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Samfunnsansvar
Mange store og små bedriftseiere gir
uttrykk for at de er samfunnsbevisste og tar
ansvar. Det dukker imidlertid regelmessig
opp saker i norske medier som viser at det
å ta samfunnsansvar ikke alltid er like lett.
Enkelte bedriftseiere ser heller ikke ut til å
vite hva samfunnsansvar er.
Det er lett å finne groteske eksempler på
manglende samfunnsansvar, spesielt
utenfor Norges grenser. I Parat har vi
nettopp satt nytt søkelys på Ryanair. En
annen sak som har fått stor mediedekning
er den ni etasjer høye bygningen, med
fem tekstilfabrikker, som raste sammen i
Bangladesh og tok livet av over 1100
mennesker. Fire andre tekstilfabrikker i
utkanten av hovedstaden Dhaka er stengt
etter at tusenvis av fabrikkarbeidere har
demonstrert mot farlige arbeidsforhold.
Det er lett å finne en rekke lignende
eksempler på bedrifter som ikke tar
ansvar.
Professorene Atle Midttun og Nina
Witoszek skriver et debattinnlegg i

UTGIS AV:
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før kapitaleierne får så dårlig samvittighet
at det vil føre til reell sivilisering. Dette
viser et pessimistisk syn på fremtiden. Det
positive de trekker frem er at samfunnsengasjement og mediepress er det som
kan føre disse bedriftseierne på rett spor
og tross alt tvinge dem til å ta
samfunnsansvar.

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør

Midttun og Witoszek mener det er en
utbredt oppfatning at bedrifters
samfunnsansvar og visjonen om sivilisert
kapitalisme er tull og hykleri. Det ser ut
til at de delvis deler denne oppfatningen
selv og mener det vil være en lang prosess
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Dagens Næringsliv i juni der de kaller
mange bedrifters samfunnsansvar for
hyklersk retorikk. I regnskapslovens
kapittel tre er alle norske bedrifter pålagt å
gi opplysninger om arbeidsmiljøet og en
oversikt over iverksatte tiltak som har
betydning for arbeidsmiljøet. De skal
redegjøre for tilstanden på likestillingsområdet, tiltak i forhold til diskrimineringsloven og de skal gi informasjon om
hvordan bedriften deres påvirker det ytre
miljø. Større bedrifter har også et punkt
der de er pålagt å redegjøre om samfunnsansvar som omhandler menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale
forhold, i tillegg til hva de gjør for
bekjempelse av korrupsjon i sine
forretningsstrategier, i sin daglige drift og
i forholdet til sine interessenter.
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Trykksak

Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
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Mange bedrifter må hele tiden foreta
omstillinger for å henge med
i utviklingen.
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Svar på feriespørsmål
Arbeidsgiver har ikke noe med om du drar på ferie eller velger å bli hjemme, men
arbeidsgiver kan bestemme når du skal ha ferie. Side 16.

Valg 2013
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og Norge vil få ny regjering.
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Godt og blandet i IMDi
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som et godt eksempel.
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Nakkesmerter
STAMI har undersøkt nakkesmerter hos unge yrkesaktive og de
som har høy muskelaktivitet store deler av arbeidsdagen, har
også tre ganger høyere forekomst av nakke- og
skuldersmerter.
Nakke og skuldersmerter er et betydelig
helseproblem i den yrkesaktive
befolkningen, og smerter i denne
regionen er vanlig også blant unge voksne
i deres første år i arbeidslivet.

Yrkesaktiviteten øker

Graviditet og arbeidsmiljø

NAV presenterer en undersøkelse som viser at
langt flere arbeider ved siden av pensjonen i
2012 enn de gjorde i 2009. Mens
pensjonsreformen har ført til at folk tar ut
pensjon tidligere enn før, har gjennomsnittlig
antall år i arbeid økt. En gjennomsnittlig
nordmann bidrar nå med 11,2 årsverk i
arbeidslivet etter fylte 50 år.
– I perioden fra 2009 til 2011 så vi en økning
på en måned i yrkesaktiviteten etter 50 år,
mens den største økningen har vært fra 2011
til 2012. Da var økningen på hele to og en
halv måned, sier Lien.

Enkelte smittsomme sykdommer kan utgjøre et større problem for
gravide i arbeid enn andre. Sykdommer som røde hunder og den
femte barnesykdom er som regel ikke alvorlig for barn eller voksne,
men kan utgjøre en alvorlig risiko for graviditeten og fosteret dersom
mor ikke har immunitet. Andre sykdommer som for eksempel
hepatitt er alvorlig for alle, men kan være ekstra alvorlig ved smitte i
fosterlivet.
Problemet med sykdommer som kan smitte gravide i arbeid
gjelder i første rekke ansatte i barnehager og i helsetjenesten. For
bestemte sykdommer kan det også være risiko for andre grupper,
for eksempel rengjøringspersonell og ansatte i sikkerhetsyrker.
Kilde: STAMI

Det er store fylkesvise forskjeller. Akershus er
fylket med høyest yrkesaktivitet blant de over
50 år. Finnmark og Østfold er fylkene med
lavest yrkesaktivitet. Dette henger sammen
med forskjeller i næringsstruktur og
utdanningsnivået i fylkene. Akershus er et av
fylkene med høyest utdanningsnivå i
aldersgruppen 60 til 66 åringer, mens
Finnmark og Østfold er blant fylkene med
lavest utdanningsnivå i gruppen.
Lien viser til IA-avtalens delmål tre om å øke
yrkesaktiviteten etter 50 år med seks måneder
fra 2009 til 2013. Skal målet nås, må
yrkesaktiviteten for 50-åringene forlenges med
ytterligere to og en halv måned innen
utgangen av året.
– Fortsetter veksten i yrkesaktiviteten i samme
tempo som den gjorde mellom 2011 til 2012,
så er vi i mål, sier Lien.

657 000 årsverk gikk tapt i 2012
På grunn av dårlig helse eller mangel på ordinært arbeid gikk 361 000 årsverk
tapt blant kvinner, mens 295 000 årsverk gikk tapt blant menn i 2012. Det er
allikevel en nedgang på henholdsvis 0,2 og 2,1
prosentpoeng fra 2011. Tapte årsverk utgjorde
21,6 prosent av folkemengden blant kvinner i
alderen 16–67 år i 2012, og 16,9 prosent blant
menn.
I overkant av 1,5 millioner unike personer
bidrar til de 657 000 tapte årsverkene i 2012.
Sykefravær har størst gjennomstrømning. 8,1
personer stod bak hvert tapte årsverk på dette
området i fjor. Gjennomsnittet er 2,3 personer
per årsverk.
Kilde: NAV
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En av tre uføre jobber

Nye regler om vikeplikt

En analyse fra NAV viser at det er ganske vanlig å kombinere jobb og
uførepensjon. I overkant av 100 000 uførepensjonister har inntekt i tillegg
til trygd.
– Blant de som kombinerer
uførepensjon med jobb, er det i
underkant av 60 000 som har full
uførepensjon, mens om lag 45 000
jobber ved siden av redusert
uførepensjon, sier Yngvar Åsholt,
kunnskapsdirektør i NAV.

Endringene om vikeplikt gjelder særlig for gående
og syklende. Det presiseres at syklister, i likhet
med andre kjørende, har vikeplikt for alle kjørende
(også syklister) som kommer fra høyre. Det samme
gjelder når syklister og andre kjørende
som vil svinge til venstre, vil få
kjøretøy (også sykkel) på sin høyre
side.

Ved utgangen av 2012 fikk 309 000
personer utbetalt uførepensjon. 18
prosent har en gradert eller delvis
uførepensjon, mens resten har full
uførepensjon. Andelen med delvis
uførepensjon har holdt seg stabil de
siste ti årene.

Kjørende som vil svinge har
vikeplikt for gående
eller syklende som
skal rett fram på
kjørebanen eller
vegens skulder. De
vedtatte
endringene var
gjeldende fra
24. mai i år.

1. januar 2015 trer nye regler i kraft som skal gjøre det økonomisk
lønnsomt for uføre å øke arbeidsinnsatsen helt opp til 80 prosent av
tidligere inntekt.

Globale miljøgifter
Norge ønsker at deka-BDE skal forbys i den globale Stockholm-konvensjonen om
organiske miljøgifter. Konvensjonen regulerte opprinnelig de 12 farligste organiske
miljøgiftene, blant annet miljøgifter som PCB og DDT. Det er hittil lagt til 11 nye stoffer,
der Norge har foreslått og ledet arbeidet med to av stoffene.
Deka-BDE brytes sakte ned, og hoper seg opp i miljøet. Stoffet kan gi skade på
nervesystemet og tas opp i organismer. Stoffet er en såkalt bromert flammehemmer og
tilsettes produkter for å redusere risiko for brann. Norge har allerede et nasjonalt forbud
mot deka-BDE.
Kilde: Miljøverndepartementet.

Horisont 2020
Norge vil gå inn som fullt medlem av EUs nye forsknings- og
innovasjonsprogram, Horisont 2020. Programmet starter i 2014.
Horisont 2020 er EUs store programsatsing der man for første gang slår
sammen forskning og innovasjon. Programmet vil trolig ha et budsjett
på rundt 525 milliarder kroner over en syvårsperiode. Den totale norske
kontingenten vil ventelig bli i størrelsesorden 16 milliarder kroner i
løpet av en periode som kan strekke seg fram til 2025.
Kilde: Kunnskapsdepartementet.
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500 millioner til
kulturformål
Av overskuddet i Norsk Tipping
går 500 millioner kroner til kulturformål i 2013. Det utgjør en
økning på omtrent 83 millioner kroner fra i fjor. 135 millioner
kroner går til kulturbygg og 200 millioner kroner går til Den
kulturelle skolesekken som er en nasjonal satsing som skal bidra til
at elever i grunnskolen i Norge får møte profesjonell kunst og kultur
av alle slag.

Bekymret for norsk økonomi
Det internasjonale valutafondet (IMF) peker i en rapport
på flere risikomomenter for norsk økonomi. Norge er
sårbar for lavere etterspørsel etter eksportvarer og lavere
oljepriser. Virkningene av slike hendelser vil forsterkes
dersom etterspørselen i boligmarkedet skulle gå ned eller
bankene får problemer med å finansiere seg ute.
IMF argumenterer for at risiko og framtidige finansielle
forpliktelser trekker i retning av å holde bruken av
oljeinntekter under forventet avkastning av Statens
pensjonsfond utland. IMF konkluderer samtidig med at
norsk økonomi klarer seg godt. Produksjonen i
fastlandsøkonomien øker, og arbeidsledighet og inflasjon
holder seg lav. De regner med at veksten i
fastlandsøkonomien vil holde seg nær sitt historiske
gjennomsnitt den nærmeste tiden framover.
Kilde: Finansdepartementet

Akershus stikker av med hele 18,3 millioner, mens Aust-Agder må
nøye seg med 6 millioner kroner.

iPhone med dekning over
hele kloden
Fleetcom Satsleeve har lansert et nytt produkt basert på
satellitt-tjenesten Thuraya. Thuraya er en
tjenesteleverandør med egne satellitter som konkurrerer
med selskap som Iridium. Satsleeve bruker ifølge
mobilen.no iPhone som «hjerne». Dekselet har sitt
eget SIM-kort, og krever eget abonnement.
Dekselet passert til iPhone 4 og iPhone 4S, men det
koster mer å ha dekning over (nesten) hele kloden. I tillegg
til prisen på «dekslet» oppgis ringeprisen til å være omtrent 11
kroner per minutt og den som ringer deg må ut med omtrent 30
kroner i minuttet.

Normalarbeidsdager under press
Laptop, smarttelefoner og nettbrett har gjort oss i stand til å jobbe mens vi er på farten. Det øker produktiviteten og gir større frihet,
men det utfordrer samtidig grensene og balansen mellom jobb og privatliv.
Det nye fleksible arbeidslivet gjør at de faste rammene vi tidligere hadde for arbeidstid og sted, gradvis
hviskes ut. En undersøkelse fra Regus gjennomført blant 16 000 ledere verden rundt, viser at 86 prosent
melder om økt produktivitet som følge av fleksible arbeidsformer.
Norske ledere er spurt om hvor mye de benytter seg av fleksible arbeidsformer, og om fordeler og ulemper
ved å ha jobben med seg over alt. Samtlige melder om økt effektivitet, større frihet
og bedre balanse mellom jobb og frihet. Samtidig melder de også om utfordringer
knyttet til et utydelig skille mellom jobb og privatliv, at de jobber mer enn
planlagt, og om følelsen av å være på jobb døgnet rundt.
Kilde: Personal og ledelse
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Ditt valg!
I Norge sies det at vi har to årstider. Den hvite og grønne
vinteren. Selv kommer jeg fra Sørøya i Finnmark, og jeg vet av
erfaring at dersom været om våren er ille, og været om
sommeren er verre, så er dette like fort glemt dersom august
skulle tilby noen dager med sommertemperatur.
Jeg har imidlertid en mistanke om at det vil bli rikelig med
anledninger til å klage på været fremover. Med storflommen fra
slutten av mai friskt i minne og med store samfunnsmessige
ødeleggelser. Det er grunn til å dvele ved dette når nær alle
vitenskapsfolk er enige om at de klimaendringer vi nå opplever,
er noe vi mennesker er skyld i.
Vi må forvente villere, våtere og mer ekstremt vær i tiden som
kommer. Det er fortsatt mulig å gjøre noe med utviklingen, men
det kreves politisk vilje. Politisk vilje innebærer at det
tilrettelegges for teknologisk utvikling og at det lønner seg å
gjøre investeringer i ny og mer miljøvennlig energiproduksjon.
Politisk vilje innebærer å satse på utdanning og kompetanse,
både for de som ikke ennå er i arbeid og for oss som har vært i
arbeidslivet en stund. Etter- og videreutdanning for
arbeidstakere er avgjørende for konkurransekraft, produktivitet
og teknologisk utvikling.

Jeg er stolt over å være medlem i en fagforening som ikke bruker kontingentpengene
på politiske partier.
Politikere blir ofte beskyldt for å ha et kort perspektiv på sin
politikk. Noen beskylder dem sågar for kun å tenke frem til
neste valg. Da er den politiske viljen ofte styrt av de sakene
mediene slår opp og som skaper ubehag for politiske
motstandere. Det har Parat erfaring med. Det er jo ikke slik at
en sak som blir hovedsak på Dagsrevyen, eller en overskrift på
førstesiden i avisene, ikke har eksistert tidligere. Som regel har
problemet vart en stund, og vært akkurat like ille, inntil det
gjerne kulminerer med et nyhetsoppslag. Men hvorfor tas det da
ofte ikke tak i alvorlige saker før de kommer i media? Jeg tror det
henger sammen med valg og tidspunkt for valg.
I september er det stortingsvalg. Du som leser dette er mest
sannsynlig medlem i Parat. Jeg garanterer deg at Parat ikke gir
valgkampstøtte til det partiet du stemmer på. På den andre siden
kan du også være helt sikker på at vi heller ikke gir dine
kontingentpenger til et parti du ikke stemmer på.

