved et par anledninger kommet med
politiske ytringer. Det skulle jeg gjerne sett at de ikke gjorde. Må også legge til at medlemskapet i Parat
inspirerer til politisk engasjement og virke. Som medlem av et kommunestyre er man arbeidsgiver overfor
ganske mange ansatte. Da er medlemskapet i Parat og rollen som lokaltillitsvalgt en fin arena for å se ting fra
både arbeidsgiver- og ansattesiden, og som tillitsvalgt.

Trond Ballestad (48)
Arbeidssted: Seniorkonsulent ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark.
Parat: Medlem fra 2000.
Partitilhørighet og verv: Senterpartiet (Sp). Sitter i bystyret, formannskapet og administrasjonsutvalget. I tillegg er
jeg styreleder i diverse kommunale selskaper og styreleder for Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark.
Mitt politiske veivalg:
– Jeg har vært politisk aktiv siden tenårene. Først som medlem i Senterungdommen, deretter i Senterpartiet fra
1990. Ved kommunevalget i 2011 vil Senterpartiet i Skien ha økt fokus på frivillig sektor, som lag og foreninger,
som en av våre viktigste saker. I tillegg prioriteres distriktspolitikk, samferdsel, miljø og ikke minst jordvern.
Parat og politikk:
– Jeg oppfatter Parat som fullstendig partinøytral. Samtidig opplever jeg at en fagforening og politisk arbeid har
flere fellestrekk. På den måten kan jeg vel si at begge deler utfyller hverandre. Mange saker Parat er opptatt av,
møter jeg igjen i det politiske arbeidet. Spesielt gjelder dette saker som handler om arbeidsgiver- og
arbeidstakerrollen.
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Pensjonist

Pensjonistnytt
Det er noen endringer i det sentrale pensjonistutvalget og vi har fått noen nye kontaktpersoner.
Mange av planene for 2011 er klare, og vi oppfordrer alle til å være aktivt med på arrangementene.
Av: Anne-Lise Halgunset

Endringer i det sentrale pensjonistutvalget
I 2010 har utvalget bestått av John Giæver, Lilleba Tveit og
undertegnede. Lill Fischer har deltatt fra Parat sentralt.
I september trakk dessverre Lilleba Tveit seg fra alle verv av
personlige grunner. Pensjonistgruppen i Midt-Norge blir nå
varetatt av undertegnede som også har region sør, inkludert
Oslo og Akershus. Inntil videre har jeg også ansvaret for
region nord. John Giæver har ansvaret for region vest og
region øst.
Vi avventer situasjonen i forhold til å få inn et nytt medlem
i utvalget. Jeg benytter anledningen til å takke Lilleba for alt
hun har bidratt med både i pensjonistutvalget og i pensjonistgruppen.
Nye kontaktpersoner
Vi har fått Erik Brodtkorb som ny kontaktperson i Oslo og
Akershus. I Agder-fylkene har vi fått Arne Braathu, og i Østfold Ragnhild Lunder.
Er du interessert i mer utfyllende informasjon om det som
skal skje, kan du kontakte kontaktpersonen (du får også tilsendt informasjon fra den gruppen du tilhører), eller du kan
gå inn på parat.com. Trykk på knappen «Parat pensjonist» og
bla deg ned til det fylket du tilhører. Hvis du finner noe av
interesse hos andre grupper, er det bare å kontakte kontaktpersonen. Er det plass er du selvsagt hjertelig velkommen til å
være med.
Anne-Lise Halgunset, Kristin
Espeland, Steinvor Høiby, Lillian B.
Arnesen, Arne Braathu, Ragnhild
Lunder, John Giæver (helt bakerst).

Hva skjer i 2011
Det er planer om å holde temadager om arv og testament i
flere av de største byene i landet. Vi håper det er ekstra mange
som melder seg på når invitasjonen kommer i postkassen.
Oslo og Akershus (kontakt: Steinvor Høiby, tlf. 909 52 347)
19. 1 kl. 18
– Etterjulsmiddag på Statsholderens
		
Krostue i Oslo
15. 2 kl. 18
– Italiensk aften i Brug. 19
4.–5. 5 		
– Tur til Stavern
15. 6 		
– Gåtur fra bakgård til bakgård
Midt (Trondheim) (kontakt: Liv Mjelde, tlf. 905 38 051)
2. 3 		
– En vandring i Trondheim før og nå.
		
Foredrag m/lysbilder på Skistua i bymarka
8. 6 		
– Sverresborg folkemuseum m/omvisning
7. 9 		
– Omvisning på Østraat. Lunsj på Brekstad
		
(Hovde gård)
7. 12		
– Tradisjonen tro, julefrokost på Hurtigruta
Vest (Bergen) (kontakt: Lillian B. Arnesen, tlf. 920 43 376)
11. 1 kl. 12
– «Planleggingsmøte» på Hotel Norge
15. 2 kl. 12
– Omvisning i Grieghallen
1. 3 		
– Omvisning med foredrag på Svartediket
		
vannrenseanlegg
3. 5 		
– Hvordan går det med valgløftene?
		
Stedet blir
		
Rådhuset i Bergen
Juni		
– Sommertur, antakelig til Kongsberg
Østfold (kontaktperson Ragnhild Lunder, tlf. 975 16 539)
18. 1 kl. 13.30 – Etterjulslunsj – Major-Stuen i
		
Gamlebyen i Fredrikstad
September
– Fredriksten festning m/omvisning
Agder (kontaktperson Arne Braathu, tlf. 908 21 430)
Her er vi på planleggingsstadiet, men vi sender ut
informasjon når det er klart.
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Omkamp
om pensjon
Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud, har startet
en debatt om pensjonsomkamp for ansatte i
staten. Skjæggerud får støtte fra YS og
Fagforbundet mens Unios leder, Anders Folkestad,
og arbeidsgiverne er imot en ny behandling av
dette spørsmålet.
Av: Trygve Bergsland

Skjæggerud mener det skal lønne seg å jobbe, og mener at
pensjonsordningen i offentlig sektor ikke støtter dette.
– Pensjonsforliket passer ikke for de som har full opptjening i
offentlig tjenestepensjonsordning og som ønsker å jobbe lenger. De
ville hatt mye igjen for at ordningen med offentlige tjenestepensjoner var mer i samsvar med prinsippene om at det skal lønne
seg å stå lenger i jobb, sier Skjæggerud.
Det må lønne seg å jobbe
En påslagsmodell mer lik modellen i privat sektor ville vært bedre
for offentlig ansatte og ikke minst for samfunnet, ifølge Skjæggerud.
– Det er svært uheldig at vi har en pensjonsordning i offentlig sektor
som strider mot det mest grunnleggende prinsippet i hele
pensjonsreformen. Vårt håp er nå at det ikke er for sent å inkludere
offentlig sektor i pensjonsreformens hovedprinsipp om at det alltid
skal lønne seg å stå i jobb, sier Skjæggerud.

Parats leder,
Hans-Erik Skjæggerud,
inviterer partene i
offentlig sektor til
omkamp.
16 - 2010 Parat

Støtte fra YS og Fagforbundet
Det er i privat sektor ikke lenger noen sammenheng mellom det å
ta ut pensjon, trappe ned eller slutte i arbeid. YS-leder Tore Eugen
Kvalheim åpner derfor for en ny runde om pensjonsordningene i
offentlig sektor og støtter utspillet til Parat.
– I offentlig sektor kan du som arbeidstaker ikke kombinere jobb
og pensjon når pensjonsreformen slår inn fra årsskiftet. Det blir
et dårlig regnestykke for mange i offentlig sektor og
fremtvinger endringer, sier Kvalheim i et intervju med
Aftenposten.
LOs største forbund, Fagforbundet, er heller ikke fornøyd, og
mener endringer i pensjonsordningene i offentlig sektor må

komme. Levealdersjusteringer uten muligheter for å få økt
pensjon ved å stå lenger i jobb bidrar til å svekke reformen,
mener Fagforbundet.
Pensjonsekspert Alexandra Plahte mener også det er
oppsiktsvekkende at staten som arbeidsgiver sitter med en
pensjonsordning som bryter med nær sagt alle hovedprinsipper i
pensjonsreformen om at det alltid skal lønne seg å jobbe lenger.
Arbeidsgiverne og Unio er imot
Arbeidsgiverne i organisasjonen Spekter regner ifølge
Aftenposten med at en ny runde om offentlige pensjoner tvinger
seg frem.
– Jeg tolker de nye signalene fra Parat og Fagforbundet slik at de
ønsker seg fordelene ved den private pensjonsordningen også i
offentlig sektor, men uten at de offentlige pensjonene blir lavere
hvis du starter uttaket av pensjon allerede fra 62 år. Å få både i
pose og sekk går ikke, sier administrerende direktør Lars
Haukaas i Spekter til Aftenposten.
Unios leder Anders Folkestad er imot utspillet til Parat-lederen
og gjør det klart
at hans medlemmer vil motsette seg en ny behandling av
pensjonsordningene i offentlig sektor.
– Vi har avtalt en gjennomgang i 2017, og ønsker ikke omkamp
nå. Dette er et dårlig forhandlingsutspill som er taktisk og
faktisk feil. Dersom det er gjort en feil, må vi passe oss for å
gjøre flere feil, noe jeg oppfatter Parats utspill for å være, sier
Folkestad, som sier han ikke har fått noen klager fra
medlemmene på dagens ordning, en ordning han mener vil
fungere bra for de aller fleste som jobber i det offentlige.
Tvinges til å slutte tidlig
Inger Lise Mobråten er Parat-tillitsvalgt i politiet og blir 62 år i
2011. Til våren kan hun gå av med pensjon, men vil egentlig
fortsette å jobbe.
– Jeg er glad i jobben i politiet, men har full opptjening til
pensjonen og får lite igjen for å jobbe lenger. Jeg mister litt
motivasjon etter at jeg i høst ble klar over at jeg ikke får økt
opptjening til pensjonen selv om jeg fortsatt velger å stå i jobb,
sier hun i et intervju med Aftenposten.
Inger Lise har full opptjening etter mer enn 30 år i Statens
pensjonskasse. Hun får full offentlig AFP, og opptjeningen til
folketrygden utgjør over 40 år. Kombinasjonen gir henne i
utgangspunktet en bruttopensjon på 66 prosent av
pensjonsgrunnlaget. Hun får imidlertid ikke glede av AFPordningen hvis hun velger å fortsette i jobb, da den opphører fra
hun fyller 67 år.
– Bruttogarantien er isolert sett bra. Men slik systemet er, lønner
det seg ikke å jobbe lenger, og det er vel ikke i samsvar med
regjeringens mål om å holde folk i arbeid så lenge som mulig?
spør Inger Lise Mobråten.

