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Spørsmål om reell arbeidsgiver
I mai og juni gjennomføres rettsaken Parat har anlagt mot flyselskapet Norwegian for å avklare hvilket
Norwegian-selskap som er reell arbeidsgiver for piloter og kabinansatte. Norwegian hevder de er ansatt
i ulike datterselskaper, mens Parat mener de er ansatt i morselskapet, som er det børsnoterte selskapet
Norwegian Air Shuttle.
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selskapet har arbeidsgiveransvar, særlig
i de tilfeller der arbeidstaker ikke har
annet arbeid. Sjåføren har inngått avtale
om kjøring, friheten til å avslå oppdrag
er begrenset, applikasjonen bestemmer
kjørerute og pris. I tillegg håndterer Uber
all økonomi.
Rettsaken i mai og juni er som man ser
aktuell for de fleste av oss. Resultatet får vi
kanskje ikke før etter at flere rettsinstanser
har vært involvert, men konsekvensen
av en endelig avgjørelse vil kunne få stor
betydning for hvordan norsk arbeidsliv vil
utvikle seg i årene fremover.

I en artikkel fra i år skriver Jenum
Hotvedt om tilsvarende problemstilling
knyttet til delingsøkonomien og selskapet
Uber som tilbyr persontransport. Hun
mener det er mye som taler for at
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Parat, Boks 9029 Grønland,
0133 OSLO
www.parat.com
besøksadresse: Lakkegata 23
telefon: 21 01 36 00
teleaks: 21 01 38 00
e-post: post@parat.com

Postdoktor ved Institutt for privatrett ved
Universitetet i Oslo, Marianne Jenum
Hotvedt, har vi referert til i Parat-bladet
tidligere i forbindelse med globalisering
og arbeidsgiveransvar i multinasjonale
selskaper. Hun har også ment noe om
Parats krav mot Norwegian i spørsmålet
om reell arbeidsgiver og skriver i Dagens
Næringsliv at arbeidsgiveransvaret ikke er
begrenset av hvilke parter som har signert
ansettelsesavtalen. I viktige spørsmål om
hvem som er ansvarlig for HMS og vern
mot diskriminering, er det ifølge Jenum
Hotvedt nok at du som arbeidstaker har
en tilknytning til et selskap, du må ikke
være formelt ansatt.
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Et lite søk på nett viser at dette er et
spørsmål som er aktuelt for de fleste
bransjer og virksomheter, og ikke bare
luftfart. Arbeidsgiverorganisasjonen
Virke beskriver en problemstilling i
oljeindustrien fra 2012, der Høyesterett
har vurdert arbeidsgiveransvaret knyttet
til eierskifte av en oljerigg i produksjon.
Resultatet av denne konflikten viser
at ny eier, og dermed den som drifter
den reelle virksomheten, også i lovens
forstand er arbeidsgiver. LO krevde i fjor
at bussjåfører måtte være ansatt hos den
som var oppdragsgiver, i dette tilfellet
Kolumbus. Årsaken var at det var dette
selskapet som bestemte alt: bussenes
utforming og utstyrsnivå, rutetraseene
og rutetidene, hvile- og sanitæranlegg.
I tillegg kan dette selskapet følge den
enkelte buss online og i sanntid, noe
som ligner på hvordan Norwegian er
organisert.

Trykksak
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Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket,
CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
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Frontfagsoppgjøret dekker drøyt 30 000
arbeidstakere i konkurranseutsatt industri.
Resultatet av oppgjøret legger føringer for
hvilken lønnsvekst det norske samfunnet
kan tåle, og kommer derfor først. Side 12

Statens pensjonskasse (SPK) har
garantert Olga Riudor Pons og
andre minimum 66 prosent av
lønnen som pensjon. Nå viser
det seg at hun er blitt holdt for
narr av staten. Side 16

Utvidet rett til
fleksibel arbeidstid

Arbeidsgivers
innsynsrett

Parat har nå sett nærmere på forslaget til
arbeidstidsutvalget som åpner for utvidet
rett til fleksibel arbeidstid der deler av
arbeidstiden kan legges til kveldstid.
Side 26

Et stort antall norske
arbeidstakere benytter daglig
e-post, chatteprogrammer og
andre meldingstjenester, i tillegg
lagres det personlig informasjon
på PC-er og smarttelefoner som
er betalt av arbeidsgiver. Side 18

Ferietid og ferieloven
Ferie kan av og til skape noen problemer
på arbeidsplassen. Vet du hvilke regler
som gjelder dersom du blir syk i ferien,
eller hvor mange feriedager du har rett til?
Side 28
2016 - 3
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Store inntektsforskjeller mellom barnefamilier
De siste årene har inntektsøkningen gått langt raskere i barnefamilier som
tjener mye, enn i barnefamilier med svært lave inntekter. Innvandrerbarn er
særlig rammet, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Barn med innvandrerbakgrunn fra Somalia, Irak
og Afghanistan skiller seg ut ved å være sterkt
overrepresentert i lavinntektsgruppen. Barn med
bakgrunn fra Somalia står i en særstilling, her
tilhørte tre av fire barn en familie med vedvarende
lavinntekt i 2014. Det samme gjaldt over halv
parten av barna med bakgrunn fra Irak, Syria,
Afghanistan og Eritrea.