Jeg er stolt over å være medlem i en fagforening som ikke bruker
kontingentpengene på politiske partier. Vi har samtidig både
lokale og sentrale politikere fra alle partier som medlemmer, men
det er fordi hver enkelt har valgt det selv. Vi mener nemlig at det
skal være hver enkelt innbyggers valg hvem man vil stemme på,
og hvem man mener fortjener økonomisk støtte.
Det har gitt oss muligheten til å samarbeide med, og møte, alle
partiene på Stortinget. De fleste partier er også invitert av Parats
hovedstyre til å fortelle om sin politikk – og ta imot innspill fra
oss om aktuelle fagpolitiske saker. Vi opplever at selv de partiene
som av noen beskyldes for å være fiendtlig innstilt til
fagforeninger, møter oss med åpenhet og er lydhøre for våre
argumenter. Vi driver derfor ikke med
partipolitikk, men med fagpolitikk. Ved å
være uavhengige vet også de vi møter at vi
ikke har noen skjult agenda. Vi vil fortsette
å snakke med alle som kan bidra til et bedre
arbeidsliv, uavhengig av hvem som sitter i
regjering etter valget i september. Jeg er
også sikker på at ingen av de
politikerne vi har møtt de siste årene
ønsker å fjerne fagforeningene.
Derfor, enten du vil stemme på
et parti fordi det vil føre den
klimapolitikken du liker, eller
fordi du liker forsknings- eller
energipolitikken partiet viser
frem, skal du vite at det legger
ikke Parat seg bort i.
Du får gjerne gi økonomisk støtte
til partier du mener skal få det, men
vi tar ikke valget for deg. I Parat er
alle medlemmer like mye velkommen,
enten du stemmer rødt, grønt eller blått.
Vi mener det er ditt valg, og er glad for at du
også har valgt Parat.
En riktig god sommer og et godt valg.

Vegard Einan
Nestleder i Parat
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Alessandra Cocca:

Fullblods italiener
Sjekk hvilken ﬂyvertinne Ryanair har lagt seg ut med! Daglig måler Alessandra Cocca krefter med
et halvt tonn tunge fullblodshester. Denne dama er ikke redd. Og hun gir seg aldri.
Av: Eline Dalland

Et kort skjørt og et strålende smil. Med
store, italienske fakter gestikulerer hun
engasjert mens hun spankulerer gjennom
Oslos gater på høye hæler. Muligens var
det Alessandra Coccas imøtekommende
oppsyn som fikk sjefene i Ryanair til å tro
at hun ville finne seg i hva som helst for å
få lov til å jobbe for selskapet.
– Å, det er så vakkert, sier hun og studerer
buegangene ved Oslo domkirke.
– Det minner kanskje litt om hjemme,
brostein og søyler, nesten som i Pisa?
– Det gjør faktisk det. Og jeg elsker
tradisjoner, utbryter hun.
– Så du er en tradisjonell jente?
– Å ja. Det er jeg. Jeg elsker å brodere
korssting. Hvis jeg har tid, gjør jeg gjerne
det. Jeg har brodert mye som ligger
hjemme i Italia, sier Alessandra mildt.
Rettssak mot slavekontrakter
Klart man kan la seg forlede. 36-åringen
virker ikke som en dame som går til kamp
mot luselønn og slavekontrakter. En
flyvertinne som liker å pynte seg og som
stadig bryter ut i smil og latter. Men
ledelsen i Ryanair skulle bare ha visst.
Alessandra Cocca har flere sider.
– Mange har spurt om jeg ikke er redd for
å gå til sak mot Ryanair. Men jeg? Redd?
Det er de som skal være redde.
Alessandra sier det med et nesten lykkelig
smil. Hun gleder seg faktisk til rettssaken
8 - 2013 Parat

mot flyselskapet som i mange år har vært
beryktet for usedvanlig dårlig lønn og
personalbehandling. Et flyselskap hvor få
likevel har våget å klage, av frykt for strenge
represalier. Men det var før Alessandra
Cocca kom på vingene. Hun finner seg
ikke i usaklig oppsigelse, og nå har hun
stevnet flyselskapet for retten. Hun får full
ryggdekning av Parat. Men Alessandra
takler tøffere typer enn irene i Ryanair.

nasjonal som en europeisk flyplass, og
Alessandra passer selvsagt inn, språkmektig
som hun er: Engelsk, fransk og spansk
snakker hun godt, pluss litt tysk og portugisisk. Nå står norsk for tur. Om kveldene
tar hun kurs på Folkeuniversitetet med mål
om å snakke så flytende norsk at hun igjen
kommer seg i lufta, da på norske vinger
hos SAS.
– Drømmen min er å få jobb som kabinpersonale hos SAS, forteller Alessandra.

Drømmen min er
å få jobb som kabinpersonale
hos SAS.

Dårlige erfaringer hos Ryanair har slett
ikke skremt henne fra å fly.
– Jeg elsket selve jobben. Den var min
drøm. Jeg elsker å selge og jeg elsker å
hjelpe mennesker, forklarer Alessandra.

Galopptrening på Øvrevoll
Sola har knapt stått opp når hun neste
morgen haster gjennom skogen mot
Øvrevoll galoppbane. Hun har tatt
T-banen fra Majorstua, hvor hun bor, og
ut av byen, i motsatt retning av alle Oslos
dagpendlere. Hun strener i rask marsj mot
stallene der de langbeinte galopphestene
utålmodig venter på dagens første treningsøkt. På veien hilser hun blidt på flere språk.
– Holà! roper hun på spansk til den latinamerikanske jockeyen som rir mot oss.
Chiao til en annen som skjønner italiensk,
og så noen «hello» og «hei» til britiske og
norske hestetrenere som er i ferd med å
leie ut hestene.
Øvrevoll galoppbane er minst like inter-

Ansatte betaler alt selv
I Italia hadde hun en grei jobb som selger
av mobiltelefonitjenester. Men Alessandra
ville fly. I 2011 søkte hun på kurs for å bli
flyvertinne hos Ryanair. Hun gikk med på
avtalen om at kursavgiften skulle trekkes
av de første sju månedslønnene. Hun gikk
også med på å betale uniformen selv. Hun
fant seg i en årslønn på 115 000 kroner,
uten tillegg for helger og helligdager.
I kontrakten sa hun fra seg rett til sykepenger og en hel del andre rettigheter
norske arbeidstakere tar for gitt. Men hun
skulle bo på Rygge og jobbe fra den
norske flyplassen. Hva visste vel hun om
prisene i verdens dyreste land? At hun
knapt hadde råd til mat og at bare buss-

Full galopp: Galopptrening på Øvrevoll
skjer i et rasende tempo. Flyvertinnen
Alessandra Cocca er en dreven rytter.
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<pengene for å komme seg til jobb tok en
stor del av månedslønna? Oppsigelsestid
hadde hun heller ikke. Og plutselig en
dag sto Alessandra uten jobb. Hun hadde
varslet om at det luktet alkohol av
kabinsjefen. Men det var hun som fikk
sparken. Kan hende Ryanair gjorde noe
dumt her.
Fra null til hundre
I stallen fester Alessandra hjelmen og
børster den blanke hesten omhyggelig.
«Fru Johnsen» er en engelsk fullblods
galopphest bestående av 600 kilo muskler.
Alessandra fletter halen, saler på og stiger
opp på den høye hesteryggen. Sammen
med noen av Norges beste ryttere, rir hun
erfarent mot galoppbanen der det jevnlig
arrangeres veddeløp og hvor fiffen i fine
hatter hvert år samles for å se og bli sett
på Derby. Men nå på morgenkvisten er
det hard trening som gjelder. Hestene vet
hva de skal gjøre. Det samme gjør
Alessandra Cocca.
Den som ikke er vant til hesteveddeløp får
seg en aldri så liten overraskelse over hvor
snart treningen er over. Den varer ikke
mange minuttene. For du verden så fort
det går! Krumbøyd over hesteryggen står
Alessandra i jockeystil. Full konsentrasjon.
Når hestene farer buldrende forbi er det
nesten umulig å skimte hvilken av rytterne
som er henne. Dette er ingen hestejente i
trav. Dette er enorme krefter, full action
og eleganse i en rasende fart på 48 kilometer i timen. Det er bare å la seg imponere.
Dette skulle de ha sett, sjefene i Ryanair.
– Man må være god for å få komme på
banen. Det kan være ganske farlig hvis
man ikke vet hva man driver med,
forklarer en av de erfarne jockeyene på
Øvrevoll, Pascolina Pinto.
Kjærlig og streng må man være for å
jobbe med galopphester. Pinto har merket
seg at hestene blir rolige sammen med
Alessandra. Men så er hun også sertifisert
jockey hjemme i Italia, vokst opp med en
jockeypappa som stadig tok henne med i
stallen og på banen, og helt til England på
hesteauksjoner.
– Hestene har helt sikkert vært med på å
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bygge mitt temperament og min karakter.
Det er utfordrende å være med på
hesteveddeløp og man må være tøff for å
delta, sier Alessandra selv.
Ingen sjalusi
Etter trening samles hestetrenerne til en
kopp pulverkaffe i stallen. Det er nok her,
som i en middels flykabin, flest kvinner
og et par menn. Likevel er det annerledes
enn hva Alessandra er vant til.
– Vi i stallen har et veldig godt forhold,
selv om vi bare er kvinner. I Norge
samarbeider kvinner mye mer, og de er
venner. I Italia konkurrerer kvinnene om
menn, og blir sjalu på hverandre. Men
hvis du ikke er i en konkurranse om
menn, blir du heller ikke sjalu, slår
Alessandra fast.

Jeg liker at norske
kvinner er så uavhengige, også
overfor menn. Det er enestående!
I 1999 var det kjærligheten som fikk
henne til å droppe planene om å bli med
på World Championship i galopp. I stedet
ble hun med sin tilkomne pilotmann til
Florida, USA. Alessandra likte både
amerikanerne og den amerikanske
livsstilen. Men etter to år var ekteskapet
over, og Alessandra dro tilbake til Italia.
Forholdet mellom kvinner og menn er en
av tingene som har gjort størst inntrykk
etter at hun kom til Norge i mars 2012.
– Jeg liker at norske kvinner er så uavhengige, også overfor menn. Det er
enestående! Når italienske kvinner forelsker
seg, får de blackout i hjernen og glemmer
alt annet. I Norge kan en kvinne forelske
seg og likevel beholde livet sitt.
– Er du også slik?
– Jeg er litt som italienske kvinner, men
jeg vil egentlig være sterk, som en norsk
kvinne, sier hun og tenker seg litt om.
– Du er sterk fordi du kan beherske følelsene
dine, og jeg kan noen ganger være sterk
nettopp fordi jeg er veldig følsom, noe
som gjør at jeg får sterke reaksjoner.

Ærlighet fremfor alt
Så hva er det som får Alessandra til å
reagere? Vennene hennes er samstemte:
Alessandra tåler ikke urettferdighet.
– Hun er litt spesiell, og et godt menneske.
Hun liker helt klart ikke løgner og uærlige
mennesker. Hun liker de som er rettferdige,
forklarer en av hennes venner, Katarina Jassova.
En annen venninne, Sarah Mazzola,
forteller at Alessandra er søt, sjenerøs og
vennlig mot alle hun stoler på, men at
hun kan være veldig sta hvis ting ikke går
som planlagt.
– Hun er en person som kan gi deg sin
sjel, men som stjeler din hvis du sårer eller
bedrar henne, sier Mazzola.
Dette kan bli nok en hodepine for Ryanair.
Da Alessandra bestemte seg for å snakke
høyt om arbeidsforholdene i flyselskapet,
hadde hun allerede fått sparken. Det er
ikke først og fremst sin egen sak hun
kjemper nå. Selv har hun ingen planer om
å begynne der igjen.
– Jeg hørte at ansatte sov på flyplassen fordi
de ikke hadde noe sted å bo. Mange hadde
lite å spise. Og jeg tenkte på de italienske
mammaene, hvordan ville de følt det hvis
de visste hvordan barna deres levde? Det
opprørte meg, forklarer Alessandra.
Nettopp dette, at hun kjemper en sak for
andre enn seg selv, er noe av det som
imponerer nestleder Vegard Einan i Parat.
– Der har du ei tøff dame som ikke lar seg
pille på nesen, det er åpenbart. Hvis noen
først skulle tørre å stå opp mot Ryanair,
måtte det være noen av hennes kaliber. Hun
er uten frykt, og hun viser oss stor tillit
som lar oss ta saken for henne, sier Einan.
Han mener Alessandras innsats vil bety mye
i kampen mot utnytting av arbeidskraft,
både i luftfarten og arbeidslivet generelt.
– Uten noen som tør å stå fram, er det
ikke mulig å gå til sak mot flyselskapet
eller hindre at fryktkulturen brer seg i
arbeidslivet, sier Einan.
Før de andre hestetrenerne har tømt kaffekoppen, er Alessandra i det stille i gang
med oppvasken. Hun pleier bare å ta den,

og hun gjør den raskt unna uten å gjøre
noe nummer av det overfor de som
fremdeles sitter rundt bordet.
– Jeg liker ikke rot på kjøkkenet, slår hun
fast, og det er nærliggende å tenke at Ryanair
ikke helt var ved sine fulle fem da de ga
sparken til en flyvertinne som kan roe ned
ville hester og ta oppvasken nesten umerkelig.
Flere jobber
Så haster Alessandra videre til T-banen og
sin egentlige jobb, en sommerjobb i
suvenirbutikken på cruiseterminalen ved
Rådhuskaia. Å ha to eller tre jobber er
helt normalt for henne. Arbeidsdagene
varer gjerne til klokken ni om kvelden,
hvis hun får det som hun vil.
Hun er innforstått med at hardt arbeid
må til for at hun skal skape seg det livet
hun ønsker seg i Norge. Hun er kommet
for å bli, for å gjøre en innsats og skape en
framtid, og hun kommer ikke til å gi seg
før hun snakker godt nok norsk til å få
jobb i SAS.
– Jeg liker meg her, jeg liker nordmenn.
Vanligvis tilpasser jeg meg raskt en ny
livsstil når jeg kommer til et nytt sted.
Dere har en god livsstil, og det handler
om mye mer enn økonomi og
velferdsordninger, sier Alessandra.
Hun synes det er fint at nordmenn er
fysisk aktive. Og vintrene er slett ikke så
ille som hun hadde fryktet. Kulda er til å
leve med så lenge det ikke er fuktig.
Hjemlengsel er hun ikke plaget av. Via
Skype snakker hun daglig med mamma
hjemme i byen med det skjeve tårn. Den
eneste Alessandra virkelig savner er hesten
sin, Rocco Rouge. Hun håper han kan
flytte etter så snart som mulig.
Dynamisk og arbeidsom, og med stor sans
for humor, sier vennene om Alessandra.
Energi i høye hæler
Hun er vant til at de som forsøker å sette
henne i bås, får seg noen overraskelser. Det er
jo noen motsetninger her, mellom den tøffe
galoppjenta og hun med de høye hælene.
Men Alessandra har ingenting å skjule.

Alessandra Cocca mestrer alle elementer også vann. Hun har jobb på cruiseterminalen i Oslo og har
merket seg at sjefene i Ryanair sammenligner sine medarbeidere med ansatte i skipsfarten. – Det er
ikke riktig. En ansatt på skip bor og spiser på skipet. Det gjør ikke de ansatte i Ryanair, sier Cocca.