AFP
I privat sektor vil det livsvarige og årlige påslaget i ny
AFP bli høyere jo senere pensjoneringen inntreffer. Fra
årsskiftet gir jobbinntekter ingen kutt i AFP-påslaget eller
i pensjonen.
For 800 000 ansatte i offentlig sektor er AFP annerledes
fordi reglene i stor grad videreføres etter at pensjonsreformen trer i kraft fra årsskiftet.
Offentlig ansatte får pensjon omtrent etter dagens regler
om de går av mellom 62 og 67 år. De får den samme
livsvarige, årlige pensjonen uavhengig av når de går av
mellom 62 og 67 år, men kan ikke jobbe så mye de vil
uten trekk i pensjonen.

Unios leder, Anders Folkestad, mener en omkamp nå er faktisk og
taktisk feil.

Parat-tillitsvalgt i politiet, Inger Lise Mobråten, kan gå av med
pensjon neste år, men har lyst til å jobbe lenger. Forutsetningen er at
det må lønne seg.
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Kurs og konferanser for tillitsvalgte i 2011
Av: Trygve Bergsland

Opplæringsansvarlig i Parat, Tove Løhne, er glad for å kunne presentere neste års kurskalender allerede nå. – Jeg tror vi har klart
å sette sammen et godt kurstilbud for tillitsvalgte i 2011. Nå er de regionale konferansene planlagt samtidig med kurskalenderen.
Dette gir et mer helhetlig tilbud og vil forhåpentligvis gjøre det lettere å planlegge deltakelse på konferanser og kurs, sier Tove, som
gleder seg til et nytt aktivt år.
Opplæringsmidler til medlemsgrupper
Løhne forteller at medlemsgrupper kan søke om penger til intern skolering av tillitsvalgte og medlemmer. – Søknadsfristen er 1.
mars og det er laget et eget skjema som skal fylles ut. Tillitsvalgte får tilsendt informasjon og søknadsskjema på e-post, i tillegg blir
skjemaet tilgjengelig på parat.com. Grupper som planlegger arrangementer tidlig i 2011 kan søke om opplæringsmidler før fristen 1.
mars. I tråd med vedtaket i hovedstyret vil tillitsvalgte bli prioritert, men medlemsgrupper som opplever krevende situasjoner oppfordres også til å søke, sier Tove Løhne.

Kurs for tillitsvalgte - følg med på www.Parat.com flere kurs kommer
Grunnopplæring trinn1 - 3
Fortløpende Trinn1
Fortløpende Trinn1
Fortløpende Trinn1
Fortløpende Trinn1
Fortløpende Trinn1
08.feb
Trinn 2 Vest
14.feb
Trinn2 Øst og Sør
15.feb
Trinn2 Midt og Nord
24.mai
Trinn2 Øst og Sør
06.sep
Trinn 2 Vest
27.sep
Trinn2 Midt og Nord
04.okt
Trinn2 Øst og Sør
23.nov
Trinn2 Øst og Sør
29.nov
Trinn2 Midt og Nord
28.mar
Trinn3 privat
12.apr
Trinn3 stat
02.nov
Trinn3 kommune + HSH-HUK + Spekter helse
23.nov
Trinn3 privat
28.nov
Trinn3 stat

½ dg
½ dg
½ dg
½ dg
½ dg
3 dg
3 dg
3 dg
3 dg
3 dg
3 dg
3 dg
3 dg
3 dg
3 dg
3 dg
3 dg
3 dg
3 dg

Bergen
Sandefjord
Trondheim
Kongsberg
Stavanger
Tromsø
Hadeland
Hadeland
Trondheim
Olavsgaard
Hadeland
Hadeland
Hadeland
Hadeland

Fordypningskurs (krever forkunnskaper som grunnopplæring eller tilsvarende)
Oslo
25.jan
Tilsettingsråd
1 dg
14.feb
Konflikthåndtering/LØFT med juss
Skedsmo
3 dg
14.mar
Presentasjonsteknikk, kommunikasjon og formidling
Skedsmo
2 dg
02.mai
Forhandlingsteknikk (privat sektor/spekter 1-9)
Sanner
3 dg
10.mai
Forhandlingsteknikk (kommune/Spekter helse)
Skedsmo
3 dg
07.jun
Forhandlingsteknikk (statlig sektor)
Skedsmo
3 dg
07.jun
Styrearbeid & medbestemmelse
Hadeland
2 dg
25.aug
Tilsettingsråd
Oslo
1 dg
01.sep
Lokale lønnsforhandlinger i statlig sektor
Bergen
1 dg
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TV i region Nord
TV i region Midt
TV i region Vest
TV i region Sør
TV i region Øst
TV i region Vest
TV i region Øst/Sør
TV i region Nord/Midt
TV i region Øst/Sør
TV i region Vest
TV i region Nord/Midt
TV i region Øst/Sør
TV i region Øst/Sør
TV i region Nord/Midt
TV i hele landet
TV i hele landet
TV i hele landet
TV i hele landet
TV i hele landet

TV i statlig sektor
Alle sektorer samlet
Alle sektorer samlet
TV i hele landet
TV i hele landet
TV i hele landet
TV i privat sektor
TV i statlig sektor
TV i region Vest

02.sep
07.sep
09.sep
12.sep
13.sep
11.okt
24.okt
31.okt
21.nov
01.des

Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor
Lokale lønnsforhandlinger i statlig sektor
Lokale lønnsforhandlinger i statlig sektor
Lokale lønnsforhandlinger i statlig sektor
Lokale lønnsforhandlinger i statlig sektor
Arbeidsrett for privat sektor
Økonomiforståelse for Privat og Spekter 1-9
Grunnleggende konflikthåndtering
Medbestemmelse og innflytelse i arbeidslivet
Medbestemmelse og innflytelse i arbeidslivet

1 dg

Oslo

1 dg
1 dg
1 dg
1 dg

2 dg
3 dg
3 dg
2 dg
2 dg

Hadeland
Hadeland
Trondheim
Hadeland
Hadeland

TV i hele landet
TV i region Nord
TV i region Midt
TV i region Øst
TV i region Sør
TV i privat sektor
TV i hele landet
TV i hele landet
TV i offentlig sektor
TV i privat sektor

Eksamensrettede kurs (krever forkunnskaper som grunnopplæring og erfaring som tillitsvalgt)
04.jan
3.10 + 5.12

Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser – 10 stp
Grunnleggende arbeidsrett – 15 stp.

4 dg
Oslo
4 dg x 2 Oslo

TV i hele landet
TV i hele landet

Påmeldingsskjema til kurs finner du på www.parat.com, eller du kan melde deg på direkte i medlemsregisteret.
Konferanser og møter for tillitsvalgte
15.nov
16.nov

Paratkonferansen
Representantskapsmøtet

1 dg
1 dg

Region Nord
Fredrik Langes gate 13, 9008 Tromsø, telefon 77 63 79 70, faks 21 01 38 00
Terminalveien 10, 8006 Bodø, telefon 906 65 837 ,E-post nord@parat.com

28.feb
05.sep
06.sep

Regionkonferanse Nord
Regionkonferanse Nord
Regionmøte Nord

2 dg
1 dg
1 dg

Region Midt
Kjøpmannsgt. 35, 7011 Trondheim, telefon 73 50 65 10, faks 73 50 65 13 E-post midt@parat.com

07.mar
07.sep
08.sep

Regionkonferanse Midt
Regionkonferanse Midt
Regionmøte Midt

2 dg
1 dg
1 dg

Region Vest
Valkendorfsgate 5, 5012 Bergen, telefon 55 32 98 80, faks 55 32 98 81 E-post vest@parat.com

23.mar
26.sep
27.sep

Regionkonferanse Vest
Regionkonferanse Vest
Regionmøte Vest

2 dg
1 dg
1 dg

Region Øst
Brugata 19, 0133 Oslo, telefon 21013600, faks 21 01 38 00 E-post ost@parat.com

21.mar
19.sep
20.sep

Regionkonferanse Øst
Regionkonferanse Øst
Regionmøte Øst

2 dg
1 dg
1 dg

Temadager for tillitsvalgte og
medlemmer blir annonsert i første
nummer av Paratbladet i 2011
Fikk du ikke invitasjon til kurset?
Tillitsvalgte får tilsendt kursinvitasjon på
e-post. Dette betyr at hvis du som er
tillitsvalgt ikke er registrert med riktig
vervkode eller riktig e-postadresse i
medlemsregisteret vil du ikke få invitasjon
til kurs.
Spørsmål om kurs?
Les mer om kurset på www.Parat.com
under ”Kurs og utdanning” i
venstremenyen eller ”Se hele kalenderen”
nederst i venstremenyen. Spørsmål om kurs
kan også rettes til ditt regionskontor eller
sendes på e-post til kurs@parat.com.

Region Sør
Grev Wedelsgt. 12, 3111 Tønsberg, telefon 33 31 74 40, faks 33 31 78 30
Vestre Strandgt. 42, 4611 Kristiansand, telefon: 38 09 92 39, Epost sor@parat.com

09.mar
14.sep
15.sep

Regionkonferanse Sør
Regionkonferanse Sør
Regionmøte Sør

2 dg
1 dg
1 dg

Ta kontakt med regionskontoret for nærmere opplysninger.
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Årets tillitsvalgte i Parat
Hvert år deler Parat ut en pris til årets tillitsvalgt. Prisen deles ut til den som har gjort en spesiell innsats eller som
har utmerket seg på annen måte. I år ble prisen gitt til Anne Lunderbye Wang, hovedtillitsvalgt i NAV.
Av: Lill Jacqueline Fischer

I sin tale beskrev Parats leder, Hans-Erik
Skjæggerud, Anne Lunderbye Wang som
ærlig og lett å samarbeide med. Han roste
henne for hvordan hun tar sine
medarbeidere og motstandere på alvor.
– Anne vet hva hun vil. Hun er engasjert og
målbevisst og går på med krum hals.
Ingenting stopper denne damen i sin iver
etter å gjøre det beste for medlemmene i
Parat, sa Hans-Erik Skjæggerud.
NAV er en stor virksomhet med store
utfordringer. De har vært igjennom, eller
det er kanskje riktigere å si at de fortsatt er i,
den største omstillingsprosessen i Norge
noensinne. Anne er meget aktiv og bruker
alle de mulighetene hun har for å påvirke og
jobbe for at medlemmene skal ha det best
mulig på jobb. Og ikke bare medlemmene,
hun er også opptatt av at brukerne skal få
god service i sitt møte med NAV. Hun
brenner for arbeid og aktivitet. Hun tror på
det etaten står for, men ser at omstillingen
ikke har gått på skinner. Hun har vært
opptatt av de ansattes kompetanse og
kompetanseutvikling. Mange har fått nye
arbeidsoppgaver og andre måter å utføre
arbeidet på. Det krever annen og ny
kompetanse også blant de ansatte. 1. januar

i år ble Parat NAV stiftet, som en
etatsorganisasjon i Parat. Visjonen er å være
den beste arbeidstakerorganisasjon for de
ansatte i NAV. De skal være en moderne,
attraktiv og nyskapende organisasjon for
NAV-ansatte. – Og under Annes dyktige og
målrettede ledelse er de er på god vei,
antallet medlemmer øker og de får stadig
mer innflytelse, sa Skjæggerud.
Skjæggerud benyttet også muligheten til å
ønske Kongsvinger lykke til i Adeccoligaen.
For i tillegg til å være hovedtillitsvalgt,
leder av Parat NAV, familieliv, småbruk,
hund, trening og soppsanking, har hun et
bankende hjerte for Hedmarks stolthet.
Hun er så ofte som mulig å se på
Gjemselund Stadion, også kalt
marerittenes teater, hvor hun er en ivrig
supporter, med sesongkort naturligvis, sa
Parat-lederen da han overrakte prisen.

