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Kommunikasjon og grønt miljø
Som det fremgår av saken om grønt miljø
i denne utgaven av bladet, er det nær
100 prosent enighet blant miljøforskere
i verden om at vi må gjøre noe aktivt for
å redde den kloden vi bor på. Parallelt
med den kunnskapen vi opparbeider oss,
går interessen for miljø og miljøvern ned.
Det skjer med andre ord en fornektelse av
fakta på linje med røykere som mener de
ikke vil bli syke av aktiviteten de holder
på med. Den samme fornektelsen av fakta
vil vi finne igjen på en rekke områder vi
ikke liker å snakke om, eller saker vi ikke
finner noen god løsning på.
Det er mulig å se mange av miljøorganisasjonene som årsak til mye av den
fornektelsen og likegyldigheten vi har
til miljø. Flere av disse organisasjonene
jobber i beste mening, men kanskje de
av og til må gi oss håp og ikke bruke all
tid og energi på å fortelle hvor galt alt
kommer til å gå.
De fleste av oss, inklusive meg, liker
heller ikke tanken på å gi slipp på det
livet vi lever i dag og de drømmer vi har
for fremtiden. Miljøpartiet De Grønne,

UTGIS AV:

Parat
- en arbeidstakerorganisasjon i YS

... kanskje de av og til
må gi oss håp og ikke bruke
all tid og energi på å fortelle
hvor galt alt kommer til å gå.
Selv om de har rett i konsekvensene de
presenterer, er det ikke sikkert de har rett
i hvilke virkemidler som må til. Per Espen
Stoknes fra BI presenterer en alternativ
løsning som kanskje gir det samme
resultatet på lang sikt og en løsning det
virker realistisk å få langt flere med på.
Han gir håp istedenfor å spre mer frykt.

og integrert i økonomien som del av en
helhet. En grønn arbeidsplass er derfor
produksjon og verdiskaping innenfor en
økologisk bærekraftig ramme, der grønne
arbeidsplasser kan etableres i en hvilken
som helst bransje eller sektor.
Rapporten Econ Pöyry utarbeidet for
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
(YS) for en tid tilbake hadde flere positive
elementer knyttet til Norges muligheter
til å fremme innovasjon, konkurransekraft
og en kunnskapsøkonomi knyttet til
ressurseffektivitet og miljø, men samtidig
altfor snever og begrensende i sin
beskrivelse av hva som kan betegnes som
en grønn arbeidsplass.

Stoknes beskriver et samfunn med
bedrifter, byer og nasjoner der naturkapital og miljøkostnader er verdsatt
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som er den miljøbevegelsen i Norge med
antatt størst makt gjennom en plass på
Stortinget, benytter en retorikk som
kanskje virker utopisk for mange, blant
annet ved at de vil hindre videre vekst og
stanse all videre leting etter olje og gass på
norsk sokkel.
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Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
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Innovasjonsledelse
uten kjønnsforskjeller
Anne Grethe Solberg sier det ikke
er gener som avgjør om man blir
leder. Tvert i mot mener hun det er
mer mentalt og et oppriktig ønske
om og vilje til å gjøre det som må
til. Side 8.

Utdanning og
oljedoping
Parat ung problematiserer høy lønn
blant ufaglærte offshoreansatte innen
forpleining som kun har grunnskole
eller videregående opplæring, men hever
likevel en gjennomsnittlig årslønn på
638 000 kroner i året. Side 15.

Kritikk av
Qatar Airways
Parat støtter Den Internasjonale
Transportføderasjonens (ITF) kritikk av
arbeidsforholdene til kvinnelige kabinansatte i Qatar
Airways. Kvinnene
bor på et lukket
område i landet,
de blir overvåket
24 timer i døgnet,
de får ikke bevege
seg fritt og får
sparken om de blir
gravide. Side 20.

STRONG
UNIONS
NEED
WOMEN

Grønt håp

Kartverket som
arbeidsplass
Per Espen Stoknes utfordrer Parat til å gjøre en grønn
innsats mot tillitsvalgte i norske bedrifter og mener radikal
forbedring i måten vi bruker ressurser på, både er lønnsomt
og realistisk. Side 24.

Marian Fjellstad er tillitsvalgt for
Parat i Kartverket og beskriver en
arbeidsplass som håndterer alt fra lagring
av tinglysningsdata til satellittbasert
posisjonsbestemmelse. Side 30.
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SMÅSTOFF

Arbeidstid og helse
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har oppdatert
sin kunnskapsbase knyttet til arbeidstid og helse som
viser at søvnforstyrrelser er den vanligste konsekvens
av endret døgnrytme, og er den enkeltfaktoren som
har størst betydning for de problemer skiftarbeidere
har. Tidlig start på morgenskiftet og hyppige lange
arbeidsuker øker risikoen.

Norsk deltagelse
i Erasmus+

De skriver videre at det er negative psykiske effekter knyttet både til lange arbeidstider
og til nattarbeid, og risikoen øker ytterligere hvis det ofte arbeides lange uker. Det er
samtidig dokumentert at både lange arbeidsøkter og skift- og nattarbeid øker risikoen
for hjerte-karsykdommer, og at skift- og nattarbeid øker risikoen for diabetes. Det er
også mye som tyder på økt brystkreftrisiko blant kvinner som har jobbet mange år i
skiftordninger med mange netter i strekk.

Regjeringen har vedtatt at de vil
innlemme Erasmus+ i EØS-avtalen.
Erasmus+ er EUs nye program for
utdanning, ungdom og idrett som i
Norge vil bli håndtert av Senter for
internasjonalisering av utdanning
(SIU) og Barne-, ungdoms og
familiedirektoratet (Bufdir).
Erasmus+ vil gi muligheter for
utveksling og samarbeid om utdanning
og opplæring der regjeringens mål,
ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe
Isaksen, er å styrke kvaliteten, relevansen
og attraktiviteten til det norske
utdanningssystemet.

Obligatorisk kjernetid for femåringer
NHO-lederen har foreslått innføring av noen timer obligatorisk kjernetid
i barnehagen for femåringer, noe som støttes av professor i økonomi
ved Universitetet i Stavanger, Mari Rege, som sier at kvalitet og læring
i barnehagen øker barnets muligheter for å lykkes på skolen og senere
i arbeidslivet.
Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad viser i et innlegg i
Aftenposten til en rapport fra OECD som bekrefter at altfor mange
unge blir rekruttert til trygd i Norge fordi de ikke har de nødvendige
grunnleggende ferdighetene i lesing og skriving. – Når 400 000
voksne i Norge ikke kan lese, skrive eller regne godt nok, har ikke
utdanningssystemet vært godt nok, skriver Lystad. Han peker videre
på at i løpet av 10 år har antallet unge med nedsatt arbeidsevne økt med
60 prosent, og antallet unge uføre med 38 prosent.
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En av tre fullfører ikke
videregående skole
NAV skriver at en av tre ungdommer dropper ut før
de har fullført videregående skole og mange av disse
vil slite resten av livet med å finne en jobb.
I disse dager er det søknadsfrist for flere ulike
videregående skoler, og mer enn 60 000 15-åringer
skal ta et valg for framtiden. De fleste vet at tiårig
grunnskole ikke holder. De aller fleste av de som
dropper ut av skolen finner veien til NAV. Omtrent
80 000 under 30 år er registrert i NAV-systemet. Av
disse har nesten 40 000 nedsatt arbeidsevne, 10 000
er uføre og 30 000 er arbeidssøkere. Mange har
aldri fullført videregående skole på grunn av svake
ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT.

SMÅSTOFF

Norges
beste
arbeidsplasser i 2014
Av Norges største bedrifter er Webstep,
Microsoft, Steria, Cisco, Reitangruppen,
Finn.no, Bouvet, Nordic Choice Hotels,
Hewlett-Packard og BDO de ti beste
arbeidsplassene i landet.
Det er Great Place to Work som kårer
Norges beste arbeidsplasser, etter at over
26 000 norske medarbeidere har sagt sin
mening. Internasjonalt gjennomføres
den samme målingen på 11 millioner
medarbeidere i 60 forskjellige land.

Tid for å søke sommerjobb
I januar ble det registrert 1900 ledige sommerjobber, der 1300 av
disse var innen helse-, pleie- og omsorgsyrker. Ifølge NAV er det i
månedene februar til april at de fleste sommerjobbene blir registrert
på nav.no. I 2013 ble det registrert 4700 sommerjobber i februar,
og 2700 utlyste jobber både i mars og april. I tillegg til å følge med
på nav.no og finn.no er det viktig å kontakte bedriften du ønsker
å jobbe i for å høre om det er muligheter for å få sommerjobb
der. Som tidligere er det også slik at mange sommerjobber ordnes
gjennom slekt og venner.
Nordjobb.org/no formidler sommerjobber i Sverige, Danmark,
Finland, Island, Åland, Grønland og Færøyene. Betingelsen er at du
er mellom 18 og 28 år og behersker norsk, svensk eller dansk. NAV
formidler jobber til EU/EØS-landene og Sveits gjennom EURESnettverket, og du kan søke etter ledige jobber på EURES-portalen
som gir oversikt over jobber i EU/EØS-området.

Elektronisk tinglysing
Regjeringen foreslår endringer i
tinglysingsloven for å legge til rette for
elektronisk kommunikasjon mellom bruker
og tinglysingsmyndighet og automatisert
kontroll hos tinglysingsmyndigheten.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier de på sikt ønsker
elektronisk tinglysing av alle rettsstiftelser
i fast eiendom, men der papirbasert og
elektronisk tinglysing vil fungere side om
side frem til all teknologi er på plass.

Salg av økologisk
mat øker
Veksten i omsetning av økologiske
varer øker og er nå på 1,35 milliarder
kroner i dagligvarehandelen.
Landbruksdepartementet skriver at det
økologiske arealet falt til 5,3 prosent av
det totale landbruksarealet, men antallet
økologiske dyr har økt.Omsetningen av
økologiske matvarer i dagligvarehandelen
økte med 16 prosent i 2013 og med
nesten 1 milliard kroner de siste sju
årene. Frukt, bær og nøtter økte salget
med nesten 50 prosent fra 2012, men
det er egg som har størst andel økologisk
omsetning, med nesten seks prosent av
det totale eggsalget. Økologisk salg til
storhusholdning økte med 22,4 prosent
i 2013.

Grønn skogvekst
Norge gir inntil tre milliarder
kroner årlig til arbeidet med
REDD+ som skal bevare verdens
regnskoger. En ny FN-rapport sier
at skogbevaring åpner for utvikling
av nye grønne næringer, økoturisme og arbeidsplasser samtidig
som bevaring av skog er nødvendig
for å begrense global oppvarming til
to grader.

Mer forskning og penger til tannhelse
Helse- og omsorgsdepartementet vil forske mer på nordmenns
tannhelse og vil vurdere å utvide det offentlige tannhelsetilbudet
til flere pasientgrupper som opplever store tannhelseproblemer.
Blant annet vil personer med lave inntekter og høye
behandlingsutgifter få dekket protese i underkjeven og mye av
kostnadene til protese i overkjeven. Stønadsbeløpet til personer
med omfattende munntørrhet knyttet til kroniske lidelser vil
økes, og det samme gjelder for personer med odontofobi, i
tillegg til tortur- og overgrepsutsatte.
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert
Hege Ingvoldstad Øhrn, Arne Norum
og Elin Kværnø

Arbeidstidsplanlegging
Arbeidsplan og turnusordninger
Svolvær er i finalen som et av Norges mest attraktive steder.

Norges mest attraktive sted
Mandal, Jessheim, Holmestrand, Kongsberg og
Svolvær er i finalen i Statens pris for attraktivt sted
2014 som skal avgjøres i slutten av mai.
De fem finalistene er valgt ut fra en liste over 251
steder som har blitt foreslått til årets pris gjennom
nesten 500 forslag fra hele landet. Felles for de fem
stedene er at de er vekstsentra med mål om å bli
mer attraktive ved å fortette og utvikle seg.

Bok er ment som et praktisk hjelpemiddel for
å utarbeide aktivitetsplaner, bemanningsplaner
og arbeidsplaner for turnus gjennom et godt
arbeidsmiljø for de ansatte og et best mulig
tjenestetilbud for brukerne.
Boken som er utgitt i 2013 presenterer aktuelt
lov- og avtaleverk, roller og ansvar, arbeidsgivers
handlingsrom, praktiske eksempler, hvordan en
utarbeider arbeidsplaner og samhandling ledere
og tillitsvalgte.
Kommuneforlaget

Trond Kongsvik

Sikkerhet i organisasjoner
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er noe alle
arbeidsplasser skal ha et bevisst forhold til og
denne boken gir innsikt i noen metoder og
verktøy som sikkerhetsindikatorer, revisjoner,
granskninger, rapportering og analyser av
sikkerhetskultur. Sikkerhet er vanskelig å måle
direkte og boken viser hva man ser og hva man
ikke ser ved å bruke ulike metoder og verktøy.
Akademika forlag

Harald Stokkeland og Jakki Moore

Færre søkere til yrkesfag
Færre elever søker yrkesfag på videregående skole
(Vg1) i år sammenlignet med 2013. Det er størst
nedgang for bygg- og anleggsteknikk, medier og
kommunikasjon og design og håndverk. Bygg- og
anleggsteknikk har nesten 700 færre søkere, noe
som er en nedgang på 16 prosent sammenlignet
med fjoråret. Søkningen til studiespesialisering øker
og har nesten 40 prosent av søkerne.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er
bekymret og frykter mangel på gode fagarbeidere
i årene fremover og sier det kun er en tredel av
de som tar yrkesfaglig utdanning som ender opp
med fagbrev.
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Mye Bedre Møter
Møter er ofte en sløsing med ressurser enten
de er fysiske eller virtuelle, samtidig som de er
uunnværlige i enhver organisasjon. Denne boken
forsøker å gi deg redskaper som skal endre være
ressurssløsingen og føre til en møtekultur som
blir mer effektiv Første del av boken presenterer
en metodikk for hvordan møteansvarlige og
deltakere kan få maksimalt ut av møtene,
mens den siste delen anvender metodikken
ved å beskrive tolv typiske møtetyper, slik som
læringsmøter, kreative møter, strategimøter,
evalueringsmøter, krisemøter, forhandlingsmøter.
Universitetsforlaget

LEDER

Vårens vakreste eventyr
Årets tariffoppgjør, omtalt som «vårens vakreste eventyr», er i
gang, og i skrivende stund er startskuddet gått for oppgjøret
i frontfaget mellom parter som Parat og Fellesforbundet på
arbeidstakersiden og Norsk Industri på arbeidsgiversiden.
Resultatet fra dette oppgjøret vil være normgivende for alle
etterfølgende tariffoppgjør i 2014 slik det følger av det vi omtaler
som «frontfagmodellen» i Norge. Hensikten med modellen,
som ble utviklet på midten av 1960-tallet av Odd Aukrust, er å
sikre en fornuftig og balansert lønnsutvikling som er bærekraftig
for nasjonaløkonomien som helhet. I dag kan vi konstatere at
modellen har virket. Noen vil sågar hevde at den har vært en av
de viktigste årsakene til fremveksten av den sterke velferdsstaten
vi har i dag.
Veldig forenklet er det slik at et land lever av de inntektene det
får av salg av varer det eksporterer til utlandet. Inntektene kan
benyttes til å kjøpe varer vi importerer fra utlandet. Dersom et

Norske priser avgjøres av lønnsnivået, og
vi må være konkurransedyktige mot utlandet
land har større inntekter enn utgifter på dette bytteforholdet,
vil det som regel gå bra med den nasjonale økonomien og det
er derfor avgjørende at vi får solgt det vi produserer til utlandet.
For å få til det må prisene våre være konkurransedyktige, og disse
påvirkes av lønnsnivået som vi nå forhandler i tariffoppgjørene.
Frontfagmodellen innebærer at de bedriftene som produserer
varer for salg til utlandet, forhandler først. Resultatet i disse
forhandlingene vil ivareta hensynet til konkurransekraften
mot utlandet, og de etterfølgende forhandlingene i andre
tariffområder som stat, kommune, sykehus og andre deler av
norsk arbeidsliv, forholder seg til resultatet i frontfaget.

