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Hvor lenge må vi stå i jobb
i fremtiden?
Seniorforsker i Statistisk sentralbyrå (SSB),
Helge Brunborg, har regnet seg frem til at
de som blir født i dag må regne med å
jobbe frem til de fyller 78 år før de kan gå
av med pensjon, men fortsatt vil leve som
pensjonist i 14 til 15 år.
Allerede i 2017 vil det i Europa være færre
i arbeidslivet enn det er mennesker utenfor
arbeidsmarkedet. Brunborg har regnet seg
frem til at når dagens nyfødte er 87 år, i
2100, vil det bare være to yrkesaktive for
hver person over 67 år. Regnestykket går
ikke opp, og vi må derfor forberede oss på
å jobbe (mye) lenger.
Spørsmålet er om det gjør noe? Noen vil
protestere og ønske å gå av tidlig, enten
fordi man har planlagt en lang og lat
pensjonsalder eller fordi man ikke er i
stand til å jobbe lenger av helsemessige
grunner. Det er ikke vanskelig å være enig
med Brunborg i at det ikke nødvendigvis
er negativt å jobbe og positivt å være
pensjonist.

Parat
- en arbeidstakerorganisasjon i YS
utgis av:

Beregninger viser at det ikke finnes
ressurser, verken i privat eller offentlig
sektor, til å finansiere eldrebølgen. Den
vestlige verden vil gå konkurs, det er ikke
økonomisk mulig for oss å opprettholde en
lav pensjonsalder og sjenerøse
pensjonsordninger når stadig flere lever
lenger som pensjonist. Dagens
levealdersjusteringer holder ikke, vi må
akseptere pensjonsaldersjusteringer i tillegg.

kvinner forventes å leve ytterligere 4,3 år,
ifølge SSB.
Jeg skrev om litt av samme tema for et år
siden og etterlyste en rekke endringer i
lovverket. Nå er pensjon på dagsorden på
flere områder og mye kan endres allerede i
inneværende år. I denne utgaven av bladet
tar flere til orde for at studietilbudet må
utvides og en rekke holdninger både fra
arbeidstager- og arbeidsgiverhold må
endres. I tillegg må mulighetene til større
fleksibilitet økes på en rekke områder.

I gjennomsnitt er dagens pensjonsalder her
i landet omtrent 64,5 år (tallet varierer litt i
forhold til hvilket utgangspunkt som
velges). I løpet av de siste 25 årene har den
forventede levealderen i Norge økt med
nesten 6 år for menn og vel 3 år for
kvinner. Menn nærmer seg en
gjennomsnittlig levealder på 80 år og
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Han mener arbeid gir stor glede både
sosialt og intellektuelt, i tillegg lever de
som står i jobb lenger og har lavere
dødelighet når de går av. Det er med andre
ord sunt å jobbe.
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Trykksak

Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
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Årets flaggsak

Kompetanse er det viktigste grunnlaget
for verdiskaping og utvikling av
velferdssamfunnet.
Side 12.

Statlig tjenestepensjon er elendig
Det lønner seg ikke å jobbe etter 30 avtjente år i arbeidslivet og det er ulønnsomt å
bytte arbeidsgiver. Side 16.

Kommunikasjon på
jobb og privat

Hvor godt vi kommuniserer og hvor
bevisst vi er på kommunikasjon med
andre mennesker, varierer.
Side 20.

Portrett:
Irene Beyer
Tillitsvalgt for Parat ved
Akvariet i Bergen.
Side 8.

Brannsikkerhet
i høysetet

Autronica Fire and Security leverer
brann- og gassdeteksjonsutstyr til et
internasjonalt marked.
Side 30
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Kroppsskannere på norske flyplasser
Samferdselsminister Marit Arnstad tillater nå bruk av kroppsskannere i sikkerhetskontrollen ved flyplasser i Norge, men passasjerer kan reservere seg mot bruken.
EU-kommisjonen har laget et regelverk for kroppsskannere i EU og EØS området. Det er ikke tillatt å lagre,
oppbevare, kopiere eller skrive ut informasjon fra skanneren. Passasjeren som sikkerhetsklareres skal være anonym.
Kroppsskanneren vil ikke avsløre kroppskonturer. Skannerne er basert på millimeterbølger (ikke røntgen) som
gir konturløse og kjønnsnøytrale bilder.

Funksjonshemmede
i arbeid
Finansminister Sigbjørn Johnsen har i
forbindelse med perspektivmeldingen
pekt verdien av å ha en stor andel
av befolkningen i produktivt arbeid.
Aftenpostens har skrevet om det
samme, men at funksjonshemmede
ikke får jobb grunnet funksjonshemningen sin.
Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Liv
Arum, mener viljen blant partene i
arbeidslivet er for svak. – IA-avtalens
delmål om flere funksjonshemmede
i arbeid har så langt bare vært en
festtale, sier Arum som spør om IAavtalens delmål 1 og 2 motvirker
hverandre.
– Stort fokus på å få ned sykefraværet
kan ha ført til at arbeidsgivere vegrer
seg mot å ansette mennesker som
potensielt kan ha et noe høyere sykefravær, sier hun.
Statistisk Sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse fant at hele 84
000 funksjonshemmede sto utenfor
arbeidslivet, og ønsket seg inn. Bare
41 prosent av funksjonshemmede i
yrkesaktiv alder, 15-66 år, var sysselsatt. I befolkningen generelt er den
nærmere 75 prosent.
4 - 2013 Parat

Flere tar ut hele fedrekvoten
I alt 28 prosent av nybakte fedre tok ut hele fedrekvoten på 12 uker eller mer i løpet av 2012. Bare
åtte prosent av fedrene gjorde det samme i 2011.
Fra 1. juli 2013 blir det innført en ny fordeling av
foreldrepengeperioden mellom mor og far. I tillegg
utvides den totale foreldrepengeperioden med to
uker. Endringen innebærer at det innføres en
mødrekvote. Dermed får far og mor rett til en like
stor del av perioden etter fødsel. Den resterende del
av perioden, fellesperioden bestemmer foreldrene
selv hvordan de vil fordele. Foreldrene må aktivt ta
stilling til og planlegge hvordan de skal fordele
fellesperioden.
Kilde: NAV

Lite bruk av gradert pensjon
Etter at nye pensjonsregler ble innført er det flest menn
som velger å gå av tidlig. 30,6 prosent av mennene og 8,4
prosent av kvinnene i befolkningen er alderspensjonister
når de er mellom 62 og 66 år. – Viktige årsaker er at
kvinner i mindre grad enn menn oppfyller vilkåret for å ta
ut tidlig alderspensjon, og at flere kvinner allerede mottar
full uførepensjon eller andre pensjoner, sier pensjonsekspert i
NAV, Ole Christian Lien.
Av de 760 239 alderspensjonistene ved utgangen av 2012 er det 7 660 som
har tatt ut gradert pensjon, mens 157 300 har tatt ut 100 prosent pensjon
etter nye regler. Resten av pensjonistene hører inn under den gamle
ordningen. Gradert pensjon har altså blitt lite brukt hittil. 12 prosent av
alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen
av 2012.

SMÅSTOFF

Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert
Lars Klemsdal

Økende arbeidsledighet i EU
Arbeidsledigheten i EU har økt jevnt gjennom
2012, og det er ikke ventet at den vil falle på
kort sikt. Ungdom rammes hardest. Totalt 10,7
prosent av EUs befolkning var arbeidsledige ved
utgangen av fjoråret. Landene med lavest
ledighet er Østerrike med 4,3 prosent ledighet
og Tyskland med 5,3 prosent ledighet. Spania og
Hellas har høyest ledighet, med henholdsvis 26,1
prosent og 26,8 prosent. Antall langtidsledige
(ledige i mer enn ett år) fortsatte å øke inn i
2012, og utgjorde 11 millioner i 2012. I
gjennomsnitt blir 45 prosent av de arbeidsledige
langtidsledige. Ungdom rammes hardest av
krisen, og ungdomsledigheten i EU økte til 23,4
prosent i desember 2012, det høyeste nivået som
er registrert. Ungdomsledigheten i Hellas og
Spania er over 50 prosent.
Kilde: regjeringen.no

48 900 arbeidsinnvandret i 2012
Tall fra UDI viser at i løpet av 2012 var det en
arbeidsrelatert innvandring på 48 900.personer.
Innvandring fra andre nordiske land kommer i
tillegg. Mesteparten av arbeidsinnvandrerne
kommer fra EØS-området, mens rundt 10 000
kommer fra land utenfor. Arbeidsinnvandringen
fra land i Sør-Europa holder seg fortsatt på et
lavt nivå, men den øker. I fjor noterte UDI en
arbeidsrelatert innvandring fra Sør-Europa på
2800 personer. Det er 30 prosent flere enn i 2011.

Hva trenger vi ledere til?

Bokens sentrale påstand er at ledere må lede ut
fra de grunnleggende uformelle
organiseringsprosesser som pågår hver eneste
dag i alle virksomheter og mellom
medarbeidere, ledere, kunder, brukere og
samarbeidspartnere.
Temaet blir belyst gjennom analyser av praksis
og konkrete arbeidssituasjoner i et variert utvalg
virksomheter fra både privat og offentlig sektor.
Forlag: Gyldendal

Mikael Krogerus og Roman Tschäppeler

Beslutningsboken

Hva vil du? Og hvordan skal du komme deg
dit? Hvordan bli mer effektiv på jobb og mer
lykkelig i livet? Det handler om å forstå seg selv
og ta de riktige valgene. De 50 modellene som
er beskrevet i boken skal passe for alle som har
med andre mennesker å gjøre og er lette å
bruke på vanlige problemstillinger i dagliglivet
og gir forhåpentlig inspirasjon til å tenke over
tingene på en ny måte.
Forlag: Aschehoug

Kristian Alm

Yrkesetikk

Yrkesutøvere i næringslivet utøver stadig
kompleks og ugjennomsiktig makt gjennom
sine roller, handlinger og kompetanse, ikke
minst i møte med publikums tillit. Man må ha
en solid dømmekraft, en profesjonell innstilling
og en evne til å reflektere over de valg som skal
foretas, for å opptre i tråd med den tilliten man
forvalter. Denne boken skal gi et grunnlag for å
nærme seg en slik kompetanse, og gi leseren en
mer etisk bevissthet som yrkesutøvere . Etikk
og moral dreier seg gjerne om at det å handle
riktig er å ta hensyn til andres interesser og
behov. Denne spenningen innebærer at det lett
kan oppstå markante konflikter mellom
finansielle og etiske interesser.
Forlag: Universitetsforlaget

Parat 2013 - 5

SMÅSTOFF

100 000 nye jobber
Til tross for dårlige tider i Europa går det svært bra i Norge. Med 100 000 nye jobber
innen utgangen av neste år vil færre bli arbeidsledige, viser nye prognoser fra NAV. – Vi
venter at den gode utviklingen i Norge vil fortsette i år og til neste år. Høy aktivitet i
oljerelatert industri og i bygge- og anleggssektoren, samt økt privat forbruk bidrar til
økt sysselsetting og færre arbeidsledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.
Hvis utviklingen blir slik NAVs prognosemakere tror, vil det i snitt være 6 000 færre
arbeidsledige i 2014 enn det var i 2012. I 2012 var det i snitt 66 000 arbeidsledige. I år
venter NAV 64 000 og til neste år 60 000 ledige.

Norge kan beholde
krav om id-kort
Dette er viktig for Norge, både når
det gjelder id-kort i bygge- og
anleggsbransjen og den nye
godkjenningsordningen i
renholdsbransjen, der krav om
id-kort inngår som en del av
ordningen. ESA opplyser at det ikke
foreligger tilstrekkelig interesse for
ESA i å forfølge saken.
Forskrift om id-kort i bygge- og
anleggsplasser stiller krav om at alle
som oppholder seg på bygge- og
anleggsplasser skal ha id-kort.
Formålet med ordningen er å
ivareta helse, miljø og sikkerhet på
byggeplasser. Id-kortene har stor
betydning for Arbeidstilsynet når de
er ute på tilsyn. Også skattemyndighetene kan be om å få se id-kortene
i sin kontrollvirksomhet.

Færre HMS-forskrifter
Fra og med 1.januar 2013 er 47 HMS-forskrifter i arbeidsmiljøloven erstattet av seks nye. Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMS-forskriftene til
arbeidsmiljøloven, og Arbeidsdepartementet har erstattet
47 av de gamle forskriftene med seks nye. Målet er å få til
en bedre og mer helhetlig struktur og gjøre regelverket mer
tilgjengelig. De seks forskriftene med kommentarer kan
bestilles hos Arbeidstilsynet.

Nye tiltak mot ulovlig innleie
Regjeringen vil øke myndigheten til Arbeidstilsynet og gi
rett for fagforeninger til å saksøke arbeidsgiver ved ulovlig
bruk av innleie. I dag er det bare arbeidstakeren selv som
kan gå til søksmål. Kollektiv søksmålsrett innebærer at
fagforeningene kan reise sak mot arbeidsgiver.
Regjeringen foreslår også at Arbeidstilsynet gis økt
myndighet til å føre tilsyn. Arbeidstilsynet skal få rett til å kreve dokumentasjon fra
arbeidsgiver på at det er inngått avtale med tillitsvalgte om bruk av innleie. Videre vil
Arbeidstilsynet kunne gi pålegg ved brudd på innleiebestemmelsene og eventuelt gi
tvangsmulkt. Høringsfristen er gått ut og saken er under behandling i Arbeidsdepartementet.