Flere eldre i arbeid etter pensjonsreformen
Antallet eldre som kombinerer arbeid med alders
pensjon, økte kraftig etter pensjonsreformen som
ble innført i 2011. Det viser en rapport fra Statistisk
sentralbyrå (SSB). I andre kvartal 2010 kombinerte
bare 9 prosent av landets 62- til 66-åringer jobb og
alderspensjon. I samme kvartal i fjor var andelen oppe
i 45 prosent.

Utvidet
permitteringstid
Regjeringen vil foreslå for Stortinget å
utvide permitteringstiden fra 30 til 52
uker, opplyser partene i hovedoppgjøret. Det ble besluttet etter avsluttede
forhandlinger mellom Fellesforbundet,
Parat og Norsk Industri.
I dag kan en bedrift permittere de ansatte
i opptil 30 uker. Det er i forbindelse
med Revidert nasjonalbudsjett 2016 at
regjeringen vil foreslå for Stortinget å
utvide permitteringsordningen slik at den
samlede perioden blir 52 uker.
@NTB
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Milliarder i
tidligpensjon
På to år har Statoil
brukt 3 milliarder kroner på lukrative pakker
for tidligpensjonister.
«I 2015 og 2014 tilbød Statoil
tidligpensjon (sluttvederlag) til en definert
gruppe arbeidstakere over 58 års alder»,
opplyser selskapet i notene til årsregnskapet som nylig ble publisert, ifølge Dagens
Næringsliv.
Det framgår at tidligpensjonspakkene
har kostet selskapet 1,4 og 1,6 milliarder
kroner i de to årene. Pakkene er et ledd
i Statoils forsøk på å redusere antall
ansatte med en femdel til rundt 21 000
innen utgangen av året. De som tar imot
tilbudet om tidligpensjon, får 66 prosent
av pensjonsgivende lønn fram til de blir
67 år. Deretter må de ta ut folketrygden,
AFP og tjenestepensjon. Statoil dekker
mellomlegget opp til 66 prosent.

Iskremfabrikk
har ny eier
Isbjørn Is – landets tredje
største leverandør av de kalde
godsakene – er kjøpt av Food
Union, som har hovedkontor i
Latvia. De ansatte på Askøy i
Hordaland beholder jobbene sine.
Isbjørn Is har en andel på sju–åtte
prosent av det norske markedet,
der Diplom-Is og Hennig-Olsen
er de største aktørene, men er
størst på direktesalg gjennom
Den Norske Isbilen. Den norske
iskremprodusenten har ansatte i
rundt 90 årsverk på Askøy, og ingen
mister jobben ved fabrikken, skriver
Bergens Tidende. Food Union har
fra før fabrikker i Latvia, Estland,
Hviterussland og Danmark. @NTB

1 750 piloter søkte
jobb i SAS
Flyselskapet SAS øker trafikken og har
lyst ut 220 faste stillinger som piloter.
Det førte til en flom av søknader fra
ansatte i andre selskaper. I løpet av
kort tid kom det inn jobbsøknader
fra 1 750 piloter, skriver Aftenposten.
Ifølge avisen kommer søkerne fra
andre selskaper i Europa, blant andre
Norwegian og Ryanair, men de er
ikke ansatt direkte i selskapene de
jobber for.
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Ledere vil ikke snakke om alkoholbruk
Mange vet ikke hva de skal gjøre når de er bekymret for at en
kollega kanskje drikker for mye.
– Det er viktig å vise at man bryr seg, sier Elisabeth Ege, direktør for
Akan kompetansesenter.
Hvert år får senteret over 700 henvendelser fra ledere og medarbeidere som ber om
råd fordi de er bekymret for en kollegas
forhold til alkohol og rus. En fersk undersøkelse viser imidlertid at mange synes det
er et vanskelig tema. Fire av ti ledere har

vært bekymret for at en medarbeider drikker for mye, viser undersøkelsen YouGov
har gjort for Akan. Av disse var en av
fire så usikre på hva de skulle gjøre at de
valgte å ikke gjøre noe i det hele tatt.
@NTB

Økt sykefravær på Vestlandet
Sykefraværet på Vestlandet er økende, viser tall fra NAV, som
tror det har sammenheng med den økende arbeidsledigheten. I fjerde kvartal erstattet NAV 552 965 sykepengedager i
Rogaland. Det er en økning på 59 721 dager og 12 prosent
fra tilsvarende periode to år tidligere.
Tallene viser at økningen i fylket var størst i fjerde kvartal 2015
med en økning på 42 324 dager og 8 prosent sammenlignet med
året før. Også i Hordaland og Vest-Agder har det vært en økning i
antall dager NAV har utbetalt sykepenger. 
@NTB