Frontfagmodellen ryker dersom
lønnsforskjellene blir for store.
Det er slik at systemet forutsetter stor grad av likhet i lønn.
Dersom store grupper arbeidstakere stikker av med mye større
tillegg enn andre, vil de som blir hengende etter kreve det
samme ved neste korsvei. Da ryker frontfagmodellen som er
sårbar for egoisme og som i stor grad hviler på den relativt like
lønnen vi i dag har i Norge.

Spørsmålet er om den tradisjonelt like lønnen i Norge er i spill.
Forskjellene i samfunnet øker. Lederlønninger og umoralsk
høye bonuser for å flytte penger i finanssektoren, bidrar til
dette. I tillegg bidrar konkurransen om den høyest utdannede
arbeidskraften til at verdisettingen av ulike typer arbeidskraft
øker. Frontfagmodellen har tjent oss godt i 50 år. Står den oss bi
de neste 50 årene også? Årets hovedtariffoppgjør vil ikke besvare
det, men vil vise seg først om mange år.
Et annet punkt jeg ønsker å ta opp i denne
lederen er at det igjen har skjedd tragiske
og uakseptable hendelser på et NAVkontor. Det siste året kan vi dessverre
se tilbake på drap, angrep med slag og
spark, en person som har satt fyr på seg
selv, og utallige tilfeller av trusler overfor
NAV-ansatte. I kjølvannet av slike
hendelser hører vi usakligheter
som at NAV ikke fungerer og
ikke tar brukerne på alvor, som
forklaring til hendelsene. Dette er
uakseptabelt og opprørende forklaringsmodeller. Ansatte i NAV
er arbeidstakere, omfattet av
arbeidsmiljøloven, utdannet til
å hjelpe mennesker og sikre de
som har behov for økonomisk
bistand. Disse ansatte blir utsatt
for hendelser og situasjoner de
ikke har forutsetninger eller
ønske om å være i. Det handler
om et uakseptabelt arbeidsmiljø,
alvorlige brudd på helse, miljø
og sikkerhet og brudd på arbeidsmiljøloven. Staten som arbeidsgiver
og NAV som utøvende arbeidsgiver kan
fordømme, beklage og forstå så mye de
vil. Det hjelper ikke på situasjonen. Det
eneste som teller nå er tiltak som ivaretar
retten enhver arbeidstaker og ansatt i NAV
har til et godt arbeidsmiljø. Dette er en klar
forventning og et krav fra Parats side.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat
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Anne Grethe Solberg har funnet like
mange mannlige ledere med feminin
lederstil som det er kvinnelige ledere
med maskulin lederstil.
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Moderne,
androgyne ledere
Anne Grethe Solberg har tatt en doktorgrad på kjønn og innovasjonsledelse der hun slår fast at
kvinner ikke diskrimineres og at det i stor grad er likestilling i norsk arbeidsliv. Hun mener mange
kvinner ikke er motivert til å bli ledere, men heller ønsker å gjøre andre ting.
Av: Trygve Bergsland

Solberg leter i sin forskning etter glasstaket, eller etter konkrete og målbare
hindre som gjør at kvinner ikke gis
anledning til å bli ledere.
– Jeg klarer ikke å se noe glasstak i mine
data og mener dette er en myte. Når vi
kvinner snakker om usynlige hindre er det
kun med på å skape frykt, angst og dårlig
motivasjon, noe som er helt unødvendig.
Ingen kvinner i dagens samfunn trenger å
føle seg undertrykt, sier Solberg.
Holdninger og verdier
Ifølge Solberg er det i hovedsak kvinners
tanker og tro på at det finnes et glasstak
som hindret dem i å ta større lederansvar,
og skriver i sin doktorgrad «Vil du, så kan
du. Det er ingen hindre».
– Glasstakeffekten er fiktiv og kun en

forestilling. Barrieren ligger i holdninger
og verdier som ikke er i tråd med
hvordan toppledere tenker. Denne
verdiforskjellen gir seg utslag i at mange
kvinner ikke finner motivasjon til å ta på
seg større ansvar enn de allerede har i sin
organisasjon. Mange har lyst til å gjøre
andre ting, sier hun.
Kjønnsperspektivet innen ledelse er ifølge
Solberg tredelt og består av lederes biologiske kjønn, deres kjønnsrolleidentitet og
deres holdninger til likestilling.
– Biologisk kjønn er ivaretatt gjennom
kvinne/mann-dimensjonen. Kjønnsrolleidentitet er beskrevet som maskulinitet,
femininitet eller androgyne som er en
kombinasjon av de to foregående. Den
siste gruppen er udifferensierte som

hverken har maskuline eller feminine
trekk. Holdninger til likestilling omfatter
lederes syn på om kvinner og menn er like
eller ulike, og om likestilling er begrunnet
ut fra rettferdighet eller lønnsomhet, sier
Solberg.
Maskuline kvinner og
feminine menn
Hun beskriver rettferdighetskriteriet som
en rettighet, eller et moralsk spørsmål,
mens lønnsomhetsargumentet knyttes til
at likestilling er attraktivt i seg selv, eller at
det gir en effektivitetsgevinst.
– Et oppsiktsvekkende funn i min
forskning viser at det er liten forskjell
mellom menn og kvinner knyttet til om
de selv oppfatter seg som maskuline,
feminine, androgyne eller udifferensierte,
Parat 2014 - 9
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og det er heller ingen særlige forskjeller
mellom kvinners og menns oppfatning av
sin lederpraksis, sier Solberg, som mener
resultatene rokker ved den entydige
forestillingen om at menn og kvinner
driver med ulike former for ledelse.
Det er ifølge Solberg omtrent like
mange mannlige ledere med feminin
lederstil som det er kvinnelige ledere med
maskulin lederstil.
–Androgyne ledere, som er likt fordelt
mellom kjønnene, lykkes ofte med
innovasjon. De er lite autoritære
og dominerende og de våger å være
objektive, spiller på lag med de ansatte
og er demokratiske og deltakerorienterte.
Ledere som mener at likestilling bør
være basert på rettferdighet, attraktivitet
og effektivitet, skårer også høyt på
innovasjonsmål, sier Solberg.
Dialog gjennom koder
Det er ikke gener som avgjør om man blir
leder, det er mer mentalt og et oppriktig
ønske om og vilje til å gjøre det som må
til mener Solberg, som mener at en som
vil bli leder i en bedrift må dele mange
av de samme verdier og forstå de kodene
som gjelder i den spesifikke bransjen du
jobber i.
– Det er for det første de samme kodene
som gjelder for kvinner og menn. Det
er ingen forskjeller. Når jeg snakker
om koder kan dette være kleskoder,
men vel så viktig hva og hvordan man
tenker strategisk og hvordan man
kommuniserer. Det ligger mye
informasjon i koder og de
som blir ledere er ofte
gode kodeknekkere
i tillegg til at
de
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har et oppriktig engasjement og et stort
ønske om å lære mer, sier hun.
Noen studier viser at pappajenter ifølge
Solberg ofte blir ledere, sannsynligvis

Det er ingen holdepunkter for at kjønnsmangfold i styre eller ledelse
fører til innovasjon eller
økt lønnsomhet.
fordi de lærer seg andre koder og leser
blant annet mer økonomistoff i mediene
sammenlignet med venner som har andre
interesser. Det samme gjelder hestejenter
som tidlig lærer seg å håndtere et svært
dyr som er mye større enn dem selv.
– Jeg har jobbet med ledelsesprogrammer
og utvelgelse av kvinnelige ledere. En slik
prosess starter med å intervjue dagens
ledere i den aktuelle bedriften for å finne
et mønster i deres karrierevei og hvilke
koder som benyttes på arbeidsplassen.
Det er nødvendig å forstå hva som sies og
hvilke konsekvenser det har. Under kurset
blir kvinnene ofte coach for en av lederne
slik at hun må gi innspill på et høyere
strategisk nivå enn hva hun tidligere har
hatt mulighet til. Av de som gjennomfører
et slikt kurs blir erfaringsmessig omtrent
65 prosent av deltagerne ledere på et eller
annet nivå i bedriften, sier Solberg.
Homososial rekruttering
Solberg minner om at det er de færreste
menn som blir ledere, selv om det er flere
mannlige ledere og sier det er tøft å være
mellomleder med mye rapportering og
ofte lange arbeidsdager.

– Barn fører ofte til karrierestopp og deltidsansatte blir ikke ledere uansett kjønn.
Min forskning viser også at menn ansetter
flest menn, mens kvinner ansetter flest
kvinner. Ikke på grunn av kjønn, men
fordi de ligner mest, noe vi i forskningen
betegner som homososial rekruttering.
Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var
andelen kvinnelige ledere i 2001 26
prosent. I 2010 var tallet økt til 31
prosent. Andelen toppledere var det
samme året 23 prosent.
– Eldre og unge ledere kan ha ulik
oppfatning av viktigheten av likestilling.
Ledere som har opplevd feminismens
storhetstid på syttitallet, kan være mer
vare for begreper som diskriminering og
undertrykkelse sammenlignet med unge
ledere med lang utdannelse og følelse av å
kunne velge absolutt fritt i dagens Norge.
Norske myndigheter lovfestet i 2006 at
allmennaksjeselskaper (ASA) skulle ha
40 prosent kvinneandel i styrene.
– Selv om forskningen viser at det ikke
foregår diskriminering mellom kvinner
og menn knyttet til ledelse, mener jeg
vi fortsatt må gjøre tiltak for å skape
endringer og få flere kvinner som selv
ønsker og evner det med i ledelsen. For
mange bedrifter er kjønnsbalansen med
på å øke attraktiviteten og er med på å
tiltrekke seg unge kompetente kvinner og
menn som ennå ikke jobber der. Mange
kunder vil også lettere kunne identifisere
seg med bedrifter som er i takt med tiden
vi lever i.
Kjønn alene gir ingen innovasjon
Solbergs forskning gir ingen
holdepunkter for at kjønnsmangfold i
styre

Anne Grethe Solberg oppfordrer til å lese bøkene til Karl Ove Knausgård slik at vi alle kan se hvor liten forskjell det egentlig er mellom menn og kvinner.

eller ledelse fører til innovasjon eller økt
lønnsomhet, noe som også støttes av
tidligere rektor ved Handelshøyskolen
BI, Tom Colbjørnsen, som i boken
«Ledere og lederskap» bekrefter at kvinner
og menn på øverste ledernivå ikke
representerer noe meningsmangfold ut fra
kjønnsforskjeller.
– Det meste av tilgjengelig kjønnsforskning viser at det er vanskelig å
måle og å dokumentere at det skjer en
synergi eller interaksjonseffekt bare ved
at kvinner og menn kommer sammen,
selv om toneangivende grupper i
likestillingsdebatten argumenterer for at

biologisk kjønnsmangfold er en sentral
kompetansefaktor for å oppnå økt
effektivitet og innovasjon.
Det er samtidig slik, ifølge Solberg, at
en effektiv og innovativ gruppeprosess
oppnår best resultater når deltagerne har
ulik utdannelse og erfaringsbakgrunn.
– Det skal være ulikheter for å oppnå
innovasjon, men innenfor grenser
der deltagerne føler trygghet til å dele
informasjon og har lik innflytelse på
hverandre. Gruppemedlemmer som
samarbeider godt er trygge på hverandre
med lite stress og konflikter.

Anne Grethe Solberg
Anne Grethe Solberg (56) er forfatter,
foredragsholder og sosiolog som jobber på
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i tillegg
til å drive eget ﬁrma (Gender Consulting).
Hun har to voksne barn på 34 og 32 år.
Hjemme har hun boxeren Elsa Soﬁe Forman som er blitt 16 uker, men med egen
Facebook-side.
Solberg benytter fritiden til å løpe maraton, i mars løp hun de 42 kilometerne i
Roma og til høsten stiller hun på startstreken i New York marathon.
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Advokat, sjakkspiller og pensjonsstrateg
Andreas Moen.
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Milliarder å spare på
pensjonsforvaltning
Arbeidsgivere kan spare milliarder på pensjon uten
at dette går utover arbeidstakernes pensjoner.
Forutsetningen vil være at de må la arbeidstakerne
delta i forvaltningen gjennom representasjon i styret.
Av: Andreas Moen, advokat i Parat

Et sentralt krav fra Parat i alle vårens
tarifforhandlinger er å etablere en felles
pensjonskasse for innskuddspensjonene.
Dette kravet har også kommet fra
andre arbeidstakerorganisasjoner, nå sist
under forhandlingene i frontfaget der
Fellesforbundet i tillegg til Parat fremmet
et slikt krav.

om at folketrygden alene skulle sørge
for at arbeidstakerne fikk to tredjedeler
av sluttlønn i alderspensjon. Denne
ambisjonen er for lengst forlatt, og det er i
dag nødvendig å ha enten tjenestepensjon
eller egen sparing som et tillegg til
folketrygden – dersom alderspensjonen
skal bli to tredjedeler av lønnen.

Arbeidsgiver må gi for å få
Kravet omfatter et element av
medbestemmelse. De ansatte har en
lovfestet rett til å sitte i pensjonskassens
styre, og pensjonskassen styres av
partene selv, men problemet oppstår når
arbeidsgiversiden hevder et prinsipielt
standpunkt der man ikke vil gi fra seg
styringsretten på pensjon.