Nye regler i renholdsbransjen
1. desember i fjor ble det innført en godkjenningsordning
for alle som driver renholdsfirma her i landet.
Godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter skal
bidra til en mer seriøs renholdsbransje og mer ryddige
forhold for ansatte. Dette betyr at alle renholdere skal ha
bedriftshelsetjeneste, verneombud, tarifflønn og at firmaet
de jobber i betaler skatt. Arbeidstilsynet skal sjekke at de
som selger renholdstjenester er godkjent av Arbeidstilsynet
og at de som kjøper har sjekket leverandøren.
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Vi ønsker mer kunnskap og kompetanse
Parats flaggsak 2013 er «kunnskap og kompetanse». Vi ønsker å
løfte frem behovet samfunnet har for fleksible arbeidstakere som
hele tiden tilpasser seg et arbeidsliv i kontinuerlig utvikling.
Behovet for faglig utvikling gjelder alle, uansett om du har en
doktorgrad eller en fagutdannelse.
Skal Norge fortsette den positive utviklingen må vi som
arbeidstakere være villige til å tilegne oss ny kunnskap gjennom
videreutdanning. Skolesystemet må finne optimale løsninger og
arbeidsgivere må legge til rette. I kombinasjon med dette må
myndighetene lage finansieringsrammer som gjør utdanning
mulig på alle utdanningsnivåer (fagskoler, høgskoler og
universiteter). Utdanningen må være uavhengig av alder, men
tilpasset de behov næringslivet etterspør.
Norge har svært lav arbeidsledighet, noe som gjør at mange
bedrifter sliter med å finne kompetent arbeidskraft eller
arbeidskraft med den utdanningen næringslivet etterspør.
Resultatet for mange bedrifter blir å ansette arbeidstakere med en
utdanning som ligger tett opptil det behovet man har, eller
importere den arbeidskraften bedriften har behov for.
Spørsmålet er om vi ikke bør anstrenge oss mer for å utdanne den
arbeidskraften vi allerede har. Parat er ikke motstander av å hente
ekspertise i utlandet, men den viktigste kapitalen landet råder over
er en høy og riktig utdanning i egen befolkning.

		
De som klarer å gjennomføre etterog videreutdanning tilegner seg kunnskap
som kommer samfunnet, arbeidsgiver og
kollegaer til gode.
Parat er en vertikal arbeidstakerorganisasjon som organiserer
arbeidstakere i alle deler av arbeidslivet. Våre medlemmer er både
arbeidstakere med kort, lang, lav og høy utdanning. Uavhengig av
hva slags utdanning du har, er økt og kontinuerlig
kompetanseheving viktig.
Arbeidslivet er ikke statisk, men i stadig utvikling. Endringer i
arbeidslivet skjer i høyt tempo og nær sagt i alle yrker og stillinger.
Hvordan den enkelte arbeidstaker henger med vil være avgjørende
for mestringsfølelse, selvfølelse, identitet og hvilken
annerkjennelse hver enkelt får av arbeidsgiver, kollegaer og
omverdenen for øvrig. Gode etter- og videreutdanningsmuligheter
setter både den enkelte arbeidstaker og virksomheter i stand til å
henge med i utviklingen av et arbeidsliv som hele tiden utvides
(jamfør pensjonsreformen som strekker seg opp til 75 år).

Parat tar dette på alvor og flagger nå en spesiell satsning på å få
frem betydningen av etter- og videreutdanning og hvilke reelle
muligheter arbeidstakere har i dagens arbeidsliv.
For en tid tilbake var det stort fokus på dette temaet i arbeidslivet.
Resultatet ble at de fleste fikk en tariffestet rett til etter- og
videreutdanning dersom den er relevant for det arbeidet man har.
I slike tilfeller vil arbeidstakeren har rett på permisjon for å
gjennomføre etter- og videreutdanning.
Problemet, eller utfordringen, er at
finansieringen er overlatt til arbeidstakeren
alene.
For de fleste, uavhengig av stilling, vil det
være tilnærmet uoverkommelig å ta
permisjon uten lønn for å gjennomføre
en reell videreutdanning. Det er også
et spørsmål om det er rimelig at det
er slik.
De som klarer å gjennomføre
etter- og videreutdanning tilegner
seg kunnskap som kommer
samfunnet, arbeidsgiver og
kollegaer til gode. Er det da
rimelig at arbeidstaker skal bære
kostnaden alene?
Det offentlige må bidra, men
samtidig er det dessverre fortsatt
få arbeidsgivere som ser nytten
av å investere i sine arbeidstakere
på denne måten. Det er egentlig et
paradoks når vi vet hvilke høye
kostnader det medfører å rekruttere en ny
ansatt. Det burde være i arbeidsgivernes
interesse å investere i den ansatte de har
istedenfor å rekruttere en ny, når nye eller
andre oppgaver
skal utføres.
Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat
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PORTRETTET
Fakta:

Navn: Irene Beyer
Tillitsvalgt for Parat ved Akvariet i
Bergen.
Født: 1964
Stiling: Dyrepasser i Akvariet i Bergen
Sivilstand: Bor sammen med puddelen Julie. Mor til Petter (30), Casper
(25) og bestemor til Sofie på fem år.
Bosted: Sandviken i Bergen

Irene og puddelen Julie: Hverdagshunden Julie er
aldri langt borte fra matmor. Her blir hun luftet i
matpausen i bakgården til Akvariet i Bergen.
Foto: Kristin Kjeilen Ukvitne
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Sjøløven
i Bergen
Dyrepasser Irene Beyer har fått i oppgave å trene den minste
sjøløven, Amy på to år, på Akvariet i Bergen. I tillegg er hun
også arbeidsplassens Parat-tillitsvalgt.
Av: Kristin Kjeilen Ukvitne

– Jeg trives kjempegodt på Akvariet. Her
får jeg jobbet med det jeg synes er det
kjekkeste i hele verden, det å kunne trene
dyr. Mange av sjøløvene her kan masser av
triks fra før. Men lille Amy kan jo
ingenting, absolutt ingenting. Det er
spennende å trene henne for hun lærer
utrolig fort, hun lærer det jeg vil hun skal
lære og det jeg ikke vil hun skal lære, sier
Irene og ler en hjertelig latter idet hun ser
på den lille sjøløven.
Når en skal trene dyr må en hele tiden
være i forkant for at det skal gå som
planlagt, spesielt med en liten leken
krabat på snart to år.
– Jeg liker best å jobbe med dyr jeg kan
kommunisere med. Det er en ærlig
kommunikasjon. Du kan ikke pynte på
noe der. Man er avhengig av å forstå
hverandre for å lykkes. Utfordringen med
å trene Amy er at hun lærer fort. De
sjøløvene vi har her er Kaliforniasjøløver
og de er kjempesmarte. Vi har en annen
sjøløve her som har fått det for seg at hun
skal spytte fisk. Dette får selvsagt Amy
med seg og lærer ting hun ikke skal.
Det er totalt fire sjøløver som bor på
Akvariet i dag, du har hannen Mossy (far
til Amy) som er ni år gammel, en veldig
flink jente på ti år som heter Kim og
moren til Amy, Laura på nitten år.
Hun kjemper for lønnen vår!
Dette utbryter samtlige av kollegene til i

Irene når de blir spurt om hvordan de vil
beskrive Irene Beyer. Som tillitsvalgt ved
Akvariet i Bergen blir hun kalt en
ansvarsbevisst «fighter» av kolleger. Selv
mener Irene Beyer at hun har et
rettferdighetsgen som gjør at hun er
spesielt opptatt av at ting skal løses med
rettferdighet.
– Jeg mener jo ikke at det bør være likt
for alle, likt er for meg ikke nødvendigvis
det samme som rettferdig. Vi har hatt
mange utfordringer her på Akvariet, men
tross alt så trives jeg som tillitsvalgt og
mener vi har et veldig godt samarbeid
med ledelsen her, poengterer
dyrepasseren.
Kollega Britt Janne Karlsen har kjent og
jobbet sammen med Irene i mange år og
beskriver henne som en initiativrik
tillitsvalgt som tar vervet svært alvorlig.
– Hun er veldig flink, jeg tror alle som
jobber her på Akvariet merker at hun yter
absolutt service for oss som jobber her.
Hun er ikke redd for en diskusjon, hun
står virkelig på for oss, en skikkelig
fighter, forteller Britt Janne som også
trener sjøløvene.
Svømte med delfiner
At hun begynte å jobbe på Akvariet i
Bergen mener Irene er helt tilfeldig. Som
hundetrener i mange år flørtet hun litt
med tanken på å kunne få mulighet til å
trene andre dyr enn hunder. Da hun var
Parat 2013 - 9
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på en ferie der hun svømte sammen med
delfiner, begynte hun på alvor å tenke at
det hadde vært morsomt å prøve noe nytt.
– Tilfeldighetene ville det slik at da jeg
kom hjem etter den ferien så søkte
Akvariet etter en person som kunne trene
selene deres. Denne muligheten fikk jeg.
Akvariet i Bergen var så fornøyd med
innsatsen og jobben hennes som trener at
de ønsket å satse på trening av dyr, så de
ansatte henne som dyrepasser i 2006.
SOS Svartskjær
Irenes første oppgave som dyrepasser og
trener ved Akvariet i Bergen var å trene
selen Zelters som skulle ha en stor rolle i
en spillefilm. En barnefilm der deler av
filmen ble spilt inn ute i havgapet i
Øygarden.
– Det var kjempegøy og jeg fikk mange
nye utfordringer. Vi kjørte selen ut i båt
ut på forskjellige locations som de kaller
det på film. Dette var lenge en veldig
krevende fulltidsjobb for meg, vi skulle
gjøre en del i denne filmen som var litt
vanskelig. Zelters måtte venne seg til
krevende situasjoner. Det var selvsagt
spennende for selen også, vi hadde det
veldig gøy i sjøen der ute.

		
Jobben min er å
følger opp dyrene vi har sendt
fra oss og hjelpe med trening av
sjøløvene.
Dessverre døde selen Zelters i fjor. Irene
med sitt spesielle forhold til dyr får et trist
preg i ansiktet når hun snakker om denne
selen som har betydd så mye for henne.
– Vi jobber jo tett sammen med dyrene
her og når et dyr har det vondt eller blir
veldig syk og dør, så blir en jo veldig
preget. Heldigvis har vi søsteren til Zelters
her fremdeles, Selma. Hun var stand-in
for Zelters i filmen. Hun ble trent til det
samme som Zelters.
Under selve innspillingen holdt de på
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med ulike stunt og triks i to måneder.
Men treningen til innspillingen startet
allerede da selene kom til Akvariet.
– Vi hadde daglig trening med Selma og
Zelters her på akvariet. Vi fikk et manus
der det var tegnet alle scenene det var
forventet at selene skulle gjøre. Mye av
treningen gikk ut på å be selene gå inn i
bur, slik at vi kunne bære og kjøre dem i
bil. De måtte bli vant til disse tingene og
vi trente gradvis og hadde en tilvenning
slik at det ikke ble skremmende og
skummelt for dem, men helt normalt og
greit å gjennomføre alt de skulle være med
på. Dette er noe av det gøyeste jeg og
selene har vært med på.
Reiste til Japan og Danmark
I juni og september i fjor fikk Akvariet i
Bergen sine første kaliforniasjøløver, en
flokk på ni stykker. Dyrepasserne fra
Akvariet reiste til en dyrepark i Nederland
og hentet dem hjem til Norge og Bergen.
To av dem ble sendt videre til en dyrepark
i Japan.
– Vi reiste sammen med dem til Japan. Ni
sjøløver var for mange for oss. Det var to
hanner i flokken og en av hannene hadde
døtre her, så for å unngå innavl og
problemer i fremtiden så ble blant annet
denne hannen flyttet over til Japan. Rett
før jul i fjor sendte vi ytterlige to sjøløver
pluss en liten baby til Danmark.
En del av jobben til dyrepasserne i
Akvariet er oppfølging av dyr som er blitt
overflyttet til dyreparker andre steder.
Irene har nettopp vært i Danmark i den
nye dyreparken «Blå planet» som åpner i
mars.
– Jobben min når jeg reiser og følger opp
dyrene vi har sendt fra oss er å hjelpe
dyreparken med treningen av sjøløvene.
Jeg kjenner jo disse sjøløvene godt fra før
og vet jo hva de kan fra før og ikke.
Livredd slanger
Det er mye som skjer på et sted som
Akvariet. I tillegg til å trene sjøløvene har
Irene også mange andre oppgaver. Mate
pingviner og fortelle publikum om dyrene

som bor på Akvariet. – Et annet arbeid
kan bestå i å ta ut slanger fra glasshusene
sine og vise dem frem. Kanskje
dyrepasserne til og med får en gjest som er
redd for slanger til å ta på en. Det er
ganske fantastisk når det funker, jeg vet
godt hvordan det er, jeg har selv vært
livredd slanger.

		
Jeg utsatte meg
gradvis for slanger for ikke å
bli vettskremt.
Irene ser ut av vinduet på pauserommet
og blir med ett litt fjern i blikket. Lenge,
lenge sitter Irene slik før hun forsetter.
– Jeg øvde meg litt slik jeg trener en
sjøløve, utsatte meg for slanger gradvis,
men ikke så mye at jeg ble vettskremt.
Den første gangen jeg holdt en slange helt
alene skalv jeg så fælt i knærne at jeg
måtte sette meg ned, men nå er det helt
greit, sier hun.
Irene helt privat
Irene har i utgangspunktet
mediautdanning, og som ung mor til to
gutter var det viktig for henne å tilpasse
jobbene slik at hun fikk mest mulig tid til
barna. Hun skrev artikler til ulike
publikasjoner, vasket gulv og var
dagmamma for andre barn.
– Jeg har stort sett vært alene med barna
mine. Det var hardt arbeid, men det som
er så flott med å være mor er jo å følge
utviklingen deres. Når jeg ser tilbake på
den tiden da de var små gutter, hadde vi
det veldig morsomt. Den gangen var jeg
veldig aktiv, jeg var jo en veldig ung mor.
Det har jo sine ulemper, men jaggu har
det sine fordeler også, understreker den
engasjerte moren før hun trekker pusten
og forsetter. – Vi løp rundt, lagde
barneradio og gjorde så mye rart, mye gøy
og lek.
Bestemor til en hyggelig liten femåring
Det er ikke bare dyrene som har en plass i
hjertet hos Irene Beyer. En liten, hyggelig

