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LEDER

Jobb i et evighetsperspektiv
I denne utgaven av bladet har vi en sak om
«aktiv aldring». Beregninger viser at i
2017 vil det i Europa være færre i
arbeidslivet enn det er mennesker utenfor
arbeidsmarkedet – det er bare fem år til vi
skriver 2017.
I gjennomsnitt er dagens pensjonsalder
her i landet omtrent 64,5 år (tallet
varierer litt i forhold til hvilket
utgangspunkt som velges). Vi lever stadig
lenger og 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
kvinner forventes å leve ytterligere 4,3 år,
ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det
betyr at vi lever 15 til 20 år etter
pensjonsalder – svært mange lever langt
over 30 år etter å ha gått av med pensjon.
Spørsmålet er om det kan fortsette på
denne måten. Pensjonssystemet bygger i
stor grad på omfordeling og
befolkningens eget arbeid. Det er derfor
vanskelig å tro at vi kan leve lenger med
færre i arbeid og fortsatt opprettholde en
veldig høy pensjonsutbetaling.

Parat
- en arbeidstakerorganisasjon i YS
utgis av:

		
Vi lever 15 til 20 år
etter pensjonsalder!
organisasjonen i Sverige har ikke avvist
utspillet. Her i landet er det flere grupper
som slåss for å få lov til å jobbe etter
pensjonsalder. Eksemplene på dette er
kampen pilotene førte i Høyesterett og
en dom mot en tidligere ansatt i
Gjensidige som ønsket å jobbe lenger.

at det må tilrettelegges på flere områder.
For å orke å stå i jobb lenger, må kanskje
flere være forberedt på å bytte karriere,
eller gå over i mer administrative
stillinger etter hvert som man blir eldre.
Studietilbudet må utvides og en rekke
holdninger både fra arbeidstager- og
arbeidsgiverhold må endres, og
sannsynligvis må mulighetene til større
fleksibilitet økes på en rekke områder.
I stor grad kan hver enkelt av oss velge
om vi vil se på fremtidens økte
pensjonsalder som en trussel eller en
mulighet; det siste alternativet er å
foretrekke. Yngre arbeidstakere bør heller
ikke la seg skremme av spreke 60- og
70-åringer som setter seg nye
karrieremål.

Eksemplene viser at det er en rekke lover
og regler som må endres slik at de som
ønsker det faktisk får lov til å jobbe
lenger. Utover dette er det grunn til å tro
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Det er god grunn til å tro at vi må
forberede oss på å jobbe mye lenger enn
hva som er vanlig i dag.
Pensjonsreformen som ble innført i fjor
har rammer på opptjening frem til fylte
75 år. Et arbeidsliv som varer til vi er 75
år mener Sveriges statsminister, Fredrik
Reinfeldt, vil være naturlig for seg og for
svenskene. Den største arbeidstager
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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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Høyesterett flytter
aldersgrenser
Ti helikopterpiloter i CHC Helikopter Service
har fått medhold i Høyesterett. Arbeidsgiveren
har ikke rett til å si dem opp fordi de fyller 60 år,
og de kan nå jobbe frem til fylte 65 år. Dommen vil kunne få betydning for andre
særaldersgrenser i arbeidslivet.

Fremmed navn gir
jobbavslag

Flyverne har under hele prosessen hevdet at de har vært utsatt for aldersdiskriminering i
strid med arbeidsmiljøloven. Etter å ha tapt i tingretten og lagmannsretten fikk flyverne
fullt medhold i Høyesterett.

En forskningsrapport viser tydelig
diskriminering i tilsettingsprosesser som
hindrer jobbsøkere med etnisk minori
tetsbakgrunn å delta i arbeidslivet.
Sannsynligheten for å bli kalt inn til
intervju synker med 25 prosent for
jobbsøkere med utenlandsk navn.
Menn blir oftere diskriminert enn
kvinner og privat sektor diskriminerer
mer enn offentlig sektor.
Kjønn, geografi, sektor og bransje
spiller en rolle. Diskrimineringen
forklares med en kombinasjon av
arbeidsgiveres varierende kjennskap
til etniske minoriteter, tidligere
erfaringer og etniske stereotypier.
Kilde: samfunnsforskning.no

Kvinner jobber ufrivillig deltid
Forskningsstiftelsen Fafo har utredet varigheten av
«Undersysselsetting og ufrivillig deltid». Rapporten bekrefter at ufrivillig deltid fortsatt er et stort problem blant
kvinner. 20 prosent av dagens deltidsansatte ønsker seg
lengre arbeidstid.
Mange arbeider deltid i Norge, og 79 prosent av disse er
fornøyd med sin nåværende avtalte arbeidstid. Det er likevel i overkant av 20 prosent av de deltidsansatte som
ønsker lengre ukentlig avtalt arbeidstid. På samme måte
som for de som er helt arbeidsledige, kan undersysselsetting og ufrivillig deltid bidra til at arbeidstakerne ikke får
utnyttet og videreutviklet sin kompetanse slik de selv
ønsker, at de ikke får den økonomiske selvstendigheten de
ellers ville fått, og at deres tilhørighet til arbeidslivet
reduseres.

Helsekontroller fastslår levealder
Gjennom å registrere forskjellige vitale kroppsfunksjoner, kan man beregne hvor lenge en
person sannsynligvis kommer til å leve. Det er Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som
har kommet frem til at helsekontroller gjennomført av bedriftshelsetjenesten kan gi svar på
tap av leveår.
En stor studie av 15 000 menn over et tidsperspektiv på 40 år, gir resultater på hva man
kan forvente i forhold til levealder, avhengig av hvordan man behandler kroppen sin.
Hvis blodtrykket er høyt, kan livslengden reduseres med fem år. Røyker du minst
15 sigaretter daglig, vil du trolig miste ytterligere tre og et halvt år av livet.
Fedme og for lav vekt kan redusere livslengden med mellom 1,4 og 1,7 år.
Kilde: STAMI
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Støtte til
heltidsstillinger

Kunnskap er makt

Private og offentlige virksomheter kan nå
søke om støtte til forsøk for å begrense
ufrivillig deltid. Stortinget har bevilget over
25 millioner kroner til bedrifter som endrer
arbeidsoppgaver fra deltidsstillinger til heltid.

Børre Pettersen og Atle Sønsteli Johansen

Pengene som nå lyses ut kan blant annet
brukes til tiltak innenfor endret organisering
av arbeidstid, mer fleksibel bruk av
arbeidskraften og endret eller utvidet
bemanning. Det er også mulig for
virksomhetene å søke om midler til utvikling
av kompetanse for enkeltpersoner.
Søknadsfristen er 23. mars.
Kilde: Arbeidsdepartementet

Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern
(arbeidsmiljøloven)
I følge forlaget er dette ment som en lettfattelig og
nyttig kommentarutgave til lov om arbeidsmiljø,
arbeidstid og stillingsvern. Boka inneholder en rekke
henvisninger til sentrale dommer, og skal gi nyttig
informasjon og fakta for arbeidstakere, tillitsvalgte,
verneombud og bedriftsledere. Etter hver paragraf
følger det kommentarer utarbeidet av forfatterne.
Det er også utarbeidet et nyttig stikkordsregister til
boka. Lovteksten var a jour 1. juli 2011.
Forlag: Gyldendal

Nils H. Storeng, Tom H. Beck og Arve Due Lund

Arbeidsrett

Flere fortsetter i arbeid
Flere enn før fortsetter å stå i arbeid etter at
de har fylt 62 år. Samtidig er det flere enn
forventet som velger å ta ut alderspensjon fra
Folketrygden etter at den nye pensjons
reformen ble innført.
Nærmere 30 000 har benyttet seg av
muligheten til å ta ut alderspensjon etter at
pensjonsreformen ble innført i januar 2011.
Samtidig er det også flere nå enn tidligere
som fortsetter i arbeid etter fylte 62 år.
Kilde: seniorpolitikk.no

Boken henvender seg til alle som ønsker kunnskap
om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og
arbeidstaker har i et ansettelsesforhold. Her gis en
innføring i de viktigste reglene om: Arbeidsavtalen,
arbeidsmiljøet, arbeidstid, likebehandling, lønn,
sykefravær og permisjon. I tillegg kan du lese om:
Ferie, nedbemanning, oppsigelse, avskjed,
bedriftslederansvaret og yrkesskade.
Forlag: Cappelen Damm Akademisk

Tonje Foosnæs Gravås og Ingjerd Espolin Gaarder

Karriereveiledning

Bokens målsetting er å hjelpe til med å ta gode valg
i forhold til utdanning, arbeidsliv, jobbsøking og
karriere. Denne boka tar utgangspunkt i selve
veiledningssamtalen og forklarer hva karriere
veiledning er, hvorfor man driver med det og
hvordan man gjør det. Dette er temaer som: Etiske
vurderinger, kvalitet og kompetanse samt forholdet
mellom teori og praksis.
Forlag: Universitetsforlaget

Parat 2012 - 5

SMÅSTOFF

Økonomiske endringer i 2012

Pensjonsbombe

Grensen for lav kilometersats i reisefradraget økes fra 35
000 kilometer til 50 000 kilometer. Tidligere fikk man
kun fradrag på 70 øret per kilometer etter passerte 35 000
kilometer, men nå økes det fradraget med 80 øre frem til
man passerer 50 000 kilometer.

Fra 1. januar 2013 tvinger nye regnskapsregler børsnoterte bedrifter til å
synliggjøre udekkede pensjonsforpliktelser, dette kan torpedere bedrifters
egenkapital i følge Dagens Næringsliv.

Regjeringen gjør det mindre fleksibelt for arbeidsgivere å
permittere. Den maksimale dagpengeperioden ved permittering reduseres fra 52 til 30 uker i løpet av en 18 måneders periode, og antall lønnspliktdager for arbeidsgiver
etter permittering av en ansatt økes fra fem til ti dager (fra
40 til 100 prosent permittering).

Forpliktelsene har ikke vært noen stor
bekymring frem til nå. Selskapene har
fordelt regnskapsføringen av verdiendringer over 20 til 30 år. Fra januar 2013
skal hele verdien av pensjonsforpliktelsen inn i regnskapene i de børsnoterte
selskapene. Da kommer smellen på
egenkapitalen.
En løsning på problemet for bedriftene er å gå over fra ytelsespensjon til
innskuddspensjon. Da betaler arbeidsgiverne inn en fast prosentvis sum av
arbeidstakernes lønn og risikoen for
fremtidig utvikling i pensjonskapitalen
flyttes fra arbeidsgiver til arbeidstaker.

Kilde: adekvat.no

Stenger epost etter arbeidstid
Ny trend i europeisk næringsliv, og bilgiganten
Volkswagen går lengst. Etter å ha fått klager fra fagforeningen på at skillet mellom jobb og fritid var i ferd
med å bli visket ut for ansatte valgte ledelsen før jul
å stenge tilgangen til jobbmail etter klokken seks på
kvelden og frem til klokken syv neste morgen.
Thierry Breton, sjef i den franske it-giganten Atos
hevder at ansatte kaster bort timer av livet sitt på
interne jobbmailer både hjemme og på jobb. Fra og
med 2014 har han som mål å stenge all internmail
mellom kolleger. Også i England har enkelte bedrifter
innført restriksjoner for å skjerme de ansatte.
Kilde: BBC

Skattefrie gaver fra arbeidsgiver
Her er oversikten over når du slipper
og når du må betale skatt av gaver fra
arbeidsgiver. Som hovedregel er gaver
fra arbeidsgiver skattepliktige, men det
finnes flere unntak fra regelen.
Her beskrives alle anledningene der
gaver fra arbeidsgiver er skattefrie.
Kilde: adekvat.no
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Vikarbyrådirektivet og vårens lønnsoppgjør
EU har nok en gang lagt sin klamme hånd over landet. Denne
gangen er det vikarbyrådirektivet som setter ulike aktører i brann.
Frykten for at direktivet bidrar til å normalisere vikarbruk og innleie
som tilknytningsform i arbeidslivet, har overskygget de positive
sidene ved direktivet. Elementer som innebærer beskyttelse av
vikarer og sikring av deres lønns- og arbeidsforhold på lik linje med
øvrige ansatte i bedriftene er vi helt enige i at vikarene skal ha.
I Norge, som i resten av Europa, er arbeidsavtalen mellom to parter
om fast ansettelse, hovedregelen. Vi frykter at direktivet vil gi større
legitimitet til vikarbyråbransjen og bidra til at fast ansettelse ikke
lenger blir hovedregelen slik som i dag.
Fast ansettelse er viktig av flere årsaker. For den enkelte arbeidstaker
gir fast ansettelse forutsigbarhet, trygghet og mulighet for å
planlegge fremtiden. Arbeidsgiver på sin side får ansatte med
lojalitet til bedriften og anledning til å bygge en positiv
bedriftskultur. Det er ting som tyder på at arbeidsgivere nedvurderer
verdien av dette. Det siste eksemplet er flyselskapet Norwegian som
planlegger å ekspandere voldsomt de neste årene, men uten fast
ansatte. De er åpne på at innleie vil være den mest vanlige
tilsettingsformen i selskapet i fremtiden. Vi ser noe av det samme i
flere statlige virksomheter hvor det i stadig økende grad benyttes
midlertidige stillinger. Noen ganger er det både riktig og nødvendig.
Andre ganger er det komplett uforståelig.

		
For den enkelte arbeidstaker gir
fast ansettelse forutsigbarhet, trygghet og
mulighet for å planlegge fremtiden.
Parat mener arbeidsgiver undervurderer kostnadene ved å
rekruttere til korttidsengasjement og innleie. Parat advarer derfor på
det sterkeste mot den utviklingen vi nå ser.
Vi i Parat er usikre på om det er riktig med veto mot direktivet og
tror arbeidsgiver vil erkjenne at den tilknytningsformen som gir best
avkastning på bunnlinjen er fast ansatte, som er lojale, profesjonelle
og kulturbærende arbeidstakere. Om vi ikke akkurat hilser
vikarbyrådirektivet velkommen med åpne armer, tror vi derfor heller
ikke innføringen av det vil innebære et være eller ikke være for
hovedregelen om fast ansettelse i arbeidslivet. Gjennom EØSavtalen vil vi alltid risikere at EUs klamme hånd legger seg over
norsk rettspleie og medfører endringer vi ikke ønsker. Det vil i
denne forbindelse kunne skje uavhengig av implementeringen av
direktivet. Et veto mot direktivet vil først og fremst være en
symbolsk handling uten den store realpolitiske verdien.