– Jeg er en transparent person. Jeg er hva
du ser, og forsøker aldri å gjemme mine
sider. Hvis du gjemmer sidene dine, så
bruker andre mye tid på å finne ut hvem
du er, og dårlige forhold varer lenge før
man innser hvem man er venner med.
Det er bedre å vise hvem man er med en
gang, sier hun.
– Har det alltid vært positivt for deg?
– Nei, ikke alltid, men jeg kan være meg
selv uten å være frekk. Da jeg var yngre led
jeg fordi folk ikke er vant til mennesker
som ikke skjuler noe. Men jo eldre jeg
ble, jo flere var det som satte pris på
denne siden av meg.
Det som imponerer meg mest ved
Alessandra er hennes usedvanlige energi,
forklarer venninnen, Sarah Mazzola.
– Egentlig er jeg en heks, sier Alessandra
selv, blunker lurt og ler hjertelig.
Hun regner seg selv som en sterkt spirituell
person. Ikke bare er hun kristen i tradisjonell
forstand. Hun er overbevist om at universets
krefter på et eller annet vis henger sammen
og kan påvirke våre liv.
– Mental innstilling kan forandre hendelser.
Det du tenker på, vil påvirke det du får
tilbake, sier Alessandra Cocca.
I så fall kan Ryanair ha grunn til å frykte
den forestående rettssaken.
– Hvis du sender ut dårlige vibrasjoner,
kommer de alltid tilbake til deg.

Glad i hester: – Dyr har ikke rare følelsesmessige
reaksjoner som mennesker har. Mennesker
reagerer ikke umiddelbart, men med dyr er det
handling og umiddelbar respons. Det er det som
er det fine med dem, sier Alessandra Cocca.
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Kompetanseutvikling
og omstilling
Vi lever i et samfunn som er i kontinuerlig utvikling. Høgskoler og universiteter utdanner stadig
ﬂere på høyere nivåer enn tidligere, og mange bedrifter må hele tiden foreta omstillinger for å
henge med i utviklingen.
Av: Vetle W. Rasmussen, advokat i Parat

Det finnes få virksomheter som ikke
regelmessig må gjennomføre omstillingsprosesser som følge av teknologisk
utvikling og markedsmessige tilpasninger.
De fleste større virksomheter er i stadige
omstillingsprosesser, noe de ansatte har
måttet venne seg til. Grunnene til
tilpasningsbehovet kan være mange, men
ettersom det norske arbeidsmarkedet i
stor grad er spesialisert og
kompetanseorientert, handler det ofte om
å ha rett kompetanse til å utføre de ulike
oppgavene i virksomheten.
Mediebransjens omstillingsbehov
I løpet av de siste årene har vi sett store
endringer i folks medievaner. Lesebrett og
nettaviser innebærer at både forlag og
avishus må tenke annerledes. Fallet i papiravisenes annonseinntekter er store, og
antas å fortsette i tiden fremover. Avishusene
må derfor tenke nytt. Dette har blant annet
resultert i at vi i år ser at stadig flere avishus
tar betalt for tilgang til egen nettavis.
Endringen fra papir til digitalt medium
har pågått over tid, men har tydelig
eskalert de siste årene. Smarttelefonene
må ta mye av skylden for vår stadige trang
til kontinuerlig oppdatering på hva som
skjer rundt oss. Kombinasjonen av
fallende annonseinntekter og vårt stadige
sug etter digitale produkter, har presset
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frem et omstillingsbehov innenfor landets
avishus.
Schibsted vedtok i 2012 å kutte kostnader
med 400 millioner kroner, samtidig som
de ønsker å utvikle nye produkter og fikk
behov for mer digital kompetanse i
konsernet. Kostnadskuttene ble blant
annet gjennomført ved en omfattende og
kostbar nedbemanningsprosess, samtidig
som konsernet ansatte ny digital
kompetanse. Det tok ikke lang tid før
Amedia og øvrige avishus fulgte etter.
Kompetanseutvikling
I mange tilfeller vil behovet for bestemte
egenskaper blant ansatte oppstå så akutt
at det ikke kan avhjelpes ved kompetanseutvikling. Det kan også være at kompetansebehovet er så spesialisert at
virksomheten er helt avhengig av å
innhente ny kunnskap og erfaring utenfra.
Her vil en mer langsiktig strategi kunne
være en kombinasjon av at bedriften
henter inn eksterne ressurser og gir
opplæring av eksisterende ansatte som er
villige til å ta videreutdanning. I sum vil
dette kunne bidra til en betydelig
kompetanseheving bedriften har behov
for innenfor nye områder i virksomheten.
Godt organiserte virksomheter kan unngå
kostbare nedbemanningsprosesser ved

kontinuerlig å gi ansatte relevant videreutdanning og opplæring på nye fremtidsrettede områder. Dette bidrar til å skape
motiverte og lojale ansatte fordi de ser at
virksomheten satser på de ansattes vilje til
utvikling, og er villig til å investere i humankapitalen som allerede er i bedriften.
Omstillingsprosesser
Som tillitsvalgt er det ofte hensiktsmessig å
ta opp mulighetene for kompetanseutvikling i omstillingsprosessene. To forhold som bør vies særlig oppmerksomhet
er målrettet videreutvikling av eksisterende
kompetanse og opplæring ved stillingsendringer og når nye behov oppstår.
En forutsetning for en målrettet videreutvikling av kompetansen, er at arbeidsgiver til enhver tid har oversikt over
tilgjengelig kunnskap i bedriften. Dersom
arbeidsgiver regelmessig gjennomfører
kartlegging av de ansatte, vil ledelsen ha
nødvendig oversikt. Dette forutsetter
arbeidstakers medvirkning. Når kartlagt
informasjonen vurderes opp mot dagens
og morgendagens behov, kan ledelsen og
de tillitsvalgte mer presist identifisere
nåværende og fremtidig utviklingsbehov.
På sikt vil det gi de ansatte tryggere
arbeidsplasser, og gjøre det lettere for den
enkelte å selv bidra ved å gjennomføre
nødvendige kurs og opplæring.

Behovet bør brytes ned til stillingsnivå, og
naturlig nok være kjent for den enkelte
arbeidstaker. Ved tildeling av nye oppgaver må opplæringsbehovet vurderes.
I forbindelse med omstillingsprosesser
fastslår arbeidsmiljøloven paragraf 4-2 at
arbeidstaker skal gis tilstrekkelig informasjon og opplæring til å utføre arbeidet.
De ansatte skal også sikres tilstrekkelig
opplæring og utvikling slik at lovens krav
om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.
Her er det med andre ord både krav til
kortsiktig opplæring og langsiktig
kompetanseutvikling.
Ved overtallighet
Arbeidsgiver fremhever i stadig større grad
kompetanse fremfor det tariffestede
ansiennitetsprinsippet som utvelgelseskriterium. Selv om ansiennitetsprinsippet
er utgangspunktet i mange tariffavtaler,
kan det fravikes ved saklig grunnlag.
Kompetanse i ulike former vil svært ofte

kunne være et slikt saklig grunnlag.
Problemet for tillitsvalgte er at det enkelte
ganger er vanskelig å vurdere kompetanseforskjeller mellom medarbeidere. Dette er
ofte grunnlag for uenighet og konflikt i
oppsigelsessaker. Partene har derimot
bedre dokumentasjon knyttet til
kompetansevurderingen der det foreligger
gode kartlegginger med nødvendig
oppfølging og videreutvikling.
Er det gjennomført en grundig kartlegging, vil det være lettere for alle parter å
ha tillit til de vurderinger som foretas.
Dersom arbeidsgiver lykkes i å skape en
forståelse for hvorfor den enkelte ble
overtallig, vil den som rammes lettere
akseptere utfallet av prosessen. Dette vil
igjen kunne bidra til å unngå konflikt i
nedbemanningsprosesser. Domstolene vil
også måtte være mer varsomme med å
overprøve arbeidsgivers skjønnsmessige

vurderinger når gjennomført kartlegging
kan underbygges med relevant
dokumentasjon.
Dersom arbeidsgiver i liten grad har
tilbudt kompetansehevende tiltak for den
overtallige, er det et godt argument for at
arbeidsgiver må strekke seg langt for å
omskolere de ansatte til andre aktuelle
oppgaver, fremfor oppsigelser.
Det er ikke uvanlig at partene blir enige
om hvilke opplæringsbehov som må
aksepteres av arbeidsgiver i en slik
omstillingsprosess. Dette er bra for
arbeidstaker og det er bra for bedriften.
Det sikrer lojale ansatte og gir en mer
enhetlig praksis begge parter har nytte av.
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Stor aktivitet i Parat UNG
Parat UNG avholdt i slutten av mai ungsamling og årsmøte for Parats medlemmer under 35 år. Samlingen var lagt til historiske Røros, og temaet på samlingen var «Inngangen til arbeidslivet». Aldri tidligere har engasjementet hos
deltagerne vært større, og det viser at det spirer og gror godt ute i medlemsgruppene til Parat.
Av: Anders Bakkerud Larsen, leder Parat UNG

UNG-styret har vært aktive på flere
fronter, blant annet i et prosjekt mellom
Gjensidige og YS, som har hatt som
formål å forbedre forsikrings- og banktilbudet til de yngste medlemmene. Det
er grunn til å glede seg til resultatet av
dette arbeidet som skal lanseres i løpet av
høsten. Styret vil også i tiden fremover
sende ut egne nyhetsbrev med løpende

oppdatering av aktuelle aktiviteter.
Styret jobber aktivt med innspill til
Arendalsuka som arrangeres i starten av
august. Her vil Parat UNG få frem et
budskap til landets politikere om hva vi
unge i Parat er opptatt av. Blant hjertesakene er vår egen flaggsak «Studenters og
lærlingers arbeids- og levevilkår».

Årets UNG-samling var også Heming
Welde Thorbjørnsens siste som styremedlem. Han har tidligere vært leder og
ildsjel i oppbyggingen av Parat UNG, og
vi kan ikke få takket ham nok for sitt
arbeid. Thorbjørnsen skal fortsatt gjøre en
viktig jobb i Parat, blant annet som
medlem av hovedstyret.

Lærling i yrkesfag anno 2013
Det er færre ungdommer som velger yrkesfag enn før. Enkelte ungdommer mener yrkesfag
er lavstatus, noe som kanskje skyldes den økte arbeidsinnvandringen og lavkonjunktur i
bygg- og anleggsbransjen de siste årene.
Av: Christer Knudsen, murmester og nestleder i Parat UNG

Mange tror en typisk tømrer er en polsk
mann i 30-årene som ikke kan norsk og
jobber for en timelønn langt under tariff.
Inntrykket blir forsterket av mediedekningen som forteller om forholdene
enkelte utenlandske arbeidere jobber
under, og som til tider er helt uakseptable.
Nå sist med forbrukersamvirket Coops
nye lagervarehus der mange jobbet for
omtrent 50 kroner timen i stillas uten
sikring. Dette er det samme Coop som
har slagordet «litt ditt» og nettopp sponset
Petter Northug med 15 millioner kroner.
Fagbrev gir jobbmuligheter
Det er bra at de som driver rovdrift på
sine ansatte blir avslørt, men vi må passe
på å nevne andre fakta. Ikke minst de
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gode sidene ved å ta en yrkesutdanning.
Parat UNG mener vi må snu tendensen
med frafallet i yrkesskolen og ta vare på
det gode norske håndverket.
Tall fra SSB viser at en fagarbeider i
bygg- og anleggsvirksomhet har en
gjennomsnittlig månedslønn på 34 000
kroner før skatt. Omsetningen ved
oppføring av nye bygg var på 138
milliarder kroner i 2012, en økning på
13,7 prosent fra 2011. Disse tallene viser
at det er attraktivt å ha en jobb i denne
bransjen og at behovet for fagarbeidere
øker sammen med økt byggeaktivitet.
Parat UNGs oppfordring er: Ta
yrkesutdanning, fullfør læretid og ta

fagbrev. Du får lønn under utdanningen
og slipper flere år med studielån.

FUSJON

Farmasiforbundet vurderer Parat
Farmasiforbundet organiserer de ﬂeste av landets apotekteknikere og har startet forhandlinger
med Parat om en sammenslåing. Forbundsleder Irene Hope sier dette er et virkemiddel for å
oppnå større faglig fokus og sterkere yrkesidentitet.
Tekst: Vetle Daler, foto: Bente Bjercke

Hope og nestleder Bodil Røkke Havig mener det viktigste for
Farmasiforbundet er gode og trygge lønns- og arbeidsforhold, i
tillegg til utvikling av faget og yrket.
– Vi har bestemt oss for å satse knallhardt på disse områdene i år
og det største prosjektet Farmasiforbundet jobber med for å
oppnå dette, er planene om en fusjon med Parat.
Yrkesorganisasjon
– Vi har kommet fram til at tiden nå er moden for å bli en del av
et større forbund. Den endelige beslutningen vil bli tatt av et
ekstraordinært representantskapsmøte i november. Hvis vi
bestemmer oss for å bli en del av Parat, vil Farmasiforbundet
bestå som en egen yrkesorganisasjon underlagt
«moderforbundet», sier Hope.
Synliggjøring
– En av grunnene til at vi ser på mulighetene for å gå sammen
med et større forbund er at vi ser at vi trenger profesjonell
kompetanse på en del ting som vi ikke har i sekretariatet i dag,
sier sekretariatsleder Arve Sigmundstad.
– Vi trenger bedre synliggjøring av apotekteknikere som autorisert
helsepersonell med høy faglig kompetanse både internt og
eksternt, og vi trenger å opprettholde og styrke yrkesstoltheten
for faget vårt. Hvis vi blir en del av et større forbund, vil «moderforbundet» ta seg av tariffsakene, slik at vi kan konsentrere oss
om å utvikle faget og yrket, sier Hope, som understreker at en
fusjon er et virkemiddel for å oppnå målet om mer faglig fokus
og sterkere yrkesidentitet, og ikke at fusjon er et mål i seg selv.
– Målet vårt er å kunne satse mye mer på å utvikle yrkesrollen
som apotektekniker, med bedre etter- og videreutdanning, mer
spesialisering, og til å legge til rette for nye og utvidede oppgaver.
Vi ønsker å bidra til at apotekteknikeren også i fremtiden skal
være en viktig aktør i apotekene og at jobben som apotektekniker skal være spennende og meningsfylt, forklarer Hope.
Profesjonell organisasjon
Både Parat og Delta var med i vurderingen da Farmasiforbundet
skulle finne en partner i YS-systemet. Etter noen måneders
utredningsarbeid valgte forbundet å fortsette samtalene med Parat.
– Vi opplever Parat som en svært profesjonell organisasjon,
særlig når det gjelder alt som er knyttet til tradisjonelt
fagforeningsarbeid som lønns- og arbeidsvilkår og tariff.