Illustrasjonsfoto: iStockphoto
Dyrepasseren Irene Beyer har nettopp startet med å
trene Amy som på selveste 17. mai blir to år gammel.
Amy og Irene øver med en «target» som Amy skal
lære basisøvelser med, eksempelvis å kunne dytte
nesen sin borti, men uten å dytte eller bite. Klarer
hun øvelsen blåser Irene i fløyten og gir Amy en fisk
som belønning.
Det gøyeste Irene Beyer vet er når hun kan kose seg
med selene. Her er hun sammen med seks år gamle
Selma som var stand-in for broren Zelters under
filminnspillingen SOS Svartskjær.
Foto: Hilde Kristin Strand

jente på fem år med navnet Sofie har
kapret bestemors hjerte.
– Hun er så fantastisk! Irene ler mens hun
sier lattermildt:
– Nå snakker jeg som en bestemor.
Irene mener bestemt at det handler om to
ting når det er snakk om bestemorrollen.
Det ene er faktisk å være bestemor til en
fantastisk positiv jente.
– Det er bare så hyggelig å være sammen
med henne, hun er bare så kjempepositiv.
Har jeg laget mat til henne, sier hun
’mmmm, dette skal bli godt’, og skal vi ut
å gå en tur, sier hun ’dette skal bli gøy’.
Hun gir meg så mye og jeg synes det er så
hyggelig å være sammen med henne.
Hundetrener
I mange år Jobbet Irene som hundetrener
og har hatt hund i en årrekke. Hennes
trofaste følgesvenn er puddelen Julie. Hun

er med Irene på hva det måtte være, også
på jobb. Her har hun en fast plass i
garderoben. Med spørsmål om hun trener
hunden Julie, så triller latteren.
– Jeg trener ikke så mye sirkuskunster på
puddelen, mer slike ting som er viktige i
hverdagen. Hverdagslydighet som at hun
kommer når jeg roper på henne og går
inn i buret når jeg sier hun skal det. Eller
jeg har vel også lært henne å hoppe
gjennom en ring for gøy, men bruker ikke
mye tid på det, det er viktigst at alt
fungerer for oss begge to i hverdagen.
Pilegrimsferd
Når Irene skal lade batteriene går hun seg
gjerne en lang fjelltur og har hatt mange
flotte turer opp Sandviksfjellet.
– Jeg er ingen jogger, jeg går på tur og
nyter turopplevelsen til det fulle. For meg
er det ikke så viktig hvor jeg går tur heller,
men det jeg opplever når jeg har gått en

stund er at jeg etter hvert slutter å tenke
og går inn i en tilstand der jeg bare ’er’
– en slags meditasjon. Mange av disse
lange turene Irene snakker om er
pilegrimsturer hun har gått sammen med
gode venner. – Tre ganger har jeg og noen
venner gått pilegrimsturer i Spania, både
oppi fjellene og langs kysten.
Når hun ikke går tur eller koser seg med
barnebarnet Sofie, tar hun frem en god
bok. Som tidligere skribent er hun ikke
opptatt av den gode historien, men er ute
etter bøker der språket etter hennes
mening er helt briljant.
– Jeg leser ikke krim og bestselgere,
understreker hun og forsetter. – Det å lese
bøker der forfatteren mestrer å bruke
språket på en måte som gir meg noe, er
mest interessant å lese. Det er et stykke
mellom dem, men de finnes, sier Irene
Beyer.
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Årets flaggsak er kompetanse
Kompetanse er det viktigste grunnlaget for verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet.
Dersom velferden i samfunnet skal sikres, må vi ha et utdanningssystem, inkludert en fag- og
yrkesopplæring av høy kvalitet.
Av: Turid Svendsen, forhandlingssjef og advokat i Parat

Kompetanse i arbeidslivet berører alle
Parats medlemmer og forener på tvers av
sektorer, men hvor godt er egentlig
ansatte rustet til å møte arbeidslivets
utfordringer? Og på hvilken måte kan
arbeidslivet, eller bedriftene, bidra til at
ansatte har den rette kompetansen til
enhver tid? Hvilken kompetanse har
privat og offentlig sektor mest bruk for i
fremtiden? Dette er spørsmål som
fortjener økt engasjement i og utenfor
Parat.
Etter- og videreutdanning
Gjennom ulike tiltak skal Parat bidra til

bevisst¬gjøring, motivasjon og tilrettelegging for etter- og videreutdanningstiltak
(EVU). Gjennom våre tillitsvalgte kan vi
identifisere behov for opplæring og
utdanning både i virksomheten og hos den
en¬kelte arbeidstaker. Vi kan informere og
gi råd i kontakten med arbeidsgiver og bidra
til å systematisere virksomhetens
EVU-arbeid.

relevant arbeidskraft. I Norge er det
spesielt stor mangel på ingeniører, IKTog helsepersonell. Denne mangelen vil
bare øke dersom vi ikke utdanner flere.
Regjeringen må legge til rette for flere
studieplasser innenfor de fagfeltene der
bedriftene har store behov, ikke velge
fagfelt som er billigere og genererer flere
studieplasser.

Hvilken utdanning skal prioriteres?
Myndighetene, bedriftene og vi som
arbeidstakerorganisasjon må sørge for at
utdanningssystemet er innrettet slik at det
kan møte samfunnets etterspørsel etter

Resultatet av deler av dagens
utdanningspolitikk er slik at mange vil
slite med å få seg relevante jobber. En
undersøkelse utført av Nordisk institutt
for studier av innovasjon, forskning og
utdanning (NIFU) viser at over en
fjerdedel av de med utdanning innenfor
humanistiske og estetiske fag er
arbeidsledige, og 12,3 prosent i irrelevant
arbeid.
Etter dagens regler får studentene
utbetalt støtte fra Lånekassen som lån.
Deler av lånet blir gjort om til stipend
etter at studenten har bestått eksamen
eller når hele utdanningen er
gjennomført. Det skilles noe på
stipendene når det gjelder studiested (i
utlandet). En løsning i
utdanningspolitikken kunne i tillegg
være å gradere stipendet etter fagretning
basert på prioriterte studier fastsatt av
myndighetene.

12 - 2013 Parat

Hvordan beskrive uformell
kompetanse?
Mye av vår kompetanse er taus kunnskap,
vi klarer ikke fullt ut å beskrive den
kompetansen vi har opparbeidet oss over
flere år i arbeidslivet. En persons samlede
kompetanse, eller realkompetanse, er
summen av formell og uformell
kompetanse. Det er som regel greit å
kartlegge den enkeltes formalkompetanse
(utdanning og kurs). Dokumentasjonen
her består av vitnemål, kursbevis,
sertifikater, stillingsbeskrivelser, attester og
lignende. Den uformelle kompetansen
(praksis) man har opparbeidet utenfor
formelle utdanningssystemer og
sertifiseringsordninger er imidlertid mer
sammensatt. Den kan opparbeides
gjennom egenlæring, arbeid, familieliv og
deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv.
Slik uformell kompetanse kan omfatte
både evnen til å utføre en konkret type
jobb, og det kan være sosial kompetanse
(samarbeidsevner) og personlig
kompetanse (fleksibilitet og nøyaktighet).
Det er viktig at kompetanse som er
ervervet på andre arenaer enn gjennom
det ordinære utdanningssystemet,
vurderes som likeverdig, for eksempel som
grunnlag for opptak eller avkortning av
høyere utdanning, selv om den ikke er
identisk. Mange av Parats tariffavtaler har
bestemmelser som sikrer at uformell
kompetanse hensyntas i forbindelse med
lønnsinnplassering og lønnsvurdering.
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig.
Nærmere 50 prosent av arbeidstakerne i
privat sektor er uten tariffavtale og mange
arbeidstakere, uavhengig av sektor, sliter
med å få anerkjennelse og uttelling for sin
realkompetanse.
Regjering og storting må
engasjere seg
Parat har tatt til orde for å få på plass et
helhetlig, nasjonalt system for

dokumentasjon og verdsetting av
realkompetanse for å sikre at bredden i
den enkeltes kompetanse blir vurdert og
verdsatt. Regjeringen har diskutert
problemstillingen siden slutten av
90-tallet, men har ikke lykkes i å etablere
et slikt system. Parat har gjennom årets
flaggsak bestemt seg for å finansiere en
undersøkelse som skal avdekke hvorfor
det ikke har vært mulig. Resultatet av
undersøkelsen vil forhåpentligvis avdekke
hvilke hindre vi må komme forbi for å nå
målet, og hvordan vi skal klare å nå målet
vårt.

		
Det er et stykke frem
til vi har en god finansieringsordning på plass.
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at
behovet for sysselsatt arbeidskraft uten
fullført utdanning er raskt synkende. Et
økende antall jobber som skapes i
samfunnet krever fagbrev eller høyere
utdanning. Samtidig blir mange av
jobbene for ufaglærte borte, både i
industrien, i tjenesteytende næringer og i
offentlig sektor. Innenfor helse og omsorg
er det eksempelvis stadig vanskeligere å få
fast jobb uten fagbrev. Mange av de som
er arbeidsledige har ikke fullført
videregående utdanning og det er en klar
sammenheng mellom lav utdanning og
uførestønad. Individuell deltakelse i
arbeidslivet er viktig for enkeltmenneskets
selvfølelse, egenverd og livsstandard.
Permisjon og lønn under utdanning
Skal vi fange opp denne gruppen og sikre
at de kommer seg ut, eller forblir i
arbeidslivet, må etter- og
videreutdanningsreformen (EVU)
fullføres. Selv om retten til
utdanningspermisjon er lovfestet, er det få

voksne som har kunnskap om, og
benytter seg av, muligheten til permisjon
og etterutdanning. Parat ønsker å bidra til
å informere om rettighetene. Et av de
store problemene med EVU-ordningen i
dag er at omkostningene knyttet til
utdanning av voksne stort sett blir et
økonomisk problem for den enkelte
arbeidstaker og arbeidsgiver. Derfor blir
finansieringen av livsopphold for voksne
som tar utdanning det viktigste. For at
voksne skal benytte seg av muligheten til
å ta utdanning må det være garantert at
livsoppholdet er finansiert fullt ut.
Finansieringen må også være lagt opp på
en slik måte at det skal lønne seg for
arbeidssøkende og andre uten fast arbeid å
ta utdanning.
Det er antakelig et stykke frem til vi har
en tilfredsstillende finansieringsordning
på plass. Parat vil både legge press på YS
for å sikre økt dialog mellom
myndighetene og partene i arbeidslivet
om finansieringsordninger, og ta initiativ
overfor YS til at det utarbeides en
stortingsmelding om mulige
finansieringsmodeller. Samtidig må vi
sørge for at sektorutvalgene i YS drøfter
mulighetene for å gjøre EVU og
finansieringsordninger til tema i
kommende tariffoppgjør.

Kompetanse
Begrepet kompetanse er sammensatt,
men har tradisjonelt vært definert
som summen av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Det er heller
ikke uvanlig å beskrive kompetanse
som evnen til å klare en oppgave
eller beherske et yrke i møte med
komplekse krav, situasjoner og utfordringer.
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PARAT UNG

UNG-samling 2013
Er du under 35 år kan du nå melde deg på UNG-samlingen som arrangeres 28. til 30. mai på Røros.
Parat Ung har sin egen flaggsak i 2013, «Studenters og lærlingers bo- og levevilkår», som vil bli et
tema på samlingen.
Av: Anders Bakkerud Larsen, leder av Parat UNG

Årets valg av møtested er en historisk og meget vakker by.
Røros er spesielt kjent for gruvedrift, flott natur og vakker
trebebyggelse.

Femundsmarka nasjonalpark og Forollhogna nasjonalpark.
Rørosmartnan arrangeres i år for 160. gang og samler over 70 000
tilreisende i løpet av de fem dagene den varer.

Årsmøte og gruvebesøk
Vi kan love actionfylte, lærerike, kontaktskapende og
engasjerende dager på Røros, der vi frister med omvisning i byen
og gruvene. Årsmøtet skal velge nytt styre og valgkomité. Ønsker
du å stille som kandidat, eller ønsker du å foreslå noen, kan du
sende en e-post til: anders.bakkerud.larsen@politiet.no.
Røros ligger i Sør-Trøndelag og er mest kjent for bergverksbedriften Røros Kobberverk. Det hele startet i den gamle
Storwartz-gruva i 1645 fram til Olavsgruva ble nedlagt i 1973.
Den aller siste gruvedriften var i Nordgruve-feltet som ble avsluttet
etter ytterligere fem år, i 1978. Byen står på Unescos liste over
verdens kulturarv. Byen ligger tett inntil to nasjonalparker,
Foto: NTB/Scanpix

Quizkveld i Bergen
30 deltakere dukket opp på quiz arrangert av Parat UNG på Felix i Bergen
sentrum. P5-radiovert Petter Lavern ledet konkurransen med stort engasjement helt til målstreken. Laget «Trånn Qusque» var smartest og gikk seirende ut som kveldens quizmestere.
Av: Stine Bø

Aldersgrensen for å være med i Parat UNG er 35 år og på arrangementet i Bergen var både
medlemmer og medlemmers venner velkommen. Arrangementet var en braksuksess og Parat UNG
oppfordrer alle lokallag over hele landet til å gjøre noe lignende for sine medlemmer.
Bergens-kvelden startet med et foredrag av Parat-advokat Ketil Mæland Johansen, der han
introduserte organisasjonen, fortalte om fordelene ved å være i en arbeidstakerforening og beskrev
utfordringene en ung arbeidstaker kan stå overfor i arbeidslivet. Nestleder i Parat UNG, Christer
Knudsen, oppfordrer alle til å søke på UNG-samlingen som arrangeres på Røros.
Foto: P5 Bergen
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staten vil aldri oppnå mer enn omtrent 50 prosent av lønn i
pensjon og vil i liten grad kunne kompensere med å jobbe lenger
for å nå 66 prosent.
Pensjonsreformen undergraves
Enda verre er det at offentlig tjenestepensjon undergraver ideen
bak pensjonsreformen, der målet er å få flere til å stå lenger i
arbeid, og at de som jobber flere år kompenseres med en bedre
pensjon når de går av. På grunn av aldersjusteringene og reglene
knyttet til «delingstallet» vil de yngste årskullene få svært lite igjen
for de innskuddene de gjør i de offentlige pensjonskassene,
sammenlignet med de som i dag er nær pensjonsalder. Når dagens
ungdom har jobbet i 30 år vil det være slik at jo lenger de jobber,
desto mindre tjenestepensjon får de. Mange av de som jobber
lengst vil kun få utbetalinger fra folketrygden, ikke noe fra Statens
pensjonskasse eller Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
Pensjonskassene vil, med dagens ordning, i fremtiden renne over
av penger som ikke vil gå til pensjoner.
Vanskelig å bytte jobb
Som følge av ulike tjenestepensjonsordninger og AFP i offentlig
og privat sektor kan det være nærmest uansvarlig av en statsansatt
å gå over til privat sektor (eller omvendt). En arbeidstaker kan
ikke, eller bør ikke, bytte sektor etter et gitt tidspunkt, da
resultatet vil være at pensjonen raseres og enorme tap realiseres. På
den andre siden har de ulike systemene i seg at det også kan være
meget gunstig å gjøre det riktige skiftet på riktig tidspunkt.
Dagens ordning hindrer med andre ord et velfungerende
arbeidsliv med nødvendig fleksibilitet i form av jobbskifte mellom
sektorer i arbeidslivet.
Det må lønne seg å jobbe
Parat ønsker en ny offentlig tjenestepensjon som understøtter
ideen bak pensjonsreformen, der det skal lønne seg å jobbe lenger.
Den nye tjenestepensjonsordningen må gi tilsvarende økonomiske
nivåer som den gamle. Det vil si at ny ordning må innrettes på en
slik måte at de som har jobbet et helt yrkesliv i offentlig sektor får
en pensjon å leve av når vedkommende går av, slik offentlig
ansatte tidligere fikk når de nådde 67 års alder. Alternativet er å
kompensere de tradisjonelle ulikhetene i lønnsnivå mellom
offentlig og privat sektor.