Politidirektoratet ﬁkk tidligere i år i oppdrag fra Justisdepartementet å utrede
grunnlaget for en resultatreform i politi- og lensmannsetaten. Resultatreformens formål er mer effektiv og målrettet bruk av ressursene etaten har
tilgjengelig.
Av: Trygve Bergsland
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– Jeg er stolt av å være medlem i Parat.
Tusen takk, dette er kjempeinspirerende.
Parat NAV har kommet for å bli. Når jeg
ser utover salen ser jeg det samme som på
medlemsmøter, mange forventningsfulle
ansikter, sa Anne Lunderbye Wang da hun
mottok prisen.

I et portrettintervju i siste nummer av
medlemsbladet uttalte Anne Lunderbye
Wang at hun aldri hatt noen verv innen
idrett eller politikk, men at hun godt
kunne tenke seg å engasjere seg i
Kongsvinger toppfotball eller i politikken
på et senere tidspunkt.

Resultatreform i politiet

Parat-hovedtillitsvalgt i politi- og lensmannsetaten, Inger Lise Mobråten, har vært med i
styringsgruppa som nå har lagt frem fem
rapporter med forslag til ny reform.
– Jeg har sittet i styringsgruppa siden våren

– Men jeg håper det blir lenge til KIL eller
politikken griper fatt i denne damen,
avsluttet Skjæggerud.

2010. Styringsgruppa ble nedsatt som følge
av enigheten mellom regjeringspartiene
under Soria Moria-forhandlingene, forteller
Inger Lise.

Endelig tid for debatt
Alle ressurser i politiet er gjennomgått:
personell, arbeidsoppgaver, materiell, IT og
kontrakter. Rapportene er levert Justisdepartementet og justisministeren, før de nå
blir sendt ut på høring til politidistriktene,
særorganene i politiet og politiets fagforeninger. – Det har vært et problem som
fagorganisert å måtte holde alle diskusjoner
hemmelige så lenge. Helt til nå har alt vært
unntatt offentlighet, der politimestre og tillitsvalgte lokalt ikke har fått vite hva som er
diskutert. Nå skal endelig forslagene, etter
press fra oss, ut på høring. Jeg har fått med
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Parat Luftfart
Luftfartsorganisasjonen til Parat har hatt en aktiv høst med fokus på mer
enn Michael O’Leary og Ryanair. Eric Holm er valgt til ny leder og det er
avholdt en konferanse der Gunnar «Kjakan» Sønsteby holdt foredrag om
HMS-situasjonen fra 1940 til 1945.
Av: Trygve Bergsland

Det er valgt nytt styre i Parat Luftfart, der
Eric Holm er valgt som ny leder. De andre
i styret er Wenche Navarsete, Ole-Knut
Fladby og Kurt Jarle Salomonsen.
Utover valget var fokuset på
askeutfordringene fra Island som luftfarten
mener ikke er et spørsmål om ”hvis”, men

”når” neste vulkanutbrudd vil komme.
Fortsatt askefokus
Redaktør i bladet Flygelederen, Terje Dahlseng Eide, fortalte at luftfartsmyndighetene
i Norge fortsatt vil håndheve en streng
praksis i forhold til flygning ved vulkanutbrudd. – Som eksempel vil Storbritannia

Parat Luftfart har fått
nytt styre. Fra venstre:
Ole-Knut Fladby, Wenche
Navarsete og Eric Holm.
Kurt Jarle Salomonsen
var ikke tilstede når bildet
ble tatt.
Foto: Trygve Bergsland.

en presisering i høringsnotatet der det heter:
«Det er viktig å ha HMS-perspektivet som
et overordnet perspektiv. Uten friske og
motiverte medarbeidere kan det aldri bli
vellykkede prosesser.»
Hemmeligholdet har vært temmelig frustrerende og belastende for oss tillitsvalgte, sier
Mobråten, som tror at det punktet som vil
vekke størst debatt er alternativet der antall
politidistrikter i ytterste fall reduseres fra
dagens 27 til 15, som i et av forslagene.

og Irland benytte muligheten til å holde
luftrommet åpent i områder vi i Norge
ikke gir tilgang til. Det er fortsatt opp til
hver stat å bestemme i hvilke soner man
tillater flyging. Dermed fortsetter man i
praksis der man slapp da Eyjafjallajökulls
utbrudd omsider stanset 24. mai, med ulik
praksis mellom de ulike landene i Europa,
sier Terje Dahlseng Eide, som håper at
Crisis Coordination Cell, som er under
etablering, i Eurocontrol, skal bidra til en
harmonisering på dette området for hele
Europa.
Helse, miljø og sikkerhet
Gunnar Sønsteby var invitert til luftfartskonferansen Parat Luftfart arrangerte i
oktober. Tittelen på foredraget var HMSsituasjonen fra 1940 til 1945. Sønsteby var
til stede på Elverum 10. april 1940,
og fortalte om den tyske sendemann dr.
Bräuer som møtte kong Haakon og
utenriksminister Koht i Elverum om
ettermiddagen 10. april.

Fakta
Rapportene omhandler følgende fem
temaer:
• Distriktsstruktur i politi- og
lensmannsetaten
• Lønns- og regnskapsfunksjonen i politiog lensmannsetaten
• Interne administrative funksjoner i
politi- og lensmannsetaten
• Økt bruk av sivilt ansatte i politi- og
lensmannsetaten
• Innkjøpsfunksjonen i politi- og
lensmannsetaten

Inger Lise Mobråten, har vært med i
styringsgruppa som har lagt frem reformforslaget.
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Virksomhetsoverdragelse
og diskriminering
Parat har anket saken mot Gate Gourmet, en sak som nå er gjennomført ved
Øvre Romerike lagmannsrett. Parats medlemmer ble ifølge juristene i forbundet utelukket ved en virksomhetsoverdragelse mellom LSG Sky Chefs (LSG) og
Gate Gourmet (GG).
Av: Trygve Bergsland

Parat er representert ved juristene Christen
Horn Johannessen og Andreas Grunde
Rabben Moen. I tillegg er LO representert
gjennom sin advokat Sigurd Øyvind
Kampestad. Johannessen forteller at reglene
i arbeidslivet er slik at ved en
virksomhetsoverdragelse skal ansattes
arbeidsavtaler videreføres. Saken omfatter
101 Parat-medlemmer.
– Da GG overtok kontrakten fra 1. mai
2009 hadde de behov for mange av de
ansatte fra LSG. Det ble ført forhandlinger
med fagforeningene i Parat og Luftfartens
Funksjonærforening (LFF) om en
rekrutteringsavtale. LFF inngikk en avtale,
men Parat valgte å ikke inngå en slik avtale
fordi avtalen innebar en fraskrivelse av
medlemmenes rettigheter. Vi mener også at
GG har diskriminert Parats medlemmer på
grunn av deres fagforeningstilhørighet,
forteller Johannessen.
Forsøk på å omgå reglene
Parat-advokaten forteller at på grunn av
arbeidstakernes ønske om å sikre sine
opparbeidede rettigheter, har de opplevd at
arbeidsgiver har unnlatt å ansette dem i et
forsøk på å omgå reglene om rettigheter ved

virksomhetsoverdragelse og i tillegg opplevd
å bli diskriminert på grunn av sin
fagforeningstilhørighet.
– Saken dreier seg om hvilke rettigheter de
ansatte i LSG har denne gang, og i GG
neste gang kontrakten om levering av
cateringtjenester skal ut på nytt anbud, sier
Johannessen, som mener opparbeidede
rettigheter ikke nødvendigvis bare er knyttet
til lønn, men også tryggheten rundt
arbeidsforholdet og retten til ikke å bli silt ut
med jevne mellomrom.
GG er i retten representert ved juristene Tron
Dalheim og Gry Steen Hvidsten fra
advokatfirmaet Arntzen de Besche. Dalheim
mener blant annet at GG har unngått for
mange ansatte fra LSG for ikke å «utfordre
reglene om virksomhetsoverdragelse».
– Dette viser at GG har forsøkt å omgå
reglene om virksomhetsoverdragelse, og at
denne virksomheten i stor grad
karakteriseres av de ansatte som jobber med
kontrakten og materiellet som benyttes.
Både materiell og ansatte er på mange
områder de samme uansett om jobben
utføres av GG eller LSG, sier Christen Horn
Johannessen.

Avgjørende dager i lagmannsretten. Fra venstre: advokatfullmektig Andreas Grunde Rabben Moen og
advokat Christen Horn Johannessen, begge fra Parat. Advokat Sigurd Øyvind Kampestad fra LO og
Tron Dalheim og Gry Steen Hvidsten fra advokatfirmaet Arntzen de Besche. Foto: Trygve Bergsland.
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Nestleder i
regionavdelingen
Bjørn-Are Sæther er ansatt som
nestleder i regionavdelingen med
virkning fra november i år. BjørnAre skal bistå Kåre Kvalvåg, men vil
i tillegg fortsatt arbeide med tariff
innenfor kommunal sektor (KS).

Rådgiver i Tønsberg
Grete Dieserud er ansatt som ny
rådgiver i Tønsberg. Grete er 48 år og
har vært Parat-tillitsvalgt i LSG Sky
Chefs i mange år. Hun er utdannet
bedriftsøkonom fra BI og har nylig
avlagt mastergrad i rettsvitenskap ved
Universitetet i Oslo. Grete begynner i
stillingen 3. januar 2011.

akTiV PaRaT

Kathinka Mohn i ny jobb

Strikkeprodukter
fra streikeuka
I forbindelse med streiken som var i kommunal sektor i sommer, var Kongsberg en av
kommunene som var tatt ut i streik. På Kongsberg streiket totalt 30 Parat-medlemmer,
og alle måtte stille på jobb hver dag.
Det var pliktig oppmøte og medlemmene hadde to-timers vakter. Noe måtte
medlemmene, ifølge hovedtillitsvalgt Mari-Ann Bakkelund, gjøre når de ikke hadde
vakt – og da var strikking populært. Hun har sendt inn noen av produktene Marit
Ødegården laget under streikeuka. Marit jobber til vanlig i IT-seksjonen i Kongsberg
kommune.

