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Statsministerbesøk og palmeolje

Selv besøkte jeg Indonesia og den bortgjemte øya Papua for ikke lenge siden.
Her møtte jeg blant andre Charles Tawaru
som representerer Greenpeace. Papua har
fortsatt store mengder uberørt regnskog,
men indonesiske myndigheter har konkrete planer for å hugge ned en stor del
av den slik at de kan øke produksjonen
av palmeolje. Sammen med Malaysia
er Indonesia det landet i verden med
størst produksjon av palmeolje. Landet
eksporterte nær 31 millioner tonn palme
olje i 2013, noe som står for omtrent
11 prosent av landets eksportinntekter.
Palmeoljen brukes i en rekke matvarer og
i økende grad som biodrivstoff.
Sør-øst på Papua, mot grensen til Papua
New Guinea, er det et område på hele
én million hektar skog som skal ryddes
for produksjon av palmeolje. Én million
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Hege Karsti Ragnhildstveit leder
Regnskogfondets arbeid i Asia. Deres
målsetting er å beskytte regnskogen
og gi lokalbefolkningen rettigheter og
muligheter til å forvalte skogen langsiktig.
Hun sier at på grunn av økende global
etterspørsel etter mineraler, tømmer,
papir og palmeolje, regner man med at
områder som er 20 til 30 ganger så store
som det Tawaru her beskriver vil gå tapt
i Indonesia innen 2030.

Vi kan ønske oss en
mer våken og oppegående
norsk presse.
Lienche Maloali leder sekretariatet til
Foker LSM Papua, et forum med hele
118 frivillige organisasjoner som på ulike
måter jobber for å bevare regnskogene og
det rike dyrelivet på øya.
– Som følge av de nye områdene som
skal hugges ned, i tillegg til ny gruvedrift,
må kanskje tre til fire tusen landsbyer
flytte sørover og etablere seg på nytt
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langs kysten. Vi frykter dette vil skape
konflikter mellom stammer som i dag
ikke snakker samme språk, har ulik kultur
og kommer til et område med begrenset
plass, noe som gjør at de ikke lenger
kan dyrke så mye som de trenger til eget
matbehov og vil måtte betale med penger
de ikke har, sier Maloali.
Myndighetene bruker også harde metoder
for å gjennomføre planene sine. Ute i
konfliktområder er det militæret som har
ansvaret for å bygge infrastruktur. Det
er en militær enhet som kalles Combat
engineering detachment, som med våpen
og bulldosere bygger veier, broer og det
som skal til for å utvikle områder som i
dag ligger vanskelig tilgjengelig.
Det er lett å forstå at myndighetene
i et land ikke ønsker å vise en norsk
statsminister alle skyggesider, men det
bør være lov å ønske seg en mer våken og
oppegående
norsk presse.
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hektar tilsvarer størrelsen på Aust-Agder
fylke, eller over 20 ganger arealet til
Oslo kommune.

52

Statsminister Erna Solberg har nylig vært
på besøk i Asia, der hun blant annet har
besøkt Indonesia og øya Sumatra der hun
fikk se litt av de enorme skogødeleggelsene. Indonesia gjør noe for å få kontroll
på huggingen av regnskog, men når det i
norsk presse fremstilles som om ødeleggelsene er i ferd med å ta slutt og alt bare
er fryd og gammen, er det på tide at noen
våkner opp.

Trykksak

6

Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
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Norske arbeidstakere
i et globalisert
arbeidsliv

Bro eller hengemyr
med ny arbeidsmiljølov
I den nye arbeidsmiljøloven blir det gitt
generell tilgang til midlertidige ansettelser.
I dag er vel åtte prosent av arbeidstakerne
uten fast jobb. Går det som i Sverige, kan
tallet øke dramatisk. Side 14.

Globalisering og nye organiserings
modeller påvirker både arbeidstakers og
arbeidsgivers hverdag. Det er enkelt å
registrere et firma utenlands og deretter
opprette en norsk filial, men det kan
samtidig oppstå et uklart arbeidsgiveransvar og spørsmål om hvilke lover og
regler som gjelder. Side 8.

Folkehelseinstituttets
sporjakt
Etisk ryddejobb
Parat har blitt medlem av Initiativ
for etisk handel (IEH). Målet
er ifølge Parat-leder Hans-Erik
Skjæggerud å bli mer bevisst på
ansvarlighet knyttet til egne innkjøp. Kombinert med medlemskapet i stiftelsen Miljøfyrtårn skal
også miljø- og samfunnsansvaret
ivaretas. Side 32.

Blod, spytt, sæd og vevsprøver fra obduksjoner er hverdagen for bioingeniørene
Eva Staalstrøm og Margrethe Abildgaard
som jobber i divisjon for rettsmedisinske
fag ved Folkehelseinstituttet.
Side 24

Resultatene fra
årets lønnsoppgjør
I mars ble partene i frontfaget enige i forhandlingene for konkurranseutsatt industri.
Arbeidstakersiden har vist moderasjon og
leder for YS-privat, Vegard Einan, er godt
fornøyd med et resultat som i år gir en
lønnsvekst på 2,7 prosent. Side 30.
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Engasjement gir bedre arbeidsevne
Motiverte og energiske arbeidstakere har det bedre og har bedre
arbeidsevne enn arbeidstakere som ikke er like engasjerte i sine
arbeidsplasser viser en undersøkelse utført av Arbetshälsoinstitutet,
det finske søsterinstituttet til Statens arbeidsmiljøinstitutt.
God selvtillit og balanse mellom ressurser og krav i arbeidet fremmer
også velferden på sikt. Arbeidsplassene kan gjøre mye for å øke
arbeidsengasjementet. Gode relasjoner til kolleger, bra lederskap og
høy egenkontroll er faktorer i arbeidsmiljøet som bidrar til å styrke
arbeidsengasjementet og gjennom det fremme velferden i arbeidet.
Kilde: Stami

Ekspertutvalget
om NAV
NAV-kontorene må ha tettere kontakt
med arbeidsgiverne og få større frihet
til å tilpasse tjenestene til brukernes
behov, mener Sigrun Vågeng som har
ledet utvalget. I tillegg til kontakt
med arbeidsgivere, ønsker utvalget
forenkling og mindre detaljstyring fra
sentrale myndigheter.
I rapporten pekes det på behovet
for større NAV-kontorer og større
kompetansemiljøer. Utvalget foreslår
også at minimumsgarantien på tre
statlige ansatte per kontor oppheves.
Kilde: NAV

Menneskelige ressurser
Et arbeidsliv i endring har behov for flere
mennesker i jobb og som kan jobbe i mange
år. Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt
(STAMI) har sett på hvilke psykologiske,
sosiale og mekaniske jobbfaktorer som påvirker arbeidsevnen og rollekonflikt var en konsistent risikofaktor for arbeidsevnen, mens
positive utfordringer knyttet til meningsfullt
arbeid og opplevelsen av å være nyttig, stod
frem som en beskyttende faktor.
Kilde: Stami

Nedgang i sykefraværet
I siste kvartal i fjor gikk det totale sykefraværet ned fra 6,6
til 6,4 prosent. Nedgangen skyldes færre egenmeldinger og
ikke færre sykemeldinger. Målet om 20 prosent reduksjon i
sykefraværet er videreført i ny IA-avtale og siden 2001 har
sykefraværet gått ned med 11,5 prosent.
Sykemeldinger skrevet ut av lege utgjorde ved utgangen av
fjoråret 5,4 prosent, noe som er på samme nivå som i 2013.
Kilde: NAV
4 - 2015

Flere ledige i
oljesektoren
I løpet av mars ble det 500 flere
helt arbeidsledige ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Hittil i år
har arbeidsledigheten økt med
2300 personer, og arbeidsledigheten øker mest blant ingeniørog ikt-fag og bygg og anlegg. Ved
utgangen av mars var 81 000
registrert som helt arbeidsløse
hos NAV, en økning på 4100 fra
mars i fjor. Arbeidsledigheten
er med dette 3 prosent, mot 2,9
prosent på samme tid i fjor.
Kilde: NAV

Dagligvareportal
Stortinget har bedt regjeringen
om å etablere en gratis tilgjengelig
dagligvareportal innen 2016. En
dagligvareportal skal gi forbrukerne
mer kunnskap om pris, helse- og
miljømessige sider om varene fra alle
de store matvarekjedene og andre
som distribuerer mat her i landet.
Forbrukerrådet vil få ansvaret
for etableringen og har tidligere
publisert andre offentlige
prisportaler som Finansportalen og
Hvakostertannlegen.
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Finans som erstatning for olje
BI-professor Torger Reve sier Norge kan erstatte tapte arbeidsplasser i oljeindustrien
med bank, megling og forsikring, og mener Norge har potensial til å bli det ledende
finanssentrum i Norden innen en rekke finansielle tjenester.
Reve og hans BI-kolleger Marius Nordkvelde og Robert Alexandru i rapporten «Den norske
finansnæringen – en vekstnæring» beregnet at antall arbeidsplasser vokste fra 48 800 i 2008 til
53 500 i 2012. I løpet av de samme årene økte verdiskapingen årlig i snitt med 9,3 prosent.
Andelen av brutto nasjonalprodukt (BNP) har økt fra 4,7 prosent i 2008 til 6 prosent i 2012.

Billigere å parkere ulovlig
Regjeringen er i ferd med å etablere et felles regelverk for alle parkeringsselskap ved blant annet å samordne satser for parkeringsgebyr, opprette et tilsyn
og innføre en felles, uavhengig klageordning.
Det foreslås tre ulike satser som reaksjon for ikke å
overholde parkeringsreglene, noe som faktisk kan
medføre at å bli tatt for ulovlig parkering kan bli
billigere. Den laveste satsen er 300 kroner, mens
den høyeste vil være på 900 kroner.
Kilde: Regjeringen

Avvikling av
badestudier
Utenlandsstudentene ved
Høgskolen i Nesna kan høsten
2015 studere i utlandet som
planlagt, men Kunnskapsdepartementet har besluttet å si opp
avtalen som er inngått mellom
Høgskolen i Nesna og GoStudy
om utenlandsstudier.
Høgskolen i Nesna har i avtale med
GoStudy lagt opp til at avviklingen
av tilbudet i utlandet skulle skje over
en treårsperiode, men departementet
har gjort det klart at det ikke er aktuelt med en så lang avviklingsperiode.

Parkeringsbot – Foto: Scanpix/NTB

Reformer som ekskluderer
funksjonshemmede
Økt fleksibilitet fører ikke til et mer inkluderende arbeidsliv
konkluderer den nordiske forskergruppen bak rapporten «Ny
politikk for å fremme inkludering av unge i arbeidsmarkedet».
Når det gjelder diskusjonen i Norge om økt mulighet til å ansette midlertidig kan bidra
til å senke terskelen til arbeidslivet, har forskerne ikke funnet noe som tyder på at økt
fleksibilitet fører til et mer inkluderende arbeidsliv. Danmark, som har det mest fleksible
arbeidslivet i Norden, gjør det ikke bedre enn de andre nordiske landene på dette området.
Kilde: arbeidslivinorden.no

Kommunens fineste friluftsområde
Klima- og miljødepartementet har som følge av Friluftslivets år
i 2015 oppfordret alle landets kommuner til å kåre kommunens
fineste friluftslivsområde.
Norsk Friluftsliv, som har den daglige ledelsen av Friluftslivets år, vil synliggjøre de
valgte områdene blant annet på hjemmesidene til Friluftslivets år. Kåringen dreier
seg ikke bare om å finne fram til dette ene området i hver kommune, men å spre
informasjon om alle de fantastiske friluftsområdene som finnes i landets kommuner.

Solnedgang på Senja.
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Skifte av juridisk kjønn
Helseminister Bent Høie (H) mener det
må bli enklere å bytte juridisk kjønn, men
vil ikke ta stilling til om Norge også skal innføre et tredje kjønn slik de har
gjort i Sverige (han, hun og hen, red.anm.).
Flere har uttrykt seg positivt etter at et statlig oppnevnt utvalg enstemmig gikk inn for
at det ikke lenger skal stilles vilkår om kjønnsskifteoperasjon og sterilisering for å få
bytte kjønn i pass og andre identifikasjonspapirer. Ekspertutvalget mener det skal være
tilstrekkelig med en egenerklæring til folkeregisteret for å skifte kjønn.

Aldersdiskriminering
Oppkjøpsfondet Reiten & Co søkte i
en stillingsannonse etter personer
mellom 27 og 32 år. Ulovlig, fastslår
Likestillings- og diskriminerings
ombudet overfor Dagens Næringsliv.
Nestleder Elisabeth Lier Haugseth i
Likestillings- og diskrimineringsombudet sier det ikke er lov å legge vekt på
alder når man lyser ut stillinger.
– Diskriminering på grunn av politisk
syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder er forbudt, sier hun.

Flere land har innført et tredje, nøytralt juridisk kjønn, inkludert India, Nepal,
Australia, New Zealand og Tyskland.

Flertall mot søndagsåpne butikker
Regjeringen vil ha søndagsåpne butikker, men 67
prosent er imot å gjøre søndagen til handledag, viser
en fersk meningsmåling utført av TNS Gallup for TV 2.
Motstanden øker jo eldre man blir, ifølge meningsmålingen.
Blant de yngste, de under 30 år, er det nesten dødt løp.
Motstanden mot søndagsåpning øker også jo lenger nord i
Norge man kommer.

Tilrettelegging for sykkel
I år er det planlagt utbygging av 140 kilometer med gang- og sykkel
veier, noe som er omtrent 30 prosent mer enn i 2014.
Regjeringen har innført en belønningsordning som skal stimulere til mer
sykling og vil belyse hvilke utfordringer syklistene møter i hverdagen, og hvilke
tiltak som kan bidra til at flere velger å sykle, særlig i byområdene. Alt fra
tilrettelagt infrastruktur for sykling og utfordringer i byområder, til regler for
vikeplikt og syklistenes forhold til gående.

Økonomilapp
Økonomilappen.no er et opplæringsverktøy for unge i personlig
økonomi, der man kan lære mer om lån, sparing, dagligøkonomi
og forbrukerrettigheter.
Appen er utviklet av Forbrukerombudet og Finans Norge med støtte fra Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet. I løpet av de første fjorten dagene appen
var tilgjengelig, ble den lastet ned av nær 20 000 personer.
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Alarmtelefonen
116 111
Alarmtelefonen 116 111 er et nødnummer for barn og unge
som er gratis å ringe. Telefonen er åpen når barneverntjenesten
er stengt, og der sitter det alltid noen som er klare til å snakke
med de som ringer inn, selv om det er helligdager og ferietid.
Når de som jobber på alarmtelefonen får akutte henvendelser,
kontakter de lokale beredskapsordninger. Se 116111.no for
mer informasjon.

Forskjeller i datomerking
En ny rapport fra Nordisk Ministerråd viser at det er store
forskjeller i datomerkingen mellom de nordiske landene.
Dette til tross for at det er en felles lovgivning for holdbarhetsmerking som gjelder i alle EU- og EØS-landene.
Resultatene viste at det er stor variasjon i den påstemplede
holdbarhetstiden. For kokt skinke varierte datomerkingen
fra 21 til 45 dager. Det var også forskjellig bruk av «best før»
og «siste forbruksdag». Tilsvarende
forskjell ble funnet for røkt laks.
Kjøttdeig hadde enda større variasjon i påstemplet holdbarhetstid,
men var merket med siste forbruksdag i alle de fire landene.
Datomerking med «siste forbruksdag» refererer til både mattrygghet og produktkvalitet (mikrobiologisk),
mens «best før» kun er rettet mot produktkvalitet.

Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert
Siri Granum Carson og Norunn Kosberg

Etikk–Teori og praksis
Etikk er ikke alltid like enkelt, og
boken forsøker å gi en pedagogisk
innføring i etisk tenkning og
argumentasjon med aktuelle eksempler
fra samfunnsliv og medier. Den
gir også en oversikt over sentrale
tankeretninger innenfor etisk teori og
etikk knyttet til temaer som yrkesliv,
teknologi, religion og politikk.
Forlag: Cappelen Damm

Harald Dale-Olsen

Norsk arbeidsliv i turbulente tider
Globalisering, omstilling og konkurranse preger norsk arbeidsliv
og boken beskriver hva som
kjennetegner utviklingen blant
virksomheter i norsk økonomi fra
slutten av 1990-tallet til 2012.
Noen av spørsmålene forfatterne
forsøker å svare på er om de kollektive
institusjonene i Norge er svekket, om den norske
omstillingsevnen har blitt dårligere og om globalisering
og konkurranse har ført til hyppigere nedbemanninger.
Spørsmålet om hyppige reorganiseringer fører til høyere
sykefravær, er også berørt.

Stolte
politiansatte

Forlag: Gyldendal

Ni av ti ansatte i politiet er
stolte av jobben sin og de aller
fleste vil anbefale arbeids
plassen til andre, fremgår det
av medarbeiderundersøkelsen 2015. Nesten 12 000 ansatte,
tilsvarende en deltakelse på 80 prosent, har deltatt i den landsdekkende medarbeiderundersøkelsen til politi- og lensmannsetaten for 2015. Undersøkelsen omfatter alle ansatte i etaten.

Digitale medier

I tillegg til at ni av ti er stolte av å jobbe i politiet, sier tre av fire
at de regner med å jobbe i politiet også om to år, og 82 prosent
vil anbefale arbeidsplassen sin til andre.

Gisle Hannemyr, Gunnar Liestøl, Marika Lüders,
Terje Rasmussen
Internett og digitale medier har blitt
selvfølgelige i hverdagen, men det er
noen utfordringer som spørsmål rundt
opphavsrett og personvern. Boken
forsøker å gi en innføring i de digitale
medienes uttrykk, særtrekk og ikke
minst hvordan de spiller sammen med
kultur, politikk og hverdagsliv.
Forlag: Universitetsforlaget
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Norske arbeidstakere i et
globalisert arbeidsliv
Globalisering og nye organiseringsmodeller påvirker både arbeids
takeres og arbeidsgivers hverdag. Det er enkelt å registrere et
firma utenlands og deretter opprette en norsk filial, men det kan
samtidig oppstå et uklart arbeidsgiveransvar og spørsmål om hvilke
lover og regler som gjelder.
Av: Trygve Bergsland

Professor i arbeidsrett ved Universitetet i
Oslo, Stein Evju, har norsk og internasjonal arbeidsrett som spesialfelt. Han har i
8 - 2015

over 40 år jobbet med problemstillinger
knyttet til lovverk og avtaler mellom
arbeidsgivere og arbeidstakere.

– Utfordringer knyttet til globalisering
er ikke noe nytt, men blir stadig mer
aktualisert for en større del av norske
arbeidstakere som er eller vil bli påvirket,
sier Evju.
Mer enn én arbeidsgiver
Han sier næringslivet i større grad enn
tidligere må tilpasse seg et globalt marked
og en global konkurransesituasjon. En tidligere student, Thorstein Vale Opdal, som
nå er advokatfullmektig i Advokatfirmaet
Lund & Co DA, har skrevet en

omfattende artikkel om sammensatte
arbeidsgiverforhold i bladet Arbeidsrett.
Vale Opdal mener det kan være
avgjørende for et foretak å organisere
arbeidskraften på en mest mulig effektiv
og kostnadsbesparende måte, men at
utfordringen er å bruke et arbeidsrettslig
regelverk som tillater at bedriftene
tilpasser seg og samtidig sørger for at
arbeidstakernes interesser ivaretas.
Han har drøftet en lang rekke saker der
ansvarsforhold har vært uklare og endt
i retten. Han har sett på saker innen
byggebransjen og oljeindustrien der norske
og utenlandske firmaer har vært involvert.
De fleste eksemplene er fra det private
arbeidsmarkedet, men konflikter oppstår
også innen kommunal forvaltning.
Selv om arbeidsforholdet i utgangspunktet
er tosidig (klart definert arbeidsgiver), er
det ifølge Vale Opdal mange eksempler på
det som kan betegnes som sammensatte
arbeidsgiverforhold. – I dette ligger
at flere enn én part har rettighets- og
pliktposisjon som arbeidsgiver i ett og
samme arbeidsforhold. Lovgivningen
regulerer ikke direkte når slike
sammensatte arbeidsgiverforhold kan
oppstå, og bare i liten grad hvilke
rettsvirkninger det kan ha for de
involverte, skriver han.

Globalisering er ikke noe nytt, men ifølge Stein Evju stadig mer aktualisert for en større del av norske
arbeidstakere. Foto: Trygve Bergsland.

Vale Opdal stiller også spørsmål ved
hvilke konsekvenser et slikt sammensatt
arbeidsgiverforhold har for partenes
rettigheter og plikter, og har studert
sammensatte arbeidsgiverforhold
på offentligrettslig grunnlag under
arbeidsgivers HMS-ansvar og tilsvarende
forhold på privatrettslig grunnlag under
arbeidsgivers ansvar for stillingsvernet.
Reelt eller formelt arbeidsgiveransvar
Det kan være motstridende interesser
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i
spørsmålet om hvem som er reell arbeidsgiver, og Vale Opdal skriver at i rettspraksis kan det som formelt er blitt avtalt, bli
fraveket på bakgrunn av de reelle forhold.
– På denne måten kan eksempelvis
arbeidsgiveransvar plasseres hos den som i
realiteten opptrer som arbeidsgiver overfor
arbeidstakerne, selv om det formelt er
avtalt noe annet, skriver han.
Vurderingen av om et arbeidsgiverforhold
er sammensatt, og hvor arbeidsgiver
ansvaret skal plasseres, er en oppgave som
ifølge Vale Opdal i stor grad er overlatt til
domstolene.

– Denne type problemstillinger er ofte
for konkrete, og det kan være vanskelig
for Høyesterett å behandle denne type
saker på et generelt grunnlag. Det er
derfor viktig å kunne trekke linjer mellom
flere konkrete avgjørelser slik at kan
man kartlegge hvordan problemstillinger
knyttet til sammensatte arbeidsgiver
forhold best løses ut fra et overordnet
perspektiv, skriver Opdal.
Komplekse og skiftende
selskapsstrukturer
Evju er veileder for Marianne Jenum
Hotvedt som har levert sin doktor
avhandling ved Institutt for privatrett ved
Universitetet i Oslo der hun skal disputere
i sommer. Evju viser til en kronikk hun
skrev i Dagens Næringsliv i forbindelse
med konflikten i Norwegian.
Hotvedt skriver at det godt kan være flere
enn én arbeidsgiver som har ansvar for
arbeidstagere i en bedrift.
– Vi trenger ikke nye lover, men en
klargjøring og en videreutvikling
av pliktene til alle parter, inkludert
morselskapet, skriver hun.
2015 - 9

ARBEIDSLIV
Hotvedt mener konflikten mellom
Norwegian og pilotene har illustrert at
struktureringen, eller organiseringen, av
en bedrift kan begrense arbeidstagernes
rettigheter, og hun spør om dagens
regelverk er robust nok for slike
komplekse og skiftende selskapsstrukturer.
Hun viser til andre konkurranseutsatte
næringer som skipsfart der ansvaret ligger
både på arbeidsgiver og rederi.
– I denne bransjen er det internasjonale
regler som setter en grense for hvor langt
konkurransen kan drive arbeidsvilkårene
nedover, noe som ofte mangler i de fleste
andre bransjer, skriver Hotvedt.
Ansvar utover egne ansatte
Hotvedt skriver videre at dagens
lovgivning legger en rekke arbeidsgiver
plikter på flere enn avtaleparten.
– Drift av en virksomhet utløser et ansvar,
og dette omfatter langt flere enn egne
arbeidstagere. Særlig når det gjelder ansvar
for HMS og vern mot diskriminering
er det sentrale om personene arbeider
i tilknytning til selskapet, ikke om de
formelt er ansatt der, skriver hun.
Poenget til Hotvedt er at arbeidsgiver
ansvaret allerede rekker lenger enn
relasjonen mellom partene i en arbeids
avtale. Hun mener derfor det ikke er
behov for radikale lovendringer, men at
spørsmålet om arbeidsgiveransvaret bør
klargjøres og videreutvikles.
Garanti det samme som tariffavtale?
Pilotene i Norwegian fikk ingen tariff
avtale med morselskapet, men en
«stillingsgaranti» fra morselskapet i tre år:
en «garanti mot nedbemanning i pilot
selskapene». Morselskapet har dermed
ifølge Hotvedt påtatt seg et ansvar
for stillingsvern.
– I rettspraksis er nettopp slike avtale
forpliktelser viktige for å begrunne et
ansvar. Med andre ord: Morselskapets
grep for å unngå å være arbeidsgiver er en
god grunn for at selskapet er nettopp det,
skriver hun, og legger til at norsk vernelovgivning ikke er basert på en rent formell
vurdering av hvem som er arbeidsgiver.
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Evju sier dette er en interessant
problemstilling.
– Det at morselskapet har forpliktet seg
gjennom denne garantien, kan gjøre at
avtalen er å anse som en tariffavtale og
at arbeidstakerne dermed kan føre en
eventuell uenighet inn for Arbeidsretten
på samme måte som en hvilken som helst
annen tariffavtale, sier Evju.

Marie Nesvik mener det er riktig når domstolene
baserer seg på hovedtilknytningsfaktoren for
ansatte. Foto: Advokatfirmaet Hjort DA.

Viktig tilknytning til arbeidssted
Evju har fulgt Parat-advokat Christen
Horn Johannessens arbeid med Ryanairsaken tett, noe også Marie Nesvik har
gjort. Hun skriver doktoravhandling
om beskyttelse av arbeidstakeren i
internasjonal privatrett og er tilknyttet
et prosjekt som kalles «Free movement,
labour market regulation and multilevel
governance in the enlarged EU/EEA - a
Nordic and comparative perspective».
Evju sier problemstillingene knyttet til
Ryanair-saken Parat fører blir veldig
spesifikt knyttet til flybransjen, men
overordnet vil likevel mange av de samme
problemstillingene kunne overføres til
andre bransjer i et større perspektiv.
Nesvik har skrevet en artikkel i Lov og Rett
med tittelen «Hvor arbeider flypersonell»,

der temaet er tilknytningsfaktoren til
«det sted hvor arbeidstakeren til vanlig
utfører sitt arbeid», som ifølge Nesvik er
sentral ved avgjørelsen av jurisdiksjons- og
lovvalgsspørsmål i saker om individuelle
arbeidsavtaler.
De første bestemmelsene om individuelle
arbeidsavtaler i EU viste ifølge Nesvik
til «det sted hvor arbeidstakeren
til vanlig utfører sitt arbeid» som
hovedtilknytningsfaktor. Men en annen
faktor, «det sted hvor virksomheten som
ansatte arbeidstakeren, ligger», ble brukt
dersom arbeidstakeren ikke vanligvis
utførte arbeidet i et bestemt land.
– En bokstavelig tolkning av ordlyden
kunne tilsi at flypersonell falt inn under
den siste. En slik forståelse hadde også
støtte i teorien, skriver hun.
Skille mellom bedrifts og
arbeidstakers tilholdssted
EU-domstolens praksis viser et annet
resultat, og Nesvik skriver at når arbeidet
utføres i flere land, er ikke det til hinder
for bruk av hovedtilknytningsfaktoren.
– Domstolens tolkning medfører at det
i praksis nesten alltid vil være mulig å
lokalisere stedet hvor arbeidstakeren
utfører arbeidet sitt, og at det har
liten betydning hvor bedriften ligger,
skriver hun.
Hun mener tendensen er at domstolene
bygger på hovedtilknytningsfaktoren, noe
som også er tilfelle i norsk rettspraksis.
– Det er grunn til å tro at flere av
EUs medlemsland vil følge etter i
denne utviklingen. Både EUs regler og
rettspraksis fra EU-domstolen, flere
medlemsland og Norge viser at det er
mulig å fastsette i hvilket land flypersonell
arbeider, skriver hun.
Hva som kreves for å ha tilknytning til en
bestemt base eller et bestemt arbeidssted
i et land kan være usikkert, men etter
Nesviks mening kan det ikke stilles særlig
strenge krav.
– At det meste av arbeidstiden tilbringes
flygende over og til forskjellige land,
ville i så fall gjøre det tilnærmet umulig

for flypersonell å oppfylle kravene. En
slik tolkning vil ikke være i samsvar med
forutsetningen om at denne yrkesgruppen
skal kunne omfattes av hovedtilknytnings
faktoren, skriver hun.

eller infrastruktur hvor et flyselskap
driver lufttransport på en stabil, regulær
og permanent basis med ansatte som
vanligvis arbeider der, eventuelt starter og
avslutter sitt arbeid der.

Advarer mot bedriftsmanipulasjon
Hun mener myndigheter og arbeidstakere
må være oppmerksomme slik at regelen
om tilknytning ikke manipuleres ved at
flyselskaper oppretter «faste baser» i land
med lav arbeidstakerbeskyttelse.
– Det bør derfor stilles krav både til
selve basen og til tilknytningen mellom
det aktuelle arbeidsforholdet og basen,
skriver hun.

Harmonisering av europeisk lovverk
Nesvik skriver at det i teorien lenge har
blitt argumentert for at EU-landenes
lovvalgsregler også bør følges i norsk rett,
noe som også er støttet av Høyesterett.
I forarbeidene til en endringslov til
arbeidsmiljøloven om inkorporering av
utstasjoneringsdirektivet ser man den
samme argumentasjonen:

Frankrike har definert base i luftfarts
lovgivningen som en samling av lokaler

grunn også i norsk rett. Særleg aktuell er
EU-konvensjonen om lovval i kontrakts
forhold, den såkalla Romakonvensjonen.
En lovvalgsregel som peker ut retten på
«det sted hvor arbeidstakeren til vanlig
utfører sitt arbeid», fremstår ifølge
Nesvik som en fornuftig hovedregel for
individuelle arbeidsavtaler.
– Det er viktig å harmonisere
internasjonal privatrett og ikke minst
intern harmonisering innenfor hvert
enkelt lands rettssystem, skriver hun.