Privat bedre enn stat
Tradisjonelt har det vært slik at offentlig tjenestepensjon har vært
re
bedre og sikrere enn det som har vært i privat sektor. Med mindre
eter. - vi gjør noe med offentlig tjenestepensjon vil vi ha en situasjon der
en
ge p
privat sektor ender opp med betydelig høyere avlønning og bedre
enn offentlig sektor. Gjør vi ikke noe med
9
1pensjonsordninger
statlig tjenestepensjon vil det over tid forringe velferdsstaten fordi
offentlig sektor i konkurranse med privat sektor ikke vil makte å
tiltrekke seg arbeidskraft og kompetanse. Dessuten vil de få som
lar seg rekruttere til offentlig sektor gå av med pensjon så tidlig
som mulig fordi de får svært lite igjen for å jobbe lenger.

Offentlig tjenestepensjon

til å leve av
YS Stat vil be om nye forhandlinger med staten i
forhold til hvordan den offentlige tjenestepensjonen skal se ut for fremtiden. Vi må ha en tjenestepensjon som gir gevinst for å stå i arbeid, hvis ikke
kan vi ikke forvente at dagens unge vil følge opp
pensjonsreformens mål om å jobbe lenger enn tidligere generasjoner.
Av Pål N. Arnesen, leder for YS Stat

Dagens ordning i offentlig sektor fører til at de som jobber
lengst får minst. Den offentlige tjenestepensjon teller 30 års
opptjening. Har du flere år enn dette før du fyller 67 år, blir
ikke disse årene regnet med.
Vi vil jobbe lenger
Det er innført levealdersjustering, noe som betyr at folk må
jobbe lenger for å få tilsvarende pensjon som tidligere,
årsaken er at vi lever lenger enn tidligere.
Vi vil at alle år du jobber skal telle med for å motvirke at
folk slutter for tidlig i arbeidet. Dagens bruttoordning blir
billigere for hvert år for pensjonsleverandørene og
arbeidsgiverne. NHOs bekymring om finansiering er sterkt
overdrevet og våre medlemmer som er i arbeidslivet i mange
år, med en gjennomsnittlig lønnsutvikling, vil få en mindre
og mindre andel av sin pensjon fra tjenestepensjonsordningen. Dette er ikke hensikten. Offentlig tjeneste
pensjon skal fortsatt være en del av den samlede pakken med
lønns- og arbeidsvilkår offentlig sektor skal tilby, hvis ikke vil
vi tape kampen om de kloke hodene som trengs for
fremtiden. Fremtidens offentlig ansatte vil ikke akseptere en
utvikling hvor færre kvalifiserer til å få tjenestepensjon. De
som i dag har opptjening i offentlig tjenestepensjon må få
med seg verdien av denne over i et nytt system. Hvilket
årskull du tilhører er irrelevant i forhold til hvor mange år
du har vært innmeldt og betalt til en ordning som var ment
å sikre deg et akseptabelt pensjonsnivå. Slik praksis er i
privat sektor må overgangsordninger sikre de oppsparte
rettighetene som folk har når endringen innføres.
YS Stat ser frem til å utforme en offentlig tjenestepensjonsordning som sikrer yngre ansatte forutsigbarhet, fleksibilitet
og en god pensjon for å jobbe i offentlig sektor.
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UTDANNING
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Fusjon mellom
universitet og høgskole
Det er vedtatt at Universitetet i Tromsø (UiT) og Høgskolen i Finnmark (HiF) skal fusjonere. De fire
ansatterepresentantene i styret stemte imot. Det er fire fagorganisasjoner, Akademikerne, Forskerforbundet, Norsk Tjenestemannslag og Parat ved UiT.
Av: Trygve Bergsland
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Fusjonen ble i styret vedtatt med syv
mot fire stemmer og ble 15. november
bekreftet av regjeringen ved Kongen i
statsråd. Høgskolen i Finnmark og
Universitetet i Tromsø vil derfor fra l.
august 2013 være en enhet under
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
universitet.
Krav til fusjonen
Etter Parats erfaring har
ansatterepresentantene i styret stilt
følgende krav til fusjonen:
• Redusert midlertidigheten ved å gi alle
som har vært ansatt i mer enn fire år
fast ansettelse
• Større medbestemmelse i prosessen
• Lik forskningstid for alle
førstestillinger
• Endret rettighetspolitikk
• Mulighet for kompetanseheving hos
ansatte
• Omstillingsmidler i fusjonsprosessen
fremover

		
Det er mange utfordringer i slike prosesser og disse
må vi i fellesskap løse.
Hovedtillitsvalgt i Parat ved UiT, Mona
Johansen, sier ansattes rettigheter,
stillingsvern, omstillingsavtaler,
involvering og medbestemmelse blir en
viktig jobb for de tillitsvalgte i
forbindelse med fusjonen.
– Vedtaket er gjort i universitetets
høyeste organ, vi må derfor innrette oss
etter dette og fokusere på veien videre.
Det er mange utfordringer i slike
prosesser og disse må vi i fellesskap
prøve å løse.
Arbeidstakerorganisasjonene på begge
institusjonene må sammen sørge for at
medlemmers og ansattes rettigheter blir
ivaretatt, og vi må være til stede for de
medlemmene som har behov for
informasjon og hjelp. Informasjon er og
blir en av de viktigste faktorene for en
god prosess, sier Johansen.

Det nye universitetet opprettes med et
styre på 13 medlemmer, inkludert
rektor som er styrets leder. Ansatte ved
Høgskolen i Finnmark skal ifølge
Kunnskapsdepartementet delta i valget
på rektor og styremedlemmer ved
Universitetet i Tromsø våren 2013.
Styret vil ha sin første periode fra l.
august 2013 til 31. juli 2017.
Fylkeskommunene og Sametinget skal
foreslå eksterne styremedlemmer.
Etablert på fire steder
Det nye universitetet skal ha campuser i
Tromsø, Alta, Hammerfest og Kirkenes.
Høgskolen i Finnmark som nå
fusjoneres inn har rundt 1800 studenter
og 240 tilsatte. I 2009 fusjonerte
Universitetet i Tromsø med Høgskolen i
Tromsø.
Kunnskapsdepartementet forutsetter at
aktiviteten ved etablerte campuser
opprettholdes og videreutvikles,
samtidig som universitetet skal tilby
distribuerte og fleksible studietilbud
utviklet i sam-handling med samfunnsog næringsliv i hele landsdelen.
Universitetet skal opprette et eget
fakultet med hovedsete i Alta, kalt
Finnmarks-fakultetet.
Lærerutdanningen ved Universitetet i
Tromsø skal samordnes med
lærerutdanningen ved Høgskolen i
Finnmark som ligger i Alta.

		
Informasjon er og
blir en av de viktigste faktorene
for en god prosess.
Lærerutdanningen her blir femårig, som
øvrig lærerutdanning som gis ved det
nye universitetet. Utdanningene innen
økonomi og administrasjon fortsetter
som før i Alta.
Sykepleierutdanningen i Finnmark
opprettholdes i Hammerfest på minst
samme nivå som på fusjonstidspunktet
og grunnutdanningene i barnevern og

sosialt arbeid skal også opprettholdes i
Finnmark.
Bakgrunn og begrunnelse
Begrunnelsen for fusjonen er
kompetanseoppbygging for realisering
av regjeringens nordområdestrategi.
UiT skriver at det i kunnskapsutvikling
ligger muligheter for videre utvikling og
vekst innen en rekke sentrale strategiske
områder i nord.

		
Samlet sett står
institusjonene overfor store

strategiske og faglige
utfordringer.

Universiteter og høgskoler opplever
økende konkurranse om studenter,
ansatte, finansiering og oppmerksomhet
fra omverdenen. Samlet sett står
institusjonene overfor store strategiske
og faglige utfordringer. En fusjon
mellom UiT og HiF bygger på
erkjennelsen av at en større organisasjon
har bedre forutsetninger for å løse de
utfordringene landsdelen står overfor,
ifølge UiT.
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
ber det nye universitetet og Høgskolen i
Narvik samarbeide om teknologiutdanningen slik at de samlede
ressursene utnyttes til beste for Nord
Norge og Norge for øvrig. Hun
understreker viktigheten av at
forskningen og studietilbudene ikke
overlapper hverandre unødig, men
samlet dekker regionale og nasjonale
behov.
Halvorsen er opptatt av at universitetet
sørger for godt samarbeid og god
arbeidsdeling med Universitetet i
Nordland, som gjennom Nordområdesenteret har bidratt til utvikling av
kunnskap om næringslivets muligheter i
nordområdene, og tilknyttet samarbeid
med russiske kompetansemiljøer og
næringsliv.
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KONFLIKTHÅNDTERING

Kommunikasjon på
jobb og privat
Hvor godt vi kommuniserer og hvor bevisst vi er på kommunikasjon med andre mennesker, varierer. Bevisst og god kommunikasjon kan læres, og den som behersker god kommunikasjon oppnår
ofte mer og bedre samhandling i jobb og privatliv.
Av: Trygve Bergsland

Ole André Bråten er spesialist i arbeids- og
organisasjonspsykologi. Han har skrevet
læreboken «Håndbok i konﬂikthåndtering»
som benyttes på Politihøgskolen og en rekke
andre studier. Mye av boken handler om et
høyere konfliktnivå enn hva de fleste av oss
forhåpentlig opplever i hverdagen. Samtidig
vil bevisst bruk av kommunikasjon være en
god måte å unngå konfliktsituasjoner på, en
bevissthet som med fordel kan benyttes
mellom kollegaer, ansatte og ledelse og
mellom venner og familiemedlemmer.
Verbal og nonverbal kommunikasjon
Kommunikasjon som begrep stammer fra
latinske communicare, som betyr å «gjøre
felles».
Dette er en god beskrivelse av hva som
menes med kommunikasjon, både som
prosess og som verktøy.
– Vi har en medfødt evne til å
kommunisere, og man skulle derfor tro at
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kommunikasjon er noe vi behersker godt.
Men vi har alle opplevd at det oppstår
misforståelser eller uenigheter. Vi lykkes
ikke alltid med vår kommunikasjon – eller
vår evne til felles forståelse. Både erfaring og
forskning viser oss at de aller ﬂeste har mye
å lære, sier Bråten.
Verbal kommunikasjon deﬁneres som
muntlig og skriftlig kommunikasjon.
– I hverdagen blir man ofte overrasket over
at det budskapet man selv formidler, blir
utfordret eller ikke forstått. Spesielt i tilfeller
der vi formidler det som for oss oppleves
som objektiv, korrekt informasjon vi mener
andre åpenbart bør forholde seg til, sier
Bråten.
Nonverbal kommunikasjon omtales gjerne
som kroppsspråk i dagligtalen. Denne
betegnelsen gir en god beskrivelse av hva vi
faktisk gjør. Vi formidler informasjon

gjennom kroppssignaler fremfor gjennom
ord. Formidlingsformen omfatter en rekke
forhold:
·
·
·
·
·
·
·

Ansiktsuttrykk
Blikk (øyekontakt)
Kroppsbevegelser
Kroppsholdning
Kroppskontakt
Avstand
Klær

– Det er i samspillet mellom verbal og
nonverbal kommunikasjon at formidling av
budskap foregår. Begge deler er viktig i
denne gjensidige utvekslingen av
informasjon, sier Bråten.
Hvordan nå frem med egne argumenter?
Kommunikasjonen vil ha ulik effekt i
forhold til hvordan den formidles.

– Du har kanskje erfaring med at det er
enklere å misforstå hverandre gjennom en
tekstmelding eller e-post? Kan det også være
at effekten av denne type kommunikasjon
er dårligere enn en samtale ansikt til ansikt?
Gjennom en tekstmelding eller annen
skriftlig kommunikasjon vil vi ikke kunne få
den umiddelbare reaksjonen fra personen
når vedkommende leser meldingen, og kan
da heller ikke tilpasse vår videre
kommunikasjon etter hvordan
vedkommende reagerer, gjennom for
eksempel ansiktsuttrykk. I hverdagen bør vi
være påpasselige med å velge
kommunikasjonskanaler som reduserer
muligheten for misforståelser og uenighet.
Hvordan vi gjennom språk kan påvirke en
mottaker, har vært gjenstand for forskning
over lengre tid.
– Forsøk på dette feltet viser at ﬂere sterke
argumenter skaper sterkere
holdningsendring enn få sterke argumenter,
samtidig som ﬂere svake argumenter skaper
svakere holdningsendring enn få svake
argumenter. Det er derfor avgjørende å være
godt forberedt på hvordan man skal
kommunisere verbalt. Der man presenterer
ﬂere sterke argumenter for sitt syn, vil man
ha større mulighet for å lykkes. Der man er
usikker og presenterer ﬂere og ﬂere svake
argumenter, reduseres påvirkningen
tilsvarende. Ut fra dette perspektivet vil vår
evne til å nå frem med vår kommunikasjon
være knyttet til hvor godt fundert vår
verbale kommunikasjon er, sier Bråten.
Holdninger og adferd
Ansiktsuttrykk blir tolket.
– Som mennesker er vi eksperter i å vurdere
ansiktsuttrykket til dem vi møter. Videre
kan vi ved blikkontakt vurderes tilsvarende.
I situasjoner der vi skal yte service, gi råd
eller bistand, kan manglende blikkontakt gi
en opplevelse av at vi er uinteresserte. Et
vennlig ansiktsuttrykk kombinert med trygg
blikkontakt vil på sin side kunne gi en
følelse av trygghet og tillit, sier Bråten.
Vi kommuniserer gjennom ansiktsuttrykk
og blikkontakt, men også gjennom
kroppsbevegelser.
– En person som har opplevd noe vanskelig,