Dessuten har Parat en unik kompetanse innenfor privat sektor,
hvor de fleste av våre medlemmer hører hjemme. De har
samtidig god kompetanse innenfor offentlig sektor som er viktig
for våre medlemmer i sykehusapotekene, sier Irene Hope.
– Vi er blitt møtt på en svært imøtekommende og
løsningsorientert måte fra ledelsen i Parat, supplerer
Sigmundstad.
– Vi vet også at Parat legger stor vekt på utvikling av tillitsvalgte,
og har dyktige ansatte som bidrar til å utvikle de tillitsvalgtes
kompetanse. Vi gleder oss til våre tillitsvalgte kan ta del i den
langsiktige kompetanseutviklingen som Parat tilbyr, avslutter
Irene Hope.

Ledelsen i Farmasiforbundet: Fra venstre ser vi sekretariatsleder Arve
Sigmundstad, forbundsleder Irene Hope og nestleder Bodil Røkke Havig.

Farmasiforbundet
Farmasiforbundet er et fagforbund for apotekansatte, i
hovedsak apotekteknikere, som er den største yrkesgruppen
i apotek. Forbundet har også medlemmer fra andre
yrkesgrupper som reseptarer og sykepleiere. Over 90 prosent
av alle yrkesaktive apotekteknikere er medlemmer i
Farmasiforbundet. Forbundet ble stiftet i 1937 og har
omtrent 3500 medlemmer.
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Mellomårsoppgjøret 2013
Årets lønnsoppgjør er gjennomført på alle hovedområder og
resultatene ligger omtrent innenfor de rammene partene i privat
sektor ble enige om i april. Variasjon i tall og prosenter varierer i
hovedsak på grunn av ulike beregningsmetoder.

NHO
Oppgjørene i privat sektor er i all hovedsak
ferdige. 16. april ble oppgjøret i NHOområdet vedtatt av styret i YS Privat.
Oppgjøret, som gikk til mekling, ga et
generelt tillegg på 75 øre per time til alle.
De som jobber i bedrifter som er omfattet
av tariffavtaler der gjennomsnittslønnen er
lavere enn 90 prosent av industriarbeiderlønnen (lavere enn 365 400 kroner i året),
får et ekstra tillegg på 1,40 kroner per
time. Alle tillegg gis med virkning fra 1.
april 2013. På de fleste avtaleområder skal
det nå føres lokale forhandlinger og tillegg
utover det som er fremforhandlet sentralt.
Virke
I oppgjøret med Virke ble det også enighet om et generelt tillegg på 75 øre til alle
fra 1. april.
Medlemmer omfattet av Funksjonæravtalen, Reiselivsavtalen og Landsoverenskomst for studentsamskipnader fikk i
tillegg lavtlønnstillegg på 1,40 kroner.
Dessuten ble det fremforhandlet et utjevningstillegg (som følge av små lokale tillegg) på 2,50 kroner per time til
medlemmer av Funksjonæravtalen og
Reiselivsavtalen som er lønnet på lønnstrinn 1 eller over.
I praksis betyr dette at de aller fleste på
Reiselivs- og Funksjonæravtalen har fått
et lønnstillegg på til sammen 4,65 kroner
per time. Tillegget gis med virkning fra 1.
april. For landsoverenskomsten for virksomheter er det satt av et tillegg på 1,6
prosent til lokale forhandlinger.
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HUK
Avtalene innenfor helse, utdanning og
kultur (HUK-området) og
Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer
forhandles så snart kommuneoppgjøret er
i havn. Rammen for oppgjøret er beregnet til omtrent 3,4 prosent.

Det er vedtatt endringer i uførereglene i
folketrygden. Det gjør det nødvendig å
forhandle om tilpasninger av uføreregelverket i KS’ tariffavtale. Blir ikke partene
enige om disse endringene, vil hovedtariffavtalens regler ikke kunne endres før
under hovedtariffoppgjøret i 2014.

Staten
I mellomoppgjøret i staten kom partene
frem til en forhandlingsløsning som innebærer en gjennomsnittlig lønnsvekst på
3,5 prosent. Alle på lønnstrinn til og med
51 gis et kronebeløp på mellom 4200 og
4500. For ansatte i lønnstrinn 52 eller
høyere gis det et lønnstillegg på 1,07 prosent. Virkningstidspunkt for oppgjøret er
1. mai. Partene ble enige om å ikke
avsette midler til å gjennomføre lokale
forhandlinger i år. Det kan likevel gjennomføres lokale forhandlinger dersom
den enkelte arbeidsgiver setter av egne
midler til en lokal pott. Hvis det gjennomføres lokale forhandlinger, skal virkningstidspunktet være 1. august.

Oslo kommune
YS-K Oslo og Oslo kommune ble enige
om et oppgjør som medfører at alle Parats
medlemmer får et tillegg på 2,55 prosent,
men minimum 9700 kroner, med virkning fra 1. mai. Oppgjøret har en ramme
på om lag 3,5 prosent og er i tråd med
det som er oppnådd i privat sektor og for
offentlig sektor for øvrig.

Kommune
Partene i KS-området kom til enighet om
oppgjøret, som har en samlet ramme på
nivå med privat sektor. Partene ble enige
om et generelt tillegg på 0,75 prosent,
men minimum 3100 kroner, fra 1. mai
2013. Videre er minstelønnen økt med
virkning fra 1. mai. Arbeidstakere med
minimum 20 års lønnsansiennitet skal fra
denne dato ikke ha lavere grunnlønn enn
350 700 kroner i 100 prosent stilling.
Det er ikke avsatt midler til lokale
lønnsforhandlinger.

Spekter
Partene er enige om et generelt tillegg på
1463 kroner per år. I tillegg får arbeidstakere med en årslønn på 365 400 kroner
eller lavere, et lavtlønnstillegg på 2730
kroner per år. Den totale lønnsøkningen
for disse arbeidstakerne blir da 4193 kroner per år. Oppgjøret har en økonomisk
ramme på 3,4 prosent og er i overensstemmelse med resultatet fra oppgjøret i
privat sektor.
Det er gjennomført forhandlinger på
virksomhetsnivå på Parat-overenskomstene i Spekter-området (B-del),
mens de avsluttende forhandlingene gjenstår. I helseforetakene, område 4 og 10,
skal det gjennomføres såkalte
A2-forhandlinger med Parat. Frister for
lokale forhandlinger fastsettes etter at
A2-forhandlingene er ferdige.
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Svar på
feriespørsmål
Arbeidsgiver har ikke noe med om du drar på ferie eller
velger å bli hjemme, men arbeidsgiver kan bestemme når
du skal ha ferie. I denne artikkelen får du også svar på
hvilke ferieregler som gjelder ved sykdom og oppsigelse,
og spørsmålet om du har rett til å ta ut feriedager på
forskudd.
Av: Eva Borhaug, advokat i Parat

I et harmonisk arbeidsforhold vil partene
også som regel bli enige om når ferien skal
tas ut og hvor lang ferie man tar om gangen.
Det vil være naturlig å forhøre seg med
arbeidstaker når man ønsker å ta ut ferie.
Hvor mange feriedager
har du krav på?
Ferieloven legger opp til at arbeidsgiver skal
drøfte feriefastsettingen med den enkelte
arbeidstaker eller med de tillitsvalgte.
Arbeidstaker kan kreve å få underretning
om feriefastsettingen tidligst mulig og senest
to måneder før ferien starter, såfremt ikke
særlige grunner er til hinder for dette. Både
underretning senest to måneder før og
drøftingsplikten er såkalte ordensregler. Det
betyr blant annet at det ikke får noen
konsekvenser dersom arbeidsgiver unnlater
å følge disse reglene.
Som de fleste vet, så har alle, uansett
stillingsprosent, rett på fire uker og én dag
ferie (25 virkedager da ferieloven opererer
med lørdag som en virkedag). I tillegg har
de fleste som er omfattet av en tariffavtale
rett på fem ukers ferie (30 virkedager).
Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, har du
rett på seks virkedager ekstra ferie. Denne
ekstraferien kan tas ut akkurat som det
passer deg – enten samlet eller med en eller
flere dager om gangen. Du skal gi
arbeidsgiver minst to ukers varsel før
avvikling av denne ekstraferien.
Vær oppmerksom på at fridager i turnusarbeid eller deltidsarbeid også regnes som
feriedager i ferieperioden. Disse dagene går
altså til fradrag i ferietiden.
Er du usikker på hvor lang ferie du har rett
på, kan du sjekke med din HR-avdeling
eller personalansvarlig.
Når skal ferien tas?
Det er mest vanlig å ta ut størsteparten av
ferien i skoleferien. Hovedferieperioden
etter ferieloven regnes fra 1. juni til 30.
september. I denne perioden har arbeidstager rett på å kreve tre uker tatt ut i
sammenheng. Det er allikevel arbeidsgiver
som har det siste ordet i forhold til når
ferien blir fastsatt dersom partene ikke blir
enige. Restferien kan også kreves tatt i
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sammenhengende arbeidstager. Arbeidsgiver
kan altså få problemer med å dele denne
opp ved for eksempel å si at arbeidstager må
ta ut tre feriedager i påskeuken og to dager i
romjulen. Har man den femte ferieuken vil
dette bli enklere for arbeidsgiver. Da kan
arbeidsgiver for eksempel kreve at
arbeidstager tar ut restferien samlet i
påskeuken og deretter den avtalefestede
ferien samlet i romjulen.
Ferieavvikling i oppsigelsestid
Dersom du har sagt opp stillingen din, kan
du be om uttak av ferie i oppsigelsestiden.
Det krever uansett at arbeidsgiver er enig.
Arbeidstaker kan kreve tre uker i sammenheng dersom oppsigelsestiden er i hovedferieperioden. Tiden for fastsatt ferie kan
ikke uten arbeidstakers samtykke endres på
grunn av oppsigelse, med mindre det er
nødvendig på grunn av uforutsette
hendinger og slike hendinger vil skape
vesentlige driftsproblemer og det ikke kan
skaffes stedfortreder.
I situasjoner hvor arbeidsgiver har gått til
oppsigelse av arbeidstaker, kan arbeidsgiver
kreve at arbeidstager tar ut ferie i oppsigelsestiden. Dette kan kun gjøres når oppsigelsesfristen er tre måneder eller lengre. Ved
kortere oppsigelsesfrist må arbeidstaker samtykke i at ferien blir lagt i oppsigelsestiden.
Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver allerede før oppsigelsen hadde avtalt ferie på et
annet tidspunkt, kan arbeidstaker motsette
seg avvikling av ferie i oppsigelsestiden.
Arbeidstaker kan uansett kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det
etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle
ferie innenfor hovedferieperioden eller
ferieåret.
Hva om du blir syk i ferien?
Det hender at man blir syk i ferien.
Hvordan skal man da forholde seg? Man
må her skille mellom sykdom som oppstår
før avtalt ferie starter og sykdom som
oppstår i selve ferien. Dersom arbeidstaker
blir syk før ferien starter, kan man kreve at
ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet
må dokumenteres med legeerklæring og
fremsettes senest siste arbeidsdag
arbeidstaker skulle hatt før ferien starter.

Blir man syk mens man har ferie er kravet at
man må være helt arbeidsufør (ikke delvis) i
minst seks virkedager for å kunne kreve et
tilsvarende antall virkedager ferie igjen
senere i ferieåret. Igjen må kravet
dokumenteres med legeerklæring og
fremsettes uten ugrunnet opphold etter at
arbeidet er gjenopptatt. Er man fortsatt syk
etter at ferien er avsluttet, bør man så snart
som mulig melde fra til arbeidsgiver at man
krever ferien utsatt. Dette kan gjøres
samtidig som man sender inn sykemelding,
for eksempel. Går det for lang tid her,
risikerer man å tape kravet om utsatt ferie.
Arbeidsdepartementet har foreslått å endre
denne bestemmelsen slik at man i fremtiden
ikke får krav om helt arbeidsufør i minst
seks virkedager, men at det skal gjelde fra
dag én. Forslaget er fremdeles under
behandling.
Dersom man ikke får tatt ut denne utsatte
ferien i ferieåret, kan man kreve å få dette
utbetalt i stedet. Dette gjelder kun i de
tilfellene hvor man ikke har fått tatt ut all
ferie på grunn av sykdom eller lovlige
permisjoner (for eksempel
foreldrepermisjon). Er det andre grunner til
at man ikke har rukket å ta ut all ferie, kan
disse dagene ikke kreves utbetalt. De blir
automatisk overført til påfølgende ferieår.
Arbeidstaker kan også kreve erstatning fra
arbeidsgiver dersom manglende
ferieavvikling skyldes arbeidsgivers forhold.

Husk at arbeidsgiver plikter å sørge for at
arbeidstaker tar ut minst 25 virkedager i
ferie hvert år. Arbeidstaker har tilsvarende
plikt til å avvikle denne.
Overføring av ferie
Ifølge ferieloven kan man avtale med
arbeidsgiver å overføre inntil 12 virkedager
av den lovfestede ferien til neste ferieår. Det
samme gjelder den avtalefestede ferien.
Dette innebærer altså at man kan avtale å
overføre inntil 17 virkedager (14
arbeidsdager) totalt til neste ferieår. Dette
må avtales skriftlig med arbeidsgiver.
Rett til forskuddsferie
Man har rett til å avtale forskuddsvis
avvikling av ferie i inntil 12 dager.
Forholdet mellom ferie og feriepenger
En vanlig ordning er at arbeidsgiver
utbetaler feriepenger i juli i stedet for lønn.
Det er da viktig å være klar over at det ikke
er noen direkte sammenheng mellom ferie
og feriepenger. Ferie er rett og slett krav på
fri uten lønn for en nærmere bestemt
periode. Feriepenger er derimot krav på en
tilleggsutbetaling for opptjent
arbeidsvederlag. Ved vanlig ferieavvikling får
man utbetalt feriepenger opptjent året før.
Dersom arbeidsforholdet avsluttes vil man
ha krav på å få feriepenger utbetalt også for
året man blir oppsagt, helt uavhengig om
det er tatt ut ferie det året.
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Sparepærer kan
være farlige

Nytt styre i Parat UNG
Anders Bakkerud Larsen er gjenvalgt som leder i Parat UNG. I styret får han med seg Christer Knudsen som nestleder og styremedlemmene Stine Bø, Kim Hansen, Idar Gundersen og Bente Valland.
Av: Lill J. Fischer

Parat UNG skal være en arena for Parat-medlemmer under 35 år.
– Vi skal jobbe for de unges interesser og rekruttere unge tillitsvalgte. Det er
spesielt viktig for meg å gjøre Parat UNG mer kjent. Det er nok fortsatt mange
medlemmer i Parat som ikke kjenner til oss, sier Anders Bakkerud Larsen.
Stine Bø sier at hun er spesielt opptatt av å få unge til å organisere seg.
– Altfor mange velger å stå utenfor fagforeningene. De tror at de greier seg selv,
men det er ikke alltid sånn. Ved å være organisert har du noen i ryggen, det er en
god forsikring sier Bø.