Allerede i skatteloven som kom i 1911
ble det åpnet for skattefradrag for
ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger.
I forrige århundre var det dermed ytelsesordninger som dominerte hos de som
hadde valgt å etablere en pensjonsordning
for sine ansatte. Innskuddspensjonenes
utbredelse kom først med at lov om
innskuddspensjon i år 2000 åpnet for
skattefradrag for innskuddsbaserte
ordninger. Det var imidlertid ikke før i
2006 arbeidsgiverne ble pålagt å ha en
tjenestepensjon for sine ansatte.

Det beste argumentet for at arbeidsgiver
skal godta en felles forvaltningsordning,
er at brede pensjonsordninger er mer
kostnadseffektive. Og min påstand er
at arbeidsgiverne på lang sikt kan spare
milliarder på å organisere sine pensjonsordninger annerledes, sammenlignet med
dagens ordninger.
Privat tjenestepensjon i Norge
Vi har ingen lang tradisjon i Norge for
utbredt tjenestepensjon i privat sektor.
En periode fantes det en politisk ambisjon

I perioden fra 2006 er det etablert
tjenestepensjon for hundretusener av
arbeidstakere i Norge som tidligere ikke
hadde hatt tjenestepensjon. Løsningen
for de aller fleste ble naturlig nok å
etablere en innskuddspensjonsordning
etter lovens minimumssats på to prosent,
gjennom avtale med et av livsforsikringsselskapene som satt klare. Per i dag

ligger det om lag 70 milliarder kroner
i forsikringsforpliktelser i innskuddsbasert tjenestepensjon. I de private
ytelsesordningene ligger det over 150
milliarder kroner fordelt på en heldig
tiendedel av den samlede arbeidsstyrken.
Tre pensjonsordninger med
skattefradrag
Fra 1. januar 2014 fikk vi en ny type
tjenestepensjon som er en hybridløsning,
og vi har nå tre typer private tjenestepensjoner som arbeidsgiver kan oppnå
skattefradrag for. Dette er innskuddspensjon etter innskuddspensjonsloven, ytelsespensjon etter foretakspensjonsloven og
den nye «hybridløsningen» etter lov om
tjenestepensjon.
Størstedelen av det private arbeidsmarkedet er i dag innrettet slik at
arbeidsgiverne kjøper tjenestepensjon
fra et livsforsikringsselskap. Blant de
store aktørene finner vi Storebrand
Livsforsikring, DNB Livsforsikring,
Nordea Liv og Gjensidige.
Organiseringen av
tjenestepensjonsordningene
Hvordan pensjonsordningene organiseres,
handler ikke om hvilken pensjonsordning
som gjelder på den enkelte arbeidsplass
(innskudd eller ytelse), eller om
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hvilke innskuddssatser som gjelder i
innskuddsordningen. Her vil den enkelte
arbeidsgiver måtte ta et valg ut ifra hva
som er hensiktsmessig og ut ifra økonomi,
personalpolitikk og en rekke andre hensyn.
Organiseringen av pensjonsordning
handler utelukkende om kostnadseffektiv
forvaltning av tjenestepensjon.
Innskuddsbaserte pensjonsordninger kan
opprettes ved avtale med institusjoner
med spesiell tillatelse som bank,
livsforsikringsselskap, pensjonskasse eller
forvaltningsselskap for verdipapirfond (og
innskuddspensjonsforetak). Ytelsesbaserte
ordninger og ny tjenestepensjon kan
bare organiseres som pensjonsforsikring
i livsforsikringsselskap, og som pensjonsordning i pensjonskasse.
Loven fastsetter at kostnader til
administrasjon av pensjonsordningen
skal dekkes av arbeidsgiveren. Og det er
nettopp her arbeidsgiverne kan spare mye.
Forvaltningskostnader
Livselskap, som Storebrand med flere,
lever av å tilby tjenestepensjon og andre
forsikringer de skal tjene penger på.
Enhver som setter sine sparepenger i
Storebrand-aksjer forventer avkastning
på dem. Livselskapene tilbyr (selvfølgelig)
ikke pensjonsordninger for å være snille,

men skal og bør ha en fortjeneste på salg
av tjenestepensjonsordninger.
Det vil alltid være kostnader knyttet
til forvaltning av pensjon. Tilbyderne
av pensjonsordninger har kostnader til
risikovurdering, innkreving av premie og
gebyrer, kontohold, kapitalforvaltning,
informasjon til kundene og utbetalinger.
Et livselskap som tar seg for mye betalt vil
oppleve å miste kunder til konkurrentene.
Samtidig vil pensjonstilbydere som
konkurrerer også ha utgifter til salg og
markedsføring av sine produkter.
Gjennom norskpensjon.no gis det en
oversikt over forvaltningskostnadene
i livselskapene. Her framgår det at
gjennomsnittlig forvaltningshonorar ligger
opp mot én prosent av forvaltet kapital.
Åpenbaringen kommer når man sammenligner disse tallene med tilsvarende tall fra
Pensjonskasseforeningen. Her kommer
det nemlig fram at de samlede driftskostnadene for pensjonskasser med
forvaltningskapital opp mot en milliard
ikke er mer enn om lag 0,4 prosent
av forvaltningskapitalen. Deretter
synker driftskostnadene desto større
pensjonskassen er. Om man bare ser på
forvaltningskostnaden, ligger denne ned
mot 0,1 prosent av forvaltningskapitalen.

Løsningen er å opprette
pensjonskasser
Sammenlikning av kostnadene i ulike
pensjonsordninger er vanskelig, idet det
er vanskelig å fremskaffe tall som omfatter
alle kostnadene for de enkelte ordningene.
Likevel er prinsippet om kostander enkelt.
Den store fordelen med pensjonskassene
er nemlig at det ikke ligger noe
fortjenesteelement som skal hentes ut hos
pensjonsleverandøren. Pensjonskassen er
det nemlig partene selv som eier, og alt
overskudd går inn i pensjonsordningen.
Dermed blir tjenestepensjonen billigere
for arbeidsgiver, og potensialet til
kostnadsbesparelser i brede, store
pensjonskasser er betydelige. Differansen
mellom livsforsikringsselskapenes
forvaltningskostnader og pensjonskassenes
driftskostnader utgjør mye penger,
og vi snakker om innsparinger på
milliarder av kroner på lang sikt. Prisen
er at arbeidstakerne får større grad av
medbestemmelse over egen pensjon.
Bare et lite fåtall av bedriftene i privat
sektor har pensjonsordningen etablert
i egen pensjonskasse, og det er først og
fremst de store bedriftene som har egne
kasser. Det Norske Veritas, der Parat
har mange medlemmer, er et eksempel.
Et annet eksempel er interessant nok at
NHO har sin pensjonsordning i egen
pensjonskasse.
En titt bort på land som Storbritannia
og Nederland, med mer modne
finansmarkeder enn Norge, viser at det
er nettopp gjennom pensjonskasser at
partene i arbeidslivet har innrettet sine
tjenestepensjoner. Pensjonsordningene
kan ikke omorganiseres over natten, og
foreløpig har vi en lang vei å gå. Blant
annet vil en omorganisering naturlig nok
møte stor motstand hos finansnæringen
og livsforsikringsselskapene, som har all
rett til å forsvare sine interesser. Men
dagens organisering av tjenestepensjon er
ikke optimal for partene i arbeidslivet, og
det kan spares milliarder som kan komme
bedriftene vi er ansatt i til gode.
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Utdanning og
oljedoping
I en ny rapport utført av International Research Institute of Stavanger
(IRIS) på oppdrag for Norsk olje og gass (Norog), kommer det frem at
under halvparten av ansatte innenfor offshore forpleining har fagbrev,
teknisk fagskole eller annen høyere utdanning.
Av: Christer Knudsen, nestleder i Parat UNG

58 prosent av offshoreansatte innen
forpleining har kun grunnskole eller
videregående opplæring, men hever
likevel en årslønn på 638 000 kroner
i gjennomsnitt. Bransjen signaliserer
at de har behov for 800 til 900 nye
offshorearbeidere hvert år i tiden
fremover.
Lav utdanning og høy lønn
At offshorearbeiderne tjener godt, har
vært kjent lenge. Men mange vil kanskje
bli overrasket over hvor godt ufaglærte
tjener. Vi i Parat UNG mener at dette
sender et skummelt bilde til ungdommen,
da det virker som om det er veldig lett
å bare komme seg «ut i oljen» uten
utdanning.
Det siste tiåret har mange valgt bort
tradisjonelle fag innenfor bygg, anlegg og
eldreomsorgen. At engelskkunnskapene
til en norsk tømrer skulle være noe av det
viktigste han lærte på skolen, var vanskelig
å spå for 15 år siden, men jeg var selv
nylig i en kort praksisperiode hos en stor
entreprenør i Bergen på en byggeplass
med omtrent 70 arbeidere. Av de 70
var kanskje 10 av dem norske. Jeg fikk
snakket med noen av de norske arbeiderne
som alle klaget over dårlig arbeidsmiljø og
mye kommunikasjonsproblemer, noe som

kan være et av problemene min bransje
sliter med og som gjør yrket mindre
attraktivt.
Tradisjonelle yrkesutdanninger
legges ned
Det virker som om mange unge i dag
har store drømmer om å komme seg ut i
Nordsjøen og få seg en godt betalt jobb.
Det er blitt mindre sosialt akseptert å
velge for eksempel bygg og anlegg eller
hjelpepleier som videreutdanning. Flere
yrkesskoler har halvert tilbudene sine
på grunn av få søkere. Malerlinjen på
Bergens største yrkesskole ble lagt ned i
2011 da antallet søkere til skolen var for
lavt.
Det er lett å være enig med Kristin
Halvorsen som i fjor uttalte at norsk
ungdom er «oljedopet». Det virker som
at vi begynner å se et tydelig klasseskille i
hva ungdommen velger som videregående
utdanning, noe som kan skape store
problemer i fremtiden da samfunnet
mister mye av kompetansen som det ikke
er lett å lese seg til, men som har gått i arv
i faget gjennom mange år.

dag der olje- og gassnæringen ikke tjener
like godt som i dag, og vi bør ikke miste
en hel generasjon arbeidere innenfor flere
viktige faggrupper i mellomtiden.
• Parat UNG mener olje- og gassnæringen
må vise tydelig moderasjon i årets
lønnsoppgjør, også med tanke på
konkurransedyktighet internasjonalt. En
videre utvikling på fire-prosent-nivået
kan ikke tolereres.
• Det må gjøres noe for å tette lekkasjen i
rekrutteringen av unge til yrkesfag.
• Ungdommen må ikke bli lurt til å tro at
det er enkelt å få seg en godt betalt jobb
uten høyere utdanning.
• Myndighetene må ta inn over seg
hvordan Norge skal rulle videre etter en
nedgang i oljebransjen. Vi kan ikke stole
blindt på en fortsatt videreutvikling og
skyhøye lønninger innenfor olje og gass.
Med dagens teknologiutvikling innenfor
energi, burde vi ha en tydeligere
plan klar for et plutselig kraftig fall
i oljeprisen.

Planer for fremtiden etterlyses
Ønsker vi å være 100 prosent avhengig av
utenlandsk arbeidskraft innenfor flere fag
i fremtiden? Vi vet jo at det kommer en
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Hvordan løse konﬂikter
på arbeidsplassen
Forrige utgave av Parat-bladet tok for seg årsaker og lovverk knyttet til konﬂikter og dårlig
arbeidsmiljø. Nå går vi videre for å belyse konkret hva som kan gjøres og hvilke mulige løsninger
arbeidstaker, arbeidsgiver og myndighetene kan bidra med.
Av: Eva Borhaug, advokat i Parat
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Konflikten har eskalert og du har bestemt
deg: «Dette går ikke lenger.» Du må gjøre
noe for å få løst situasjonen som oppleves
som uholdbar, og du kan ikke lenger
fungere normalt på jobb. Sykemelding er
nærstående eller kanskje allerede iverksatt.
Kommunikasjon
Alle arbeidsplasser skal ha interne rutiner
og retningslinjer som skal følges ved
arbeidsmiljøkonflikter eller ved mobbing.
Det er viktig at den som føler seg
utsatt for krenkende atferd noterer ned
hendelser og rapporterer dette slik det er
beskrevet i disse retningslinjene. I noen
tilfeller vil forholdene være så ille at det
anses som varsling. Varslere har egne
vernebestemmelser i arbeidsmiljøloven,
for eksempel mot gjengjeldelse.
Dokumentasjon
Konflikter handler ofte om påstander
fra to eller flere parter som står mot
hverandre. Som eksempel: «Du sa at du
ikke likte måten jeg utførte den tildelte
oppgaven på!» Motparten vil da ofte svare:
«Nei, det var jo ikke det jeg sa – jeg sa det
er mange måter å gjøre det på, og jeg ville
kanskje valgt en annen løsning.» Hvordan
skal man da få overbevist leder, tillitsvalgt
eller verneombud om hva som egentlig
ble sagt? Den som påstår at noe er sagt på
en konkret måte, har bevisbyrden for at
dette er riktig.
Hvis det er mistanke om eller klare
antydninger til mobbing på arbeidsplassen, er det klare rådet at den som blir
utsatt for dette må forsøke å dokumentere
hendelsene. Dette kan gjøres ved at
man selv fører en logg over hendelser
hvor dato, tidspunkt og sted noteres, i
tillegg til hvem som sa hva og hvordan
dette ble oppfattet eller tolket. Man bør
skrive referater etter møter, og man kan
lage egne notater etter hvert. Hvis det
er vitner til hendelsene, bør man notere
ned hvem dette er og hva de hørte. Enda
bedre er det om de kan bekrefte det
de har hørt eller vært vitne til skriftlig.
Som advokater opplever vi til tider at
potensielle vitner har lite å bidra med til
sakens opplysning dersom det har gått

lang tid og vitnene kanskje ikke har vært
klar over betydningen av det de har hørt
eller bevitnet. Kanskje de har glemt det,
eller har en annen versjon lang tid etter.
Hvem som har sagt hva, er ofte vanskelig
å bevise, og da kan det være verdifullt å
vise til referater, notater, loggbøker og
lignende. Dersom man blir stående uten
beviser for hva som ble sagt eller gjort,
blir det påstand mot påstand som gjelder,
og det vil da ofte være den part med mest
troverdighet som blir stående igjen som
«vinner».