I mangel av positive lovreglar eller
andre norske rettskjelder blir utanlandske rettskjelder i stor grad lagde til

Fakta om Stein Evju
Professor Stein Evju fyller 70 år neste
år. Han er utdannet cand.jur. fra
Universitetet i Oslo i 1975, og var først
vitenskapelig assistent og deretter
stipendiat ved Institutt for offentlig
rett 1976–81 og førsteamanuensis og
bestyrer av Avdeling for arbeidsrett
fra 1981. Han ble beskikket som
Arbeidsrettens formann i 1984, en
stilling han hadde fram til 2000.
Arbeidsretten er spesialdomstolen
som behandler og avgjør tvister
om tariffavtaler og lovligheten av
arbeidskamp. Retten ble opprettet
i 1916 og har en viktig posisjon i
norsk arbeidsliv, der den dømmer
i tarifftvister mellom arbeidslivets
organisasjoner. Dommene herfra er
endelige, og Høyesterett har ikke
myndighet til å realitetsbehandle saker
som hører inn under Arbeidsretten.
Etter en periode som professor ved BI
ble han i 2004 «headhuntet» tilbake til
Universitetet i Oslo. I 2007 ble han også
honorær professor ved Juridisk institut

ved Aarhus Universitet. Han deltok
i stiftelsen av Norsk Arbeidsrettslig
Forening der han først var viseformann
fra 1981 til 1985 og deretter formann
frem til 2013. Han har publisert en rekke
bøker og tidsskriftartikler nasjonalt
og internasjonalt, hovedsakelig
om arbeidsrettslige emner. I 1996
ble han medlem av en komité av
uavhengige eksperter (European
Committee of Social Rights, forkortet
til ECSR) for Den Europeiske Sosialpakt
(Europarådet) som har til oppgave
å passe på at de enkelte land
oppfyller kravene som Europarådets
menneskerettighetskonvensjon stiller.
Stein Evju satte også
samferdselsminister Solvik-Olsen
på plass da ministeren i 2014 ba
EU endre lovgivningen om luftfart.
Ett av regelverkene ministeren
ønsket endringer i, var forordningen
om valg av hvilket lands rett som
skal anvendes i kontraktsforhold,
inkludert arbeidsavtaleforhold (Roma
1-forordningen).

Stein Evju. Foto: Trygve Ber

gsland.

Det er paradoksalt, skriver Evju i et
innlegg i Dagens Næringsliv.
– Denne forordningen gjelder ikke, og
kan ikke bli gjort gjeldende, for Norge.
En endring av Roma 1-forordningen vil
derfor ikke i seg selv ha noen virkning
for norsk rett. Norge har heller ikke
egne skrevne regler om rettsvalg
i kontraktsforhold. Uansett mulige
endringer i Roma 1-forordningen er
det opp til norske domstoler å avgjøre
hvilke rettsvalgsregler som skal ha
anvendelse i norsk rett. Dermed er
det også opp til domstolene om de vil
legge til grunn løsninger som vil være
tilsvarende dem som følger av EUs
lovgivning på dette området, skriver
professoren.
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Leder for pilotforeningen i Norwegian og Parat-huset var beleiret av journalister og TV-kameraer i 11 dager. Foto: Trygve Bergsland.

Streik med sympati
til arbeidsgiver
Pilotene i Norwegian har gjennomført en streik over elleve dager for
grunnleggende arbeidsrettigheter. Prinsipper er vanskelig, og arbeidsgiveren
har i denne saken fått bred støtte blant et stort flertall i folket som ønsker seg
billige flybilletter fremfor jobbsikkerhet.
Av: Hans-Erik Skjæggerud, leder i Parat
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Sympatien med høytlønnede piloter blir
lav når hundretusener ikke kommer hjem
og skoleturer, feriereiser og drømmer
blir knust.
Billigere arbeidskraft utenfor Norge
Norwegian og Bjørn Kjos gir oss
billige flybilletter og vi tåler godt alle
innsparinger som ikke rammer oss selv.
I skipsfarten er norske sjøfolk byttet ut
med filippinere – det gikk fint, og vi har
fortsatt nær full sysselsetting selv om vi i
dag ser lignende konflikter i privatiserte
sykehjem og på byggeplasser. Det er
ikke mange norske arbeidsplasser som i
realiteten ikke kan erstattes med billig og
midlertidig arbeidskraft fra Øst-Europa.
Den lojaliteten mange har følt
til arbeidsplassen, viskes ut, og
grunnlaget for den norske modellen
der bedriftsledelsen og de tillitsvalgte
samarbeider til bedriftens beste fordi det
sikrer arbeidsplassene, smuldrer vekk.

Det er ikke mange
norske arbeidsplasser som i
realiteten ikke kan erstattes
med billig og midlertidig
arbeidskraft fra Øst-Europa.
Mange steder i Europa er situasjonen den
at du må ta det arbeidet du får, uten å
protestere. Samtidig har vi en regjering
som ikke gjør mye for å forhindre at det
samme skal skje i Norge.
Sammen med arbeidsgiverne og NHO
vil de svekke arbeidsmiljøloven, spesielt
på områder som regulerer midlertidige
ansettelser og deltid.
Krav, streik og resultat
Tilbake til pilotene og problemet med
at billige flyreiser har skjulte kostnader
knyttet til arbeidstakernes rettigheter. Hva
er det konkret pilotene frykter?
•	Asiatiske og spanske lønns- og
arbeidsvilkår vil kunne bli gjeldende
for arbeid som utføres i Norge og
Skandinavia.

Foto:
Norw
e

gian.

•	Svenske og danske ansatte
ville blitt flyttet over til
bemanningsselskaper på utsiden av
konsernet.
•	Antall stillinger i Norge ville blitt
kraftig redusert til fordel for ansatte
fra andre land med andre lønns- og
arbeidsvilkår.
•	Ansatte ville mistet forutsigbarhet
knyttet til egen arbeidstid og
ansettelsesvilkår.
Pilotenes hovedkrav var avtale med reell
arbeidsgiver, morselskapet Norwegian
Air Shuttle (NAS). Resultatet ble en
signert avtale som binder morselskapet
til tariffavtalen (som er inngått med
datterselskapet). Avtalen garanterer
– juridisk, faktisk og økonomisk – at
morselskapet er ansvarlig.
Pilotenes andre krav var likeverdige
avtaler i Skandinavia og konkurranse på
like vilkår.
Resultatet ble en signert felles avtale for
Norge, Sverige og Danmark med norsk
forhandlingsordning. Det er også signert
en garanti som sikrer 687 pilotstillinger i
pilotavtalen som omfatter Norge, Sverige
og Danmark. Garantien har en varighet
på tre år, noe som er ett år mer enn en
ordinær toårig tariffavtale. Garantien skal
reforhandles på ordinære vilkår (som en
tariffavtale) etter tre år.
Det siste prinsipielle kravet var felles
karrieremuligheter og fleksibilitet for
piloter i hele konsernet. Resultatet ble en
signert garanti fra morselskapet som gir
alle pilotene i hele Norwegian-konsernet
(morselskap med alle datterselskaper)
like karrieremuligheter på tvers av ulike
selskapsstrukturer og som omfatter
alle piloter som flyr Norwegians fly,
uavhengig av flytype og hvilket land man
er stasjonert i.

Økonomi i bytte mot
stabilitet og forutsigbarhet
For å få innfridd disse kravene har
pilotene gitt fra seg økonomiske
fordeler ved at de har akseptert å gå fra
ytelsespensjon til innskuddspensjon, men
der dagens pensjonsordning beholdes for
ansatte som er nærmest pensjonsalder
(15 år). Videre har pilotene akseptert
at deres forsikringsordning (Loss of
License) reduseres fra 60 G til 30 G
(pluss en kompensasjon som utgjør
1,65 ganger aktuell årslønn). Arbeids- og
fritidsordningene består uendret knyttet
til arbeidsdager, men pilotene har inngått
en avtale som gir arbeidsgiver noe mer
fleksibilitet.

Nå slåss vi mot både
midlertidighet og import av
utenlandske lønns- og
arbeidsvilkår i Norge.
Vi har kjempet mot midlertidighet i
statlig sektor gjennom mange år. Nå slåss
vi mot både midlertidighet og import
av utenlandske lønns- og arbeidsvilkår
i Norge. Skal vi vinne denne kampen
trenger vi støtte fra en samlet fagbevegelse
og arbeidstakere som er villige til å ta
kampen for den norske og nordiske
arbeidslivsmodellen.
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Bro eller hengemyr
med ny arbeidsmiljølov
I den nye arbeidsmiljøloven blir det gitt generell tilgang til midlertidige ansettelser. I dag er vel
åtte prosent av arbeidstakerne uten fast jobb. Går det som i Sverige, kan tallet øke dramatisk.
Av: Marit Bendz

I nabolandet er nå 17 prosent midlertidig
ansatt og to tredjedeler av kvinnelige
ansatte under 25 år er midlertidige.
Startgropa til noe verre
– Et eneste stort surr og vas
som vil skape uklarhet og
merarbeid i personalavdelinger landet rundt, skriver
Elin Ørjasæter i Aftenposten
23. mars i år om den nye loven.
Hun mener de nye reglene er
«en hengemyr av karantener,
kvoter og merkverdig forskjellsbehandling av ulike grupper»,
og så kronglete at de knapt kan
brukes til noe.

vikarer». Han vil likevel gi ros for økte
ressurser til arbeidstilsynet slik at de kan
kontrollere at reglene blir overholdt.

også regjeringens intensjon. De skal få
mulighet til å teste ut folk, og teste ut
økonomien. Men det er utopi å tro at
så mange flere skal komme i
arbeid, sier Skjæggerud.
Han utelukker ikke at regjeringen om et par år vil kunne vise
til at flere unge har fått muligheter på arbeidsmarkedet.
– Men dette er ikke noe Eureka
for de mest utsatte, mennesker
med funksjonsbegrensninger og
seniorene. Den nye loven har
klare, negative konsekvenser:
flere løse ansettelsesforhold
og større gjennomtrekk i
bedriftene gir mindre lojalitet
og større usikkerhet for
arbeidstakerne, sier Skjæggerud.

Det er flere som er i stuss.
Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sier mange
kvinner diskrimineres når de blir gravide.
Forbund etter forbund har
uttrykt bekymring for at dette
Helsevikarer
er starten på et mer brutalisert arbeidsliv.
Medaljens bakside
I Helse Førde ble det snakket om «lufting
– Intensjonen med den nye loven er nok
– Det er ingen tvil om at mange
av vikarer» da fireårsregelen kom.
god, men den blir vanskelig å kontrollere
arbeidsgivere kommer til å benytte seg
I omsorgssektoren er det allerede mye
i praksis, sier leder i Parat, Hans-Eirik
av mulighetene til flere løse ansettelser.
deltid, vikariater og usikkerhet blant
Skjæggerud. Han tenker blant annet på
Loven innebærer at arbeidsgiverne blir
pleiepersonale.
fritatt for plikter og ansvar, det er jo
kriteriene som skal hindre «lufting av
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Hjelpepleier Antonella Vidal (30) fra
Høyanger har jobbet i kommunen i over
tolv år. På grunn av fireårsregelen ga
arbeidsgiveren henne til slutt 60 prosent
fast stilling.
– Men jeg skulle gjerne hatt mer. Hadde
jeg aldri vært gravid eller sykemeldt, ville
jeg hatt 100 prosent jobb nå, sier hun.
En konsekvens av stadig midlertidige
jobber, var at hun ikke fikk lån til å kjøpe
hus eller bil før hun fikk samboer.
– Jeg vil ikke være avhengig av en mann
for å kunne klare meg økonomisk. Den
nye arbeidsmiljøloven fører kanskje til
at jeg blir gående i midlertidig stilling i
det uendelige. Loven er et tilbakeslag for
likestillingen, da det er flest midlertidige
stillinger på kvinnedominerte arbeids
plasser, sier Vidal.

ansatte har økt kraftig. 56 prosent av
ansatt svensk ungdom var midlertidige i
2013 mot 24 prosent i Norge. OECD er
bekymret for at færre enn 50 prosent av
arbeidstakerne i OECD-landene oppnår
fast stilling etter noe tid.
– Norge er annerledes og har en høy
overgang fra midlertidig til fast ansettelse,
her får mellom halvparten og to tredjedeler av de midlertidig ansatte fast jobb
i løpet av to år, sier statssekretær Kristian
Dahlberg Hauge (FrP) i Arbeids- og
sosialdepartementet.
Regjeringen har tro på at en utvidet
adgang til midlertidig ansettelse, sammen
med andre tiltak, vil kunne fungere som
en bro til fast jobb.

Annerledeslandet
I Sverige har adgangen til å ansette midler
tidige økt i flere runder. I 1997 ble det
mulig å ansette midlertidig uten begrunnelse, men maksimalt fem per arbeidsgiver.
Denne begrensningen ble fjernet i 2007.

Skal evalueres
I forhandlingene fikk KrF gjennomslag
for at punktet om generell adgang til
midlertidige ansettelser skal evalueres.
– Hvis det ikke bidrar til å få flere inn i
arbeidslivet, må vi kunne gjøre endringer,
sier KrFs arbeids- og sosialpolitiske
talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Nå kan alle stillinger utlyses som
midlertidige, og andelen midlertidige

En evaluering ligger imidlertid flere
år fram i tid. Arbeiderpartiet vil nulle

ut endringene i arbeidsmiljøloven ved
første anledning.
– KrF er i utgangspunktet mer enige
med oss enn med regjeringspartiene
og Venstre om arbeidsmiljøloven, sier
Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen
til NTB og håper KrF vil være med på å
reversere lovendringene dersom Stortinget
får et nytt flertall ved valget i 2017.
Audun Lysbakken, partileder i SV, kaller
det «nitrist» at KrF og Venstre går med
på avtalen.
– Det kommer til å undergrave friheten
og tryggheten til mange arbeidstagere.
Dette har vært testet i andre land og det
har ikke gitt flere i arbeid, sier han.
Sesongarbeid
Regiondirektør Jan Atle Stang i NHO
Sogn og Fjordane er opptatt av sesong
arbeidsplasser.
– Mange bedrifter har behov for
midlertidig ansatte i perioder. Det kan
være at de skal lansere et nytt produkt
uten å vite om det slår an, etablere seg
nye steder eller opprette nye filialer
uten eksakt å vite hvordan satsingen
blir tatt imot. Med endringene blir
risikoen for bedriftene redusert, og de
vil legge bedre til rette for verdiskaping,
konkurransekraft og dermed framtidige
arbeidsplasser, sier Stang.
Han viser til NHOs arbeidstidsunder
søkelse fra 2013, der to av tre bedrifter sier
at de har et udekket bemanningsbehov i
perioder. Nær 60 prosent av bedriftene sier
at de vil ansette flere d
 ersom loven åpner
for at det blir enklere å ansette midlertidig.
Kvoter og karantene
Regjeringen foreslår en kvoteregel og en
karanteneregel. 111 000 virksomheter
i Norge har 1– 4 ansatte, og kan med
de nye reglene ha flere midlertidig
ansatte. En arbeidstaker kan være
midlertidig ansatt på generelt grunnlag
i tolv måneder. Om vedkommende skal
fortsette, må han eller hun ansettes fast.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sier mange arbeidsgivere er negative og
diskriminerer unge som venter barn. Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet.
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OECD mener det er nær umulig
å håndheve karanteneregler. Mens

Fakta om endringer i
arbeidsmiljøloven

Regiondirektør Jan Atle Stang i NHO Sogn og
Fjordane mener endringene i arbeidsmiljøloven
vil redusere risikoen for bedriftene og legge bedre
til rette for verdiskaping i tillegg til å bidra med
flere arbeidsplasser. Foto: NHO.

• Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (FrP)
i Arbeids- og sosialdepartementet mener en stor
del midlertidige vil få tilbud om fast jobb. Foto:
Arbeids- og sosialdepartementet.

oppsigelse av en fast ansatt er lett å
påvise, løper kontrakten til en midlertidig
bare ut. Vedkommende har ikke lenger
tilknytning til jobben og kan følge med
på hva som skjer der. En rettssak vil være
kostbar, ta lang tid og vanskeliggjøre
muligheten for jobb andre steder.

Likestillings- og diskrimineringsombud
Sunniva Ørstavik synes dette er
skremmende, men ikke overraskende.
– Daglig ringer folk og forteller om denne
typen diskriminering. For mange kvinner
og menn betyr det å få barn dårlig
behandling og dårligere muligheter på
jobben. Begge kjønn forteller om negative
reaksjoner fra ledere på at de venter barn,
sier Ørstavik.

OECD vurderer ikke de norske reglene
spesielt, men skriver at karantene
bestemmelser generelt kan øke jobb
usikkerheten for de som er midlertidig
ansatt. De anbefaler i stedet oppmyking
av stillingsvernet for fast ansatte, slik
at forskjellen ikke blir så stor mellom
midlertidig og fast stilling.

Slike holdninger ble også dokumentert av
Proffices undersøkelse i november, der en av
tre ledere var skeptiske til å ansette gravide.

Dahlberg Hauge innrømmer at man
ikke har funnet en direkte sammenheng
mellom regelverket for midlertidige
ansettelser og økt sysselsetting generelt i
den forskningen som er gjort.

Dahlberg Hauge sier gravide og ansatte
i foreldrepermisjon er lovbeskyttet mot
diskriminering i arbeidslivet.
– Det er de samme reglene som gjelder
både for faste og midlertidige stillinger.
Regjeringens forslag endrer ikke på dette,
sier han.

Verre for småbarnsforeldre
Halvparten av norske mødre rapporterer
om forskjellsbehandling når de får
barn. I en undersøkelse fra TNS
Gallup oppgir tolv prosent av kvinnene
og ni prosent av mennene at de har
fått spørsmål på jobbintervju om de
venter barn.

Ørstavik sier at midlertidige jobber
innebærer større risiko for å oppleve
diskriminering.
– Midlertidig ansatte opplever oftere
enn faste at de mister jobben eller at
de ikke får en jobb på grunn av barn.
Konsekvensene er større. Det handler
oftere om tap av jobb og inntekt, sier hun

•	Det blir generell adgang til
midlertidige ansettelser, slik
regjeringen har foreslått.
•	70-årsgrensen for oppsigelsesvern
i arbeidsmiljøloven endres til 72
år, slik regjeringen har foreslått.
•	Ingen bedrifter kan ha lavere
bedriftsinterne aldersgrenser
enn 70 år, dersom det ikke
er begrunnet i helse eller
sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen.
•	Gjennomsnittsberegning av
alminnelig arbeidstid der det
er lokal avtale med tillitsvalgt i
virksomhet bundet av tariffavtale,
endres til 12,5 timer per dag, slik
regjeringen har foreslått.
•	Gjennomsnittsberegning av
alminnelig arbeidstid gjennom
samtykke fra Arbeidstilsynet økes
til 13 timer, slik regjeringen har
foreslått.
•	Ukentlig og månedlig overtid
ved lokal avtale med tillitsvalgt i
tariffbundet virksomhet og med
tillatelse fra Arbeidstilsynet økes
fra 15 til 20 ukentlig og fra 40 til
50 månedlig, slik regjeringen har
foreslått.
•	Kollektiv søksmålsrett fjernes,
slik regjeringen har foreslått.
•	Økt straff for brudd på
arbeidsmiljøloven og
allmenngjøringsloven, slik
regjeringen har foreslått.
•	Det innføres lovfestet
aktivitetsplikt for
sosialhjelpsmottakere
Kilde: Høyre, Frp, KrF, Venstre og
NTB.

og forventer at myndighetene sørger for
en politikk som sikrer rettighetene både
til fast og midlertidig ansatte.
Kilder: ldo.no, aftenposten.no, fagbladet.no,
abcnyheter.no, regjeringen.no og lo.no.
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PARAT UNG
Bilde fra Nusfjord.

Opplev vakre Lofoten
Lofoten er kjent for storslått
natur, godt fiske og idylliske
forhold. Parat har derfor valgt
å legge årets UNG-samling til
Nord-Norges perle, Nusfjord.
Datoen for samlingen er
16. til 18. september.
Av: Idar Gundersen, Parat UNG

Parat UNG har booket rorbuene, leid
inn fiskebåter og jobber nå med å spikre
et spennende program for alle som blir
med. Vi vil fortløpende oppdatere detaljer
rundt programmet på vår Facebook-side
«Parat UNG» – så følg med!
Fellesskap for unge Parat-medlemmer
Det er mye som har skjedd i Parat dette
året med fusjonsutredninger og en rekke
aktuelle saker som har vært debattert
internt og eksternt. Vi gleder oss til å høre
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deltakernes synspunkter og fortelle om
vårt arbeid i denne prosessen.
Siste dag på UNG-samlingen vil det være
årsmøte. Det vil si at du vil være med på
å bestemme og komme med saker som
Parat UNG-styret skal arbeide videre med
i fremtiden.
UNG-samlingen er også en arena hvor
valgkomiteen aktivt leter etter nye
kandidater som tillitsvalgte. Hvis du er
en engasjert sjel som ønsker å være med
på å påvirke eller ønsker å lære mer om
fagforeningsarbeid, er dette stedet å starte.
Dette er en unik mulighet for å oppleve
vakre Lofoten, møte nye mennesker og
lære noe nytt. Etter fjorårets samling
laget vi en film, så klikk deg inn på
våre hjemmesider på paratung.no og
bli inspirert. Meld deg på årets samling
og bli med på en opplevelse for livet –
påmelding på paratung.no eller e-post til
parat-ung-styret@parat.com.

Idar Gundersen og Diana Krohn Haaland
under fjorårets UNG-samling. Foto:
Morten G. Seglem.

Øl, mat og fag
Regionsamlingen i desember 2014 var vellykket med
omvisning på Hansa bryggeri
i Bergen.
Vi fortsetter suksessen på Færder
mikrobryggeri i Tønsberg 29. april
2015 med ølsmaking, mat og
faglig innhold. Dette er også en
glimrende mulighet til å møte andre
engasjerte i Parat. Informasjon
om påmelding finner du på Parat
UNGs hjemmeside paratung.no og
på Facebook-siden til Parat UNG.

TIPS

Skade på
naboens bil
Det ringer på døren og utenfor står naboen. Han påstår at sønnen din
på 15 år har ramponert bilen hans. Naboen gir deg en takst som viser
skadeomfanget og kostnadene med å reparere bilen. Hva gjør du?
Av: Thore Eithun Helland, advokat i Parat

Jeg foreslår at du ber naboen gå rolig
gjennom saken. Hva slags forsikring har
han på bilen? Dersom han har kasko, er
det forsikringsselskapet som skal dekke
skaden og vurdere hvem som bør holdes
ansvarlig. Naboen kan i så fall bare kreve
egenandelen dekket.
Dersom han kun har ansvarsforsikring, vil
han kunne kreve hele kostnaden dekket.
Videre kan det være hensiktsmessig å
spørre etter bevis for skaden, for eksempel
bilder og vitner. Skaden kan være
forårsaket av andre enn din sønn.
Umyndige og ansvarlige
Skal det oppstå plikt til å betale
erstatning på grunn av skade, er
hovedregelen at det må foreligge
et ansvarsgrunnlag, en skade som
har ført til et økonomisk tap og en
påregnelig årsakssammenheng mellom handling og tap. Alle myndige
personer må stå til ansvar, men
barn og ungdom under 18 år er
ikke myndige. Likevel er de forpliktet til å erstatte skade som de
volder med vilje eller ved uaktsomhet.
Her skal det gjøres en vurdering av både
barnet og handlingen. Erstatningsloven
sier at det skal tas rimelig hensyn til alder,
utvikling, utvist adferd, økonomisk evne
og forholdene ellers.
Her må du og naboen foreta en konkret
vurdering. Barnet ditt må også få forklare
seg om det som har hendt. Kanskje har
han venner som bør avhøres? Du bør

ha i bakhodet at naboen kan anmelde
skadeverket til politiet. Den som skader
eller ødelegger for eksempel en bil, kan
straffes med bot eller fengsel i inntil ett år.
Grovt skadeverk kan straffes med fengsel
i inntil seks år. Mindre skadeverk straffes
med bot.
Foreldreansvaret
Selv om barnet ditt ikke skulle bli erstatningsansvarlig, kan du som forelder likevel bli det. I erstatningsloven heter det at

blir det forventet at han vet at han ikke
skal skade en annens eiendom. Alderen
kan derfor vanskelig brukes for å slippe
erstatning. Det samme gjelder om han har
skadet bilen for moro, eller fordi han er
sint på naboen. Har han handlet uaktsom
blir vurderingen langt på vei den samme.
Men dersom det var et hendig uhell som
ikke kan lastes ham, kan situasjonen bli
en annen.
Unngå retten
Etter erstatningsloven blir foreldre
ansvarlig uavhengig av egen skyld. Men
denne plikten er avgrenset til 5000 kroner
for hver skade.
Er summen mindre, kan det være lurt
å betale, både for å beholde et godt
naboforhold og fordi det kan bli
mye dyrere om saken blir tatt videre
til retten. Det må også tas med i
vurderingen at sønnen din kan bli
bøtelagt av politiet. Den kriminelle
minstealderen er 15 år.

foreldre er forpliktet til å erstatte skade
voldt av barn og ungdom under 18 år,
såfremt foreldrene har latt det mangle på
tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke
har gjort det som er rimelig å kreve av
dem for å hindre skade.
Her må det gjøres en vurdering av om du
som forelder har gjort nok for å hindre at
sønnen din gjør skade. Siden han er 15 år,

Dersom summen er på mange tusen
kroner og du kjenner deg trygg på at
det ikke foreligger noe ansvarsgrunnlag,
må du opplyse naboen om at verken du
eller sønnen din vil betale. Da bør du ta
høyde for at dere kan bli klaget inn for
forliksrådet, og at saken blir tatt videre til
tingretten. Kommer saken til tingretten,
bør du vurdere å få hjelp av en advokat.
Det bør også tas med i vurderingen at du
kan bli idømt sakskostnadene som kan
være på mange tusen kroner.
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Permitteringsreglene endres
Regjeringen vil reversere endringene i permitteringsreglene slik at
de blir som i 2013. Det lover statsminister Erna Solberg etter et
felles ønske fra YS, LO og NHO.
Fra 1. januar 2014 ble dagpengeperioden for de som ble permittert redusert fra 30 til 26 uker. Bedriftens lønnsplikt ved permittering ble dessuten
fordoblet fra 10 til 20 dager. Dette førte til at mange bedrifter ble nødt til
å si opp kvalifisert personell i stedet for å permittere dem.
Som leder for YS-privat har Vegard Einan og direktør i NHO, Svein
Oppegård, sendt et brev til statsministeren der de sammen ba regjeringen om å gjøre disse endringene. Et lignende brev ble også sendt fra LO.
– Når partene kommer med denne henvendelsen i forbindelse Leder for YS-privat og nest
med lønnsoppgjøret, syntes jeg det var naturlig å raskt følge
leder i Parat Vegard Einan.
Foto: Trygve Bergsland.
opp dette, sier statsministeren.

Endringer i NAV
NAV-direktøren har fått sparken.
Parat NAV er opptatt av at tiltakene
skal være tilpasset brukerne, og ikke
at brukerne må tilpasse seg tiltakene.
Leder i Parat
NAV, Anne
Lunderbye
Wang, sier de
ansatte forventer
at en ny direktør legger mer
vekt på arbeid
og aktivitet.
Leder i Parat NAV
– Lederskifte
Anne Lunderbye Wang.
.
sland
Berg
ve
er krevende for
Foto: Tryg
en organisasjon under stort press. Den nye lederen
må legge til rette for relasjonsbygging
mellom NAV og næringslivet, det vil gi

etaten større mulighet for å bistå brukere
tilbake til arbeid, sier hun.
Arbeids- og sosialminister Robert
Eriksson mener NAV har utviklet seg i
en retning der man har vært mer opptatt
av system enn folk.
– NAV må kjenne markedets behov.
Veilederne må få større ansvar og fullmakt til å benytte skjønn og finne
individuelle tilpasninger for hver enkelt.
Det krever markedskompetanse hos veilederne, sier Lunderbye Wang.
I en ny rapport som ble presentert av
Sigrun Vågeng i april fikk NAV kritikk
for å ha blitt for byråkratisk, og at etaten
ikke møter brukerne med en helhetlig tilnærming. En av konklusjonene
i rapporten er at kontorene trenger
større handlingsrom lokalt og mindre
detaljstyring.

Lav skatt – høy
verdiskapning
YS slutter seg til hovedlinjen i Scheelutvalgets forslag om bredere skatte
grunnlag og lavere satser. YS-leder
Jorunn Berland mener det kan ha en
positiv effekt på økonomiens vekstevne, samtidig som det vil føre til
økte investeringer og økt arbeidstilbud.
Skattesystemet skal bidra til felles
skapets inntekter, utjevning av
inntektsforskjeller og effektive investeringer. En omlegging til mindre
vekt på selskapskatt og personlig
inntektskatt, og større vekt på konsumskatter og skatt på eierskap, er i
tråd med internasjonale anbefalinger.
YS er enig i at dette vil kunne bidra til
økt arbeidsproduktivitet, økte lønninger og økt avkastning på kapital.
Berland peker på at hensynet til utenlandsk konkurranse gjør det ønskelig å
redusere selskapskatten.
– Samtidig er det ikke
et mål at Norge skal
drive skattenivået i
Europa nedover. Det
må være tilstrekkelig
at vi ligger på nivå med
våre nærmeste samarbeidsland, sier hun.
YS anbefaler
samtidig å
beholde
YS-leder Jorunn Berland. fagforenings
fradraget.
Foto: Erik Norrud.