Sykehjem i Oslo må redusere bemanningen
Seks private sykehjem i Oslo har bedre bemanning enn de kommunale. Nå ber byrådet dem om å kutte i ansatte. Bystyret vedtok før jul at Sykehjemsetaten må kutte om
lag 50 millioner kroner i år. For at ikke kuttene bare skal tas i kommunale sykehjem,
ønsker Oslo kommune å reforhandle avtalen med seks av de private sykehjemmene,
skriver Aftenposten.
Den såkalte pleiefaktoren, antall ansatte delt på antall
beboere, legges til grunn. Veiledende pleiefaktor for
kommunale sykehjem i Oslo er 0,71. Byrådet ønsker at
de private sykehjemmene som ligger over denne, skal
redusere bemanningen.

Alkohol og arbeid
Nesten 90 prosent av den voksne
norske befolkningen bruker
alkohol fra tid til annen. 10–15
prosent av ansatte har et risikofylt alkoholforbruk.
• Hva som er et skadelig alkoholforbruk, varierer fra person til person.
Ifølge Verdens helseorganisasjon er
grensen for klart risikofylt drikking
14 alkoholenheter per uke for kvinner og 21 alkoholenheter per uke for
menn. Tilrådelig konsum er under 9
enheter for kvinner og 13 for menn.
• En alkoholenhet tilsvarer en flaske
pils (33 cl), ett glass rødvin (12 cl)
eller en drink brennevin (4 cl)
• Akan kompetansesenter er en ideell
organisasjon som bistår arbeids
plasser med å hindre risikofylt
rusmiddelbruk, og tilbyr kurs og
veiledning. Organisasjonen er eid av
NHO, LO og staten. Kilde: Akan.

Unge taper kampen om arbeidsplassene
Mens sysselsettingen faller blant unge, peker pilene oppover for de
eldste i arbeidslivet, ifølge arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk
sentralbyrå (SSB). Fra 2008 til 2015 har sysselsettingsraten gått ned
med 6,6 prosent blant unge i alderen 25–29 år. I den samme
perioden har sysselsettingen blant dem som er i alderen
65–74 år gått opp med 3,6 prosent, skriver Klassekampen.
2016 - 5
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Ledigheten øker
Arbeidsledigheten fortsetter å stige, og veksten overrasker ekspertene. Regjeringen
beskyldes for å undervurdere krisen i norsk økonomi. I statsbudsjettet anslår
regjeringen en arbeidsledighet på 4,5 prosent i 2016. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå
viser et høyere nivå. Justert for sesongvariasjoner var det 4,8 prosent arbeidsledige i
januar i år, viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB.
Siden mai for to år siden har antallet arbeidsledige økt med 47 000 i Norge. I alt står
134 000 personer uten jobb, ifølge SSBs anslag.

Ansetter Knut fremfor Muhammed
Norske arbeidsgivere ansetter oftere
«Knut» enn «Muhammed», selv om
begge er vokst opp i Norge og har samme
utdanning og yrkeserfaring.
– Arbeidsgiverne må se bakenfor fremmede navn og lese hva som faktisk står
i CV-en og i jobbsøknaden, sier
Gunn Elisabeth
Birkelund, professor i sosiologi
ved Universitetet
i Oslo, til
forskning.no.

Hun har ledet et forskningsprosjekt om
diskriminering i arbeidslivet, hvor forskergruppen sendte ut nærmere 1 800
fiktive søknader til rundt 900 utlyste
stillinger i Oslo, Stavanger, Bergen og
Trondheim. 50 prosent av søkerne med
norske navn ble innkalt til intervju, mens
41 prosent av søkerne med pakistanske eller muslimske navn ble innkalt.
Klarest tegn på diskriminering var innen
transport og lagerarbeid, i undervisning,
helse- og sosialarbeid. I andre yrkesgrupper var det ikke forskjeller, og det var ikke
forskjell mellom byene.

Nesten alle innvandrere
250
består norskprøve
84 prosent av kandidatene som gjennomførte prøven vinteren 2015, klarte
elementært nivå eller høyere på skriftlig
prøve, og 90 prosent besto muntlig prøve.
Dermed er målene myndighetene satte
for 2015 nådd, ifølge tall P4 har fått fra
Justis- og beredskapsdepartementet.
Regjeringen vil gi kommunene rett
til å holde tilbake pengestøtte til
innvandrere som ikke består norskprøven
i introduksjonsprogrammet.
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milliarder
kroner i fripoliser
Finans Norge sier omfanget av fripoliser
nærmer seg 250 milliarder kroner. De ber
regjeringen sette ned et hurtigarbeidende
utvalg for å se på hvordan polisene kan
håndteres bedre.
Finansnæringen har lenge bedt myndighetene om å lempe på kapitalkravene
for fripoliser, slik at det blir slutt på å
måtte gi en årlig rentegaranti, bare en
sluttgaranti. Finansdepartementet og
Finanstilsynet ønsker ikke at det skal tas
noen risiko med pensjonspenger, og argumentet for å forlange årlig rentegaranti
har vært at da kan fripolisene flyttes mellom selskapene. @NTB