Arbeidstaker må
medvirke til at konflikten
løses på best mulig måte.
Kontradiksjon
Dette er et viktig punkt! Man må ikke
glemme at den man anklager for noe,
må få anledning til å imøtegå påstandene
og fortelle sin versjon. Dette bør gjøres
så tidlig som mulig og gjelder alle
parter. I noen saker ser vi for eksempel
at arbeidsgiver kvier seg for å ta opp
vanskelige ting med arbeidstaker, og lar
det gå for lang tid. Det kan da komplisere
saken ved at arbeidstaker ikke får imøtegå
på et tidlig tidspunkt, noe som kan føre
til en oppfatning av at man har akseptert
situasjonen, oppførselen eller handlingen.
Enda verre blir det hvis den ene parten vet
at det «foregår» noe på bakrommet, men
ingen vil si hva det handler om og som
fører til en uholdbar situasjon.
Hvor kan man få hjelp?
Som medlem i en arbeidstakerorganisasjon
som Parat, vil de fleste medlemmer ha en
eller flere tillitsvalgte på sin arbeidsplass.
Som regel vil de tillitsvalgte være skolerte
i sin rolle, og dermed være kompetente
til å ta imot deg og gi råd. Det anbefales
derfor at man starter med den tillitsvalgte
og diskuterer saken. Hvis det er ønskelig
kan man også kontakte sekretariatet i Parat
direkte, enten ditt nærmeste regionkontor
eller juridisk avdeling.

Verneombudet representerer alle ansatte
på arbeidsplassen. Verneombudets
hovedoppgave er å ivareta
arbeidstakernes interesser i saker som
angår arbeidsmiljøet slik det også er
beskrevet i arbeidsmiljøloven paragraf
6. Verneombudet har også ansvaret
for hvordan virksomheten er innrettet
og vedlikeholdt, og at arbeidet blir
utført på en slik måte at hensynet til
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd
er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene
i arbeidsmiljøloven.
Det kan være nyttig å legge frem sin
sak for verneombudet, spesielt hvis det
handler om et generelt dårlig arbeidsmiljø
eller kritikkverdige og uforsvarlige
handlinger fra ledelsen. Flere ansatte
(uansett organisasjonstilhørighet) kan i
slike tilfeller gå sammen i samme sak og
forsøke å få problemet tatt opp gjennom
verneombudet. Verneombudet kan
innkalle flere aktører i saken for eventuell
bistand, slik som hovedverneombudet
(hvis det finnes), arbeidsmiljøutvalget
(AMU), bedriftshelsetjenesten og sist,
men ikke minst Arbeidstilsynet.
Arbeidstilsynets rolle
En sak om kritikkverdig arbeidsmiljø
kan meldes til Arbeidstilsynet. Det vil
da være en fordel om saken meldes inn
skriftlig, helst fra flere dersom flere er
berørt på samme negative måte. Dette
kan gjøres ved hjelp av tillitsvalgt, verneombud og sentralt sekretariat i Parat.
Arbeidstilsynet vil vurdere saken på
selvstendig grunnlag, og eventuelt gi
pålegg om hva som skal gjøres. Dette
gjelder både i forhold til enkeltsaken
og eventuelle bakenforliggende årsaker.
Det vil være Arbeidstilsynets mål å
hindre at en tilsvarende situasjon skal
oppstå igjen.
Arbeidstilsynets inspektører vil vurdere
hvordan de vil gå inn i saken på
bakgrunn av sakens karakter og omfang.
Arbeidstilsynet er nøytrale og opptrer ikke
som representant for noen av partene.
Arbeidstilsynet tar heller ikke stilling til
eventuelle erstatningskrav etter mobbing
eller diskriminering.
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KONFLIKTLØSNING
Hvilke tiltak kan være aktuelle?
Det vil alltid være noe man kan gjøre
for å bedre situasjonen. Noen ganger
skal det ikke så mye til, kanskje bare
bytte av kontor eller å få en annen
arbeidstidsordning. Andre ganger kreves
det mer. For eksempel kan det være
helt nødvendig å flytte en eller flere
arbeidstakere til et annet arbeidssted
der det er mulig. Alternativt flytte
arbeidstakere til andre arbeidsoppgaver
– altså en omplassering. I noen tilfeller
innkaller arbeidsgiver eksterne meglere
som er spesialister på konflikthåndtering
i arbeidslivet. Dette kan ha en del for seg,
da alle parter får anledning til å legge frem
sin sak for en objektiv og uavhengig aktør
som har som målsetting å løse konflikten.
Denne metoden er nok mest aktuell når
det fremdeles er håp om en løsning som
alle kan leve med.

også saker av arbeidsmiljømessig karakter.
Hensikten er at partene gjennom dialog
kan finne fram til løsninger sammen.
Konfliktrådet er et tilbud til alle,
uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og
tilbys i hele landet.

Alle arbeidsplasser skal
ha rutiner og retningslinjer for
arbeidsmiljøkonflikter.

Arbeidstaker har også en helt klar
medvirkningsplikt for å sikre at
arbeidsmiljøet er eller blir gjenopprettet
i tråd med det som er ønskelig og
forsvarlig. For eksempel må arbeidstaker
medvirke ved utarbeidelse og
gjennomføring av oppfølgingsplaner ved
sykefravær og delta i dialogmøter etter
innkalling fra arbeidsgiver.

Hvert fylke har også et eget statlig
konfliktråd som kan være behjelpelig med
å forsøke å få løst saken. De behandler
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Videre har arbeidsgiver en
tilretteleggingsplikt for arbeidstaker.
Arbeidet skal tilrettelegges slik at
arbeidstaker ikke utsettes for trakassering
eller annen utilbørlig opptreden slik
det er beskrevet i arbeidsmiljøloven
paragraf 4. Dersom arbeidstaker har
fått redusert arbeidsevne på grunn av
dårlig arbeidsmiljø, må arbeidsgiver også
tilrettelegge i en slik situasjon, hvis mulig.
Tilretteleggingsplikten går ikke lenger
enn at arbeidsgiver gjør det som er mulig.
Arbeidsgiver må ikke opprette en ny
stilling for å oppfylle sin plikt.

Hva kan du forvente?
Som et minimum forventer mange
en uforbeholden unnskyldning fra
arbeidsgiver for den påkjenning og
belastning man har måttet tåle over en
lengre periode. En sjelden gang kan man
oppleve at det faktisk skjer, men stort sett
må man akseptere at det alltid finnes to
eller flere sider av en sak og at det skal
mye til for en arbeidsgiver å erkjenne
at det er deres ansvar som alene er
hovedårsaken til problemet.

Saken kompliseres når
den ikke løses på et tidlig
tidspunkt.
En realistisk forventning bør være å få
løst konflikten på en slik måte at man
kan fortsette i samme arbeid på samme
arbeidsplass. Som tidligere nevnt plikter
også arbeidstaker å medvirke til at
konflikten løses på best mulig måte. Hvis
konflikten har vedvart over tid og det har
blitt svært vanskelig og krevende å forsøke
konfliktløsning, må man se realiteten
i øynene og muligens søke seg annet
arbeid.

AKTIVE PARAT

Innskjerpede rutiner for
transport av asylsøkere

Lønnsoppgjøret 2014
er i gang

Parat Luftfart har uttrykt bekymring for sikkerheten til ansatte og passasjerer i de tilfeller
asylsøkere med avslag blir uttransportert alene
med ﬂy, og Luftfartstilsynet ber politiet lage
nye prosedyrer i tråd med luftfartens regelverk.

Årets lønnsoppgjør startet mandag 10. mars,
og frontfag er som tidligere først ute i årets
forbundsvise oppgjør. Parat er en av deltagerne
i frontfag i tillegg til nærmere 100 andre
tariffavtaler som skal forhandles.
Foto: NTB/Scanpix

I tillegg til nye prosedyrer ber Luftfartstilsynet politiet kommunisere
de nye prosedyrene ut til samtlige politidistrikter. De ber samtidig
flyselskapene håndheve en streng praksis på området og at ansatte
rapporterer avvik slik at relevant myndighet blir varslet. Luftfartstilsynet
gir også det enkelte flyselskap anledning til å vedta strengere krav enn
hva politiet legger opp til når det gjelder denne type transport. I tillegg til
Parat Luftfart var Luftfartstilsynet, Widerøe, Kriminalomsorgsdirektoratet,
Politiets utlendingsenhet, Politidirektoratet, NHO luftfart og Norsk
Flygerforbund til stede på et møte i Politidirektoratet 10. mars i år der
rutinene for uttransportering av asylsøkere med avslag ble diskutert.

Ny seier for Parat
mot Ryanair
I en enstemmig kjennelse
har Borgarting lagmannsrett
avgjort at saken Parat fører på
vegne av Alessandra Cocca mot
Ryanair skal føres for norsk rett. Foto: NTB/Scanpix
Høyesteretts ankeutvalg opphevet i desember en tilsvarende
kjennelse fra lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil.
Lagmannsretten skriver i sin kjennelse at Cocca har vunnet saken og hun
er tilkjent saksomkostninger. Retten har bestemt at saken skal fremmes
for Moss tingrett.

Lønn og pensjon
Arbeidstakerorganisasjonene krever at kjøpekraften
forbedres, minstelønnssatsene heves og avtalefestet
tjenestepensjon i privat sektor.
– Vi mener arbeidstakerne må få medbestemmelse over
egen pensjon og det må bli enklere å få med opptjente
rettigheter fra en arbeidsgiver over til en ny når man
bytter jobb, noe som vil skape større mobilitet i arbeidslivet, sier Turid Svendsen som er forhandlingssjef i Parat.
Arbeidsgiverne avviser tariffesting av pensjon, blant
annet fordi dette vil gå utover bedriftenes styringsrett.
– Det er flere måter å løse dette spørsmålet på. Svært
mange bedrifter har allerede gått over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, og flere vil følge etter.
Innskuddspensjon er en forutsigbar pensjonsordning for
arbeidsgiver, som har et lovbestemt minimumsnivå. Det
vil være naturlig at arbeidstakerne får medbestemmelse
på dette området, sier Svendsen, som også vil at pensjon
skal organiseres på en mer kostnadseffektiv og mer
samordnet måte enn i dag.
Foto:Trygve Bergsland

Norsk domstol for bosatte i Norge
Ryanair har hele tiden avvist Coccas krav og hevdet at saken må føres
for en irsk domstol. – Jeg er glad for at vi har vunnet frem i spørsmålet
om at det er norske domstoler som skal behandle arbeidsrettssaker for
luftfartsansatte som bor og oppholder seg i Norge, sier Parats advokat
Christen Horn Johannessen. Lagmannsretten skriver at det må legges
betydelig vekt på at Cocca etter kontrakten hadde plikt til å bosette seg
i nærheten av flyplassen og at Rygge ikke bare et mønstringssted, som
Ryanair betegner det som, men at hun hadde bosettingsplikt så lenge
ansettelsesforholdet varte. – Ved denne kjennelsen tydeliggjøres, slik
Parat ser det, en arbeidstakers rett til å anlegge søksmål mot sin arbeidsgiver der vedkommende rent faktisk har sitt arbeidsforhold og er i stand
til å ivareta sine interesser. Denne rettigheten gjelder ikke bare her i
Norge, men også i andre europeiske land, sier Horn Johannessen.

Frontfaget vil på en rekke områder legge rammen for
de etterfølgende oppgjørene i privat og offentlig sektor,
men kravene vil allikevel være tilpasset de ulike virksomhetene og hva tillitsvalgte vil legge vekt på i forhandlingene. Spesialrådgiver i Parat, Kjell Morten Aune, sier
at de ansatte vil kreve sin andel av verdiskapningen.
– Vi krever økt kjøpekraft for våre medlemmer og vil ha
en rimelig del av verdiskapningen vi er med på å tilføre
norske bedrifter, sier Aune.
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Norwegian splitter
opp kabinansatte i
Skandinavia
Flere bedrifter får
lavere arbeidsgiveravgift
Finansdepartementet foreslår differensiert
arbeidsgiveravgift i 31 nye kommuner
på grunn av svak utvikling i folketall,
sysselsetting og økonomisk vekst. De
nye kommunene er fordelt på fylkene
Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark,
Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, SørTrøndelag og Nord-Trøndelag.
Den nye ordningen skal tre i kraft fra
1. juli 2014 og de nye kommunene foreslås
hovedsakelig plassert i sone 2, som gir en
arbeidsgiveravgift på 10,6 prosent, mens
tre kommuner er foreslått i sone 3, som
gir en arbeidsgiveravgift på 6,4 prosent.
Ordinær arbeidsgiveravgift er 14,1 prosent.

Foto: NTB/Scanpix

Parat støtter Redd
Barna i Syria
Fem kroner av medlemskontingenten til hvert enkelt Parat-medlem
settes hvert år av til solidaritetsarbeid. I år er det bevilget 71 000 kroner til Redd Barnas arbeid i Syria.
Tidligere år har støtten gått til blant
annet =Oslo og arbeidet mot hiv.
Det er tre år siden krigen i Syria startet,
der over 1,2 millioner barn er på flukt
og mer enn 10 000 barn har mistet
livet. Redd Barna mener det i tillegg er
4,5 millioner barn inne i landet som
trenger øyeblikkelig hjelp.

Kritikk av Qatar Airways
STRONG
på kvinnedagen
Parat støtter Den Internasjonale
Transportføderasjonens (ITF) kritikk av arbeidsforholdene til kvinnelige kabinansatte i Qatar Airways.
Kvinnene bor på et lukket område i landet, de blir
overvåket 24 timer i døgnet, de får ikke bevege seg
fritt og får sparken om de blir gravide.

UNIONS
NEED
WOMEN

Flyselskapet Norwegian oppretter
en rekke nye selskaper og de
kabinansatte er virksomhetsoverdratt
til nye selskaper fordelt på Norge og
Danmark. Parat mener selskapet med
dette forsøker å svekke de ansattes
tariffavtale og forhandlingsposisjon.
Norwegians norske kabinansatte er
virksomhetsoverdratt til Cabin Services
Norway AS, mens de danske ansatte
overføres til Cabin Services Denmark AS.
Splitt og hersk-strategi
Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud,
registrerer at selskapet systematisk splitter
opp de ansatte i en rekke ulike selskaper.
– Piloter, kabinansatte og bakkeansatte
har hele tiden vært ansatt i Norwegian
Air Shuttle (NAS) og de aller fleste er
organisert i Parat, også de som er ansatt
i Sverige og Danmark. Selskapet startet
med å dele opp pilotene i fjor høst og nå
ser vi at de kabinansatte ikke skal være
ansatt i samme selskap som pilotene, men
i en rekke nyopprettede selskaper. Med
Norwegians historie knyttet til forsøket
på å frata ansatte pensjonsrettigheter,
og fjorårets forsøk på å flytte pilotene
over i nye selskaper midt under tarifforhandlingene, gjør at vi ser på dette
som forsøk på fagforeningsknusing, sier
Skjæggerud.