Arendalsuka 2013
Parat vil sammen med YS delta under
Arendalsuka 7. til 13. august i år.
Arendalsuka er et politisk verksted og en
møteplass for aktører i norsk politikk,
arbeidsliv, næringsliv og media.
Målsettingen for 2013 er at Arendalsuka
skal markere seg i oppstarten av valgkampen og bidra til at organisasjoner og
enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale aktører
innenfor politikk, organisasjon og
næringsliv.
Hovedarrangementet finner sted i
politisk gate som går fra Kanalplassen

ved indre havn til Sam Eydes plass
utenfor Arendal kultur- og rådhus.
Politisk gate vil være åpen torsdag,
fredag, mandag og tirsdag fra 11.00 til
17.00 og lørdag fra 11.00 til 15.00.
Fredag 9. august arrangerer YS en egen
«politisk debattkveld» med
etterfølgende konsert på puben
Madam Reiersen som ligger midt i
Arendal sentrum.

En av våre ivrige lesere, Per E. Fredriksen,
leste artikkelen om myndighetenes tiltak for
energibruk i Parat-bladet. Et av tiltakene er å
forby lyspærer med høyt energiforbruk, noe
som fører til at mange bruker sparepærer.
Det man kanskje ikke er klar over, er at de
fleste sparepærer inneholder flytende
kvikksølv som kan utgjøre en helserisiko
dersom de knuses.
Dersom en sparepære knuses avgir den en
giftig kvikksølvdamp. Denne dampen kan
være særlig skadelig for barn og gravide.
Førsteamanuensis ved Institutt for
samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø,
John Øyvind Odland, sier kvikksølvdamp
kan påvirke nevrologi- og hjerneutviklingen
hos barn og at gravide er særlig utsatt.
Ifølge Folkehelseinstituttet er det visse
forholdsregler man skal ta om en sparepære
med flytende kvikksølv knuser:
t%VCSÌQOFWJOEVFUPHMVGUF TBNUJEJH
som du gjør godt rent.
t#ÌEFLMVUFOTPNCSVLFTUJMÌUSLFPQQ
med og glassrestene skal samles i en
plastpose som må leveres til et mottak for
spesialavfall (bør i mellomtiden plasseres
utendørs).
t-TFUFQQFSLBOUBTVUPHCBOLFT

I programkomiteen for Arendalsuka
sitter Fylkesmannen i Aust-Agder,
Øystein Djupedal, redaktør i
Agderposten, Stein Gauslaa og Leif
Monsen i First House.
Foto: Scanpix
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Ny YS-leder
Jorunn Berland er valgt som ny
leder av YS med 226 000 medlemmer. Selv ønsker hun å være
Jorunn, bare Jorunn, og den
samme uansett hvem hun snakker
med. Hun mener det viser nærhet
å omtale hverandre ved fornavn.
Tekst: Gunhild Lervåg og Vetle Daler, foto:
Erik Norrud

Berland er født i Bergen i 1956 og startet
sin yrkeskarriere i Bergen Privatbank i

1974. Siden har hun holdt seg til
finansverdenen, som ansatt og som
tillitsvalgt. Fra kontorpulten i YS-huset
ser hun mot Barcode-rekka i Bjørvika.
Den huser hennes gamle arbeidsplass,
Finansforbundet. I nesten ti år var hun
forbundsleder der. Siden 80-tallet har hun
vært tillitsvalgt for Finansforbundet, eller
Norske Bankfunksjonærers Forbund som
det het før.

– Det er hyggelig å bli omtalt som raus.
Jeg driver ikke noe sololøp. Jeg henter inn
kompetanse hos andre. Jeg gir ros og
oppmerksomhet når jeg ser at andre
strekker seg for å levere til meg, sier hun.

Raus og krevende
Når kolleger skal beskrive Berland, er det
to ord som raskt dukker opp: raus og
krevende. Den beskrivelsen kjenner hun
seg igjen i.

Parat protest på ETF-konferanse
Leder i Parat Luftfart, Jan Levi Skogvang, presentere en
resolusjon på kongressen til European Transport Workers Federation (ETF) som går i mot ﬂytting av hovedkontoret til International Civil Aviation Organisation
(ICAO) fra Montréal i Canada til Doha i Qatar.
Av: Trygve Bergsland

Det er 191 medlemsland i ICAO som har ansvaret for utforming og
ivaretakelsen av sikkerheten til både passasjerer og ansatte i global
luftfart.
– Vi kan ikke akseptere at Qatar skal bruke oljepenger for å flytte et
FN organ til et land uten demokrati og som utnytter fattige
arbeidere. Kanskje så mye som 80 prosent av arbeidsstyrken
kommer fra India, Filippinene og andre fattige nasjoner i Asia  alle
helt uten rettigheter i landet, sier Skogvang.

Fellesskap blant høgskoler
og universiteter
27. og 28. august arrangerer Parat en stor konferanse for tillitsvalgte fra alle landets høgskoler
og universiteter. Konferansen som arrangeres på
Grand Hotell i Oslo forventes å samle omtrent 40
deltagere dag én og 80 deltagere dag to.
Av: Trygve Bergsland

Hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Agder, Lillian
Egelandsaa, mener det er tid for i større grad å samle
høgskolene og universitetene i et fellesskap.
– Vi som jobber ved universitetene og høgskolene har
mange av de samme utfordringene og vil ha stor nytte av en
tettere dialog. På konferansen i august vil vi konsentrere oss
om midlertidige ansettelser og medbestemmelse, to temaer
som opptar de fleste av oss, sier Egelandsaa.
Egelandsaa mener Parat er tjent med
sektororganisering.
– Parat har et stort potensial for nye
medlemmer i vår sektor og det er
derfor viktig å markere seg på alle
landets høgskoler og universiteter. Vi
er alle opptatt av å bli ivaretatt, noe
som også er viktig for oss som
jobber i store kunnskapsbedrifter,
sier Lillian Egelandsaa.
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Europeisk ﬂybransje og
Ryanair
Nordisk Transportarbeiderføderasjon (NTF)
samlet nylig 25 representanter fra ﬂybransjen
for å bli orientert om søksmålet mot Ryanair
og hvordan denne saken vil kunne påvirke
andre land i Norden og Europa for øvrig.

Millionerstatning fra Gate Gourmet
Parat vant, på vegne av sine medlemmer, saken mot
Gate Gourmet i Øvre Romerike tingrett. Gate Gourmet
må betale en økonomisk erstatning på 6 millioner kroner til 25 tidligere ansatte som følge av diskriminering
knyttet til fagforeningstilhørighet.
Av: Trygve Bergsland

Høyesterett har tidligere fastslått at Gate Gourmet diskriminerte
fagforeningsmedlemmer da de overtok kontrakten om levering av
flymat. Nå har tingretten fastsatt størrelsen på den økonomiske
erstatningen. Den høyeste enkeltsummen som utbetales til ett enkelt
medlem er 715 430 kroner.

Advokat i Parat, Christen Horn Johannessen, orienterte
om stevningen som er sendt Moss tingrett.
– Det som først må avklares er hvilken domstol som skal
behandle saken. Her er vi forberedt på at Ryanair vil
hevde at saken må gå i Irland, mens vi er klar på at saken
må gå for norsk rett. Dette vil være i samsvar med
tidligere rettsavgjørelser. Deretter skal lovvalget avgjøres
før retten tar stilling til om Ryanair er rett saksøkt som
arbeidsgiver. Innleieselskapet som benyttes er en
konstruksjon som tjener Ryanairs interesser, sier Horn
Johannessen.
Michael Collins er ombudsmann for Unionen i Sverige
og forteller at saken om at Norges statsminister boikotter
Ryanair, har fått stor oppmerksomhet i hans hjemland.

Brudd på arbeidsmiljøloven og diskriminering
Saken er ført av Parat-advokatene Christen Horn Johannessen og Vetle
Rasmussen på vegne av Parats medlemmer.
– Gate Gourmet har brutt arbeidsmiljøloven og vi har nå fått medhold
i at 25 av våre medlemmer får dekket sine økonomiske tap, sier en
fornøyd Christen Horn Johannessen.

100 000 grønne arbeidsplasser
Billig bank for
unge Parat-medlemmer
Gjensidige Bank er landets billigste bank for unge under
34 år viser informasjon fra finansportalen.no. Mange
norske banker har satt opp rentene, men Gjensidige
Bank har latt renten være i fred.
For et førstehjemslån på én million kroner med flytende
rente og en finansieringsgrad på 71 prosent (boligverdi
1,4 millioner kroner) tilbyr Gjensidige Bank en effektiv
rente på 3,45 prosent, skriver NA24. Tilbudet gjelder
unge under 34 år som i tillegg er medlem av en
YS-organisasjon som Parat.
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Gyldendal gir ut boken «100 000 klimajobber og grønne
arbeidsplasser nå!». Forfatter er Andreas Ytterstad og bidragsyterne er i
tillegg til Parat en rekke frivillige organisasjoner, LO-forbund og Den
norske kirke.

Gunnar Lingjerde, tillitsvalgt i Parat og medlem
av YS’ miljøutvalg, har på vegne av Parat bidratt
til at boken kommer ut. Andre støttespillere er
Klimavalg 2013, Concerned Scientists Norway
(CSN), Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag,
Den norske kirke, Besteforeldrenes klimaaksjon,
Naturvernforbundet, Natur og Ungdom,
Greenpeace Norge, Utviklingsfondet og
Framtiden i våre hender.

PARAT INTERNASJONALT

Tilgang på medisiner for fattige

Arktisk råd
På et ministermøte i Kiruna ble seks nye
land tatt opp som permanente
observatører i Arktisk råd. Disse landene
er India, Italia, Japan, Kina, Singapore og
Sør-Korea. Det er tatt en
prinsippbeslutning om at også EU skal bli
observatør, men dette vil først skje når
utestående spørsmål mellom EU og
Canada er avklart.
Ministermøtet vedtok også anbefalingene
fra tre nye rapporter som gir kunnskap
om klima og miljø i Arktis. Rapporten
om kortlivede klimadrivere viser at utslipp
som sot og metan står for hele 30-40
prosent av de menneskeskapte
klimaendringene i verden. I Arktis kan
tilleggseffekten av sot på is og snø være tre
til fire ganger så stor som effekten av
oppvarming i atmosfæren. Effekten av
utslippsreduksjoner i nord kan derfor
være betydelig.
Arktisk råd er etablert med et permanent
sekretariat i Tromsø.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har diskutert hvordan vi kan
sikre bedre tilgang til medisiner til verdens fattige.
Det er viktig å sørge for at det forskes på legemidler og utstyr for
sykdommer som rammer kun de fattigste (blant annet malaria,
tuberkulose, sovesyke). En annen side ved saken er at de medisinene
som faktisk finnes på markedet ikke når ut til dem som trenger dem.
Dette dreier seg for eksempel om medisiner som kan stoppe blødninger hos mødre ved
fødsel og medisiner som kan forhindre infeksjon hos nyfødte.
«Kommisjonen for livsviktige medisiner for kvinner og barn» har vært ledet av Norge
og Nigeria, med formål å bedre tilgangen til 13 livsviktige, men neglisjerte
helseprodukter som blir brukt for mødre- og barnehelse samt familieplanlegging.
Norge vil i 2013 bevilge 300 millioner kroner til utviklingsrettet helseforskning.
Kilde: UD

Nordisk ungdomsledighet
Nordens politikere diskuterer hva de kan gjøre med ungdomsledigheten, spesielt
gjelder det gruppen NEET, de som verken er i utdanning eller i arbeid, not in
education, employment or training. Det gjelder mellom 5 og 10 prosent
av ungdommen i Norden.
Nordiske statsministrene, arbeidsministre, arbeidstaker- og arbeidsgiver
organisasjoner, ungdomsorganisasjoner og representanter fra
arbeidsmarkedsmyndighetene møttes i mai for å diskutere hva som
kan gjøres for å inkludere dem som står lengst fra
arbeidsmarkedet.
Ungdomsarbeidsløsheten har bitt seg fast på et høyt nivå,
særlig i Sverige og i Finland.
– Ungdomsledigheten følger i takt med arbeidsløsheten i
allmennhet og er generelt to til tre ganger høyere, sa
Stoltenberg som viser til at både Norge og Sverige ser frafallet
fra videregående skole som et stort problem, mindre enn 70
prosent av dem som starter, fullfører.
Kilde: arbeidslivinorden.org

Design i praksis
Utstillingen «Design that makes a difference» ble arrangert på College of Art i London presenterer 20
prosjekter fra Norge og Storbritannia, alle med et fokus på inkluderende design.
Prosjektene viser hvordan design spiller en rolle både i næringslivet, i det offentlige og i samfunnet rundt
oss, og bidrar til å skape løsninger som både er inkluderende, smarte, brukervennlige og tilgjengelige.
Utstillingen er et samarbeid mellom Norsk Designråd og Helen Hamlyn Centre for Design ved Royal
College of Art.
Blant prosjektene som presenteres på utstillingen er værtjenesten yr.no som med sitt brukervennlige
design har etablert seg som ledende innen værvarsling. Storbritannia viste frem blant annet den digitale
plattformen gov.uk som har gjort det lettere å finne frem til de britiske departementenes nettsider ved å
samle dem under et felles tak.
Det tette samarbeidet har også resultert i boken «Innovating with People: The Business of Inclusive
Design», som kom ut i 2010. I Norge har 16 departementer i fellesskap forpliktet seg til å innføre
inkluderende design innen 2025.
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Mandag 9. september er det stortingsvalg og Norge vil få ny regjering. Spørsmålet er om de rødgrønne får fortsette eller om de blir erstattet av et borgerlig alternativ. Parat er partinøytral, men
har stilt partiene spørsmål som vil berøre arbeidstakere uansett partitilhørighet.
Av: Trygve Bergsland

I denne utgaven av bladet slipper vi til de
partiene som ikke ble presentert i forrige
utgave. Vil du lese svarene til SV og FrP
finner du dem i utgave én. Spørsmålene våre
dekker partienes forhold til ansatte i staten,
deres mening om fast ansettelse,
konkurransevilkår for norske bedrifter og
Parats flaggsak, videreutdanning i
arbeidslivet.
Presentasjonen er ment å gi arbeidstakere i
offentlig og privat sektor en samlet oversikt
som viser hvordan de ulike partiene stiller seg
til problemstillinger vi mener opptar mange
arbeidstakere.
Aktuelle temaer som ikke er tatt opp her kan
for eksempel være endring av
arbeidsmiljøloven, midlertidige ansettelser,
fleksibilitet og turnuser. I hovedtrekk ønsker
de borgerlige partiene å myke opp
arbeidsmiljøloven mens de rødgrønne ønsker
å beholde dagens lov eller gjøre den
strengere.
Sykelønnsordningen blir antagelig ikke et
tema i valgkampen ettersom både Høyre og
FrP sier de vil bevare dagens ordning med
full utbetaling fra første sykedag. Det ser
også ut til at de fleste partiene er opptatt av å
inkludere flest mulig i arbeidslivet, men
velger forskjellige virkemidler.
Organiseringen av den offentlige
forvaltningen kan bli et tema i valgkampen.
Det gjelder både tvangssammenslåing av
kommuner, bevaring av fylkeskommunen og
Fylkesmannens rolle.
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Syv spørsmål som er stilt til partiene:
1. Vi oppfatter at det er en ubalanse mellom mål- og resultatstyring i offentlig
forvaltning. Dersom dere er enige, vil dere gjøre konkrete endringer i
forholdet mellom kvalitet og kvantitet i den offentlige forvaltningen?
2. I hvilken grad mener dere medvirkning og medbestemmelse er et gode eller
et onde for utviklingen av virksomheter? Hva vil dere eventuelt gjøre knyttet
til medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet?
3. Hva mener dere om fast ansettelse kontra innleie, der forutsetningene for
ansettelse i virksomheten er til stede?
4. Hva mener dere om tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor?
5. Vil dere gjøre tiltak som kan sikre norske selskaper like konkurransevilkår
som utenlandske selskaper?
6. Vil dere gjøre strukturelle samfunnsendringer for å sikre at en større andel av
den potensielle arbeidsstyrken utnytter sin arbeidsevne i fremtiden?
7. Hva vil dere gjøre med finansieringen av etter- og videreutdanningsreformen
(EVU)?

