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Tap av kompetanse
Midlertidige ansatte er et aktuelt tema
om dagen. Aktualiteten har oppstått som
en følge av vikarbyrådirektivet regjeringen nå har vedtatt å innføre. På mange
måter kan debatten se ut som en konflikt
mellom arbeidsgiversiden, som ønsker
seg en større andel vikarer eller midlertidige ansatte, og arbeidstagere som ønsker
at alle skal få fast jobb.
På et eller annet nivå har sannsynligvis
begge parter rett. Skal vi ha et velfungerende arbeidsliv med nødvendig omstillingsevne bør en andel av arbeidsstyrken
være midlertidig ansatte. På samme måte
vil vi få store problemer med null
arbeidsledighet. Hvor stor del av arbeidsstyrken som må være i form av midlertidige ansatte, vil det være ulike
oppfatninger om, men de omtrent ti
prosentene vi har i dag ligner på snittet i
Europa for øvrig. Samtidig er det ingen
tvil om at fast ansettelse fører til større
trygghet – trygghet til å etablere familie
og få mulighet til å kjøpe bolig, og på
mange måter skaper fast ansettelse stabilitet på flere områder, også på
arbeidsplassen.
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utgis av:

Denne risikoen for svake incentiver i
humankapital er et karakteristisk trekk
ved vikariater ifølge professoren, som
skriver videre at det er kunnskapsbedrifter som driver omstillingen i arbeidslivet
og som gir oss produktivitetsgevinster og
dermed økt velferd.

sin, ifølge førsteamanuensis ved
Handelshøyskolen BI, Linda Lai, som
peker på noen av de samme problemstillingene som Kjell Salvanes. Lai mener
dårlig utnyttelse av kompetanse er negativt både for arbeidstagere og bedriftene
de jobber i. Bedriftene får ikke hentet ut
det medarbeiderne kan og vil gi, og verdiskapningen blir mindre enn
nødvendig.
Med et slikt perspektiv kan kanskje både
arbeidsgivere og arbeidstagere være enige
om at det ikke er ønskelig med en svekkelse av investering i kunnskapskapital.
En innsparing ved for utstrakt bruk av
midlertidige stillinger kan bli en for stor
kostnad på lang sikt.

Mellom 20 og 30 prosent av medarbeiderne sier de ikke får brukt kompetansen
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Professor ved Norges Handelshøyskole,
Kjell Salvanes, tar opp en ny problemstilling knyttet til økt vikarbruk. Han spør
om ikke en større andel midlertidige
ansatte vil føre til svekket kunnskapsnivå. Salvanes skriver at noe av problemet med kortsiktige kontrakter er at de
gir veldig svake incentiver til å investere i
arbeidernes kunnskap fra bedriftens side.
Hvorfor skal en bruke mye ressurser på å
investere i humankapitalen til arbeiderne
når de bare er ansatt i en kort periode?
Det samme gjelder på den andre siden av
arbeidsmarkedet, hvorfor skal arbeidstagerne investere i utdanning og opplæring
generelt når en kan risikere at avkastningen bare er midlertidig?

393

Trykksak

Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
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En grønnere fremtid

PARATs
høgskolekurs
Parat har siden 2005 arrangert mer enn 20 kurs og utdannet over 500 tillitsvalgte i
samarbeid med Høgskolen i Buskerud. Gjennom høgskolen gis tillitsvalgte muligheten
til å ta enkeltkurs eller «Årsstudium for tillitsvalgte», som totalt kan gi 60 studiepoeng.
Side 16

Portrett:

Norge er en miljøsinke, men har et
betydelig potensial.
Side 18

UD begår lovbrudd
Utenriksdepartementet (UD) ser ut til
bevisst å innarbeide rutiner for å omgå
lovens bestemmelser om fast stilling etter
fire års sammenhengende tjenestetid.
Side 21

Jens Johan Orning
Admiralsønn og dommer
i vannpolo.
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Skreddersøm av trucker for næringslivet.
Side 28
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Sykle til Jobben
Arbeidsmiljølovens paragraf 3-4 pålegger arbeidsgiver å vurdere tiltak for mer
fysisk aktivitet blant de ansatte. Sykle
til Jobben kan være et slikt aktivitetstilbud med start 25. april.
Frem til 15. juni kan deltagerne som er
registrert på sykletiljobben.no
konkurrere med seg selv og kollegaer.
Ved å registrere laget i et av de 20
bransjevalgene, kan deltakerne også
utfordre bransjekolleger til duell. 30
minutter om dagen er hovedbudskapet.
Alle virksomheter kan delta, og hver
virksomhet kan ha flere lag.

Flere ungdommer får hjelp
Tall fra den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT) viser at flere ungdommer
mellom 15-21 år får hjelp til opplæring eller arbeid.
I februar i år var i overkant av 20 000 ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe.
Av disse er nå en tredel i aktivitet (opplæring, arbeid eller tiltak) etter at de ble overført
til OT sist høst. Erfaringsmessig sier fem prosent nei til hjelp. – I flere år slet tjenesten
med å komme i kontakt med målgruppen og rapporterte årlig om at vel 8-10 000
ungdommer i målgruppen var ukjente for dem. Nå er antallet redusert til under 4000
ukjente, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Kilde: Kunnskapsdepartementet

Årets Gründerkvinne

Religion og arbeid

Innovasjon Norge har plukket ut Siri Skøien som årets vinner av
1 000 000 kroner. Hun har utviklet et produkt som kan spare
samfunnet for 250 millioner i året med en teknologi som tenner
lyset når det trengs. Hittil har intelligent belysning basert seg på å
dimme hele veistrekninger
uavhengig av om noen ferdes
der eller ikke. Med bedriften
Comlight har Siri utviklet et
produkt som sørger for lys
der det trengs, når det trengs.
Produktet retter seg mot
parkbelysning, lysløyper og
andre offentlige steder der
det er utendørs belysning. 30
prosent av norske gründere er
kvinner i følge Nærings- og
handelsdepartementet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har gitt ut ei håndbok om religion på arbeidsplassen. Den nye håndboka skal gi
en oversikt over arbeidstakeres rettigheter og plikter.

Kilde: STAMI
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Religion på arbeidsplassen er delt inn i disse temakapitlene:
Bønn i arbeidstida/bønnerom. Religiøse hodeplagg og
symboler. Rett til fri i forbindelse med religiøse handlinger
eller helligdager. Ramadan. Mat og drikke. Arbeidstakeres
plikter. Misjonering
på arbeidsplassen. Språkbruk
og omtale. Kjønn og homofili.
I tillegg inneholder den
metoder og eksempler,
kontaktinformasjon og
aktuelle internettadresser.

SMÅSTOFF

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

Praktisering av nye
sykefraværsregler
Etter at nye regler for oppfølging av sykmeldte ble
innført 1. juli 2011 har myndighetene og
IA-partene nå blitt enige om tiltak som gjør det
enklere å praktisere reglene. Sammen med
IA-partene og Legeforeningen har NAV kommet
fram til en felles forståelse av når det er nødvendig
å avholde dialogmøter på arbeidsplassen, og i
hvilke tilfeller lege skal delta. Arbeidsgivere og
NAV skal vise fleksibilitet når det gjelder møtested
og møteform slik at det blir enklere for legen å
delta. NAV er også i gang med et utviklingsarbeid
for å gjøre arbeidsgivers elektroniske innsending av
oppfølgingsplaner og 9-ukersrapporter så enkel
som mulig. Elektronisk innrapportering direkte fra
HR-system til NAV skal etter planen gjøres
tilgjengelig i løpet av sommeren.
Kilde: NAV

Vikarbyrådirektivet og
arbeidsmiljøloven
Regjeringen har vedtatt at vikarbyrådirektivet
skal innlemmes i EØS-avtalen. Dette innebærer
likebehandling mellom vikarbyråansatte og fast
ansatte. Regjeringen varsler samtidig en
tiltakspakke for å sikre reell likebehandling og en
mer seriøs vikarbyråbransje. Vikarbyråene vil bli
solidarisk ansvarlig for vikarenes lønn, og vil få
plikt til å drøfte innleie med tillitsvalgte.
Faste stillinger skal
fortsatt være hoved
regelen i norsk
arbeidsliv, og direktivet innebærer ingen
liberalisering av
arbeidsmiljøloven,
sier arbeidsminister
Hanne Bjurstrøm.

Erik Chris. Aagaard, Nina Melsom, Kurt Weltzien

Bedriftens personalhåndbok

Boken beskriver rettigheter og plikter i arbeidsforhold
og er et godt hjelpemiddel for alle som har behov for å
orientere seg om regler og lover som gjelder i
arbeidsforhold. Bokens forfattere er advokater i NHO
og er ajourført i forhold til lovendringer og rettspraksis
frem til februar 2012. Boken inneholder også
virksomhetsoverdragelse og EU-rett, allmenngjøring av
tariffavtaler og mangfold og diskriminering.
Forlag: Gyldendal

Viktor Roddvik

Flerkulturelle arbeidsplasser
En veiviser

Forfatteren gir i boken konkrete svar og råd om hvordan
man legger til rette for at den flerkulturelle bedriften
skal fungere optimalt. Mangfold på arbeidsplassen kan
være med på å styrke Norge i det internasjonale
markedet og gi oss et konkurransedyktig arbeidsliv.
Boken forsøker å gi kunnskap om utfordringene
bedriftene møter ved å få innvandrere og utenlandske
arbeidstakere i arbeidsstokken. Hvilke særtrekk ved
norsk lederstil og kommunikasjon om arbeidsoppgaver
skaper utfordringer på flerkulturelle arbeidsplasser?
Hvordan forbereder og forholder en flerkulturell
arbeidsplass seg til norskopplæring, faglig opplæring,
kjønnsroller og kulturelle og religiøse forskjeller?
Forlag: Fagbokforlaget

Birger Wersland

Bedre medarbeider- og utviklingssamtaler

Boken skal fungere som en treningsmanual for ledere og
medarbeidere og forsøker å gi svar på: Hvor fornøyd er
du med medarbeider- og utviklingssamtalene du
gjennomfører? Får du, som medarbeider, maksimalt
utbytte av samtalene, eller er det mer å hente? Hva er
suksessfaktorer og fallgruver i medarbeider- og
utviklingssamtaler? Hvilken hensikt vil du prioritere, og
hvilke mål vil du sette for dine neste samtaler? Hva
innebærer målene for form og innhold på samtalene?
Hvilke ferdigheter vil du selv utvikle for å bidra til bedre
samtaler? Treningsmanualen kan også hjelpe deg til å
fremme egne refleksjoner.
Forlag: Cappelen Damm
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EUs klimakvotesystem
Endringer i klimakvoteloven har vært på
offentlig høring og vil innlemmes i EØSavtalen uten at det gjøres spesielle tilpasninger
for Norge.

Ferskt og sunt eller
bedervet
Årlig kastes det 335 000 tonn mat i
Norge, noe som tilsvarer omtrent en firedel av all mat som produseres. Matavfallet
utgjør verdier for 10 milliarder kroner,
eller 2.000 kroner per nordmann.

Norge har hatt et kvotesystem for industri siden
2005. I 2008-2012 har Norge vært en integrert del
av det europeiske kvotesystemet. Luftfartssektoren ble
inkludert i kvotesystemet fra 2012. Målet er å kutte de globale
utslippene av klimagasser i 2020 tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.
Samlet antall kvoter i EUs kvotesystem vil i 2013 være drøyt 2 milliarder kvoter.
Dette vil bli redusert til om lag 1,7 milliarder kvoter i 2020, eller 21 prosent lavere
enn utslippene i 2005.
Kilde: Miljøverndepartementet

Bedre testing av nyfødte
Nyfødte har i mange år blitt undersøkt for Føllings
sykdom (Fenylketonuri) og hypotyreose. Nå skal den
samme blodprøven benyttes for å avdekke ytterligere
21 svært sjeldne, men også svært alvorlige medfødte
sykdommer.

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås har utviklet en
brikke som festes på matvarer og skal
erstatte dagens datostempling. Den lille
temperaturbrikken viser en riktigere
holdbarhet enn den tradisjonelle datostemplingen ved å måle både tiden og
temperaturen maten utsettes for. Indikatoren som sitter utenpå emballasjen
på matvaren, teller ned antall dager til
holdbarheten er ute.

Alle nyfødte får tilbud om å undersøkes for til
sammen 23 sjeldne, medfødte, arvelige sykdommer.
De blir også undersøkt for medfødt hørselstap. Sjeldne
sykdommer kan nå oppdages på et tidlig stadium, og
nødvendig behandling kan startes umiddelbart. Det er
omtrent ett av tusen barn som blir født med sykdommene det testes for.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet

Flere benytter
Gardermoen
21,1 millioner passasjerer passerte gjennom Oslo
Lufthavn (OSL) i 2011 og flere blir det i 2012. Nå
i februar reiste det 12,4 prosent flere passasjerer
enn på samme tid i 2011. Utland økte antall passasjerer med 13,3 prosent og innland med 11,5
prosent. Størst prosentvis vekst var det på ruten
Oslo-Tromsø, med 24 prosent.

Foto: Norwegan
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Pensjon helt uten aldersgrenser
Pensjon er et tema i vinden. Nesten daglig blir vi matet med
informasjon fra media om begreper som ny fleksibel
alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, privat
pensjonssparing, privat AFP og offentlig AFP, innskuddspensjon
og ytelsespensjon, tilleggspensjon og grunnpensjon og sikkert
mange andre varianter også.

vi fortsatt en lovfestet aldersgrense i arbeidslivet på 70 år. Det vil
si at den enkelte kan, hvis de ønsker det selv, jobbe til man fyller
70 år. Arbeid etter fylte 70 år betinger fortsatt at arbeidsgiver
aksepterer det. Samtidig som denne lovfestede bestemmelsen
fortsatt gjelder, har vi altså fått en ny fleksibel alderspensjon fra
folketrygden hvor man kan tjene opp pensjon til og med 75 år.