Vårens tradisjonelt rituelle øvelse er rett rundt hjørnet. Øvelsen
er også ofte kalt vårens vakreste eventyr. Vi snakker selvfølgelig om
årets lønnsoppgjør. Liturgien er allerede godt i gang representert
med aktører som har tatt til orde for moderasjon. Akkurat det er
ikke noe nytt, og gjentar seg rutinepreget hvert år. Når
forhandlingene begynner i april, følger det som skjer et stramt
regissert mønster. Resultatet av disse oppgjørene er som regel ganske
forutsigbart og innebærer at de fleste får et lønnstillegg som
overstiger prisveksten, og sånn sett gir en reallønnsvekst og økt
kjøpekraft.
Det er grunn til å spørre hva som er poenget
med de rutinepregede øvelsene når resultatet
stort sett er gitt på forhånd. Svaret er at det
er særdeles viktig, og årsaken er at det ligger
en trygg, forutsigbar og opplysende effekt i å
gjennomføre det på den måten vi gjør.
Alle parter får gjennom prosessene en
felles forståelse av felles utfordringer,
rammebetingelser og hva som
tjener til det beste for fellesskapet.
I realiteten viser erfaringene fra
lønnsoppgjørene de siste 50 årene,
den økonomiske situasjonen for l
andet og den enkelte borger at
ritualene fungerer og tjener et mål.
Nemlig økonomisk vekst og
velstand, og verdens beste velferdsstat. Det er ingen grunn til
å tro at lønnsoppgjøret 2012 vil
avvike nevneverdig fra tidligere
oppgjør.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat
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Pål N. Arnesen er ivrig golfspiller på
fritiden. Her «putter» han på Fornebu
Indoor Golf Center.
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Ute med kølla
Pål N. Arnesen er Parat-medlem, leder av YS Stat og ivrig golfspiller på fritiden. På tross av høydeskrekk har han kastet seg ut
i fallskjerm og vært støvsugerselger i Virginia, USA. Den neste
store utfordringen blir LandeveisBirken.
Av: Sigurd Aarvig, foto: Trygve Bergsland

YS Stat-lederen er langt fra grå og traust.
Historiene Pål N. Arnesen forteller, kunne
blitt en spennende bok, men 51-åringen
bruker heller tiden på å jobbe – og spille
golf.
Arnesen er hekta på golf. Hjemme i stua
på Majorstuen står utstyret pakket og
klart for en golfferie i Portugal, han skal
dit før lønnsoppgjøret i offentlig sektor
tar til.
– Heldigvis har kona også begynt å spille,
uten at jeg har overtalt henne, sier han.
Mer enn tusen ord
Arnesen ble tillitsvalgt første gang i 1988
og har hatt fagforeningsarbeid som heltidsjobb fra 1996, da han ble valgt til
nestleder i Statsansattes Landsforening
(SL). Senere ble det fulltidsverv i
Flerfaglig Fellesorganisasjon (2fo), til
organisasjonen kom inn i Parat-familien.
Arnesen ble valgt til leder i YS Stat i
2007.
Hvorfor har du holdt på som tillitsvalgt så
lenge?
– Jeg kan ikke tenke meg noe bedre. Jeg
jobber med folk, bistår og forsøker å forbedre lønns- og arbeidsvilkår. Det blir
aldri rutine.
Når han blir spurt om å gi et eksempel på
at innsatsen som tillitsvalgt virkelig har
hjulpet folk, minnes han spesielt to forskjellige tilfeller som gjaldt mistrivsel på
arbeidsplassen.

– De to var forsøkt skjøvet inn i et kott
med en avis og beskjed om at «her er din
nye hverdag». Etter mange møter på ulike
nivåer fikk vi til en god løsning i begge
sakene, som innebar at de kunne forlate
jobben med flagget til topps og all ære i
behold. Ikke minst gikk de derfra med
styrket selvtillit. For det som skjer når
slike saker går over lang tid, er jo at man
raskt føler seg veldig liten og at alle er mot
én. Takknemligheten fra disse to individene er verdt mer enn tusen ord. Jeg tror
det finnes mange sånne tilfeller, men det
kan være vanskelig for folk å be om hjelp.
Må man være sta for å ha en jobb som din?
– Nei, det viktigste er å være løsningsorientert og prøve å se løsningene fra litt
ulike vinkler. Jeg vil ikke si jeg er sta, men
jeg kan nok oppfattes som utålmodig og
kanskje snakke i store bokstaver, litt tidlig.
Hvis jeg mener det er viktig å få oppmerksomhet, så sier jeg det som trengs for
å få den oppmerksomheten.
God oppvekst i Rauland
Ingenting i første halvdel av livet til Pål
Arnesen tydet på at han skulle bli leder
for de statsansattes fagorganisasjon. Han
ble født i industribyen Porsgrunn med en
far som var snekker og en hjemmeværende mor. Pål var en «attpåklatt» med to
søstre som var 13 og 19 år eldre enn ham.
Da han var ti år, flyttet familien til
Rauland. Heldigvis, sier han. Overgangen
til bygda var stor. Han begynte i en klasse
med bare 14 elever og dro av gårde med
Parat 2012 - 9
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skolebussen hver morgen.
– Jeg prata kav telemarksdialekt og gjorde
nynorsk til hovedmål. Jeg kan ikke tenke
meg en bedre oppvekst. I Rauland opplevde jeg godt kameratskap og mange
fiske-, ski- og toppturer.
I en periode tilbrakte han mye tid med
«glofiske», hvor han lå på isen og kikket
gjennom hullet etter røye og ørret. Han
var glad i å sykle og tråkket en gang
Vestlandet og Sørlandet rundt.
– Da jeg skulle begynne på videregående
skole, var vi kommet til 1970-tallet og
foreldrene mine tenkte at olje måtte være
fremtiden. Men jeg valgte økonomisk
gymnas i Skien og begynte deretter i
Bergen Bank i Oslo.
Tiltrukket av USA
Den ene søsteren hadde flyttet til USA, og
hun inviterte lillebroren over da han var i
12–13-årsalderen. Han var på amerikansk
sommerleir med kunstnerisk innhold,
lærte seg språket og begynte å få sansen
for USA. Under avtjening av militærtjenesten fikk han plutselig en ny sjanse til å
reise over dammen.
– Etter tre topp måneder på rekruttskolen
i marinen ville jeg søke meg til en ubåt,
men plutselig ble jeg innkalt til et kontor
og spurt om jeg ville gjøre tjeneste i USA.
Jeg ble overrasket, jeg visste ikke engang
at Norge hadde vernepliktige der.
Arnesen svarte ja og dro til NATO-basen i
Virginia. Formelt var han sjåfør, men han
jobbet mest med andre oppgaver og
bodde på brakke sammen med blant
andre US Marines. Etter hvert flyttet han
ut av leiren og leide en leilighet sammen
med en tysker.
Etter endt verneplikt fortsatte han i banken i Oslo, hvor han fikk en spesiell
oppgave.
– Dette var åttiårene, da Tofte Cellulose
var satt under administrasjon av Bergen
Bank. Jeg satt i direktøretasjen og jobbet
med denne bedriften, lånte bank-Mercedesen og kjørte ut til Tofte. En morsom
periode!
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Støvsugerselger og husmaler
Men da den oppgaven var fullført og han
ble flyttet tilbake til sin gamle avdeling,
vokste utferdstrangen.
– Det var en viss prestisje forbundet med
å jobbe i bank, men jeg sa opp, til mine
foreldres store forskrekkelse. De trodde
jeg var spik, spenna gæren. Så dro jeg til
USA, og jeg må innrømme at det var på
turistvisum. Å skaffe seg «green card» ville
ta for lang tid.

salg av blomster på Økern torg i Oslo,
hadde satt noen tanker i sving om
arbeidsvilkår og lønninger.
– Ett år med blomstersalg var nok. Da
hadde jeg lært alle disse latinske navnene
på blomstene, og det var jo bra. Men da
jeg så arbeidsmiljøet som var i blomsterhallen på den tiden, så våknet det en tillitsvalgt i meg. Jeg tok opp noen ting der,
som at lønna ikke sto helt i forhold til
arbeidstiden.

Dette forteller mannen som senere fikk
seg jobb i det norske utlendingsdirektoratet. I noen år var han i Virginia i seks
måneder av gangen, så lenge turistvisumet
varte, og fikk seg ulike jobber. Den første
var dørsalg av tyske støvsugere av merket
Vorwerk.

Gjennom Manpower ble Arnesen vikar i
forløperen til Utlendingsdirektoratet
(UDI) og ble etter hvert ansatt. Han var
med på å bygge opp det nye direktoratet.
– En utrolig interessant oppgave, sier han.

		
Han spurte om jeg
ikke ville være med på kurs og
hoppe. Dumme meg, svarte ja.
– Fantastiske støvsugere! Jeg lærte alle
knepene, som å sette foten i dørsprekken
og henge støvsugeren i taket for å demonstrere sugeeffekten. Det var tøft og jeg
fikk kun provisjon, ingen fast lønn. Det
var absolutt lærerikt, men jeg har aldri
hatt ambisjoner om å bli noen stor dørselger, og det ble jeg heller ikke.
Senere jobbet Arnesen for en irsk husmaler sammen med to illegale innvandrere,
men det tok slutt etter at immigrasjonsmyndighetene foretok razzia i bedriften.
Deretter flyttet Arnesen til det norske sjømannssenteret i Norfolk, hvor han leverte
aviser til norske skip og tok med sjøfolk
på sightseeing. Inntil han fant ut at det
var på tide å avslutte amerikaoppholdet.
Fra blomstersalg til tillitsvalgt
Hjemme i gamlelandet tok det ennå en
stund før Pål Arnesen begynte sin karriere
som tillitsvalgt. Han fikk korttidsjobber
gjennom Manpower og var blomsterselger
en sommer. Men de usikre jobbene han
hadde hatt i USA, og ett år med engros-

– Første sommeren jeg var ansatt, mens
jeg var på ferie, ble jeg tillitsvalgt i
Statsansattes Landsforening. Jeg hadde vel
sagt at hvis dere trenger noen i styret, så er
det greit. Men da jeg kom hjem fra ferien,
hadde de valgt meg til leder, og det var vel
et lykketreff. Den sommeren i 1988 ble
starten på karrieren.
UDI etablerte seg i noen brakker på
Lysaker. En spennende tid, syns Arnesen.
Staben økte fra 70–80 stillinger til 120 på
noen måneder, og så til flere hundre etter
hvert. Antallet gikk opp og ned etter som
antallet asylsøkere økte eller sank. Han
jobbet ikke med asyl- og flyktningsøknadene, men satt med regnskap i
administrasjonen.
Siden har det vært fagforeningsarbeid for
Arnesen, oppover i hierarkiet i
Statsansattes Landsforening, inn i 2fo og
så Parat.
Kona hos Sigbjørn
Kona hans, Marit Faugli, er statsansatt.
– Jeg har vært lykkelig gift i elleve år med
ei Mysen-jente, Marit Faugli. Hun jobber
i Finansdepartementet, hos finansminister
Sigbjørn Johnsen.
Kjekt å ha en kontakt der?
– Hehe. Mange vil nok tro at det er kjekt,
men vi prater ikke om noe som har med
lønnsoppgjøret å gjøre eller noe som kan

FAKTA:
Pål N. Arnesen
Stilling: Leder for YS Stat
Alder: 51 år
Sivilstand: Gift med Marit Faugli
Yrkeskarriere: Funksjonær i Bergen
Bank, regnskapsavdelingen i UDI og
en rekke midlertidige jobber i USA
og Norge.
Tidligere tillitsverv: Nestleder i
Statsansattes Landsforening (SL) og
Flerfaglig Fellesforening (2fo).
LandeveisBirken er neste store mål for Pål N. Arnesen som liker å overskride egne grenser.
kobles til min jobb. Hun har også sørget
for, når det er lønnsoppgjør, at hun ikke
er involvert i noe av det. Jeg har aldri falt
for fristelsen til å spørre engang. Vi holder
våre stier helt rene der.
Arnesen klager ikke over manglende fritid, selv om arbeidsdagene kan bli lange i
YS Stat i perioder.
– Jeg har stor frihet i jobben, og jeg setter
stor pris på den fleksibiliteten. Jeg liker å
ha det intenst og ha mange baller i lufta,
da føler jeg også at jeg får gjort en bedre
jobb. Da pumper adrenalinet, og da har
man ikke behov for noe ekstra fri.

		
Jeg spiller fordi det
er sosialt og moro.
I fritiden spiller han helst golf, som har
vært den store lidenskapen hans siden
1993. Han har 20 i handicap.
– Det er sånn midt på treet, og det er jeg
komfortabel med. Jeg spiller fordi det er
sosialt og moro å være ute på banen.
Men å bruke golfbanen til å møte folk i
yrkessammenheng, slik mange forretningsfolk gjør, er ikke aktuelt for Arnesen:
– Det er dårlig med golfing i fagbevegelsen, for å si det sånn. Riktignok har en del

kolleger begynt å spille, men vi har til
gode å spille lunsjgolf.
Sammen med kona er han medlem i
Holstmark golfklubb i Sylling, og der prøver de å være en eller to ganger i uka i
sesongen. Hver vinter drar de på golfferie
til et varmere land.
– Det er et hyggelig avbrekk på vinteren.
Hva er så artig med golf?
– Det er den evige kampen om å få den
lille, hvite ballen ned i hullet. Og det er
ikke enkelt. Jeg er ingen treningsnarkoman, for å si det mildt. Jeg trener når jeg
spiller. Jeg liker å være ute, og en runde tar
fort fem timer. Dessuten er det den lille
konkurransen, da, med andre og seg selv.
Sju fallskjermhopp – sykkelritt neste
Det å konkurrere med seg selv har ellers
fått Arnesen til å overskride grenser på et
helt annet område.
– For å komme seg litt fremover, må man
våge å si ja til nye utfordringer. Jeg har en
kamerat som hoppet i fallskjerm. For meg
som har høydeskrekk, har det aldri vært
aktuelt. Men han spurte om jeg ikke ville
være med på kurs og hoppe. Dumme
meg, jeg svarte ja.
Og hvordan gikk det?
– Høydeskrekk og fallskjermhopp, det er
ikke forenlig. Jeg har aldri vært mer

skremt. Den første gangen da vi satt i
dette lille flyet, og du så høydemåleren gå
oppover til vi kom opp i den rette høyden, og de åpnet døra og du kikket ut …
De sier at når du kommer over et visst
antall meter, så merker du ikke høyden
lenger, men det kan jeg love at du gjør!
De fem første hoppene foregikk med
utløserlinen festet til flyet, mens de neste
var fritt fall. Da var det å telle 1001,
1002, 1003 og så videre.
– Jeg fikk sju hopp i alt. To hopp på en
dag, og så gikk det en uke til neste gang.
Men når du allerede søndag kveld begynner å grue deg til å hoppe neste helg, og
det bare øker utover uka, så fant jeg ut at
jeg måtte la høydeskrekken være som den
er. Så kan jeg heller klappe meg på skulderen og si – du har gjort det. Man lever
bare én gang, du får bare denne muligheten, og det ville være synd å si etterpå at
du ikke utnyttet den.
Har du noe mer ugjort nå?
– Vel …
Arnesen trekker på det, før han forteller at
han har lovt en annen kamerat å stille opp
i LandeveisBirken 3. juni. Det betyr 17
mil på sykkelsetet.
– Jeg kan like godt si det offisielt, så er det
ingen vei tilbake.
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Se vårt nye sortiment i
Parat butikken!
Gå inn på www.parat.com. Mange nye flotte verve premier!