vil foretrekke at vi kommuniserer tydelig at
vi ønsker å hjelpe. Vi kan for eksempel sette
oss i samme høyde som personen, ansikt til
ansikt. Kroppskontakt kan også i enkelte
situasjoner roe ned en spent situasjon, som
at vi legger hånden på skulderen til en
person som har det vanskelig samtidig som
vi sier noe beroligende. Vi bør samtidig ha
et bevisst forhold til bruk av kroppskontakt,
slik at dette ikke virker støtende eller
konﬂikteskalerende, sier Bråten.
Klær og interiør
Klær og gjenstander er kommunikasjon.
– Vi kan benytte ulike antrekk i ulike
situasjoner for å formidle informasjon.
Konsulenten kommer i dress for å
underbygge sin verbale kommunikasjon
som troverdig. På middag hos
svigerforeldrene for første gang er vi mer
opptatt av hva vi har på oss enn når vi møter
venner vi har kjent i mange år. Vi har en
tydelig bevissthet rundt hva vi ønsker å
kommunisere. Uansett tilnærming vil vi
kommunisere noe gjennom hva vi har på
oss. Gjenstander vi benytter eller har
tilgjengelig, gir også viktig informasjon til
omverdenen. Når vi benytter mange penger
på å kjøpe interiør, smykker eller en ny
klokke, kan dette tolkes av andre. Hvor
bevisste disse valgene er, vil selvsagt avhenge
av hver enkelt, og det vet vi bare selv. Vi bør
være bevisst hvordan vår nonverbale
kommunikasjon gjennom klær og andre
gjenstander blir tolket av andre. Nonverbal
kommunikasjon omfatter hele situasjonen
der formidling foregår, sier Bråten.
Stereotypi
Stereotypi, eller gruppering av mennesker vi
møter kan ifølge Bråten være problematisk.
– Stereotypisering er en nødvendig prosess
for å forenkle en kompleks verden, men vi
skal være bevisst på hva det gjør med oss.
Der vi tillegger en person positive
egenskaper fordi vedkommende tilhører en
gruppe som vi opplever positivt, er dette i
utgangspunktet uproblematisk. En fallgruve
ﬁnnes likevel, siden vi i slike tilfeller kan
overvurdere deres personlige egenskaper og
oppfatte dem som mer positive enn de
egentlig er. Der vi på den andre siden
tillegger en gruppe negative egenskaper, vil

dette imidlertid automatisk påvirke vår
vurdering av personen som vi mener tilhører
denne gruppen, sier Bråten.
Aktiv lytting
Der vi lytter aktivt, har vi skapt en arena for
samhandling og dialog. I mange situasjoner
vil dette være avgjørende både for å
forebygge at konﬂikter oppstår, og for å
kunne redusere allerede opplevde konﬂikter.
Aktiv lytting handler om å forstå hva andre
mennesker ønsker, og lytte etter deres
opplevde behov.
– Når personen du forholder deg til
opplever å bli lyttet til og bli tatt på alvor,
blir vedkommende motivert til å lytte etter
det du formidler av informasjon. I en slik
gjensidighet ligger også en opplevd
forpliktelse til å vurdere den andres
budskap, på samme måte som ens eget
budskap blir vurdert. Ved å lytte aktivt
skaper vi slik grunnlag for større
påvirkningskraft. Hvordan lytter vi så aktivt?
For det første er vi aktivt søkende etter
informasjon, etter personens perspektiv. Vi
er bevisst hvordan vi innleder samtalen og
hvordan vi stiller spørsmål. Vi støtter
underveis i samtalen for å understreke
samtalens betydning, og der den vi snakker
med trenger en pause, er vi varsomme med
å fylle inn vårt perspektiv, sier Bråten.
Forberedelse
Evne og motivasjon til å oppfatte og vurdere
et budskap kan variere ut ifra ytre
påvirkninger.
– Der vi har underskudd på søvn, vil vår
evne til å oppfatte og vurdere et budskap
reduseres. Det samme vil være tilfellet der vi
er slitne, sultne eller tørste. Det vil derfor
være klokt å være godt uthvilt og ha spist et
måltid før vi går på arbeid. Stresspåvirkning
vil likeså redusere vår evne til både å
oppfatte og vurdere et budskap. Vi kan også
ha ulik motivasjon i forhold til både å
oppfatte, vurdere og handle. Vår verbale og
nonverbale kommunikasjon er av stor
betydning for vår evne til å skape en felles
forståelse. Aktiv lytting som prosess skaper
grunnlag for en god dialog, samtidig som vi
får fokusert på både det som blir sagt med
ord og det som blir sagt på andre måter, sier
Ole André Bråten.
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192 arbeidsplasser kan gå tapt i Elverum
Tillitsvalgt i Parat, Anne Simensen, frykter at avgjørelsen om flytting av produksjonen til
Takeda Nycomed fra Elverum til Polen er endelig. Næringsminister Trond Giske er kritisk til
avgjørelsen og viser til at Elverumsbedriften har en avkastning på 30 prosent med en kvart
milliard i overskudd.
Anne Simensen håper den japanske toppledelsen lytter til regjeringen og til de lokale argumentene. – Skal dagens produksjon flyttes håper hun den kan erstattes med human- eller
veterinærmedisiner slik at den høye kompetansen i Elverum kan videreføres, sier hun til
avisen Østlendingen. Takeda Nycomed skriver i en pressemelding at selskapet foreslår å legge
ned fabrikken i Elverum og flytte produksjonen til eksisterende anlegg i Tyskland og Polen i
løpet av to år.

Einan gjenvalgt som
leder i YS-Privat
Privat sektor er størst i YS med over
60 000 medlemmer og Vegard Einan
ble i januar gjenvalgt som leder for to
år. Med seg i styret får han Arnfinn
Korsmo og Hilde-Marit Rysst, henholdsvis som 1. og 2. nestledere.
Som leder av YS-Privat representerer
nestlederen i Parat, Vegard Einan også
sektoren i YS sentralstyre. Arnfinn
Korsmo er 1. nestleder i Negotia og
Hilde-Marit Rysst er forbundsleder i
SAFE.
Det er Negotia, Parat, SAFE, Yrkestrafikkforbundet, Delta og Farmasiforbundet som er de største forbundene
med medlemmer i privat sektor.

Foto: Norwegan

Utlendingsforskriften blir ikke endret
Krav fra Norwegian om endring i regelverket for arbeids- og oppholdstillatelse for arbeidstakere fra land utenfor Europa blir ikke tatt til følge. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt og samferdselsminister Marit Arnstad sier de vil
sikre norske vilkår i luftfarten.
Av: Trygve Bergsland

Foto: Trygve Bergsland
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Norwegian-sjef Bjørn Kjos har dermed ikke fått igjennom sitt krav om å bruke asiatiske
lønns- og arbeidsvilkår på flygninger til USA. Norwegian har argumentert med behovet
om å bruke asiatisk crew for ikke å bli skadelidende i konkurranse med andre internasjonale aktører. Parat har protestert kraftig på disse planene. Nestleder i Parat Vegard Einan
sier han er fornøyd med regjeringens beslutning.
– Dette er en viktig og riktig beslutning. Avgjørelsen bevarer dagens konkurransesituasjon i Europa, en konkurranse som ville blitt kraftig endret dersom Norwegian hadde
fått gjennomslag for sitt krav, sier Einan.

100 000 underskrifter mot
EASA-forslag
Piloter og kabinansatte i hele Europa protesterer mot et
forslag om uforsvarlig lange arbeidstider, fremsatt av European Aviation Safety Agency (EASA). De flygende mener
arbeidstidsbestemmelsene i forslaget setter passasjerenes
sikkerhet i fare.
Av: Trygve Bergsland

Aksjonen er et felles initiativ fra European Cockpit Association
(ECA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) som
støttes av Parat Luftfart.
Uforsvarlig lange vakter
I forslaget til nye regler kan flyselskapene sette opp vaktlister der
piloter og kabinansatte vil være på vakt sammenhengende i 20 til 22
timer, og de kan bli bedt om å fly sammenhengende i over 12 timer.
Dette selv om EASA har mottatt forskningsrapporter som viser at
farene for å gjøre feil øker dramatisk etter 10 timer
sammenhengende på jobb.

Sjekk pris på tannhelsetjeneste
Nettsiden «hvakostertannlegen.no» ble åpnet 15. februar
og er en markeds- og prisportal som skal hjelpe deg med å
finne fram til den tannlegen du ønsker. Nettstedet sørger for
oppdatert informasjon om priser, de vanligste tannbehandlingene og servicefasiliteter hos tannlegen.
Tjenesten hjelper deg med å finne ut om tannlegen tar imot
nye kunder, tilbyr parkering, har kveldsåpent, gir studentrabatt og om det er tilrettelagt for funksjonshemmede. Den
gir også informasjon om klagerettigheter, lovverk og klageinstanser.

Global kvikksølvavtale
En delegasjon fra ECA overleverte 100 000 underskrifter til EUs
transport-minister, Margus Rahuoja. Foto: eurocockpit.be.

YS-lederen går av

Av: Trygve Bergsland

Norge har allerede et forbud mot kvikksølv i produkter, i
tillegg til svært strenge krav til kvikksølvutslipp fra industri.
Utslippene i Norge er redusert med i underkant av 70 prosent
siden 1995.

Tore Eugen Kvalheim gikk i februar
av som YS-leder med umiddelbar
virkning. Han begynner i stilling som
direktør i arbeidsgiverforeningen
Spekter.
Ny YS-leder velges i mars og inntil
videre fungerer 1. nestleder Jorunn
Berland som leder.

Etter et FN møte i Geneve har landene blitt enige om
en bindende global miljøavtale for å redusere bruk og
utslipp av kvikksølv. Bruk av kvikksølv skal fases ut i
en rekke produkter og prosesser og i andre tilfeller er
det strengere reguleringer enn tidligere.

Foto: Erik Norrud

Avtalen skal formelt signeres i Minamata i Japan i oktober
2013. En viktig jobb som skal gjøres før landene møtes i
oktober er hvordan man kan sikre at utviklingslandene kan
settes bedre i stand til å forberede sin deltakelse i
konvensjonen. Japan, Sveits og Norge skal bidra finansielt til
slike forberedelser.
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Enighet med Colosseumklinikken
Streiken blant tannhelsesekretærene ved Colosseumklinikken i Trondheim er avsluttet og tannhelsesekretærene får full uttelling for sitt
krav om tariffavtale med AFP.
Parat er også enige med Den Norske Tannlegeforening (NTF) og
Virke der de sammen skal lage den bransjestandarden Colosseumklinikken har etterspurt. Tannlegeforeningen
har bidratt til løsning av Trondheims-konflikten ved at de i tiden fremover vil informere sine medlemmer om den gjeldende
mønsteravtalen og arbeide for at flest mulig
medlemmer skal tiltre den som tariffavtale.
Tannlegeforeningen vil aktivt informere
medlemmene om hva ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) innebærer og tilby
opplæring knyttet til tariffavtalesystemet og
Mønsteravtalen.

Kritikkverdig arbeidsmiljø i
norsk luftfart
Ansvaret for arbeidstilsynet i norsk luftfart ble i
2010 overført fra Arbeidstilsynet til Luftfartstilsynet, målet var økt kompetanse og fokus på HMSarbeidet for piloter og kabinansatte. Resultatet er
i følge Parat Luftfart kritikkverdig.
Av: Trygve Bergsland

Turid Svendsen
leder YS-tariffråd
Parats forhandlingssjef er gjenvalgt som
leder av YS-Privats tariffråd. Tariffrådet er
et rådgivende, informerende og utredende
organ for YS-Privats styre og
arbeidsutvalg. Rådet består av
forbundenes forhandlingssjefer og
forhandlingsansvarlige.

Parat Luftfart har nå bedt samferdselsminister Marit
Arnstad rydde opp i rotet. Parat viser til flere konkrete
henvendelser med spørsmål om HMS-tiltak, sendt
Luftfartstilsynet, som ikke blir besvart eller reagert på.

Foto: Liv Hilde Hansen

Uklarheter
I gjennom to år har det vært stilt spørsmål med hvem
som fører arbeidstilsyn med personell på norskregistrerte
fly i utlandet. Spørsmålet er ikke blitt besvart.
Nestleder i Parat Vegard Einan mener Arbeidstilsynet
ikke har overført nødvendig kompetanse til
Luftfartstilsynet. – Parat mener det er viktig at
Luftfartstilsynet anstrenger seg for å holde en bedre
dialog med partene i luftfarten. Etter vår mening er
manglende tilsyn med arbeidsmiljøet en av årsakene til
det høye konfliktnivået i denne bransjen, sier Einan.

Minneord til Odd-Reidar Pettersen
Tidligere generalsekretær i PRIFO/YS, Odd-Reidar Pettersen, døde fredag 11. januar, 80
år gammel. PRIFO/YS er forløperen til dagens Parat og Pettersen var generalsekretær i
18 år, fra 1983 til han gikk av med pensjon i 2000.
Av: John Giæver og Per Jostein Ekre, foto: Liv-Hilde Hansen.

Gjennom sitt arbeid i PRIFO/YS bidro Odd-Reidar Pettersen til å utvikle organisasjonen fra
omtrent 1000 betalende medlemmer til 12 000 medlemmer. Antall ansatte økte i samme periode fra
4 til 25. Etter å ha gått av som pensjonist i 2000 fortsatte han å arbeide for YS som meddommer i
arbeidsretten og som arbeidslivskyndig meddommer i tingretten. Han var samtidig representant for
pensjonistgruppene i YS.

24 - 2013 Parat

PARAT INTERNASJONALT

Asylsøkere returnert med
EØS-midler

Ny visegeneralsekretær i EFTA
Helge Skaara er utnevnt som ny
visegeneralsekretær i EFTA. Han får
dermed ansvaret for å legge til rette for at
Norge, Island og Liechtenstein best mulig
kan følge opp EØS-avtalen.
I 2012 ble 486 nye rettsakter tatt inn i
EØS-avtalen, det høyeste antallet siden
1999. Det høye antallet rettsakter skyldes
at EØS-landene det siste året har hatt
stort fokus på å redusere antall utestående
rettsakter som allerede skulle vært tatt inn
i avtalen.

Norge har avtalt med greske myndigheter om å bruke
20,8 millioner euro av EØS-midlene til Hellas på tiltak for å bedre landets asylforvaltning. Av dette utgjør
ordningen med frivillig retur 1,1 millioner euro.
Hellas har de siste årene vært den viktigste innfallsporten for flyktninger og asylsøkere til
Europa. Det er stort behov for å avhjelpe situasjonen og der flere europeiske land stiller
opp og med norsk støtte har 874 migranter frivillig returnert fra Hellas og til hjemlandene sine. Det er returnert flest asylsøkere til Pakistan, Bangladesh og Afghanistan.