Media i tiden fremover

Kathinka blir ny generalsekretær i
Norges Rytterforbund (NRYF) når
Kjell Myhre fratrer etter nyttår. NRYF
er et stort forbund med over 40 000
medlemmer og representerer omtrent
350 rideklubber. NRYF er medlem av
Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité (NIF) og
Fédération Equestre International.
Kathinka Mohn er i dag advokat i
forhandlingsavdelingen til Parat.
Innenfor hestemiljøet har Kathinka
tidligere vært
galopptrener på
Øvrevoll.
Kilde: rytter.no

Parat Media har avholdt et bransjeseminar der dr. Erik Wilberg holdt et foredrag om medieutvikling og konsekvenser for 2011. Han tegnet en utvikling
som viser avisenes død i april 2025 dersom dagens trend fortsetter.
Av: Trygve Bergsland

Wilberg er ikke nådig mot aviser som
ikke følger med i tiden og spår
Dagbladets død allerede om tre til fem år.
Lokalaviser har han tro på at vil kunne
fortsette omtrent som i dag, men disse
må som alle andre medier tilpasse seg nye
kommunikasjonsplattformer.
Wilberg sier at de oppfinnelser som
preger mediehverdagen ikke kommer fra
mediebransjen, med ett unntak.
Unntaket mener han er finn.no,
rubrikkmarkedet til Schibsted og som i
litt ulike former etableres i mange land
rundt i Europa av nettopp Schibsted.
Wilberg mener de som skal tjene penger
på nettjenester eller apps for telefon og
lesebrett må gjøre noe signifikant
forskjellig fra alle andre. Han mener det
ikke vil være mulig å ta betalt for noe
som nå har vært gratis i ti år. Det er

ifølge Wilberg heller ikke slik at man kan
ta en analog tankegang og overføre denne
til digitale plattformer. Nøkkelordet for å
få betalt for innhold og tjenester mener
Wilberg er å tilføre merverdi for
brukerne.

Aviser er dødsdømt,
ifølge Erik Wilberg.

IPAD her må det inn en bildetekst
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Yrkessykdom

Kvikksølvsaken
til Stortinget

Manglende vedtak og aksept av
kvikksølvforgiftning som yrkesskade hos NAV har ført til at Laila
Dåvøy nå har levert en interpellasjon til Stortinget. Hun forventer
en bred debatt som fører til at
NAV må endre praksis og gi tannhelsesekretærene de rettigheter
de har krav på.
Av: Trygve Bergsland

Tirsdag 16. november viste NRK Brennpunkt
sitt program om kvikksølv, og Dåvøy leverte
en interpellasjon til Stortinget. Samme dag
ble tv-programmet også vist på storskjerm i
Stortinget for en samlet helse- og sosialkomité.
– Jeg opplever at det er bred enighet på tvers av
partilinjene om at noe må gjøres i denne
saken. Påstanden fra NAV om at eksponering
for kvikksølv ikke gir nevrologiske skader
virker helt meningsløs, sier Laila Dåvøy.
Bakgrunn
Laila Dåvøy har tidligere vært barne- og
familieminister og arbeids- og
administrasjonsminister. Før hun kom til
Stortinget var hun leder for Norsk
Sykepleierforbund. Fra 2005 har hun vært
medlem av helse- og omsorgskomiteen på
Stortinget.
– Jeg er opptatt av svake grupper som ikke blir
hørt og fikk den første henvendelsen om
kvikksølvforgiftning for fem år siden og har
senere møtt mange med tilsvarende plager.
Felles for samtlige er at de ikke når frem i
statsforvaltningen og oppfatter at NAV ikke
tror de har noen yrkesskade. Noe av det som
opprører meg, er at NAV skylder på psykiske
lidelser og ikke tar tannhelsesekretærene på
alvor, sier Dåvøy.
På stortingets talerstol: Stortingsrepresentant Laila
Dåvøy (KrF) har levert en interpellasjon til
Stortinget som vil føre til debatt, der det stilles
spørsmål ved NAV sin praksis i forhold til
kvikksølvskadde tannhelsesekretærer.
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Brennpunkt
NAV sine jurister underkjenner medisinske
diagnoser stilt av overleger og professorer fra
hele landet. Pasientene fortviler, men NAV
nekter å møte dem. NAV forsøker i
Brennpunkt-programmet å ta til orde for at

kvikksølvsakene behandles i samsvar med
folketrygdloven på lik linje med øvrige
yrkessykdomssaker. NRK Brennpunkt
avdekket at det er det motsatte som skjer. I
programmet viser Tannhelsesekretærenes
forbund (ThsF) eksempler på saker som
har vært ferdig utredet fra spesialist i flere
år uten at NAV har klart å fatte noen
avgjørelse. Seerne fikk bekreftet et bilde av
NAVs yrkessykdomskontor som en svært
lite tilgjengelig instans, som verken ønsker
å kommunisere med partene eller de
arbeidsmedisinske miljøene.
– Vi må få frem fakta i forhold til
beslutningene til NAV. For meg ser det ut
som dette er avgjørelser som ikke bør være
så vanskelige å ta. Det kan ikke benyttes
ulik kompetanse i utredningene av
pasientene og senere i de vurderingene
NAV skal utføre, sier Dåvøy.
Dokumenterbare skader
Forskningsresultatene til professorene
Bente Moen og Bjørn Hilt, viser klart at
kvikksølveksponering hos
tannhelsepersonell har utløst kognitive
symptomer hos enkelte. Kognitive
sykdommer i dette tilfellet er blant annet
konsentrasjonsvansker, tretthet og
hukommelsessvikt. Forskningen til Hilt
viser at omtrent fem prosent av de
undersøkte har kognitive plager av
betydning. Av disse har mellom 35 og 65
prosent sannsynligvis symptomer som
skyldes kvikksølvforgiftning. Med andre
ord har 1,7–3,2 prosent av
tannhelsepersonellet fra den aktuelle
tidsperioden dokumenterbare skader.
Moen har i sitt arbeid anslått det totale
antallet tannhelsesekretærer som har vært
eksponert for kvikksølv før 2005 til
minimum 10 000 personer. Dersom dette
er riktig, har mellom 170 og 320 personer
innen tannhelsesektoren i Norge senskader
som følge av tidligere kvikksølvpåvirkning.
– Jeg er kjent med at mange tidligere
tannhelsesekretærer med støtte fra ThsF
har søkt NAV om erstatning, og at ingen
frem til i dag har fått godkjent
erstatningsgrunnlag. Det var mitt møte
med Tordis Klausen som for meg var
starten på en planmessig tilnærming til
denne problematikken, og det var også

hun som satte meg i kontakt med ThsF og
mitt første møte med Gerd Bang-Johansen.
Jeg ønsker å ta opp enkeltsaker, men er
opptatt av at det må være saker som gjelder
flere, der det tydelig er feil og mangler i
systemet som forårsaker problemene.
Ønske om å fremskaffe fakta var også
bakgrunnen for at Dagfinn Høybråten
bevilget en million kroner til forskning på
kvikksølveksponeringen blant
tannhelsepersonell da han var minister, sier
Dåvøy.
Kvikksølv er en svært farlig miljøgift
Dåvøy mener NAV motarbeider
intensjonene til tidligere arbeids- og
inkluderingsminister Bjarne Håkon
Hanssen. Da han i 2007 fikk den siste
rapporten fra professor Bjørn Hilt, skrev
han i en pressemelding at
kvikksølveksponering kan ha ført til
senskader, og at det er svært viktig at de
som har fått helseskader får de rettighetene
de har krav på.
– Dette har blitt fulgt opp av
arbeidsmedisinerne, men ikke av NAV.
Det var i 2007 at miljø- og
utviklingsminister Erik Solheim fastsatte et
forbud mot all bruk av kvikksølv i
produkter i Norge. Solheim skrev i en
pressemelding samme år at kvikksølv er
blant de aller farligste miljøgiftene vi har.
Påstandene NAV fremmer i forhold til at
kvikksølv ikke har gitt skader på
tannhelsesekretærer som har vært
eksponert for store mengder kvikksølv,
blant annet gjennom arbeid med
kobberamalgam, mener jeg faller på sin
egen urimelighet, sier Laila Dåvøy.
Imponert over ThsF
Ny NAV-direktør, Joakim Lystad, og
statssekretær Jan-Erik Støstad i
arbeidsdepartementet innser at saken
skader tilliten til NAV og lover en
gjennomgang av rutinene innen 1. februar
2011.
– Jeg er imponert over jobben ThsF har
utført. Det er et grundig og seriøst arbeid
for medlemmene som ligger til grunn for
NRK-programmet og nå med ledelsen i
NAV og departementet på banen. Med en
grundig stortingsdebatt håper jeg at en

langvarig kamp går mot slutten, og at
fornuften seirer slik at de kvikksølvskadde
tannhelsesekretærene får den aksepten de
fortjener, sier Dåvøy.
Flere muligheter for Stortinget
Laila Dåvøy sier at dersom det er behov for
det, kan stortingsrepresentanter – på eget
initiativ – ta opp saker i Stortinget, i et
såkalt «dokument 8-forslag».
Representantforslaget blir først sendt til en
komité for behandling, og komiteen avgir
deretter en innstilling til Stortinget. Er det
behov for utredning, foreslår komiteen at
forslaget sendes til regjeringen for
utredning. Representanter fra ulike partier
kan gå sammen om representantforslaget,
eller representanten kan fremme en sak
alene.