Vi blir konfrontert med hvor lenge vi må jobbe for i det hele tatt
å få en pensjon å leve av, og vi får høre om hvor viktig det er å
ikke ta ut pensjon, eller i noen tilfeller også hvor viktig det er å
ta ut pensjon. Hvilken pensjon det er snakk om, er det mest
sannsynlig ikke enkelt for 99 prosent av allmennheten å forstå. I
det hele er sammenhengene, avhengigheter og ulikheter i de
ulike pensjonsordningene lite tilgjengelig for de fleste.

Dette er et sentralt og viktig element i den nye alderspensjonen,
og innebærer i realiteten at det i dag ikke lenger er snakk om en
fast pensjonsalder. I dette systemet er den flytende og individuell,
i intervallet 62 til 75 år. Problemet er
imidlertid at vi som arbeidstakere er prisgitt aksept fra den enkelte arbeidsgiver i
forhold til om vi kan få jobbe etter vi har
blitt 70 år.

Parat har gjennom drøye to år hatt et spesielt fokus på
pensjonsområdet og gjennom denne tiden bygget opp
kompetanse på området som gjør oss bedre i stand til å forstå og
gjøre de beste valgene for våre medlemmer når vi blir utfordret
på det.
I den nye fleksible alderspensjonen har vi alle vår individuelle
pensjonsbeholdning. Størrelsen på beholdningen er avhengig av
hvor lenge vi har jobbet og spart til denne. Ved å arbeide kan vi
spare til vår egen beholdning opptil vi blir 75 år gamle. Jo lenger

		
Vi blir konfrontert med hvor
lenge vi må jobbe for i det hele tatt å få
en pensjon å leve av
vi venter med pensjonsuttaket, desto mer penger får vi å fordele
på de gjenværende årene vi lever. Velger vi derimot å begynne
tidligere med å tære på vår egen beholdning, ja da blir det
mindre å fordele på flere år som vi har igjen å leve.
For at vi skal jobbe lenger, noe samfunnet både ønsker og krever,
er det lagt inn elementer av både tvang og lokkemidler i
ordningen. Tvangstrøyen heter levealdersjustering og innebærer
at vi, avhengig av den gjennomsnittlige levealderen for vårt
årskull, må jobbe lenger for å få ut visse nivåer på alderspensjon
fra folketrygden. Lokkemidlet er at vi kan få betydelig mer ut fra
ordningen om vi jobber lenger og dermed sparer til
beholdningen.
Tradisjonelt har pensjonsalderen vært 67 år. Fra den alderen
hadde man rett på alderspensjon fra folketrygden. Samtidig har

Siden det ikke er en sammenheng mellom
pensjonsordningen og dagens lovestede aldersgrense på 70 år, mener
jeg vi må arbeide for å få endret
denne. Vi kan se for oss flere
løsninger. Den ene innebærer at
aldersgrensen oppløses. Med andre
ord at vi kan arbeide så lenge vi
vil, forutsatt at vi oppfyller vilkårene i våre individuelle arbeidsavtaler med arbeidsgiver. En slik
løsning vil understøtte arbeidslivets behov for arbeidskraft, som
bare vil forsterke seg i årene som
kommer. Den andre løsningen
kan være å heve dagens aldersgrense fra 70 til 75 år. Det vil
gjenopprette sammenhengen mellom
pensjonssystemet og aldersgrensen i
arbeidslivet.
Det er flere innvendinger mot å gjøre det
jeg løfter opp som ønsker her, men de har
jeg verken lyst eller plass til å presentere her.
Som medlemmer i Parat er imidlertid dere
hjertelig velkommen til å gi uttrykk for
eventuelle innvendinger eller støtte!

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat
Parat 2012 - 7
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Reisende

tillitsmann
Admiralsønnen Jens Johan Orning pleier kunderelasjoner i American Express Business Travel. Han er internasjonal dommer i
vannpolo, ivrig supporter av kanarifuglene i Lillestrøm og medlem av hovedstyret i Parat.
Av: Sigurd Aarvig

Med et smil så stort at han har
smilerynke i neseroten, sitter Jens Johan
Orning innerst inne i det åpne
kontorlandskapet, omgitt av LSK-flagg
og bilder av sine seks barn og tre
barnebarn. Han må passe perfekt til
jobben med å pleie kunderelasjoner i
American Express Business Travel, så lett
som det er å prate med ham. Samtalen
vår åpner med idrett og popmusikk, på
grunn av to bilder som står ved siden av
kontorpulten. På det ene poserer han
sammen med den tidligere Liverpoolspilleren Peter Beardsley, på det andre
med gitaristen Patrick Simmons fra
Doobie Brothers.
– Beatles, Eagles og Doobie Brothers er
favorittene mine!

Foto: Privat

Leder av vannpoloutvalget i Norges
Svømmeforbund
Når det gjelder idrett, er det først og
fremst vannpolo som opptar den
tillitsvalgte for rundt 35 Paratmedlemmer i American Express Norge.
Han falt for denne ballsporten da han
som 16-åring tilbrakte et år på high
school i California, et år han ikke ville
vært foruten. Nå er han ikke lenger aktiv
spiller, men har vært internasjonal
dommer i vannpolo siden 1995.
Dessuten leder Orning vannpoloutvalget

i Norges Svømmeforbund og er
dommerinstruktør.
– Vannpolo er et spennende lagspill,
hvor du må tenke taktisk. Men Norge er
lillebror i denne idretten med våre 250
aktive spillere i åtte klubber, forteller
han.

		
Det verste jeg vet,
er urettferdighet og folk som
ljuger. Da må noen si fra

Ellers følger han godt med i både engelsk
fotball og Lillestrøm Sportsklubb.
Gulfargen på supporterutstyret til
kanarifansen lyser godt opp rundt
skrivebordet hans.
Morgenfugl
57 år gamle Orning er ulastelig
antrukket i mørk blå dress,
blankpussede, svarte sko og lyseblå
skjorte med mansjettknapper.
– Jeg fikk sydd 26 skjorter da jeg var i
Thailand, alle med hull til
mansjettknapper. Det er slutt på slips nå,
men mansjettknapper vil jeg ha, sier han.
I dag er det to små isbjørner i sølv som
Parat 2012 - 9
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holder mansjettene sammen, men han
forsikrer at han også har mange andre
varianter. Han er en morgenfugl. Klokka
05.30 setter Orning seg i bilen hjemme i
Drøbak. En halv time senere er han på
kontoret i Mariboes gate i Oslo, hvor
han arbeider til klokka tre. Er det mye å
gjøre, fortsetter han å jobbe hjemme om
kvelden.
– Jeg er oppe ved fem–seks-tiden også i
helgene. Å sitte med en kaffe og beina på
bordet, da nyter jeg livet.
Han stortrives i Drøbak med akvarium,
lutefiskmuseum og Oslofjorden rett
utenfor. Strandkanten ligger bare fem
minutter fra huset hans. Men de første
15 leveårene tilbrakte han i Bergen, hvor
han begynte med idrett i Bergen
svømme- og livredningsklubb (BSLK).
– Jeg var en habil svømmer i 12–13-års
alderen, forteller han.
Etter oppholdet i USA gikk han på
Bjørkelangen videregående skole og
spilte vannpolo i Skedsmo, en av landets
beste klubber i denne idretten. Orning
var aktiv i vannpolo i over 20 år.

		
Jeg er oppe ved fem–
seks-tiden også i helgene. Å sitte
med en kaffe og beina på
bordet, da nyter jeg livet.
– Jeg spilte min siste kamp i Allsvenskan
i 2006. Nå er jeg for gammel. Men alle
ungene mine har spilt vannpolo, og den
yngste er på juniorlandslaget.

transfusjonsassistent i Saniteten i Troms.
– Jeg hadde et fantastisk år på
Setermoen, hvor jeg lærte mye om
førstehjelp. Jeg fisket i Altevann og
deltok i mye. Noen klager over å bli
sendt til Nord-Norge, men du får det
ikke bedre enn du gjør det til selv.
Under militærtjenesten var han også
leder av Bardu Unge Høyre. Senere har
han hatt verv i både Høyre og
Fremskrittspartiet. Som student var han
tillitsvalgt for studentene på
forberedende prøver og satt i styret for
Den Konservative Studentforening. Han
begynte å studere jus, men var engasjert i
så mye at han ikke fullførte studiet.
Blant annet satt han på samme tid i Fet
kommunestyre.
– Jeg har alltid vært et
organisasjonsmenneske, fordi jeg har
meninger om det meste. Det verste jeg
vet, er urettferdighet og folk som ljuger.
Da må noen si fra!
Da han senere var medlem av utvalget
for oppvekst og kultur i Ås kommune,
var han med på å forhindre at Follo
barne- og ungdomsskole for elever med
store lærevansker ble nedlagt som
interkommunal skole.
– Under behandlingen av den saken
lærte jeg hvor viktig voteringsrekkefølgen
er. Vi stemte først over et forslag fra SV
som jeg ikke var for. Men jeg visste at det
ikke ville få flertall, og jeg stemte for det
likevel. Resultatet ble at vi fikk støtte fra
SV-representantene da vårt forslag kom
opp, slik at det ble vedtatt.

I Saniteten
Både faren og bestefaren hans var
offiserer i marinen, men den
karriereveien var uaktuell for unge Jens.
– Jeg er både plattfot og fargeblind!

Reiseleder for amerikanere i Sovjet
Interessen for reiseliv ble vekket tidlig.
Da han var rundt ti år, tok en onkel ham
med på en tur med en gruppe
amerikanere. I en treårsperiode på
slutten av 1970-tallet jobbet Orning som
reiseleder for amerikanske turistgrupper i
Norden og Sovjet. Så begynte han i
Winge Reisebureau og senere i BergHansen Reisebureau, hvor han i mange
år ledet byråets avdeling i Bergen.

I stedet avtjente han verneplikten som

I 2000 begynte Orning i Smart

Han har fem døtre og en sønn, som er i
alderen fra 15 til 26 år. For tiden bor tre
av døtrene hjemme hos sin fraskilte
pappa. Tre barnebarn har han også fått.
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Amadeus, et SAS-eid selskap som etter
noen år kvittet seg med avdelingen han
var ansatt i. Dermed fulgte en tid med
diverse jobber.
– Jeg var lærer på Steinerskolen, jeg
tappet såpe på Lilleborgs fabrikk i Ski,
renset kornsilo i Felleskjøpet og var ellers
mye ute og fisket, forteller han med et
smil.

		
Jeg er medlem av
Isbjørnklubben i Hammerfest.
Siden 2002 har han vært ansatt i
American Express Business Travel, hvor
han har tittelen Client General Manager.
– Jeg har hovedansvaret for å følge opp
kundene våre og sørge for at de har de
beste avtalene med flyselskap og hoteller.
Han ser ikke noen spesielle problemer
med å arbeide i en amerikanskeid bedrift
og merker ingen uvilje hos ledelsen mot
at ansatte er fagorganiserte. Som norsk
representant i European Employee
Forum møter Orning kolleger fra 21
land. Lederne fra USA stiller opp på
disse samlingene.
– Vi blir møtt med respekt. Under
finanskrisen i 2008 til 2009 ble vi godt
ivaretatt, og mange arbeidsplasser ble
reddet ved at vi hadde en god dialog med
ledelsen. Vi har en reiselivsavtale i Parat,
og jeg håper at vi skal få til et tettere
samarbeid mellom reisebyråene, sier
Orning.
Admiralsønn
Jobben medfører en del reiser, noe
bildegalleriet i kontorkroken hans vitner
om. På et av fotografiene har han –
stadig smilende – armen inni kjeften på
en tiger i Thailand.
– Den hadde skarpe tenner. Jeg fikk en
stor rift i armen da jeg tok den ut, men
jeg var advart.
– Hva er ditt favorittreisemål?
– Oscarsborg! Det er så godt å komme
dit. Jeg rusler rundt og tar så mange

bilder av kanonløp og andre ting at
ungene ler av meg. Jeg gleder meg til
påsken, da pakker jeg niste og kaffe i
sekken og drar ut med båten fra Drøbak.

kjenner til også denne delen av
norgeshistorien.

Ikke bare er Orning glad i å fotografere.
Han er også svært interessert i
krigshistorie og krigsminner.
– Bestefaren min var adjutant for kong
Haakon og vendte hjem sammen med
kongefamilien etter krigen. Faren min,
som døde for fire år siden, var admiral. I
16 år etter at han ble pensjonert, jobbet
han i Forsvarsmuseet og lagde oversikter
over forsvarsverk. Bokhyllene hjemme er
fylt med krigshistorie. Nå leser jeg Tor
Bomann-Larsens bok om perioden fra
1928 til aprildagene i 1940.

Religionsundervisning og menneskerettigheter
Orning er i det hele tatt engasjert og
interessert i så mangt. Han har vært
fylkesleder i Humanetisk forbund i
Hordaland og kjørt rettssak mot
skolemyndighetene for misjonering
overfor barn i KRL-faget.
– Jeg reagerte på religionsundervisningen
da den ene datteren min begynte på
skolen i 1997. Saken gikk helt til FNs
menneskerettighetskomité i Genève,
hvor vi fikk medhold i 2004. Det førte
til at KRL-faget ble lagt om, forteller
Orning.