2. Trepartssamarbeidet og den norske
modellen er selve bærebjelken i vårt
velferdssamfunn. Det bygger på høy
deltakelse i arbeidslivet, et godt
samarbeid mellom staten og partene i
arbeidslivet, et bredt utbygd velferdssamfunn for alle og et bredt skattegrunnlag. Dette er en suksessoppskrift
som vi vil bygge videre på. Høy
organisasjonsgrad og gode muligheter
for medbestemmelse er helt
nødvendig. Derfor vil Arbeiderpartiet
heve fagforeningsfradraget og
videreutvikle trepartssamarbeidet
mellom myndighetene, arbeidstakere
og arbeidsgiverorganisasjoner.

Svar fra Ap:

1. Det er et mål å skape en mer
handlekraftig statlig forvaltning og vi må
sørge for at styringssystemene ikke tar
oppmerksomheten bort fra jobben som
skal gjøres. Vi må finne den gode balansen
mellom tillit og kontroll. Dette må vi gjøre
for å oppnå det alle er opptatt av, nemlig
resultatene.
Et konkret eksempel er det daglige arbeidet
overfor underliggende etater der man
gjennom oppdragsbrevene går mer over til
overordnede målsettinger i stedet for
tallfestede mål. Dette vil bidra til mindre
detaljstyring og er et tiltak som vil kunne
virke raskt. Det må også være kontinuerlig
oppmerksomhet på lederutvikling.
Kulturer og holdninger må endres.

3. Vi vil at faste, hele stillinger skal
være normen i norsk arbeidsliv og at
innslaget av innleie og midlertidige
ansettelser må holdes så lavt som
mulig. Arbeiderpartiet er sterkt
opptatt av å redusere omfanget av
midlertidige ansettelser og konsulentbruk, da dette kan svekke arbeidstakernes rettigheter, medbestemmelse
og det offentliges muligheter for å
utvikle god kompetanse hos egne
medarbeidere. Det kan også se ut som
om det innenfor universiteter og
høgskoler er for mye bruk av
midlertidige ansettelser og vi vil derfor
gjennomgå denne bruken for å sikre
at høgskoler og universiteter er
attraktive arbeidsplasser med gode
arbeidsvilkår.
4. Vi står fast ved pensjonsreformen
som ble inngått, og så lenge partene
ønsker denne avtalen, støtter vi det.
Samtidig har vi også sagt at dersom
partene i det offentlige ønsker å se på
muligheter for endringer innenfor den

offentlige tjenestepensjonsordningen,
så er vi positive til å være med på det.
5. Arbeiderpartiet vil føre en aktiv
næringspolitikk som tilrettelegger for og
styrker norsk næringslivs konkurransekraft. Likevel skal vi ha skatt og rammevilkår som ivaretar den norske velferdsstaten og som beskytter arbeidstakernes
rettigheter og trepartssamarbeidet.
Arbeidet for å unngå smutthull i
internasjonalt regelverk og sosial
dumping må foregå kontinuerlig.
6. Arbeid til alle er den viktigste
jobben for Arbeiderpartiet. I det ligger
det at alle som kan jobbe, må gjøre
nettopp det, og at vi må legge bedre
til rette for at alle får muligheten til å
bidra ut fra sine evner og forutsetninger. Derfor har vi vedtatt store
satsninger som pensjonsreformen,
uførereformen, NAV-reformen,
IA-avtalen og igangsatt satsninger som
Jobbstrategien for å bistå funksjonshemmede inn i arbeidslivet, og
Ungdomsløftet som gir ungdom en
forsterket garanti for oppfølging og
aktivitet.
7. Arbeiderpartiet ønsker å utvikle en
nasjonal strategi for livslang læring og
etablere tilbud om livslang karriereveiledning. Vi ønsker også å invitere
partene i arbeidslivet til et trepartssamarbeid for å bidra til at det utvikles
flere fleksible etter- og videreutdanningstilbud som gjør det mulig å
kombinere arbeid og utdanning.
Videre ønsker vi å opprette flere
relevante videreutdanningsplasser i
nært samarbeid mellom høgskoler,
studieforbund og lokalt arbeidsliv.
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3. Høyre mener faste behov skal
fylles av faste ansatte, ikke midlertidig
ansatte eller innleide. Midlertidige
ansettelser og innleie har en legitim
funksjon, blant annet for å fylle
genuint midlertidige behov og
gjennom å senke terskelen inn i
arbeidslivet for utsatte grupper, men
slike ansettelser skal være unntaket.
Høyre mener det er urovekkende at
det er så mange midlertidig ansatte i
staten, og mener det er nødvendig å
gå igjennom denne praksisen for å se
om omfanget av midlertidighet ikke
kan reduseres, for eksempel i
universitets- og høyskolesektoren.

Svar fra
Høyre:

1. Mål- og resultatstyring kan ha positive
effekter på mange områder, men det er et
verktøy som forutsetter at det man ønsker
å måle faktisk kan måles. Utfordringen for
politisk og administrativ ledelse er å kunne
skille mellom de områdene der en slik type
styringsform er formålstjenlig og der den
ikke er det.
2. Medvirkning og medbestemmelse,
uavhengig av hierarkier, er en av norsk
arbeidslivs største styrker, både i privat og
offentlig sektor. Det reflekterer den egalitære
norske kulturen og et institusjonalisert
trepartssamarbeid, og er et trekk ved norsk
arbeidsliv Høyre vil videreføre.
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4. Høyre mener pensjonsforliket var
helt nødvendig for å sikre bærekraften
i folketrygden for fremtidige generasjoner. På et overordnet plan mener
Høyre det er viktig at det også i det
offentlige legges opp til et fleksibelt
system med en levealdersjustering som
det kan kompenseres for ved å jobbe
lenger. Samtidig mener vi det er viktig
å gjøre det lettere for eldre arbeidstakere å gå fra det offentlige til det
private – eller omvendt – uten å
risikere å tape betydelige pensjonsrettigheter på det.
5. For at et fritt marked skal kunne
fungere, er det nødvendig at konkurrerende bedrifter har noenlunde like
konkurransevilkår. Derfor ønsker
Høyre blant annet å redusere formuesskatten, fordi den skattlegger norsk
eierskap hardere enn utenlandsk
eierskap. Når det gjelder konkurranse
innenfor EU/EØS er vi avhengig av at
det overnasjonale regelverket fungerer
etter intensjonen.

6. Det er for mange som i dag faller
utenfor arbeidslivet. Alle de som er for
syke til å jobbe skal ha rett til uføretrygd uten å behøve å skamme seg for
det, men mange av de som i dag faller
utenfor kunne med litt tilrettelegging
vært i ordinær jobb. Høyre mener det
ikke er nødvendig med strukturelle
samfunnsendringer på dette feltet,
men svært mye kan gjøres for grupper
som i dag faller utenfor. Høyre vil
styrke ordningene som legger til rette
for funksjonshemmede i arbeidslivet,
og ta i bruk permanente og midlertidige lønnstilskudd på en langt mer
aktiv måte enn hva som blir gjort i
dag. Samtidig har vi et stort arbeidskraftpotensial blant de som i dag
jobber deltid.
7. Det er ikke noen tvil om at det er
og vil være stort behov for videreutdanning for arbeidstakere som er i
jobb. Høyre vil legge bedre til rette for
livslang læring. Vi ønsker at flest
mulig arbeidstakere motiveres og gis
mulighet til faglig påfyll i kombinasjon
med deltagelse i arbeidslivet. Det må
utvikles gode etter- og videreutdanningstilbud der den ansatte kan
kombinere jobb og utdanning. Etter
Høyres syn er videreutdanning et delt
ansvar: Den enkelte av oss har et
ansvar for å ha nok kompetanse til å
være gode arbeidssøkere, arbeidsgiver
har et ansvar for å holde de ansatte
faglig oppdatert, og det offentlige har
et ansvar for å legge til rette for
kompetanseheving.

Svar fra KrF:

1. New Public Management har de siste
to tiår preget både kommunal og statlig
sektor i Norge. Det har blant annet medført utstrakt bruk av mål- og resultatstyring, kvantifiserbare resultatindikatorer
samt etablering av foretak og virksomheter
etter modell av kommersielle virksomheter.
KrF mener det er behov for å revitalisere
betydningen av begreper som tillit, skjønn,
refleksjon, holdninger og verdier i
velferdsstaten og i offentlig sektor, og
dermed sikre en bedre og mer effektiv
offentlig forvaltning.
2. Medarbeidere som viser selvstendighet
og initiativ er svært viktig for en arbeidsplass, og for å sikre dette er medvirkning
og medbestemmelse særdeles viktig. Det vil
gi eierskap for arbeidstaker, som igjen vil gi

gevinst for arbeidsplassen. Vi som
politikere må legge til rette for gode
vilkår for å sikre et godt samarbeid
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

nyskaping. Samtidig beholder vi
formuesskatten på øvrig formue og
unngår at mange velstående
mennesker blir nullskatteytere.

3. KrF mener at den klare hovedregelen skal være at ved faste behov
skal det foreligge faste ansettelsesforhold. Problemstillingen knyttet til
midlertidig ansettelse, og da spesielt i
offentlig sektor, er noe KrF har tatt opp
med regjeringen ved flere anledninger.
Dessverre kommer universitets- og
høgskolesektoren særdeles dårlig ut.
Stillinger som er av fast karakter skal
medføre fast ansettelse.

I tillegg vil vi endre arveavgiften for å
trygge og videreutvikle bedrifter og
arbeidsplasser. KrF vil derfor innføre
en rett til arveavgiftsavskrivelse over
10 år ved generasjonsskifte i
familieeide bedrifter.

4. KrF er opptatt av at ansatte i
offentlig sektor fortsatt skal ha en god
tjenestepensjon. Tjenestepensjonen i
offentlig sektor er tariffestet. KrF har
derfor støttet at pensjonsordningen
bør avklares i forhandlinger mellom
partene. Pensjonsreformen får virkning
også for offentlig tjenestepensjon
blant annet på grunn av levealdersjusteringen som gir det utslag som
nevnes i spørsmålet. KrF har støttet
de endringer som er gjort de senere år
vedrørende tilpasninger til den nye
folketrygden.
5. Det er viktig å legge til rette for at
norsk næringsliv er konkurransedyktig. KrF etterlyser først og fremst
forenkling av regelverk og papirmølle.
Samtidig vil vi endre skattene for å
legge til rette for norsk verdiskaping.
Vi vil fjerne formuesskatten på
kapitalen som sikrer arbeidsplassene,
såkalt arbeidende kapital, fordi det vil
fremme norsk verdiskaping og

6. Det er viktig for KrF at de som
kan og som vil, skal få arbeide.
Sysselsettingen i befolkningen som
helhet har den senere tid vært ganske
stabil, men dessverre gjelder ikke dette
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Her har yrkesdeltakelsen falt de
siste årene, og spesielt bekymringsfullt
er det at den har falt mest for den
yngste aldersgruppen. For å sikre en
god fremtid for unge mennesker, er
det viktig at det blir tilrettelagt for at
mennesker med nedsatt funksjonsevne
lettere blir integrert i arbeidslivet.
7. KrF ser ikke bare etter- og
videreutdanning ut fra behovet
samfunnet har, men også ut fra den
enkeltes behov. Livslang læring skal
ikke være endimensjonal, men ha
utviklingen av hele mennesket som
mål. For å få igjennom målet om mer
etter- og videreutdanning er det viktig
å sikre at finansieringsmodellen forplikter partene til faktisk å gjennomføre det. KrF har de senere år i sine
alternative budsjetter økt bevilgningen
til etter- og videreutdanning for
lærere, sammenlignet med
regjeringens forslag.
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effektivitetsarbeid, har vi sett på
partnerskapsavtaler mellom arbeidstakere, arbeidsgiver og politiske
myndigheter som bedre løsninger.

Svar fra Sp:
1. Senterpartiet mener vi ikke kan basere
mål- og resultatstyring i offentlig sektor på
New public management-teorier. I programforslaget heter det: «Overdreven byråkratisering skaper frustrasjon, ineffektivitet og
stjeler ressurser fra viktige samfunnsoppgaver. Utfylling av skjema for ulike
kontroll- og registerformål, søknadsprosesser for å få ulike tillatelser og
rapportering til myndighetene i forbindelse
med oppussing, bygging og næringsvirksomhet bør begrenses.»
2. Senterpartiet har arbeidet aktivt for
etablering av et trepartssamarbeid i
kommunesektoren og dette er nå etablert
gjennom prosjektet «Saman for ein betre
kommune». Der andre har sett
konkurranseutsetting som løsningen i
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3. Senterpartiet tok dissens i regjeringen
om innføring av vikarbyrådirektivet.
I en uttalelse om dette fra partiets
sentralstyre, heter det: «Senterpartiet
er opptatt av at fast ansettelse skal
være hovedregelen i norsk arbeidsliv,
og unngå økte innslag av midlertidige
ansettelser. Senterpartiet er oppmerksomme på at direktivet kan gi vikarer i
arbeidslivet økte rettigheter innenfor
noen områder. Disse positive sidene
ved direktivet står imidlertid Norge
fritt til å implementere gjennom norsk
lovgivning, og er ikke et selvstendig
argument for å innføre direktivet.»
4. Prinsipielt bør tjenestepensjonsordningene i privat og offentlig sektor
ikke skille seg for mye fra hverandre.
Det er viktig at pensjonsordningene
ikke gjør det vanskelig eller uhensiktsmessig å skifte mellom arbeid i det
offentlige og privat næringsliv.
Tjenestemannsloven har bestemmelser
om at tjenestepensjon i statlig sektor
er et forhandlingsspørsmål mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette
skal respekteres.
5. I en åpen økonomi som den norske,
er det viktig at det etableres rammer
som sikrer like konkurransevilkår.
Senterpartiet mener prinsipielt at
dette bør skje gjennom internasjonale
avtaler og ikke gjennom regionale
avtaler, som EU-samarbeidet og norsk
tilknytning gjennom EØS. I dagens

situasjon, hvor stortingsflertallet
ønsker å videreføre EØS-avtalen,
mener Senterpartiet at handlingsrommet må utnyttes bedre. Dette kan
både skje ved å bruke retten til å ikke
implementere direktiver som vikarbyrådirektivet, men også ved å være mer
aktiv i å utvikle nasjonale løsninger
innenfor rammene av EU-retten. Et
godt eksempel på dette er løsningen vi
har valgt for å videreføre ordningen
med differensiert arbeidsgiveravgift.
6. I Senterpartiets utkast til program
heter det: «Høy yrkesdeltakelse bør
være målet også for personer som er
syke eller har nedsatt funksjonsevne.
Dette betyr at vi må ha et arbeidsliv
med tilstrekkelig fleksibilitet og åpenhet slik at alle som har arbeidsevne får
slippe til. I tillegg bør velferdsytelser i
større grad enn i dag utbetales som
lønnstilskudd i stedet for passive
ytelser.» Det står videre at:
t4FOUFSQBSUJFUWJMIFWFEFOHFOFSFMMF
aldersgrensen i arbeidslivet.
t4FOUFSQBSUJFUWJMPWFSUJEGBTFVU
ulike særaldersgrenser.
7. Vi ser at det er et stort og økende
behov for etter- og videreutdanningsreformen (EVU). Derfor er bevilgningene til dette noe vi vil foreslå å
øke i kommende budsjetter.
Kompetanseutvikling er et viktig
arbeidsgiveransvar, men det er også et
gode for den enkelte arbeidstaker.
Finansieringsmodellen i skolen når
det gjelder EVU reflekterer også
partenes interesser og ansvar for å gi
de ansatte tilbud om EVU.