Fakta om kvikksølv
Gerd Bang-Johansen, leder i ThsF,
forteller at noen tannhelsesekretærer
hver halve time, seks dager i uken,
kokte kvikksølv, ofte på små kontorer
uten ventilasjon og verneutstyr. Hun
tror ikke kunnskapen om hva som
faktisk skjedde på 50-, 60-, 70- og
dels 80-tallet har vært god nok.
– I dag er det slik at bare et
termometer som inneholder
kvikksølv knuser, må alle ut av
rommet. Tilsvarende mengde
kvikksølv kokte mange av
tannhelsesekretærene hver halve
time. De som har meldt inn skader
jobbet slik som beskrevet. Et lite
antall er rapportert fra sent i
perioden (50-tallet og fram til deler
av 80-tallet), et større antall fra
tidligere i perioden. Det er ikke
mange som har rapportert inn skader
etter kvikksølveksponering, men de
som har rapportert inn er ekstreme
tilfeller. Antallet som søker
yrkesskadeerstatning er derfor lite,
noe som blant annet skyldes at
søknadsprosessen er en for stor
belastning for allerede svært syke
mennesker, sier Gerd Bang-Johansen.
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Parat konferansen 2010

Overvåkning uten kontroll
Nærmere to hundre tillitsvalgte fra hele landet var nylig samlet i Sandefjord for å delta på Paratkonferansen. Temaet gjennom hele konferansen var kontrolltiltak og overvåkning på arbeidsplassen.
Av: Liv Hilde Hansen / Trygve Bergsland

Parats leder Hans-Erik Skjæggerud
innledet med den oppfatning de fleste har
i forhold til overvåkning, som en
diskusjon begrenset til bekjempelse av
kriminalitet.
– Som mange andre har jeg tenkt at det er
greit, jeg har jo ikke noe å skjule.
Hovedspørsmålet er hva arbeidsgiver kan
tillate seg av datalagring og overvåkning. I
tillegg til hvordan opplysningene om
ansatte oppbevares og ikke minst til
hvilket formål opplysningene skal brukes,
for eksempel gjennom sammenstilling av
ulik informasjon, sa Skjæggerud.
Omfattende registrering
Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet,

Steinar Gullvåg, beskrev sin oppfatning av
personvern, datalagring og overvåkning i
arbeidslivet i et politisk perspektiv.
– Alle som går i Oslo fra slottet og ned
Karl Johan må regne med å bli fulgt av et
kameraøye. Det samme gjelder når vi er
på bussen og i butikker. Telefonsamtalene
våre registreres med navn og nummer.
Elektronisk post og aktivitet på Internett
registreres, antagelig også av andre enn de
vi har oversikt over. Også på
arbeidsplassen blir vi sett når vi kommer
og går. Gradvis og umerkelig har vi skapt
oss et samfunn dere våre handlinger
registreres, sa Steinar Gullvåg.
Gullvåg tok også for seg datalagringsDet skjer mye overvåkning på
arbeidsplassene vi til daglig ikke
tenker over.

direktivet og hvordan stortingsrepresentanter og lovgivere er nødt til å
veie ulike hensyn opp mot hverandre:
Skal man legge mest vekt på bekjempelsen
av alvorlig kriminalitet eller kravet om
personvern, og pekte på at ønsket om å
bekjempe alvorlig kriminalitet og
hensynet til personvernet kan virke som
to motsatser, men at det ikke alltid er slik.
– Dette er ikke alltid like enkelt, medga
stortingsrepresentanten, som mener
prosessen rundt kontrollen er viktig.
Bruk og misbruk
Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet,
fortalte at en bedrift kan ha helt legitime
behov for å sette i verk kontrolltiltak, men
tiltakene kan gjennomføres på en god
eller dårlig måte. Derfor er prosessen
rundt kontrolltiltakene så viktig.
– Informasjon om tiltakene og drøfting
av disse med de tillitsvalgte står helt
sentralt, sier han, og opplyser at
Datatilsynet også drar ut på ulike
arbeidsplasser for å gjøre kontroller. – Det
skal vi gjøre mer av neste år. Vi gir også
veiledning og informasjon til
arbeidsgivere, opplyste direktøren for
Datatilsynet.
Thon fortalte om den gang DnB NOR
mente at firmaet som var hyret inn for å
rengjøre lokalene gjorde en for dårlig
jobb. Banklokalene ble overvåket med
kamera for å ivareta sikkerheten, men da
banken hentet ut bildene og konfronterte
vaskefirmaet med disse, brøt de loven.
– Banken ønsket å bryte eller reforhandle
kontrakten og brukte bildene av
renholderen i en helt annen sammenheng
enn de var ment til. Dette var et
dundrende brudd på bestemmelsene i
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personvernloven, sier Thon, som
understreket at personvern i arbeidslivet
angår alle.
Etiske retningslinjer
Paul Chaffey, direktør i Abelia, var
opptatt av at alle bedrifter bør ha
retningslinjer for bruk av sosiale medier.
– Vær forsiktig. Vi har ingen regi og
kontroll på det som ligger ute på nettet
om oss selv eller bedriften.
Chaffey etterlyser en overordnet strategi i
norske bedrifter for bruk av sosiale medier
og viste til en nettblunder DnB NORs
informasjonssjef gjorde for ikke så veldig
lenge siden.
– «Jævla bønder», skrev informasjonssjef Ole
Irgens i DnB NOR i sin blogg på Internett
etter at jordbruksoppgjøret var i havn. Selv
om innlegget ble fjernet etter få timer, gikk
saken sin seiersgang fra pc til pc i
landbruksnorge. Det hører med til historien
at DnB NOR har titusenvis av norske
bønder som kunder, fortalte Chaffey.

Paul Chaffey er direktør i Abelia og en aktiv
blogger.

Ulovlig kontroll er svært utbredt
Tre av ﬁre arbeidsgivere bryter arbeidsmiljøloven når de setter i
verk kontrolltiltak overfor de ansatte. Det er ett av flere skremmende resultater som kommer frem i en spørreundersøkelse
gjennomført blant tillitsvalgte i Parat.
Av: Trygve Bergsland

Spørreundersøkelsen som ble sendt ut til
1153 tillitsvalgte gav 639 svar fordelt på
private, stat, kommune og spekter.
Undersøkelsen viser at omtrent 85
prosent av norske virksomheter har
innført kontrolltiltak. De vanligste
kontrolltiltakene viser seg å være
elektroniske nøkkelkort, stemplingsur
eller annen tidsregistrering og
kameraovervåking.
Mangel på rutiner
I forhold til hva slags informasjon som er
registrert i personalmapper og
personalarkiv, viser undersøkelsen at 44
prosent sier de er usikre på om slike rutiner
finnes, og mer enn 29 prosent svarer at
dette ikke er på plass. Det er således kun
27 prosent av bedriftene som helt sikkert
har rutiner der de tillitsvalgte vet hva slags
opplysninger arbeidsgiver har registrert.
Personvernloven pålegger virksomhetene å
ha rutiner for slikt innsyn.
Arbeidsmiljøloven slår fast at
kontrolltiltak skal drøftes med de
tillitsvalgte. Dette gjelder både spørsmålet
om det er behov for kontrolltiltaket og
hvordan det skal utformes og

gjennomføres. I tillegg skal
kontrolltiltakene opp til jevnlig evaluering
i samarbeid med den tillitsvalgte.
Arbeidsmiljøloven slår også fast at de
ansatte skal informeres om formålet med
kontrolltiltaket, hvilke konsekvenser det
får og hvor lenge det skal pågå.
51 prosent av de tillitsvalgte i Parats
spørreundersøkelse oppgir at
kontrolltiltakene ikke er drøftet med dem.
22 prosent svarer at de ikke vet om dette
er drøftet, mens bare 26 prosent svarer at
de har vært med på drøftinger.
Grove overtramp
Parat får ofte inn saker der det er begått
overtramp i iveren etter å kontrollere egen
arbeidsstokk.
– Jeg har eksempler som viser at i en
virksomhet måtte de ansatte slå inn
spesielle koder på kontortelefonen for å
vise hvor de befant seg. I en annen bedrift
ble kvinnelige ansatte pålagt å gå med
røde bånd når de hadde mensen.
Hensikten var å få oversikt over hvem
som hadde en legitim grunn til hyppige
toalettbesøk, forteller advokat Katrine
Rygh Monsen i Parat.
Type kontrolltiltak:
Elektronisk nøkkelkort
Stemplingsur
Registrering av tidsbruk
Kameraovervåkning
Telefonregistrering
E-postregistrering
Internettregistrering
Flåtestyring med GPS
Kroppsvisitering
Testing av rusmidler

Nærmere to hundre tillitsvalgte fra hele landet
var samlet på Parat-konferansen i Sandefjord.

Hemmelig kundetest
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ÅRETS LikESTiLLingSPRiS

Hjelper transpersoner. Harald Sundby og Marion Arntzen (til høyre) sammen med John Jeanette Solstad Remø under tildelingen av YS likestillingspris for 2010.

Organiserte transpersoner
– Tenk deg at du måtte skjule noe av det viktigste i livet ditt for familie, venner og kollegaer.
Tenk deg at du hver dag fryktet for å bli avslørt og avvist. Kunnskap er våpenet mot dette, sier
likestillingsprisvinnerne Harald Sundby og Marion Arntzen.
Av: Vetle Daler. Foto: Erik Norrud

– Like barn leker kanskje best, men ulike
barn skaper nye leker. Der alle tenker likt,
blir ikke mange nye tanker tenkt, sa
Harald Sundby da han og kona Marion
Arntzen mottok likestillingsprisen.
Dette er en pris til alle som bidrar til å
gjøre menneskelig mangfold synlig i
samfunnet, mente de to som ble
landskjente gjennom programserien
«Jentene på Toten» på NRK2. På
Stensveen ressurssenter hjelper de
transpersoner gjennom en vanskelig
overgangsfase i livet. Ønsket er å bidra til
et mer mangfoldig, inkluderende og
tolerant samfunn.
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Begynte i løyndom
Marion og Harald har drevet Stensveen
ressurssenter i 14 år, uten noen form for
offentlig støtte. «Kundene» må derfor selv
betale for tjenestene.
– Det begynte i løyndom, rundt dette
kjøkkenbordet, forteller Marion, som i
utgangspunktet jobbet med brystproteser
og veiledning om farge og stil for
kreftopererte kvinner.
Hun fikk spørsmål om å jobbe med
transer, ble nysgjerrig og tok sporenstreks
en telefon til Foreningen for
transpersoner. Der traff hun Jeanette.

– Det første møtet jeg var med på ble
arrangert i lokalene til sadomasochistforeningen. Det var mørkt og skjult.
Derfor inviterte jeg på sommerfest her i
hagen på Stensveen. «Det er ingen som
transer om sommeren, for da er det så
synlig», var den første reaksjonen jeg fikk.
I år ble det invitert til sommerfest på
Stensveen for femtende gang, og i vinter
skal den ellevte julegudstjenesten holdes.
– Ett år fikk vi daværende biskop
Rosemarie Køhn til å holde gudstjenesten.
Det var sterkt, minnes Marion.