Virke vil ha flere
midlertidige
Norges mektigste tillitsvalgte tar feil
når de hevder at flere midlertidige
stillinger vil fortrenge faste ansettelser,
mener Virke. En fersk undersøkelse
viser at nesten ni av ti bedrifter
som siden sommeren har ansatt
folk midlertidig, ikke ville besatt de
aktuelle stillingene hvis de måtte gjøre
dem faste.
Undersøkelsen er gjort for Virke
blant norske bedriftsledere etter
at regjeringen senket terskelen for
midlertidige ansettelser. 86 prosent
av respondentene svarer at fast
ansettelse ikke var noe reelt alternativ
for dem. Det var midlertidig jobb
eller ikke jobb i det hele tatt, ifølge
administrerende direktør Vibeke
Hammer Madsen i Virke. @NTB
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Arbeidsledigheten
i Norge
I januar var det 134 000
arbeidsledige, justert for
sesongvariasjoner. Dette
utgjorde 4,8 prosent av arbeidsstyrken, mot
4,6 prosent ved forrige publisering i desember
(onsdag justert opp fra 4,5 prosent).
• I mai 2014 var 3,2 prosent ledige. Antallet
uten jobb har dermed økt med 47 000 siden da.
31 000 av disse var over 24 år.
• Antallet ledige gikk opp med 5 000 personer
fra oktober i fjor til januar i år. Det er innenfor
feilmarginen, men i tråd med trenden.
• Antallet sysselsatte økte med 7 000 fra oktober i
fjor til januar i år. Også det er innenfor feilmarginen.
• Arbeids- og velferdsetaten NAV har sine egne
arbeidsledighetstall. De viste at 3,3 prosent av
arbeidsstyrken var registrert som helt ledige i mars
i år, tilsvarende 89 334 personer.
• NAV-tallene viser en ledighet på 4,7 prosent
i Rogaland, mens 2,2 prosent står uten jobb i
Oppland og Troms.
Kilde: Statistisk sentralbyrås
arbeidskraftundersøkelse, NAV

Besøksforbud
i betent
havnekonflikt
Nor Lines har bedt Nord-Troms tingrett ilegge
fem streikende havnearbeidere og to aktivister
besøksforbud ved kaia på Prostneset i Tromsø.
– Besøksforbud er slikt som blir brukt når man
mishandler andre eller banker kjerringa. Et
besøksforbud på et offentlig område er underlig.
Dette er siste krampetrekning fra Nor Lines, sier
klubbleder for de streikende havnearbeiderne,
Geir Ingebrigtsen, til Klassekampen.
Nor Lines er blitt møtt med over hundre
blokadeaksjoner i den to år lange konflikten
med Norsk Transportarbeiderforbund. De
LO-organiserte havnearbeiderne har vært i streik
siden desember 2013, en sympatiaksjon for å få
på plass tariffavtale i Risavika utenfor Stavanger.

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

Makt og maktbruk
i arbeidslivet
Boken beskriver belønningsmakt, strukturmakt,
legitim makt, relasjonsmakt, konspirasjonsmakt,
tvangsmakt. Hva som er bra med makt, og når
maktbruk blir til maktmisbruk.
Maktbruk er nødvendig for at et samfunn skal
fungere, og for at organisasjoner skal overleve.
Det er hverken galt å øke en bedrifts effektivitet eller å stille krav til
prestasjon, og i de fleste tilfeller er dette en viktig kilde til motivasjon.
Uansett hvilken posisjon du har, er det derfor blitt viktigere å kunne
identifisere og håndtere maktbruk.
Forlag: Universitetsforlaget

Tore Hansen

Det kollektive grunnlag
for individuell velstand
Boken gir en historisk framstilling av velstandsutviklingen, og sammenligninger Norge og andre
vestlige land når det gjelder det økonomiske
omfanget av den offentlige virksomheten. Den redegjør også for
hvilke politiske, økonomiske og sosiale begrunnelser som ligger bak
veksten i offentlig sektor, og hva som har vært de viktigste drivkreftene.
Videre rettes søkelyset mot de sosiale konsekvensene av denne veksten.
Har den bidratt til en utjamning av levekårene og den individuelle
velstand i samfunnet, eller er ulikhetene blitt forsterket?
Forlag: Cappelen Damm

Arne Fanebust

Innføring i arbeidsrett
Arbeidsrett er et rettsområde som berører de
fleste i et moderne samfunn, og boken gir en
praktisk og oversiktlig fremstilling av forholdet
mellom partene i et arbeidsforhold – arbeidsgiver
og arbeidstaker.
Den behandler forholdet mellom den enkelte
arbeidsgiver og arbeidstaker, men går i liten grad
inn på de tariffrettslige sidene. Noen av de emnene som tas opp, er
hvordan arbeidsavtaler inngås, reglene om fast og midlertidig tilsetting,
rett og plikt i arbeidsforhold og arbeidsgivers styringsrett.
Forlag: Universitetsforlaget
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Forskjellsbehandling
mellom innleide og ansatte

Raymond Venås jobbet som
vikar i Manpower for Statens
vegvesen i Tønsberg. Etter at
vikardirektivet ble innført i
2013, fikk han samme lønn
som de fast ansatte, men vikar
byrået nekter å betale ham
lønn i reisetiden, de dagene
han har måttet pendle til Larvik
trafikkstasjon.