Klimabro til fremtiden
Parat støttet konferansen «Broen til framtiden 2015» sammen med Fagforbundet, Norsk
Tjenestemannslag, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace Norge,
Skaperverk og bærekraft, Concerned Scientists Norway, Natur og ungdom, Besteforeldrenes
klimaaksjon og Klimavalgalliansen. Konferansen ble arrangert i Oslo i mars.
Fagbevegelsen, kirken og miljøbevegelsen har sammen diskutert omstillingen fra olje og
gass til nye og fremtidsrettede arbeidsplasser. To av dem som ble utfordret om fremtiden var
Høyres klimapolitiske talsmann Nikolai Astrup og arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.
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Parat i politiet og politireformen
Regjeringen mener at færre og større politidistrikter skal gi mer synlig politi og
øke tryggheten. Leder for Parat i politiet, Unn-Kristin Olsen, forventer tilstrekkelige ressurser til gjennomføringen.
Norge skal i framtida ha tolv politidistrikter
og antall tjenestesteder skal ned.
– Parat ønsker et mer effektivt politi og vi
ser behovet for fornyelse, men dette gjelder
langt mer enn å redusere antall distrikter,
sier Olsen.
Pass og forlik
Hun er glad politiet fortsatt
skal ha et sivilt preg.
– Vi mener det er naturlig
at politiet fortsatt får
ansvar for å utstede og
tilbakekalle pass. I dag
blir pass-søknader
Leder for Parat i politiet vasket opp mot
politiets systemer,
Unn-Kristin Olsen.
Foto: Trygve Bergsland. noe det er naturlig å
fortsette med.
Olsen vil heller ikke skille forliksrådsekretariatet fra namsgjøremålene. Her er det bygget opp et solid fagmiljø og det vil være et
tilbakesteg om denne funksjonen skal flyttes
til kommunene, sier Olsen.
Forslaget om at kommunene skal ta over
registreringen av EØS/EU-borgere, mener

Parat er lite hensiktsmessig. Den bør heller
overføres til folkeregisteret ved skatteetaten.
– I dag må disse borgerne først registrere seg
hos politiet og så kontakte skatteetaten for
å få personnummer. Kommunenes rolle i
forholdet til den nyinnflyttede er kun som
tjenesteleverandør, sier Olsen.
Ledelse og samarbeid
Det er ifølge Olsen viktig med flat struktur
og god ledelse i den fremtidige organiseringen av politiet. Hun er bekymret over
at både ledelse og kultur er så lite omtalt i
proposisjonen.
– Det er viktig at politiet selv har beslutningsmyndighet over hvor tjenenestestedene
skal plasseres for å ivareta samfunnsoppdraget. Samtidig må man lytte til lokal
politikere, skoler, frivillige organisasjoner og
næringslivet, sier hun.
Lederen for Parat i politiet sier det
viktigste blir å skape robuste enheter med
gode fagmiljøer, både innenfor sivile og
politifaglige oppgaver.
– De må være så store at de ansatte kan
utvikle seg, sier Olsen.

Kundeflukt fra pensjonskassen
I visse tilfeller er renten i Statens pensjonskasse (SPK) 0,7 prosentpoeng høyere enn i de
billigste fastrentetilbudene, som ligger på 2,2 prosent. SPK tilbyr ikke fastrente. Fra 1. mai
vil renten falle til 2,765 prosent.
Låneordningen i SPK skulle være et personalgode, men er blitt noe staten tjener penger på.
– Dette er dårlig personalpolitikk og vi forventer at renta blir satt ned
i revidert nasjonalbudsjett skriver YS, Unio, LO og Akademikerne i
en felles henvendelse til kommunalminister Jan Tore Sanner.
Da SPK satte opp utlånsrenten til 2,9 prosent, mistet de
5000 kunder. Utlånene nær tredoblet seg fra 2010 til 2014
og lå på 97,2 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Men
siden nyttår er ifølge Finansavisen nær 5000 lån blitt innfridd, og i
løpet av årets første kvartal er utlånene skrumpet med 3,4 milliarder
kroner. Antallet nye lånesøknader er i tillegg mer enn halvert i årets
første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Finansminister Siv Jensen (Frp).
Foto: NTB/Scanpix.

Finansministeren
ønsker
samarbeid
Finansminister Siv Jensen
talte på YS’ inntektspolitiske
konferanse i februar, der hun
forsikret forsamlingen
om at hun ønsker et godt
samarbeid med partene
i arbeidslivet.
Urolige tider og økt usikkerhet
setter ifølge finansministeren vår
evne til omstilling på prøve.
– Det er ingen krise i Norge og
jeg mener vi står godt rustet til
de endringene vi skal igjennom,
sier Jensen.
Parats forhandlingssjef Turid
Svendsen sier det er vanskelig
å være uenig i målene finans
ministeren setter, selv om hun
ikke er helt enig i veien mot
målet.
YS-leder Jorunn Berland etterlyste et tettere samarbeid mellom
partene i arbeidslivet.
– Vi har mye erfaring med
omstillinger og derfor mye å
bidra med, sa YS-lederen.
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Kvinnekamp mot midlertidighet
Lettere adgang til å ansette midlertidig vil særlig ramme kvinner.
Dette ble markert 8. mars. «Ja til faste, hele stillinger. Forsvar arbeidsmiljøloven!» lød bannerne til fagbevegelsen på kvinnedagen.
Leder av Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg, Anneli Nyberg, sier
regjeringens forslag om å gjøre det lettere å ansette midlertidig vil svekke
kvinners stilling på arbeidsmarkedet.
– Endringene i arbeidsmiljøloven er derfor også en likestillingssak, sier Nyberg.
Diskriminering som følge av
graviditet og foreldrepermisjon
er det Likestillings- og
diskrimineringsombudet
mottar flest henvendelser om.
Undersøkelser viser også at
mange arbeidsgivere er skeptiske
til å ansette kvinner i fertil alder
fordi de kan bli gravide og ta ut
foreldrepermisjon.
Leder av Parats likestillings- og diskriminerings
– En svekkelse av arbeidsmiljøutvalg, Anneli Nyberg. Foto: Trygve Bergsland.
loven går spesielt utover denne
gruppen. Dersom vi ønsker at det skal fødes mange nok barn her i landet til å
holde de økonomiske hjulene i sving, er dette feil vei å gå, sier Nyberg.

TBU-tallene viser en lønnsvekst
på 3,1 prosent i fjor
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene
(TBU) anslår årslønnsveksten i 2014 for ansatte i de
største forhandlingsområdene til om lag 3,2 prosent.
Lønnsveksten i de største forhandlingsområdene varierte
fra 3 prosent for industriarbeidere i NHO-bedrifter og
kommuneansatte, til 3,5 prosent for ansatte i Virkebedrifter i varehandelen.
For alle ansatte i industrien i NHO-bedrifter er lønnsveksten foreløpig anslått til om lag 3,25 prosent.
Tallene fra TBU er med på å legge grunnlaget for årets
oppgjør.
– Tallene viser at lønnsveksten i 2014 var moderat og vi
forventer det samme for 2015, sier Parat-leder Hans-Erik
Skjæggerud.
Det tekniske beregningsutvalg for lønnsoppgjørene (TBU) legger
til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en mest
mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. Utvalget
er sammensatt av representanter for partene
Leder i Parat
i arbeidslivet og ledes av Ådne Cappelen fra Hans-Erik Skjæggerud.
Statistisk sentralbyrå.
Foto: Trygve Bergsland.
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Statskonferansen 2015
Parat gjentar fjorårets suksess og inviterer til Statskonferansen 2015 i juni for
tillitsvalgte i statlige virksomheter fra
hele landet.
Parat ønsker at mange virksomheter og etater
er representert og vil gjøre en utvelgelse av
deltakere i samarbeid med hovedtillitsvalgte
i staten. Arrangementet gjennomføres 15. og
16. juni på Clarion Hotel Gardermoen.
Eva Bratholm skal lede konferansen, mens
Thorvald Stoltenberg snakker om «Politikk
for framtiden». Det samme gjør professor
Nina Witoszek som mener vi befinner oss
i en tid som krever et omfattende skifte
av tenkemåte i økonomi, politikk og
utdanning. Det krever at kunnskap forenes
med klokskap.
Andre interessante foredragsholdere er Tor
Hagunes som tar for seg «Rikets tilstand»
og stiller spørsmål til nyere norsk historie
og økonomisk utvikling, men også til våre
holdninger til endring. Administrerende
direktør i Lånekassen og medlem i
Produktivitetskommisjonen, Marianne
Andreassen, tar for seg «Produktivitet
i staten».
16. juni er satt av til nettverksmøter og
kurs. Søknad om deltakelse gjøres i Parats
kurskalender innen 3. mai. Det er begrenset
med plasser og alle vil få beskjed om plass
innen 8. mai.

PARAT INTERNASJONALT

Tog- og helsesamarbeid
EUs elektroniske informasjonssystem skal nå også omfatte Norge gjennom
EØS-avtalen. I praksis betyr det i første omgang et felles varslingssystem
over landegrensene for tilbakekalling av
autorisasjoner i helsesektoren og opplæring av togførere i forbindelse med
internasjonal jernbanetrafikk. Systemet
vil utvides til å gjelde flere yrker med
yrkesautorisasjoner og tilsyn med ulike
tjenesteytere.
Kilde: europalov.no

Nytt regelverk for droner
Samferdselsdepartementet gjennom Luftfartstilsynet jobber for å få på plass et
internasjonalt regelverk for fjernstyrte luftfartøy eller droner. Bruken av slikt
utstyr vokser raskt, både blant private og i profesjonell sammenheng.
Bakgrunnen for et slikt regelverk er å ivareta
sikkerheten for luftfarten og for personer på bakken.
Hensyn som gjelder datasikkerhet og personvern må
også reguleres.
– Norske regler og bestemmelser bør tilpasses best
mulig til den teknologiske og reguleringsmessige
utviklingen som skjer internasjonalt, sier statssekretær
Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

Sykehusbehandling i utlandet
Fra mars i år kan pasienter få dekket utgifter til sykehusbehandling i andre
EØS-land og du kan søke refusjon fra HELFO uten å ha fått godkjenning før du
velger behandling i utlandet.
Det blir heller ikke stilt krav
om at den norske helsetjenesten
har brutt behandlingsfrister før
pasienten kan søke behandling utenfor Norges grenser.
Pasienten vil kunne få dekket
kostnader som tilsvarer kostnadene ved lignende behandling i
Norge. Det vil også bli mulig å
få dekket noe av reiseutgiftene.
Her vil pasientene kunne få tilbakebetalt utgifter som tilsvarer
reise til nærmeste behandlingssted i Norge.
Les mer på helfo.no

Bedre miljø og
bedre melk
Belgiere sliter med dårlig kvalitet
på melken og problemet ligger
i fjøset. Nå skal de få hjelp av
Norge gjennom EØS-midler.
Lav kvalitet på melken skyldes at
rengjøringen av melkemaskiner og
annet utstyr er for dårlig, og årsaken
til dette igjen er høye strøm- og
energipriser som hindrer bøndene
i å bruke tilstrekkelig med varmt
vann. Løsningen er å benytte energi
fra solfangere, forbrenning av pellets
og gjenbruk av frigjort energi fra
kjøleprosessen i melketankene.
Kilde: Innovasjon Norge

Nord-atlantisk
fiskerietterretning
Det er beregnet at globalt
ulovlig fiske har en verdi på
over 160 milliarder kroner, og
Norge har tatt initiativ til et
internasjonalt samarbeid mot
fiskerikriminalitet.
Nord-atlantisk fiskerietterretning
består av et samarbeid mellom
Norge, Storbritannia, Tyskland,
Nederland, Irland, Danmark og
Island. I dette samarbeidet skal
fiskerimyndigheter, tollmyndigheter og skattemyndigheter jobbe
i fellesskap for å styrke informasjonsutvekslingen om alt fra ulovlig
kapitalflyt til sosial dumping innen
fiskerinæringen.
Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet
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DNA- analyse ved Folkehelseinstituttet, avdeling for biologiske spor. Foto: NTB/Scanpix.

Folkehelseinstituttets
sporjakt
Blod, spytt, sæd og vevsprøver fra obduksjoner er hverdagen for
bioingeniørene Eva Staalstrøm og Margrethe Abildgaard som jobber
i divisjon for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet.
Av: Vetle Daler

Tidligere Rettsmedisinsk institutt ved
Universitetet i Oslo er nå underlagt
Folkehelseinstituttet, der Parat har i
overkant av hundre medlemmer.
24 - 2015

Hoveddelen av Folkehelseinstituttet
har sin virksomhet ved hovedkontoret
på Lindern i Oslo, mens deler av
Divisjon for rettsmedisinske fag

holder til på Rikshospitalet noen
kilometer unna.
Store kriminalsaker
Eva Staalstrøm innrømmer at hun av og
til ligger våken og tenker på hvordan hun
skal bidra til å løse en kriminalsak. Hun
er ansatt ved Avdeling for biologiske spor,
avdelingen som bistår politiet med DNAanalyser i kriminalsaker.

Avdeling for biologiske spor
•	Påviser og karakteriserer mulig
biologisk materiale.
•	Identifiserer cellematerialet i
sporprøver og personprøver ved
bruk av DNA-analyser.
•	Framstiller DNA-profiler
til politiets DNA-register
(identitetsregisteret,
etterforskningsregisteret og
sporregisteret).

Avdeling for forskning og
utvikling i rettspatologi
•	Rettsmedisinske obduksjoner
av barn
•	Dødsstedsundersøkelse ved
barnedødsfall
•	Krybbedødsforskning
•	Skademekanismer ved bilulykker
•	Dødstidspunktbestemmelse

Her er den oransje sokken som ble funnet etter drapene på Orderud-gård og analysert på
Folkehelseinstituttet. Foto: NTB/Scanpix.
Foto: Vetle Daler.

– Man blir veldig hekta. Jeg vet at hvis jeg
finner akkurat den flekken, kan jeg bidra
til å løse saken. Det er veldig givende, og
jeg føler at vi har et stort ansvar, sier Eva
Staalstrøm.
Hun har bidratt til å løse en rekke store
kriminalsaker de siste årene.
– NOKAS-saken, for eksempel. Der var
våre analyser blant bevisene som felte
ransmennene, sier hun.
«Orderud-sokken» har også vært på
avdelingens analysebord.
Fantastisk utvikling
Eva Staalstrøms tittel er saksbehandler,
hun er bioingeniør og har jobbet med
biologiske spor siden 1989.
– Vi hadde ikke DNA-testing da jeg
begynte her i 1989. Da brukte vi

andre og enklere metoder. Jeg har vært
så heldig å følge utviklingen i over
25 år, og den har vært fantastisk. På
begynnelsen av 90-tallet var vi først i
Norden med DNA-analyser, og i dag

trenger vi bare et flak av en celle for å
finne DNA. Vi er flinke til å være tidlig
ute og samarbeider dessuten mye med
andre laboratorier i Europa,
sier hun.
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Bioingeniør Eva Staalstrøm (61) analyserer DNA-spor. Foto: Vetle Daler.

Omstendelig arbeid
Blodflekkede klær, truser med spor
etter overgrep eller gjenstander funnet
på et åsted er utgangspunktet når Eva
Staalstrøm går i gang med en analysesak,
iført hette, munnbind, frakk og hansker.
– Min jobb er først og fremst å lete etter
spor i form av kroppsvæsker. Vi bruker
mye spesiallys og kjemikalier for å få fram
flekkene, sier hun.
Jakten på spor er et nitid arbeid og Eva
Staalstrøm og de andre saksbehandlerne
jobber mye alene.
– Jeg står på et rom i timevis og leter etter
flekker. Da gjelder det å være tålmodig,
man kan ikke være av den rastløse typen i
en jobb som dette. Det tar lang tid og er
ofte veldig omstendelig, for eksempel hvis
vi får inn alt sengetøyet fra et hotellrom
hvor det er begått en kriminell handling.
Du kan tenke deg selv hvor mye jobb det
er å finkjemme hver kvadratcentimeter av
dette, sier Eva Staalstrøm.
30 000 prøver i året
Når de rette flekkene er funnet, klippes
den ut og sendes til laboratoriet for videre
behandling, blant annet ved hjelp av store
analysemaskiner.
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Bioingeniør Margrethe Abildgaard (60) jobber med forskning og utvikling
i rettspatologi. Foto: Vetle Daler.