Alle lag
Marion og Harald hjelper flere transpersoner hver uke. De får mellom seks og ti
telefoner hver eneste dag.
– Vi visste ikke hva vi gikk til da vi satte
i gang med dette. Det var mye fokus på
det ytre: stil, farger, brystproteser og så
videre. Så oppdaget vi at det lå mye mer
under. Angsten for å bli avslørt og avvist
var veldig tydelig. Det er mye frykt involvert. Noen av dem som kommer hit klarer
nesten ikke å holde kaffekoppen engang,
forteller Marion.
Jobben, eller rettere sagt de mange ulike
jobbene på Stensveen, har etter hvert blitt
en livsstil for Marion og Harald. For å få
endene til å møtes jobber Harald også i en
barnehage og som assistent for en gutt
med spesielle behov. Ildsjeler i nabolaget
trår også til når det kniper. Men da
ekteparet tok kontakt med leger og andre
fagpersoner første gang, ble de møtt med
en kald skulder.
– De mente dette gjaldt så få at det ikke
var nødvendig å bruke mye ressurser. Det
var veldig frustrerende å ikke bli trodd,
forteller Marion.
– Oppfatningen var at vi drev en liten
fetisjgruppe, men dette handler tvert imot
om mennesker som ofte har sterke
psykiske traumer, skyter Harald inn, som
sier at det ikke er sant at de er få. Det
anslås at fem prosent av befolkningen har
en transe i seg, personer fra alle sosiale lag,
unge og eldre, fra godt til dårlig
fungerende mennesker. De som ikke
fungerer godt kan være mennesker som
har falt utenfor arbeidslivet og
utdanningssystemet på grunn av angsten
for å være seg selv. Åpenhet vil gjøre at
flere vil bli selvstendige og delta i
arbeidslivet, mener Harald.
Nylig fikk Parat besøk, og Marion og
Harald er åpne for å informere flere av
YS-forbundene.
– YS representerer en stor faglig bredde i
samfunnet, og vi har fått flere telefoner fra
YS-organiserte transpersoner som har
takket oss etter prisutdelingen, sier
Harald, som selv har bakgrunn som

kaptein i Forsvaret og har vært organisert i
BFO i 20 år.
Kunnskap er våpenet
Hvis en kollega ønsker å framstå som et
annet kjønn, handler det ikke om
seksualitet, understreker Harald.
– Transpersoner kler seg ikke som kvinner
for å bli tiltrukket av menn. Det er
egentlig ganske harmløst, men blir ofte
møtt med fordømmelse. Det har med den
patriarkalske arven å gjøre. Menn og
religion har definert hva virkeligheten er.
At mann pluss kvinne er sant. Kjønnene
har blitt pålagt roller og verdier. Menn er
redd for egen seksualitet og eget kjønn.
De er redde for menn som ønsker å
framstå annerledes enn normen tilsier.
Mange arbeidsplasser lider av dette fordi
folk ikke forstår. Kunnskap er våpenet,
sier Harald Sundby.
– Det handler om å være medmennesker
og å vise likeverd. YS har oppmuntret til
dette ved å gi oss denne prisen. Å gå fra
tanke til ord, til gjerning er ofte en lang
vei. Nå er det gjerningen som gjenstår,
sier Marion Arntzen.

Dette er Stensveen
Arbeider for at transpersoner skal få
et liv i frihet – uten frykt. Driver et
fysisk «senter» hvor transpersoner
kan støttes og styrkes til
egenutvikling. Arbeider for et mer
mangfoldig, inkluderende og tolerant
samfunn. Tilbyr hjelp på ulike
områder:
Samtale og rådgivning
Utprøving og avklaring av
kjønnsidentitet og uttrykk
Sosial tilpasning
Akuttmottak ved livs- og
identitetskrise
Støtte til familie
Samfunnsinformasjon

Kjemper i toppen
Av: Terje Bergersen. Foto: Erik Norrud

Anette Sagen har vært verdens beste
de siste fem–seks sesongene, og har
like lenge sloss for å bli tatt på alvor
blant mannsdominant arroganse i
nasjonal og internasjonal hoppsport.
YS mente Anette fortjente likestillingsprisen for sin standhaftige innsats.
«… du har på en fremragende måte gått
foran og kjempet for å få like muligheter som
dine mannlige kolleger. Du har derfor blitt
et viktig forbilde for mange, både i og
utenfor idretten gjennom innsatsen.»
Slik lød litt av begrunnelsen da skihopper
Anette Sagen i dag ble tildelt YS’
likestillingspris. – Det er en stor ære å få
denne prisen. Veldig hyggelig at det jeg
gjør på min arena blir satt pris på. Jeg må
virkelig få takke YS for den tilliten dere
viser meg ved dette, sa en rørt Annette
Sagen i forbindelse med tildelingen.
Ambisjoner i Holmenkollen
Sagen er ikke bekymret for at skaden i kneet
vil forstyrre VM-oppkjøringen for mye.
– Fysioterapeuten er veldig fornøyd, så det
ser bra ut. Jeg er ikke bekymra, og regner
med å være tilbake i hoppbakken igjen om
en måneds tid, når det blir hvitt på
bakken. Det er bedre at dette skjedde nå
enn ei uke før VM-start. Jeg har
ambisjoner om å kjempe i toppen i
Holmenkollen, sier hun.
Viktig forbilde. Anette Sagen er en av to som
fikk likestillingsprisen 2010.
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anSaTTE i STYRET

Medansvarlig for bedriften
Styreverv er ikke helt det samme i en liten, mellomstor og stor bedrift, men én ting er de tre
ansatterepresentantene enige om: Ikke vær redd for å spørre når du er usikker på noe.
Av: Sigurd Aarvig

Rune Leknes representerer 15 ansatte i
DataPower Learning AS på styremøtene.
Oddny Espen har rundt 40 fast ansatte bak
seg som styremedlem i attføringsbedriften
Menova AS, mens Kenneth Utsikt taler på
vegne av om lag 2500 ansatte når han tar
ordet i styrerommet til flykonsernet
Norwegian.
Felles for de tre er at de som
styremedlemmer har ansvar for å følge med
i bedriftens ledelse, virksomhet og
økonomi. Styrevervet krever interesse for
bedriften og lesing av sakspapirer, men alle
tre trives og sier de lærer mye av oppgaven.
De føler alle at de behandles på like fot
30 - 2010 Parat

med resten av styret og blir lyttet til på
styremøtene.
Ryddet opp i uklarhet
– I starten var det mye å sette seg inn i
og litt uklart hva som var taushetsbelagt,
forteller Oddny Espen i Menova AS, som
holder til utenfor Hønefoss.
– Vi snakket om taushetsplikten underveis,
etter at jeg tok det opp. Det var enighet om
å være tydeligere på hva jeg kan informere
videre om. Hovedregelen er at jeg kan fortelle om vedtak, men ikke om hva som blir
sagt i forhandlingene, sier Oddny. For å
informere de andre ansatte best mulig om

styrearbeidet, skriver hun i bedriftsbladet
om hva som behandles i styret.
Oddny er jobbveileder og organisert i
Parat. Hun har sittet i bedriftens styre
siden juni 2009, og sist høst deltok hun på
et kurs i økonomiforståelse.
– Jeg brukte en del tid på å forstå budsjett
og regnskap. Selv om jeg har mellomfag i
sosialøkonomi fra tolv år tilbake, trengte
jeg en oppfrisking. Men jeg har stilt
spørsmål når jeg har hatt behov for det,
under styremøtene eller ved å gå til
administrasjonen, og det har vært positivt.
Skille fagforening og styre
Oddny ser det som en fordel at hun ikke er

tillitsvalgt i fagforeningen samtidig som
hun sitter i styret.
– Det blir enklere for meg bare å være
styrerepresentant, så slipper jeg å
sammenblande rollene. Jeg syns også det er
riktig at ulike personer bekler ulike roller,
at oppgavene spres på flere.
– Hva kreves for å ta på seg et slikt
styreverv?
– Man må skaffe seg kompetanse, lese
aksjeloven og arbeidsmiljøloven. En bør ha
interesse og forståelse for tall og økonomi,
og interesse for organisasjon.
– Hva får du igjen for å delta i styret?
– Det er gøy, og jeg liker å lære. Jeg tror på
det Menova jobber for. Bedriften har en
viktig samfunnsoppgave, og jeg bidrar til
den både som ansatt og som
styrerepresentant, sier Oddny Espen.
Fagforeningsleder og styremedlem
Flystans som følge av askeskyen er den
største utfordringen Kenneth Utsikt har
hatt som ansatterepresentant i styret til
Norwegian. Da var permitteringer
faretruende nær. Han leser 100 sider
dokumenter før hvert styremøte, men liker
vervet.
Kenneth er cabin crew og leder for
kabinansattes forening i Norwegian, som
er tilsluttet Parat og har 830 medlemmer. I
styret for selskapet er han én av tre som er
valgt av de ansatte. Han ble valgt inn i
styret i mai 2009.
– Fordelen ved å være både
fagforeningsleder og styremedlem i
bedriften er at jeg kan opp saker som vi har
drøftet i Kabinforeningen, og jeg kan
fortelle styret om hverdagen til de ansatte,
sier Kenneth.
Han har ikke opplevd situasjoner der det
har vært vanskelig å avveie de ansattes
interesser mot bedriftens interesser.
– Uansett er min oppgave å sørge for at vi
har en god og trygg arbeidsplass. Som leder
av Kabinforeningen kjemper jeg for mine
medlemmer. Men i styret skal vi som
representerer de ansatte, huske på at vi har
alle i ryggen. Vi skal ikke mele hver vår
kake, sier Kenneth.

Blir inkludert
Kenneth er en erfaren lokalpolitiker og sitter i kommunestyret i Enebakk i sin tredje
periode. På de første styremøtene i Norwegian møtte han en del ukjente uttrykk,
som han fikk styrelederen til å forklare.
– Det er helt nødvendig å spørre når du er
usikker, du kan ikke komme etterpå og si
at «jeg skjønte ikke hva det innebar.»
Reglene for å informere fra styremøter er
svært strenge i børsnoterte selskap som
Norwegian. Hvis Kenneth ønsker å drøfte
styresaker med styret i Kabinforeningen,
må han be ledelsen om tillatelse.
– Jeg syns det er gøy å være med i styret og
jobbe for sikre og gode arbeidsplasser.
Samtidig må man være litt «masochist», for
du kan også bli en hoggestabbe i
upopulære saker, sier Kenneth Utsikt.
– Ta et kurs
Ta et kurs i styrearbeid i Parat, vær aktiv og
ikke vær redd for å spørre. Ingen er
fullbefaren fra dag én. Dette er rådene fra
Rune Leknes til potensielle
ansatterepresentanter.
Rune er programutvikler i Steinkjerfirmaet DataPower Learning AS. Han ble
vararepresentant i bedriftens styre våren
2009, men møter fast på styremøtene.
Rune er den eneste i ansatte i styret.
Samtidig er han medeier i bedriften. Han
deltok på Parats kurs om styrearbeid i høst
og hadde stort utbytte av kurset.
– Vi hadde gode forelesere fra ulike
bedrifter. Kurset la blant annet vekt på
formelle regler og bestemmelser i
aksjeloven som man bør kjenne til som
styremedlem. Kurset var svært nyttig.
Rune er klar over ansvaret han har som
styremedlem.
– Det er klart at det følger strenge
forpliktelser med å føre tilsyn. Jeg føler at
jeg enkelte ganger kunne vært mer aktiv.
For selv om du får sakspapirer, har du som
styremedlem også plikt til å søke
informasjon, sier Rune Leknes.