2. Venstre mener at medvirkningsog medbestemmelse absolutt er et
gode for utvikling av ulike virksomheter. For å styrke en slik utvikling vil
Venstre blant annet øke skattefradraget
for kjøp av aksjer i egen bedrift,
lovfeste permitteringsreglene (slik at
alle har medvirkning) og gjøre mange
av ordningene i IA-avtalen gjeldende
for alle arbeidstakere.

Svar fra
Venstre:
1. Venstre er opptatt av en effektiv
offentlig forvaltning, men samtidig en
forvaltning som ikke er så innegjerdet av
regler, direktiver og styringsbrev at det ikke
er mulig å utøve fornuftig skjønn. NAV er
i så måte et godt eksempel. Mange av de
som oppsøker NAV får hjelp på feil
premisser. De får det med utgangspunkt i
systemets behov. Det er ikke fordi de
ansatte hos NAV er vrange, vanskelige eller
kunnskapsløse, men fordi de er pålagt å
håndtere et regelverk som er strengt
regulert i lover, forskrifter og rundskriv.
Venstre vil at tiltak og virkemidler som
hovedregel skal tilpasses brukeren, ikke
omvendt. Hver og en har individuelle
behov og gjennomsnittsbrukeren eksisterer
ikke. Mennesket skal alltid komme foran
systemet.

3. Venstre vil ha større fleksibilitet i
korte midlertidige tilsettinger på 6 + 6
måneder, men samtidig stramme
kraftig inn i varigheten når det gjelder
maksimal lengde på midlertidige
stillinger. Venstre har derfor foreslått
at maksimal lengde for midlertidige
ansettelser skal være to år (mot fire år
i privat sektor og «ubegrenset» i staten).
Venstre vil også likestille reglene i
arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven når det gjelder midlertidige
ansettelser.
4. Venstre mener at tjenestepensjonsordningene i offentlig og privat sektor
bør være mest mulig like, at det må
være mulig å ta med seg opptjente
ordninger uten avkorting ved skifte av
jobb mellom privat og offentlig sektor
og at hovedprinsippene i pensjonsreformen fra 2005 må være bærende
for alle tjenestepensjonsordninger.
5. Venstre vil tilstrebe mest mulig
like lønns-, arbeids- og konkurransevilkår for alle som arbeider i Norge.
Derfor har Venstre foreslått en nasjonal
fastsatt minstelønn som er det enkleste
og mest målrettede grepet for å få til
dette.

6. Venstre vil gjøre en rekke grep for
å få en større andel av arbeidsstyrken i
arbeid. Konkret har Venstre foreslått
følgende:
t&UFHFUTLBUUFGSBESBHQÌLSPOFS
for alle mellom 62 og 66 år som
velger å arbeide og ikke ta ut ytelser
fra Folketrygden.
tìFSFjWBSJHUJMSFUUFMBHUFx
tiltaksplasser.
tFLTUSBUSBJOFFQMBTTFSGPSGVOLTKPOT
hemmede i statsforvaltningen.
tNJMMJPOFSUJMVMJLFUJMUBLGPSÌ
hjelpe vanskeligstilte inn i
arbeidsmarkedet.
tLUUJMTLVEEUJMTPTJBMUFOUSFQSFOSTLBQ
t4UZSLFPSEOJOHFONFE
funksjonsassistanse i arbeidslivet.
t4UZSLFPSEOJOHFONFEUJMSFUUF
leggingstilskudd for arbeidssøkere
med nedsatt arbeidsevne.
tLFMSMJOHUJMTLVEEFUPHɦFSOF
arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
t4BUTFNÌMSFUUFUQÌVMJLFUJMUBLGPSÌ
hindre drop-out fra videregående skole.
t.FSìFLTJCMFSFHMFSOÌSEFUHKFMEFS
permittering.
t'PSTLVUUFSJOHBWVGSFSFGPSNFO TMJL
at det allerede fra 2013 i langt større
grad blir mulig å arbeide etter evne
og kombinere det med uføreytelser.
7. Venstre vil iverksette et sett av
virkemidler for å sikre videreutdanning av de som allerede er i
jobb. Det gjelder styrking av voksenopplæring, styrking av programmet
for basiskompetanse på arbeidsplassen
og adgang for direkte utgiftsføring av
kostnader bedriftene har til etterutdanning og kompetanseutvikling i
egen bedrift samt flere studieplasser.
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Kaffebaren i IMDi: Binh Ngyen,
Mona Myran og Ashna Sablagi
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Godt og blandet i IMDi
De har ansvaret for at ﬂyktninger blir godt integrert i Norge. De ansatte i Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) går foran som et godt eksempel. Her er en verden i miniatyr
med fordomsfri åpenhet på jobben.
Av: Eline Dalland

– Vi opplever at det funker. Det fungerer
faktisk veldig godt! Og jeg kjenner at
aksepten for det som er annerledes, den
har jeg klart å pushe langt. Jeg tror jeg er
blitt veldig åpen, sier seniorrådgiver Mona
Myran.
Hun snakker om samarbeidet med
kollegene sine i IMDi, eller Imdi, som de
kaller det i ett ord, de ansatte ved
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Som Mona er de fleste høyt utdannet og
svært kompetente mennesker med god
kunnskap om det offentlige Norge, om
kommunalpolitikk, byråkrati og
forvaltning, eller språk som hun selv har
mest greie på. Mona Myran er en av
mange av 230 IMDi-ansatte som er
organisert i Parat. En tredjedel av de som
jobber her har bakgrunn fra land utenfor
Vesten. Mona synes det er bra.
– Jeg ønsker mangfold og jeg ønsker den
dynamikken det gir, og ikke det motsatte,
at man er redd for eller ser begrensninger
ved mangfoldet, forklarer hun.
Integreringsansvar
Fremdeles er det mange som ikke har hørt
om Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,
et direktorat som for få år siden var en
avdeling i Utlendingsdirektoratet (UD),
men som ble skilt ut og har som ansvar å
gjennomføre integreringspolitikken av
flyktninger i Norge. IMDi ligger sentralt
plassert i en ærverdig bygning i kvadraturen
i Oslo. Innendørs tas besøkende varmt
imot av Imrana Malik i resepsjonen, som
også er kaffebar, bibliotek og mingleplass
for de ansatte. Her er det lyst, moderne og
høyt under taket. Men ifølge Mona

Myran er det ingen høydare å nevne
arbeidsplassen sin for nye bekjente på fest.
– Folk blir liksom så stille. Da blir alle litt
rare i ansiktet, og litt redde, sier hun.
Mange er, ifølge Myran, politisk korrekte
og redde for å bruke feil begreper. Andre
er bare generelt kritiske, selv om de knapt
har hørt noe om IMDi, og sier
«integreringen har mislykkes».
– Jeg opplever ikke at det skaper mange
gode diskusjoner, heller frykt for å si noe
feil eller mene noe feil, sier hun.

Det er rett og slett ingen
områder her i landet med så
store sosiale problemer og en så
ensartet befolkning at det kan
kalles getto.

Introduksjonsprogrammet og systematisk
norskopplæring bidrar til stabilitet.
I forhold til andre land er bosetningen av
flyktninger ganske spredt her i Norge, sier
Barvik.
Flyktninger som får bli i Norge kan nemlig
ikke flytte hvor de vil. Det er et mål at de
skal spres omkring i landet.
I mange kommuner er de svært velkomne
som kjærkommen arbeidskraft og bidrag
for å øke folketallet. IMDi samarbeider
med KS om å velge ut kommuner som
utfordres til å ta imot flyktninger. I det
videre arbeidet sitter IMDi på kompetansen som trengs for å hjelpe kommunene
til å gi flyktningene en god start.
Norskopplæring og skolegang er viktig
slik at de snarest mulig klarer seg i
arbeidslivet.

Politikken forhindrer gettoer i Norge
Det kan være at verden utenfor har noe å
lære av det som foregår innenfor de solide
steinveggene her i Tollbugata 20.
– Vi har ingen gettoer i Norge, slår hun fast.

I den romslige sofaen i IMDis bibliotek/
kaffebar sitter unge menn fra flere land.
– De er flyktninger som ønsker å få lov til
å flytte til Oslo. De er kommet hit for å
spørre direkte om de kan bli bosatt her,
sier rådgiver Elijah Onchonga Mogaka.

Direktør Geir Barvik i IMDi er ikke det
minste redd for at opptøyene som har
herjet i Stockholms forsteder denne våren
skal spre seg til Norge.
– Det er rett og slett ingen områder her i
landet med så store sosiale problemer og
en så ensartet befolkning at det kan kalles
getto. Noe av grunnen til dette er
bosetningspolitikken av flyktningene i
Norge, og ikke minst den jobben som
gjøres i norske kommuner godt hjulpet av
de ansatte her i IMDi.

Drømmer kan realiseres
over hele landet
Mogaka arbeider som rådgiver ved IMDi
Øst, regionkontoret som bosetter
flyktninger i Oslo-området. Selv har han
ansvaret for å bosette flyktninger i 11
bydeler.
– Det er en morsom oppgave å jobbe med
bosetting, særlig i Oslo, fordi det er så
mange som vil hit. Men det er også
utfordrende, fordi det ikke er kapasitet til
at alle kan komme til Oslo, sier han.
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Tatjana Maximova Mentzoni, seniorrådgiver ved
Strategikontoret

– Hjelper det å møte opp her og spørre?
– Nei, det gjør ikke det. Men det er viktig
at de får informasjon om hva som kreves
for å kunne bli bosatt her, sier Mogaka.
Akkurat nå er utfordringen å forklare
flyktninger som fremdeles sitter på
asylmottak at det faktisk er mulig å få
utdanning og jobb også utenfor
hovedstaden. Dette er ukjent for mange
som kun har bodd kort tid i Norge.
– De trenger å lære at de har samme
muligheter til å realisere drømmene sine
uansett hvor i Norge de bor, forklarer han.
Kompetanseutvikling i jobben
Mogaka er opprinnelig fra Kenya og
utdannet ved Høgskolen i Oslo. Han har
bakgrunn fra arbeid ved NAV og med
flyktninger i Oslo kommune, og synes
utdanningen som pedagog virkelig
kommer til sin rett i dette arbeidet. Nå
har han vært ansatt i IMDi i tre år og
trives utmerket.
– Jeg har veldig gode kolleger og lærer
mye faglig av de andre. Det er veldig
spennende. Dessuten kommer mange
innom og besøker oss, så vi får mer
kontakt med flyktninger enn de som
jobber med andre områder, sier han.
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Mona Myran og Joh Ekollo, seniorrrådgivere ved Strategikontoret

Mogaka synes han har gode muligheter
for å holde seg faglig oppdatert i IMDi. I
samråd med nærmeste leder legges hvert
år nye kompetanseplaner basert på
medarbeidernes behov.
– De har et veldig godt opplegg når det
gjelder faglig oppdatering, sier Mogaka.

Dette har nok mer med
personlighet enn kultur å gjøre.

Mange i IMDi sitter ganske tett i åpent
landskap. Det er trangt om plassen mange
steder, og skilt på all verdens språk
oppfordrer til å gå stille mellom pultene.
Elijah Onchonga Mogaka behandler sine
saker i et eget lite kontor med glassvegger.
Han er stilig og konservativt kledd i hvit
skjorte med sorte dressbukser til, en
kontrast til flere av hans dongerikledde
kolleger. Minst like elegant er Tatjana
Maximova-Mentzoni. Hun er
seniorrådgiver ved Strategikontoret.
– Å være pent kledd har med kultur å

gjøre. Jeg kommer fra Russland, og der er
det slik at hvis du jobber i næringslivet
eller statsforvaltningen, må du se
ordentlig ut. Og det tar jeg med meg, selv
om det ikke alltid passer inn her, smiler
hun.
Integrering kan være krevende
Tatjana Maximova-Menzoni arbeider som
analytiker ved analyseseksjonen. Hun er
utdannet innen organisasjon og ledelse i
Russland, toppet med en doktorgrad fra
Norge. Da hun fikk sin nå ett år gamle
sønn var hun tilbake på jobb i 50 prosent
bare to og en halv måned etter fødselen.
Da var det kjekt å ha en arbeidsgiver som
la til rette for ammepauser slik at hun
kunne amme i hvilerommet på jobben.
– Det var helt perfekt. Jeg er glad det er en
ordning som gjør at man kan kombinere
permisjon og arbeid. Kunnskapsarbeidere
må etter min mening være oppdatert. Det
lå ikke for meg å være hjemmeværende
kvinne, sier Maximova-Mentzoni.
Her mangler det ikke stå-på-vilje. Hun er
blant dem som står opp irriterende tidlig
om morgenen, klokken 05.30, for å trene
yoga eller løpe før jobb.

HR-sjef Steinar Bakken og direktør i
IMDi, Geir Barvik

Ashna Sablagi, Mona Myran, Binh Ngyen og Elisabeth Dreier Sørvik

– Dette har nok mer med personlighet
enn kultur å gjøre. Men det har også å
gjøre med at jeg er vokst opp i et land
med endring. Jeg er født i sovjettiden og
det var krevende å etablere seg på nytt i
sitt eget land, og så på nytt i Norge, sier
hun.

mennesker fra så mange andre kulturer.
– Det er kjempemorsomt, det synes jeg
virkelig. Vi har god kontakt med folk fra
flere kulturer og land, og det er lett å være
her. Dessuten er mange etniske nordmenn
ganske åpne, og det er i mindre grad
utfordrende å være annerledes her enn
mange andre steder, forklarer hun.