I feriene oppsøker Orning gjerne gamle
forsvarsverk og andre krigsminner over
hele landet, og han er opptatt av at disse
minnene fra krigshistorien blir ivaretatt
og fredet. Barna har vært med på flere av
turene. Han syns det er viktig at de

Han har stilt opp mye for de yngre, og
blant annet jobbet i ungdomsklubb. Det
har også blitt mye kjøring med barna når
de skulle til og fra aktiviteter, og fortsatt
kjører han mye til og fra med
yngstedatteren på 15. Han føler et ansvar

for sine ni etterkommere:
– Det viktigste i livet mitt er at barna og
barnebarna skal ha det bra.
Han har samlet på frimerker og mynter
siden han var en neve stor. Nå samler
han også på isbjørnfigurer og er medlem
av Isbjørnklubben i Hammerfest. Om
sommeren, når det er marked på torget i
Drøbak, liker han å gå på jakt etter
samleobjekter.
I tillegg til bøker om krigshistorie, liker
han å lese krim, særlig av Gunnar
Staalesen. Under en bergenstur i fjor var
Orning med på en bytur med Staalesen
som guide.
– Jeg har bilde av meg selv med ham
også!
Den nyeste interessen er pistolskyting i
Oscarsborg pistolklubb.
– Når jeg er ferdig med vannpolo, skal
jeg skyte mer.

Foto: Privat
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PROFILEN

Advokat og sjakkstrateg
Advokat i Parat, Andreas Moen, bruker all fritid og litt arbeidstid på å spille sjakk, med ett unntak:
Andreas er en sentral fotballspiller når fjerdedivisjonsklubben Fagerborg i år skal klatre på tabellen.
Av: Trygve Bergsland

Andreas Moen er i ferd med å bryte den magiske poenggrensen i
sjakk på 2400 poeng. Dette vil gi ham tittelen internasjonal mester
i sjakk – en tittel som varer livet ut. 2400 poeng betyr at han er
blant de omtrent 2000 beste sjakkspillerne i verden, grundig slått av
Magnus Carlsen med 2835 poeng.
Snart OL i Tromsø
Moen har ligget i overkant av 2300 i rating i mange år, og i fjor
sommer ble det flere poeng under Rethymno International på
Kreta, i spanske San Juan International og nå sist på Reykjavik
Open, der han sikret seg et godt grunnlag for mestertittelen.
– Håpet er å få med meg de siste 6 poengene under San Sebastian
Open. Fremgangen den siste tiden gjør at jeg bør ha en god mulighet til å komme på Norges andrelag til OL i 2014 som arrangeres i
Tromsø, sier Andreas Moen.

– Jeg har lært mye av far, men vinner de fleste slagene, ler Andreas.
– Har Parats medlemmer noen fordel av å benytte en advokat som
bruker så mye tid på sjakk?
– Det er flere likheter med jobben som advokat og sjakkspiller. Jeg
må ha en strategi både på jobb og under sjakkspillet for å kunne
vinne. Strategien med å sette motstanderen sjakk-matt har paralleller som kan ligne på en dag i retten. Sjakken har også lært meg å
tape. Hva jeg lærer mest av, å vinne eller tape, er jeg usikker på, sier
Andreas Moen.

Sjakkekspert i Nettavisen, Leif Erlend Johannessen, mener Moen er
et levende eksempel på at det går an å oppleve stor fremgang på
sjakkbrettet også etter fylte 30 år.
– Hans resultater siste året bør være en inspirasjon for alle som vurderer å satse på sjakk i «moden» alder, skriver Leif Erlend
Johannessen på egne nettsider.
Har oppnådd resultater
Andreas har brukt mye tid på sjakk fra 2008 og frem til i dag.
– Jeg vant miniputtklassen (delt) og NM for ungdom i 1990 og har
vunnet Nordisk mesterskap for ungdom i 1999. Hittil har jeg deltatt i 25 norgesmesterskap, nå i sommer blir det 26. Har også vært
med og spilt VM for landslag under 16 år. Fra jeg var 12 år og frem
til 2008 ble det mindre sjakkspill. Jeg var med, men var opptatt av
mye annet. Fra 2008 har jeg satset systematisk på sjakk. Det året
reiste jeg rundt sammen med en kamerat og spilte sjakk i to måneder. Jeg har også lagt om spillestilen og jobber nå mye med åpningsteori, sier Andreas Moen.
Født sånn, eller blitt sånn
Ole Christian Moen, far til Andreas, har vært blant landets beste
sjakkspillere i mer enn 40 år. Han vant junior-NM i 1970 og fire år
senere debuterte han på det norske OL-laget, og samme år tok han
sitt første NM-gull med Oslo Schakselskap (OSS). I perioden 1977
til 1989 vant Moen ti gullmedaljer med OSS.

Fakta om sjakk
Norges Sjakkforbund (NSF) organiserer omtrent 110
klubber og 2600 medlemmer over hele landet. NSF er
medlem av Nordisk Sjakkforbund, European Chess Union
og verdenssjakkforbundet FIDE.
Fédération Internationale des Échecs (FIDE), eller
Verdenssjakkforbundet, er en internasjonal organisasjon
som forener de ulike nasjonale sjakkforbundene i verden.
Den høyeste FIDE-ratingen som er oppnådd er 2851 som
Garry Kasparov hadde i juli 1999 og januar 2000.
Kilder: sjakk.no/Norsk Sjakkblad/Nettavisen
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Økonomiske sammenhenger
Sjeføkonom i YS, Helle Stensbak, holdt et innlegg på Parats tariffkonferanse om økonomiske sammenhenger og økonomiske forutsetninger for lønnsoppgjøret. Stensbak forklarer hvorfor frontfagene kommer først og i tillegg forskjellene på konkurranseutsatt og skjermet sektor.
Av: Trygve Bergsland

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har
beregnet at gjennomsnittlig lønnsvekst i 2011 ble på 4,3 prosent.
Overhenget til 2012 er anslått til 1,25 prosent.
– Reallønn etter skatt økte i gjennomsnitt med 3 prosent fra 2010
til 2011, mot 1,1 prosent året før, sier Helle Stensbak.
Frontfagsmodellen og lønnsdannelsen
De første som skal forhandle lønn er partene i bedrifter som
konkurrerer på verdensmarkedet. Den nominelle rammen
(bruttolønn før skatt målt i kroner og øre) som kommer ut av disse
forhandlingene, skal alle andre parter i lønnsoppgjøret innordne seg
etter, betegnet som frontfagsmodellen.
– Frontfagsmodellen er ikke laget for å ta hensyn til frontfagene,
men for å ta hensyn til norsk økonomi, det vil si til alles beste.
Problemet i lønnsdannelsen er at vi kan bli forblindet i den
«nominelle tåka», fordi lønnsoppgjøret må skje i nominelle kroner.
Norge er en liten, åpen økonomi, og en stor del av det vi «lever av»
handles mellom oss og andre land. Det betyr at valutakursene og
økning i verdensmarkedsprisene er med på å påvirke realinntekten,
sier Helle Stensbak.
Teorien bak frontfagsmodellen
På 60-tallet utviklet Odd Aukrust hovedkursteorien (Aukrustmodellen), en teori for prisutvikling og inflasjonsmekanismen, som
sier hvor realinntekten vil ligge på lang sikt.
– Hovedkursteorien er det teoretiske fundamentet for
frontfagsmodellen. Et viktig resultat i modellen er at lønnsveksten
på lang sikt bestemmes av produktivitetsveksten hjemme og
endringer i valutakurser og prisnivå ute, sier Helle Stensbak.
Aukrusts innsikt om inflasjon
I en liten økonomi som har utstrakt handel med andre land er det
både innenlandske og utenlandske drivere bak prisutviklingen.
– Prisveksten i de ulike bransjene vil bestemme utviklingen i
bransjens størrelse, og dermed næringsstrukturen. Prisveksten
påvirker fordelingen av landets totale produksjonsressurser på de
ulike bransjer, som utdanning, matproduksjon, forsvar, helse,
varehandel og vareproduksjon. Ulik prisutvikling i ulike bransjer vil
derfor forrykke størrelsesforholdet mellom bransjene og det blir
viktig for oss at bruken av våre samlede ressurser er godt fordelt.
Prisene utgjør en kraftig mekanisme som styrer hva arbeidskraften
trekkes mot og usunn prisutvikling kan føre til uheldige
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utviklingsbaner for næringsstrukturens sammensetning, sier Helle
Stensbak.
Aukrust delte produksjonssiden i økonomien opp i to sektorer:
konkurranseutsatt og skjermet sektor.
– Konkurranseutsatt sektor består av bedrifter som selger sine varer
på verdensmarkedet. Skjermet sektor omfatter bedrifter som selger
sine varer internt i et valutaområde, uten konkurranse fra bedrifter
som produserer under andre valutaer, til andre prisnivåer og til
andre inflasjonsrater. Prisnivået i et land bestemmes av prisene både
i skjermet og konkurranseutsatt sektor. Men, og her er et viktig
men, skjermet sektor mangler en viktig prisdempende mekanisme
som konkurranseutsatt sektor ubønnhørlig må ta innover seg.
Innenlandsk pris- og lønnsvekst vil særlig ramme konkurranseutsatt
sektor, øke ledigheten og skrumpe sektoren, sier sjeføkonomen.
Løsning
Frontfagsmodellen er en regel for lønnsdannelsen, der
konkurranseutsatt sektor bestemmer hva vi tåler av veksttakt i det
nominelle lønnsnivået.
– Hvor mye vi tåler i lønnsvekst bestemmes av
produktivitetsveksten. Denne veksttakten forplanter seg i lønninger
og priser i skjermet sektor. Frontfagsmodellen beskytter dermed
næringsstrukturen og åpner for å ta ut økt velferd fra
produktivitetsveksten. Det bidrar til at reallønnen, som er den som
uansett realiseres på sikt, blir så høy som mulig. Den sikrer at vi får
et næringsliv som øker verdiskapingen og sikrer at vi ikke får en
overdimensjonert offentlig sektor, sier Helle Stensbak.

Sjeføkonom i YS, Helle Stensbak

PARAT UNG

LAUS jobb

Ungsamlinga på Sommarøy finn stad
5. til 7. juni, og er open for alle Paratmedlemmer under 35 år.

Fast jobb er det mange som snakkar om, og fast tilsetting er ikkje berre hovudregelen i arbeidsmiljølova, det er også idealet i samfunnet. Utan fast jobb får du neppe lån i banken om du treng bolig eller
bil. Du får kanskje ikkje mobilabonnement eingong.
Av: Heming Welde Thorbjørnsen, leder av Parat UNG

Alle er samde om at fast jobb er bra, og at
det er fast jobb alle skal ha. Laus jobb er det
ingen som vil snakka om. Dei kallar det
«midlertidig», «prosjektbasert», «vikariat»
eller «engasjement». Eg kallar det usikkert,
utilstrekkelig og uetisk. Med eit laust
arbeidsforhold er det fort gjort å plutselig bli
arbeidslaus, noko eg sjølv har fått erfara
fleire gonger. Etter at eg var ferdig med
utdanninga mi, tok det over fem år før eg
fekk fast jobb - og i mellomtida hadde eg
fleire lausjobbar enn eg kan hugsa. Den eine
sjefen etter den andre la hovudet på skakke
og sa «me skulle gjerne hatt deg her ei stund
til altså, men ...» Og sjølv om eg hadde stort
sett hadde inntekt og råd til mat og klede,
hadde eg ikkje høve til å få banklån – og
ikkje nokon garanti om når eg neste gong
skulle bli gåande i fleire veker utan arbeid og
inntekt.
Det er heilt sikkert mange av dykk som har
liknande erfaringar, for på landsbasis er over
åtte prosent av arbeidsstokken tilsett i lause
arbeidsforhold. Veldig mange av desse er
tilsette i vikar- eller bemanningsbyrå, og
veldig mange av desse lause tilsettingane
skulle etter lova vore faste. Det er nemlig
ikkje utan vidare lov å tilsetta laust, det skal

vera unntaket. Det er etter arbeidsmiljølova
fem situasjonar som gjer det lov å tilsetta
laust: - når ein person skal jobba ein
avgrensa tidsperiode med noko som verksemda til vanlig ikkje driv med:
• Når det er vikariat,
• Når det er ein praksisplass,
•N
 år det er eit arbeidsmarknadstiltak
i regi av NAV,
• For utøvarar, trenarar, leiarar og dommarar
innanfor organisert idrett.
«Åja», tenker du nå. «Då er eg lovlig tilsett,
for i kontrakta mi står det at eg er vikar». Ja,
kanskje det. Men det at kontrakta seier at
du er vikar, tyder ikkje alltid at du faktisk er
det. For du er berre vikar dersom du gjer ein
annan person sin jobb! Eller lengre forklart:
Dersom Anne er fast tilsett, og skal ha barselpermisjon, kan Bjarne vera vikar det året i
Anne si stilling. Viss Cato blir sjuk, kan
Dina vera vikar for han mens han er borte.
Og Erik kan vera ferievikar for både Frida
og Gunnar på ein gong. Men Håkon, som
er tilsett som «vikar» i tre månader gjennom
byrå, av di firmaet han jobbar i treng fleire
folk og vil se om han er rett
person i stillinga – han er ulovlig tilsett. Han
skulle hatt fast jobb og prøvetid.