12 - 2012 Parat

MIDLERTIDIGE ANSETTELSER

Flaggsak 2012
Parats representantskap har vedtatt at Parats Flaggsak for 2012 skal være «Usikre ansettelsesforhold - løse tilknytningsformer». Dette i arbeidsforhold med midlertidige tilsettinger, innleide
arbeidstakere eller i form av deltidsarbeid.
Hovedmålet er å styrke kunnskapen blant tillitsvalgte og medlemmer om ulike typer
tilknytningsformer til arbeidsgiver og lovligheten av disse. Bevisstgjøring om muligheter
som ligger i dagens lov- og avtaleverk for å sikre likebehandling av alle arbeidstakere,
uavhengig av tilknytningsform og medvirke til trygge, lovlige og forutsigbare
ansettelsesforhold, i privat og offentlig sektor
Viktig med opplæring i alle ledd
Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, forteller at Parat blant annet vil gi informasjon og
opplæring gjennom Parats grunnopplæring og temadager i regionene. – Vi vil også
bevisstgjøre de tillitsvalgte om temaet på tariff-konferansen og i regionene vil vi
gjennomføre temadager for å gi tillitsvalgte grunnleggende kunnskap om ulike
tilknytningsformer og regelverket som regulerer dette. Vi vil også følge opp
vikarbyrådirektivet, spesielt på områder vi tror direktivet kan få utilsiktede følger
som blant annet økt bruk av entreprisevirksomhet. Fokus vil også være på
samfunnsdebatten og kontakt mot politiske beslutningstakere. Det er viktig at
politikerne forstår betydningen av trygge og forutsigbare ansettelses- forhold, og
at det ikke velges løsninger som svekker lovverket, sier Hans-Erik Skjæggerud.

NYHET!

25

ALLE NYE KUNDER FÅR

liter
DRIVSTOFF*

I STARTBONUS!

Se opp!
Løse ansettelser

Esso MasterCard er mer enn
gode rabatter på drivstoff.
Det er også et fullverdig
kredittkort uten årsavgift,
som sparer deg for penger.

Les mer om alle fordelene
på nettsiden vår.

NYHET!
DRIVSTOFFRABATT

50 øre
fra første liter

Send en SMS med PARAT og e-postadressen din til 2290 så sender vi deg søknadsskjema.
Tilbudet gjelder medlemmer av Parat / Drivstoffrabatt er øre/liter på pumpepris drivstoff inkl. moms / Effektiv rente ved en kreditt på kr 15.000 er 32,32%.
* Vi spanderer tilsvarende 25 liter drivstoff til nye kort som innvilges innen 31.3.2012. 25 liter drivstoff à kr 14 pr. liter = kr 350,- vil bli satt inn på kortet etter
første kjøp er foretatt og før du mottar din første faktura.
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LANGE ARBEIDSDAGER

EU avgjør flysikkerheten
Forslaget om arbeidstidsbestemmelser for piloter og kabinansatte fra European Aviation Safety
Agency (EASA) er ute til høring. Parat luftfart er svært bekymret for flysikkerheten som følge av
forslaget, og har hatt møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om saken.
Av: Trygve Bergsland

Forslaget fra EASA innebærer at de siste særnorske bestemmelsene
knyttet til flysikkerhet blir erstattet i sin helhet av EUs nye reglement. Blant annet betyr det en utvidelse av arbeidstiden for norske
piloter og kabinansatte. Medisinske forskningsrapporter viser at
sannsynligheten for feil øker dramatisk ved arbeidsdager over ti
timer. Utvides arbeidstiden til mer enn 13 timer, viser medisinsk
forskning at sannsynligheten for å gjøre feil øker med hele 550
prosent.
Prioritering av sikkerheten
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa gir ikke noe klart
svar på spørsmålet om hvem som har sikkerhetsansvaret dersom
direktivet blir vedtatt, men viser til at hun forholder seg til
Luftfartstilsynet i denne saken.
– Jeg prioriterer flysikkerheten, men i dette tilfellet er det
Luftfartstilsynet som skal utarbeide høringssvaret innen fristen som
er 19. mars. Jeg har i forkant ikke diskutert saken med
Luftfartstilsynet, men forutsetter at de har løpende dialog med Parat
og andre berørte parter i høringsprosessen, sier Magnhild Meltveit
Kleppa.
Parat er bekymret
Nestleder i Parat, Vegard Einan, uttrykker bekymring for arbeidstidsbestemmelser som ikke tar hensyn til råd fra forskningsmedisinske uttalelser.
– Dette er ingen fagforeningskamp, men en kraftig advarsel for å få
norske myndigheter på banen. Når Magnhild Meltveit Kleppa sier
hun prioriterer flysikkerheten høyt, må hun nå vise det i praksis. Det
er hun som samferdselsminister som er ansvarlig dersom det nye regelverket fører til ulykker i norsk luftfart. Moebus-rapporten, en forskningsrapport EASA selv har bestilt, viser at feil som gjøres øker ved
arbeidsdager over ti timer, og gir en dramatisk økning ved arbeidsdager over 13 timer, sier Vegard Einan.
Parat og Parat Luftfart er representert i Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) som har vært høringsinstans for forslaget
som nå foreligger. Representant i ETF og Norwegian-flyger,
Oddbjørn Holsether, mener flygerne i fremtiden vil måtte forberede
seg på å jobbe sammenhengende i mer enn 13 timer hver dag, og
opptil 60 timer i uken. Dette er langt mer enn hva mange andre
yrkesgrupper har anledning til etter gjeldende regelverk.
– Vi som flygere har ansvaret for et stort antall passasjerer på hver
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eneste flygning. De nye bestemmelsene som nå mest sannsynlig blir
vedtatt vil kunne få dramatiske konsekvenser for sikkerheten i luftfarten, advarer Oddbjørn Holsether.
Luftfartstilsynet er mindre bekymret
Luftfartstilsynets representanter, seniorrådgiver Torkjell Vik og juridisk seniorrådgiver Tom Egil Herredsvela, var på møtet hos
samferdselsministeren.
– Vi opplever forslaget fra EASA som mer nyansert enn beskrivelsen
som gis fra Parat. De beskriver ytterpunktene i forslaget. For å jobbe
14 timer vil flygerne ha krav på ekstra hvile, det er regulert hvilken
tid på døgnet denne type flygninger kan foregå og det er begrensninger i forhold til antall landinger, sier Torkjell Vik.
Oddbjørn Holsether er usikker på om Luftfartstilsynet ser konsekvensene av EU-forslaget.
– Det må være myndighetene som ivaretar sikkerheten i luften. Det
betyr at de rammene som lovverket beskriver vil være retningsgivende for alle selskaper som opererer i Norge, eller Europa for øvrig.
I konkurransen vi ser innen luftfarten er det naturlig at selskapene
vil utnytte maksimalt den kapasiteten som er mulig. Skal vi virkelig
beskrive ytterpunktene i forslaget kan flygere i ytterste fall risikere å
jobbe, eller være tilgjengelig for arbeidsgiver, 23 timer sammenhengende uten søvn, sier Oddbjørn Holsether.

Oddbjørn Holsether advarer mot dramatiske konsekvenser dersom
EUs nye regler for luftfart ikke blir moderert.

PARAT UNG

Ungsamling på Sommarøy
Foto: Marius Fiskum – www.fiskum.org.

Det er framleis vinter når eg skriv dette, men så skal eg altså tenka dobbelt på sommar – først og
fremst av di det allereie er tidlig sommar når ungsamlinga går av stabelen, og av di plassen for ungsamlinga dette året er Sommarøy i Troms.
Av: Heming Welde Thorbjørnsen, leder av Parat UNG

Samlinga på Sommarøy finn stad 5. til 7.
juni. Som alltid vil ungsamlinga vera både eit
faglig forum med politisk og organisatorisk
påfyll, og ein sosial arena med fritidsaktivitetar der du kan bli kjend med andre unge tillitsvalde på tvers av regionar og sektorar.
Det faglige temaet dette året er Parat si flaggsak for 2012: Usikre tilsettingsforhold. Det
vil bli foredrag og diskusjonar om kortvarige
tilsettingar, innleige, vikarbruk og andre relaterte tema. Me har fleire kort i ermet her, og
vil koma tilbake med meir informasjon etter
kvart som tida kjem nærare. Det sosiale programmet er i skrivande stund ikkje klart, men
me har allereie fått fleire gode forslag frå
lokale krefter, og er i ferd med å velja mellom
alle dei flotte tinga plassen har å by på.

Hav og midnattssol
Sommarøy ligg like utanfor Tromsø, og dei
30 deltakarane vil bli henta med buss på flyplassen. Etter om lag tre kvarter er me
framme ved sjøbodene der me skal bu, heilt
nede i vasskanten. Me har i år, som kvart år
sidan 2009, vald å setta luksus og teknologi
til sides til fordel for naturkrefter og friluft.
Frå sjøbodene har du utsikt over havet, og
sjølv om både soloppgang og solnedgang er
eit stykke unna på kalenderen, er eg sikker på
at det vil vera hyggelig å nyta midnattsola frå
badestampen.
Lyst til å vera med?
Ungsamlinga er open for alle Paratmedlemmer under 35 år, men tillitsvalde blir
prioriterte dersom det er kamp om plassane.

FAKTA: Sommarøya

Sommarøya er et fiskevær og et tettsted i Tromsø kommune.
Tettstedet har 254 innbyggere, mens stedet totalt har omtrent 450
innbyggere. Bebyggelsen finnes hovedsakelig på øyene Store
Sommarøya og Hillesøya, som er knyttet til hverandre og Kvaløya
med bruer, men det er også mange mindre øyer. Hovednæringen er
fiskeri, og eksport av sild og torsk har betydelig verdi. I tillegg er
reiseliv av stor betydning.
Sommarøya har et definert, lite sentrum rundt butikken. Inne i
butikken ligger «Kaillkråa», Herrekroken. Her blir herrene parkert

Det er 30 plassar på samlinga totalt, og kriteriene for tildeling av plassar vil bli annonserte
i god tid. Invitasjonen kjem både i Paratbladet og på e-post til alle tillitsvalde, så følg
med, og hold av dagane frå femte til sjuande
juni!
Kontaktinformasjon
Leder av Parat UNG, Heming Welde
Thorbjørnsen, kan kontaktes på e-post:
heming@copyleft.no, alternativt: ung-styret@
parat.com.
Parat UNG finner du på Facebook og på
Twitter (@ParatUng_YS)

mens damene er inne og handler. Siden dette er tidkrevende, har
herrene egne kroker med navn på til kaffekoppene.
Den opprinnelige bebyggelsen lå på Hillesøya. Her finner man
fremdeles den gamle kirketomta hvor det har stått ulike kirker fra
seinmiddelalderen fram til slutten av 1800-tallet, da kirka ble flyttet
til Austein på Brensholmen, inne på selve Kvaløya. Inne i denne
kirka finnes det et alterskap fra 1400-tallet, som altså sto over 400 år
på Hillesøya. Rundt 1900 ble så Sommarøya selve senteret.
Kilde: Wikipedia
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AKTUELT
Hovedtillitsvalgt i DSS, Marit
Segerstråle, ønsker seg bedre dialog
med hele ledelsen.

16 - 2012 Parat

Unntakstilstand
i departementene
Etter 22. juli har arbeidsgiverrollen til departementene vært i en form for unntakstilstand. Parat
organiserer mange av de ansatte og Parat leder, Hans-Erik Skjæggerud, forteller at informasjonsplikten som er nedfelt i hovedavtalen ofte blir brutt.
Av: Trygve Bergsland

Det er Departementenes servicesenter (DSS) som har ansvaret for
departementenes sikkerhetstjeneste. Parat har ved gjentatte
anledninger tatt opp samarbeidsproblemer med ledelsen i
departementet. Hovedtillitsvalgt for Parat i DSS er Marit
Segerstråle.
– DSS, der jeg er hovedtillitsvalgt for Parats medlemmer, har ved
flere anledninger tatt opp manglende dialog med ledelsen. Vi ble
blant annet ikke informert om at DSS er i ferd med å kjøpe inn
vektertjenester for 350 millioner kroner. Etter at Parat skrev om
saken i januar ble vi innkalt og fikk en god redegjørelse. Vi
gjennomfører også regelmessige møter med ledelsen, men det er
fortsatt mange ting som ikke er på plass. Mange prosesser må vi få
bedre orden på, sier Marit Segerstråle.
Manglende lederansvar
Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier han opplever klare brudd
på informasjonsplikten departementet har ovenfor sine ansatte. En
plikt som er nedfelt i hovedavtalens paragraf: 2, 3 og 13.
– Unntakstilstanden etter 22. juli knyttet til de ansattes
arbeidsforhold og medbestemmelse må nå for lengst være avsluttet.
Jeg har fått en rekke henvendelser og frustrasjonsmeldinger fra våre
tillitsvalgte i departementene om helt uholdbare arbeidssituasjoner
der alle regler som tidligere er inngått blir satt til side. Begrunnelsen
er den ekstraordinære situasjonen som er oppstått etter 22. juli.
Ledelsen i departementet må nå ha hatt tilstrekkelig tid til å få
oversikt og må arbeidsforholdene under kontroll. At man bryter
informasjonsplikten og privatiserer statlige arbeidsoppgaver i stor stil
uten forutgående drøftinger med de ansatte er helt uakseptabelt, sier
Hans-Erik Skjæggerud.
Mye er fortsatt uklart
Direktør i DSS, Kjell Arne Knutsen, ble ansatt i stillingen i
september/oktober i fjor. Han forteller at departementsansatte og
hele departement fortsatt er på stadig flyttefot og at DSS opplever
akutte situasjoner med skiftende vaktbehov.
– Vi har tatt tak i problemet med manglende informasjon. Nå
gjennomfører vi regelmessige møter med de tillitsvalgte og vi vil
legge større vekt på at sentralt tillitsvalgte blir tatt med på strategiske
drøftinger. Vi har nå gått ut med et anbud på innleie av

vektertjenester med en budsjettramme på 350 millioner kroner.
Samtidig vil vi øke og styrke bemanningen i DSS slik at vi på sikt
kan håndtere grunnleggende behov gjennom egne ansatte. Vi er
omtrent 590 i dag, og hvor mange vi vil oppbemanne i tiden
fremover er ennå noe usikkert. Hvor de ulike departementene skal
ligge i fremtiden er ennå ikke avgjort, noe som vil påvirke størrelsen
på vaktstyrken i DSS, sier Kjell Arne Knutsen.