Global kampanje for å minske matsvinnet
I følge kampanjen Think. Eat. Save – reduce your Foodprint, kan aktører langs hele næringskjeden redusere det årlige matsvinnet på 1,3 milliarder tonn ved hjelp av enkle grep.
Kampanjen er initiert av FAO, FNs miljøprogram
(UNEP) og samarbeidspartnere langs hele
næringskjeden. I følge FAO går om lag en tredjedel av
maten som produseres i verden tapt i matproduksjonen
eller blir kastet av konsumentene.

Flest innvandrere
i Sverige

EUs miljøansvarsdirektiv
Direktivet gir lovfestet rett til å anmode
myndighetene om iverksette tiltak ved
betydelig miljøskade. Dersom myndighetene overser henvendelsen kan saken forfølges rettslig. Lovendringene innebærer
også at foreldelsesfristen i saker om skade
på miljøet forlenges.
– Dette kan også bidra til at ansvarlig
forurenser i større grad må betale for
kostnadene ved forurensningsbegrensende
tiltak, sier miljøvernminister Bård Vegard
Solhjell.

I følge OECD er det i Norden flest
innvandrere i Sverige, men de får
lettest jopp på Island. Andelen
innvandrere er fordoblet på ti år på
Island. I Sverige ligger andelen
innvandrere på 14 prosent, i Finland er
andelen kun fire prosent. De 34
medlemslandene i OECD har
gjennomsnittlig ti prosent arbeidsinnvandring, Norge har elleve prosent.
I Spania er arbeidsinnvandringen
tredoblet i perioden 2000 til 2010.

EU-midler for energiutnyttelse av avfall
Lillestrøm og Oslo Renewable Energy
and Environment Cluster (OREEC)
leder et internasjonalt prosjekt om å
gjenvinne energi fra avfall som
finansieres av EUs forskningsmidler.
OREEC og Lillestrøm samarbeider med
fire andre europeiske «ren teknologiklynger», henholdsvis København, Graz,
Bilbao og Milano.
– Prosjektet skal brukes til å finne de
beste løsningene for å gjenvinne energi
fra avfall og utnytte restproduktene på
en mest mulig ressursvennlig måte, sier
prosjektleder Kjetil Storvik.
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Milliardinvesteringer i NAV
Alle landets innbyggere har et forhold til NAV som forvalter en tredel av statsbudsjettet. Etaten er
sterkt utsatt for kritikk fra brukere, politikere og Riksrevisjonen som hvert år kommer med knallhard refs. Nå skal det brukes 3,3 milliarder til IT-oppgradering.
Av: Trygve Bergsland

Ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger,
pensjon, barnetrygd og kontantstøtte er underlagt NAV. Det er
etablert 456 kontorer rundt i landet med til sammen 19 000
ansatte. Erik Oftedal er ansatt som moderniseringsdirektør og
har ansvaret for å lede en IT-oppgradering som skal gi brukerne
større innsyn i egne saker og selv kunne utføre mange oppgaver
gjennom ulike nettløsninger.

foreldrepenger og pensjon. I tillegg mener Riksrevisjonen at
informasjonssikkerheten ikke er god nok.

Riksrevisjonen har som oppgave å passe på hvordan statens
midler disponeres. NAV har fått sterk kritikk for at kvaliteten på
saksbehandlingen er for dårlig, og at arbeidet med å rette på
problemene går for tregt. I 2012 fikk de kritikk for blant annet
feil i utbetalinger av arbeidsavklaringspenger, sykepenger,

Erik Oftedal har ansvaret for et av Europas største IKTprosjekter som over tid vil løse mange av de problemene som er
påpekt av Riksrevisjonen. Samtidig skal han bygge IT-løsninger
som møter dagens og fremtidens krav fra brukere og ansatte.
– Vi lager løsninger som etterlever økonomiregelverket og
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Budsjett og målsetting
Regjeringens målsetting er at digital kommunikasjon skal være
hovedregelen for kontakt med forvaltningen og at innlogging til
offentlige nettjenester skal være enkel og sikker.

kravene for å få godkjent regnskapene fra Riksrevisjonen.
Samtidig skal vi utvikle fleksible IKT-systemer som ikke hindrer
politikerne i å endre eller fremme nye regelverk. Vi har en
økonomisk ramme på 3,3 milliarder kroner, noe som tilsier at vi
skal investere omtrent 550 millioner kroner hvert år i utvikling
og oppgradering av IT-systemene våre. Dette skal føre til en
betydelig samfunnsøkonomisk gevinst og lavere
transaksjonskostnader, sier Oftedal.
Prosjektet har klare mål og første leveranse, eller endring, som
brukere og ansatte vil oppleve, kommer i oktober 2013. Deretter
kommer nye IKT-leveranser hvert halvår frem til 2018.
– Vi har satt oss konkrete mål som kan etterprøves for den første
toårsperioden, og vil deretter sette nye mål i to nye perioder,
2015–2016 og 2017–2018, sier Oftedal som ramser opp hva
som skal skje de neste to årene:
• Høsten 2013 skal brukerne få innsyn i egne saksdokumenter
og selv sende inn krav og opprette elektronisk dialog med
NAV-kontoret.
• De ansatte skal få et mer enhetlig grafisk uttrykk på de ulike
IT-systemene som er i bruk.
• Våren 2014 skal den første elektroniske dialogen med brukere
som har krav på dagpenger være på plass, og det skal være
mulig å gjennomføre en egenvurdering av arbeidsevne. Det
skal også være på plass en selvbetjeningsløsning for veiledning
om nytt regelverk for uføretrygd.
• Innen 1. januar 2015 skal nytt saksbehandlingsverktøy og nytt
regelverk være på plass for uføretrygd. Et regelverk som
kommer etter vedtak i Stortinget som iverksettes dette året.
Selvbetjening og risiko
Et av de store målene til Oftedal og hans snart 300 ansatte er
selvbetjeningsløsninger.
– Selvbetjening skal gjøre det enklere for våre brukere og vi blir
mer tilgjengelige ved at du selv kan logge deg inn og utføre
tjenestene hjemme eller på jobb. Det vil også sikre oss en mer
felles forståelse av hver enkelt sak, alle involverte skal alltid ha
den samme informasjonen tilgjengelig uansett om
kommunikasjon foregår på nett, i telefonen eller ved personlig
oppmøte, sier Oftedal.
Tilgang til egne, personlige data gjennom NAV
– Vårt mål er å synliggjøre all informasjon vi har lagret om deg,
noe som omfatter all brevveksling og tidligere vedtak. Det skal
bli lettere å søke ytelse og stønad og automatisert behandling
skal gi raske og riktige svar, sier Oftedal.
Oftedal er klar over risikoen ved mer innsyn og er forberedt på
at dette kan føre til ny kritikk.
– Risikoen ved å gi innsyn er at vi kan avsløre dårlig innhold
eller vise dokumenter til feil bruker. Samtidig tror vi at
elektroniske krav i stedet for papir reduserer risikoen for at feil

bruker ser feil papir og at innsyn vil virke skjerpende for både
brukere og saksbehandlere, sier Oftedal.
Nye regelverk
Nytt uføreregelverk innføres i 2015.
– Vi får ny uføretrygd i 2015 som skal sikre økonomisk trygghet
for dem som ikke kan jobbe, men samtidig bidra til at færre blir
helt uføre. Det nye regelverket gir også bedre mulighet til å
kombinere uføretrygd og arbeid, det skal med andre ord gjøre
det lettere å bruke arbeidsevnen den enkelte har, sier Oftedal.
Endringer for ansatte
Det er mange ulike systemer de NAV-ansatte daglig må forholde
seg til, alle med ulikt grafisk uttrykk. Nå skal det lages et felles
brukergrensesnitt.
– NAV-kontorene har allerede mye nytt og bra utstyr i form av
maskinvare, nå skal vi også gjøre en omfattende jobb med
brukergrensesnittet i den programvaren våre ansatte bruker hver
dag. Målet er å profesjonalisere tilbakemeldingene til brukerne,
lage løsninger som fører til færre telefoner og redusert oppmøte
på NAV-kontorene og automatisering av svartjenester der det er
mulig. Vi har 30 innføringskoordinatorer i fylkene som skal bistå
ansatte med opplæring knyttet til IKT-prosjektet, sier Oftedal.

		
Vårt mål er å synliggjøre all informasjon
vi har lagret om deg, noe som omfatter all brevveksling og tidligere vedtak
Hovedtillitsvalgt for Parat i NAV, Anne Lunderbye Wang, og
nestleder Agathe Osland Hellesen er glad for de investeringer
som nå gjøres, men er samtidig redd for at politikerne tar ut
gevinsten for tidlig.
– Jeg er redd for at gevinst tas ut før utvikling og
implementering er ferdig. Det at det investeres mye fører til krav
om effektivisering. Vi som er ansatt i NAV har vært igjennom
store endringsprosesser og som tillitsvalgt er jeg opptatt av at
ledelsen viser ansvar ved at nye systemer implementeres og
ansatte blir lært opp før effektiviseringsgevinstene hentes ut, sier
Lunderbye Wang.
Bruk av sosiale medier
Oftedal viser til pensjonsløsningen NAV har utviklet for nett
som et godt eksempel på selvbetjening som fungerer bra.
– I fremtiden vil brukere selv kunne regne ut fortjenesten ved å
jobbe kombinert med at man er ufør eller har utbetalt pensjon.
NAV er i dag tilgjengelig i flere sosiale medier. På Facebook har
vi flere informasjonssider, vi er tilgjengelig på Twitter og du kan
finne jobber hos oss på LinkedIn. NAV Foreldrepenger vant
prisen for årets Facebook-side på Social Media Days i 2012, sier
Oftedal.
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Valg 2013
Mandag 9. september er det stortingsvalg og Norge vil få
ny regjering. Spørsmålet er om de rødgrønne får fortsette
eller om de blir erstattet av et borgerlig alternativ. Parat
er partinøytral, men har stilt partiene spørsmål som vil
berøre arbeidstakere uansett partitilhørighet.

I denne utgaven av bladet slipper vi til
ytterpunktene på rød og blå side, SV og FrP, der
de fritt får svare på spørsmålene vi har stilt.
Spørsmålene våre dekker partienes forhold til
ansatte i staten, deres mening om fast ansettelse,
konkurransevilkår for norske bedrifter og Parats
flaggsak, videreutdanning i arbeidslivet.
I neste utgave av bladet slipper vi til de andre
partiene: Høyre, AP, V, Sp og KrF. Partier vi antar
ikke er aktuelle i en regjering etter valget, er ikke
blitt spurt.

Av: Trygve Bergsland

Svar fra SV:
3. Fast ansettelse skal være
hovedregelen i norsk arbeidsliv.
Derfor vil SV begrense bruken av
innleid arbeidskraft og midlertidige
ansettelser. Vi ønsker at midlertidige
ansatte skal regnes som fast ansatte
etter to år og at innleie av arbeidskraft
kun skal tillates dersom den innleide
er fast ansatt i bemanningsbyrået.

1. Vi trenger færre og mer overordnete
mål som gir tillit til de ansatte og rom
for det «kloke skjønn». Det er viktig at
lederne i etatene gir klart uttrykk
overfor sine ansatte hva målstyringen
skal være: Veiledende prioritering og
overordnete mål, ikke kontroll.
2. De beste løsningene ligger gjerne i
kombinasjonen av den kunnskapen alle
partene besitter. Vi har gode erfaringer og
lange tradisjoner for et sterkt
trepartssamarbeid i arbeidslivet. SV vil at
regjeringen og kommunene skal invitere
til trepartssamarbeid knyttet til en rekke
utfordringer som for eksempel likestilling,
sykefravær og innovasjon i næringslivet.
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4. SV gikk imot store deler av
pensjonsreformen da den ble vedtatt
våren 2005. Grunnen til SVs
motstand var bekymringer om at
reformen ville føre til at mange
pensjonister, spesielt kvinner og
lavtlønte, i framtiden vil få langt
mindre pensjon. Spesielt var
innretninger som
levealdersjusteringen og indekseringen
noe vi var kritiske til.
Alle som betaler inn til
pensjonsordninger må få nytte av
disse. Offentlig ansattes pensjon skal
ligge på minst to tredeler av
sluttlønna.
5. I Norge skal det være norske
lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringen
har allerede laget to handlingsplaner
mot sosial dumping, våren 2013 skal
det komme en tredje plan. I denne vil
SV gå inn for nye tiltak som skal
sørge for norske lønns- og

arbeidsvilkår i Norge. Vi vil særlig
fremheve allmenngjøring som en god
metode for å sørge for rettferdige
konkurranseforhold for næringslivet.
6. Arbeidet for inkludering i
arbeidslivet er svært viktig, både for
hver enkelt av oss og for samfunn og
næringsliv. To av de viktigste er å få
ungdom i arbeid og å styrke retten til
heltid. Vi ønsker å innføre en rett for
all ungdom til den nødvendige hjelp
for å komme seg i arbeid eller
utdanning. Videre vil SV styrke retten
til heltid og gjøre mer for at alle kan
delta i arbeidslivet med den
arbeidsevnen de har. I tillegg er det
viktig at vi legger opp til et godt
utdanningsløp med god kvalitet i
barnehagene via tilpasset læring i
grunnskolen til gode utdanningsløp
som gjør at flest mulig gjennomfører
så fort de kan.
7. Kompetanse blir stadig viktigere i
både offentlig og privat sektor. SV
ønsker å invitere partene i arbeidslivet
til et samarbeid om bedre ordninger
for etter- og videreutdanning. SV vil
at det utvikles gode modeller og
belønningsordninger, og at statens
bevilgninger på området trappes opp.

Syv spørsmål som er stilt til partiene:
1. Vi oppfatter at det er en ubalanse mellom mål- og resultatstyring i offentlig forvaltning. Dersom dere er enige, vil dere gjøre
konkrete endringer i forholdet mellom kvalitet og kvantitet i den offentlige forvaltningen?
2.I hvilken grad mener dere medvirkning og medbestemmelse er et gode eller onde for utviklingen av virksomheter? Hva vil dere
eventuelt gjøre knyttet til medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet?
3. Hva mener dere om fast ansettelse kontra innleie, der forutsetningene for ansettelse i virksomheten er til stede?
4. Hva mener dere om tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor?
5. Vil dere gjøre tiltak som kan sikre norske selskaper like konkurransevilkår som utenlandske selskaper?
6. Vil dere gjøre strukturelle samfunnsendringer for å sikre at en større andel av den potensielle arbeidsstyrken utnytter sin
arbeidsevne i fremtiden?
7. Hva vil dere gjøre med finansieringen av etter- og videreutdanningsreformen (EVU)?