Participate in your transport union
www.itfglobal.org

Leder av SAS-kabinforening Anneli Nyberg og leder av Norwegian Kabinforening
Marit Linden var begge til stede på ITFs kvinnekongress i Gurgaon i India tidligere
i år, der en tidligere ansatt i selskapet beskrev forholdene de arbeider under. – Vil
du jobbe for Qatar Airways må du signere på at du ikke kan gifte deg de første fem
årene, etter dette kan du søke om å få inngå ekteskap. Når en ansatt får sparken må
man forlate landet i løpet av 48 timer. Lønnen utbetales i Qatar og pengene må være
tatt ut av kontoen før du er ute av landet, hvis ikke er pengene tapt. Som oppsagt i
Qatar Airways kommer du ikke inn i landet igjen, sier Nyberg.
Foto: Norwegian
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YS-lederen kritiserer ledelsen i statlige
virksomheter og mener trepartssamarbeidet
ikke fungerer. Personaldirektør i staten, Merethe
Foss, er derimot svært fornøyd med samarbeidet
og mener partene har en felles forståelse av
virkeligheten.

Foto:Trygve Bergsland

Uenighet om
medbestemmelse i staten

YS-leder Jorunn Berland sier det er slett personalpolitisk håndverk når en stor del av
de 1900 ansatte i Tolletaten, uten forutgående drøftelser, får beskjed om at de skal
overføres til Skatteetaten. Foss er mer opptatt av kampen om kompetanse, og på
YS-stats medbestemmelseskonferanse sier hun at staten tilbyr et godt arbeidsmiljø og
gode muligheter for velferdsordninger. – Actions speak louder than words, sier Foss.

Parat vil ikke ta stilling til OL i Oslo
YS sammen med LO, Unio og Akademikerne har signert
en avtale med Norges idrettsforbund som skal sikre gode
arbeidstakerrettigheter i forbindelse med et eventuelt OL
i Oslo. Parat vil ikke gi en uforbeholden støtte til et slikt
OL-arrangement.

Kritisk til IOC
Parats nestleder Vegard Einan vil ikke at den signerte avtalen skal bli oppfattet som en
ubetinget støtte til å arrangere OL i Oslo i 2022. – Intensjonen i avtalen som er inngått
er veldig bra og i tråd med det arbeidet Parat gjør nasjonalt og internasjonalt for å
sikre arbeidstakere gode rettigheter. Samtidig er vi ikke komfortable med å kunne bli
assosiert med IOC som fremstår udemokratisk, umoralsk og på mange måter som en
utdatert organisasjon. IOC mangler nødvendig åpenhet og handler etter mitt syn ikke
i tråd med gode norske verdier, sier Einan.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud
støttet initiativet til arbeidsminister
Robert Eriksson når han vil øke
aldersgrensen for når man må gå
av som pensjonist. Han mener LO
og NHO omtaler eldre arbeidstagere
som en belastning og til liten
samfunnsnytte.
LO og NHO undervurderer erfarne
arbeidstagere. Beregninger viser at
fra 2017 vil det i Europa være færre i
arbeidslivet enn det er mennesker utenfor
arbeidsmarkedet.
– Her i landet sliter vi allerede med for
liten tilgang på kompetente arbeidstakere
med erfaring og god utdannelse, sier
Skjæggerud.
Han sier dagens pensjonsalder i Norge
er omtrent 64,5 år, og at vi stadig lever
lenger. I løpet av de siste 25 årene har
den forventede levealderen i Norge økt
med nesten seks
år for menn og
vel tre år for
kvinner, ifølge
Statistisk
sentralbyrå (SSB).

Foto:Trygve Bergsland

I forbindelse med et eventuelt OL i Oslo sier YS-leder Jorunn Berland at det er viktig
å sikre anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden. – Gjennom avtalen med Norges
idrettsforbund kan vi påvirke virksomheter og samarbeidspartnere som produserer klær,
utstyr, materiell eller leverer andre tjenester til å respektere menneskerettigheter og sikre
gode arbeidstakerrettigheter, sier Berland.

Parat støtter økt
aldersgrense i
arbeidslivet

Ny avtale om inkluderende arbeidsliv
Partene i arbeidslivet, sammen med regjeringen representert ved arbeids- og sosialminister
Robert Eriksson (FrP), har signert en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). Den nye
avtalen skal få ned sykefraværet og få folk til å stå lenger i arbeid. Den nye avtalen skal
også redusere skjemaveldet i fraværsordningene og gi større oppmerksomhet rundt bruk
av gradert sykmelding. Målet er å få arbeidstakerne til å holde bedre kontakt med jobben
under sykemeldingsperioden. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier han er sikker på at
vedvarende fokus på lavere sykefravær og tiltak for å redusere sykefraværet har en positiv
effekt. – Jeg er også positiv til de to andre delmålene i avtalen som omhandler de med
nedsatt funksjonsevne og målet om å øke antall år i arbeidslivet, sier Skjæggerud.
Foto: Regjeringen
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Kroatia inn i EØS
Stortinget utvidet i mars EØS-avtalen
(det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) til også å omfatte Kroatia.
Landet ble medlem av EU 1. juli 2013.
Norge bidrar med om lag 78 millioner
kroner til sosial og økonomisk utvikling
i Kroatia og vil legge forholdene til rette
for et tettere økonomisk og politisk samarbeid med landet. Regjeringen er blant
annet opptatt av å sikre markedsadgangen
for norsk sjømat og det er avtalt fri bevegelse av arbeidskraft mellom landene.

Hvert år får flere hundre kyprioter diagnosen
blodkreft eller andre livstruende sykdommer
der beinmargstransplantasjon er det eneste
som kan redde pasientenes liv. Samtidig sliter
de med å finne donorer med samme type
vevsstruktur eller beinmarg, noe som skyldes
at Kypros er en liten øy med bare litt over en
million innbyggere. At befolkningen er «genetisk hetrogen», gjør det ikke enklere.
Gjennom EØS-midlene bidrar Norge med om lag 5,7 millioner kroner gjennom
Norway Grants til dette arbeidet med å rekruttere nye donorer. Ved hjelp av budskapet
på et kaffekrus, «Gi livet en sjanse – bli donor i kampen mot blodkreft», var målet ved
starten av 2013 å rekruttere 2000 nye donorer. I dag har flere enn 20 000 nye givere
meldt seg. Beinmargsregisteret har samtidig fått oppgradert infrastruktur og annet
teknisk utstyr.
Den norske befolkningen anses også som genetisk homogene. Det vil si at ulike
genvarianter finnes i store deler av befolkningen fordi vi har en felles stamfar (red.anm.).

Bekjempelse av vold mot kvinner
Gjennom EØS-midlene støtter Norge arbeidet med å bekjempe
vold mot kvinner i Europa. Til sammen 14 mottakerland deler på
200 millioner kroner. Støtten skal blant annet bidra til:
• Etablering av 200 nye plasser i krisesentre i Slovakia.
• Opplæring av 500 polititjenestemenn i Litauen for å gjøre dem
bedre i stand til å håndtere voldssaker, samt etablering av landets
første system for voldsalarmer.
• Etablering av døgnåpen krisetelefon i Estland.
• Opplæring av 3000 fagpersoner i Polen som
arbeider med å bekjempe vold mot kvinner.
EUs byrå for grunnleggende
rettigheter (FRA) har lagt
frem en rapport som
viser at 62 millioner
kvinner i EUs
medlemsland (33
prosent) har blitt
utsatt for fysisk
eller seksuell
vold etter
fylte 15 år. 5
prosent har
blitt voldtatt.
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Big Data gir store gevinster
Innovativ bruk av enorme datamengder, eller «Big Data»,
skal bidra til økonomisk vekst og arbeidsplasser i Europa.
Som et eksempel kan statusoppdateringer på Facebook
eller meldinger på Twitter danne grunnlag for analyser
som viser spredning av influensa og andre sykdommer,
noe Google gjorde allerede i 2007–2008 da de forutså en
influensaepidemi raskere enn det amerikanske senteret for
sykdomskontroll (CDC).
Vekstpotensialet ligger i nye måter å bruke datamengdene
på. Private selskaper kan analysere forbrukeres preferanser
til riktig tid og sted og dermed perfeksjonere sin
markedsføring. Her i landet har Universitetet i Oslo (UiO)
og Statistisk Sentralbyrå (SSB) erfaring som kan utvikles
ytterligere. Samtidig har den omfattende lagringen av
forbrukeres dataproduksjon ført til diskusjoner og vanskelige
avveininger om eierskap til data, vilkår for bruk av data og
personvern generelt.

Foto: Norway Grants

Pappkrus redder liv
på Kypros

AKTUELT

Parat lanserer nye nettsider
Nye nettsider bedre tilpasset pc,
nettbrett og mobil vil snart bli
lansert der målet er å nå bedre ut til
medlemmer og tillitsvalgte. Nyheter
vil bli mindre dominerende til fordel
for ytringer og mikroblogg i tillegg
til at tarifﬁnformasjon vil bli lettere
tilgjengelig.
Av: Trygve Bergsland

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt
i Parat, Arve Sigmundstad, sier han ønsker å
vise frem kompetansen i organisasjonen og
bruke de nye nettsidene til å utdype og i større
grad forklare hva som skjer i saker knyttet til
arbeidstakeres rettigheter og bakgrunnen for de
ulike mediautspillene Parat står bak.
– Under det vi kaller ytring er det ønskelig å vise
frem kompetansen i organisasjonen, og vi vil
bruke nettsidene til å utdype og forklare hva vi
jobber med, sier Sigmundstad.
Flere tjenester og bedre samordning
Mikrobloggen, eller Parat aktiv, skal ifølge
Sigmundstad være tilpasset politikere, ansatte,
tillitsvalgte og medlemmer som representerer Parat
og som på en enkel måte skal kunne vise frem den
aktiviteten som skjer i Parat hver dag.
– Denne aktiviteten vil vi også knytte tett opp mot
sosiale medier som Facebook og Twitter, sier han.
Mange av de samme elementene som innføres på
parat.com vil ifølge Sigmundstad også bli benyttet
på en rekke andre Parat-nettsider som thsf.no,
farmasiforbundet.no, paratmedia.no, paratinav.no
og paratluftfart.no.
– En slik samordning håper vi skal gi et mer
helhetlig og gjenkjennbart uttrykk. Et annet viktig
poeng er at det skal bli lettere for medlemmer og
tillitsvalgte å finne frem til den informasjonen de
leter etter, sier han.
Nye nettsider vil være på plass tidlig i mai, men
enkelte endringer vil kunne være synlige før den
tid.
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Per Espen Stoknes peker
og forklarer hvordan
moderne økofilosofi
kan fungere
i praksis.

Grønt håp
Dr.philos i grønn økonomi ved BI, Per Espen Stoknes, mener
negativt fortegn der det
klimadebatten har etablert et negati
for fremtiden og med
kommuniseres hvor lite håp det er fo
aldri klarer å bli enige om
myndigheter og statsledere som aldr
noe som helst. Selv tror han på grønn vekst.
Av: Trygve Bergsland

Stoknes er optimist med tro på fremtiden, han tror på grønn vekst og mener
det finnes løsninger på hvordan vi kan
redusere verdens CO2-forbruk slik at vi
når FNs klimamål innen 2050.
Skeptikere og optimister
Klimaskeptikere som predikerer
ekstreme løsninger er det mange av,
og på Stortinget sitter Miljøpartiet
De Grønne som skriver i sitt program
at staten må gripe inn og overta store
multinasjonale bedrifter, hindre videre
vekst og stanse all videre leting etter
olje og gass på norsk sokkel.
– Jeg tror den økonomiske verdiskapningen i verden kan fortsette omtrent
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som i dag, men vi må kombinere det
med å utnytte ny teknologi og være
bevisste på hva vi vil og hvordan
vi skal nå målene våre. Bedriftene
konkurrerer allerede i dag om ressurseffektivitet. Vi har allerede mye lønnsom teknologi som dramatisk kan
redusere energibehovet, og vi vet at
befolkningsveksten avtar som en følge
av migrasjon til byene, sier Stoknes.
Han mener det gjelder å gjøre håp
sannsynlig og realistisk.
– Mange i dag synes å ha gitt opp
håpet og bryr seg derfor mindre.
Undersøkelser om folks holdninger
til miljøvern, gjennomført av Norsk

Monitor for 25 år siden, viste at sju av ti
nordmenn var svært eller noe bekymret
for klimaendringene. Med betydelig mer
og sikrere kunnskap i dag har bekymringen paradoksalt nok gått ned. Nå er det
bare fire av ti som deler denne bekymringen, selv om 97 prosent av verdens
klimaforskere forteller oss hva som vil skje
dersom ingenting gjøres, sier Stoknes.
Bygninger forbruker halvparten av
all strøm
Stoknes snakker om grønn vekst i form av
økt verdiskapning som gir lavere samlede
miljøbelastninger og ikke produktivitetsforbedringer der samlet miljøbelastning øker til tross for virksomhetens
effektiviseringstiltak.
– La meg trekke frem noen konkrete
positive eksempler. Hele 60 prosent av
all strøm som produseres benyttes i dag i
bygninger. Nye, moderne bygg bør bruke
null, eller enda bedre produsere energi
som kan overføres til el-nettet. I Sandvika
utenfor Oslo er det satt opp et kontorbygg på 6500 kvadratmeter. Dette er et
usedvanlig tett bygg med god isolasjon.
Dagslys utnyttes maksimalt kombinert
med LED-lys og styringssystemer. Det
er bygget solfangere og jordvarme som
sørger for at bygningen produserer mer
energi enn den bruker, sier han.
Et annet eksempel er en privat huseier i
Asker, Kjell Eikland, som har rehabilitert
et hus fra 1964. Her er det satt inn trelags
vinduer og etterisolert vegger og gulv.
– Han har boret en energibrønn som gir
vannbåren varme til blant annet gulv.
Han har et forventet årlig strømforbruk
på om lag 8800 kilowattimer (kWh) og
egen strømproduksjon på 3500 kWh.
Den forrige eieren av huset brukte
35 000 kWh i året før Eikeland bygget på
huset. Han har med andre ord redusert
energibehovet med over 85 prosent, sier
Stoknes og peker på at det er denne type
løsninger som gir grønn vekst.
Målet er fem prosent årlig reduksjon
i CO2 per krone i verdiskapning
Han mener alle virksomheter, uansett hva
de produserer eller leverer av tjenester, kan

bli grønne og gi «grønne arbeidsplasser».
– Setter vi et mål om at alle bedrifter
reduserer sitt årlige CO2-utslipp per
krone i verdiskapning med minimum
fem prosent hvert år, mener jeg vi skal
klassifisere dem som grønne. Utslipp
kan dokumenteres i tråd med Carbon
Disclosure Project (CDP) der bedrifter og
byer kan registrere sitt eget CO2-regnskap
og på en objektiv måte årlig dokumentere
utviklingen, sier Stoknes.