– Når du selv har vært gjennom reisen,
hva skal til for at andre skal lykkes i å bli
integrert i Norge?
– For det første må man ha lyst, ønske og
tålmodighet for å gå gjennom prosessen.
Det krever rett og slett en del arbeid å
lære språk og det er viktig å kunne gjøre
seg forstått. Og så er det viktig å finne seg
selv igjen i et nytt land med nye
omgivelser. Folk kommer hit med mye
bagasje, med mye kunnskap og
kompetanse, ønsker og framtidsdrømmer.
Hvis ikke disse blir oppfylt, kommer man
inn i en deprimerende periode, og da er
det viktig å unngå at den perioden blir
lang. Det må man jobbe for. Å finne seg
selv igjen i et nytt land kan være krevende,
sier Tatjana Maximova-Mentzoni.
Også hun blir glad i ansiktet når hun skal
beskrive jobben sin sammen med

Mangfoldsledelse
Hver fjerde leder i IMDi har bakgrunn fra
ikke-vestlige land. Direktør Geir Barvik
understreker at reelle kvalifikasjoner alltid
ligger til grunn for ansettelser.
– Det er all grunn til å tenke at etnisk
mangfold er en fordel. Så lenge man har
kvalifiserte søkere, vil det være lurt å velge
en som ikke har etnisk norsk bakgrunn,
sier han.
Direktøren og HR-sjef Steinar Bakken
forklarer at IMDi legger stor vekt på å
skolere ledere i det som kalles mangfoldsledelse, det å lede ansatte med svært ulik
bakgrunn.
– Her er det viktig å kommunisere enkelt
og tydelig. Alle skal skjønne alt. På en
arbeidsplass med stor grad av mangfold,
stilles det ekstra krav til ledelse. Lederne

må trenes til å håndtere det, de må bli
gode, lære aktiv lytting, å fange opp
budskap og skille mellom sansedata og
tolking, forteller HR-sjef Steinar Bakken.
Mona Myran sitter på møterom Australia,
og har fortalt om vinterens utrolige
studiereise til nettopp Australia, et land
der de har arbeidet mer med integrering
enn Norge. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, og
sammen med tre kolleger har Myran
ansvar for å utvikle språktester og gode
tolketjenester. På dette området har Norge
kommet så langt at det er lite å lære i
Europa. Avdelingen dro derfor helt til den
andre siden av kloden for å hente ny
kunnskap og inspirasjon.
– Vi lærte utrolig mye og har tatt kunnskapen med oss tilbake. Etter reisen har vi
fått dele erfaringene våre og tatt dem med
inn i det daglige arbeidet. Vi satt igjen
med mye motivasjon og glede over å
jobbe her, sier Mona Myran.
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SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Vetle W. Rasmussen,
Advokat

Eva Borhaug
Advokat

Katrine Andresen Roald
Advokatfullmektig

Bjørn Are Sæther
Rådgiver

Andreas Moen
Advokat

Annbjørg Nærdal
Forhandler

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

Elendig statspensjon
Sitter og leser siste medlemsblad og
stusser over det som skrives i artikkelen
om «Elendig statspensjon», spesielt
avsnittet om at det er vanskelig å bytte
jobb. Sitat: «En arbeidstaker kan ikke,
eller bør ikke, bytte sektor etter et gitt
tidspunkt, da resultatet vil være at
pensjonen raseres og enorme tap
realiseres.» Dette blir for meg litt ullent
og lite konkret, og jeg kunne godt tenkt
meg at det spesifiseres hvorfor jeg ikke
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skal bytte jobb og eventuelt når jeg burde
gjøre det og hva som menes med at
«pensjonen raseres og enorme tap
realiseres»? Jeg forstår at Parat ønsker å
forbedre pensjonsordningen, men hva
med folk som i dag vurderer å bytte jobb?
Ralf Reese
Svar:
Tjenestepensjonssystemet i offentlig og privat
sektor er forskjellige, og i en del tilfeller vil

arbeidstaker som bytter jobb mellom privat
og offentlig sektor tape mye i pensjon. Dette
omtales gjerne som et «mobilitetshinder».
Tre av de viktigste mobilitetshindrene er:
t'PSEFTPNIBS"'1JQSJWBUTFLUPS GSFS
overgang til offentlig sektor til tap av
livsvarig AFP-pensjon på 30 000 til 50
000 kroner årlig. Etter fylte 55 år er det
for sent «å snu».
t7FEPWFSHBOHGSBPìFOUMJHUJMQSJWBUTFLUPS
etter 55 år, kan man verken få privat eller
offentlig AFP.

t7FEQFSNBOFOUPWFSHBOHGSBPìFOUMJHUJM
privat sektor vil offentlig tjenestepensjon
beregnes med 40 års tjenestetid, ikke 30
år.

Jobbsøknad
Jeg har hørt at arbeidsgiver må ansette
den søkeren med best kvalifikasjoner.
Gjelder dette alle arbeidsgivere?

Andreas

Maria

Lokale forhandlinger i staten
Er det slik at det ikke skal være lokale
forhandlinger for oss i staten i år?

Svar:
I offentlig sektor (stat, kommune og
fylkeskommune) gjelder det et ulovfestet
prinsipp om at den best kvalifiserte søkeren
har rett på stillingen. I kommunal og
fylkeskommunal sektor (KS) har partene
nedfelt dette prinsippet i Hovedtariffavtalen.
I andre sektorer (privat sektor) gjelder ikke
prinsippet og arbeidsgivere står her fritt til å
velge hvem man vil ansette uavhengig av
kvalifikasjoner. Husk at arbeidssøker har
rett til å kreve at arbeidsgiver skriftlig
opplyser om hvilken utdanning, praksis og
andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for
arbeidet den som ble ansatt har.
Forutsetningen her er at arbeidssøker mener
seg forbigått i strid med
diskrimineringsbestemmelsene i
arbeidsmiljøloven.

Eli
Svar:
I år har det ikke blitt satt av penger fra
sentralt hold til lokale forhandlinger.
Utgangspunktet for de lokale forhandlingene
er at etaten får tilført en pott med penger
som skal fordeles mellom de ansatte, men en
slik pott vil altså ikke komme i år. Likevel
kan man ha lokale forhandlinger dersom
arbeidsgiver kan finne penger til det
innenfor etatens eget budsjett. Det vil derfor
være opp til arbeidsgiver i samarbeid med
tillitsvalgte å finne ut om det finnes
tilstrekkelig med penger på budsjettet til at
det er verdt å sette i gang lokale
forhandlinger.

Eva Borhaug

Annbjørg

Ansiennitet og små barn
Jeg vurderer å ta ulønnet permisjon for å
være hjemme med små barn. Vil jeg tape
på dette i forhold til min ansiennitet?

Feriepenger
Vi har tariffavtale, og har krav på fem
uker betalt ferie. Hvorfor får vi da et trekk
på fire dager når vi får utbetalt
feriepenger?
Line

Anders
Svar:
I henhold til hovedtariffavtalen får du
medregnet inntil to års ulønnet
foreldrepermisjon i din lønnsansiennitet i
kommunen.
Bjørn Are

Svar:
Beregningen av feriepenger kan gjøres på
forskjellige måter, men for de som har fem
uker ferie er utgangspunktet at det beregnes
12 prosent av opptjent lønn fra i fjor. Rent
teknisk utbetaler de fleste arbeidsgivere disse
feriepengene i juni måned i stedet for
ordinær lønn og at man da får ordinær lønn
utbetalt når man tar ferie.

Nå er det slik at ferien utgjør 30 virkedager
(inkludert lørdager) mens en månedslønn
regnes som 26 dager. Når junilønnen ikke
utbetales (26 dager), mangler det 4 dager
for å dekke opp for lønn for hele ferien.
Disse 4 dagene trekkes derfor av feriepengene
(men utbetales som lønn når man tar ferie).
Katrine

Vikar og lønn
Jeg er vikar og har hørt at
vikarbyrådirektivet skal sikre meg samme
lønn som de som jobber i
virksomheten. Hvordan vet jeg hvilen
lønn jeg skal sammenligne med?
Geir
Svar:
Vikarbyrådirektivet er nå innarbeidet i
både arbeidsmiljøloven og
tjenestemannsloven. Noen av bestemmelsene
trer ikke i kraft før nå i sommer, men
likebehandlingsprinsippet gjelder allerede fra
1. januar.
Dersom du ikke jobber i et vikarbyrå,
gjelder ikke likebehandlingsprinsippet, men
innebærer en likebehandling av innleide
vikarer fra vikarbyråer og de ansatte ved
virksomheten. I større virksomheter kan det
ofte være vanskelig å finne ut av hvilken
ansattgruppe en skal sammenligne seg med.
Formålet er at du skal ha samme lønn som
du ville hatt i samme stilling dersom du
hadde vært ansatt i virksomheten. Din
arbeidsgiver (vikarbyrået) plikter å gi deg
nødvendige opplysninger for at du skal
kunne vurdere om du er riktig avlønnet.
Disse opplysningene skal innleier allerede ha
gitt til vikarbyrået for fastsettelsen av din
lønn.
Vetle
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Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr. 1 – 2013 var: «ANSVARLIG SEL TRENER VED AKVARIET I BERGEN»
De tre heldige vinnerne er: LIV B. FREDHEIM, Skjeberg, GUNNAR HOLT, Tiller og ANGUNN FADNES, Bergen.
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 2/2013»

Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 23.8.2013.

Løsning:
Navn:
Adresse:

Premie: Karaffelsett fra Sagaform. Leveres i gave eske som inneholder karaffel til: Rødvin,
hvitvin/ vann, olje og eddik (se foto).
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Lykke
Hva lykke er?
– Gå på en gressgrodd setervei
i tynne, tynne sommerklær,
klø sine ferske myggestikk
med doven ettertenksomhet
og være ung og meget rik
på uopplevet kjærlighet.
Av: Inger Hagerup

Parat 2013 - 37

Thore Eithun Helland er
ansatt i Parat
Helland er ansatt som advokat i Parat. Han har tidligere jobbet
som dommerfullmektig i Levanger, Førde og Oslo. Tidligere har
han også vært rådgiver i bolig- og bygningsavdelingen i
Kommunal- og regionaldepartementet og advokat i Huseiernes
Landsforbund.
Helland vil i Parat jobbe med generell
juridisk bistand innenfor individuell
arbeidsrett, i tillegg til prosedyre for
domstolene. Han har særlig kompetanse
på spørsmål som gjelder fast eiendom og
bistår med rådgivning i «fritt
rettsråd»-saker.

Parat
-konferansen
2013
Paratkonferansen 2013 blir i år
arrangert fra 11. til 12. november
på Scandic Hotell, Gardermoen.
Leder av regionavdelingen Kåre
Kvalvåg sier pensjon vil bli et viktig
tema på årets konferanse.

Ragnar Eggesvik
er ansatt i Parat
Eggesvik er ansatt i region øst og har
kontor i Brugata. Han er utdannet
samfunnsviter ved Universitet i Bergen og
har jobbet i Norges Blindeforbund, i tillegg
til utvikling og nettverk i nasjonale frivillige
ungdomsorganisasjoner gjennom LNU,
som er en paraplyorganisasjon for norske
barne- og ungdomsorganisasjoner.

Ledige kursplasser
Det er fortsatt noen ledige plasser på kurs i forhandlingsteknikk
og lokale forhandlinger for tillitsvalgte i kommunal sektor,
Virke-HUK- og Spekter Helse-området. Kurset holdes 27. til
29. august på Quality Hotell Olavsgaard på Skjetten. Meld deg
på i Parats kurskalender.
Spørsmål om kurset kan sendes på e-post til: kurs@parat.com,
eller kontakte Trine Opdahl på telefon 407 25 689.

Foto: Trygve Bergsland

Bli med på Skeive dager
YS og Parat er med i paraden for Skeive dager som arrangeres i
Oslo lørdag 29. juni. Målet er å samle flest mulig
YS-medlemmer under parolen likeverd i arbeidslivet.
Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud tok med seg hele familien i
fjorårets parade og oppfordrer medlemmer som er i Osloområdet om å sette av noen timer denne lørdagen for å vise at
vi vil ha et arbeidsliv for alle.
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Politikk i Parat
Medlemsfordelene
på mobil

10. juni i år markerte vi 100 år med stemmerett for
kvinner. 9. juni er det nytt stortingsvalg. De
politiske partiene har avholdt sine landsmøter og
vedtatt valgprogrammer.

Parat og YS-medlemmer kan nå finne
Gjensidige tilbudene på mobilen og du
skal lettere få oversikt over medlemsfordelene på bank og forsikring.
Du skal kunne kjøpe YS innbo, YS
familieulykkesforsikring og YS dødsfallsforsikring med
mobilen. I tillegg finner du informasjon om YS-Ung
fordeler i Gjensidige Bank.

Parat er som kjent partipolitisk uavhengig, men
absolutt arbeidslivs-politisk engasjert. Landsmøtet i
Parat har vedtatt et arbeidslivs-politisk-dokument
som setter fokus på saker som vil bli diskutert under valgkampen.
– Dette dokumentet ligger til grunn når vi bruker tiden til å debattere og
argumentere for en arbeidslivspolitikk som skal gi et godt arbeidsliv for alle,
sier leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud.

Parats regions utvalg (RU)
RU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett,
E-post: Svanhild.meirud@domstol.no
Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no
Liv Hanne Wist, Studentsamskipnaden i Tromsø
E-post: liv.wist@sito.uit.no
Bård Arntsen, Bodin Videregående skole
E-post: barbodin@nfk.no
Laila Volden Baraa, Widerøe ASA - Kabin - Torp
E-post: lvbaraa@online.no

RU region Midt:
Jannike Hanssen, Statens vegvesen,
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no
Siri Stinessen Finseth, Sykhuset Namsos,
E-post Siri.Finseth@helse-nordtrondelag.no
Jon Albin Blom, Adresseavisen telefontjenester
E-post: jon.blom@telefontjenester.no
Wenche Husby, Skaun Tannklinikk
E-post: wenche.husby@stfk.no
Terje Hoel, NAF senteret Ålesund
E-post: terje.hoel@naf.no

RU region Øst:
(Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus):
Anne Lunderbye Wang, NAV Drift og utvikling
E-post: Anne.lunderbye.wang@nav.no.
Ole Martin Nodenes, Universitetet i Oslo
E-post: o.m.nodenes@usit.uio.no

Hilde Bjørklund, Cappelen Damm
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no.
Bente Ørberg, SAS
E-post: bente.orberg@sas.no.
DavidPearson,OsloUniversitetssykehus HF
- Rikshospitalet
E-post: david.pearson@rikshospitalet.no.

RU region Vest:
Rune Skaar, Bergen Kommune,
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no
May-Britt Rød, Norges Handelsehøyskole
E-post: may-britt.rod@nhh.no
Raymond Log Bjørvik, Edda Distribusjon
E-post: raymond.log.bjorvik@diivest.no
Irene Beyer, Stiftelsen Akvariet, Bergen,
E-post: beyer.irene@gmail.com
Gro Nondal Buvik, NAV Sogndal arbeid,
E-post: gro.nondal.buvik@nav.no

RU region Sør:
Pål Hermann Seivaag, NAV
E-post: paal.hermann.seivaag@nav.no
Mari-Ann Bakkelund, Kongsberg kommune,
E-post: mariann.bakkelund@kongsberg.
kommune.no
Nina Ødegård, Høgskolen i Buskerud,
Mona Steffensen, Byggmaker
Alrek Vedeler, Tønsbergs Blad.
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Ikke la YS Innbo
gå deg hus forbi
85 000
medlemme r har
kjøpt YS Innbo!

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

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