Svar fra FrP:
3. FrP mener at hovedregelen er fast
ansettelse i arbeidsmiljøloven, det er
grunnlaget for å skape trygge
arbeidsplasser. Frp mener allikevel at
det må være en åpning for å bruke mer
midlertidig tilsetting for grupper som
sliter med å komme seg inn i det
ordinære arbeidslivet.
FrP registrerer at offentlig sektor er
regulert etter tjenestemannsloven, og at
denne loven i større grad inviterer til
bruk av midlertidige ansettelser enn
hva som er tilfellet i arbeidsmiljøloven.
Vi vil ha en samordning av disse to
lovene.

1. FrP ønsker en total gjennomgang av
organiseringen i Nav, dette med tanke på å
forenkle og avbyråkratisere Nav. FrP mener
dagens målstyring i Nav er feil, målstyringen
må i langt større grad gå på hvor mange
man klarer å hjelpe tilbake til jobb, ikke
bare registrere hvilke tiltak man er på.
2. FrP vil understreke viktigheten av et
godt og velfungerende trepartssamarbeid.
FrP vil understreke at man er for full
organisasjonsfrihet, men at større myndighet
må flyttes fra de sentrale forbundene og ned
til lokalt nivå. Dette vil kunne gi den
enkelte arbeidstaker større reell medvirkning
enn hva som er tilfellet i dag.

4. FrP vil ha lik AFP-ordning for både
offentlig og privat sektor. FrP har tatt
til orde for at offentlig tjeneste-pensjon
må innrettes etter den såkalte
påslagsmodellen. Paradokset er jo at
bruttogarantiordningen i offentlig
sektor vil kunne medføre at unge
arbeidstakere kommer langt dårligere
ut som pensjonister, mens de som
forhandlet dette kommer svært godt ut.
5. FrP er opptatt av at norsk
næringsliv skal ha tilnærmet de samme
konkurransevilkår som konkurrenter i
utlandet eller utenlandske selskaper
som opererer i Norge. FrP vil redusere
og på sikt fjerne formueskatten da den
for næringslivet kun rammer norske
eiere av norsk virksomhet.

6. FrP mener at det skal lønne seg å
jobbe. Altfor mange stenges ute fra
arbeidslivet. Ungdom,
funksjonshemmede, kronisk syke og
unge med psykiske lidelser er blant
gruppene som blir stående utenfor. Vi
vil ha aktivitetskrav for å motta sosiale
ytelser, og har foreslått å fjerne
individstønaden for ungdom som har
droppet ut av skole. Vi vil isteden ha
en tettere og mer individrettet
oppfølging av den enkelte, slik at man
får rett tiltak til rett person. Vi har
foreslått å fjerne 70-årsregelen i
arbeidsmiljøloven og å opprette en
arbeidstidskommisjon for å se på mer
fleksible arbeidstidsordninger.
7. FrP har fremmet forslag i
Stortinget om en nasjonal strategi for
voksnes læring. I utarbeidelsen av en
slik plan må representanter fra både
arbeidstagerorganisasjoner,
arbeidsgiverorganisasjoner,
utdanningsinstitusjoner og det
offentlige være med. FrP som et
liberalistisk parti mener at det først og
fremst er enkeltmennesket selv som har
ansvar for sin egen utdannelse, men at
det er viktig å utforme en praktisk
politikk med incentiver både for
arbeidstagere og arbeidsgivere.
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Brannsikkerhet
i høysetet
Autronica Fire and Security leverer brann- og gassdeteksjonsutstyr til
et internasjonalt marked. Produksjonen av brannalarmsystemer foregår i Trondheim, og Parat er den største medlemsorganisasjonen.
Tekst: Unni Skoglund, foto: Ned Alley

Bedriften både utvikler, produserer og
leverer brannsikkerhetsutstyr til det
profesjonelle markedet på land, maritimt og
offshore. Sykehus, hoteller, skoler, cruiseskip
og oljeplattformer er på kundelisten.
Elektrisk ledende
Arnt Petter Rønning, produksjonssjef på
Autronica, tar oss med inn i produksjonslokalene på Lade i Trondheim. Her har
Autronica fire produksjons-avdelinger:
Systemproduksjon, detektor lavvolum,
detektor høyvolum og sentralproduksjon.
Gule striper i gulvet viser vei. Men før
fotograf og journalist får slippe inn i
produksjonslokalene, må vi ta på oss utstyr
som gjør at vi ikke lager statisk elektrisitet
når vi vandrer rundt.
– Vi er en elektronikkprodusent og gulvet er
elektrisk ledende. Alle som jobber her har på
ESD-sko (electrostatic discharge) som gjør
at vi unngår problematikken. Men for å
være sikre på at gjester ikke lager skader på
elektronikken, tar vi altså forholdsregler,
forklarer Rønning.
Et par minutter senere er vi klarert og på vei
inn i avdelingen detektor lavvolum. Her
lages et bredt spekter av produkter, og felles
for dem er at de lages i et lite antall. En god
del er spesialbestillinger. Derfor er det kun
manuell produksjon som foregår her.
De som jobber i denne avdelingen har
elektrofagbrev som tavlemontører. Geir

Syrstad er en av montørene som kobler og
kontrollerer de elektriske tavlene. Ferdige
tavler flyttes på traller, og vi får en rask
innføring i systemet.
– Alt har sin plass og skal stå på sin plass,
sier Syrstad mens han flytter på noen
klargjorte tavler.
Markeringer i gulvet viser hvor traller og
andre komponenter hører hjemme.
Eksempelvis symboliserer blå merking
råvarer. Grønn står for ferdigvarer.

		 Autronica er faktisk den
eneste bedriften i Norge som
produserer branndetektorer.
LEAN som arbeidsmetode
Gulvmarkørene er en del av
produksjonsmetoden Autronica jobber etter.
Utgangspunktet er den såkalte LEANproduction. Autronicas eier, UTC, har laget
sin egen versjon av denne filosofien. Den
kaller de ACE.
Arbeidsfilosofien går kort og godt ut på at
alle prosessene i produksjonen gjennomgås
og alt som ikke skaper verdi for kundene, tas
bort.
– Det har vært en radikal omlegging for oss
å jobbe etter denne metoden. Det har ført
til en kulturendring som først de siste tre
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Røykdetektorene er
støvfrie. Det er helt
avgjørende for at de skal
holde topp kvalitet.

Tavlemontør: Geir Syrstad er blant
arbeidsstokken på avdeligen detektor
lavvolum. Her transporterer han
ferdige datatavler.

årene har vært implementert fullt ut, sier
Arnt Petter Rønning.
Han fremhever at kommunikasjon er
nøkkelen i bedriften. – Vi er et fellesskap
som jobber for å nå et felles mål.
Hver morgen starter hver avdeling med et
såkalt åtteminutters møte. Her gjennomgås
både hva som ble gjort dagen før og hva
som skal gjøres denne dagen. Er det spesielle
utfordringer? Hvordan løses disse? Trengs
det hjelp utenfra? er blant spørsmålene som
stilles. Ut fra svarene settes det inn tiltak, og
i etterkant måles effekten av tiltakene.
– Vi ser resultater av denne arbeidsfilosofien.
Vi blir stadig bedre, hevder Rønning.
HMS-fokus
Selv om kundefokuset er stort i bedriften er
det også høy bevissthet på å skape en god
arbeidsplass for de ansatte. HMS står
sentralt.
– Folkene som jobber her er det viktigste vi
har. Uten dem skjer det ingen produksjon
eller verdiskapning, sier produksjonssjefen
og tilføyer:
– Når du kommer på jobb om morran skal
du føle deg trygg på at du kan gå hjem like
hel om ettermiddagen.
Han leder an til avdelingen detektor
høyvolum. Her er mye av driften
automatisert. Roboter og maskiner surrer og
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går. Her lages de produktene det er mest
volum på hos Autronica, blant annet
røykdetektorer.
– Røykdetektorene er som melk og brød for
oss. Et svært viktig produkt.
En av de få manuelle prosessene på denne
avdelingen er å rengjøre røykdetektorene.
Tim Winsnes er tavlemontør og
styremedlem i Parat, men i dag håndterer
han rengjøringsprosessen.

		 Det er nødvendig for at
vi skal være konkurransedyktige
og sikre oss kontrakter,
– Alle kamrene må rengjøres for støv som
kan ha kommet til i produksjonen.
Støvkorn kan oppfattes som røyk og det er
derfor essensielt at enhetene er rene før de
sendes ut til kunder, sier han.
Hele verdikjeden
I etasjen under detektoravdelingene holder
sentralproduksjonen til. Også her har
LEAN-filosofien ført med seg endringer.
Mens de før produserte i batcher har de nå
en arbeidsflyt med én og én enhet.
– Fordelen er at kvalitetsfeil fanges opp mye
tidligere enn før, sier Rønning.

Bedriften Autronica er faktisk den eneste
bedriften i Norge som produserer
branndetektorer. De er dessuten stolte av at
de representerer hele verdikjeden, fra
utvikling av produktene til produksjon, salg
og distribusjon.
At de lykkes og klarer å holde produksjonen
i Norge, henger sammen med måten de
jobber på, og at produktene de tilbyr er
tilpasset spesielle bransjer.
– Vi kunne aldri konkurrert i
privatmarkedet hvor folk kjøper billige
brannvarslere fra Kina. Men våre produkter
tilfredsstiller andre og langt strengere krav,
og det betaler de rette kundene for, sier
produksjonssjefen.
Det aller nyeste produktet Autronica har
utviklet er en flammedetektor. Denne er
nettopp satt i produksjon.
Høye krav
Autronica leverer til mange forskjellige
markeder og land, og de enkelte landene har
gjerne egne krav til det branntekniske
utstyret. Produktene de lager må derfor
gjennom ulike godkjenningsinstanser før de
går ut på markedet.
– Vi må tilpasse oss alle vi leverer til. Det er
heller ikke uvanlig at spesifikke kunder
sender egne kontrollører hit. Vi tar imot
dem med åpne armer. Det er nødvendig for

Automatisert: I avdelingen detektor høyvolum
surrer og går produksjonen. Her er de fleste
prosessene automatisert.

Største fagforening:
Hovedtillitsvalgt Per Morten
Antonsen og styremedlem i Parat
Autronica Merete Kjeldsberg har
medlemmer i alle sjikt av
bedriften. – Vi nyter godt av at
vi er den største fagforeningen i
bedriften, sier de.

Fakta om Autronica Fire
and Security AS:

Gulvet er elektrisk ledende. Alle
har på ESD-sko (electrostatic
discharge) som gjør at de
unngår problematikken.

at vi skal være konkurransedyktige og sikre
oss kontrakter, forklarer Rønning.
Offshoreindustrien er en av kundene de
ofte må tilrettelegge utstyr spesielt for. Her
er det ekstra krav i forhold til for eksempel
eksplosjonssikkerhet. Autronica selger
komplette systemer med detektorer,
sentraler og presentasjonssystemer. Det gjør
at eksempelvis en plattformsjef, fra sin
arbeidsstasjon, kan ha full oversikt over
brannvarslingen i alle deler av et
plattformanlegg.

		 Bedriften har fokus på
både kompetanse, nyskapning,
engasjement og pålitelighet.
Omvisningen i produksjonslokalene
nærmer seg slutten og vi kan ta av oss de
antistatiske båndene som er festet til skoene
våre. Bedriften holder hus i to ulike
bygninger og når vi nå skal bevege oss fra
den ene til den andre, må vi ut i friluft. I
dag møter vintersola oss på den korte
gåturen. Kildesorteringskontainere står på
rekke og rad utenfor, og en truck suser forbi.
Løser det meste lokalt
Inne i varmen igjen, og noen trappetrinn

opp, møter vi Per Morten Antonsen. Han
er hovedtillitsvalgt i Parat Autronica, som
er en av fire fagforeninger i Autronica. De
er tilknyttet industrioverenskomsten
gjennom verkstedsoverenskomsten
(tidligere data- og teknologioverenskomsten).
114 av bedriftens medlemmer er tilsluttet
Parat og de er representert i hele spekteret i
bedriften.
– Vi har medlemmer som jobber både i
utviklingsavdelingen, på lager, i
produksjonen og med økonomi. Det at vi
er størst er noe vi nyter godt av. Vi blir
lyttet til og vi klarer å rydde opp i de aller
fleste sakene uten hjelp utenfra.
Både Antonsen og styremedlem i Parat
Autronica, Merete Kjeldsberg, opplever at
overgangen til LEAN-filosofien har vært
positiv for medlemmene.
– Produksjonsmedarbeiderne har selv vært
med på å utforme omleggingen, og vi
oppfatter at det har fungert godt, sier
Kjeldsberg.
Hun fremhever at bedriften har fokus på
både kompetanse, nyskapning,
engasjement og pålitelighet.
– Å skape et godt arbeidsmiljø er mye av
nøkkelen for å lykkes som bedrift, det er en
kontinuerlig prosess som jeg opplever at vi
jobber godt med, sier Kjeldsberg.

Selskapet er internasjonalt og eies av
United Technologies Corporation
(UTC). I tillegg til hovedkontoret i
Trondheim har de en mindre
produksjonsenhet i Tønsberg. I Oslo,
Bergen og Stavanger er det avdelinger
for salg, service og prosjekt. I Harstad
er det en avdeling som har fokus på
salg og service. Av de i underkant 400
ansatte holder 200 til i Trondheim.
Total omsetning i selskapet er på ca.
750 millioner norske kroner årlig
(2011).

Frontfagets betydning
for lønnsdannelsen:
Begrepet frontfag er en betegnelse på
avtaleområder som forhandler først i
forbindelse med lønnsoppgjør.
Resultatet vil i praksis ha betydning
for andre avtaleområder. I hele
etterkrigstida har verkstedindustrien
vært frontfag her til lands. Det er for
å samordne lønnsdannelsen at vi har
frontfag. Det gjør at vi unngår at
lønnsveksten blir så høy at den truer
sysselsettingen. Høy arbeidsledighet
er ofte en indikator på at
lønnsdannelsen fungerer dårlig.
Eksempelvis kan det være slik at
lønnsveksten øker raskt i et trangt
arbeidsmarked. Den norske
frontfagsmodellen ivaretar med andre
ord den lønnsevne økonomien vår
har, som er forenlig med stabilt høy
sysselsetting.
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Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Thomas Lilloe,
Forhandler

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.
Advokat

Eva Borhaug
Advokat

Katrine Andresen Roald
Advokatfullmektig

Andreas Moen
Advokat

Annbjørg Nærdal
Forhandler

Har du spørsmål til juristene eller til forhandlingsavdelingen, kan du sende spørsmålene til
trygve.bergsland@parat.com. Vi hjelper deg som medlem med alle typer problemstillinger knyttet til arbeidsforhold og
tolkning av avtaleverket. Du kan også ta kontakt med oss når det er behov for skriftlig og muntlig rådgivning i forbindelse med omorganisering, nedbemanningsprosesser, ferie, arbeidstidsordninger, trygdespørsmål og lignende.