– DNA-spor kan holde seg veldig lenge,
jeg hadde for eksempel en boblejakke
inne til analyse og den hadde hengt på et
loft i 15 år. Likevel fant jeg spor, sier hun,
og legger til at DNA-spor ikke kan stå
alene som bevis i en straffesak.
Jobben innebærer også at saksbehandlerne
må vitne i rettssaker fra tid til annen.
– Jobben er veldig spennende fordi vi
får være med på hele prosessen, sier
Eva Staalstrøm.
Sammen med kollegaene sine i avdelingen
bistår hun politiet i mellom 4000 og
5000 saker og leverer rundt 30 000
DNA-prøver i året.
Spesielt forhold til døden
– Det er ikke tvil om at jobben går inn på
en, sier Margrethe Abildgaard.
Hun jobber i avdeling for forskning og
utvikling i rettspatologi. Her arbeider
hun først og fremst med forskning på
krybbedød. Det innebærer blant annet
å bistå under selve obduksjonen og å
analysere vevsprøver i etterkant.
– Det er veldig spesielt å være med på
obduksjon av spedbarn. Man får et

spesielt forhold til døden,
sier hun.
Betydningsfull jobb
I laboratoriet jobber Abildgaard med
å analysere vevsprøver og blodprøver,
og også her kreves en stor porsjon
tålmodighet. Hun er veteran i jobben
med fartstid fra 1976. Som forsker føler
hun at hun gjør en betydningsfull jobb.
Og det går heldigvis riktig vei.
– Forskning på krybbedød begynte i
1987–88. I 1989 døde 142 barn, nå er
tallet nede i 20–30 per år. Mye av årsaken
er trolig at vi legger barna på ryggen
istedenfor på magen, sier Abildgaard.
Ikke som på tv
For mange er tv-serier som CSI og Tause
vitner den eneste erfaringen de har med
rettsmedisin. Måten yrket framstilles på
i tv-serier er de to Parat-medlemmene
i divisjon for rettsmedisinske fag ikke
spesielt fornøyd med.
– Jobben vår er ikke som i CSI, hvor
damene går i høyhælte sko på patologen,
fastslår Margrethe Abildgaard.
Eva Staalstrøm er enig.
– Det blir altfor lettvint, sier hun.

Yrkesskade

Millionerstatning
til kvikksølvskadde
Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) har i ti år kjempet for å få godkjent rett til yrkesskade
erstatning etter kvikksølvforgiftning. Som et resultat av dette må forsikringsselskapene utbetale
erstatninger, og den første millionerstatningen er en realitet.
Av: Trygve Bergsland

Et av forbundets medlemmer har
mottatt to millioner kroner i erstatning
fra forsikringsselskapet Kommunal
Landspensjonskasse (KLP), og leder i ThsF,
Gerd Bang-Johansen, sier de forventer flere
lignende utbetalinger i
tiden fremover.

– Jeg er glad forbundet har vunnet frem
i denne saken etter å ha kjempet i så
mange år. Mange av våre medlemmer fått
godkjent kvikksølvskaden som yrkesskade
i NAV og vi forventer at disse medlemmene vil få utbetalt betydelige beløp fra
forsikringsselskapet, sier Bang-Johansen.
Kriterier for utbetaling av
forsikringsbeløpet
Advokat Øyvind Vidhammer har ført
sakene på vegne av Parat og ThsF og sier
det er to kriterier som må være oppfylt
for å få utbetalt erstatningsbeløpet fra
forsikringsselskapet.
– De sakene som det nå utbetales
forsikring for er tannhelsesekretærer
som har vært ansatt i kommunale
virksomheter og dermed er dekket av
hovedtariffavtalen i kommunal sektor.
Alle disse er forsikret i Kommunal
Landspensjonskasse (KLP). Under
forutsetning av at NAV har godkjent
saken som yrkesskade og tidspunktet
for påvist skade er etter 1986, utbetales
forsikringsbeløpet, sier Vidhammer.

Han understreker at det er andre
forsikringsbeløp som kan gjelde for
ansatte i private virksomheter.
– I private virksomheter kan det være ulike
forsikringsordninger, men uansett vil alle
være dekket og minimum få erstatning
etter «Lov om yrkesskadeforsikring».
I praksis vil dette være et lavere beløp enn
hva KLP utbetaler og er slik innrettet at
erstatningsbeløpet reduseres med fem
prosent hvert år etter fylte 46 år og frem til
pensjonsalder, sier Vidhammer.
I tillegg til forsikringsbeløpet vil de
som er omfattet av KLP-ordningen
ifølge Vidhammer motta en månedlig
menerstatning.
– Menerstatningen kan man velge om
skal utbetales som et månedlig beløp livet
ut, eller i form av en engangsutbetaling.
Dette baseres derfor på individuelle
vurderinger, men i de fleste av våre tilfeller
vil jeg anbefale månedlige utbetalinger,
sier Vidhammer.

Leder i ThsF Gerd Bang-Johansen sier hun er glad for at
mange kvikksølvskadde nå får erstatninger etter at forbundet
har jobbet med saken i ti år. Foto: Trygve Bergsland.
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De glemte uføre i
pensjonsreformen
Uføre som allerede har fast utbetaling fra tjenestepensjonsordningen kommer
dårlig ut når skatten på uførepensjonen øker. Ytelsen er avtalefestet og ligger
fast uavhengig av skattenivået, og enkelte rammes hardt.
Av: Andreas Moen, advokat i Parat

I arbeidet med ny uføreordning var
budskapet at uførepensjonistene skulle
sitte igjen med om lag samme samlet
ytelse etter skatt. Uførepensjonen skulle
økes samtidig som skatten skulle heves.
Men pensjonsleverandørene kan ikke uten
videre betale ut mer i pensjon bare fordi
skatteprosenten er blitt høyere. Mange
uføre ender altså opp med en lavere
nettoinntekt enn de hadde før reformen.
Høyere skatt
I fjorårets siste utgave av Paratbladet
påpekte vi at det blant nye uføre
pensjonister fra 2015 vil være både
vinnere og tapere på reformen. Vi
har tidligere også skrevet om de nye
uføreordningene i tjenestepensjonen.

Andreas Moen sier
mange uføre ender
opp med lavere
nettoinntekt enn de
hadde før reformen.
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Dette er en uførepensjon gjennom
arbeidsgiver som gjelder enten i tillegg
til uføretrygd og arbeidsavklaringspenger
(AAP) fra NAV, eller i noen tilfeller når
man ellers ikke har krav på noe fra NAV.
Alle ansatte i stat og kommune har en
tjenestepensjonsordning. I privat sektor er
det ikke sikre tall, men om lag 40 prosent
har en uføredekning i sin uførepensjon.
Dette er for mange en viktig forsikring
mot uførhet.
Uførepensjonen fra arbeidsgiver kommer
til utbetaling når man har årslønn over
6 G (530 000 kroner) eller når man er ufør
med en lavere uføregrad enn 50 prosent.
Dessuten gir uførepensjonen normalt et
lite tillegg til uføretrygden fra NAV, som
nå er på 66 prosent av beregnet sluttlønn.
Uførepensjon fra andre ordninger enn
folketrygden, hovedsakelig tjenestepensjonsordningene i privat og offentlig
sektor, er nå skattlagt med en høyere skatt
enn tidligere. Det spesielle er at denne
skattemessige konsekvensen for de med
løpende uføreytelse fra tjenestepensjonen
nesten ikke er omtalt i noen av de mange
offentlige utredningene som er gjort om
uførereformen. Det har vært et relativt
omfattende arbeid når det gjelder å tilpasse nye tjenestepensjonsordninger til
den nye uføretrygden fra folketrygden,
både i privat og offentlig sektor. Blant
annet er en ordning for nye uføre i offentlig sektor på plass. Men de eksisterende

uføre ser det ut til at man har glemt, både
i offentlig og privat sektor.
Skattlegges som lønn
Fra 1. januar 2015 skattlegges uføreytelser
fra både folketrygden og fra andre
ordninger som lønn. Dette følger av en ny
bestemmelse i skattelovens paragraf 12-2,
(bokstav j):
«Personinntekt omfatter uføretrygd etter
folketrygdloven kapittel 12 og uføreytelser
fra andre ordninger.» Tidligere har det for
uføreytelser vært gunstigere skatteregler.
De særlige og gunstige skattereglene for
uførepensjon omfattet:
•	Skattebegrensning (opp til en bestemt
inntekt)
•	Særfradrag for uførhet (opp til et visst
beløp)
•	Lavere trygdeavgiftssats
•	Minstefradrag for pensjonsinntekt
(som isolert ga høyere skatt)
Den nye skattleggingen er på mange
måter en forbedring. For det første er det
en klar forenkling av skattesystemet. For
det andre var det enkelte utslag av det
gamle regelverket som ikke var bra, som
at marginalskatten på uføreytelser kunne
være opp mot 55 prosent for uførepensjon
over en viss inntekt.
At skattebelastningen nå er høyere,
skulle heller ikke være noe problem. Som
prinsipp skulle de uføre komme ut om
lag likt så lenge utbetalingen fra NAV og
tjenestepensjonene også er høyere.

Problemet er de som allerede har en fast
utbetaling fra tjenestepensjonsordningen.
Det er vanskelig å vedta at ytelsesnivået
fra disse uføreordninger skal økes så
lenge de bygger på inngåtte avtaler
der arbeidsgivere har betalt for en viss
ytelse. Storebrand og DNB, eller Statens
Pensjonskasse for den saks skyld, kan
ikke uten videre betale ut mer bare fordi
skatten er endret for hver enkelt.
Svak begrunnelse
Den eneste offentlige proposisjonen hvor
konsekvensene av skatteøkningen på
tjenestepensjonen for eksisterende uføre
er behandlet, er i «skatteproposisjon 1LS
2012-2013» fra Finansdepartementet.
Her vises det til at særlig de med tidligere
høy lønn vil komme en god del dårligere
ut i samlet uføreytelse fra folketrygden og
tjenestepensjon.
Det er også pekt på at det er om lag
15 000 personer med lav uføregrad som
bare har uførepensjon fra tjenestepensjonen. Her vil det bli et gjennomsnittlig
tap etter skatt på om lag 3000 kroner
i året og «enkelte som får en betydelig

skatteskjerpelse selv om de har relativt lav
bruttoinntekt». Her foreslo departementet
skatteregler som skulle begrense tapet i en
overgangsperiode. Noen slike regler har vi
dessverre ikke sett.
Begrunnelsen for ellers ikke å gi noe
eget skattefradrag for tjenestepensjonen
er at «i motsatt fall vil uføre med
tilleggsytelser i mange tilfeller ende opp
med å betale lavere skatt enn uføre som
kun mottar ytelser fra folketrygden». Når
vi vet at folketrygden er justert opp for å
motvirke dette, må det kunne hevdes at
begrunnelsen ikke er spesielt god.
Det som er innført, er et nytt skattefradrag
for uføre i folketrygden for de som taper
mer enn 6000 kroner i året etter skatt. I
en overgangsperiode fram til og med 2017
vil altså de med store tap i folketrygden,
typisk høytlønte, få et eget skattefradrag.
Stortingsdebatt
Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget
har mottatt en rekke henvendelser der
forutsetningen for reformen ikke holdes,
og at mange på grunn av skattemessige

konsekvenser i realiteten får mindre
netto utbetalt enn før reformen.
Komiteen innkalte derfor til debatt om
uførereformen den 7. april 2015.
Som forberedelse til denne debatten
inviterte Ap, SV og Sp en rekke interesse
organisasjoner til å komme med innspill.
Sammen med pensjonsekspertene i
Negotia og Delta, tok Parat, på vegne av
YS, opp de sviktende forutsetningene for
reformen når det gjelder uførepensjonene
i tjenestepensjonsordningene.
I debatten på Stortinget den 7. april var
tjenestepensjonene og skatt oppe som ett
av mange temaer, men uten noen endelig
konklusjon. Hva som kommer ut av
denne prosessen er foreløpig uklart.
Parat mener at det må innføres skatte
fradrag som sikrer uføretrygdede med
uføreytelser fra tjenestepensjonsordningene på en bedre måte enn i dag. Vi vil
i samarbeid med Negotia, Delta og YS
følge opp de lovnader som vi mener er
gitt, men ikke innfridd, når det gjelder
tjenestepensjonene.
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Enighet i årets
lønnsoppgjør

I mars ble partene i frontfaget enige i forhandlingene for
konkurranseutsatt industri. Arbeidstakersiden har vist moderasjon
og leder for YS-privat, Vegard Einan, er godt fornøyd med et
resultat som i år gir en lønnsvekst på 2,7 prosent.
Av: Trygve Bergsland

Det er ifølge Einan frontfaget, eller
det som anses som konkurranseutsatt
industri, som legger føringer for årets
lønnsoppgjør. Disse forhandlingene
føres mellom hovedorganisasjonene YS
og LO på den ene siden, og NHO som
representant for arbeidsgiverne på den
andre siden.
30 - 2015

– I år forhandler vi et mellomårsoppgjør
der det i hovedsak dreier seg om
lønnstillegg fra 1. april 2015, sier Einan.
NHO-oppgjøret
Resultatet som er oppnådd er endelig,
og vil ifølge forhandlingsleder fra Parat,
Kjell Morten Aune, ikke bli sendt ut

til uravstemning verken til NHOs
medlemsbedrifter eller blant LO- og
YS-medlemmer.
– Det vil imidlertid nå i ettertid starte
lokale forhandlinger der resultatet fra
frontfaget ligger i bunn og lønnsøkninger ut over dette tilpasses den enkelte
bedrifts økonomi og lønnsevne. Det
er viktig for våre medlemmer at vi tar
ansvar, men at vi samtidig får vår del av
verdiskapningen i den enkelte bedrift,
sier Aune.
Pensjonsspørsmålet man ikke ble enige
om i fjorårets hovedforhandling skal
ifølge Aune følges opp som tidligere avtalt

gjennom utredningsarbeider frem til nytt
hovedoppgjør i 2016.
– Det som vil være en stor sak til neste år
er hvordan vi kan finne en løsning som gir
arbeidstakerne medbestemmelsesrett over
pensjonen og ivaretakelse av pensjons
opptjening ved jobbskifte, sier Aune.
Oppgjøret i Virke
I april ble YS og LO enige med Virke i
årets mellomoppgjør. Resultatet er i tråd
med hva som ble oppnådd i frontfaget
(NHO-oppgjøret), og det blir et tillegg på
1,75 kroner i timen til alle arbeidstakere
som er omfattet av reiselivsavtalen,
funksjonæravtalen og farmasiavtalen.
– Selv om det er et lavtlønnsoppgjør skal
alle ansatte som omfattes av en av disse
avtalene ha tillegget utbetalt uavhengig av
hvilken lønn de hadde før lønnsoppgjøret,
sier Einan.