FAKTA:
Vakthold for departementene
Departementenes servicesenter (DSS) yter gjennom
Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) alle nødvendig vakthold i regjeringskvartalet. Dette omfatter: Høyesterett,
Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet og
Statsministerboligen.
Stortinget vedtok i 1994 opprettelsen av egen vaktstyrke.
Begrunnelsen var problemet med innleie, noe som medførte hyppig gjennomstrømning av vektere, svak tilhørighet til oppdragsgiver og begrenset detaljkunnskap om
bevoktningsobjektene. Den hyppige gjennomstrømningen av private vektere gjorde også sitt til at man så en
risiko for at statssensitiv informasjon skulle komme på
avveie. Vedtakets positive sider er senere bekreftet i NOU
2006:6 og i stortingsproposisjon nummer 49 i fra 2009.
Som offentlig etat er DSS underlagt Lov om forebyggende Sikkerhet (Sikkerhetsloven) og det stilles høye krav
til organisering, styring, rapportering og dokumentasjon
av virksomhetens oppfyllelse av Sikkerhetsloven. For
direktør, avdelingsdirektør, sikkerhetsvakter og resepsjonsvakter er det stilt krav om sikkerhetsklarering, noe
som innebærer langt mer vidtgående personkontroll og
sikkerhet enn hva som ligger i de vandelsattester som kreves i den private vekternæring.
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Arbeidsrett

Arbeidsretten ledes av Jakob Wahl.
Han har de to siste årene vært
konstituert leder av Arbeidsretten,
men ble av regjeringen oppnevnt som
leder 18. november i fjor.

Arbeidslivets egen domstol
Arbeidsretten er en særdomstol med øverste myndighet i saker knyttet til tariffavtaler. Konflikter
som gjelder enkeltpersoner, som oppsigelsessaker og lignende, behandles derfor ikke i Arbeidsretten. Kun organisasjoner som er overordnet part i en tariffavtale kan reise sak for Arbeidsretten.
Av: Trygve Bergsland

Arbeidsretten ledes av Jakob Wahl, som tidligere var lagdommer
i Borgarting lagmannsrett.
– Vi behandler saker i tvister om en tariffavtales gyldighet og
forståelse. I tillegg behandler vi saker i tvister om en arbeidskamp
kan være i strid med tariffestet fredsplikt. Vi dømmer i tillegg
om erstatningsspørsmål knyttet til brudd på tariffavtale eller
fredsplikten. I hovedsak gjelder dette spørsmål som er regulert i
18 - 2012 Parat

arbeidstvistloven og tjenestetvistloven. Det betyr at saksområdet
dekker både privat og offentlig sektor i sin helhet, forteller Jakob
Wahl.
Arbeidsretten er øverste myndighet
I spørsmål om tariffavtaler og arbeidskamp har Arbeidsretten
eksklusiv domsmyndighet i både første og siste instans. Det

betyr at slike spørsmål ikke kan bringes inn for de alminnelige
domstoler (tingrett, lagmannsrett og Høyesterett).
– Arbeidsrettens dommer er endelige og kan, med svært få
unntak, ikke ankes. Det som skiller oss fra andre domstoler er at
vi kun behandler saker om rettstvister mellom arbeidsgiver- og
arbeidstagerorganisasjonene. Vi behandler ikke interessetvister og
ikke individuelle saker knyttet til person. Som eksempel vil
oppsigelsessaker føres for ordinære domstoler, forklarer Wahl.

medlemmer eller 1000 bedrifter har rett til å ha varamedlemmer.
De som velges skal være uavhengige og objektive. De kan ikke
ha verv eller være tilsatt i organisasjonen. Derfor består
vararepresentantene i hovedsak av tidligere sentrale tillitsvalgte,
forteller John Giæver, som er varamann for YS og som tidligere
har vært generalsekretær og forhandlingssjef i Parat.

Det er bare de overordnede parter i en tariffavtale som kan reise
sak for Arbeidsretten. Det vil si at dersom en tariffavtale er del av
et større avtaleverk, må partene i den overordnede avtalen
fremme saken for Arbeidsretten.
– I teorien kan selv de minste foreninger føre en sak for
Arbeidsretten, men det betinger at de er overordnet part. I ulike
LO-forbund er LO selv overordnet part i nær samtlige avtaler. I
YS derimot kan det ofte være annerledes. Her er en organisasjon
som Parat overordnet part i flere avtaler og i tvistesaker har
tariffpartene tolkningsmonopol når saken står for retten. Store
organisasjoner, som ikke selv er overordnet part i en tariffavtale,
kan derfor ikke føre saken for Arbeidsretten, men må overlate
dette til sin hovedorganisasjon, forklarer Wahl.
Saksgang og sammensetting
Før en sak bringes inn for Arbeidsretten er regelen at tvisten må
være forhandlet mellom de overordnede parter. – Utskrift av
slike forhandlinger, eller bevis for at disse forgjeves er forsøkt
ført, skal legges ved stevningen. Hovedforhandlinger i
Arbeidsretten er i regelen åpen for publikum. Det vil si at enhver
som ønsker det kan overvære en hovedforhandling som tilhører,
og hovedforhandlingen er derfor muntlig. I hver sak settes
Arbeidsretten med sju dommere. Av disse sju er det alltid to av
de faste dommerne pluss én ekstern juridisk dommer. Videre er
det to legdommere oppnevnt etter innstilling fra
arbeidstakerorganisasjoner, og to etter innstilling fra
arbeidsgiverorganisasjoner. Normalt innkalles dommere som er
oppnevnt etter innstilling fra den organisasjon som er part i
saken. Det er habilitetskrav og en dommer kan ikke ha hatt
direkte tilknytning til en sak i forkant. Alle de sju dommerne har
én stemme hver, sier Jakob Wahl.
Leder og to dommere i Arbeidsretten er fast ansatte. Utover dette
er det Kongen i statsråd som oppnevner fagdommere og de
øvrige medlemmer for tre år av gangen. Legdommerne
oppnevnes etter innstilling fra arbeidslivets organisasjoner.
– I praksis er de fire faste legdommerne representanter fra LO og
NHO på grunn av sin styrke i form av medlemsantall. Vi i YS
og Parat blir oppnevnt som varamedlemmer til retten. Er det
saker som gjelder forbund knyttet til YS-systemet, velger retten
representanter på listen fra YS. De fleste store arbeidstager- og
arbeidsgiverorganisasjoner har vararepresentanter i Arbeidsretten.
I den perioden vi er inne i nå har Arbeidsretten 78 navn på
varamedlemmer. Alle organisasjoner med minimum 10 000

John Giæver er valgt som varamann til Arbeidsretten der han
representerer YS. Giæver har tidligere vært generalsekretær og
forhandlingssjef i Parat.

Fakta om Arbeidsretten

Arbeidsretten er administrativt underlagt Arbeidsde
partementet. Nåværende arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm,
var nestleder i Arbeidsretten fra 2000 til 2003.
Det er for tiden fire heltidsansatte ved Arbeidsrettens kontor.
Arbeidsrettens leder er Jakob Wahl og nestleder er Tron Løkken
Sundet. Arbeidsrettens tredje dommer er Marit B. Frogner.
Bakgrunnen for opprettelsen av en særdomstol for tarifftvistene var for det første behovet for en rask behandling og for
det andre at tvisten skulle behandles av en domstol som
hadde kjennskap til det samfunnsområdet man befant seg
på. Jakob Wahl opplyser at antall saker i året normalt er
mellom 35 og 40. I 2011 ble det avsagt 29 dommer, i tillegg
kommer saker der partene har kommet frem til forlik.
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KONFERANSER

Aktiviteter 2012
Parat er delt inn i fem regioner: Øst, sør, vest, midt og nord. Hver region arrangerer, i samarbeid med
regionutvalget, en rekke lokale kurs, konferanser og aktiviteter til glede for tillitsvalgte og medlemmer.
Under finner du en oversikt over aktiviteter som er planlagt for
2012. I tillegg finner du informasjon om kontaktpersoner og
påmeldingsfrister.
Ut over året vil det komme til flere aktiviteter som ikke er klarlagt
når dette bladet går i trykken. Ta derfor kontakt med ditt nærmeste
regionkontor, eller følg med på parat.com for å få mer informasjon.

Du bør også følge med på kurs og aktivitetskalenderen som var
trykket i Parat-bladet nummer fem i 2011.
Det sendes ut invitasjoner fortløpende på e-post og alle oppfordres
derfor til å sjekke at vi har registrert korrekt e-postadresse på deg.
Dette kan du selv sjekke ved å logge deg inn med medlemsnummer
og passord på parat.com.

Region øst (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland)

Påmelding : ost@parat.com

Dato:
27. mars

Tid:
1 dag

Aktivitet
Dagskonferanse for tillitsvalgte, flaggsak/åpent forum

Sted:
Oslo

vår

kveld

Medlemsmøte med kjent foredragsholder

Oslo

05. juni

kveld

Båttur på Oslofjorden

Oslofjorden

16. juni

1 dag

Familiedag Hunderfossen familiepark

Hunderfossen

høst

kveld

Medlemsmøte med kjent foredragsholder

03. sep

1 dag

Kurs i lokale forhandlinger for tillitsvalgte i statlig sektor

24. sep

kveld

Medlemsmøte, flaggsak

24. sep

2 dager Regionmøte/- konferanse for tillitsvalgte i region øst

Kontaktperson:
Anne-Helene Fagerhaug, 997 26 568,
epost: anne-helene.fagerhaug@parat.com
Anne-Helene Fagerhaug, 997 26 568,
epost: anne-helene.fagerhaug@parat.com
Anne-Helene Fagerhaug, 997 26 568,
epost: anne-helene.fagerhaug@parat.com

Margrete Heim, 416 45 594,
epost: margrete.heim@parat.com
Oslo
Anne-Helene Fagerhaug, 997 26 568,
epost: anne-helene.fagerhaug@parat.com
NITO konferansesenter Anne-Helene Fagerhaug, 997 26 568,
epost: anne-helene.fagerhaug@parat.com
Royal Christiania, Oslo Anne-Helene Fagerhaug, 997 26 568,
epost: anne-helene.fagerhaug@parat.com
Royal Christiania, Oslo Anne-Helene Fagerhaug, 997 26 568,
epost: anne-helene.fagerhaug@parat.com

Region sør (Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud

Påmelding: sor@parat.com

Dato:
05. juni

Tid:
Aktivitet
2 dager Konferanse for tillitsvalgte i region sør med tema flaggsak

Sted:
Farris Bad Larvik

05. juni

kveld

Farris Bad Larvik

vår

kveld

Medlemsmøte i forbindelse med tillitsvalgt-konferansen
med foredrag av Per Anders Nordengen
Felles medlemsmøte (YS) med foredrag

høst

kveld

Felles medlemsmøte (YS) med foredrag

Drammen

19. juni

kveld

Båttur for medlemmer

Drammen

30. mai

kveld

Båttur i Grimstads skjærgård for medlemmer

Grimstad

29. aug

kveld

Båttur for medlemmer

Larvik

19. sep

1 dag

Kurs i lokale forhandlinger for tillitsvalgte i statlig sektor

20. sep

2 dager Regionmøte/- konferanse for tillitsvalgte i region sør

17. okt

kveld

Clarion Hotell Ernst,
Kristiansand
Clarion Hotell Ernst,
Kristiansand
Kilden, Kristiansand

Kontaktperson:
Grete Dieserud, 906 39 911,
epost: grete.dieserud@parat.com
Grete Dieserud, 906 39 911,
epost: grete.dieserud@parat.com
Marainne Hårtveit, 971 67 293,
epost: marianne.haartveit@parat.com
Bjørg Sørsdahl Skuthe, 958 08 088,
epost: bjorg.skuthe@parat.com
Bjørg Sørsdahl Skuthe, 958 08 088,
epost: bjorg.skuthe@parat.com
Marainne Hårtveit, 971 67 293,
epost: marianne.haartveit@parat.com
Bjørg Sørsdahl Skuthe, 958 08 088,
epost: bjorg.skuthe@parat.com
Marianne Hårtveit, 971 67 293,
epost: marianne.haartveit@parat.com
Marianne Hårtveit, 971 67 293,
epost: marianne.haartveit@parat.com
Marianne Hårtveit, 971 67 293,
epost: marianne.haartveit@parat.com

Arendal Kino

Felles medlemsmøte (YS) med foredrag av Anders
Martinius Tangen
Det blir også arrangert nettverkmøter for tillitsvalgte flere steder i regionen i løpet av 2012
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Søknadsfristen
for utdanningsstipend 1.april
Husk å søke arbeidsgiver om støtte til utdanning, og legg ved svaret i din stipendsøknad til
oss, dersom utdanningen er relevant for nåværende jobb. Neste søknadsfrist er 1.oktober.
Retningslinjer og søknadsskjema for utdanningsstipend finner du på www.parat.com
under menyvalget «Kurs og utdanning».

Region vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)

Påmelding: vest@parat.com

Dato:
13. febr.