Da jeg fikk jobben, ble jeg samtidig
spurt om jeg hadde bil og var villig til å gjøre
tjeneste ved Larvik trafikkstasjon, i likhet med
de ansatte i Tønsberg.

Raymond Venås

Av: Trygve Bergsland og Heidi Hattestein

Det er uenighet mellom vikarbyråene og
arbeidstakerorganisasjonene om hvordan
deler av vikarbyrådirektivet skal forstås.
Parat-advokat Vetle Rasmussen sier det er
flere prinsipielle spørsmål som er uavklart,
men han har på vegne av Venås vunnet
den første rettsrunden i spørsmålet om
innleide har det samme krav på avlønning
i reisetid som ansatte.
Innleide vs. fast ansatte
Vikarbyrådirektivet krever at det innføres
et likebehandlingsprinsipp for utleide
arbeidstakere. Dette prinsippet innebærer at arbeidstakere som leies ut fra
bemanningsforetak, minst skal sikres de
samme betingelser som det ansatte har i
innleieselskapet.
Regjeringen skriver på sine nettsider
at det er viktig å legge merke til at den
innleide skal likebehandles med direkte
2016 - 9
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ansatt i innleievirksomheten, enten
som midlertidig eller som fast ansatt.
Likebehandlingen skal etter loven skje på
områder som arbeidstid, overtid, pauser
og hvileperioder, ferie, fridager, lønn
og utgiftsdekning. Det er bemannings
foretaket som skal sørge for at de utleide
får den likebehandling de har krav på.

jeg hverken fikk etterbetalt eller ville få
betalt det samme som de ansatte i tiden
framover, sier Venås.

fikk timebetalt for den tiden de brukte på
selve reisen, sier Rasmussen.

Spørsmålet i denne saken er derfor om
I tillegg til å nekte utbetaling av lønn
lønn for reisetid er et av de vilkårene
i reisetiden avslo ifølge Venås også
som ikke er gjenstand for likebehandling
Manpower å betale diett. Han
etter loven. Lønnsbegrepet
tok kontakt med Parats advoomfatter ifølge Rasmussen alt
kater og sendte et nytt brev
«vederlag for arbeid», men
Konflikten med Manpower
til Manpower med krav
av praktiske årsaker ikke
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arbeidstidens begynnelse, for så å reise
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stasjonens åpningstid. Det er arbeidsgivers
behov som gjør at de er pålagt å reise
hjemmefra til tjenestestedet i god tid
før arbeidstidens ordinære oppstart.
Venås har derfor utført arbeid, pålagt av
oppdragsgiver, utover ordinær arbeids- og
reisetid til jobben, sier Parat-advokaten.
Rasmussen sier det
ikke er uenighet
om at Venås ville
fått godtgjort
reisetiden, time for
time, dersom han
hadde vært ansatt i
Statens vegvesen og
ikke i Manpower.

foruten bonusordninger av ulike slag, gir
retningslinjer om at lønnsbegrepet har en
vid tolkning.
– Reisetidsordningen i Statens vegvesen gir
økonomisk kompensasjon for en ulempe
med sterk tilknytning til ansettelses
forholdet og utførelsen av arbeidet, nemlig økonomisk
kompensasjon for
Høyesterett sier at vikar- de negative konsebyrådirektivets intensjon er at kvensene av arbeidsgivers behov for at
innleide ikke skal sitte igjen arbeidet utføres på
med mindre kompensasjon for et annet geografisk
sted enn primær
samme arbeid enn det direkte arbeidsstedet,
skriver tingretten.
ansatte har.

Avgjørelsen i tingretten
Tønsberg tingrett har i sin dom gitt Parat
og Venås fullt medhold og beskriver tvisten som et spørsmål om ordningen med
betalt reisetid omfattes av likebehandlingsregelen, eller ikke.
– På hvilken måte lønnen opptjenes,
bør ikke være avgjørende for om likebehandlingsprinsippet skal gjelde, så lenge
det er klart at det dreier seg om vederlag
for arbeid. Lønnen for det arbeid som
arbeidstaker leies inn for å utføre, kan i
innleievirksomheten være basert på resultat eller prestasjon fra den ansattes side.
Det gjelder for eksempel ved akkordlønn
eller provisjonslønn, som kan komme i
tillegg til en viss fastlønn. Dersom dette
er «gjengs» avlønningsform for den type
arbeid arbeidstaker leies inn for å utføre,
vil innleide også måtte avlønnes på grunnlag av en slik ordning, skriver tingretten i
sin dom.
Retten mener videre at forarbeidene
til vikarbyrådirektivet som omfatter
kompetansetillegg og andre faste
personlige tillegg, uregelmessige tillegg for
ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg og
skifttillegg, smusstillegg og risikotillegg,