Kjell Morten Aune
forventer at Parats
medlemmer at får sin
del av verdiskapningen
i den enkelte bedrift
under de lokale
forhandlingene.
Foto: Trygve Bergsland.

På samme måte som i NHO-oppgjøret
utbetales tilleggene med virkning fra 1.
april i år. I tiden fremover skal det føres
lokale forhandlinger også i Virke.
– De lokale forhandlingene vil også i all
hovedsak omfatte lønn, men det er viktig
å understreke at det skal føres uavhengige
og reelle forhandlinger i hver bedrift.
Våre medlemmer skal ha sin del av
verdiskapningen i bedriftene, sier Einan.
Spekter
YS Spekter og Spekter kom i april
til enighet i forhandlingene i årets
mellomoppgjør, også dette oppgjøret fikk
et resultat i tråd med frontfagsoppgjøret.
Alle arbeidstakere i Spekters virksomheter
med en grunnlønn på 388 013 kroner
eller lavere får et lønnstillegg på 3413
kroner per år med virkning fra 1. april.
Tillitsvalgte starter nå lokale lønnsforhandlinger med arbeidsgiverne og avhengig av hvilket «område» innen Spekter de
ulike virksomhetene er organisert, er det
ulike datoer for når forhandlingene starter, og frist for når de skal være avsluttet.
Det er Ingerid Bjercke som har ledet forhandlingene på vegne av YS Spekter.
Videre planer i årets forhandlinger
Mellomoppgjøret forhandles «på grunnlag
av den alminnelige økonomiske situasjon

Leder for YS-privat og nestleder i Parat, Vegard
Einan, sier frontfaget, eller det som anses som
konkurranseutsatt industri, legger føringene for
årets lønnsoppgjør. Foto: Trygve Bergsland.

på forhandlingstidspunktet og utsiktene
for 2. avtaleår.» – slik det er beskrevet i
tariffavtalene mellom partene. I tillegg
er forhandlingsgrunnlaget ulikt innenfor
sektorene offentlig, privat og Spekter.
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Etisk ryddejobb
Parat har blitt medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). Målet er ifølge Parat-leder Hans-Erik
Skjæggerud å bli mer bevisst på ansvarlighet knyttet til egne innkjøp. Kombinert med medlemskapet
i stiftelsen Miljøfyrtårn skal også miljø- og samfunnsansvaret ivaretas.
Av: Marit Bendz

Mange internasjonale kleskjeder har
fått kritikk for at tekstilarbeidere i Asia
ikke har en lønn som er til å leve av.
Heller ikke de norske produsentene har
sluppet unna.
– En fagforening har ikke så store
innkjøp, men det er likevel viktig at slike
organisasjoner blir med, mener daglig
leder i IEH, Per Nitter Bondevik.
Formålet
Formålet til IEH er å fremme ansvarlige
leverandørkjeder og bidra til å ivareta

menneske- og arbeidstakerrettigheter,
bærekraftig utvikling og forsvarlig miljø
håndtering. Hovedvekten av medlems
massen er små og mellomstore bedrifter.

Vi måtte lage
egne rutiner, sjekklister
og etiske retningslinjer.
Å være medlem innebærer å ta tak i
utfordringer i egen leverandørkjede og

De fleste tenker ikke
over hvor produktene
de kjøper er produsert
og hvilke betingelser
som gjelder for
arbeidstakere i land
langt fra Norge.
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rapportere åpent om status og fremdrift
i arbeidet. Medlemskap forplikter til
kontinuerlig forbedringsarbeid og gir
tilgang til kurs, nettverk og erfarings
utveksling, seminarer og rådgivning.
– For Parat vil et medlemskap bety å
rydde i eget hus, sier Bondevik.
Han tror ikke fagorganisasjonen har
så store innkjøp, men vil bidra til
at de innkjøpene som gjøres følger
organisasjonens etiske regelverk.
– Det ligger ikke i forpliktelsene at Paratmedlemmer skal engasjere seg på sin
arbeidsplass, men vi vil likevel oppfordre
dem til å sjekke hvilke retningslinjer
som finnes lokalt og vi ser gjerne at deres
arbeidsplass blir medlem, sier Bondevik.
Bevisstgjøring
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
(YS) har vært medlem i omtrent fem år.
– Vi måtte lage egne rutiner, sjekklister og
etiske retningslinjer. Minimumsstandard
fikk vi fra IEH, sier Gunn Kristoffersen
som er fagansvarlig for samfunnsansvar,
bærekraftig utvikling, næringspolitikk og
verdiskaping i YS.

Kristoffersens råd til Parat er å la
rapporteringen skje på et samfunns
politisk nivå.
– Men også vi har blitt mer bevisste på
egne innkjøp. I tillegg er jeg glad for det
nettverket vi har i IEH, et organisasjons
forum hvor vi møtes og diskuterer
aktuelle problemstillinger nasjonalt og
internasjonalt, sier hun.

Etisk fyrtårn
I 2009 ba Legeforeningen norske myndigheter sørge for at offentlige innkjøp
av medisinsk utstyr ble underlagt etisk
handel. Enkelte helseforetak hadde allerede begynt å se på sine innkjøpsrutiner.
Lengst i dette arbeidet hadde Helse SørØst kommet, og året etter vedtok foretaket nye retningslinjer for innkjøp.

– Ved store anskaffelser skal det foretas en
risikoanalyse ut ifra produkt og produksjonsland. Våre leverandører må forplikte
seg til å ta ansvar, sier Bente Mikkelsen,
administrerende direktør i helseforetaket.
Helseforetaket ba om tilbud på levering av
kirurgiske instrumenter i 2013 og måtte
ifølge Mikkelsen utestenge halvparten

Det skal bli enklere for innkjøpere å anvende en
mer samfunnsansvarlig innkjøpspraksis når det gjelder
arbeidsforhold i leverandørkjeden, sier Bondevik.

Foto: Initiativ for etisk handel.

Kristoffersen sier rapporteringen kan
virke omfattende, men at det er forskjell
på fagforeningene og bedrifter som
Dressmann og NorgesGruppen.
– Disse bedriftene har stor innkjøpsmakt,
det har ikke vi. YS, sammen med Parat,
er derimot en fagforening med samme
agenda som IEH. Vi arbeider faglig med
de samme rettighetene, nasjonalt og
internasjonalt, sier hun.

Lovpålagt etikk i det offentlige
Regjeringen har nettopp lagt fram et
forslag til endringer i lov om offentlige
anskaffelser. Dette er ifølge Bondevik helt
i tråd med det IEH har jobbet for de siste
åtte årene.
– Lovforslaget slår fast at seriøse aktører
skal prioriteres ved at man etablerer
tydelige og forutsigbare systemer som
gjør det mulig å diskvalifisere de useriøse.
Bedre kan det ikke bli, sier Bondevik.
Han sier det er strålende og et stort skritt
i riktig retning med økt ansvarlighet i
offentlige anskaffelser.
– Forslaget innebærer en klar tydeliggjøring og dermed også en forenkling av
regelverket, noe som innebærer styrking
av prinsippet om likebehandling, sier
Bondevik.
Regjeringens forslag bygger på EUs
innkjøpsdirektiver som omtaler «sosialt
ansvar» på en tydelig måte.
– Det skal bli enklere for innkjøpere å
anvende en mer samfunnsansvarlig innkjøpspraksis når det gjelder arbeidsforhold
i leverandørkjeden, sier Bondevik.
Daglig leder i Initiativ for
etisk handel (IEH) Per Nitter
Bondevik. Foto: IEH.
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Alle som importerer varer og tjenester har et ansvar for at de som produserer varene har akseptable arbeidsforhold og at det ikke foregår barnearbeid eller
overgrep mot arbeidstakerne i produksjonsprosessen.

av tilbyderne fordi de ikke klarte å
dokumentere verken vilje eller et system
for etikk i leverandørkjeden.
Det virker
Tyske B. Braun ble vinner av anbuds
konkurransen. Øystein Roll, som er
kategorisjef i Sykehuspartner, forteller at
B. Braun har gode etiske retningslinjer og
eier egne fabrikker. Selve produksjonen er
derfor ikke langt nede i verdikjeden.
– Vi hadde forventet at det meste sto bra
til når det gjelder arbeidsforhold, sier han,
men det gjorde det ikke.
På en ny fabrikk i Malaysia, med
arbeidere fra Vietnam, viste det seg at
arbeiderne ikke hadde tilgang på sine egne
pass, de hadde skrevet under på engelske
kontrakter uten å forstå innholdet, og
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de hadde betalt en stor slump penger til
agentfirmaet for å få jobben.
– B. Braun ble nok like overrasket som
oss over bruddene revisoren vår fant,
og var raske til å ordne opp. Men disse
tre avvikene er dessverre helt vanlig i
produksjonsbedrifter i Malaysia, sier Roll.
Grønnvasking
Noen kritiske røster hevder at det kan
skje en slags «grønnvasking» gjennom
medlemskap i IEH.
– Det er uten tvil positivt at bedrifter
melder seg inn i IEH. Bedrifter som gir
blaffen er et større problem, skriver Pia A.
Gaarder, redaktør i Norwatch.
Men hun sier det er et faktum at
motivene for etikkinteressen kan være
forskjellig og ganske sammensatte.

– Omdømme-management er blitt stadig
viktigere. I mange bransjer gir et godt
eller dårlig omdømme direkte utslag på
inntjeningen.
Selskapene får ikke bare råd om etiske
retningslinjer. IEH gir ifølge Bondevik
også råd om hvordan de skal mestre
kritikk. Medlemskapet i seg selv utgjør et
salgbart argument når kritikken kommer,
og fungerer som en garanti overfor
opinionen om at selskapet arbeider seriøst
med problemene. Det er ikke alltid tilfelle.
– Grønnvasking er en fare, derfor er det
viktig å ha med Parat og andre deler av
fagbevegelsen slik at dette ikke blir en
koseklubb, sier Bondevik i IEH.
Kilder: Aftenposten, framtiden.no og
etiskhandel.no.

TILLITSVALGTE I PARAT

Regionkonferanser i Parat
I april er det gjennomført fem
regionkonferanser fordelt rundt
om i landet. To hovedtemaer
har vært oppe til diskusjon:
Status og fremdrift på mulig
fusjon mellom Parat og Negotia,
og Parats flaggsak «Billig for
enhver pris».
Av: Lill J. Fischer

Deltagerne på regionkonferansen i Drammen som ble arrangert i april. Foto: Lill J. Fischer.

Fusjonsspørsmålet er ute på høring og
tillitsvalgte fikk mulighet til å stille spørsmål, diskutere og komme med innspill til
Parats politiske ledelse.
– Det er ikke ledelsen i Parat og hovedstyret som skal bestemme om vi skal
fusjonere. Avgjørelsen faller på landsmøtet
der det er de tillitsvalgte som møter, sier
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.
Pris og konsekvenser
Tillitsvalgt for Parat i Podium, Ragnar
Christiansen, holdt foredraget «Offentlig
anbudspolitikk – når pris betyr alt og
konsekvenser for ansatte i bedrifter som
leverer anbud» og
daglig leder i Initiativ
for etisk handel, Per
N. Bondevik, holdt
foredraget «Når det
er for billig til å være
sant, er det som
oftest det».
Daglig leder i Initiativ
– Noen betaler prisen
for etisk handel,
for at varene skal
Per N. Bondevik.
være billige. Kjøp
Foto: Lill J. Fischer.
mindre og betal mer, sier Bondevik.
Etisk handel
Parat er nyinnmeldt i Initiativ for etisk
handel.
– Fagbevegelsen og næringslivet er viktige
støttespillere i vårt arbeid. Vår jobb er å

gjøre medlemmene våre gode, og på den
måten bidra til større bevisstgjøring når
virksomhetene gjør innkjøp. For det er
en grense for hvor billig en vare kan bli
– er det for billig, er det noen andre som
betaler prisen, ofte ved dårlige lønns- og
arbeidsforhold, sier Bondevik.
Han forklarer etisk handel med det
arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at
varer de kjøper inn er laget i tråd med
internasjonalt anerkjente standarder for
arbeidsforhold og miljø.
– Mange av varene som selges i Norge er
produsert i land hvor arbeidskraften er
billig. Arbeidslovgivningen kan være god
på papiret, men myndighetenes kontroll
dårlig i kombinasjon med at kunnskapen
både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden
er dårlig, sier Bondevik.
Dette fører ifølge Bondevik til at varer
norske bedrifter kjøper og selger ofte er
produsert under forhold som er ulovlige
og som opprører oss når vi hører om det.
– Tvangsarbeid, barnearbeid, vold, helse
ødeleggende arbeidsplasser, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen
– listen er lang, sier han.
Dialog og samhandling
Det er ikke forbudt å importere varer som
er produsert ulovlig. Selv om kinesisk

lov sier at en ikke skal jobbe mer enn
48 timer i uken, og at det ikke er lov å
jobbe mer enn 12 timer overtid, mener
Bondevik det ikke er uvanlig for kinesiske
arbeidere å jobbe 80 til 90 timer i uken.
– Vi anbefaler ikke medlemmene våre å
slutte å handle med Kina, men oppfordrer
til å gå i dialog med leverandørene
for å lage en plan som innebærer at
arbeidsforholdene bedres på sikt, sier han.
Bondevik sier han er glad for at Parat
og andre fagforeninger melder seg inn i
Initiativ for etisk handel.
– Dere har kunnskap om arbeidstakerrettigheter og kan bidra til å spre denne
kunnskapen til andre, sier han, og oppfordrer tillitsvalgte til å stille ledelsen i
bedriftene spørsmål.
Bondevik ber tillitsvalgte spørre
bedriftsledelsen om:
•	Har vi etiske retningslinjer for innkjøp?
•	Vet vi hvor varene vi kjøper er
produsert?
•	Hvordan jobber leverandørene våre for
å sikre arbeidstakerrettighetene til de
som lager varene vi kjøper inn?
Er svaret på disse spørsmålene «Nei», må
vi spørre hva vi skal gjøre med det i tiden
fremover.
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Et flertall av menn
tar ut alderspensjon
fra 62 år
Ny administrasjonsdirektør i YS

Blant menn har hele 54 prosent av
dem som har muligheten til det,
startet uttaket allerede ved 62 år.
Blant kvinner er tilsvarende andel
28 prosent.

Eyvind Alnæs (60) er ansatt som administrasjonsdirektør
i YS. Han kommer fra en rådmannstilling i Sør-Odal og
har utdannelse som statsviter fra Universitet i Oslo og en
mastergrad fra BI.
Alnæs ønsker å bedre profileringen av YS og YS-forbundene
og se på hvordan organisasjonen kan bli til større nytte for
medlemmene.

Eyvind Alnæs er ansatt som
administrasjonsdirektør i
YS. Foto: Erik Norrud.

Foto: Ned Alley

Statlig forsøksvirksomhet
Kriminalomsorgen, Tollvesenet, Forsvaret og Statens
vegvesen har takket ja til å delta i et forsøksprosjekt etter
initiativ fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
og hovedorganisasjonene.

Hovedtillitsvalgt i Statens
vegvesen, Jannike Hanssen
er Parats representant i
forsøksprosjektet til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
hovedorganisasjonene.