Syk i prøvetiden
Jeg jobber i et transportfirma og har
vært syk en del under prøvetiden. Da
prøvetiden på seks måneder var ute,
spurte jeg arbeidsgiver om jeg ikke
skulle få en arbeidsavtale med fast
ansettelse. Arbeidsgiver ville forlenge
prøvetiden med fire uker, som tilsvarer
sykefraværet mitt. Er dette lovlig?
Tobias
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Svar:
I arbeidsmiljøloven paragraf 15 kan
prøvetiden forlenges tilsvarende den tiden
som en arbeidstaker har vært fraværende.
Forlengelse kan bare skje dersom
arbeidstakeren allerede ved ansettelsen er
blitt skriftlig orientert om arbeidsgivers
adgang til å forlenge prøvetiden.

forlenget. I og med at din arbeidsgiver
ikke hadde opplyst deg om forlengelsen
innen utløpet av prøvetiden, har han ikke
adgang til å forlenge, og du er å anse som
fast ansatt.

I tillegg er det en forutsetning at
arbeidsgiver innen utløpet av prøvetiden
(normalt seks måneder), har orientert
arbeidstakeren om at prøvetiden vil bli

Pensjon i det offentlige
Jeg jobber i offentlig sektor og er
medlem i Statens Pensjonskasse. Jeg så
nylig et innslag i Dagsrevyen om at

Anders

66-prosentgarantien bare gjelder for de
som er født i 1958 og tidligere. Jeg er
født i 1962, og vil etter planen ha minst
30 års tjenestetid i full stilling ved
pensjonering. Hvilke konsekvenser får
pensjonsreformen for min
alderspensjon?
Amalie
Svar:
Det er riktig at 1958-årgangen er de siste
som får 66-prosentgarantien. Du har som
1962-årgang 9/10-deler av ny
folketrygdopptjening.
Beregningene henter vi fra Statistisk
Sentralbyrås rapport 23/2008
«Utviklingen i levealder og utforming av
delingstall i et reformert pensjonssystem»,
og her blir ditt forholdstall 1,140. I
praksis skal du dele pensjonen på dette
tallet. Med sluttlønn på 400 000 kroner
ganger du dette med 0,66, som gir pensjon
uten levealdersjustering på 264 000
kroner. Nå må du dele pensjonen din på
forholdstallet, og pensjonen blir 264 000
delt på 1,140 som gir 231 579 kroner
totalt i pensjon, noe som tilsvarer 57,9
prosent. Denne prosentverdien er den
samme uansett hvilken sluttlønn du får.
Andreas
Fast ansettelse i staten
Jeg har jobbet som midlertidig ansatt i
staten i et par år. For en liten stund
siden ble flere tilsvarende stillinger
utlyst og jeg søkte, men ble ikke ansatt.
En av de som ble ansatt har mindre
praksis enn meg. Hva kan jeg gjøre?
Sander
Svar:
Ved ansettelser i staten så er det slik at det
såkalte kvalifikasjonsprinsippet skal legges
til grunn. Det betyr at den som er best
kvalifisert i forhold til utlysningsteksten

skal ansettes. Som regel er det i en
utlysningstekst flere krav eller ønsker som
settes opp, deriblant erfaring og praksis.
Arbeidsgiver kan legge vekt på flere ting
enn bare praksis. Det er en to-trinnsbehandling av ansettelser i staten. Først er
det en prioritert liste over hvem man
anser som best kvalifisert. Så er det et
tilsettingsråd som går gjennom
innstillingen og vedtar hvem som skal få
jobben. Dersom alle i tilsettingsrådet er
enige, eller mindretallet lar være å klage
saken inn til departementet, er ansettelsen
endelig. Et vedtak om ansettelse kan ikke
påklages, men må eventuelt bringes inn
for retten. Saken kan klages inn til
Sivilombudsmannen, men han kan ikke
pålegge arbeidsgiver å gjøre endringer,
kun påpeke eventuelle feil. Du bør uansett
be om en medarbeidersamtale med din
nærmeste leder og be om en forklaring på
hvorfor du ikke var en av de som ble
tilbudt jobb.
Annbjørg
Påskeferie og lønn
jeg jobber vanlig ”kontor-uke” som
utgjør 37,5 timer i uken og har som
andre fri i påsken. Kan arbeidsgiver
trekke meg i lønn for disse dagene?
Altså skjærtorsdag, langfredag og 2.
påskedag?
Norah
Svar:
Det kommer helt an på hva som er avtalt
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det
kan fremgå av både arbeidsavtale og
tariffavtale at lønn utbetales som normalt
ved bevegelige helligdager. Dersom ikke
noe er avtalt, har du ikke rett på lønn for
disse dagene og arbeidsgiver kan foreta
trekk. Samtidig kan du være oppmerksom
på at for 1. og 17. mai er det lovfestet at
alle skal ha utbetalt lønn.

Deltid og ferie
Jeg jobber deltid og skal egentlig jobbe
tre dager i påskeferien. Arbeidsgiver
har gitt meg fri, men mener hele uken
blir å regne som ferie. Er dette riktig?
Kari
Svar:
Ferieloven beregner ferie og fritid
uavhengig av om du allerede hadde fri.
Arbeidsgiver har derfor adgang til å regne
dette som en uke med ferie.
Katrine Roald
Privat pensjonsordning
Vi har i dag en ytelsesbasert
pensjonsordning på jobben. Må vi
reforhandle denne på grunn av
konklusjonene i banklovkommisjonen?
Ola
Svar:
Banklovkommisjonen er et
regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på
de private pensjonsordningene ved
omleggingen av folketrygden. Innstillingen
skal behandles i Stortinget og ingenting er
ennå helt avgjort.
Mye tyder på at det vil bli vanskelig og
svært dyrt å videreføre ytelsesbaserte
ordninger i fremtiden. Det er heller ikke
sikkert at forsikringsselskapene vil tilby
produktet. Vi tror derfor at slike
ordninger vil måtte reforhandles og Parat
vil selvsagt bistå medlemmene når dette er
aktuelt. Vi holder deg løpende oppdatert
på parat.com og her i bladet.
Thomas

Eva
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Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr. 5 – 2012 var: «FRA SLØYING AV FISK TIL SAS»
De tre heldige vinnerne er: OLGA HÆTTA, Kautokeino, VIGDIS SPERSØY, Smøla og ELDBJØRG GUNARSON, Morvik.
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 1/2013»
Premie: Karaffelsett fra Sagaform. Leveres i gave eske som inneholder karaffel til: Rødvin,
hvitvin/ vann, olje og eddik (se foto).
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Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 20.5.2013.

Løsning:
Navn:
Adresse:

Den norske Vinter
Min norske Vinter er saa vakker;
De hvide sneebedækte Bakker,
Og grønne Gran med puddret Haar,
Og trofast Iis paa dybe Vande,
Og Engledragt paa nøgne Strande;
Jeg bytter neppe mod en Vaar.
Av Johan Nordahl Brun
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Ny i Parat
Aktiviteter i Parat
Det er noen endringer og tillegg til aktivitetskalenderen som ble
sendt ut med bladet før jul. For å være sikker på at du har
oppdatert informasjon kan kalenderen lastes ned fra parat.com
som en PDF-fil. Siste endringer:
8. - 9. april
22. - 24. mai
			
13. - 14. juni
			
14. - 15. oktober
16. - 18. oktober
			
22. - 23. oktober
29. - 31. oktober.

Grunnleggende konflikthåndtering, 2 dager
på Olavsgaard Hotel i Akershus.
Presentasjonsteknikk, kommunikasjon og 		
formidling. Olavsgaard Hotel i Akershus.
Styrearbeid og medbestemmelse i private 		
virksomheter. Olavsgaard Hotel i Akershus.
Regionsamlingen i Bodø.
Presentasjonsteknikk, kommunikasjon og 		
formidling. Sanner Hotel, Gran på Hadeland.
Regionsamling i Oslo.
Trinn 2-kurs i Region midt og nord.

Parat har et omfattende tilbud på kurs for tillitsvalgte.
Informasjon om kursene finner du i vår kurskalender på parat.
com. Her kan du se hva slags kurs som arrangeres, datoer og hvor
kurset skal avholdes. Du søker plass på aktuelt kurs samme sted.
Har du spørsmål sender du en e-post til: kurs@parat.com.

Per Ståle Røyrhus er ansatt i Parats
IT-avdeling. Per Ståle er utdannet EDBingeniør og kommer fra en tilsvarende jobb
i Parats søsterforbund, Delta. Før han
begynte i Delta drev han et eget IT-firma
i 15 år.
Per Ståle har omfattende kompetanse på drift av servere,
nettverk, pc og mobiltelefoner. Parats IT-avdelingen består nå
av Per Ståle Røyrhus, Helén Jansson og Terje Wahl. Per Ståle
treffes på telefon 908 30 339 og e-post per.staale.royrhus@
parat.com

Trygghetsprisen 2013 til
Turid Knudsen
Adresseavisen har skrevet om Turid Knutsen som nylig mottok
Trygghetsprisen 2013 for sin innsats for eldre. Hennes demente
mor kom på sykehjem og Knudsen har startet regelmessige
hyggetreff for alle beboerne. Mange får lite besøk og Turid
snakker, synger og koser seg med de eldre.
Turid Knutsen er ansatt ved Sør Trøndelag fylkeskommune og har
vært tillitsvalgt for tidligere ELF, 2fO og senere i Parat. Hun har
også vært vara til hovedstyret i Parat.

Vervekampanje i Parat Media

Parat Media arrangerer ny vervekampanje hver måned frem til
og med juni-måned. Hver måned trekkes en vinner som får en
iPad-mini eller Samsung Galaxy.
Reglene er enkle, fort hvert nytt medlem du verver får du med
et lodd i trekningen. Ett nytt medlem gir ett lodd, to nye
medlemmer gir to lodd – slik fortsetter det i det uendelige.
Parat Media er en
bransjeorganisasjon for ansatte i
mediebransjen og som jobber
med salg/marked, it,
administrasjon, utvikling,
medieanalyse, distribusjon,
produksjon og redaksjonelt
arbeid innen forlag.
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Faksimile, Adresseavisen.

Ny i Tromsø

Rosita Sperstad i Bodø er sykemeldt og
Mona Pedersen er ansatt i ett-årig vikariat.
Mona har kontorplass på Tromsø-kontoret.

Temadager i 2013
Spar penger – Velg avtalegiro

Controller i Parat, Anne-Maren Hoftaniska, ber alle medlemmer som i dag får tilsendt giro om å velge avtalegiro.
Dette er enklere ved at beløpet trekkes automatisk fra konto
hver måned. I tillegg er det billigere for Parat som slipper å
sende giro i posten og det er blir billigere å være medlem da
du slipper fakturagebyr og eventuelle purregebyr ved for sen
betaling. Parat vil i løpet av kort tid også tilby e-faktura for
de som ønsker det.

Regionkontorene arrangerer temadager og
inviterer gjennom året til ulike foredrag til
hygge og nytte for Parats medlemmer. Det
understrekes at alle medlemmer er velkomne på disse arrangementene, selvfølgelig også Parats pensjonistmedlemmer.
Oversikt over aktivitetene publiseres fortløpende her i Parat-bladet og på parat.com.

Parats regions utvalg (RU)
RU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett,
E-post: Svanhild.meirud@domstol.no
Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no
Liv Hanne Wist, Studentsamskipnaden i Tromsø
E-post: liv.wist@sito.uit.no
Bård Arntsen, Bodin Videregående skole
E-post: barbodin@nfk.no
Laila Volden Baraa, Widerøe ASA - Kabin - Torp
E-post: lvbaraa@online.no
RU region Midt:
Jannike Hanssen, Statens vegvesen,
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no
Siri Stinessen Finseth, Sykhuset Namsos,
E-post Siri.Finseth@helse-nordtrondelag.no
Jon Albin Blom, Adresseavisen telefontjenester
E-post: jon.blom@telefontjenester.no
Wenche Husby, Skaun Tannklinikk
E-post: wenche.husby@stfk.no
Terje Hoel, NAF senteret Ålesund
E-post: terje.hoel@naf.no
RU region Øst:
(Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus):
Anne Lunderbye Wang, NAV Drift og utvikling
E-post: Anne.lunderbye.wang@nav.no.
Ole Martin Nodenes, Universitetet i Oslo
E-post: o.m.nodenes@usit.uio.no

Hilde Bjørklund, Cappelen Damm
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no.
Bente Ørberg, SAS
E-post: bente.orberg@sas.no.
DavidPearson,OsloUniversitetssykehus HF
- Rikshospitalet
E-post: david.pearson@rikshospitalet.no.
RU region Vest:
Rune Skaar, Bergen Kommune,
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no
May-Britt Rød, Norges Handelsehøyskole
E-post: may-britt.rod@nhh.no
Raymond Log Bjørvik, Edda Distribusjon
E-post: raymond.log.bjorvik@diivest.no
Irene Beyer, Stiftelsen Akvariet, Bergen,
E-post: beyer.irene@gmail.com
Gro Nondal Buvik, NAV Sogndal arbeid,
E-post: gro.nondal.buvik@nav.no
RU region Sør:
Pål Hermann Seivaag, NAV
E-post: paal.hermann.seivaag@nav.no
Mari-Ann Bakkelund, Kongsberg kommune,
E-post: mariann.bakkelund@kongsberg.
kommune.no
Nina Ødegård, Høgskolen i Buskerud,
Mona Steffensen, Byggmaker
Alrek Vedeler, Tønsbergs Blad.
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Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Ikke la YS Innbo
gå deg hus forbi
85 000

medlemme r har
kjøpt YS Innbo!

YS Innbo er Gjensidiges beste innboforsikring og blant markedets aller rimeligste. Gjør du boligen
tryggere kan du få enda lavere pris. Og du, ID-tyverisikring er selvsagt inkludert i YS Innbo.

Bestill YS Innbo på telefon 03100 eller på gjensidige.no/ys.