Kilometergodtgjørelse skal ifølge retten
kompensere for selve merkostnaden knyttet til at arbeidet utføres annet sted enn
primærarbeidsstedet, noe som omfattes av
likebehandlingsreglenes utgiftsbegrep.
– Retten kan ikke se at reisetidsordningen
har noen annen eller mindre nær tilknytning til arbeidet og arbeidsforholdet enn
hva merkostnaden knyttet til reise til sekundærarbeidssted har, skriver de i dommen.
Retten mener videre at reisetidsordningen
er en betydelig økonomisk kompensasjon,
som av de ansatte naturlig oppfattes som
en del av de samlede lønnsbetingelser.
– Det krav Venås har fremmet i saken,
tilsvarer en årlig godtgjørelse på omkring
åtte prosent av lønnen. I tillegg til å være
en viktig del av lønnen er reisetidsordningen også knyttet direkte til arbeidstiden.
Etter rettens syn er det naturlig å betrakte
den reelle effekten av reisetidsordningen
som betingelser knyttet enten opp mot
lønnen eller opp mot arbeidstiden. Retten
har vanskelig for å se at det kan ha vært
lovgivers mening at en ordning som skal
kompensere den ansatte økonomisk, ikke
er knyttet til likebehandlingsprinsippet,
går det fram av dommen.

Manpower anker saken til
lagmannsretten
Advokat Eva Schei fra NHO Service
representerer Manpower i denne saken og
hevdet i tingretten at Venås har sittet igjen
med full kompensasjon for sitt arbeid, på
lik linje med de fast ansatte.
– Reisetid til og fra arbeidet er ikke
omfattet av vikardirektivet. Det er ikke
uvanlig i arbeidslivet at man reiser i
fritiden sin, skriver Schei.
Hun viser til en dom fra Borgarting
lagmannsrett der en polititjenestemann
gjorde krav på reisetid til og fra ulike
oppdragssteder, avvikende fra hans faste
tjenestested.
– Dommen slo fast at dette ikke skal anses
som reisetid, og saken viser at reise som
legger beslag på fritid, ikke dermed gjør
reisetiden til arbeidstid, skriver Schei.
Manpower-advokaten har fått tilbud av
Parat-bladet om å komme med uttalelser
til denne artikkelen, men har takket nei.
– Jeg synes ikke det er riktig å prosedere
saken utenom retten. Hva partene mener
og hvorfor, framkommer av dokumentene
i saken, sier Schei.

Vikarbyrådirektivet
Fra 1. januar 2013 ble det i Norge
innført nye regler i form av «vikarbyrådirektivet» (Europaparlamentsog rådsdirektiv 2008/104/EF om
vikararbeid). EU-landene innførte
dette allerede 5. desember 2011, og
lignende regler ble senere innført i
EØS-avtalen. Stortinget vedtok 12.
juni 2012 lovendringer for å gjennomføre direktivet i Norge. Det ble
vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven samt en
mindre endring i ferieloven.
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TARIFF 2016

Status i årets
lønnsoppgjør
Frontfagsoppgjøret dekker drøyt 30 000 arbeidstakere
i konkurranseutsatt industri. Resultatet av oppgjøret
legger føringer for hvilken lønnsvekst det norske
samfunnet kan tåle, og kommer derfor først.
Av: Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat

Årets oppgjør havnet i mekling, og partene kom til enighet den
3. april etter mer enn 13 timers mekling på overtid. Dermed
avverget man en storstreik i industrien.
Hva ble rammen?
Det ble hverken gitt generelle tillegg eller lavlønnstillegg i dette
oppgjøret. Alle minstelønnssatser og variable tillegg er imidlertid
økt med 2,9 prosent. I tillegg får arbeidstakere omfattet av
Industrioverenskomstens Teko-del* et normallønnstillegg på to
kroner pr. time. Alle tillegg gis med virkning fra 1. april 2016.
Rammen for oppgjøret er beregnet til 2,4 prosent inklusiv
overheng og glidning. De ulike elementene i rammen er
som følger:
Overheng fra 2015–2016:	1,1 prosent som er helårsvirkningen
av lønnstillegg gitt i fjor
Forventet glidning:	1,0 prosent som er lokale
tillegg; herunder lønnstillegg,
ansiennitetsopprykk og lignende
Generelle tillegg:
0,0 prosent
Tekniske endringer:	0,28 prosent regulering av
minstelønn, offshoretillegg og
lignende
Normallønnstillegg Teko:	0,02 prosent, to kroner pr. time. Et
lite tariffområde som gir små utslag
på rammen
I mange virksomheter skal det nå forhandles lokalt om eventuelle
tillegg innenfor denne rammen. Overhenget i den enkelte virk-