I staten er det eit par ekstra vilkår som kan
gi rett til tidsavgrensa tilsetting, for eksempel
at eininga har eit tidsavgrensa behov for
ekstra arbeidskraft eller at arbeidet ikkje er
fast organisert (til dømes i nyoppretta direktorat). Desse ekstra hòla i sikringsnettet til
arbeidstakaren gjer diverre at staten er ein av
dei verste arbeidsgivarane når det kjem til
ulovlig bruk av lause tilsettingar.
Lause tilsettingar er Parat si flaggsak i 2012,
og Parat UNG held også fokus på dette
temaet i år. Mellom anna blir det faglige
temaet for ungsamlinga nettopp dette. Bli
med til Sommarøy i juni, og lær meir om
kva du har krav på!
Kontaktinformasjon
Leder av Parat UNG, Heming Welde
Thorbjørnsen, kan kontaktas på e-post:
heming@copyleft.no, alternativt: ung-styret@parat.com.
Parat UNG finner du på Facebook og på
Twitter (@ParatUng_YS)
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UTDANNING

PARATs
høgskolekurs
Parat har siden 2005 arrangert mer enn 20 kurs og utdannet over 500 tillitsvalgte i samarbeid
med Høgskolen i Buskerud. Kurstilbudene har blant annet bestått av arbeidsrett, prosjektledelse
og personalledelse, og har gitt tillitsvalgte 10 til 15 studiepoeng for hvert gjennomført kurs.
Av: Trygve Bergsland

Gjennom Høgskolen i Buskerud gis tillitsvalgte i Parat
muligheten til å ta enkeltkurs eller «Årsstudium for
tillitsvalgte», noe som kan gi totalt 60 studiepoeng. Studiet skal
gi grunnleggende og generell kunnskap om sentrale forhold
ved rollen som tillitsvalgt.
– Høgskolen har som mål at utdanningen skal gi god kunnskap
om det lov- og avtaleverket som regulerer arbeidslivet. I tillegg
omfatter utdanningen forhandlingsbestemmelser og innsikt i
menneskelige prosesser og relasjoner knyttet til arbeidsmiljø,
organisering og endring. Skolen legger stor vekt på utvikling av
endringskompetanse, sier Randi Bjørnstad, kurs og
oppdragsansvarlig ved Høgskolen i Buskerud.
Selvstudium kombinert med samlinger
Årsstudiet kan inngå som en del av en bachelorutdanning eller
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som påbygning dersom man allerede har fag fra universitet eller
høgskole.
– Studieprogrammet består av samlinger, individuelt arbeid og
samarbeid i grupper. På samlingene gjennomfører vi
forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, veiledning og
andre pedagogiske prosesser. Mellom samlingene legges det
opp til kontakt både mellom deltakere og mellom veiledere og
deltakere der fokus er rettet mot deltakernes selvstudium og
oppgaveskriving, sier Randi Bjørnstad.
Opptakskrav
Minimumskravene for opptak er generell studiekompetanse.
– Dersom den tillitsvalgte ikke har generell studiekompetanse
har vi mulighet til å foreta en vurdering ut i fra
realkompetanse. Mange får godkjent studiekompetanse ut i fra

dokumenterte forkunnskaper og erfaring fra praktisk arbeid,
sier Randi Bjørnstad.
Trygge og gode tillitsvalgte
Hele studieprogrammet bygger ifølge skolen på en modell der
teoretisk kunnskap sees i forhold til problemstillinger den
tillitsvalgte møter i sin daglige arbeidssituasjon.
– Parat legger vekt på at studiet skal bidra til at tillitsvalgte skal
kunne gjøre en enda bedre jobb for medlemmene ute i
bedriftene. For mange tillitsvalgte vil utdanningen i tillegg være
karrierefremmende i forhold til andre stillinger eller gi endring
av ansvarsforhold og jobbinnhold, sier Tove Løhne,
opplæringsansvarlig i Parat.
Opplæringsansvarlig i
Parat, Tove Løhne.

Obligatoriske emner:
• Human Resource Management
– ledelse av menneskelige ressurser (15 studiepoeng)
• Grunnleggende arbeidsrett (15 studiepoeng)
• Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser
(10 studiepoeng)
Valgfrie emner:
• Prosjektledelse (10 studiepoeng)
• Tariffavtaler og lønnsdannelse (10 studiepoeng)
• Coaching (10 studiepoeng)
• Arbeidsrett – virksomhet i endring (10 studiepoeng)

To tillitsvalgte som har gjennomført kurs i
arbeidsrett:

Hilde Margrete Bjørklund

Kurs og
oppdragsansvarlig ved
Høgskolen i Buskerud,
Randi Bjørnstad.

Høgskolen i Buskerud
Skolen tilbyr 18 ulike bachelorutdanninger og elleve
spesialiseringsområder som mastergrad. I tillegg har
høgskolen ulike årsstudier. To av mastergradene som tilbys
er i samarbeid med Stevens Institute of Technology,
Pennsylvania College of Optometry og Glasgow
Caledonian University. En av mastergradene tilbys i
samarbeid med Universitetet i Oslo.

er hovedtillitsvalgt i Cappelen
Damm. Hilde er cand.philol.
med nordisk hovedfag, en
akademisk grad i historiskfilosofiske fag.
– Jeg har nå nettopp
gjennomført et kurs i arbeidsrett
som har gitt meg 15 nye
studiepoeng. Kurset ble
arrangert fra oktober i fjor til
januar i år, og ble avsluttet med
hjemmeeksamen over fire dager. Jeg har lært masse nytt, og i
regi av Parat har jeg nå gjennomført en ferdig årsenhet som
gir meg til sammen 60 studiepoeng. Det blir mye i perioder,
men det har gått bra og vi får dekket alle kostnader av
Parat, sier Hilde Margrete Bjørklund.

Jo Hoel er hovedtillitsvalgt i
Gardermoen Fuelling Services.
Jo har paragraf 20-fagbrev.
– Jeg har ikke videregående
utdannelse og kurset i
arbeidsrett er mitt første
høgskolekurs, og mine første 15
studiepoeng. Det har vært
krevende og føler at jeg ikke har
hatt helt kontroll, men eksamen
gikk bra. Uten tillitsvalgtrollen
tror jeg ikke jeg ville fått
samme tilbudet, sier Jo Hoel.
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MILJØ

Leder i Norsk Industri og
leder i regjeringens utvalg for
økosystemtjenester, Stein
Lier-Hansen.

En grønnere fremtid
Miljøvern og det vi kaller «grønn økonomi» er aktuelt og viktig i forhold til verdens framtidsutsikter. Mange er enige i at mye må gjøres, men viljen til å iverksette kostbare tiltak er det verre med.
Norge har potensial, men gjør alt for lite.
Av: Trygve Bergsland. Foto: Erik Norrud

Internasjonalt er det økt fokus på grønn økonomi, med andre ord et
ønske om omstilling av økonomien i en mer miljøvennlig retning.
Econ Pöyry har utarbeidet en rapport på vegne av blant annet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) der definisjon av grønn
økonomi samsvarer med FNs miljøprogram UNEP. Kort fortalt går
dette ut på at grønn økonomi blir et middel til å fremme bærekraftig
utvikling ved at man får alle land til å velge grønnere strategier for sin
utvikling. Et viktig delmål er å vri mer av energiforbruket bort fra
fossile brensler som olje, gass og kull til fornybar energi som vindkraft,
vannkraft, bioenergi, bølgekraft, solenergi og jordvarme (geotermisk
energi).
Miljø må kostnadsberegnes
Grønn økonomi skal derfor ikke være en nisje, men en økonomi der
naturkapital og miljøkostnader er verdsatt og integrert i økonomien
som helhet. En grønn arbeidsplass er derfor produksjon og
verdiskaping innenfor en økologisk bærekraftig ramme. Grønne
arbeidsplasser kan etableres i hvilken som helst bransje eller sektor.
Norge er en miljøsinke
Rapporten til Econ Pöyry viser at vi gjør svært lite her i Norge for å
skape grønn næringsutvikling. Det som kan defineres som grønn
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økonomi her i landet utgjør maksimalt 2 til 4 prosent av brutto
nasjonalprodukt. Econ Pöyry anslår at vi i 2008 hadde en maksimal
verdiskaping på 96 milliarder, og at 89 000 personer var ansatt i
grønne næringer det året. I forhold til målekriteriene når det gjelder
karbonutslipp, kommer transportsektoren og petroleumssektoren
dårlig ut (petroleumssektoren scorer imidlertid godt på energi
effektivitet), mens særlig fornybar energi- og helsesektoren kommer
godt ut. Tjenesteleverandørene kommer generelt også godt ut av
målingene som følge av lite utslipp.
Muligheter som ikke utnyttes
Rapporten peker på at Norge har store muligheter knyttet til å
fremme innovasjon, konkurransekraft og en kunnskapsøkonomi
knyttet til ressurseffektivitet og miljø. Dette vil innebære innovasjon
og nytenking i både ressursbaserte og tjenestebaserte næringer. Norge
er rikt på ressurser som er viktig i en grønn økonomi. Ren energi
(vannfall, vind, biomasse), mat (havbruk) og materialer (metaller,
skog). Norge har derfor en god ressursbase for en grønn økonomi der
petroleumsnæringen eventuelt reduseres i forhold til i dag. Som et
eksempel vil en kraftig øking i elektrifisert transport redusere Norges
klimagassutslipp betydelig og løse luftforurensningsproblemene vi i
dag opplever i en rekke norske byer.

En trist fremtid
OECDs «Environmental Outlook to 2050» som nylig ble lagt frem,
tegner et mørkt fremtidsbilde med mindre vi setter i verk flere tiltak.
Siden 1970 har verdens befolkning doblet seg, mens verdens
økonomien er blitt mer enn tre ganger så stor. Veksten har trukket
mange mennesker ut av fattigdom, men den har også vært ujevnt
fordelt og forårsaket store skader på miljøet. Uten en ny politikk
beregner OECD at veksten i befolkning, produksjon og forbruk vil
føre til at klimagassutslippene øker med 50 prosent til 2050. Da vil
temperaturen kunne øke med 3 til 6 grader i løpet av århundret, mens
det internasjonale målet ligger på 2 grader. Beregningene viser at
naturmangfoldet vil bli redusert med 10 prosent frem til 2050.
Mange flere mennesker vil oppleve vannmangel og mange flere
mennesker vil dø av lokal luftforurensning.

gjennom klimagassavtalene og NOx-avtalen. NOx er en felles
betegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. Utslipp bidrar til
luftveissykdommer, til dannelse av ozon nær bakken og til dannelse av
sur nedbør.
Regjeringen innførte en NOx-avgift på 15 kroner per kilo utslipp fra
1. januar 2007, men besluttet at virksomheter kunne få avgiftsfritak
dersom de lot seg omfatte av en miljøavtale med staten om NOxreduserende tiltak med fastsatte mål frem til 2010. Avtalen ble deretter
fornyet av miljøverndepartementet og 15 næringsorganisasjoner, og
skal sikre at Norge reduserer sine årlige NOx-utslipp med 16 000
tonn innen utgangen av 2017.

Fordelig av energiforbruk

Environmental Outlook mener det er mulig å snu utviklingen, men
et hovedproblem er at markedsprisene ikke gjenspeiler miljøskadene
som oppstår ved produksjon og forbruk av varer og tjenester. Verdien
av natur må bli synlig. Det må bli dyrt å forurense, blant annet ved at
vi fjerner subsidier på miljøskadelige produkter.
Utviklingen stopper opp
Aftenposten har pekt på at markedet for «grønn økonomi» har enkelte
grenser. Som eksempel viser de til at verdensmarkedet for produksjon
av utstyr til vindkraft og solenergi er preget av overkapasitet og prisfall.
Prisene har falt 4 til 10 prosent siste halvår og verdens største
produsent av vindmøller, danske Vestas, tapte over 1 milliard kroner i
fjor og har sagt opp over 2000 ansatte, 1300 av dem i Danmark. I
Norge sliter solcelleprodusenten REC (Renewable Energy
Corporation) som sier opp ansatte og legger ned fabrikker. Aften
posten forteller oss at salget av elbiler, en flaggsak for president Barack
Obama, har blitt en flopp og at prisene i det europeiske markedet for
handel med utslippskvoter har kollapset.

Jord- og skogbruk og fiske

Industri, bergverk, elektrisitet,
bygg og anlegg

Olje- og gassvirksomhet

Transport
Mva mv.
Varehandel,
reparasjoner
av kjøretøy mv.

Offentlig forvaltning

Annen tjenesteyting

Her ser du fordelingen på hvilke energikilder vi benytter i
Norge. Kilde: SSB
Fordelig av energikilder - Norsk forbruk
Fjernvarme Kull, koks

Ved, avfall

Elektrisitet
Petroleumsprodukter

Stein Lier-Hansen viser til gode erfaringer med denne type løsninger

Gass

Her ser du hvilke bransjer som forbruker mye energi og
fordelingen av forbruket mellom disse. Kilde: SSB
Statistics on the Web: http://www.iea.org/stats/index.asp

IEA Energy Statistics

Total primary energy supply*
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Klimatiltaksfond
NHO og leder i Norsk Industri og leder i regjeringens utvalg for
økosystemtjenester, Stein Lier-Hansen, sier at de ønsker å bidra aktivt
til å redusere utslippene av klimagasser. Samtidig mener de det er
viktig med internasjonale avtaler for å sikre rettferdige konkurranse
forhold. Ensidige nasjonale utslippskrav i Norge mener de vil kreve
nasjonal finansiering, og de foreslår et klimatiltaksfond. – Store deler
av industrien konkurrerer med produsenter i land som ikke har det
samme kostnadsnivået som i Norge, og som ikke er omfattet av
internasjonale klimaavtaler. Det er dårlig klimapolitikk å legge ned
miljøeffektiv norsk industri for at samme produkter skal bli laget i
andre land med større klimagassutslipp. Det bør derfor inngås en
miljøavtale mellom staten og bedriftene. Vi ønsker et fond som kan
finansiere reduksjonstiltak for å nå nærmere angitte mål avtalt med
industrien, innen frister nedfelt i avtalen. Det kan her etableres
sanksjoner dersom målene ikke nås eller avtalte tiltak ikke
gjennomføres.