Kontaktperson:
Laila Sæterdal, 481 84 995,
epost: laila.saterdal@parat.com

Tid:
kveld

Aktivitet
Felles medlemsmøte (YS) med foredrag av Per Fugelli

Sted:
Radisson Blu Atlantic
Hall, Stavanger
26. apr
kveld Felles medlemsmøte (YS) med foredrag av Agnes Berntsen Arendal
uke 12/13 1 dag Tillitsvalgtkonferanse - Hordaland
Bergen
20. mars 1 dag Tillitsvalgtkonferanse - Rogaland
Quality Airport Hotel
Stavanger
20. mars kveld Medlemsmøte Rogaland
Quality Airport Hotel
Stavanger
uke 12/13 kveld Medlemsmøte Hordaland
Bergen
06. juni
2 dager Tillitsvalgtkonferanse - Sogn og Fjordane
Quality Hotel Sogndal
06. juni
kveld Medlemsmøte Sogn og Fjordane
Quality Hotel Sogndal
05. sep
1 dag Kurs i lokale forhandlinger for statlig sektor
Bergen
6. sept.
2 dager Regionmøte/- konferanse for tillitsvalgte i region vest
Bergen
6. sept.
kveld Medlemsmøte Hordaland, Flaggsak
Bergen
oktober
kveld Felles medlemsmøte (YS) med foredrag
Stavanger
okt./nov. kveld Felles medlemsmøte med foredrag
Førde

Region midt (Sør- og Nord- Trøndelag og Møre og Romsdal)
Dato:
22. feb

Tid:
Aktivitet
2 dager Tillitsvalgtkonferanse for region midt

Sted:
Røros

06. mars

kveld

Molde

13. mars
14. mars
04. sep

Felles temkveld for medlemmer (YS) med foredrag
av Marco Elsafadi
kveld Felles temakveld for medlemmer (YS) med foredrag av
Marco Elsafadi
kveld Felles temakveld for medlemmer (YS) med foredrag av
Marco Elsafadi
2 dager Regionmøte/- konferanserfor tillitsvalgte i region midt

Region nord (Finnmark, Troms og Nordland)
Dato:
20. mars

Tid:
Aktivitet
2 dager Regionkonferanse for tillitsvalgte i region nord

12. sep

2 dager Regionmøte/- konferanse for tillitsvalgte i region nord

Steinkjer
Trondheim
Trondheim

Påmelding: midt@parat.com
Kontaktperson:
Trine Opdahl, 407 25 689,
epost: trine.opdahl@parat.com
Trine Opdahl, 407 25 689,
epost: trine.opdahl@parat.com
Trine Opdahl, 407 25 689,
epost: trine.opdahl@parat.com
Trine Opdahl, 407 25 689,
epost: trine.opdahl@parat.com
Bente Hermanstad, 915 90 708,
epost: bente.hermanstad@parat.com

Påmelding: nord@parat.com
Sted:
Kontaktperson:
Thon Hotel Nordlys,
Åse Henriksen, 415 05 295,
Bodø
epost: aase.henriksen@parat.com
Clarion Hotel Bryggen,
Tromsø

14. sep
1 dag Lokale forhandlinger for tillitsvalgte i statlig sektor
Det blir arrangert nettverksmøter flere steder i regionen i løpet av 2012. Aktiviteter blir annonsert fortløpende.
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Parat støtter
Amnesty

Fikk jobben tilbake etter rettssak
En lagerarbeider ved Asko Øst fikk slitasjeskader av tunge løft på arbeidsplassen og ble sykmeldt. Arbeidsgiver gav ham sparken. Follo tingrett har konkludert med at dette var en ugyldig oppsigelse og han har fått jobben tilbake.
Av: Trygve Bergsland

Lagerarbeideren som fikk jobben tilbake er organisert i LO og saken er ført av deres
advokat Kai Aagaard. Hovedtillitsvalgt i Parat ved Asko Øst, Ronny Kjønsø, forteller
at de har støttet LO i denne saken og mener dette er en viktig prinsipiell dom.
Plikt til å tilrettelegge arbeidet
Retten konkluderer med at Asko Øst ikke har oppfylt sin plikt til å tilrettelegge
arbeidet for ham etter at ryggplagene oppsto i 2008. Tilretteleggingsplikten er så
omfattende at bedriften ikke kan nøye seg med å konstatere at 45-åringen ikke passer
inn i noen annen stilling. «Bedriften må også ha for øye muligheten for å omorganisere
eller omfordele arbeidet», heter det i dommen.
– Dommen viser viktigheten av å være medlem av en fagforening og at det nytter å
kjempe når vi blir behandlet på en feil måte av arbeidsgiver, sier Ronny Kjønsø.
Kilde: oblad.no

ThsF med 5 års bursdag
Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) ble stiftet 23.
januar 2007, og kan derfor nå feire fem års jubileum.
ThsF organiserer i overkant av 1850 tannhelsesekretærer
i privat og offentlig sektor.
Forbundet har i disse fem årene vært ledet av Gerd
Bang-Johansen. Sammen med Anne-Gro Aarmo, et
styre på ti medlemmer og fem vararepresentanter er alle
landets regioner representert. Alle tannhelsesekretærer er
autorisert, men forbundet organiserer også de uautoriserte assistentene på tannlegekontorene.Parat gratulerer
jubilanten!
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Parat har gitt et årlig bidrag til
Amnestys arbeid, noe som vil bli
videreført i 2012. Begrunnelsen for
bidraget er Amnestys omfattende arbeid
for faglige rettigheter og
organisasjonsfrihet. Organisasjonen
fokuserer nå i første halvår 2012 på
omveltningene i MENA-landene
(Midtøsten og Nord-Afrika).
Det fokus Amnesty har på situasjonen i
Midtøsten og Nord-Afrika er knyttet til
omveltningene i de arabiske landene.
Bekymring for økonomi, migrasjon,
kulturell identitet og nasjonal sikkerhet
fører til at regjeringer slår ned på lovlige
uttrykk for kritikk og innskrenker
informasjonsfriheten, ytringsfriheten og
forsamlingsfriheten i disse landene.
Fremmedfrykt, rasisme og identitets
basert diskriminering er problemer
Amnesty i Norge vil jobbe for i følge
egne websider.
– Dette er verdier som er sammen
fallende med hva Parat står for og vi
velger derfor å gi økonomisk støtte til
Amnesty, noe vi har gjort over flere år,
sier nestleder i Parat, Vegard Einan.
Internasjonalt fokus
Amnesty International oppgir at de har
nærmere tre millioner medlemmer og
støttespillere i 150 land. I Norge
opplyser de å ha 70 000 medlemmer og
har 35 fast ansatte i administrasjonen.
Amnesty har blitt tildelt TV-aksjonen
høsten 2012, der temaet blir
«Rettferdighet».

SAS kutter stillinger
SAS melder om kutt av 300 heltidsstillinger i selskapet, omtrent en tredel av
dette vil ramme norske arbeidstakere. SAS sliter med lønnsomheten og finansnyhetsbyrået Bloomberg har beregnet sannsynligheten for konkurs til 78 prosent.
Selskapet skriver at målet er å spare inn omtrent to milliarder svenske kroner i
2012. Stillingene som nå blir borte er i følge SAS knyttet til HR, økonomi, salg
og backOffice funksjoner.

Problematiske
ansettelsesvilkår
ved UiO

I tillegg til problemer over driften peker Dagens Næringsliv (DN) på
utfordringene knyttet til fremtidige pensjonsforpliktelser. Fra 2013 må selskapet
føre disse som en gjeldspost i regnskapet, noe som påvirker egenkapitalen. Etter
DNs beregninger utgjør pensjonsforpliktelsene til SAS 1043 prosent av dagens
børsverdi.

Skivebom av Dagens Næringsliv (DN),
i spørsmålet om midlertidige ansettelser, mener hovedtillitsvalgt i Parat
ved Universitetet i Oslo (UiO), Ole Martin
Nodenes, sammen med de tillitsvalgte i
Akademikerne, NTL og Forskerforbundet.
DN mente at de hovedtillitsvalgte ved UiO
må bestemme seg for om de vil redusere bruken av midlertidige ansettelser, eller stramme
inn permisjonspraksisen ved UiO.
De hovedtillitsvalgte er uenige og mener det
ikke er grunn til å tro at tiltaket med å
stramme inn på permisjonsadgangen for
enkeltansatte ved UiO har noen særlig effekt
på målet om å redusere antall midlertidige
ansatte. Det UiO trenger er å gi sine ansatte
faste stillinger, slik at de kan få en forutsigbar
fremtid og normale arbeidsvilkår på linje
med det øvrige arbeidsliv. I dag er gjennomsnittsalderen for vitenskapelig ansatte som får
sin første faste stilling i akademia 43 år.
Realiteten er i følge de tillitsvalgte at UiO
planlegger flere midlertidige prosjekter, noe
som etter dagens praksis vil medføre flere og
ikke færre midlertidige ansatte.
Innlegget i avisen er signert av: Christer Wiik
Aram, hovedtillitsvalgt Akademikerne-UiO,
Ellen Dalen, leder NTL-UiO, Kristian
Mollestad, hovedtillitsvalgt
Forskerforbundet-UiO, og Ole Martin
Nodenes, hovedtillitsvalgt Parat-UiO.

Vinnerne av fjorårets-vervekampanje
Parat arrangerte en vervekampanje i slutten av 2011
som ble avsluttet 31. desember. Resultatet viser 437 nye
medlemmer, noe kampanjeleder, Margrete Heim, sier
seg svært fornøyd med. Det er også trukket ut fem
premier blant de som har vervet og synliggjort Parat ute
i virksomhetene.
Vervekampanjen startet 15. november og ble avsluttet
31. desember. 1. premien som består av en flatskjerm tv
og hjemmekinoanlegg til en verdi av 15 000 kroner ble
vunnet av Pia Birgitte Langfeldt som jobber ved
Ortopediservice AS i Kristiansand. De andre vinnerne
ble: Roy Brandsøy som jobber ved Radisson Blu Hotel i
Bodø, Jakob Lundehagbakken som jobber ved
Sykehuset Innlandet på Reinsvold, Marit Lindén som
jobber ved Norwegian Air Shuttle ASA Kabin og Torill
Næss Engen som jobber ved Nesbru Tannklinikk.

1. premie:

Pia Birgitte Langfeldt

Parat gratulerer alle vinnerne!
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YS – nei til
vikarbyrådirektivet
Med bakgrunn i usikkerheten rundt vikarbyrådirektivet har YS sentralstyre vedtatt å anbefale
regjeringen å reservere seg mot direktivet. YS velger med dette å følge LOs linje i dette spørsmålet.
YS-leder, Tore Eugen Kvalheim, mener regjeringens
vurderinger synes å være godt fundert, men at det er
skapt for mye uro og tvil om direktivet blant YS sine
medlemmer.
– Vi anbefaler derfor et veto mot direktivet. En utløsende faktor for YS sitt standpunkt er ønsket om en
mest mulig samlet fagbevegelse i kampen for ordnede
forhold i bemanningsbransjen. Vi vil nå jobbe for å
oppnå prinsippet om likebehandling uten å innføre
direktivet, sier Tore Eugen Kvalheim.

Parat Region Midt
Regionkonsulent, Trine Opdahl, skriver at de er i full gang med vår-programmet
2012 og har avholdt årets tillitsvalgtkonferanse. Konferansen ble i år arrangert på
Røros, samme uke som den tradisjonsrike Rørosmartnan ble avholdt.
Faglig innhold med fokus på årets flaggsak var et hovedtema. Rolf Utgård bistod
som foredragsholder sammen med Marco Elsafadi. Temaet var «selvtillit og
selvfølelse– å ta ansvar for andres arbeidsglede er vanskelig, men å ta ansvar for
egen arbeidsglede er enda vanskeligere». Marco Elsafadi (født i Tripoli i Libanon)
er en norsk basketballspiller. Under Idrettsgallaen 2006 fikk han prisen som
«Årets forbilde» for sitt engasjement på og utenfor banen. Han har blant annet
arbeidet med basketballforbundets verdikampanje Shut Up & Play og er leder i
stiftelsen New Page. For sitt arbeid i New Page fikk han utdelt Åpenhetsprisen
2007 av Mental Helse.
Parat vil også benytte Marco Elsafadi på vårens temadager i Molde, Steinkjer og
Trondheim. Dette i samarbeid med Finansforbundet.

Ønsker å samarbeide med regjeringen
YS skriver i en pressemelding at de fester lit til regjeringens og den ansvarlige statsrådens gjentatte forsikringer om at arbeidsmiljøloven ikke er i konflikt med
vikarbyrådirektivet.
– Beklageligvis er det nå stor usikkerhet rundt
direktivet, blant annet på grunn av arbeidsgiversidens høringsuttalelser og utspill i media. Ut i fra en
totalvurdering vil YS anbefale regjeringen å bruke
reservasjonsretten mot vikarbyrådirektivet. Skulle
regjeringen velge å ikke følge YS råd, vil YS aktivt
samarbeide med regjeringen i alle forsøk på å sikre
at norsk implementering av vikarbyrådirektivet ikke
fører til angrep på arbeidsmiljøloven. Tiltakspakken
som nå er foreslått for å understøtte likebehandlingsprinsippet støtter vi, og mener den viser at regjeringen tar riktige grep i retning av å løse mange av
utfordringene i bemanningsbransjen, sier Tore Eugen
Kvalheim.

Foto: Scandpix

YS-Privat med gjenvalg
Parats nestleder, Vegard Einan, er gjenvalgt som leder av YS-Privat. Ledertrioen vil videre bestå av, Arnfinn Korsmo, fra Negotia som 1. nestleder og
Hilde-Marit Rysst fra Safe som 2. nestleder.
Sektorstyret ble på samme måte enige om forbundsvist oppgjør under årets
hovedoppgjør. Styret ønsker også at YS fortsatt skal
være deltager under WorldSkills som arrangerer
Yrkes-NM 2012 på Norges Varemesse i dagene
31. oktober til 2. november 2012. Yrkes-NM
består av en kombinasjon av yrkeskonkurranser
(regionale, nasjonale og internasjonale mesterskap) og utdanningstorg. Alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring blir
presentert.

24 - 2012 Parat

PARAT INTERNASJONALT

Aktiv aldring
Beregninger viser at i 2017 vil det i Europa
være færre i arbeidslivet enn det er mennesker
utenfor arbeidsmarkedet. Den demografiske
utviklingen har vært et tema til diskusjon i årevis
og har for mange forblitt et fjernt fremtidsbilde. Nå er
fremtiden her. Allerede om fem år vil det være færre
folk i enn utenfor arbeidslivet.