somhet kan være både lavere og høyere enn 1,1 prosent avhengig
av størrelsen på tilleggene gitt i fjor og når på året de ble gitt med
virkning fra. Det er den økonomiske situasjonen i den enkelte
virksomhet som skal legges til grunn; herunder bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.
Prisveksten for 2016 er beregnet til 2,5 prosent og er det man
må få i lønnstillegg (inklusiv overheng og glidning) dersom
man skal opprettholde kjøpekraften. Dette mener Parat er et
minimum i årets oppgjør.
Pensjon
Pensjon var et av de vanskeligste temaet i oppgjøret, og en
endelig løsning vil ligge noe fram i tid. Ved tariffoppgjøret
2014 ble Parat og Norsk Industri enige om å nedsette et utvalg
tilsvarende det som var avtalt mellom Fellesforbundet og
Norsk Industri.
Basert på lov om innskuddspensjon og uten økte pensjons
kostnader eller balanseføring ble partene enige om å utrede
følgende forhold:
1.	At arbeidstagerne gjennom etablering av ulike ordninger kan
få medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av
pensjonsmidlene
2.	Ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte
3.	Konsekvensene for allerede etablerte ordninger
4.	Mulighetene for den enkelte arbeidstaker til på individuelt
grunnlag å betale inn til egen pensjon
5.	Vurdere eventuelle lovendringer

* Teko omfatter arbeidstagere i norske tekstil-, konfeksjons-, sko- og sportsutstyrsbedrifter.
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Norsk Industri, Fellesforbundet og Parat valgte å bestille hver
sin utredning. Vårt hovedmål var særlig knyttet til hvordan en
pensjonskonto kan kombineres med hensiktsmessig plassering og
forvaltning av pensjonsmidlene.

Status for oppgjør
i andre sektorer

Tariffoppgjøret 2016
Basert på utredningene ble Parat og Norsk Industri den 27.
januar 2016 enige om å foreslå at arbeidstaker skulle gis
mulighet til å etablere en individuell pensjonskonto og selv
bestemme leverandør. Dette tilsvarer hva Fellesforbundet og
Norsk Industri var blitt enige om.

Spekter
YS Spekter og Spekter kom 6. april til enighet om resultatet på
A-delen. Resultatet er på linje med frontfaget. De lokale parter
har nå gjennomført forhandlinger på B-delsoverenskomstene.
Resultatene godkjennes deretter i sentrale avsluttende forhandlinger mellom YS Spekter og Spekter. Tidspunktet for forhandlinger på område 10 – Helse er ikke fastsatt, men gjennomføres
som regel etter at oppgjøret i stat og kommune er avsluttet.

Basert på Parats tariffpolitiske dokument og resultatet
av de utredninger som var gjort, fremmet både Parat og
Fellesforbundet krav ved årets oppgjør om
• tariffesting av pensjon
•	rett til pensjonsopptjening uten avkortning av første G i
pensjonsgrunnlaget
•	rett til pensjonsopptjening i små stillingsbrøker og i korte
ansettelsesforhold
Videre ble det presisert at pensjonsordningene bør organiseres på
en mer kostnadseffektiv og samordnet måte enn i dag.
Samtlige krav ble avvist under henvisning til NHO-representant
skapets vedtak der det heter: «NHO-fellesskapet vil avvise ethvert
krav om innføring av nye pensjonsrettigheter gjennom lovgivning
eller tariffavtaler. Det gjelder både nivå og organisering.»
Løsningen ble brev fra regjeringen til Riksmekleren der de gjør
det klart at regjeringen stiller seg positiv til å utrede behovet for
å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjoner
i privat sektor. Utredningsarbeidet vil også omfatte spørsmålet
om arbeidstaker bør få adgang til å opprette en personlig
pensjonskonto, slik Parat har gått inn for.
Videre skal utredningen omhandle arbeidstakers adgang til
individuell tilleggssparing og spørsmål knyttet til håndtering av
pensjon ved jobbskifte. I brevet fremgår det at også spørsmål
knyttet til opptjening av pensjon fra første tjente krone skal
vurderes. Forhold knyttet til alder og stillingsbrøk kan utredes.
Formen på utredningsarbeidet skal avtales nærmere med partene
i arbeidslivet.