3 000

2 000

Oil

1 000

Coal/peat
0
1971

1973

1975

1977
Coal/peat

* Excluding electricity trade.
© OECD/IEA 2011

1979
Oil

1981

1983

Natural gas

1985

1987

Nuclear

1989
Hydro

1991

1993

1995

Biofuels & waste

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

Geothermal/solar/wind

For more detailed data, please consult our on-line data service at http://data.iea.org.

Utviklingen i totalt forbruk av energi – fordelt på ulike energikilder.
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ARBEIDSLIV

Statlig rovdrift
Statens naturoppsyn ble i 2011 tvunget til å akseptere at mange av rovviltkontaktene ble fast
ansatt. Ingen har ennå sett noe til ansettelseskontraktene. De som ikke får fast ansettelse må
fortsette på ett-års tjenestekjøp-kontrakter.
Av: Trygve Bergsland

12. april i fjor fikk mange av
rovviltkontaktene et brev fra Statens
naturoppsyn (SNO), der de har konkludert
med at det ikke lenger er juridisk forankring
for at rovviltkontaktene er tilsatt på
midlertidige tilsettingskontrakter. Ett år
senere har de fortsatt ikke mottatt
informasjon, verken om lønn eller andre
betingelser.
Kontraktørvirksomhet i SNO
Stortingsrepresentant for Høyre, Gunnar
Gundersen, har ved flere anledninger tatt
opp problematiske sider ved SNOs
ansettelsespolitikk med miljøvernministeren
uten å få spesielt gode svar, men som
allikevel kanskje har bidratt til at de nå får
fast ansettelse. – Det er flere problematiske
sider ved SNOs håndtering av oss
rovviltkontakter. Et problem var de
midlertidige stillingene, noe bedre er det
ikke med tjenestekjøp på ettårskontrakter.
Dette er en form for kontraktørvirksomhet,
der mange ikke har andre oppdragsgivere,
og kontrakten ser ut som en fordekt
ansettelsesavtale på elendige betingelser. Vi
jobber på timebasis i lønnsklasse 35. Jobber
vi helger får vi et tillegg på 48 kroner timen
og telefonutgifter dekkes med 15 kroner for
hver sak vi jobber med. Vi er pålagt
ukesvakter og for dette mottar vi 700 kroner
uken, forteller Hans Vidar Nestegard, som
selv er rovviltkontakt med tjenestekjøp på
ettårskontrakt.
Nestegard oppfatter det som om SNO har
innført ansettelsesstopp og isteden tvinger
den som ønsker å ta jobb som rovvilt
kontakt til å registrere eget firma. – Mitt
mål er å bidra til å rydde opp i disse
kontraktene. Det beste er derfor om vi kan
få til et godt og velfungerende samarbeid
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med SNO, sier Hans Vidar Nestegard.
Parat organiserer mange av rovvilt
kontaktene. – Fra vårt synspunkt virker
denne kontraktørvirksomheten helt
uakseptabel. Hadde det samme foregått i
privat virksomhet ville skattemyndigheter
og arbeidstilsyn grepet inn for lenge siden.
Dette er i praksis et ansettelsesforhold der
staten går inn for å spare arbeidsgiveravgift
og feriepenger. De må alle sammen få fast
ansettelse og lønn som står i forhold til
innsatsen på lik linje med andre statsansatte,
sier Per Jostein Ekre, forbundsadvokat i
Parat.
Departementet nekter å besvare
henvendelser
Direktør i SNO, Reidar Andersen, forteller
at stillingen som rovviltkontakt gjennom tid
har blitt utvidet med flere arbeidsoppgaver.
– Vi er underlagt Direktoratet for
naturforvaltning, og saken om ansettelses
kontraktene er sendt fra oss til Miljøvern
departementet, som igjen har sendt den
videre til Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet (FAD). De skal vurdere
innholdet i avtalen til de fast ansatte. Når
det gjelder de som er på kontrakt om
tjenestekjøp, tror jeg ikke vi vil gi dem fast
ansettelse, sier Reidar Andersen.
Underdirektør og personalsjef i Direktoratet
for naturforvaltning, Trine Bakken Watne,
viser til Anne Kirsti Lunde som er
saksbehandler i FAD for denne saken.
– De 158 som var på midlertidige
tilsettingskontrakter ble fast ansatt på
tilkalling i april i 2011. Tjenestekjøp gjør vi
gjennom fjellstyrene og disse omfattes ikke
av avtalen om fast ansettelse, sier Trine
Bakken Watne.

Anne Kirsti Lunde i Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet
bekrefter at hun har saken, men vil ikke
uttale seg.

Statens naturoppsyn
(SNO)
SNO er en del av Direktoratet for naturforvaltning. De er organisert med 12 regionale rovviltansvarlige. Hver av dem har
ansvar for ett eller flere fylker, med over
200 lokale rovviltkontakter. Det er rovviltkontaktene som gjør feltarbeidet knyttet
til skadedokumentasjon på husdyr og
tamrein forvoldt av rovvilt. I tillegg utfører
de bestandsregistreringer av rovvilt.
SNO er dataleverandør til Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.
Datainnsamlingen skjer gjennom artsspesifikke registreringer, gjennom arbeidet
med dokumentasjon av rovviltskader på
husdyr og gjennom kvalitetssikring av tilfeldige observasjoner.

AKTUELT

UD begår lovbrudd
Advokat i Parat, Eva Borhaug, mener utenriksdepartementet (UD) bevisst har innarbeidet rutiner
for å omgå lovens bestemmelser om fast stilling etter fire års sammenhengende tjenestetid.
Av: Trygve Bergsland

Parat har mange medlemmer i UD.
Enkelte er ikke blitt fast ansatt, selv om de
har vært i UDs tjeneste i langt mer enn
fire år. Etter opplysninger fra UD ser det
ut til at hele 30 prosent av norske ansatte
på utenriksstasjonene er midlertidige
ansatte, eller såkalt «lokalt ansatte».
500 uten fast ansettelse
Ifølge underdirektør i personalseksjonen i
UD, Kjell-Gunnar Eriksen, er andelen
ansatte i utenrikstjenesten som er
midlertidige ansatt omtrent 16 prosent,
eller til sammen 255 personer. I tillegg til
dette er 250 norske statsborgere lokalt
ansatt.
– Som lokalt ansatt er man ikke omfattet
av tjenestemannslovens bestemmelser,
men det fremgår av arbeidsavtalene at
norsk lov er gjeldende. Det betyr at
arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse
uansett om man er lokalt ansatt, eller om
man er ansatt midlertidig av UD. Når
UD først tilsetter arbeidstakerne lokalt
slik at de ikke er omfattet av
tjenestemannsloven, og deretter gir dem
en midlertidig tilsetting, er det et forsøk
på å omgå lovens bestemmelser om fast
tilsetting, noe som er ulovlig i seg selv, sier
Eva Borhaug.
Stevner UD for retten
Parats advokat sier de nå vil stevne UD
for retten for å få slutt på denne praksisen.
– Vi har konkret to medlemmer som vil
prøve sine saker for Oslo tingrett. En av
disse var bosatt i Tromsø, men ble først
lokalt ansatt på utenriksstasjonen i
Murmansk i 2007. Deretter ble han
ansatt som visekonsul i 2009, og nå i
august 2012 vil UD avslutte

arbeidsforholdet hans, noe vi mener de
ikke har anledning til ifølge lovverket, sier
Eva Borhaug.
Øyvind Pedersen jobber ved visumavdelingen på utenriksstasjonen i
Murmansk sammen med to andre
nordmenn og fem russere.
– Jeg kommer fra Tromsø og bodde der
frem til jeg begynte her i Murmansk. Som
visekonsul jobber jeg i hovedsak med
visumsøknader. UD ønsker ikke flere fast
ansatte og må derfor ansette folk i
midlertidige stillinger og finner ulike
måter å unngå fireårsregelen på. Jeg har
jobbet fem år for UD, men to av de første
årene var som lokalt ansatt. Nå har jeg
senere vært ansatt i en midlertidig stilling
i tre år, og har fått beskjed om at min
ansettelse opphører i august 2012. Som
erstatning kommer nyansatt fra
utlendingsdirektoratet (UDI), sier Øyvind
Pedersen.
Lang praksis uten lovhjemmel
Eva Borhaug forteller at UD viser til lang
praksis for midlertidig tilsetting på
utenriksstasjonene, men viser ikke
samtidig til noen lovhjemmel for denne
praksisen.
– Parat mener Øyvind Pedersen er ulovlig
midlertidig tilsatt i UD. Han er underlagt
tjenestemannslovens bestemmelser der
hovedregelen er fast ansettelse.
Bestemmelsen er slik at dersom
arbeidsgiver på tilsettingstidspunktet
forventer at arbeidsoppgavene skal
avsluttes innen et bestemt tidsrom, kan de
tilsette midlertidig. Dette er imidlertid
ikke tilfelle for Pedersen. Han har
arbeidsoppgaver av varig art og sammen

med det faktum at han snart har vært
ansatt i til sammen
fem år, har han krav
på fast stilling,
sier Eva Borhaug.

Tjenestemannsloven &
arbeidsmiljøloven
Tjenestemannsloven regulerer stillingsvernet
for ansatte i staten, særlig omtalt i paragraf
3. I likhet med arbeidsmiljøloven (kapittel
14) er tjenestemannslovens hovedregel fast
ansettelse.
Fast ansettelse innebærer at arbeidsavtalen
gjelder inntil den blir sagt opp av en av
partene. Midlertidig ansettelse kan bare
avtales nærmere i angitte tilfeller.
Midlertidig ansettelse innebærer at
arbeidsavtalen opphører av seg selv når
ansettelsestiden er utløpt, eller når det
bestemte arbeidet er avsluttet. Stillingsvernet
er betydelig sterkere ved fast ansettelse enn
ved midlertidig ansettelse.
Fireårsregelen
Arbeidsmiljøloven slår fast at en arbeidstaker
som har vært midlertidig ansatt på grunn av
arbeidets karakter eller i vikariat
sammenhengende i mer enn fire år, skal
anses som fast ansatt. Ansettelsesforholdet
kan godt være sammenhengende i lovens
forstand selv om arbeidstakeren har mindre
avbrudd mellom flere midlertidige
ansettelsesforhold.
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50 år i NAV
15. juli 1961 begynte Bodil Schmidt
i Rikstrygdeverket, senere NAV. Mer
enn 50 år senere jobber den 69-årige
Schmidt fortsatt, og har ikke tenkt å
slutte med det aller første. I februar
var hun på slottet etter å ha mottatt
Kongens fortjenstmedalje i sølv.
Av: Trygve Bergsland

Flere i arbeid
NAV melder at det i januar i år ble 3400 færre arbeidsledige her i landet.
Arbeidsledigheten er nå nede i 2,8 prosent og er uendret i februar. Dette
er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med tilsvarende tall i samme
periode for fjoråret.
Av: Trygve Bergsland

Ifølge NAV var det ved utgangen av februar registrert 69 500 helt ledige. Det er 10
prosent færre enn på samme tid i fjor. Nedgangen fra i fjor er på 9800 personer, eller
12 prosent.
– I løpet av januar gikk arbeidsledigheten kraftig ned, og etterspørselen etter
arbeidskraft er økende. Dette viser at Norge så langt merker lite til krisen i Europa,
sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Bodil Schmidt er en aktiv dame som i
tillegg til jobb finner tid til verv i Oslo
Røde Kors, sitter i styret i sameiet der hun
bor og interesserer seg for
slektsgranskning.
– Jeg har funnet egen slekt tilbake til
Danmark fra 1800-tallet og Tyskland fra
1600- og 1700-tallet. I min tyske slekt var
det klokkestøpere, og i Oslo Domkirke
henger en klokke de har laget, forteller
Bodil Schmidt.
Slottsbesøk
Arbeids- og velferdsdirektør Joakim
Lystad inviterte Bodil Schmidt sammen
med kolleger til en høytidelig utdeling av
Kongens fortjenstmedalje i sølv og diplom
21. september i fjor.
– Det var en hyggelig markering. Møtet
med kongen 27. februar var veldig
formelt, der vi møtte på slottets store
festsal og ble servert kanapeer og
champagne, sier Bodil Schmidt.

Ledige stillinger
I løpet av januar ble det lyst ut 25 900 ledige stillinger. Dette er en økning på 12
prosent fra januar i fjor. Estimerte tall viser at ledige stillinger innen bygg og anlegg
har økt med 33 prosent det siste året. Også innen helse, pleie og omsorg og innen
barne- og ungdomsarbeid har det vært en kraftig økning i antallet ledige stillinger.
Ved utgangen av januar er det 30 prosent færre arbeidsledige innen bygg og anlegg
sammenlignet med fjoråret. Også innen ingeniør- og IKT-fag har arbeidsledigheten
blitt kraftig redusert det siste året, med en nedgang på 24 prosent.
Forskjell mellom fylkene
Det er færrest ledige i Sogn og Fjordane, der arbeidsledigheten nå er 1,8 prosent.
Den høyeste ledigheten er i Telemark med 3,8 prosent.
Kilde: NAV
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Møte med kongen. Bodil Schmidt på slottet
etter at hun har mottatt Kongens
fortjenstmedalje i sølv. Foto: Håkon Mosvold
Larsen/Scanpix

Aktiv lunsj
Håkon Myhre har i nærmere 15 år gått lange turer i lunsjen for å få et
avbrekk fra kontorstolen og trekke frisk luft. Etter initiativ fra noen kollegaer fikk han januar i år uventet følge av 60 andre turgåere fra bedriftene i nærområdet.
Av: Trygve Bergsland

Håkon Myhre er Parat-medlem og prosjektkoordinator/logistikkansvarlig i
Lekolar, en bedrift som ligger på Barkåker industriområde utenfor Tønsberg.
– Tre av mine kolleger, Gro-Signy Haug, Pernille Moss og Elisabeth Svendsen,
sendte ut invitasjon, uten å informere meg, til alle bedriftene i området om å gå
felles lunsjtur. Jeg var forberedt på å gå alene, men møtte 60 andre turgåere som
ville slå følge, ler Håkon Myhre.