Efta mot allmenngjøring
Borgarting lagmannsrett har søkt råd fra Eftadomstolen i en tvist mellom den statlige
oppnevnte tariffnemda og NHO om
allmenngjøring av tariffavtaler i verftsindustrien.
Resultatet er at det ikke er lov å allmenngjøre
bestemmelser om reise, kost og losji, men det er
lov å allmenngjøre arbeidstiden.
Utstasjoneringsdirektivet, som skal sikre
utenlandske arbeidere samme lønns- og
arbeidsvilkår som de innenlandske, tillater ikke å
allmenngjøre bestemmelser om betaling til reise,
kost og losji.
Allmenngjøringsloven
• Allmenngjøringsloven trådte i kraft samtidig
med EØS-avtalen i 1994
• Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere
lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de
vilkår norske arbeidstakere har. Dette for å hindre
at arbeidstakere utfører arbeid på vilkår som
samlet sett er påviselig dårligere enn hva som er
fastsatt i gjeldende landsomfattende tariffavtaler
for vedkommende fag eller bransje, eller det som
ellers er normalt for

Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt, vakte debatt da
han i avisa Dagens Nyheter tok opp muligheten for at
vi må være yrkesaktive til vi er 75. I Island er et arbeidsliv til 75 ikke uvanlig, selv om det er færre nå enn før
som jobber så lenge. Arbeidsminister, Hanne
Bjurstrøm, snakker varmt om fleksibel pensjonsalder,
men er usikker på om det beste seniorpolitiske initiativet er å oppheve 70 års grensen.
Kilde: arbeidslivinorden.org

Britiske fagforeninger blir sterkere
Nesten to millioner statlig ansatte gikk ut i Storbritannias
største streik på 30 år i november i fjor. Skoler, sykehus,
havner og flyplasser ble rammet. David Camerons regjering
kalte streiken uansvarlig og fagforeningene militante, men
mer enn 60 prosent av briter støttet streiken.
I Storbritannia har det ikke vært store streiker på nesten 30
år fordi fagforeningene under Margareth Thatcher ble
svekket gjennom nye lovreguleringer, noe som resulterte en
halvering av medlemstallet siden 1980. Streiken 30.
november hadde stor støtte blant unge. Nesten 80 prosent
av 18 til 24-åringer støttet streiken.

Foreslår forenklet arbeidsmiljølov
EU-Kommisjonen foreslår at små virksomheter får unntak på en rekke punkter i arbeids-miljøloven. Kerstin
Ahlberg som er redaktør for EU & Arbeidsrett skriver at kommisjonen ønsker enklere regler på bakgrunn av
den økonomiske krisen EU er inne i.
Det foreligger en rekke forslag på punkter der arbeidsmiljøloven ønskes endret. Det mest ytterliggående
forslaget er at små og mellomstore bedrifter skal ha helt unntak fra arbeidsmiljøloven dersom det ikke er
områder som bevislig er helt påkrevet. Kommisjonen er klar over at dette gjelder 99 prosent av alle
foretak som samlet står for to tredeler av sysselsettingen i privat sektor. Av disse er 92 prosent foretak
med 10, eller færre, ansatte. Alle EUs stats- og regjeringsledere har stilt seg bak forslaget.
Kilde: arbeidslivinorden.org
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Tilkallingsvakter
Årets flaggsak i Parat er løse tilknytningsforhold i arbeidslivet. I hovedsak dreier det seg om midlertidige tilsettinger, men også forholdet til innleie og ufrivillig deltid. I denne artikkelen vil vi
belyse hvilke rettigheter man har som tilkallingsvakt og deres rettsstilling.
Av: Eva Borhaug, advokat i Parat

Det hender at arbeidstakere blir tilsatt på
tilkalling – det vil si at arbeidstiden eller
omfanget av arbeidet ikke er endelig avtalt
mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
Arbeidstiden kan derfor variere fra uke til
uke eller måned til måned.
Arbeidsgivers behov er utgangspunktet
Tilkallingsvikarer eller tilkallingsvakter er
mest vanlig innenfor helsevesenet samt
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men kan velge å takke nei. På samme måte
har arbeidsgiver ingen plikt til å tilby arbeid
dersom man ikke har avtalt et visst antall
vakter. Partene kan altså bli enige om at det
skal tilbys arbeid x antall ganger i måneden
som et minimum.
Fast ansettelse er hovedregelen
Hovedregelen for alle typer tilsettinger i
norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Dette

gjelder i både privat og offentlig sektor. For
å kunne fravike dette må det foreligge en
konkret lovhjemmel for det. Både
arbeidsmiljøloven (privat og kommunal
sektor) og tjenestemannsloven (statlig
sektor) har unntak fra regelen om fast
tilsetting. I hovedsak kan man si at
arbeidsgiver har anledning til å tilsette
arbeidstaker midlertidig dersom han har et
midlertidig behov for arbeidskraft, enten
ved at oppdraget er begrenset i tid eller
omfang eller ved fravær av andre fast
ansatte. Utenom vikartilfellene er det også et
krav i privat og kommunal sektor at
arbeidets karakter tilsier midlertidighet på
en slik måte at arbeidet skiller seg fra det
som ordinært utføres i virksomheten. De
typiske eksemplene er her prosjektarbeid,
altså et arbeid som vanligvis ikke utføres i
virksomheten og i tillegg er begrenset i tid
eller omfang.

tilsetting på tilkalling, uten å si noe om den
er fast eller ikke. Dersom en tilkallingsavtale
skal være å anse som midlertidig, må
vilkårene for midlertidig tilsetting være til
stede. De fleste sakene for domstolene som
omhandler dette, behandler spørsmålet om
tilkallingsavtalen oppfyller vilkårene for
midlertidig tilsetting etter loven.

Fast eller midlertidig
Uten å gå nærmere inn på de rettslige
vilkårene for midlertidig tilsetting, så ser vi
heller nærmere på rettsstillingen til en
tilkallingsvakt. Er det lov å gi en
arbeidsavtale på tilkalling? Skal denne da
anses som en fast ansettelse, eller er den
midlertidig?

Både i tingretten og i lagmannsretten tapte
arbeidstaker (det var dissens, 2–1). Flertallet
i begge instanser mente at arbeidsforholdet
ikke stred mot arbeidsmiljøloven, slik at
arbeidstaker ikke hadde noe stillingsvern.
Arbeidstaker anket til Høyesterett, der
behandlingen ble begrenset til spørsmålet
om arbeidsforholdet var i strid med
arbeidsmiljølovens bestemmelser på
området. Det vil si at blant annet spørsmålet
om saklig grunn for oppsigelse i
arbeidsmiljøloven ikke skulle behandles.
Med utgangspunkt i synspunkter fra
Høyesterett (dom i Rt. 1989, side 1116)
kom retten til at anken måtte føre frem.
Fremlagte tallopplysninger viste etter
Høyesteretts oppfatning at det i
ambulansetjenesten var et konstant og
forutsigbart udekket behov for arbeidskraft,
som måtte gi grunnlag for en større fast
bemanning. Det forelå ikke særegne forhold
som kunne føre til at ordningen med tilkalte
vikarer, slik den ble praktisert, likevel ikke
var i strid med arbeidsmiljøloven.
Arbeidstaker hadde også en tilstrekkelig fast
tilknytning til ambulansetjenesten til å
kunne kreve fast ansettelse. Etter dette ble
lagmannsrettens dom opphevet, og saken
hjemvist til lagmannsretten for fortsatt
behandling.

Først kan vi fastslå at det er lovlig å ha en
arbeidsavtale på tilkalling. Arbeidsgiver
plikter også i disse tilfellene å utferdige en
skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsavtalen skal
blant annet inneholde hva som er avtalt i
forhold til lengde og plassering av den
daglige og ukentlige arbeidstid
(arbeidsmiljøloven paragraf 14). Dersom det
ikke er mulig å si noe konkret om
arbeidstiden, må det fremgå av
arbeidsavtalen at man er tilsatt på tilkalling.
Skal man da gå ut fra at denne tilsettingen
er midlertidig eller fast? Dette er veldig
viktig å avklare, da arbeidstaker som er fast
ansatt er omfattet av stillingsvernet i
arbeidsmiljøloven. Med andre ord: man
trenger ikke å godta en oppsigelse fra en fast
stilling dersom den er usaklig. Den enkleste
måten å få avklart spørsmålet på er å
regulere dette i arbeidsavtalen. Men vi ser
mange eksempler på at dette ikke blir gjort.
Arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler kun en

Et eksempel fra rettspraksis er følgende:
Arbeidstaker inngikk i 2001 avtale om
ansettelse som «vikar og tilkallingshjelp med
sporadisk tjenestegjøring i ubestemt
arbeidstid» i ambulansetjenesten hos
arbeidsgiver. I 2003 avsluttet arbeidsgiveren
arbeidsforholdet og begrunnet det med
manglende samarbeidsevne. Arbeidstaker
motsatte seg dette, da han oppfattet det som
oppsigelse av et arbeidsforhold og gikk til
sak med krav om at arbeidsforholdet bestod,
og om erstatning.

Fortrinnsrett til fast stilling
Arbeidsmiljøloven opererer med
fortrinnsrett for deltidsansatte – altså en rett
til å få oppjustert stillingsprosenten ved
ledige stillinger som man er kvalifisert til.
Spørsmålet er om en tilkallingshjelp kan ha
samme fortrinnsrett? En tilkallingshjelp er
en deltidsansatt og må derfor kunne sies å
ha en slik rettighet i behold. Forutsetningen
er dog at tilkallingshjelpen er fast ansatt.
Det er lagt til grunn ut fra lovens ordlyd og
system at midlertidige ansatte på tilkalling
ikke har fortrinnsrett etter
arbeidsmiljølovens bestemmelser. For
arbeidstaker bør det derfor være ekstra viktig
å få klarhet i om hun er lovlig midlertidig
tilsatt eller ikke.
Spørsmål om sykepenger
Også spørsmålet om sykepenger for en
tilkallingshjelp kan være problematisk.
Folketrygdloven sier at man må ha vært
ansatt hos arbeidsgiver i minst fire uker,
samt at man må ha hatt en eller flere vakter
hos arbeidsgiver de siste 14 dager før
sykefraværet. Det utbetales kun sykepenger
for de dagene det skulle ha vært utbetalt
lønn for. Med andre ord må vaktene ha vært
avtalt på forhånd. Dersom arbeidstakeren
har vært regelmessig tilkallingsvikar kan
vedkommende allikevel ha rett til
sykepenger for flere dager enn det som er
avtalt. Ankenemnda for sykepenger i
arbeidsgiverperioden har lagt til grunn at
man må se på sannsynligheten for at
arbeidstakeren ville ha fått vakter dersom
hun ikke hadde blitt syk. For å vurdere
hvorvidt dette er sannsynlig, må man se på
hvor mye arbeidstakeren har jobbet bakover
i tid. Ekstravaktene må ha vedvart i en
periode på minimum tre måneder uten
avbrudd på mer enn 14 dager. Det samme
gjelder svangerskaps- og foreldrepenger da
disse beregnes på samme måte som
sykepenger.
Som vi ser, så reiser det seg flere rettslige
spørsmål i forbindelse med det å være
tilkallingshjelp. Dersom du har spørsmål
om det å være tilkallingsvakt eller vikar,
eventuelt har generelle spørsmål om
midlertidig tilsetting, kan du ta kontakt
med Parat.
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Parat i Høyesterett
Høyesterett har slått fast at Gate Gourmet diskriminerte fagforeningsmedlemmer når de overtok kontrakten om
levering av flymat fra LSG Sky Chefs. 50 av saksøkerne får tilsammen 250 000 kroner i oppreisning, men partene er
ikke enige om erstatningsbeløpet.
Av: Trygve Bergsland

Parat vant saken mot Gate Gourmet i
Høyesterett, men retten tok ikke stilling til
størrelsen på den økonomiske erstatning
hver av de 50 har krav på som følge av
diskrimineringen. Parat vil derfor anlegge ny
sak mot selskapet.
– Det er var en viktig seier i Høyesterett og
at dommen sier at en arbeidsgiver ikke kan
presse fagforeningene til å fraskrive seg
rettigheter for å få jobb. Det motsatte ville
være å undergrave sentrale og grunnleggende rettigheter. Det ser dessverre ikke
ut som om Gate Gourmet vil gi seg i
rettsapparatet og vi må mest sannsynlig
møte de i retten igjen for å få et riktig
erstatningsbeløp for diskrimineringen, sier
Christen Horn Johannessen, Parats advokat
som førte saken for Høyesterett.
Direkte i strid med arbeidsmiljøloven
Høyesterett skriver i dommen at Gate
Gourmet valgte å inngå avtale med LFF, og
utelukkende medlemmene i denne
foreningen. LFF-medlemmene fikk

fortrinnsrett til ansettelse. Når arbeidssøkerne som ikke var medlemmer av LFF
ikke fikk samme rett, er det klart at de ble
diskriminert i strid med hovedregelen i
arbeidsmiljøloven paragraf 13-1. Dette faller
også inn under bestemmelsen å
forskjellsbehandle fordi en arbeidssøker ikke
er medlem av en bestemt fagforening.
Det er, i følge Høyesterett, på det rene at en
rekke av arbeidssøkerne ble stilt spørsmål
om fagforeningstilknytning for å bringe på
det rene hvem av dem som var omfattet av
LFF-avtalen. Gate Gourmet fikk for dette
formål også overlevert en liste over LFFmedlemmer som hadde vært ansatt i LSG.
Dette er i direkte strid med forbudet i
arbeidsmiljøloven paragraf 13-4 å be søkere
om «opplysninger ... om de er medlemmer
av arbeidstakerorganisasjoner ».
Gate Gourmet har, i følge Høyesterett, brutt
arbeidsmiljøloven paragraf 13-1 og 13-4.
Oppreisningserstatningens størrelse er ikke

fremmet da partene var enige om at
erstatningsspørsmålet skulle løses på annen
måte.
Ikke virksomhetsoverdragelse
Høyesterett har i den samme dommen slått
fast at overføringen av SAS kontrakten fra
LSG Sky Chefs til Gate Gourmet ikke var
virksomhetsoverdragelse.
– Dette innebærer at de ansatte som har
arbeidet med leveransen overfor SAS, ikke
har rettigheter til å følge med kontrakten
inn i Gate Gourmet. Dette er et tilbakeslag
for ansattes stillingsvern, og vi som
arbeidstakerorganisasjon bør derfor arbeide
for at reglenes anvendelsesområde må
utvides. Med dagens rettstilstand risikerer
svært mange arbeidstakere i Norge å ikke få
fast ansettelse. I stedet blir de henvist til å
søke jobben på nytt hver gang en kontrakt
går på anbud, sier Christen Horn
Johannessen.

FAKTA:
Høyesteretts dom er endelig. Parat
vil i samarbeid med LO føre saken
om erstatningsbeløpet for tingretten.

Gate Gourmet-saken i Høyesterett. Fra
venstre: Advokat Lars Holo som
representerte Gate Gourmet, Paratadvokat, Christen Horn Johannessen, og
LO-advokat, Sigurd-Øyvind Kambestad.
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PARAT PENSJONIST

Informasjon
til Parats pensjonister
Som leder av det sentrale pensjonistutvalget i Parat har jeg overført 366
dager (på grunn av skuddår) med lykke og glede til din konto 2012. Den var
disponibel fra 1. januar. Bruk det godt.