Mat og landbruk er et
annet område der merking,
lagring og behandling gir
positive effekter.
Med en global årlig økning i brutto
nasjonalprodukt (BNP) på tre prosent
og en årlig reduksjon i CO2-forbruket
på fem prosent, får vi et positivt klimaregnskap og Stoknes peker på at en
reduksjon på netto to prosent per år gir en
halvering av CO2-utslippet innen 2050.
– Igjen vil jeg gi noen konkrete eksempler
på bedrifter som lykkes, og kan starte
med bilindustrien og mulighetene for
reduksjon av fossilt drivstoff. Først
reduksjon av kjørte kilometer, deretter
moderne bensin- og dieselmotorer,
kombinert med hybridbiler, bringer
forbruket ned. Kraftig vektreduksjon av
bilen vil halvere forbruket ytterligere,
som for eksempel BMWs i3. Til slutt kan
innblanding av biodrivstoff og el-biler
som går på fornybar kraft bringe fossilt
forbruk ned mot null, sier BI-økonomen.
Mat og landbruk er et annet område
der merking, lagring og behandling gir
positive effekter.
25 til 50 prosent av all ferskmat råtner før
den blir spist, og hvert år kaster vi i Norge
nesten 400 000 tonn mat som kunne
ha vært spist, ifølge matsvinn.no som er
næringslivets satsing for å redusere dette
matsvinnet. Ifølge Matvett gikk spiselig
mat til en verdi av 18 milliarder kroner
rett i søpla i fjor, nesten to tredeler kom
fra forbrukerne. Drøyt en tredel var svinn
fra matindustrien og butikkene.

Tomra og Statoil kan begge være
grønne selskaper
For at en bedrift skal fortsette å være
grønn år etter år, må ifølge Stoknes utviklingen med fem prosent årlig reduksjon
av CO2 per krone verdiskapning fortsette
hvert år.
– Dette kan illustreres ved at bedriften
starter der målene oppnås enklest mulig
gjennom utvendige og innvendige CO2tiltak. Deretter setter man krav til leverandørene, og må kanskje etter hvert vurdere
driftsomlegging, endret produktportefølje
og til slutt ny forretningsmodell. Det er
i prinsippet ingen forskjell på Tomra,
en bedrift som reduserer eget forbruk av
CO2, men som også leverer et miljøvennlig produkt (gjenvinning av tomflasker),
og Statoil, så lenge begge kontinuerlig
reduserer det årlige CO2-utslippet per
krone med mer enn fem prosent, sier han.
Parat er opptatt av fremtiden til
norske bedrifter
Stoknes utfordrer Parat til å gjøre en grønn
innsats mot de tillitsvalgte i norske bedrifter.
– Dette er interessante ideer som virker
fremtidsrettete og som på ingen måte
hindrer bedriftene i å utvikle seg og vokse,
snarere tvert imot kan den målsettingen
som beskrives være med på å skape nye
innovative løsninger, sier leder i Parat,
Hans-Erik Skjæggerud.
Skjæggerud sier de har fått utarbeidet en
rapport gjennom Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund (YS) om grønne megatrender knyttet til grønn økonomi og
grønne arbeidsplasser.
– Econ Pöyry og Rasmus Reinvang laget
denne rapporten for oss som viser at det
er flere måter å angripe utfordringene
på. Den ene er å se på utslippskutt og
ressursbegrensninger som en kostnad for
forbrukere og bedrifter, der de billigste
tiltakene bør komme først. Den andre
er å erkjenne nødvendigheten av å
posisjonere norske bedrifter i en økonomi
og en samfunnsstruktur som er i radikal
endring. I et slikt perspektiv kan det være
mye å vinne for norsk næringsliv dersom
man lykkes med å ligge i forkant av
utviklingen, sier Parat-lederen.
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KLIMA
Viktig med måling og styring av
energiforbruket
Econ Pöyry skriver i sin rapport at
grønn økonomi kan være næringer som
leverer fornybar energi, miljøteknologi,
kollektivtransport, miljøstyringssystemer
og lignende, men støtter også Stoknes i at
grønn økonomi kan være næringer som har
et miljøfokus i sin produksjon. Skal denne
siste kategorien næringer kunne regnes
innenfor begrepet «grønn økonomi»,
må ifølge Econ Pöyry miljøregnskapet
gjennomføres gjennom hele bedriften, eller
produktets livssyklus, og ikke bare være på
enkeltområder i produksjonen.
– No
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Når naturressursene i tillegg er store,
blir klimakrisen mindre synlig og vårt
behov for omstilling kan kanskje virke
unødvendig. Energieffektivisering er
en viktig del av verdensøkonomien, og
markedet for måling og styring av energiforbruk er internasjonalt et modent
marked i sterk vekst. Norges gode
økonomi sammenlignet med mange andre
land, gir oss et godt utgangspunkt og et
stort potensial for å posisjonere oss i den
fremtidige megatrenden grønn økonomi
representerer, sier Rasmus Reinvang.
Utfordringer og muligheter
Stoknes er fagansvarlig for BIs
videreutdanning i grønn vekst.
Programmet handler om
hvordan vi står foran en grønn
revolusjon og at vi kan komme til

å oppleve ressurseffektivitet innen 2050
som er ti eller hundre ganger større enn
hva vi klarer i dag.
– Igjen vil jeg presentere noen tall som
viser vår vestlige ressurssløsing: Vi graver og
høster materialer som tilsvarer 20 ganger
hver persons vekt hver dag. 93 prosent av
ressursflyten blir borte, og kun 7 prosent
er igjen i produkter som når sluttbruker.
85 prosent av produktene (målt i kg) blir
avfall etter én eller ingen gangs bruk, og
kun 1 prosent av ressursmassen blir igjen i
varige produkter. Det betyr at våre vestlige
økonomier er omtrent 99,98 prosent
avfallsgenererende og ineffektive, men
betyr samtidig at det er det 21. århundrets
største business-mulighet, sier han, og
legger til at å få til radikal forbedring i
måten vi bruker ressurser på, både er
lønnsomt og realistisk.

Vanskelig å forholde seg til klimaproblematikken
Utfordringene ved å kommunisere klimaproblemet illustreres godt av den amerikanske
sosiologen Kari Marie Norgaard med boken «Living in denial» som bygger på feltarbeid hun
har gjort i en bygd på Vestlandet. Gjennom ett år gjennomførte hun 46 dybdeintervjuer og
fant et godt opplyst lokalsamfunn som både har kunnskap om og er bekymret for klimaet,
men som likevel snur ryggen til det som skjer.
Norgaard omtaler dette som kognitiv dissonans som handler om den spenningen som oppstår
når du tror på to ting som er uforenlige. Hun bruker røykere som eksempel på personer
som fortsetter til tross for at de utmerket godt vet at det er skadelig for helsen, men vil ofte
rettferdiggjøre sin atferd og mener dette viser at vi reagerer med apati istedenfor handling i
klimautfordringene.
– Folk føler skyld, håpløshet og frykt for fremtiden. Hvordan skal vi reagere på noe som er så
skremmende? Vi griper muligheten til å fremmedgjøre oss. Selv om folk både bryr seg og har
kunnskap, velger de heller å ignorere det ubehagelige, sier hun til NTB.
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5

gode råd for trygg
utleie av bolig
Har du alt en leieboer i kjelleren eller på loftet, eller går du med tanker
om å leie ut en nyinnkjøpt byleilighet, alternativt ledig areal i huset du vil
tjene penger på? Her er noen gode råd til deg som utleier.
Av: Thore Eithun Helland, advokat i Parat

1. Bruk alltid en standardavtale ved utleie av bolig.
Du bør ikke prøve å sette opp en slik avtale selv, eller la
leieboeren gjøre det. Etter norsk rett er en muntlig avtale like
bindende som en skriftlig, men i etterkant er det ofte vanskelig
å bevise hva som ble sagt. Både Forbrukerrådet og Huseiernes
Landsforbund har gode standardavtaler for deg som utleier,
avtaler som kan lastes ned fra nett og skrives ut.
2. Du bør inngå en tidsbestemt husleieavtale.
Ved utleie av en byleilighet er minstetiden tre år, men dersom du
leier ut loft eller kjeller i ditt eget hus, er minstetiden ett år. Bruk
minstetiden, så har du leieboeren på prøve en tid. Har du fått
den ideelle leieboeren, kan neste avtale være tidsubestemt, det vil
si at avtalen varer til den blir sagt opp av en av partene. Du kan
leie ut for kortere tid dersom du selv skal flytte inn i boligen eller
har en annen saklig grunn. Du må huske å informere leieboeren
om hvilke regler som gjelder for tidsbegrensning, ellers kan
du risikere at avtalen blir tidsubestemt – og leieboeren kan bli
værende i mange år.

skjer. Du kommer med et skriftlig forslag som leieboeren må
akseptere. Dersom dere ikke blir enige, må tingretten avgjøre
spørsmålet ved takst. I Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim
er det husleietvistutvalget som normalt tar avgjørelsen.
5. Du må ha med en utkastelsesklausul i husleieavtalen.
Har du med en egen bestemmelse om fravikelse (utkastelse),
er dette et tvangsgrunnlag som gir deg rett til å gå direkte til
namsmannen for å få leieboeren kastet ut dersom husleie ikke
blir betalt. Mangler du en slik klausul, må du først få dom i
forliksrådet eller vedtak i husleietvistutvalget – og det kan gå
lang tid før du får ut leieboeren. I mellomtiden kan sikkerheten
i depositumet være brukt opp.
Har du alt i dag problemer med leieboeren din, kan du som
medlem i Parat bruke din årlige fritt rettsråd-time til å få gode
råd om hva du bør gjøre. Ta kontakt med advokat Thore Eithun
Helland på telefon 952 80 387 eller thore.helland@parat.com.

3. Du må aldri slippe leieboeren inn i boligen før
depositumet er betalt eller det er stilt bankgaranti.
Ta så høyt depositum du har anledning til opptil husleielovens
grense på seks måneders leie. Summen skal inn på en egen,
sperret bankkonto, og leieboeren har rett på renten. Du som
utleier må dekke gebyret. Bankene har egne standardavtaler
om depositum.
4. Du må huske på å justere leien.
Hvert år kan du kreve at leien blir justert i samsvar med
konsumprisindeksen (KPI). En indekskalkulator finner du på
hjemmesidene til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Du må sende
skriftlig varsel til leieboeren minst en måned før du endrer
leien. Hvert tredje år kan du justere summen opp til gjengs
leie. Gjengs leie er det etablerte leieprisnivået i området for
liknende boliger. Bruk en takstmann eller en eiendomsmegler til
å finne summen. Du må varsle leieren et halvt år før endringen
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Den som rekrutterer gjør en viktig jobb for oss alle. Ved å rekruttere medlemmer til Parat vil du kunne velge
flotte vervepremier fra Parat-butikken. For hvert medlem du verver får du ett vervepoeng, og du kan velge å ta
ut premien med en gang eller “spare” opp poengene for å få en større premie.

Som takk for at du verver medlemmer til Parat har vi fine premier.

Har du spørsmål vedrørende vervepoeng vennligst ta kontakt og vi vil hjelpe deg.
Vi gjør oppmerksom på nye regler som nå er gjeldende vedrørende vervepoeng.

UTDANNING
Arvidas Dragonas (42),
tillitsvalgt i Gate Gourmet.
Han går nå kurset i
prosjektledelse og har tatt
flere høgskolekurs tidligere
som til sammen har gitt
35 studiepoeng.
– Jeg vil fortsette med studier i arbeidsrett og
coaching. Disse kursene gir meg viktig
kunnskap for å gjøre en bedre jobb i dialog
med ledelsen i bedriften jeg jobber i, sier
Dragonas.

Nye kursdeltagere i Parat med kursansvarlig Tove Løhne til venstre.

Parats kurs for
tillitsvalgte
Parat har valgt å satse på fordypningskurs og høgskolekurs
i tillegg til de tre Trinn-kursene som tilbys alle tillitsvalgte.
Opplæringsansvarlig i Parat, Tove Løhne, sier kurstilbudene gir
stort faglig utbytte, men hun må foreta harde prioriteringer for å
få ﬂest mulig på kurs.
Av: Trygve Bergsland

Parat har siden 2005 utdannet svært
mange tillitsvalgte som har gjennomført fordypningskurs og høgskolekurs.
Fordypningskursene tar for seg presentasjonsteknikk, kommunikasjon og formidling, forhandlingsteknikk, grunnleggende
konflikthåndtering og retorikk-kurs.
Høgskolekursene består blant annet av
arbeidsrett, prosjektledelse og personalledelse, og gir tillitsvalgte 10 til 15 studiepoeng for hvert kurs som gjennomføres.
Ønsker å gi mange tilbud om kurs
Målet til Parat er ifølge Løhne å skolere
de tillitsvalgte best mulig, men man må
samtidig spare inn på andre områder.
– Flere tillitsvalgte med god utdanning

gir oss styrke og resultater i forhandlinger
med arbeidsgiver. For å få flest mulig på
kurs velger vi å spare inn på overnattinger
i forkant og eventuelt etterkant av
kursene, og deltagerne må bruke kollektiv
transport istedenfor egen bil, sier hun.
Løhne sier at et todagerskurs koster
omtrent 6000 kroner og et tredagerskurs
8000 kroner, mens høgskolekursene
koster 17 000 kroner.
– Med det høye antallet kursdeltagere vi
har gjennom et år vil ekstra overnattinger
føre til at langt færre får gjennomført kurs
sammenlignet med i dag. Denne type
prioritering tror jeg vil gi oss best resultat
over tid, sier hun.

Tina Marie Kamnes
(23), tillitsvalgt i Artisti
logistikk i Grimstad.
Hun har vært tillitsvalgt i
to år og har fagbrev i
kontorfag. Målet er å
samle 60 studiepoeng, og
hun bruker allerede mye av det hun lærer i
jobben.
– Kursene gir meg selvtillit både på jobb og
privat, og jeg opplever denne utdannelsen
som veldig nyttig, sier Kamnes.

Edith Kristine Fjeld (35),
tillitsvalgt i Securitas
på Rygge.
Hun har alle tre Trinnkursene for tillitsvalgte i
Parat og har en bachelor i
skogbruk fra Høgskolen i
Gjøvik.
– Jeg har tatt høgskolekursene i økonomi,
konflikthåndtering og prosjektledelse.
Kursene bidrar til å forstå ledelsens
argumenter bedre, noe som er viktig for å
komme frem til et godt resultat i
forhandlingene, sier Fjeld.