Realfag og
teknologi

Frisk luft gir energi
De tre kollegene hadde også ordnet med drikkestasjoner langs turmarsjen.
– Det var veldig hyggelig. I ettertid har vi ikke vært like mange, men på fredager
kan det ofte være 10 til 12 stykker som slår følge på lunsjturen. En slik tur i
lunsjen gjør at jeg yter mer og får mer energi, sier Håkon Myhre.

Antallet uteksaminerte ingeniører er
det høyeste på ti år med en økning på
21 prosent siden bunnåret i 2008 og på
12 prosent fra 2010 til 2011.

Lekolar var tidligere en del av Brio, men er nå en selvstendig bedrift som er
leverandør til skoler og barnehager. De leverer møbler og innredning, pedagogiske
produkter, leke- og hobbyprodukter og forbruksmateriell til Nordens nærmere 60
000 skoler og barnehager.

Antall ferdige kandidater innenfor alle de tre
realfagsområdene, master i teknologi
(tidligere sivilingeniør), matematisknaturvitenskaplige fag og treårig ingeniør, er
de høyeste på ti år. For første gang er tallet på
over 6 000 ferdige kandidater.
Problemet har til nå ved mange studiesteder
vært mangel på studenter, og ikke mangel på
studieplasser. Det er satt i verk en rekke tiltak
i hele utdanningsløpet. Spesielt har det vært
lagt vekt på bedre rekruttering av jenter til
realfagene. Tiltakene omfatter blant annet
kunnskapsinnhenting (Vilje-con-val),
rekrutteringstiltak (ENT3R og Alpha
rollemodeller), formidlingsaktiviteter (støtte
til sentre for matematikk og naturfag, og til
vitensentra), stimuleringstiltak (ekstrapoeng
for realfag ved opptak), økonomiske tiltak
(avskriving av studiegjeld) og
kompetansetiltak for lærere.
Kilde: Kunnskapsdepartementet

En oppfordring om å bruke lunsjen aktivt. Håkon Myhre på lunsjtur sammen med
Gro-Signy Haug, Pernille Moss, Rakel Skår, Tone Tisthammer, Marita Andersen og
Gry Klever Munthe.
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Nasjonal konferanse om
allmenngjøring av tariffavtaler

Deltid er indirekte
diskriminering

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil i løpet av høsten 2012 inviterer til
nasjonal konferanse om innsatsen mot sosial dumping, med særlig
oppmerksomhet på allmenngjøringsordningen.
– En nasjonal konferanse skal gi svar på hvordan myndighetene og partene
sammen kan sikre et seriøst arbeidsliv framover i et åpent europeisk
arbeidsmarked. Allmenngjøring av tariffavtaler er blitt et av de viktigste
virkemidlene vi har mot sosial dumping og konferansen vil derfor se spesielt på
dette, sier statsråden.

Hele 91 prosent av de deltidsansatte er kvinner. Det er de grunnleggende samfunnsstrukturene og kjønnsrollene som gjør deltid til et
kvinnefenomen, ifølge Helga Aune som skrev
doktoravhandlingen «Deltidsarbeid. Vern mot
diskriminering på strukturelt og individuelt
grunnlag» i 2009.

Forskningsstiftelsen Fafo har evaluert de
mest sentrale tiltakene i regjeringens
handlingsplaner mot sosial dumping og
rapporten vil være en del av bakteppet for
konferansen.
Kilde: Arbeidsdepartementet

Krever reallønnsvekst
Hovedstyret i Parat har vedtatt inntektspolitiske retningslinjer for årets
oppgjør og forventer at oppgjøret vil sikre reallønnsvekst for alle. Parat vil
også ha særlige tillegg til lavlønnsgruppene.
Retningslinjene som er vedtatt av hovedstyret danner utgangspunkt for utformingen av kravene i de ulike forhandlingsutvalgene i sektorene. Retningslinjene tar utgangspunkt i at den økonomiske situasjonen i Europa vil påvirke
tariffoppgjøret. – Det er viktig med særlige tillegg til lavlønnsgruppene i norsk
arbeidsliv. Retningslinjene peker også på viktigheten av å videreføre arbeidet med utjevning av lønnsforskjeller mellom kjønnene og betydningen av å
utvikle en kjønnsnøytral lønnspolitikk i de ulike virksomhetene, ifølge leder i
Parat, Hans-Erik Skjæggerud.
Lederlønninger uten kontroll
Andre viktige krav fra Parat i dette oppgjøret er
kontroll med lederlønningene og systemer som
sikrer lønnsutvikling også for tillitsvalgte.
– Det siste er meget viktig om vi skal sørge for
videreføring av partssamarbeidet i arbeidslivet. Det
er en av de viktigste bærebjelkene i den nordiske
modellen og utviklingen av velferdsstaten. Alle
krav er ikke beskrevet i retningslinjene. De
ulike forhandlingsutvalgene vil fremme
de endelige kravene, sier Hans-Erik
Skjæggerud.
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Av: Liv Hilde Hansen, foto: Siv Bjelland

Helga Aune er tidligere leder i klagenemnda for
likestilling og nå medlem av EU-kommisjonens
ekspertgruppe for likestilling.
Frihet til å velge
Det er ulike forventninger til hvordan jenter og
gutter skal oppføre seg, hvilke utdanninger de
skal velge og hvilken jobb de skal velge. Normen
om den gode mor gjør at det er kvinner som tar
permisjon for å passe barn. Så hvor frie er
egentlig våre valg? spurte hun.
– Kvinner velger i praksis å bli
minstepensjonister. Eldre kvinner, uten full
yrkesdeltakelse, vil bli våre fattige, sier hun.
Likestillingsrubrikk på selvangivelsen
Hun mener det ikke er mulig å bli helt kvitt all
bruk av deltid, men at det går an å innføre tiltak
som viser hvor mye kvinner faktisk taper på ikke
å jobbe fulltid.
– Hvis vi hadde hatt en rubrikk på selvangivelsen
hvor både mor og far krysser av for at en av
partene jobber deltid for å ta seg av barna, kunne
en delt tapet av pensjonspoeng. Da er det mye
mulig mannen ville sagt: «Nei, dette vil jeg ikke»
og kvinnen ville svart «da vil ikke jeg heller».

Deltid er et
klassisk eksempel
på indirekte
diskriminering,
sier Helga Aune.

PARAT INTERNASJONALT

Samvirkeåret 2012
2012 er utpekt til FNs internasjonale samvirkeår. FN begrunner dette med at samvirke som
foretaksform er avgjørende for sosial og økonomisk utvikling over hele verden, og knytter det til
FNs Tusenårsmål for avskaffelse av sult og fattigdom. Ifølge FAO, FN sin mat- og jordbruks
organisasjon, finnes det om lag 925 millioner mennesker i verden som fremdeles sulter.
FAO har slått fast at den globale matproduksjonen må opp med 70 prosent innen 2050. På
verdensbasis finnes det over 750 000 samvirkeforetak. Disse gir arbeid til 100 millioner mennesker. I
tillegg er mer enn 800 millioner mennesker i over 100 land medlemmer i ulike samvirkeforetak.
Kilde: regjeringen.no

Alternativer til EØS
Etter at det regjeringsoppnevnte Sejersted-utvalget i januar la
frem Europautredningen, NOU 2012:2, har tidligere leder i Nei
til EU, Sigbjørn Gjelsvik, laget utredningen «Alternativer til EØS».
Av: Trygve Bergsland

Ifølge ABC-nyheter er europabevegelsens leder Paal Frisvold og Sp-leder Liv Signe Navarsete
glade for en alternativ utredning som kan være med på å skape debatt. I motsetning til Sejersted-utvalget inneholder den nye rapporten syv alternative tilknytningsformer til EU.

EUs kulturarvpris
til Norge
Stiftelsen Norsk kulturarv fra Vågå
vant EUs kulturpris med prosjektet
«Forbedre et kulturarvsted». Stiftelsen
er én av 28 vinnere blant 226
innsendte prosjekter fra 31 land.

Spørsmål om det finnes et reelt alternativ
Konklusjonen er at det kanskje ikke finnes noe godt alternativ til dagens EØS-avtale, men den
alternative rapporten peker på mulighetene til å benytte den internasjonale
handelsorganisasjonen WTO som alternativ til EØS. Eventuelt en bilateral handelsavtale som
fortsatt er gjeldende, omtalt som «den sveitsiske modellen». Det siste alternativet som blir
beskrevet er at Norge melder seg ut av EØS og bruker Efta som plattform for å forhandle en
regional handelsavtale.

EU og fremtidige
pensjoner

Prisen vil deles ut 1. juni under en
seremoni ved Jerónimos-klosteret i
Lisboa, med deltakelse fra Androulla
Vassiliou, EUs kommissær for
utdanning og kultur. Plácido
Domingo, verdenskjente tenor og
president i Europa Nostra vil også
delta. Prisen støttes av EUs
kulturprogram, som siden 2007 har
investert rundt 30 millioner euro i
støtte til prosjekter relatert til
kulturarv.

På grunn av et raskt aldrende samfunn, økt press på
nasjonalbudsjettene når det gjelder pensjonsutbetalinger, og økonomisk krise, presenterte EU-kommisjonen
i februar en hvitbok med forslag til politiske initiativer for å reformere pensjonssystemene. I
2008 var det fire yrkesaktive for hver EU-innbygger på 65 år eller eldre. I 2060 vil dette forholdet være to til en. Hvitboken fokuserer på hvordan EU og medlemsstatene kan takle utfordringene pensjonssystemene står ovenfor. Her pekes det blant annet på at det må skapes bedre
muligheter for eldre arbeidstakere i arbeidsmarkedet ved å oppfordre partene i arbeidsmarkedet
til å tilpasse praksisen på arbeidsplassen og i arbeidsmarkedet. Medlemsstatene må oppfordres
også til å fremme lengre arbeidsliv ved å knytte pensjonsalderen til forventet levetid, stramme inn
på mulighetene for tidlig pensjon og få bukt med pensjonsskjevhetene mellom menn og kvinner.

Kilde: eeas.europa.eu

Kilde: eeas.europa.eu
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Innenfor eller utenfor

– Et begrenset stillingsvern
Siden forbudet mot privat arbeidsformidling ble opphevet i 2000 har vikarbyråselskapene blomstret.
I dag er det over 3000 vikarbyråer, med nærmere 100 000 sysselsatte. Innenfor serviceyrkene har
mange byråer blitt etablert, og de opplever rekordomsetning.
Av: Vetle W. Rasmussen, advokat i Parat

Noe av bakgrunnen for økningen av
vikarbyråer er at vi har en lav arbeidsledighet
i Norge og det er derfor vanskelig å skaffe
kvalifisert personell. For arbeidsgivere er det
ofte enklest å kontakte vikarbyråene når de
har behov for midlertidige ansatte. Mange
arbeidsgivere benytter også vikarbyråer der
behovet for personell er av mer varig
karakter. Siden hovedregelen i norsk
arbeidsliv er fast ansettelse, skal reglene om
innleie begrense en slik praksis.
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Reglene om innleie
En arbeidsgiver har anledning til å leie inn
arbeidskraft fra et vikarbyrå i samme
utstrekning som de ellers selv kunne ansatt
midlertidig. Det innebærer at dersom ikke
arbeidet er av forbigående art, eller det er et
vikariat for en fraværende ansatt, kan ikke
arbeidsgiver leie inn fra vikarbyrået. Da skal
vedkommende ansettes fast i virksomheten.
Dersom arbeidsgiver bryter disse reglene vil
den innleide kunne kreve fast ansettelse hos
innleier. I Parat fremmer vi i økende grad

krav om fast ansettelse på vegne av arbeids
takere hvor vi mener reglene for innleie er
brutt.
Disse bestemmelsene kan omgås ved at de
tillitsvalgte lokalt inngår tidsbegrensede
avtaler om innleie. På denne måten kan
partene bli enige om at arbeidsgiver kan leie
inn personell fremfor å ansette i faste
stillinger. Vi ser her at mange tillitsvalgte blir
utsatt for press fra arbeidsgiver. Vi erfarer at
klubber velger å inngå slike avtaler i

forbindelse med omstillingsprosesser fordi
det er usikkerhet om det fremtidige
bemanningsbehovet i virksomheten. Enkelte
klubber er også opptatt av å bruke slike
avtaler som en brekkstang for å ansette flere.
Dette ved å akseptere innleie i et begrenset
tidsrom og omfang under forutsetning av at
arbeidsgiver oppretter et vist antall nye
stillinger. Et eksempel er Gardermoen

		
Vi ser at mange
tillitsvalgte blir utsatt for
press fra arbeidsgiver.
Fueling der de tillitsvalgte inngikk avtale om
innleie for å sikre flere faste ansatte. Når
arbeidsgiver ønsket å fornye avtalen uten
ytterligere faste stillinger, så derimot ikke
klubben noen fordel med en slik avtale.
Dette fordi avtalen forhindret innleide å
fremme krav om fast ansettelse.
Stillingsvern
Som lovlig innleid har en ikke stillingsvern
hos innleier, det er normalt knyttet til
utleier. Dette innebærer at innleieforholdet
kan avsluttes ved avtalens utløp uavhengig
av innleiers reelle behov. Vi ser også flere
eksempler på at innleier ikke er fornøyd
med den innleide, og derfor tar kontakt
med utleier for få vedkommende erstattet.
Begge disse tilfellene måtte innleier håndtert
annerledes dersom innleide var ansatt fast
eller midlertidig. Ettersom det er enklere for
innleier å bytte ut den ansatte foretrekker
mange arbeidsgiver innleie fremfor
ansettelse.
Reglen om at midlertidig ansatte etter fire år
får fast ansettelse gjelder også for innleide.
Kravet om sammenhengende tilknytning i
denne perioden medfører at flere
arbeidsgivere forsøker å omgå bestemmelsen
ved at innleiet eller den midlertidige
stillingen opphører i en kortere periode.
Såkalt «lufting». Dette har vi sett i flere
virksomheter, blant annet i Oslo kommune
hvor dette har vært et gjentagende problem.
Her har vi sett at enkelte etater har latt være
å forlenge midlertidige avtaler når fire-års
grensen nærmer seg. Det kom også nylig

frem at DNB hadde en fastsatt prosedyre på
dette. Et slikt forsøk på omgåelse slår
domstolen hardt ned på, men det er ofte
vanskelig å bevise en slik praksis.

vedkommende ikke er ansatt hos innleier,
og kan derved ikke kreve rettighetene etter
tariffavtalen som gjelder ved denne
virksomheten.