Foto: Stena Saga

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

I 2011 og fram til nå i 2012 har vi fått
flere nye pensjonister. Er du en av disse,
ønsker jeg deg hjertelig velkommen som
medlem av Parat-pensjonist.
Hold kontakt med oss
For noen områder i Norge har vi i
utvalget ikke klart å få verken
pensjonistgruppe eller kontaktperson der
du bor, slik at vi kan arrangere
arrangementer for dere. Er det noen som
ønsker å bli kontaktperson eller ta
initiativ til å danne en pensjonistgruppe
– ta kontakt med meg (anne-lise.
halgunset@hotmail.com eller tlf. 400 46
384). Til deg som bor der vi allerede har
arrangementer (se medlemsblad nummer
fem som du fikk før jul), er vi avhengig
av at hver og en viser interesse for det
som blir gjort. Har vi arrangementer som
ikke fenger, ta kontakt med
kontaktpersonene og kom med forslag.
Det er ikke alltid like enkelt å være
kreativ og hoste opp arrangementer som
tilfredsstiller alle.
Jubilanter
Er du en av dem som fylte rundt år i
2011 (fra 70 til 100), og ikke fikk
gratulasjonskort fra oss, beklager jeg det
veldig. Derfor: Gratulerer hjerteligst med
dagen som har vært!
Arrangementer i Oslo og Akershus
I informasjonen du fikk tilsendt fra Oslo
og Akershus før jul, står det at det skal
være snapsetur til Jylland mandag 21. til
onsdag 23. mai. Datoen er endret fra

søndag 20. til onsdag 23. mai (avreise en
dag før). Som du ser, blir turen en dag
lengre, og den blir litt annerledes enn
tidligere planlagt, men hva gjør vel det
når den blir bedre?
Det var også oppgitt en estimert pris, nå
har vi fått den eksakte. Hele turen,
inkludert hotellopphold, omvisninger,
frokost, lunsj og middag med tilhørende
drikke samt utvendig lugar på Stena Saga
fra Oslo til Frederikshavn koster 5200
kroner for medlem, og 5600 kroner for
ikke-medlem. Ønsker du å reise alene,
koster det 6100 kroner. Påmeldingsfristen
er fortsatt 4. april, og det er ledige plasser,
så bare ta kontakt med meg.
Ønsker deg en fin fortsettelse på vinteren
og en fin vår.
Har du mulighet, kan du gå inn på
internett: Parat.com.
Der finner du Parat Pensjonist hvor alle
arrangementene med informasjon og
priser er lagt inn under den enkelte
region og fylke.
Det sentrale pensjonistutvalget i
Parat består av:
John Giæver, telefon: 907 59 078, e-post:
john.giaever@parat.com
Anne-Lise Halgunset, telefon: 400 46
384, e-post: anne-lise.halgunset@
hotmail.com
Pensjonistene og Anne-Lise Halgunset
med stødig kurs. Foto: Privat
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Hovedtillitsvalgt Nils-Olav Solum (t.v.) og Sverre Hval,
fungerende avdelingssjef for reaktordrift, foran Jeep
II-reaktoren. Nærmest dem (i hvitt) står et uferdig
difraktometer, som skal brukes til å måle spredningen av
nøytroner i materialer.

Atomreaktor
på arbeidsplassen
Hvis du spør Nils-Olav Solum om det er høy aktivitet på jobben,
bør du kanskje presisere hva du sikter til.
Av: Sigurd Aarvig

På arbeidsplassen hans er det en helt spesiell
form for aktivitet – radioaktivitet. Nils-Olav
Solum er ingeniør på Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller, og er hovedtillitsvalgt
for de 44 ansatte på Kjeller i Akershus og i
Halden som er fagorganisert i Parat.
Her er dosimeteret en del av arbeidsantrekket. Det lille instrumentet han har festet i
kragen på T-skjorten varsler hvis «aktiviteten» overstiger en grenseverdi på 100 mikrosievert per time.
– Det er lenge siden det pep sist, men vi blir
ikke skremt om det skjer. Da er det normalt
planlagte operasjoner som utføres, sier
Solum. Han føler seg trygg på jobben. For
verneombud og bedriftshelsetjeneste følger
ekstra godt med når man har en atomreaktor på arbeidsplassen. De ansatte følges opp
med urinprøver og helkroppsmåling.
«Sniffere» sjekker luftkvaliteten der de jobber.
Jeep II er navnet på Kjeller-reaktoren, godt
sikret innenfor 2,2 meter tykke betongvegger, som igjen er omgitt av et stålhus med
seks millimeter tykke stålvegger. IFE driver
også en reaktor i Halden, som er en del av et
internasjonalt prosjekt.
Nøytroner hjelper til
Jeep II-reaktoren er den eneste vitenskape-

lige nøytronkilden i Norden. Ved hjelp av
nøytroner kan man se hva som skjer inne i
materialer, på grunn av den evnen nøytroner
har til å trenge inn i materialene og påvise
magnetiske atomer. Solum jobber ikke i
selve reaktorbygget, men i et laboratorium i
nabobygget som hører under avdeling

		
Det er lenge siden det
pep sist, men vi blir ikke skremt
om det skjer.
NMAT – nukleær materialteknologi.
– Min jobb er å gjøre etterundersøkelser av
materialer som har vært i reaktoren, forteller
han.
Oppdragene kommer fra hele verden.
Testene Solum utfører, viser hvordan materialer reagerer på stråling. Slik kunnskap er
viktig for sikkerheten ved atomkraftverk. I
mange industribedrifter finnes det også stråling fra ulike kilder. IFE driver dessuten
forskning for petroleumssektoren og bidrar
til å utvikle ny, fornybar energi som solceller, brenselceller for hydrogen og vindkraftturbiner. Hydrogenlagring er et av
satsingsområdene.

Parat 2012 - 31

ARBEIDSPLASSEN

Makrobilde av ulike metaller, blant annet sirkonium, uran og
molybden, etter bestråling. Keramet som inneholder uran, har fått
tydelige sprekker.
Beskyttes av bly
Under arbeid i laboratoriet er Solum beskyttet ved at materialet er plassert inni en stålboks som igjen er omgitt av bly. Bly isolerer
godt mot radioaktiv stråling. Han håndterer
materialene ved hjelp av griperedskaper som
går gjennom blyveggen. For eksempel sager
han gjennom metaller for å undersøke dem,
og han kan se hva han gjør gjennom et
vindu i blyboksen.
Deretter studerer han materialprøvene i et
lysmikroskop og fotograferer dem. På en
pc-skjerm viser han frem et snittbilde sammensatt av 48 foto, på fagspråk kalt et
makrobilde. Bildet viser blant annet et
«thermocouple». Vi ser ulike metaller, blant
annet sirkonium, uran og molybden. Uranet
er i et keramisk materiale som her har fått
store sprekker etter bestrålingen.
– Jeg har en utfordrende jobb med mange
tekniske spørsmål. Av og til må jeg lage
praktiske løsninger selv. Når jeg ikke finner
svaret selv, spør jeg andre. Vi har mange
dyktige medarbeidere i IFE, både mekanikere, fysikere, kjemikere og andre fagfolk,
forteller Solum.
Han er fagskoleutdannet ingeniør og ble
ansatt på IFE i 1993. De andre medlemmene i Parat IFE er blant annet kontormedarbeidere, teknikere, ingeniører og
personkonsulenter. Solum har hatt fagforeningsverv fra før Parat ble stiftet. Han tok
over som leder av Parat IFE i fjor vår.
– Vi samarbeider også godt med de andre
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Materialer som har vært utsatt for radioaktiv stråling, ligger inne i denne
«boksen» i laboratoriet. Nils-Olav Solum arbeider med griperedskaper som
går gjennom et beskyttende skall av stål og bly.

fagforeningene på IFE. Jeg sitter i et samarbeidsutvalg sammen med de andre organisasjonene og ledelsen. I tillegg kan jeg være
fagforeningens representant i andre utvalg,
sier han. Totalt har IFE over 500 ansatte.
Forskning i verdensklasse
Solum tar meg med til bygningen som
huser reaktoren. Selve reaktoren er ikke stor,
90 centimeter høy og 80 centimeter i diameter, forteller reaktorfysiker og avdelingssjef Sverre Hval. Den ruver likevel godt i det
sylinderformede bygget på grunn av beskyttelsesskallet av betong og stål.

		
Jeg har en utfordrende
jobb med mange tekniske
spørsmål.
Jeep II er ikke knyttet til produksjon av
elektrisitet i det hele tatt, i motsetning til
Halden-reaktoren, hvor det forskes på kjernekraftverk. Derimot er nøytronene som
leveres av reaktoren på Kjeller, grunnlaget
for forskning i verdensklasse, blant annet
innen materialteknologi og nanoteknologi.
På veggen ved siden av reaktoren henger et
oppslag om IFEs verdensrekord innenfor
metallhydrider, knyttet til hydrogenforskning. Forskning på lagring av hydrogen er
et av spesialområdene til IFE.
Kompetansen til forskerne ved Jeep II er

etterspurt, blant annet når verdens sterkeste
nøytronkilde (European Spallation Source
– ESS) for tiden bygges i Lund i Sverige.
Internasjonalt miljø
Miljøet på IFE er internasjonalt. Forskere
fra hele verden kommer til Halden og
Kjeller for å arbeide. Halden-reaktoren, som
ble satt i drift i 1959, er et internasjonalt
prosjekt under oppsyn av OECD. Om lag
20 nasjoner og 100 organisasjoner deltar.
Målet er å bidra til sikrere drift av kjernekraftverk og andre komplekse industrianlegg.
IFE var sekretariat for det internasjonalt
sammensatte Thoriumutvalget, som var
oppnevnt av Olje- og energidepartementet
for å vurdere mulig bruk av grunnstoffet
thorium til energiproduksjon. Utvalget la
frem sin rapport i 2008 og anbefalte testing
av thoriumbrensel i Halden-reaktoren for å
dra nytte av den svært anerkjente kompetansen på kjernebrensel i Halden. Utvalget
konkluderte med det foreløpig ikke finnes
nok kunnskap om thoriumbasert energiproduksjon, men at muligheten for thoriumkraftverk bør holdes åpen.
Etter ulykken ved atomkraftverket
Fukushima Dai-ichi i Japan i mars 2011
opprettet IFE en arbeidsgruppe med ulike
eksperter innenfor reaktorfysikk, reaktorsikkerhet og strålevern for å følge godt med og
trekke lærdom av hendelsen.

Skiftleder Morten Hegle i kontrollrommet hvor reaktoren kjøres fra. Han har
høyre hånd på panelet for kontrollstavene. Hvis han senker ned alle seks, stanser
reaktoren på noen minutter.

Skiftleder Morten Hegle i kontrollrommet hvor
reaktoren kjøres fra. Han har høyre hånd på panelet
for kontrollstavene. Hvis han senker ned alle seks,
stanser reaktoren på noen minutter.

Fakta om IFE

Thoriumressurser i Norge

Institutt for energiforsking (IFE) er et internasjonalt forskningsinstitutt
for energi- og nukleærteknologi. Hovedformålet til IFE er på ideelt og
samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energiog petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for
Norge. Instituttet arbeider for et mer klimavennlig energisystem basert
på fornybar og CO2-fri energi. Kilde: Årsrapport 2010 fra IFE

Ifølge USAs geologiske undersøkelse har Norge
en av de største thoriumressursene iverden. Den
rapporterte ressursen på 170 000 tonn har et
potensielt energiinnhold som tilsvarer omtrent
100 ganger den oljen som Norge har tatt ut, pluss
innholdet av de gjenværende
reserver.

Metallhydrider
For at hydrogen skal kunne benyttes som transportabel energikilde, må
teknologien for å lagre hydrogen forbedres. Målet er å fremskaffe en
lagringsmetode som gir plass til mye hydrogen og som veier lite.
Hydrogenet må også kunne tas ut og legges inn igjen ved moderat trykk
og temperatur.
Hydrogen kan lagres i tre tilstander:
• Flytende tilstand
• Gassform under trykk
•	Fast form som metallhydrider (kjemiske forbindelser mellom
hydrogen og ett eller flere metaller), i et metallorganisk stoff
(porøst materiale) eller på overflaten av karbonrør og
karbonkjegler.
Metallhydriders store hydrogentetthet (høyere enn i flytende hydrogen)
sammen med evnen til å lagre hydrogen ved atmosfærisk trykk og
romtemperatur, gjør metallhydrider til et medium for lagring av
hydrogen. Metallhydrider fungerer nærmest som en svamp, det «suger»
opp store mengder hydrogen.