Morten Mørch (43),
hovedtillitsvalgt ved
NTNU i Trondheim.
Han har en cand.mag og
sitter i YS-råd for
utdanning. Mørch har
tidligere gjennomført tre
høgskolekurs gjennom tilbudet fra Parat.
– I tillegg til det jeg holder på med nå, skal
jeg senere ta arbeidsrett. Jeg mener alle disse
kursene er relevante og gode kurs for oss
tillitsvalgte. Når vi møtes dannes det også
nyttige nettverk med andre tillitsvalgte, og
sammenlignet med mange andre mener jeg
Parat ligger i forkant gjennom å tilby oss
disse høgskolekursene, sier Mørch.
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Kartverket som arbeidsplass
Kartverket leverer oppdaterte kartdata som dekker sjø og land for hele landet. I tillegg har de ansvaret
for eiendomsregisteret og utfører all tinglysing av fast eiendom i Norge. Mange av tjenestene er gratis
og hver dag lastes det ned mellom 10 og 16 millioner kartdata fra deres nettløsninger.
Av: Trygve Bergsland

Kartverket ble etablert allerede i 1773,
og virksomheten – som er underlagt
Kommunal- og moderniseringsdepartementet – har omtrent 850 ansatte, med
hovedkontor på Hønefoss i tillegg til 14
kontorer spredt rundt om i landet.
All tinglysning på ett sted
Hovedtillitsvalgt fra Parat i Kartverket,
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Marian Fjellstad, sier Kartverket er delt inn
i fire divisjoner: land, sjø, tinglysning og
geodesi. Selv jobber hun med tinglysningssaker på Hønefoss og skryter av arbeidsplassen og samarbeidsklimaet mellom de
tillitsvalgte og ledelsen i virksomheten.
– Ansvaret for tinglysning overtok
Kartverket fra alle landets tingretter for
ti år siden. Mye av dette arbeidet utføres

på Hønefoss, men kundesenteret ligger
i Kinsarvik i Ullensvang kommune, sier
Fjellstad.
De som ringer Ullensvang med spørsmål
om hjemmel og pant, får ifølge Fjellstad
råd om hvordan de går fram når de
skal tinglyse både fast eiendom og
borettslagsleiligheter. Det er også de

Morten Grini forteller at de
startet med skanning i 2007
og i 2013 startet de med å
skanne gamle dokumenter,
der målet er å være ajour
med alle dokumenter som er
fra 1951 eller nyere innen
2018 eller 2019.

ansatte i Kinsarvik som fører kjøp og salg
av borettslagsandeler inn i grunnboken.
– Daglig får tinglysingen inn over 5000
rettsstiftelser som består av tinglysningsdokumenter knyttet til fast eiendom og
andeler i borettslag. Kravet er at det som
kommer inn skal være ferdigbehandlet i
løpet av fire dager, sier hun.
Fjellstad sier de nå jobber med e-tinglysing der målet er at banker og eiendomsmeglere skal kunne tinglyse elektronisk
fra 2016. Pöyry har beregnet samfunnsgevinstene ved innføring av e-tinglysing
til 1,3 milliarder kroner.
– Vi startet med skanning og digitalisering i 2008, og i tillegg til alle de
5000 tinglysningsdokumentene, eller
rettsstiftelsene, som daglig kommer inn,
skal vi også digitalisere alt som ble hentet

inn fra alle landets tingretter. Her gjenstår
det 5,5 kilometer med dokumentpermer
som skal skannes inn, sier Laila Våge, som
leder arbeidet med skanning i Kartverket.
Hele landets eiendomsregister
Eiendomsregisteret, eller matrikkelen,
angir gårds- og bruksnummer i tillegg til
kommunenummer og inneholder oversikt
over eiendommer, eiendomsgrenser,
adresser og bygninger. Fjellstad forklarer
at det er dette som gir grunnlag
for å omsette fast eiendom og gir
finansieringsselskapene et panteobjekt.
– Denne registreringen er også nødvendig
for å kunne bygge ut en eiendom, den
gir grunnlag for at eiendomsobjektet kan
verdiberegnes og for å fungere som et
skatteobjekt for offentlig skatteinnkreving
basert på verdi av eiendommen, sier hun.

Så snart eiendomsobjektet har fått tildelt
et matrikkelnummer, blir det ifølge
Fjellstad opprettet et grunnboksblad for
eiendommen.
– Matrikuleringen blir foretatt av
oppmålingsmyndigheten i kommunen,
mens grunnboksbladet blir opprettet av
Kartverket, sier hun.
Norgeskart digitalt, på papir eller i 3D
Det er Kartverket som legger grunnlaget
for papirkart og elektroniske kart vi
bruker for å finne frem i skog og mark,
eller som grunnlag for å finne frem på
veiene ved hjelp av GPS. Et landområde
som dekker 324 000 kvadratkilometer.
– Vi foretar laserskanning og fotografering
fra fly og utvikler standarder for kartdata,
sier Geir Dahl som er kartkonstruktør.
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Dahl sitter med 3D-briller og tegner inn
skiller mellom skog, jordbruksarealer
og vannveier ut fra nye flyfoto som
oppdateres hvert sjette år.
– Oppløsningen på bildene som tas i
dag viser detaljer ned til en størrelse på
25 centimeter i terrenget og detaljer i
byer som viser en nøyaktighet på 10
centimeter. Jeg oppdaterer 1:50 000-kart,
en kartserie som tidligere besto av 727
kart og som nå er redusert til 212. Disse
kartene dekker hele Norge, sier han.
Mye er gratis
Myndighetene har som mål at offentlige kart- og eiendomsdata i størst mulig
grad skal være gratis tilgjengelig på linje
med annen offentlig informasjon. Det
tilrettelegges for åpne selvbetjeningsløsninger for søking, innsyn og nedlasting.
Hovedkartserien Norge 1:50 000 i tillegg
til datasett med grenser, vegdata med adresser og terrengmodeller (3D-modeller av
terrenget) er lagt ut for gratis nedlasting.
– Et produkt som kan lastes ned fra nettsidene til Kartverket er en nødplakat som
kan henges opp i hytter i marka eller på
fjellet med GPS-koordinater slik at de
som har behov for å ringe en av de tre
nødetatene kan gi en korrekt beskrivelse
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av hvor de befinner seg, sier Sveinung
Engeland som er kommunikasjonsrådgiver og webredaktør i Kartverket.
Engeland forteller at det i dag er 475 000
personer i Norge ikke har noen gate- eller
veiadresse.
– Det er kun i 38 av landets 428
kommuner at alle innbyggerne har en
veiadresse. 180 kommuner har mindre
enn 50 prosent veiadresser, og av disse har
66 kommuner ikke en eneste veiadresse,
sier han.
Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup har
uttalt til Aftenposten at kartdataene som
er til fri bruk bør føre til nye, innovative
løsninger med stor nytteverdi for folk
flest, og avisen har omtalt gründer og
designer Even Westvang som har laget
nettsiden terrafab.bengler.no der du
kan lage en tredimensjonal modell av et
hvilket som helst utsnitt av det norske
landskapet.
– Har du en 3D-printer, kan du skrive
den ut selv, eller du kan få et selskap i
USA til å skrive den ut i farger for deg.
For eksempel kan du få en 3D-print av
området rundt hytta di om det skulle
være et behov, sier Westvang.

Sjø og hav
Ansvaret for sjøkart er lagt til Stavanger,
der de kartlegger norske kyst- og
havområder som dekker 2,3 millioner
kvadratkilometer.
– Sjødivisjonen har ansvaret for oppmåling av norskekysten og norske havområder inkludert polare farvann, og de
har operatøransvar for den internasjonale
elektroniske sjøkarttjenesten Primar. De
fører Norges offisielle tidevannstabeller
gjennom 24 faste vannstandsmålere
fordelt langs en langstrakt kyst, og de
overvåker havstrømmer og havnivå, ifølge
informasjon fra Kartverket.
Av hensyn til internasjonal sjøsikkerhet
er det ifølge Kartverket viktig å ha et
tett faglig internasjonalt samarbeid om
felles standarder for sjøkart. Mye av dette
arbeidet skjer gjennom International
Hydrographic Organization (IHO), som
er en organisasjon for sjøkartverk over
hele verden.
– Alle kan bestille ferdig oppdaterte
sjøkart som trykkes på forespørsel.
Tjenesten heter Print on Demand, en
tjeneste som også dekker trykking av de
fleste havnekart og kart fra Svalbard. Alle
våre kart trykkes i dag på et materiale vi

Matilde Kristoffersen
jobber i arkivet og
finner frem eldre
pantedokumenter.

kaller Tyvek som er en type fiberplast som
er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart
og som kan skrives på med myk blyant,
sier Engeland.
6. Svalbard og satellitt
Kartverket er etablert på Svalbard med
verdens nordligste jordobservatorium
der de blant annet jobber med nøyaktig
satellittbasert posisjonsbestemmelse og
klimaovervåkning i nordområdene.
– Observatoriet leverer i tillegg data
som bidrar til å overvåke landheving,
endringer i havnivå og endringer i
Golfstrømmen. Som en kuriositet kan
jeg fortelle at innlandet er den delen av
Norge som hever seg mest hvert år, og
Trysil løfter seg omtrent fem centimeter
hvert år, sier Tomas-Martin Holtan fra
Kartverkets fellestjeneste.
Jordobservatoriet tar imot signaler
fra kvasarer, som er fjerntliggende
himmellegemer opptil 13 milliarder
lysår ut i verdensrommet. I kombinasjon
med flere andre observatorier rundt i
verden gjør dette det mulig å kartlegge
bevegelser i jordoverflaten, hvor fort jorden
roterer og jordens nøyaktige plassering i
verdensrommet.

Bidrag til land utenfor Norge
Kartverket bistår andre land med å
bygge opp tjenester for kartdata og
eiendomsregistre. Et av disse landene er
Albania, som trolig er det siste landet
i Europa som ikke har et kartverk.
Kartproduksjon og eiendomsregistrering
er ivaretatt av ulike offentlige etater og av
Forsvaret. Men tilgangen på oppdaterte
kart er generelt svært begrenset.
Det norske utenriksdepartementet har
nylig bevilget nær 10 millioner kroner
for å bistå med å få på plass et moderne
kartverk i landet, og Kartverket skal
gjennomføre prosjektet. Parallelt med
arbeidet i Albania starter Kartverket også
opp nye prosjekter i Serbia og Kosovo.
Aktuelle nettløsninger
Vil du selv teste ut ulike tjenester fra
Kartverket, finner du et utvalg her:
• Norgeskart.no er Kartverkets frie
digitale norgeskart. Bruk det som
oversiktskart eller zoom inn på ditt
turområde på land eller til havs.
• Rettikartet.no Rett i kartet er
Kartverkets feilmeldingstjeneste. Her
kan hele Norge være med å rette og
bidra til å holde kart oppdatert.

•

•

•

•

•

Se stedsnavn er Kartverkets
nettløsning for innsyn i Sentralt
stedsnavnregister (SSR). Her kan
du søke på alle stedsnavn i Norge
og få informasjon om skrivemåte og
navnevedtak.
Seeiendom.no viser alle eiendommer i
Norge, eiendomsgrenser og gårds- og
bruksnummer.
Se havnivå er Kartverkets nettsted
om havnivå, vannstand og tidevann.
Her får du vannstandsvarsel,
havnivåprognoser, landhevingsdata
og i tillegg annen informasjon om
havnivå og klima.
Norgeibilder.no viser ortofoto
(flyfoto) fra hele landet, også
historiske bilder, og er et samarbeid
mellom Kartverket, Statens vegvesen
og Norsk institutt for skog og
landskap.
Terrafab.bengler.no gir mulighet
til å lage 3D-bilder og modeller av
et hvilket som helst utsnitt av det
norske landskapet (fungerer kun med
nettleseren Google Chrome).
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SPØRSMÅL OG SVAR
Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Annbjørg Nærdal
Advokatfullmektig

Bjørn Are Sæther
Rådgiver

Eva Borhaug
Advokat

Odd Jenvin
Forhandler

Thore Eithun Helland
Advokat

Victoria Krefting
Advokatfullmektig

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.
Sykepenger kombinert med uttak
av alderspensjon
Jeg jobber i staten, har fylt 67 år og
har startet uttak av min alderspensjon
samtidig som jeg jobber. Jeg har tenkt å
jobbe til jeg er 70, men har nå blitt syk.
Har jeg rett på sykepenger, og hvor lenge
har jeg rett på sykepenger?
Gabriel
Svar:
Folketrygdloven har bestemmelser om at
det ytes sykepenger fra trygden til arbeidstaker som mottar alderspensjon i opptil
60 dager (i tillegg til arbeidsgiverperioden).
Hovedtariffavtalen i staten har også
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bestemmelser som sier at en arbeidstaker
med fast ukentlig arbeidstid har rett til
full lønn under sykdom i inntil 49 uker og
5 kalenderdager. I denne bestemmelsen er
det ikke lagt inn begrensninger for arbeidstakere som har startet uttak av pensjon.
Eva
Lønn på skjærtorsdag og langfredag
Jeg har en 100 prosent stilling i en butikk
og nå sier sjefen min at jeg ikke får lønn
skjærtorsdag og langfredag siden butikken
da er stengt. Kan det være riktig? Jeg har
vel krav på lønn når «røde dager» faller på
dager som vanligvis er jobbdager?