Målet er å oppnå bedre resultater for mer livsløpsorientert
og aldersorientert personalpolitikk, større trygghet mot
vold og trusler, arbeidstidsordninger som bygger opp under
helse, miljø og sikkerhet og reduksjon i sykefraværet, i
tillegg til å frigjøre mer tid til kompetanseutvikling og
strategisk utvikling. Fra Parat deltar hovedtillitsvalgt i
Statens vegvesen, Jannike Hanssen.

Medlemstilbud hos
Mekonomen
YS- og Parat-medlemmer får 20 og 30 prosent rabatt
på en rekke varer i Mekonomens 46 butikker. Rabatten
kan ikke
kombineres
med andre
kampanjer
eller tilbud.
Sjekk for
øvrig andre
medlemstilbud
på parat.com.
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Til tross for at stadig flere tar ut alderspensjonen tidlig, øker sysselsettingen
fortsatt blant personer over 62 år og
seks av ti alderspensjonister under 67 år
jobber ved siden av pensjonen. Fra 2010
til 2014 har andelen i registrert arbeid i
alderen 62–66 år økt fra
39 til 46 prosent. Det
betyr at 18 000 flere
har kommet i arbeid
siden pensjons
reformen ble
gjennomført.
Kilde: NAV

Endringer i tjenestemannsloven
Regjeringen oppnevnte i februar et utvalg som skal gå
igjennom tjenestemannsloven for bedre harmonisering med
arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler. Utvalget skal også vurdere
om reglene for tilsettingsprosesser i staten kan forenkles. Utvalget
skal legge frem sin rapport 1. november og fra Parat deltar
advokatfullmektigene Victoria
Rynning og Annbjørg
Nærdal.
Advokatfullmektigene i Parat
Victoria Rynning og
Annbjørg Nærdal skal gå
igjennom tjenestemanns
loven. Foto: Trygve
Bergsland.

Ny rapport om mulig fusjon
mellom Parat og Negotia
Delrapport tre er sendt ut på høring i organisasjonene der man ber om innspill til de
konkrete forslagene til løsninger som er presentert. Rapporten er utarbeidet av styrings
gruppen på grunnlag av rapporter fra en arbeidsgruppe for vedtekter og en annen
for økonomi.
Styringsgruppen er positiv og mener fremtidens fagforening kjennetegnes ved et godt og
målrettet medlemstilbud, effektiv ressursutnyttelse, et fleksibelt og kompetent sekretariat og
et representativt organisasjonsdemokrati. Prosjektledere i arbeidet er Odd Jenvin fra Parat og
Mona Hermansen fra Negotia. Du kan lese mer om fusjonsarbeidet på utredningen.org.

Odd Jenvin er Parats prosjektledere
i arbeidet med fusjonen. Foto:
Trygve Bergsland.

Parats regions utvalg (RU)
RU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett,
E-post: Svanhild.meirud@domstol.no.
Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet,
E-post: Lrh@caa.no.
Mona Johansen, Universitetet i Tromsø,
E-post: mona.johansen@uit.no
Bård Arntsen, Bodin Videregående skole,
E-post: barbodin@nfk.no.
Laila Volden Baraa, Widerøe ASA - Kabin Torp, E-post: lvbaraa@online.no.
RU region Midt:
Jannike Hanssen, Statens vegvesen,
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no.
Siri Stinessen Finseth, Sykehuset Namsos,
E-post Siri.Finseth@helse-nordtrondelag.no.
Wenche Husby, Skaun Tannklinikk,
E-post: wenche.husby@stfk.no.
Marit Holstad Aasæther, Høyskolen i Volda
E-post: maritaa@hivolda.noAnne Ingrid
Haukø, Sykehuset i Namsos,
E-post: anningrid.hauko@hnt.no.
RU region Øst:
(Østfold, Hedmark, Oppland,
Oslo og Akershus):
Anne Lunderbye Wang, NAV Drift og
utvikling,
E-post: Anne.lunderbye.wang@nav.no.
Hilde Bjørklund, Cappelen Damm,
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no.

Gunn Inger Aasen, Schibsted A/S
E-post: gunn.inger.aasen@vg.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.
Vidar Alfei, NAV
E-post: vidar.alfei@nav
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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SPØRSMÅL OG SVAR
Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Katrine Andresen Roald
Advokat

Annbjørg Nærdal
Advokatfullmektig

Thomas Lilloe,
Forhandler

Lene Liknes Hansen
Advokatfullmektig

Guro Løkken Bærø
Advokat

Odd Jenvin
Forhandler

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

Krav på databrille
Har jeg krav på synsundersøkelse og
databriller i mitt ansettelsesforhold?
Axel
Svar: Ansatte som jevnlig, og som i en
betydelig del av sitt arbeid, arbeider ved
dataskjerm, skal få tilbud om undersøkelse
av øyne og syn før man begynner å jobbe
på data, og senere etter behov. Dette er
beskrevet i forskrift om organisering, ledelse
og medvirkning paragraf 14-4. Ansatte kan
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videre ha rett til undersøkelse av øyespesialist
hvis dette anses nødvendig.
Ved behov, og dersom vanlige briller
ikke kan benyttes, skal arbeidstaker få
databriller som egner seg for vedkommende
arbeid. Nødvendige utgifter til slike
databriller skal dekkes av arbeidsgiver.
Det er ikke fastsatt noen beløpsgrense i
forskriften, men det er kun nødvendige
utgifter som dekkes.
Lene

Utbetaling av feriepenger
Jeg hadde min siste arbeidsdag i den
forrige jobben i februar. Jeg har ikke fått
feriepengene mine utbetalt og arbeidsgiver
sier de kommer som vanlig i juni. Må jeg
vente helt til juni?
Thea
Svar: Nei, ifølge ferieloven paragraf
11 (3) skal feriepengene utbetales siste
vanlige lønningsdag før fratreden, når
arbeidsforholdet opphører. Den delen av

feriepengene som ikke er mulig å beregne
på dette tidspunktet, skal utbetales ved
avsluttende lønnsoppgjør. Altså trenger du
ikke vente til juni, men kan kreve å få
utbetalt feriepengene din umiddelbart.
Annbjørg

Bryllup og ferie
Jeg skal gifte meg i slutten av måneden og
har lyst til å dra på bryllupsreise i tre uker,
har jeg krav på så lang ferie?
Philip
Svar: Du har krav på 18 virkedager (tre
uker) sammenhengende ferie innenfor
hovedferieperioden, slik det er beskrevet i
ferieloven paragraf 7. Hovedferieperioden er
mellom 1. juni og 30. september.

Svar: Ja, det kan du. Du kan kreve å
forhandle om lønnsøkning med hjemmel i
hovedtariffavtalens paragraf 2.3.4 punkt 1
a) som sier at det kan føres forhandlinger
om lønn dersom det har skjedd vesentlige
endringer i de forhold som er lagt til grunn
ved fastsettelse av lønn.
Det er din lokale tillitsvalgte som fremmer
krav på vegne av deg og som fører forhandlingene. Det er viktig å dokumentere at
endringer i oppgaver og ansvar er vesentlige.
Dersom man ikke blir enige, kan partene
bringe saken inn for statens lønnsutvalg i
samsvar med tjenestetvistlovens regler. Krav
om lønnsjustering etter hovedavtalen fremmes på eget skjema og kravet må begrunnes.
Skjemaet finner du på Parats hjemmeside.
Odd

Du må bli enig med arbeidsgiveren din om
når disse tre ukene skal tas ut. Dersom dere
ikke blir enige, kan arbeidsgiver bestemme
tidspunktet. Du har i utgangspunktet krav
på å få vite tidspunktet for ferien senest to
måneder i forkant.

Frist for å sette opp ferieønsker
Arbeidsgiver har ikke nevnt for meg at jeg
må sette opp ferieønskene mine. Når har
jeg krav på å få vite dette?

Guro

Svar: Ferieavvikling skal drøftes med deg
eller din tillitsvalgte i god tid før ferien skal
avvikles, men hvis dere ikke blir enige er
det arbeidsgiver som har siste ord i saken.
Du kan likevel kreve å få avvikle tre uker
sammenhengende ferie i løpet av hovedferie
perioden som er fra 1. juni til 30. september.

Arbeidsoppgaver og lønn
Jeg har jobbet noen år i en statlig etat.
For en tid tilbake spurte sjefen om jeg
kunne tenke meg å være prosjektleder for
innføring av et nytt saksbehandlersystem.
Det sa jeg ja til, og har som følge av dette
tatt kurs og deltatt på seminarer som
arbeidsgiver har dekket. Nå bruker jeg
nesten hele min arbeidstid på det nye
saksbehandlersystemet.
Arbeidsgiver sier det ikke er penger til å
betale mer i lønn selv om oppgavene mine
er helt annerledes og ansvarsområdet
mitt er mye bredere enn det jeg hadde
tidligere. Kan jeg likevel fremme krav om
lønnsøkning?
Maya

Mathias

arbeidsmiljøloven på dette området få for
oss arbeidstakere?
Linea
Svar: Regjeringens forslag til endringer i
arbeidsmiljøloven ble vedtatt av stortinget
25. mars, der det er gitt en generell adgang
til midlertidighet med begrensninger i form
av regler for karantene etter ett år og 15
prosent begrensning. Spørsmålet er hvem
som skal følge opp dette når man samtidig
har fjernet den kollektive søksmålsretten.
Det er vanskelig å tenke seg at en
midlertidig ansatt, eller en som
erstatter en annen midlertidig, vil
anmelde egen arbeidsgiver for brudd på
karantenebestemmelsene. På samme måte er
det vanskelig å se for seg at den som ansettes
slik at kvoten på 15 prosent blir overskredet,
vil saksøke arbeidsgiveren for at en annen
midlertidig skal få fast jobb.
I bedrifter med tillitsvalgte vil man kunne
påpeke forholdet, men har ingen mulighet
til å gå til søksmål med mindre den
midlertidig ansatte vil stå som saksøker. Den
kollektive søksmålsretten som var etablert for
å bekjempe sosial dumping kunne demmet
opp for disse forholdene, men er fjernet i den
reviderte arbeidsmiljøloven.
Thomas

Arbeidstaker kan som hovedregel kreve
å få vite når han eller hun skal ta ferie i
god tid og senest to måneder på forhånd.
Slik beskjed forutsetter imidlertid at
du krever det, overtredelse av fristen
har ikke betydning for gyldigheten av
feriefastsettelsen.
Katrine

Kollektiv søksmålsrett
Hva betyr kollektiv søksmålsrett og hvilke
praktiske konsekvenser vil endringene i
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PARAT KRYSSORD

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.1 – 2015 var: «KVINNEFLERTALL I ORGANISASJONENE».
De tre heldige vinnerne er: ANNE MARTHE BRAANAAS, Furnes, VIGDIS KLEIVEN HAMRE, Kurland, SIGRID THORBJØRNSEN, Drammen.
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 2/2015»
Premie: Karaffelsett fra Sagaform. Leveres i gave-eske som inneholder karaffel til:
Rødvin, hvitvin/ vann, olje og eddik (se foto).
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Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 1. juni 2015.

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
NORGE
PANAMA
PERU
POLEN

ROMANIA
RUSSLAND
RWANDA
SINGAPORE
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 «Lyver».

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 1. juni 2015.
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 2/2015».
Vinneren av hjernetrim i 1/2015 er Ellen Markussen, Moss.
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LEDER

Flaggsak og billig
for enhver pris
Parat har årlige flaggsaker. Saker som har betydning for Parat-medlemmer og andre arbeidstakere.
Ved siden av andre viktige arbeidslivspolitiske saker har flaggsaken en særstilling og er tema for en
rekke konferanser i Parat.
Årets flaggsak, «Billig for enhver pris», var også et viktig
moment i Norwegian-konflikten. Hva handlet konflikten
om? Den handlet om hvorvidt en arbeidsgiver kan organisere
bort ansatte til datterselskaper eller bemanningsbyråer uten at
arbeidsgiveransvaret følger med.
Dersom en arbeidsgiver kan gjøre det, vil den også spare
kostnader. Det har nemlig en pris å være arbeidsgiver som følge
av kostnader knyttet til ansvaret som arbeidsgiver.
Pilotene krevde avtale med det selskapet i Norwegian de mener
utøver arbeidsgiveransvaret. Etter en lang og vond konflikt fikk
de den avtalen som var nødvendig med det selskapet de mener
er den reelle arbeidsgiveren. Det ble løst gjennom forhandlinger
mellom partene under konflikt. Det norske rettssystemet må i
neste omgang avgjøre om det selskapet pilotene mener er den
reelle arbeidsgiveren, faktisk er det. Vinner de frem vil de også
være ansatt der og ikke i de selskapene de nå er plassert i.
I motsatt fall vil vi i fremtiden se mer av denne typen organisa
toriske grep med det formål å kutte kostnader. I særlig konkurranseutsatte bransjer innebærer lavere kostnader grunnlag for
lavere pris på varene eller tjenestene som selges.

Pris vil alltid spille en stor rolle. Noen ganger slår dette galt
ut og konsekvensene blir omfattende. Den mest omtalte
saken i nyere tid er Adecco-saken som omhandlet drift av
sykehjem i Oslo kommune. Saken dreide seg om drift i strid
med arbeidsmiljøloven og brudd på kontrakten som bygget på
tilbudet Adecco hadde gitt på anbudet. Med andre ord var det
ikke mulig å drive sykehjemmene til en så lav pris som tilbudet
tilsa, med den konsekvens at loven ble brutt. Spørsmålet blir nå
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Reglene for offentlige innkjøp er regulert i lov og forskrift. De er omfattende
og stiller blant annet betingelser om
at helse- miljø- og sikkerhetsbestemmelsene (HMS) i arbeidsmiljøloven
er oppfylt. I noen tilfeller kreves
det også at lønnsbetingelsene
til arbeiderne som skal utføre
tjenestene ikke ligger under
hva som er normalt i bransjen.
Reglene sier imidlertid ikke at
arbeidsmiljøloven i sin helhet
skal følges. Konsekvensen er
at virksomheter som utfører
tjenester på vegne av det
offentlige ikke følger bestemmelsene i arbeidsmiljøloven
om faste ansettelser. Min
påstand er at det er fordi det
ville blitt for dyre tjenester.
Er det for mye forlangt at
arbeidsmiljøloven skal følges? Hva
innebærer det at arbeidsmiljøloven
brytes? Loven i sin helhet skal jo verne
arbeidstakernes helse og sikkerhet. Når
den brytes er ikke arbeidstakerne lenger
vernet. Så enkelt og så vanskelig er det, og
billigst har alltid en pris.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

Foto: Trygve Bergsland

Det er ikke bare konkurranseutsatte bedrifter i privat sektor som
leter etter måter å kutte kostnader på. Offentlig sektor er kanskje
den største brukeren av anbudsprosesser. Hensikten er å få best
mulig varer og tjenester til lavest mulig pris. Når offentlige
virksomheter skal igangsette en anbudsprosess, er de bundet
av et omfattende innkjøpsreglement. Her fremkommer det en
rekke kriterier som de leverandørene som vil tilby sine tjenester
må dokumentere at de kan oppfylle.

om norske myndigheter har lært noe av denne og andre
saker? Vi er redd det ikke er tilfellet.
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