Mesteparten av de thoriumrike mineralene er
lokalisert i tre hovedområder: Fen i Telemark
fylke, det permiske Oslo-området og på
sørøstkysten av Norge, i Kragerø- og Langesundområdet. Thorium som nukleært brensel er
teknisk veletablert. Det er tester som bekrefter at
thorium kan brukes i praktisk talt enhver
eksisterende reaktortype.
Noen av problemene, og dermed årsakene til at
det ikke benyttes i særlig grad, er at
thoriumbrensels-syklusen ikke kan konkurrere
økonomisk med den mer velkjente uranbrensels
syklusen. Det er i dag liten politisk støtte for
utvikling av ny kjernekraftteknologi og det er stor
bekymring i forhold til spredningsrisikoen knyttet
til reprosessering av brukt brensel.
Kilde: Thoriumutvalgets rapport fra 2008

Kilde: IFE
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SPØRSMÅL OG SVAR
Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Guro Løkken
Advokat

Eva Borhaug,
Advokat

Thomas Lilloe,
Forhandler

Bjørn-Are Sæther
forhandlingsavdelingen

Vetle W. Rasmussen,
Advokat

Victoria Krefting
Jurist og 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.
Trakassering på arbeidsplassen
Jeg ser til stadighet at en av mine kolleger
blir svært dårlig behandlet på jobben av sin
leder. Vedkommende leder kommer med
nedsettende kommentarer til min kollega
slik at også andre hører det. Det er tydelig
at dette går inn på min kollega, og jeg
synes det er vondt å se. Hva skal jeg gjøre?
Turid
Svar:
Først og fremst er det viktig å kunne være en
støtte for vedkommende. Det høres ut som
om arbeidsgiver i liten grad ivaretar din
kollegas arbeidssituasjon, og det er svært
alvorlig når en leder selv står for en
uakseptabel adferd. Arbeidsmiljøet er et
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felles ansvar på arbeidsplassen, og dersom du
gjøres oppmerksom på trakassering plikter
du som ansatt å si ifra til arbeidsgiver eller
verneombud. Dette følger av arbeidsmiljøl
oven paragraf 2. Det skal være lagt til rette
for varsling på arbeidsplassen, og oftest gjøres
dette ved utarbeidelse av retningslinjer.
Dersom slike retningslinjer foreligger, kan
du søke veiledning i disse, men merk at det
alltid er forsvarlig å varsle til verneombudet.
Hvis det verken foreligger varslingsrutiner
eller verneombud, anbefaler jeg deg å melde
fra til overordnet leder i linje. Både
tillitsvalgte og Parats sekretariat vil kunne
bistå med eventuell varsling dersom du har
behov for det.
Vetle W. Rasmussen

Fra mellomleder til saksbehandler
Jeg har på grunn av helsemessige årsaker
problemer med å takle ansvaret i min
mellomlederstilling i kommunen.
Vurderer nå å gå i dialog med min
arbeidsgiver for å se på muligheten til å gå
over til en saksbehandlerstilling i samme
kommune. Må jeg da akseptere å gå ned i
lønn, hvis denne stillingen har lavere
lønn?
Sebastian
Svar:
Hovedavtalens kapittel om
fellesbestemmelsene regulerer dette. Her går
det frem at du har krav på å opprettholde
din nåværende lønn som en personlig

ordning når omplassering skyldes sykdom
(eller andre forhold som ikke skyldes
arbeidstakers forhold). Vær oppmerksom på
at dersom din lønn på overgangstidspunktet
ligger mye høyere enn andre saksbehandlere
på samme nivå, må du påregne at du en
periode kan få noe lavere lønnsutvikling enn
de andre saksbehandlerne.
Bjørn Are Sæther
Trekk i lønn
Må jeg finne meg i å bli trukket i lønn
hver gang min sjef sier jeg ikke trenger å
møte på arbeid fordi han selv ønsker å ta
seg fri?
Amalie
Svar:
Nei, det må du ikke. Du har skrevet under
på en arbeidsavtale som forplikter deg til å
jobbe mot at arbeidsgiver betaler lønn.
Dersom arbeidsgiver ikke vil tilby deg
arbeid, noe han har forpliktet seg til etter
arbeidsavtalen, må han allikevel betale deg
lønn. Han kan altså gi deg permisjon med
lønn, eventuelt må han be deg ta ut
feriedager eller avspasering i stedet.
Eva Borhaug
Oppsigelse og sykemeldt
Jeg ble sykemeldt for nesten to år siden og
får nå arbeidsavklaringspenger fra NAV.
Jeg ringte sjefen min før jul for å få
feriepengene mine. Jeg fortalte da at jeg
skulle på et kurs via NAV. De ba meg da
om å komme på jobb og levere en skriftlig
oppsigelse. Jeg har ikke lyst til å slutte i
jobben, da jeg håper å kunne komme
tilbake dit i løpet av noen måneder.
Kanskje for å gjøre noe annet enn jeg
gjorde før, for det er et stort firma. Må jeg
si opp når jeg går på kurs via NAV?
Grete
Svar:
Arbeidsforholdet består inntil en av partene
sier opp kontrakten. Oppsigelse fra

arbeidsgiver må være skriftlig. Så lenge du
ønsker å komme tilbake vil jeg ikke anbefale
deg å si opp stillingen din. Du er heller ikke
pliktig til å gjøre dette selv om du går på
kurs hos NAV. Men det er viktig å gi
arbeidsgiver beskjed om hvordan det ligger
an i forhold til å komme tilbake til jobb.
Du skriver ikke noe om du har hatt
oppfølging eller kontakt med arbeidsgiver
under sykefraværet ditt. Arbeidsgiver har
plikt til å følge deg opp under sykefraværet.
Men dersom du ikke gir lyd fra deg over
lang tid, kan du miste muligheten til å
komme tilbake til bedriften likevel. Jeg vil
anbefale deg å ta kontakt med arbeidsgiver
og avtale et møte, hvor dere kan gå gjennom
hvilke muligheter som finnes for arbeid,
samt gi dem en oversikt over hva du ser for
deg du kan klare å utføre av arbeid. Du kan
ta med deg legen din, alternativt NAV, til et
slikt møte.
Dersom arbeidsgiver ønsker å avslutte
arbeidsforholdet, må de ha saklig grunn.
Sykefravær lenger enn ett år er ikke
nødvendigvis god nok grunn. Det må en
totalvurdering til for å avgjøre dette.
Hvordan dine framtidsutsikter i forhold til
arbeid er, vil være avgjørende her. En
oppsigelse fra arbeidsgiver må også være
skriftlig for å være gyldig.

arbeidsgiver legger faste møter utenom
kjernetiden. På den andre siden vil det
antakelig være helt uproblematisk om
arbeidsgiver – som en engangshendelse –
innkaller til kontormøte utenom
kjernetiden. Dersom arbeidsgiver ønsker
faste møter lagt utenfor kjernetiden, må det
inngås avtale om dette. Velger arbeidsgiver å
legge faste møter utenom kjernetid uten at
det er inngått avtale om dette, risikerer han
at arbeidstakere ikke er til stede.
Thomas Lilloe
Arbeid etter fylte 70 år
Jeg blir 70 år om noen måneder og jobber
i en statlig virksomhet. Jeg ønsker å
fortsette i stillingen min i et par år til,
men har hørt at det er en aldersgrense i
staten på 70 år. Betyr dette at jeg må
slutte i jobben min?
Elias

Møter utenfor arbeidstid
Jeg jobber i privat sektor og lurer på om
arbeidsgiver kan legge faste møter utenom
kjernetiden dersom man har
fleksitidsordning? Vi har en
fleksitidsavtale med arbeidstid fra
08.00 til 16.00 og med en kjernetid
mellom klokken 10.00 og 15.00. Vår
arbeidsgiver ønsker å ha faste kontormøter
første fredag i måneden fra klokken 15.00
til 16.00 – kan han det?

Svar:
Det stemmer at det er en alminnelig
aldersgrense i staten på 70 år (Stortinget har
fastsatt lavere aldersgrenser for enkelte
stillinger der det er spesielle krav til fysiske
ferdigheter). Arbeidstakeren må fratre
stillingen sin første månedsskifte etter å ha
fylt 70. Aldersgrenseloven åpner likevel for
at tilsettingsmyndigheten ved virksomheten
kan la arbeidstakeren fortsette i stillingen ut
over denne aldersgrensen. Stillingen kan i
første omgang forlenges for opptil to år. Etter
dette kan den forlenges for ett år av gangen,
men ikke ut over fem år totalt. Dersom de er
åpne for en slik løsning på arbeidsplassen
din, er det dermed ingenting i veien for at
du kan fortsette i stillingen din. Det fremgår
også av Statens Personalhåndbok at statlige
arbeidsgivere oppfordres til å legge til rette
for at eldre arbeidstakere skal kunne fortsette
i tjenesten.

Sander

Victoria Krefting Rynning

Guro Løkken

Svar:
Det vil etter vår oppfatning bryte med
intensjonen i fleksitidsavtalen dersom
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Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.5 – 2011 var: «BARDRIFT OG SANG PÅ FRITIDEN» De tre heldige vinnerne er:
De tre heldige vinnerne er: AUD ANDREASSEN, Inndyr, TOR BASTIANSEN, Bergen og TORMOD ANDERSEN, Tolvsrød.
Vi trekker ut tre vinnere hver gang.
Send løsningen til redaksjonen enten som
e-post til trygve.bergsland@parat.com
eller ordinær post til:
Parat, Postboks 9029, Grønland, 0133 Oslo
Husk å merke e-posten/konvolutten
«Kryssord 4/2011»
Premie: Trillekoffert med målene: 34 x 53 x 24. Vekten er 3,7 kilo
og kan romme opp til 78 liter. Kofferten er låsbar og har stropper
innvendig slik at innholdet skal ligge pent under reise.
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Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 20.3.2012.

Løsning:
Navn:
Adresse:

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.

PÅ

D

LØ
S
KR N
YS IN
SO G
R

5_
11
:

Av: Johan Nordahl Brun

Parat 2012 - 37

Valg av delegater til landsmøte
Parats medlemsgrupper er i regelen ledet av én hovedtillitsvalgt. Disse vil i utgangspunktet,
og såfremt de har 15 medlemmer eller mer, kunne velge delegat(-er) til Parats Landsmøte.
I noen tilfeller vil et medlem kunne være medlem av flere underorganisasjoner i Parat. I så
tilfelle må det enkelte medlem, i forbindelse med valg til landsmøtet, avklare hvilken underorganisasjon vedkommende skal regnes som en del av. Medlemskap i Parat-Ung og ParatPensjonist har ikke betydning i denne sammenheng. Siste revisorbekreftede medlemstall
(normalt 1. juli) forut for innkalling til landsmøtet legges til grunn ved tildeling av delegater.
Studenter, lærlinger og passive medlemmer inngår ikke i beregningen av medlemstall. De
som vil la seg representere på landsmøtet må innen 1. august varsle sekretariatet om sin deltakelse. I varselet skal det fremkomme hvor mange
medlemmer de representasjonsberettigede representerer, og hvor mange delegater de vil stille med. Navn på deltagerne må være sendt inn til
sekretariatet før 1. september.

Kontingent for 2012
Hovedstyret har vedtatt nye maksimalsatser for
kontingent, gjeldende fra 1. januar 2012.
Kontingenten til Parat for 2012 er 1,2 prosent,
maksimalt 386 kroner per måned. For
medlemmer i BYEM (Parat Media, Tannhelse
sekretærenes Forbund, og Parat Nav) er
kontingenten 1,4 prosent, maksimalt 451 kroner
per måned. Kontingenten skal trekkes av all
lønn og faste tillegg, men overtid skal ikke være
med i trekkgrunnlaget. For ikke yrkesaktive og
ikke yrkesaktive pensjonister er kontingenten
250 kroner per år. Lærlinger og studenter betaler
ikke kontingent.

Chat med Gjensidige
Du kan nå logge deg inn på gjensidige.no og chatte direkte med en
kunderådgiver. Her kan du stille spørsmål om alt som gjelder din forsikring
og få svar umiddelbart.

Parat-butikken er pusset opp
Parat-butikken har fått nytt design og det er enklere å finne frem.
Her kan du bestille profileringsartikler og anerkjente merkevarer
til fornuftige priser. Dersom du har rekruttert nye medlemmer til
Parat kan du også bestille dine premier i Parat-butikken.
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Diett på kurs
Reglene for dekning av diett på kurs i Parat regi har variert i forhold til type kurs.
Nå er regelverket forenklet, og alle får utbetalt 190 kroner når reisetiden utgjør
fem timer eller mer. De samme reglene vil også gjelde temadager og konferanser.
Det er hensiktsmessig at alle med lang reisevei får dekket noe av ekstrakostnadene
til mat under reisen. Det er avgjort at det nå vil bli utbetalt en kostgodtgjørelse på
190 kroner for hver reisevei som utgjør fem timer eller mer. Det vil ikke bli krevet
dokumentasjon for denne kostgodtgjørelsen utover at reisetiden er sannsynliggjort.
Informasjon om dekning av reiseutgifter (ikke diett), overnatting og tapt
arbeidsfortjeneste finner du under beskrivelsen av det enkelte kurs eller konferanse.

Parats regionalpolitiske utvalg (RU)
RU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett
E-post: svanhild.meirud@domstol.no
Åshild Sjøheim, Svolvær Politistasjon
E-post: aashild.sjoheim@politiet.no
Magnus Andersen, Studentsamskipnaden
Tromsø
E-post: magnus.andersen@trollnet.no
Toril Merete Pettersen
E-post: torilmpettersen@hotmail.com.
Karin Henriksen, Finnmark fylkeskommune
E-post: karin.henriksen@ffk.no
RU region midt:
Turid Knudsen, Fylkesrådmannen i
Sør-Trøndelag,
E-post: turid.knudsen@stfk.no
Margrethe Vegsund, Sunnmørsposten,
E-post: Margrete.vegsund@smp.no
Per Ragnar Bjørkedal, NAV
Helsetjenesteforvaltning Hovedkontor,
E-post: per.ragnar.bjorkedal@helfo.no
Jannike Hanssen, Statens vegvesen,
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no
Siri Stinessen Finseth, Sykhuset Namsos,
E-post Siri.Finseth@helse-nordtrondelag.no
RU region øst:
Anne Lunderby Wang, NAV Drift og
utvikling,
E-post: Anne.lunderbye.wang@nav.no
Gunnar Lingjerde, Oslo Skinnauksjoner,

E-post: gunnar.lingjerde@parat.com
Tove Heggum Elshøy, Aftenposten,
E-post: Tove.heggum.elshoy@aftenposten.no
Ole Martin Nodenes, Universitetet i Oslo,
E-post: o.m.nodenes@usit.uio.no
David Pearson, Oslo Univ.sykehus HFRikshospitalet
david.pearson@rikshospitalet.no
RU region vest:
Rune Skaar, Bergen Kommune,
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no
Gro Nondal Buvik, NAV Sogndal arbeid,
E-post: gro.nondal.buvik@nav.no
Berit Opedal Windheim, Hardanger Tingrett,
E-post: Berit.opedal.windheim@domstol.no
Kurt Jarle Salamonsen, Bristow Group, Sola,
E-post: kurt.j.salamonsen@bristowgroup.com
Irene Beyer, Stiftelsen Akvariet, Bergen,
E-post: beyer.irene@gmail.com
RU region sør:
Mari-Ann Bakkelund, Kongsberg kommune
E-post: mariann.bakkelund@kongsberg.
kommune.no
Pål Hermann Seivaag, NAV
E-post: paal.hermann.seivaag@nav.no
Hilde Prestegården, Laagendalsposten
E-post: hilde.prestegarden@laagendalsposten.no
Torild Hildre, Psykiatrien i Vestfold Hf
E-post: torild.hildre@piv.no
Esben Moy, Universitetet i Agder
E-post: esben.moy@uia.no

Parat 2012 - 39

Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Foto: Morten Borgestad

Hvordan har du forsikret
familien din?
Det finnes mange måter å forsikre familien på, men ikke alle er like gode. Som YS-medlem kan du få en familieulykkesforsikring
for bare 91 kroner i måneden. Slik kan du sørge for at familien er forsikret hvis noen i din husstand rammes av en ulykke som
fører til medisinsk invaliditet. Ring Gjensidige på 03100 eller les mer på gjensidige.no/ys.