Svar: Utgangspunktet er at du kun har krav
på lønn på dager du faktisk er på jobb. Med
andre ord: Dersom du ikke er på jobb, har
du heller ikke krav på lønn. 1. og 17. mai
er omtalt i loven som høgtidsdager, der man
har krav på lønn når 1. eller 17. mai faller
på en ukedag. En tilsvarende lov finnes ikke
for andre helligdager som for eksempel første
juledag eller skjærtorsdag og langfredag.
Skal man ha rett på lønn disse dagene
uten å være på arbeid, må det være avtalt i
tariffavtalen du er omfattet av, eller direkte
i arbeidsavtalen.
Annbjørg

Elias

Utleie av leilighet
Jeg kjøpte en leilighet i Oslo med tanke
på investering. Formålet var å leie ut
boligen i ti år for en leiepris som dekker
felleskostnadene, i tillegg til noe av renter
og avdrag. Men nå har styret sendt meg
et vedtak om at jeg enten må flytte inn i
leiligheten selv, eller selge boligen. Gjør
jeg ikke det, vil leieboeren min bli kastet
ut og andelsboligen min tvangssolgt. Jeg
har ikke lyst til å gi opp dette prosjektet.
Samtidig vil jeg jo helst oppføre meg
riktig overfor styret. Hva bør jeg gjøre nå?
Helle
Svar:
Du skriver ikke om du har kjøpt en seksjon
i et eierseksjonssameie, eller om du har kjøpt
en andel i et borettslag, men jeg tolker det
slik at du har kjøpt en andel i et selvstendig
eller tilknyttet borettslag. Du har da kanskje
gjort en mindre heldig investering og burde
ha kjøpt en seksjon i et eierseksjonssameie
siden hovedregelen i slike sameier er at en
seksjonseier kan leie ut boligen så lenge han
vil – og til hvem han vil.
I borettslag gjelder det et brukereierprinsipp.
Det vil si at den som har en andel i laget
med tilknyttet borett til en leilighet, også
må bo der selv. Borettslagsloven har likevel
en åpning for en viss grad av utleie. Med
godkjenning av styret kan andelseieren
leie ut hele boligen for opptil tre år dersom
han selv har bodd i boligen i ett av de siste
to årene. Godkjenning kan bare nektes
dersom leierens forhold gir saklig grunn for
det, for eksempel at leieren er en notorisk
bråkmaker.
Dersom du ikke gjør noe overfor styret
i denne saken, har styret hjemmel i
borettslagsloven og i tvangsfullbyrdelsesloven
til kaste ut leieren og tvangsselge andelen,
med de uheldige konsekvenser dette fører
med seg.
Thore

Samme jobb, men ulik lønn
Jeg har jobbet over åtte år i samme
statlige etat. Før jul ble det ansatt tre nye
kollegaer som alle fikk mye høyere lønn
enn meg. Vi gjør akkurat den samme
jobben, og de har kortere arbeidserfaring
enn meg. Dette føles urettferdig, særlig
siden jeg og kollegaene mine må lære dem
opp. Hva kan jeg gjøre med dette?

forhandlet separat for sine medlemmer, og
signerte egne protokoller.

Jens

Ida

Svar:
Det er naturlig at stillinger med tilsvarende
oppgaver og ansvar sammenlignes
lønnsmessig, men man har ikke krav på lik
lønn. Lønn fastsettes gjerne på bakgrunn
av erfaring, utdanning, oppgaver og
ansvar, personlig innsats og konkurranse
i markedet. Ved stillingsbytte er man i en
forhandlingssituasjon og kan i større grad
påvirke lønnsbetingelsene.

Svar:
Ifølge hovedtariffavtalen kan det etter
avtale med de tillitsvalgte avtales
midlertidig eller varig lønnsendring når
det er særlig vanskelig å rekruttere eller
beholde medarbeidere. Dersom man er
enig med arbeidsgiver om å gjennomføre
forhandlinger etter hovedavtalens
bestemmelser, men ikke blir enige om
forhandlingsresultatet, er det arbeidsgivers
siste tilbud som gjelder. Samtlige parter skal
ha anledning til å delta i forhandlingsmøtet,
og skal ha innsyn både i krav som fremmes,
begrunnelsen for kravet og protokollen som
skrives etter forhandlingene. Dette gjelder
også krav som fremmes av arbeidsgiver på
vegne av ansatte som er uorganiserte.

Selv om det kan føles urettferdig at de nye
kollegaene dine har høyere lønn enn deg,
vil deres lønn på sikt kunne bidra til at
også du løftes lønnsmessig. Jeg foreslår at
du tar kontakt med den tillitsvalgte ved
virksomheten. Det kan være aktuelt å legge
inn krav i de lokale lønnsforhandlingene
og samtidig se på hva som står i den lokale
lønnspolitikken til virksomheten. Ifølge
hovedtariffavtalen har alle ansatte i staten
krav på en lønnssamtale med nærmeste leder,
en mulighet du også bør benytte deg av.
Victoria

Hovedtariffavtalen i staten og lønn
for å rekruttere og beholde ansatte
I vår etat ble det i går gjennomført
forhandlinger etter hovedavtalens
bestemmelser knyttet til å rekruttere
og beholde ansatte. Nytt av året er at
hvert enkelt forbund ble innkalt til
forhandlinger med ledelsen, der Parat
forhandlet for sine medlemmer og
signerte protokoll. De andre forbundene

Etter signering ba jeg om å få se
protokollene fra forhandlingene med de
andre forbundene, men fikk til svar at det
kunne jeg ikke få. Kan arbeidsgiver nekte
innsyn i protokoller signert av andre
forbund?

Odd

Fri i forbindelse med adopsjon
Jeg jobber i kommunen og min kone og
jeg skal adoptere et barn fra utlandet..
Har jeg krav på fri i forbindelse med at vi
skal hente barnet?
Emilie
Svar:
Ja, det har du. Hovedtariffavtalens
bestemmelser gir deg rett til to ukers
permisjon med full lønn i forbindelse med
omsorgsovertakelse, så lenge barnet dere
adopterer er under 15 år.
Bjørn Are
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PARAT KRYSSORD

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.1 – 2014 var: «SKAL PARAT FUSJONERE MED NEGOTIA»
De tre heldige vinnerne er: GUNNHILD RØDAL, Oppegård, ÅGOT ISTAD, Frosta og HENNING BLOMKVIST, Kristiansand.
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 2/2014»
Premie: Karaffelsett fra Sagaform. Leveres i gave-eske
k som inneholder
i h ld kkaraff
ffell til:
il
Rødvin, hvitvin/ vann, olje og eddik (se foto).
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Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 23. mai 2014.

Løsning:
Navn:
Adresse:

PARAT HJERNETRIM

SUDOKU:
Sudoku-oppgaven går ut på å plassere sifrene 1 til 9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1 til 9 én gang
(slik at også hver 3 × 3-boks inneholder alle sifrene én gang).

Lett

Middels

Ekspert

KRYSS OG TVERS:
Hvilket ord står IKKE i diagrammet?
Det ordet er oppgavens løsning.
ALBANIA
ANDORRA
ANGOLA
ARGENTINA
ARMENIA
BELGIA
BENIN
BRUNEI
CANADA
CHILE
DANMARK
EGYPT
GABON
HAITI
HELLAS

INDIA
ITALIA
JAMAICA
JAPAN
KENYA
KINA
LAOS
LATVIA
MALAWI
MALTA
NEPAL
NIGERIA
NORGE
PANAMA
PERU

POLEN
ROMANIA
RWANDA
SINGAPORE
SLOVAKIA
SOMALIA

SUDAN
SVERIGE
TYRKIA
UNGARN
URUGUAY

ANAGRAMKRYSS:
Til venstre for skillestreken er løsningsordene, og her er bokstavene stokket om
i anagrammer. Finn ut hvilke ord det er snakk om og skriv dem inn i feltet til
høyre (kun vannrett). Én bokstav står riktig plassert allerede. Når du er ferdig,
stokker du om på bokstavene som er nummerert. Dette er løsningsordet som
kan skrives inn i feltet nedenfor. Stikkord for løsningsordet er «En som leser
og lærer».

Parats treningsside med hjernetrim
Sender du oss løsningen på alle oppgavene på denne siden,
er du med i trekningen av en Parat-trillekoffert.
Frist for å sende inn løsningen er 23. mai 2014.
Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen til redaksjonen,
enten på e-post til trygve.bergsland@parat.com, eller ordinær post til:
Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo.
Husk å merke e-posten/konvolutten «Hjernetrim 2/2014».
Vinneren av hjernetrim i 1/2014 er Solveig Sommerseth, Oteren.
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Foto:Trygve Bergsland

Tannhelsesekretærer
får erstatning
Leder for Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Gerd
Bang-Johansen, mener kvikksølvsaken endelig er
vunnet og en rekke saker ﬁnner i disse dager sin løsning
gjennom omgjøring av tidligere NAV-vedtak, eller ved ny
behandling i trygderetten.

Leder for Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Gerd Bang-Johansen,
møtte med arbeidsminister Robert Eriksson på Stortinget der hun
overrakte blomster og takket for arbeidet han har gjort i kvikksølvsaken.

En Høyesterettsdom som falt før jul instruerte trygderetten
og NAV slik at de måtte endre praksis i behandlingen av
kvikksølvskadde tannhelsesekretærer. Arbeidsminister Robert
Eriksson har fulgt opp dommen fra Høyesterett og sier
erstatningssakene for kvikksølvskadde tannhelsesekretærer
har høyeste prioritet i NAV. Gerd Bang-Johansen og

Tannhelsesekretærenes Forbund har kjempet for at de
kvikksølvskadde tannhelsesekretærene skal bli tatt på alvor i over
ti år.
– En rekke arbeidsministre har tidligere jobbet med denne saken
uten resultater, sier Bang-Johansen, som har måttet vente på en
FrP-statsråd før saken nå har fått en løsning.

Klima og grønne arbeidsplasser

Parat gjennomførte tidligere i år en tariffkonferanse der
dagens økonomiske situasjon ble gjennomgått sammen
med tall utgitt av Teknisk Beregningsutvalg (TBU) som
viser et oppdatert bilde av lønnsutviklingen. Et annet
tema som ﬁkk mye oppmerksomhet var pensjon.

Sammen med Naturvernforbundet, Framtiden i
våre hender, Greenpeace, Skaperverk og Bærekraft,
Concerned Scientists Norway, Fagforbundet, Norsk
tjenestemannslag og LO var nylig Parat medarrangør
for en klimakonferanse som ble arrangert på
Litteraturhuset i Oslo.

Foto:Trygve Bergsland

Tariff- og pensjonsoppdatering

Ifølge TBU var lønnsveksten i 2013 på 3,9 prosent,
mens inflasjonen var på 2,1 prosent. De anslår
inflasjonen til å bli omtrent 2,5 prosent i 2014,
mens Statistisk Sentralbyrå (SSB) har beregnet
inflasjonen til å bli 2,0 prosent i 2014.

Fafo-forsker Geir Veland beskrev utfordringene med
nytt pensjonssystem og endringene fra besteårsregel
til alleårsregelen, der pensjonsalderen ikke lenger
er 67 år, men fleksibel fra 62 til 75 år. – Nytt
pensjonssystem gjør at vi kan gå av når vi fyller 62 år, men vil da
få en vesentlig lavere pensjon sammenlignet med de som fortsetter
å jobbe. Vi kan også fortsette å jobbe samtidig som vi tar ut
pensjon. Dette betyr at ansvaret for pensjon nå er individualisert
og de valg som tas får store konsekvenser, sier Veland, som mener
staten har overført nesten all levealdersrisiko til den enkelte av oss.
Veland forklarer levealdersjustert pensjon ved at at de enkelte
årskull må arbeide noe lenger for å oppnå samme pensjon
når levealderen øker. Alle år med inntekt skal medregnes for
alderstrinnene fra 13 år til og med 75 år og hvert årskull får sitt
eget delingstall som blir fastsatt når årskullet fyller 61 år.
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Temaer som hvordan klimakrisen kan løses på en solidarisk
måte, siste nytt i klimaforskningen og klimavennlige
arbeidsplasser ble diskutert. Til stede var blant andre
Jonathan Neale, forfatter av «Stop Global Warming –
Change the World». Han er opptatt av klimajobber og
hva fagbevegelsen gjør i Europa. Forsker Helge Ryggvik
fra Universitetet i Oslo forsøkte å gi svar på om det er
mulig å få gjort noe med klimautfordringene i Norge uten
å ta tak i en overopphetet norsk
ooljevirksomhet, og Ståle Johansen
fr
fra Verkstedklubben ved Aker
V
Verdal beskrev deres satsing på
ooffshore vind for å sikre trygge,
fr
framtidsrettede arbeidsplasser.
F
Forsker
og forfatter Andreas Ytterstad var
ddeltaker på Litteraturhuset. Han har også
sskrevet boka «100 000 klimajobber og
grønne
arbeidsplasser nå!», en bok Parat
g
sammen
med flere andre organisasjoner
s
har
h støttet økonomisk.

Det er rom for reallønnsvekst
Parats hovedstyre ønsker god lønnsutvikling for alle, men mer til
kvinnedominerte yrkesgrupper. Samtidig er hovedstyret opptatt av
livsfasetilpassede og ﬂeksible ordninger for de ansatte, og tiltak som
fremmer heltidsstillinger.
Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, sier at tallene fra Teknisk Beregningsutvalg
utvalg (TBU)
viser variasjon fra 3 til 6,7 prosent i lønnsveksten mellom de største forhandlingsområdene.
ngsomrrådene.
– Vi registrerer blant annet at ansatte i kommunesektoren og Spekter Helse sakker
akker ak
akterut
kterut i lønnsutviklingen.
Det betyr at de store kvinnedominerte arbeidsområdene i offentlig sektor blir hengende
nde etter; no
noee som
innebærer at vi fortsatt må jobbe med likelønnsutfordringene, sier Svendsen.

Parats regions utvalg (RU)
RU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett,
E-post: Svanhild.meirud@domstol.no.
Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet,
L
E-post: Lrh@caa.no.
E
Mona Johansen, Universitetet i Tromsø,
M
E-post: mona.johansen@uit.no
E
Bård Arntsen, Bodin Videregående skole,
B
E-post: barbodin@nfk.no.
E
Laila Volden Baraa, Widerøe ASA - Kabin L
Torp, E-post: lvbaraa@online.no.
T

RU region Midt:
R
JJannike Hanssen, Statens vegvesen,
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no.
E
SSiri Stinessen Finseth, Sykehuset Namsos,
E-post Siri.Finseth@helse-nordtrondelag.no.
E
Wenche Husby, Skaun Tannklinikk,
W
E-post: wenche.husby@stfk.no.
E
Terje Hoel, NAF senteret Ålesund,
T
E-post: terje.hoel@naf.no.
E
Anne Ingrid Haukø, Sykehuset i Namsos,
A
E-post: anningrid.hauko@hnt.no.
E

RU region Øst:
R
((Østfold, Hedmark, Oppland,
Oslo og Akershus):
O
Anne Lunderbye Wang, NAV Drift og
A
utvikling,
u
E-post: Anne.lunderbye.wang@nav.no.
E
Hilde Bjørklund, Cappelen Damm,
H
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no.
E

Gunn Inger Aasen, Schibsted A/S
E-post: gunn.inger.aasen@vg.no
DavidPearson, OsloUniversitetssykehus HF
- Rikshospitalet,
E-post: david.pearson@rikshospitalet.no.
Bente Iren Tollefsen Moen, Statens Pensjonskasse,
E-post: bente.iren.moen@spk.no.

RU region Vest:
Rune Skaar, Bergen Kommune,
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no.
May-Britt Rød, Norges Handelsehøgskole,
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, Sognekraft AS,
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.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,
E-post: nina.odegard@hibu.no.
Mona Steff ensen, Byggmaker,
E-post: mona.steffensen@carlsenfritzoe.no,
Alrek Vedeler, Tønsbergs Blad,
E-post: alrek.k.vedeler@tb.no.
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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.