Try and hire
Det er ikke uvanlig at den som leies inn fra
vikarbyrået får beskjed om at det er
mulighet for fast ansettelse. I visse tilfeller er
ikke lovverket til hinder for dette. Det vil
kunne være når en ansatt er i permisjon eller
er sykemeldt og det er usikkert om
vedkommende kommer tilbake. Det er
derimot ikke tillatt dersom innleier på
innleietidspunktet vet at det foreligger et
varig behov, og de leier inn vedkommende
for å se om han eller hun passer i stillingen.
Til tross for dette er det vår erfaring at
overraskende mange vikarbyråer annonserer
med at innleier kan ansette den innleide fast
dersom de er fornøyde. På denne måten
spekuleres det nok i at den innleide ikke er
bevist sine rettigheter, eller vegrer seg for å ta
opp kampen i frykt for å komme i unåde
hos enten inn- eller utleier.

Hovedformålet med vikarbyrådirektivet
regjeringen nå innfører er å sikre at de
innleide får de samme rettighetene som de
fast ansatte. Direktivet gjør likevel unntak
for pensjonsrettighetene. Bakgrunnen for
dette er blant annet at EU mener likestilte
pensjonsrettigheter kan være administrativt
komplisert ved kortvarige innleieforhold.
Dette har de nok rett i, men resultatet er at
innleid arbeidskraft vil være betydelig
rimeligere i virksomheter med gode
pensjonsavtaler. Innleide vil derfor kunne
ende som et pensjonsmessig b-lag med
minimum pensjonsopptjening. Dette kan
synes å bli en fremtidig utvikling blant
enkelte yrkesgrupper.

Betydning for den innleide
Normalt sett skal den innleide ha et fast
arbeidsforhold hos utleier. Dette fordi
utleievirksomheten her er det ordinære
arbeidet. Svært mange vikarbyråer forsøker å
avtale seg bort fra lønnsforpliktelse til de
utleide mellom deres ulike oppdrag. I Parat
ser vi ofte arbeidsavtaler der det fremgår at
den ansatte ikke får lønn når vedkommende
ikke er ute på oppdrag. Selv anerkjente
vikarbyråer opererer med slike kontrakter.
Sike kontrakter vil etter vårt syn ikke være å
anse som faste ansettelser, men heller
midlertidige arbeidsavtaler og dermed er de
ofte ulovlige. Bakgrunnen for dette er at
arbeidsavtalene gir de ansatte en beskjeden
sikkerhet for arbeid og derved lønnsinntekt.
Til tross for prinsippet om avtalefrihet er
dette etter vårt syn i strid med den trygghet
arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse
skal gi.
Vikarbyrådirektivet
En innleid har nødvendigvis ikke de samme
rettighetene som fast ansatte. Dette til tross
for at en kan gjøre nøyaktig den samme
jobben. Bakgrunnen for dette er at

		
Innleide har
nødvendigvis ikke de samme
rettighetene som fast ansatte.
Likebehandlingen ansees som et svært viktig
hensyn, og en positiv utvikling for de
innleides rettigheter. Til tross for dette har
YS og LO gått i mot direktivet. Grunnen til
det er at organisasjonene er bekymret for
den fremtidige rettsutviklingen av direktivet
i EU. Konkret går frykten ut på at
rettsutviklingen kan utfordre arbeidsmiljø
lovens hovedregel om fast ansettelse. Mye
kan tyde på at dette er en ubegrunnet frykt,
men dette er det delte meninger om.
Ansatt eller innleid
Hvorvidt en er ansatt eller innleid vil med
dagens regelverk ha stor betydning for ens
reelle stillingsvern. En stor andel innleide
vil ha vanskeligere for økonomisk
planlegging enn innleiers faste ansatte. De
vil dermed også ha problemer med å få lån i
banken. Til tross for innføring av
vikarbyrådirektivet ser vi at ansatte i
vikarbyråer for fremtiden vil kunne fremstå
som pensjonstapere sammenlignet med fast
ansatte innen flere yrkesgrupper.
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Jekketrallen er den minste av truckene som
tilbys. Den største trucken veier 15 tonn.
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Et løft på

arbeidsplassen
Seks trucker kjører i ring som sirkushester i manesjen. «Sirkusdirektøren» er instruktør Anders Rivin, han står i midten og dirigerer. Kjøreskolen hører med til virksomheten i Jungheinrich, en
bedrift der flere ansatte er organisert i Parat.
Av: Sigurd Aarvig

På verkstedet mekker Grzegorz Kwoka en
av styreenhetene til en gaffeltruck, mens
en annen er bøyd over laptopen. Dagens
trucker er som moderne biler: Service og
feilsøking skjer ved hjelp av datamaskinen,
men mekanikere med olje på fingrene
trengs fortsatt.
Gule, store og tunge bak
Ved første øyekast ser de omtrent likedan
ut som da journalisten var bryggesjauer
for over 40 år siden og kikket misunnelig
etter truckførerne. De er gule og store og
tunge bak – altså truckene, ikke førerne
– men teknisk har disse arbeidsmaskinene,
som er uunnværlige i så mange bransjer,
gjennomgått en rivende utvikling.
Bedriften selger både nye og brukte
gaffeltrucker, i størrelser fra jekketraller til
ni tonns kraftplugger. I tillegg driver
bedriften med leasing, utleie, service,
reparasjoner og opplæring til truckfører
bevis. Behovet for å løfte tungt har
utviklet seg. Industri- og logistikkbedrifter
er ikke lenger de enerådende
kundegruppene.
– Dagligvarebransjen er en av de største
kundene sammen med byggevarekjedene,
forteller kvalitetssjef Jan Ø. Jahnsen, som
viser meg rundt på bedriftens hovedbase
som ligger på Furuset i Oslo.
– Du ser det i forretningene, der stadig

flere av varene står på paller i stedet for å
ligge i hyller, sier Jahnsen.
En konsertarrangør på Valle Hovin
trenger kanskje truck for ett arrangement,
mens andre har et kontinuerlig behov.
– Levetiden på en truck regner vi med er
omtrent 15 år, sier Jahnsen.
Stabil gjeng
Dette er opprinnelig en familiebedrift
etablert i Hamburg som har levert trucker
i over femti år. I Norge har selskapet vært
etablert siden 1969. Ved siden av hoved
kontoret på Furuset med logistikk
avdeling, verksted, delelager og opplæring,
har de avdelinger på fem andre steder i
Norge.

		
Dagligvarebransjen
er en av de største kundene
sammen med byggevarekjedene
35 teknikere og delelageransatte
organiserte seg i Parat i fjor etter at de
forlot Fellesforbundet, forteller
hovedtillitsvalgt Erik Olerud. Dette er om
lag halvparten av de ansatte i disse
gruppene. Totalt sysselsetter Jungheinrich
omtrent 130 personer i Norge. 80 av dem
er tilknyttet hovedkontoret på Furuset.
– Folk står lenge i jobb hos oss, forteller
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Partowihono, som her står mellom to rader av nye, blanke gaffeltrucker.
Jan Jahnsen. Han er én av tre ansatte som
er over 67 år. De to andre jobber fortsatt
som teknikere.
Den yngste er 22-åringen Raphael
Partowihono. Han jobber på
logistikkavdelingen sammen med Jan
Kristoffersen, som har vært ansatt i
bedriften i 32 år. De følger opp
bestillingene, koordinerer transport og
sørger for at kundene får kyndig hjelp.
Delelageret har 3000 ulike deler å holde
styr på. Antallet er halvert de siste årene. I
stedet bestilles mer rett fra fabrikken. Hver
ettermiddag går en bil fra Hamburg med
leveranser til Norge.
– Bestiller vi før klokka 14.30, har vi
delene her samme natt.
Langtransportsjåføren har tilgang til
servicebilene våre og legger delene rett inn i
bilene. Dermed kan servicebilene dra av
gårde klokka sju om morgenen og levere til
kundene. Et veldig effektivt system, sier
Gregor Schiele på delelageret.
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Skreddersøm
Truckene blir «skreddersydd» på fabrikken
i Tyskland, der de tilpasses de krav den
enkelte kunden har. For eksempel har de
en «bryggeritruck» med dobbelt sett gafler,
slik at den kan flytte to paller av gangen,
side om side. En modell med fire ekstra
lange gafler produseres også, slik at trucken
kan løfte to pluss to paller av gangen.
– Da skal sjåføren være stø på labben.
Fabrikken lager over 600 ulike
truckvarianter. Til innendørs bruk leveres
trucker med elektrisk motor med
løftekapasitet på inntil fem tonn.
Utendørs, eller i godt ventilerte lokaler,
brukes trucker med dieselmotor. Blant
disse finner vi de kraftigste, som kan løfte
ni tonn.
– Vi bruker motorer tilpasset behovet i
forhold til kraft og jobber kontinuerlig for
å redusere utslipp av skadelige stoffer,
forteller Jahnsen.
En helt annen trucktype er smalgangs
trucken, som kan løfte både last og fører

15 meter til værs og kjøres i denne
posisjonen. Det forutsetter en lagerløsning
med følere i gulvet som automatisk
bremser trucken når den nærmer seg målet.
– En ekstremt avansert sak, sier Ragnar
Pettersen, leder for salg og backoffice, som
stolt viser frem en modell av supertrucken.
Ut med løsemidler
Arbeidsmiljøet på verkstedet er forbedret
etter at løsemidler ble faset ut. Til og med
rullelakkering utføres uten bruk av masker.
Fettede deler renses med såpe og mikrober
i en flunkende ny vaskemaskin.
Kursavdelingen underviser 800 til 900
personer i truckkjøring hvert år. Krav om
truckførerbevis ble innført på 1970-tallet.
Kurset består av én uke teori og praksis.
Bedriften benytter døvetolk til
hørselshemmede elever og legger til rette
for dem som har lese- og skrivevansker.
Instruktørene er serviceteknikere med
pedagogisk tilleggsutdanning.
– For mange mennesker er trucken en vei
ut i arbeidslivet, sier Jan Jahnsen.

Supermodellen kan løfte både last
og fører 15 meter til værs og kjøre i
denne posisjonen. Ragnar
Pettersen viser stolt frem
vidunderet.

Tekniker Grzegorz Kwoka reparerer
styreenheten på det høyre forhjulet til
en fireveistruck. Hvert hjul har sin
egen styreenhet.