For å sitte i styret bør en ha interesse og
forståelse for tall og økonomi og interesse for
organisasjon, sier Oddny Espen,
jobbveileder og styremedlem i Menova AS.
Foto: Sigurd Aarvig

Kenneth Utsikt er leder for kabinforeningen
og en av tre styremedlemmer i Norwegian
Air Shuttle ASA som er valgt av de ansatte.
Han har ikke opplevd interessekonflikter
gjennom sitt styreverv. Foto: Sigurd Aarvig

– Daglig leder orienterer de ansatte om
styrets arbeid, selv har jeg ikke følt behov
for å informere utover det, sier Rune
Leknes, programutvikler og
vararepresentant i styret for DataPower
Learning AS. Foto: Privat

Parat 2010 - 31

Menneskerettigheter

Mangel på etikk hos
Ryanair

Parat har angrepet flyselskapet Ryanair for manglende
respekt og mangel på grunnleggende rettigheter for ansatte
i selskapet. Selskapets ledelse svarer med å tilbakevise all
kritikk og kaller norske fagforeninger for løgnaktige.
Av: Trygve Bergsland

Parats nestleder, Vegard Einan, har frontet
kampen for å få Ryanair til å akseptere de
ansattes rett til å organisere seg, følge
reglene i arbeidsmiljøloven og ellers følge
de samme regler andre flyselskaper er
underlagt. – Parat og Parat Luftfart har
sendt brev med oppfordring om at Statens
pensjonsfond utland selger seg ut av
Ryanair. Ved årsskiftet hadde fondet en
eierandel i Ryanair Holding til en verdi av
340 millioner kroner. Brevet er sendt
Etikkrådet for Statens pensjonsfond
utland, Finandepartementet og Norges
Bank, der vi oppfordrer dem til å selge
eierandelene i flyselskapet. Det er et
paradoks at våre fremtidige pensjoner skal
finansiere et selskap som åpenbart ikke
behandler sine ansatte slik vi som norske
ansatte og fremtidige pensjons-mottakere
må forvente, sier Vegard.

Leder for Etikkrådet til Statens pensjonsfond utland, Gro Nystuen, har folkerett som spesialområde.
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Dumme fagforeninger
Språkbruken og medias interesse tok seg
kraftig opp da Ryanairs sjef, Michael
O’Leary, under en pressekonferanse ble
konfrontert med selskapets lønns- og
arbeidsvilkår. O’Leary påstår at selskapet
har de høyeste gjennomsnittslønningene i
Europa, men bekreftet at de ansatte ikke
får lønn dersom Ryanair innstiller en
flygning. Han sa under den samme
pressekonferansen at dersom noen er så
dumme at de vil betale penger til
fagbevegelsen, så vær så god.
– Jeg frykter ikke boikotten fra den
norske fagbevegelsen. Vi har holdt på i 28
år og irsk fagbevegelse har boikottet oss
siden starten, fortalte han.

Harde betingelser
Dagbladet skrev nylig en sak om piloter
som flyr for Ryanair og kun får lønn når
de nærmer seg himmelen. Ifølge Dagbladet går det i kontrakten klart fram at piloter bare får betalt for såkalt «Block time»,
det vil si når klossen framfor nesehjulet
på flyet blir fjernet av bakkepersonellet
på flyplassen, til flyet står stille på neste
flyplass. Dette innebærer at pilotene ikke
får betalt ved mellomlandinger. Pilotene
har heller ikke krav på sykepenger, og de
må betale for sine egne uniformer. Nesten
halvparten av arbeidstida er ulønnet. I
kontrakten går det også klart fram at piloter kan få kontrakten terminert på dagen
hvis de «... snakker negativt om Ryanair
til kolleger, studenter, media, organisasjoner, websider eller individer. Dette gjelder
verbalt, skriftlig eller on-line, enten i
pilotens navn eller ved et alias». Som svar
på dette hevder Ryanairs pressetalsmann,
Stephen McNamara, i en e-post til avisen
at mer enn halvparten av pilotene i Ryanair er fast ansatt i selskapet. Han mener
bråket rundt Ryanair er basert på falske
anklager framsatt av norske løgnaktige
fagforeninger og tilbakeviser all kritikk.

Nystuen forteller at de har noen objektive
kriterier der selskaper som er involvert i
produksjon av visse typer våpen (som ikke
skiller mellom militære og sivile mål) og
tobakk skal uten videre selges ut av
fondet. Subjektive kriterier knyttet til
menneskerettigheter, arbeidsforhold, krig
og konfliktområder i tillegg til miljø og
korrupsjon blir vurdert grundigere før det
foreligger en uttalelse.

Jobben er å ﬁnne verstingene
Etikkrådet skal vurdere om investeringer i
enkelte selskaper er i strid med Statens
pensjonsfond utlands etiske retningslinjer.
Finansdepartementet fatter beslutninger
basert på rådets tilrådning. Finansdepartementets beslutning og rådets
tilrådning offentliggjøres. Leder for rådet
er Gro Nystuen som er dr.juris. med
folkerett som spesialområde.
– Retningslinjene vi arbeider etter er
utarbeidet av Finansdepartementet som
også finansierer driften vår. Rådet er
selvstendig og arbeider uavhengig av
ledelsen i Finansdepartementet og Norges
Bank. Saker vi tar opp er grove eller
systematiske krenkelser av menneskerettighetene, tvangsarbeid, barnearbeid og
alvorlig miljøskade eller korrupsjon. Vi
kan også ta opp saker som berører grove
brudd på grunnleggende etiske normer.
Jobben er å finne verstingene blant 8500
selskaper som pensjonsfondet har
investert i, forteller Nystuen.

Eksempler på problembedrifter
I forhold til for eksempel produksjon av
klasevåpen er spørsmålet om hvor
vesentlig produksjonen er, ifølge Nystuen.
– Vi konsentrerer oss om de viktigste
delene som direkte kan relateres til å
fremstille våpenet. Pizza-leverandøren til
nattskiftet eller produsenten av for
eksempel stålet som benyttes vil derfor
ikke bli ansett som vesentlig delaktige i
produksjonen.

– Saker vi tar opp er
grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene...
– Vi er et kompetent råd på fem
medlemmer, i tillegg har vi et sekretariat
på åtte personer som fortløpende utreder
saker rådet er opptatt av. Vi benytter også
konsulenter med nødvendig kompetanse
der vi finner det aktuelt. En ferdig
tilrådning er typisk et dokument på 20 til
30 sider med godt dokumenterte
begrunnelser. Vurderingen kan på mange
måter oppfattes som en dom over det
aktuelle selskapet, sier Nystuen.

Et eksempel på hvor grundig Etikkrådet
arbeider, er hentet fra en vurdering som
ble gjort i forhold til selskapet Monsanto
som medvirket til barnearbeid.
– Vi hadde informasjon om at selskapets
produsenter av hybride bomullsfrø
benyttet barn mellom 8 og 15 år som
arbeidskraft, og at disse barna var
eksponert for plantevernmidler og ikke
fikk skolegang. Det ble gjennomført
feltundersøkelser og det ble funnet
arbeidsforhold som lignet på slaveri. Den

normale arbeidsdagen for mange barn
viste seg å være 10 til 14 timer. 89 prosent
av barna som arbeidet med dyrking av
bomullsfrø hadde som følge av all
jobbingen enten avbrutt skolegang eller
aldri gått på skole. Vi fant også ut at
bomullsproduksjonen står for omtrent 45
prosent av landets totale bruk av
plantevernmidler, selv om bare omtrent
fire prosent av dyrket areal er brukt til
bomull. Vi beregnet også forholdet
mellom antall barn og areal. Resultatet
viste at det ble benyttet i gjennomsnitt
fem barn for hvert hektar dyrket mark,
forteller Nystuen.
Nystuen bekrefter at rådet ved flere
anledninger har fått oppfordringer om å
se nærmere på Ryanairs grove og
systematiske brudd på arbeidstakerrettigheter, men videre behandling av den
saken vil hun ikke svare på.

Disse fagforbundene støtter Parats
kampanje mot Ryanair
Så langt har disse fagforbundene vedtatt
at tillitsvalgte og ansatte ikke skal fly
med Ryanair under tjenestereiser:
Biblotekarforbundet, Lederne
Norges Bank Funksjonærforening,
Norske Meierifolks Landsforbund
AVYO, Farmasiforbundet, Finansforbundet, Delta, Det norske maskinistforbund, Negotia, Norges Tollerforbund,
Norges Skolelederforbund, Skatteetatens Landsforbund, Stafo og Yrkestrafikkforbundet. I tillegg kommer YS
som hovedorganisasjon og YS Stat.,
LO, Norsk Transportarbeiderforbund,
Handel og Kontor, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Tjenestemannslag, EI &
IT forbundet og Industri Energi. Den
nederlandske arbeidstakerorganisasjonen FNV, som består av 19 ulike fagforeninger med til sammen 1,4 millioner
medlemmer.
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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

Lars Petter Larsen
forhandlingsavdelingen

Turid Svendsen,
Leder forhandlingsavd.
Advokat

Thomas Lilloe,
forhandlingsavdelingen

Kathinka Mohn,
Advokat og forhandler

Eva Borhaug,
Advokat

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.