Et truckførerbevis kan for mange arbeidssøkende bli veien ut i yrkeslivet. I kurshallen til bedriften på Furuset gir instruktør Anders Riving (i midten)
kyndig veiledning.
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SPØRSMÅL OG SVAR
Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Katrine Andresen Roald
Advokatfullmektig

Guro Løkken
Advokat

Thomas Lilloe,
Forhandler

Lars Petter Larsen
Forhandler

Andreas Moen
Advokat

Victoria Krefting
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.
Innleid fra vikarbyrå
Jeg er Parat-tillitsvalgt hos NAV. Hos oss
har vi noen som er innleid fra vikarbyrå.
Jeg lurer på hvilke regler som gjelder for
innleie fra vikarbyrå. Når er det lov, eller
ikke lov?
Thea
Svar:
Nå vet jeg ikke om du er i den statlige eller
kommunale delen av NAV, men akkurat
når det gjelder innleie fra vikarbyrå, skal
det i følge forarbeidene til arbeidsmiljøloven
og tjenestemannsloven ikke være forskjell på
statlig, kommunal eller privat sektor. I privat sektor kan man si det så enkelt som at
det er lov i samme utstrekning som bedriften
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selv kan ansette midlertidig. I staten er det
«tillatt i samme utstrekning som tjenestemann kan tilsettes for et bestemt tidsrom
eller som vikar».
Siden det er noe større adgang til å ansette
midlertidig i staten, er det dermed strengere
vilkår for innleie enn å ansette egne midlertidige ansatte. Den innleide er ansatt i vikarbyrået, men dersom vilkårene for midlertidig
ansettelse ikke er oppfylt, kan den innleide i
stedet kreve fast ansettelse der hun er innleid.
Det er ikke uvanlig at tariffavtalen inneholder bestemmelser eller retningslinjer om bruken av innleie. Innleie skal drøftes med de
tillitsvalgte minst én gang i året.
Andreas

Arbeidsgivers styringsrett
Jeg lurer på om arbeidsgiver kan flytte
meg over i en annen avdeling i selskapet?
Jeg vil få samme arbeidstid som i dag og
arbeidsoppgavene vil være mye av de
samme, type sekretærarbeid, men i den
nye avdelingen er det bare yngre folk, og
jeg er nesten 60 år. Jeg er redd jeg ikke vil
trives.
Bjørg
Svar:
Dette er et spørsmål om arbeidsgivers styringsrett og hvor langt den går. Arbeidsgiver
har i utgangspunktet rett til å bestemme
hvordan selskapet skal drives. Lover, avtaler
og rettspraksis er imidlertid med på å

begrense denne retten. Du sier at arbeidsoppgaver og arbeidstid vil være like. Dette er
momenter som taler for at dette er en endring du må godta. Du sier ikke om du vil
beholde lønnen din, men dersom du gjør
det, er det enda et argument for at dette ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett.
Jeg skulle gjerne ha sett arbeidskontrakten
din. Dersom den fastslår at du er ansatt for
å gjøre oppgaver i en bestemt avdeling, kan
det innebære at denne avtalen begrenser styringsretten. Teksten i kontrakten må imidlertid vurderes nærmere. Du sier du er redd
for ikke å trives. Dette vil nok ikke være et
avgjørende moment, men det er viktig at du
formidler bekymringene dine til
arbeidsgiver.
Guro
Advarsel fra arbeidsgiver
Jeg fikk en advarsel i går. Jeg er imidlertid
ikke enig med arbeidsgiver i deres redegjørelse av hva som har skjedd. Er det noe
jeg kan gjøre med dette?
Ulrike
Svar:
En advarsel er på mange måter en ny sjanse.
På den annen side innebærer det ofte at man
risikerer mer alvorlige konsekvenser dersom
man begår samme feil igjen. Advarselen vil
kunne bli brukt som en del av en eventuell
oppsigelsessak på et senere tidspunkt. Det er
mulig å gå til søksmål for å få kjent advarselen ugyldig. Det viktigste er imidlertid at du
ikke lar advarselen stå uimotsagt. Den mest
praktiske, og ofte den beste løsningen, er derfor å sende inn et brev der du redegjør for
ditt standpunkt i saken. På slutten av brevet
bestrider du advarselen, og ber du om at
dine innsigelser arkivers sammen med
advarselen i personalmappen din. Send
gjerne inn et utkast til vår juridiske avdeling slik at vi kan bistå deg i prosessen.
Katrine
Stengt arbeidsplass
Jeg jobber i Spekter-området. Dersom

arbeidsplassen blir stengt i påsken, fra palmesøndag til 2. påskedag, har jeg likevel
krav på lønn i disse dagene?
Alexander
Svar:
Dersom arbeidsgiver beslutter å holde stengt
i påsken, er det juridisk sett et brudd på
arbeidskontrakten i den forstand at han
bryter sin plikt til å tilby arbeid. At arbeidsgiver ikke har, eller velger ikke å tilby
arbeid, fritar han ikke fra lønnsplikten.
Mange har, for å sikre at man får fri disse
dagene, avtalt at man skal benytte deler av
ferie, avspasering og lignende for disse
dagene. Det er nemlig ikke gitt at arbeidsgiver velger å holde stengt disse dagene dersom
han likevel må betale lønn.
Thomas
Lønnsramme og stillingskode
Jeg er tillitsvalgt i en statlig virksomhet
der mange av medlemmene begynner å
nærme seg toppen av lønnsrammen for
stillingskoden de er i. Det er dermed ikke
mulig å løfte disse lønnsmessig innenfor
den stillingskoden og rammen som de er
plassert i. Vil dere justere rammene i det
sentrale lønnsoppgjøret?
Sebastian
Svar:
Parat gir sine innspill og krav til forhandlingene gjennom YS. Om det blir justeringer
av de ulike stillingskodene og lønnsrammene, og hvor mye disse eventuelt justeres, er
det dermed foreløpig ikke mulig å svare på.
Dersom det lokalt hos dere er mange som
nærmer seg det øverste lønnstrinnet for stillingskoden de er plassert i, anbefaler jeg dere
å se på den lokale lønnspolitikken til virksomheten og bruken av stillingskoder.
Kanskje er det på tide å revidere den lokale
lønnspolitikken og bli enig med arbeidsgiver
om at disse medarbeiderne kan sikres videre
lønnsutvikling ved å overføres til andre og
mer egnede stillingskoder.
Selv om lønnsrammene i de aktuelle stil-

lingskodene utvides med flere lønnstrinn i de
sentrale forhandlingene, vil dere likevel
kunne ende opp med den samme problemstillingen igjen relativt raskt.
Victoria

Koketiden på egg
Dette spørsmålet er vel ikke direkte
arbeidsrelatert, men vi sitter her i lunsjen
og diskuterer koketiden på egg!
Bakgrunnen er at vi må høyt til fjells i år
for å finne snø. Vi skal bo i telt, men vil
selvfølgelig spise perfekte egg med
middels bløt plomme, tilberedt på
stormkjøkken. Tar dere utfordringen?
Trond H.
Svar:
Vi møter ofte utfordringer, og denne var
morsom! Vi har benyttet vårt store mangfold
i Parat og fant det naturlig å kontakte våre
medlemmer ved Kjemisk institutt, nærmere
bestemt Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet ved Universitetet i Oslo. De ga oss
tips om en artikkel publisert av Martin
Lersch som har en doktorgrad innen organomettalisk kjemi fra UiO.
Egget er fra naturens side en komplett liten
matpakke, ferdig emballert. Et egg består av
halvparten vann og halvparten proteiner.
Selve plommen utgjør omtrent 1/3 av eggets
vekt og består av halvparten av den totale
mengde proteiner i tillegg til hele eggets fettinnhold. Plommen inneholder også vitamin
A, D og E. Disse tingene kjenner du sikkert
fra grunnskolens heimkunnskapsundervisning, der vi også lærte at koketiden for et
bløtkokt egg er 3 til 6 minutter og 8 til 10
minutter for et hardkokt egg.
Imidlertid synker kokepunktet for vann med
synkende atmosfærisk trykk. Dette innebærer
at vannet koker med lavere temperatur, men
koketiden øker tilsvarende når du er i høyden. Koketiden avhenger også av eggets
omkrets og temperaturen på egget før du
putter det i kjelen for å få den perfekte type
plomme du ønsker deg. Siden du opplyser at
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SPØRSMÅL OG SVAR
du skal koke egg på stormkjøkken, minner vi
om at du må sørge for at mengden vann i
kjelen er så stor at vanntemperaturen ikke
synker når eggene legges i (Formelen virker
bare dersom du putter egget rett i det
kokende vannet.)
Formelen er:

Du ønsker en middels bløt plomme (vi
beregner da en plommetemperatur på 72 ºC
siden bløtkokte egg tilsvarer en plommetemperatur på 65 ºC og hardkokte egg tilsvarer
85 ºC).
Eggets omkrets er 14,5 cm Siden dere bor i
telt (kaldere enn i kjøleskap), men har varmet den butte enden (se nedenfor) legger vi

NYHET!

25

ALLE NYE KUNDER FÅR

liter
DRIVSTOFF*

I STARTBONUS!

til grunn at egget holder en starttemperatur
på 7,5 ºC før du putter det i vannet.
Vi legger til grunn at dere har slått opp teltet
1200 m.o.h. (da blir kokepunktet 96,1 ºC
og koketiden øker tilsvarende). Koketiden
blir med disse parameterne nøyaktig 6
minutter og 19 sekunder. Når koketiden er
ute må egget avkjøles med en gang for å
stoppe videre koagulering! Tøm ut det
kokende vannet og erstatt det med snø.

tillegg tilsetter salt i vannet, vil dette gjøre at
hviten koagulerer raskere og tetter igjen om
skallet likevel skulle sprekke.
Lykke til og god tur!
Lars-Petter

Avslutningsvis minner vi om at skallet trolig
vil sprekke om du ikke får ut luftlommen i
eggets butte ende. Det vanlige er å lage et
lite hull i den butte enden, men det er ingen
garanti for at skallet ikke sprekker. Du kan
for eksempel dyppe den butte enden ned i
varmt (men ikke kokende) vann før de legges i kjelen med kokende vann. Da presser
man ut overskuddsluften på kontrollert vis
og skallet unngår det verste sjokket. Om du i

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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Se vårt nye sortiment i
Parat butikken!
Gå inn på www.parat.com. Mange nye flotte verve premier!
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Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.1 – 2012 var: «YS STAT LEDER REFSER STATSRÅD»
De tre heldige vinnerne er: Eli Edvardsen, Oslo, Anita Skauge, Mo i Rana og Maj Britt Kvam, Opphaug.
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 2/2012»
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: 1.6.2012.

Løsning:
Navn:
Adresse:

Enno ein Gong fekk eg Vetren at sjaa for Vaaren at røma;
Heggen med Tre som der Blomar var paa eg atter saag bløma.
Enno ein Gong fekk eg Isen at sjaa fraa Landet at fljota,
Snjoen at braana, og Fossen i Aa at fyssa og brjota.
Graset det grøne eg enno ein Gong fekk skoda med blomar eg seier hei
enno eg høyrde at Vaarfuglen song mot Sol og mot Sumar.
Enno ein Gong den Velsignad eg fekk, at Gauken eg høyrde,

1-2
01
2:

på

kryssord

Løsning

Av: Aasmund Olavsson Vinje
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Prestebesøk hos Parat
Parat region øst inviterer 7. juni til temakveld: «I fyr og flamme uten å bli utbrent!»
av Per Anders Nordengen.
Nordengen er prest og mange år i kirke og næringsliv har gitt ham gode erfaringer om mennesker
i ulike livssituasjoner. Foredraget handler om utbrenthet og stressmestring: Hvordan kan vi få til et
samspill mellom arbeidsliv og privatliv som gjør at vi ikke risikerer å møte veggen? Det handler
om å ta ansvar for vårt eget liv og vår egen arbeidsglede. Det handler om de nye trendene i
arbeidslivet. Ikke minst handler det om hvordan vi kan klare å ta vare på hverandre. Meld deg ved
å sende en e-post til: via ost@parat.com

Foto: Chell Hill

Informasjon om Parats
medlemsregister

Forhandlingskalender
Det er i ferd med å bli lagt ut en alfabetisk oversikt over alle
Parats tariffavtaler med status på parat.com, under «Tariff
2012». Her kan du følge oppgjøret på din tariffavtale og se om
forhandlingene har startet, er avsluttet eller om oppgjøret har
gått til mekling, eller eventuelt streik.
Det vil også bli lagt ut en egen oversikt over hvem som har
forhandlingsansvaret for de ulike avtalene.

Kurs i Parat
Kurssesongen er i godt i gang. I kurs
kalenderen på parat.com finner du informasjon og kan melde deg på våre kurs. Av kurs
denne våren vil vi spesielt nevne:
• Kurs i grunnleggende konflikthåndtering.
Påmeldingsfrist 26.4.2012.
• Kurs i tale og presentasjonsteknikk
• Kurs i forhandlingsteknikk for KS med
lokale forhandlinger
• Eksamensrettet kurs tariff og lønnsdannelse,
10 studiepoeng. Søknadsfrist: 26.5.2012.
Spørsmål om kurs kan sendes til kurs@parat.com.
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Parat har i lengre tid arbeidet med implementeringen av nytt
medlemssystem. Dette arbeidet er nå i ferd med å sluttføres. All
funksjonalitet er ikke på plass ennå, men det vil komme i tiden
framover.
I tillegg til nytt medlemssystem for Parat, har vi også utviklet ny
«Min Side» som medlemmer og tillitsvalgte kan og bør bruke.
Denne har nå blitt enklere i bruk. Alle eksisterende medlemmer
som har passord fra før, beholder sitt passord. Nye medlemmer
må bestille passord ved første gangs pålogging. Det gjøres ved å
trykke «Ny bruker/Glemt passord» og fylle inn det som skal
fylles ut.
Siden Parat har fått nytt medlemssystem vil vi også innføre nye
rutiner på utsending ved å bruke e-post i større utstrekning enn
tidligere.
Skifte av medlemssystem er en stor og omfattende prosess hvor
hele organisasjonen har vært involvert. Vi ber om forståelse for
at vi må ha en innkjøringsperiode før alt er i orden.

Hva skal Parat mene?
På Parats første landsmøte i november i år skal det vedtas et overordnet
arbeidslivspolitisk program.
Har du noen innspill til hvilke saker vi bør mene noe om, og hva vi bør
mene? Send inn dine tanker og meninger til: program@parat.com.

Parats regions 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
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Returadresse:
Norway,
Postboks
454 Økern,
0513
Oslo
Returadresse:
Parat,GS1
Boks
9029
Grønland,
0133
OSLO

annonse inn her

Gå ikke glipp av dine fordeler. Boliglån fra 3,30 %
Gjensidige Bank har kuttet lånerenten og tilbyr medlemmer i YS de aller beste priser i markedet. For deg som
medlem i YS betyr dette at renten på Førstehjemslån nå er 3,30 % nominelt, innenfor 85 % av verdigrunnlaget,
uansett lånebeløp. Beste rente for ordinært Boliglån er 3,35 % nominelt.
Les mer på dine medlemssider gjensidige.no/ysbank. Du kan også kontakte Gjensidige Bank på 03100 for en prat.
Boligilån for medlemmer i YS: Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 3,30 % p.a. , effektiv rente
3,40 % p.a., inkl. terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.954.783.