Informasjon og drøfting
Jeg jobber i en stor og litt uoversiktlig
virksomhet, hvor vi ikke har tariffavtale. I
tillegg til Parats fem medlemmer er ti
personer organisert i Handel og Kontor.
Begge klubbene har tillitsvalgt. Vi
tillitsvalgte mener at vi burde vært
informert om mye av det som skjer i
virksomheten. Og noen ganger synes vi at
arbeidsgiver burde konferert med
tillitsvalgte i forkant. Vi tenker på ting
som virksomhetens økonomiske
disposisjoner, omorganiseringer,
nedleggelse og opprettelse av nye
kontorer. Arbeidsgiver sier at vi ikke har
noen rettigheter, verken når det gjelder
informasjon eller drøfting. Er dette riktig?

arbeidsmiljøloven kapittel 8. Her finner du
minimumsregler med hensyn til informasjon
og drøfting. Vær oppmerksom på at
virksomheten jevnlig må sysselsette minst 50
arbeidstakere for at arbeidsgiver plikter å
informere om og drøfte spørsmål av
betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold
med arbeidstakernes tillitsvalgte. Hva som
konkret ligger i denne forpliktelsen følger av
arbeidsmiljøloven paragraf 8-2. Her finner
du regulert hva informasjons- og
drøftingsplikten omfatter og når og hvordan
det skal gjennomføres. Spørsmålene du tar
opp rundt økonomi, omorganisering,
bemanningssituasjon og innskrenkninger er
typiske temaer for informasjon og drøfting.
Kathinka Mohn

Johanne
Svar:
Retten til informasjon, drøfting og
forhandling vil oftest være nedfelt i en
tariffavtale. Dere må isteden bruke
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Tannlegebesøk
Har jeg rett til fri med lønn for å gå til
tannlegen?
Gunnar

Svar:
Dette er en problemstilling som hører inn
under velferdspermisjoner. Korte velferds
permisjoner som for eksempel rett til fri for å
gå til tannlege, flytting, følge barn på
tilvenning i barnehage eller første skoledag
er ikke lovregulert. I utgangspunktet er
grunnlaget for velferdspermisjoner definert å
være innenfor arbeidsgivers styringsrett. I de
fleste tariffavtaler Parat er part i, er et
minimum av velferdsgrunner tatt inn i
avtalene. Disse reglene er minimumsregler,
og det er derfor ingenting i veien for at man
også kan få fri i andre anledninger enn det
som er nevnt i avtalen, ved å spørre
arbeidsgiver om fri. Et annet sted å lete er i
personalhåndbøker og lignende dersom man
ikke har tariffavtale. Det oppstår i
utgangspunktet to spørsmål ved slike
velferdspermisjoner:
1. Har jeg rett til fri?
2. Hvis ja, har jeg krav på fri med lønn?
Ved velferdsgrunner som ikke er nevnt i
tariffavtalen, er det opp til arbeidsgiver å

avgjøre om velferdspermisjon skal innvilges.
Det må likevel være slik at retten til
velferdspermisjon må være lik for alle
arbeidstakerne. For de tariffestede
rettighetene er det fri med lønn, for de øvrige
er det opp til arbeidsgiver å bestemme om
man i tillegg til fri skal få lønn.
Thomas Lilloe
Overvåkning
Jeg har oppdaget at min leder har
overvåket/overvåker telefonaktiviteten
min i forbindelse med lønnsforhandlinger.
Da jeg spurte om bakgrunnen for hva jeg
har fått i lønn, kom det fram at
arbeidsgiveren min har overvåket
telefonsamtalene mine, både antall og
innhold.
I den forbindelse ønsker jeg å vite om det
er lov å overvåke de ansattes
telefonsamtaler uten at de ansatte er klar
over det, og om opplysningene kan
brukes i forbindelse med
lønnsforhandlinger?

lignende, og lagt disse opplysningene til
grunn ved vurdering av hvor mye du skal ha
i lønn. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser
om når det er tillatt å iverksette
kontrolltiltak på arbeidsplassen og hvordan
dette skal gjøres. I arbeidsmiljøloven er det
beskrevet at arbeidsgiver kun kan iverksette
kontrolltiltak dersom det er «saklig grunn»
til det i virksomhetens forhold, samt om
kontrolltiltaket ikke innebærer en
«uforholdsmessig belastning» for
arbeidstaker. Slik «prestasjonskontroll» og
«individuell oppfølging» som du beskriver
vil arbeidsgiver som hovedregel ha saklig
grunn til å foreta, så lenge kontrollen er
rutinemessig og ikke fremstår som vilkårlig
eller uforholdsmessig. Hvorvidt arbeidsgiver
har lov til å bruke resultatene til
lønnsvurdering, beror på om dette formålet
samsvarer med det opprinnelige formålet for
kontrolltiltaket. Opplysninger som er
innhentet til et formål, kan ikke brukes til
et annet formål enn det som opprinnelig var
fastsatt.

jul-, påske- og pinseaften fra klokka 15.00
til 22.00 dagen før neste virkedag regnes
som søndag og helgedagsarbeid.
Bestemmelsen sier imidlertid ingenting om
lønn eller godtgjøring for arbeidet. For
arbeid på 1. og 17. mai er dette regulert i
lov om 1. og 17. mai. Bestemmelsen sier at
arbeidstaker som må arbeide 1. eller 17.
mai har krav på det lønnstillegg
som vedkommende etter avtale eller
regulativ måtte ha krav på for søndager. Er
spørsmålet om slikt lønnstillegg ikke avgjort
ved avtale eller regulativ skal vedkommende
ha et tillegg på minst 50 prosent til sin
vanlige lønn. Lønn for arbeid på helligdager
og høytidsdager er som oftest regulert i
ansettelses- eller tariffavtale. Det kan derfor
variere om man har krav på godtgjørelse og
eventuelt hvor stor denne godtgjørelsen er.
Turid Svendsen
Velferdspermisjon
Jeg lurer på om man har krav på
velferdspermisjoner i staten?

Katrine Rygh Monsen
Philip

Even
Svar:
Arbeidsgiver har ikke lov til å overvåke de
ansatte uten at de er klar over det, men kan
ha lov til å iverksette et slikt kontrolltiltak
gitt at reglene i arbeidsmiljøloven er fulgt, og
de ansatte er informert om tiltaket på
forhånd.
Det følger for det første av arbeidsmiljøloven
at arbeidsgiver plikter å drøfte
kontrolltiltakene med tillitsvalgte før de
iverksettes, og kontrolltiltakene skal jevnlig
evalueres av tillitsvalgte og arbeidsgiver. De
ansatte har også etter denne bestemmelsen
krav på informasjon om eventuelle
kontrolltiltak som iverksettes. Det skal gis
informasjon om formålet med
kontrolltiltaket, praktiske konsekvenser av
kontrolltiltaket, herunder hvordan
kontrolltiltaket vil bli gjennomført, samt
kontrolltiltakets antatte varighet.

Fast ansettelse
Kan jeg, som er utleid fra et
konsulentselskap, hevde fast ansettelse hos
dem som jeg er innleid hos etter fire år?
Berit
Svar:
Ja, det kan du. Ifølge arbeidsmiljølovens
paragraf 14-12, tredje ledd, gjelder den
såkalte fireårsregelen også for slike
arbeidstakere, forutsatt at utleieselskapet har
som formål å drive utleie av arbeidskraft.
Eva Borhaug
Lønn i julen
Jeg jobber som sentralbordoperatør i et
lite grossistfirma på Østlandet. Vi har
ingen tariffavtale. Har jeg krav på tillegg i
lønn ved arbeid på høytidsdager i julen?
Kristin

Slik jeg forstår din e-post beskriver du at
arbeidsgiver har gått inn i systemene og sett
på antall samtaler, ubesvarte samtaler og

Svar:
Nei. Etter arbeidsmiljøloven skal arbeid

Svar:
Ja, i henhold til bestemmelsene i
hovedtariffavtalens paragraf 22 kan det
innvilges velferdspermisjon med lønn dersom
viktige velferds- og omsorgsgrunner tilsier
dette. Permisjon kan innvilges i inntil 12
arbeidsdager med lønn i løpet av ett
kalenderår. Dersom arbeidstager selv ønsker
det og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver
samtykke i fleksibelt uttak av
permisjonsdagene. Hovedtariffavtalen gir
ikke lenger noen opplisting av forskjellige
permisjonsgrunner som kvalifiserer for
velferdspermisjon etter denne bestemmelsen.
Det betyr at den enkelte virksomhet selv må
vurdere hvorvidt grunnlaget for å gi
velferdspermisjon med lønn er til stede. Ved
avgjørelsen bør det tas hensyn til de anførte
permisjonsgrunner og arbeidstakerens
individuelle behov for slik permisjon.
Bestemmelser om velferdspermisjoner kan
også fremgå av virksomhetens
personalreglement.
Lars Petter Larsen
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Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.4 – 2010 var: «KONGSVINGER OG NAV PATRIOT» De tre heldige vinnerne er: Johannes Nymo,
Oslo, Ragnhild Reithe Frium, Østerås og Jan-Petter Lindgren, Gressvik.
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 5/2010»
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: 26.01.2011

Løsning:
Navn:
Adresse:
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Ny i hovedstyret
Jens Johan Orning ble valgt som nytt hovedstyremedlem i Parat på representantskapsmøtet
17. november. Orning er tillitsvalgt for Parats
medlemmer i American Express. Han er aktiv
innen idrett og har vært lokalpolitiker.

Gjenvalg på
Tore Eugen Kvalheim
På YS representantskapsmøte i oktober ble Tore
Eugen Kvalheim gjenvalgt som leder. Som 1.
nestleder ble Jorun Berland (Finansforbundet)
valgt, mens Inger Lise Rasmussen (Negotia) ble
valgt som 2. nestleder.

Kontingentsatser for 2011

Parats hovedstyre består i dag av:
Leder: Hans-Erik Skjæggerud, NAV
Nestleder: Vegard Einan, SAS
Gerd Harr Janson, Brønnøysundregisterne
Unn Kristin Olsen, Politiet
Karin Larsen Hatzianastasiu, Utenriksdepartementet
Jens Johan Orning, American Express
Christine Mikkelsen, TV 2
Parat-ung:
Hanne Røberg-Larsen, Universitetet i Oslo
Ansatte representanter:
Odd Jenvin
Anne-Helene Fagerhaug
Vararepresentanter:
1. Ole Martin Nodenes, Universitetet i Oslo
2. Turid Knudsen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
3. Paal Hermann Seivaag, NAV
4. Ida Ranes, NTNU

Medlemskapskontingenten for til Parat for
2011er er 1,2 prosent, maksimalt 370 kroner
per måned. For medlemmer i bransje-, etats- og
yrkesorganisasjoner (Parat Media, Parat Nav og
Tannhelsesekretærenes Forbund, ThsF) er kontingenten 1,4 prosent, maksimalt 432 kroner
per måned. Minimumskontingenten er 50 kroner per måned.

Vararepresentant Parat-ung:
Heming Welde Thorbjørnsen

Studenter, elever i videregående skole og lærlinger betaler ikke kontingent. Ikke yrkesaktive
pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive
betaler 250 kroner per år.

Vegard Einan ny leder i
YS Privat

Vararepresentant ansatt representanter:
1. Thomas Lilloe
2. Margrete Heim

Parats nestleder Vegard Einan er ny leder i
YS Privat. Med seg i ledertrioen har han Jack
Nielsen i Yrkestrafikkforbundet som 1. nestleder og Arnfinn Korsmo fra Negotia som 2.
nestleder.
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YS Arbeidslivsbarometer 2010
600 000 arbeidstakere er usikre på sin fremtidige arbeidslivstilknytning. 300 000
jobber i en ekskluderende arbeidskultur. Leder i YS, Tore Eugen Kvalheim, sier
dette er en tikkende bombe som partene i arbeidslivet må ta et felles ansvar for.
Arbeidslivsbarometeret behandler fem temaområder:
• Fagforeningenes legitimitet
• Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse
• Arbeidsvilkår, stress og mestring
• Likestilt deltakelse
• Trygghet og tilknytning til arbeidslivet
I tillegg har Arbeidslivsbarometeret for 2010 har et spesielt fokus på temaet
Inkluderende Arbeidsliv.

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
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!