Offentlig sektor
Oppgjøret for Parats medlemmer i stat og kommune startet 12.
april. Forhandlingsfristen er klokken 24.00, 30. april, og en
eventuell mekling vil ha frist til klokken 24.00, 26. mai.
Tjenestepensjon er for offentlig sektor et av de store og
vanskelige temaene ved årets oppgjør. Det forventes at partene
blir enige om overordnede rammer og prinsipper for framtidig
tjenestepensjon både i stats- og kommuneoppgjøret.
I kommunal sektor vil Parat konsentrere seg særskilt om
områder knyttet til justeringer og utjamninger mellom
ulike ansiennitetsnivåer, etter at man i mai 2015 gikk over
fra minstelønnsnivåer til et garantilønnssystem. I tillegg er
det fremmet krav om økning av lønnen for fagarbeidere
sammenlignet med ufaglærte.
Når det gjelder lønn, er det for Parats medlemmer i staten blant
annet fremmet krav om generelt tillegg samt utjamning av
etterslepet i forhold til industrifunksjonærer. I tillegg kreves det
avsetning til lokale forhandlinger.
Følg utviklingen på parat.com
I Parats forhandlingskalender for 2016 som du finner på
parat.com, kan du følge oppgjøret på de ulike tariffavtalene
og se om forhandlingene har startet, er avsluttet, eller om
oppgjøret har gått til mekling og eventuell streik. Datoer og
status blir oppdatert løpende og så snart de er fastsatt. Du
kan få mer informasjon ved å gå inn på din tariffavtale under
«Tariffoppgjøret 2016» eller ved å logge deg inn på «Min side».
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Det nye styret i Parat NIBIO består av: Anja P. Ahlstrøm som hovedtillitsvalgt og leder av styret (Ås), Robert Nybråten som er nestleder (Apelsvoll),
Kari Stuveseth som styremedlem (Ås), Kjetil D. Fadnes som styremedlem (Ås), Henk Maessen som styreleder (Særheim/Klepp), Torill Hagen er
hovedtillitsvalgt i Kimen og vara styret, mens Christina Sogge er 2. vara til styret. Foto: Vetle Daler.

Stafo Landbruk inn i Parat
I mars i år ble Stafo Landbruk en del av Parat i forskningsinstituttet
NIBIO. Tidligere hovedtillitsvalgt i Stafo Robert Nybråten sier de
først skrev en intensjonsavtale med Delta, men fant Parat mer
interessant.
Av: Vetle Daler

Den nye medlemsgruppa «Parat NIBIO
og Kimen» ble etablert på Gardermoen i
mars og består av medlemmer fra NIBIO
(Norsk institutt for bioøkonomi) og
Kimen Såvarelaboratoriet. Anja Pangård
Ahlstrøm er valgt som hovedtillitsvalgt
og styreleder for den nye gruppa, med
Robert Nybråten som nestleder.
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Bredt spekter av medlemsgrupper
Stafo Landbruk var tidligere en del av
YS-forbundet Stafo (Statstjenestemanns
forbundet), der flere medlemsgrupper nå
har funnet nye moderorganisasjoner.
Ahlstrøm sier at samarbeidet mellom de
to gruppene fungerer veldig bra.

– Etter at Stafo Landbruk bestemte seg
for å komme til oss i Parat, har vi smeltet
sammen ganske kjapt. Det er hyggelig at
Stafo Landbruk valgte Parat, sier hun.
Den nye medlemsgruppen består av en
rekke ulike yrkesgrupper i NIBIO, alt fra
administrerende direktør til ingeniører og
kantinepersonell.
NIBIO ble opprettet 1. juli 2015 som
en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt
for landbruksøkonomisk forskning
(NILF) og Norsk institutt for skog og
landskap. I tillegg kommer Kimen, som

Savnhovd
Holt

er et kompetansesenter på frøkvalitet og
frøanalyser.

Bodø

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Flere av virksomhetene er samlet på Ås i
Akershus, men med avdelinger over hele
landet.
Ahlstrøm sier det er mange utfordringer
som må løses i tiden framover.
– Fusjonsprosessen har tatt mye tid for oss
tillitsvalgte Nå jobber jeg i en sammensatt
gruppe bestående av ledelse og tillitsvalgte
som skal avdekke avdekke eventuelle
lønnsforskjeller i de tre opprinnelige
instituttene. Gruppen jobber også med
lønnspolitikk, kravskjema og forhandling,
sier Ahlstrøm.

Forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon,
miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og
samfunnsøkonomi.

Økt størrelse gir mer makt
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud ønsker
den nye medlemsgruppa velkommen
i organisasjonen.
– All honnør til medlemmene i Parat
NIBIO og Stafo Landbruk som nå har
slått seg sammen til en medlemsgruppe
i Parat, sier han.

Kimen Såvarelaboratoriet

Skjæggerud mener det er viktig at små
grupper slår seg sammen for å bli større
og sterkere.
– Disse går i front for endringer
jeg håper det vil skje mer av i norsk
fagbevegelse i tiden som kommer. Det
er nødvendig å samle forhandlingskraft
i større grupper slik arbeidslivet utvikler
seg. Norsk fagbevegelse er altfor
fragmentert og er organisert på en
måte som gir spillerom for krefter
som har andre interesser enn oss på
arbeidstakersiden, sier Parat-lederen.

•	Opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og
landskap.
•	Eies av Landbruks- og matdepartementet.
•	Hovedkontor på Ås i Akershus.
Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo.

Norsk kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser og nasjonalt
referanselaboratorium på såvareanalyser.
•	Etablert 1. juli 2004. Tidligere ble oppgavene ivaretatt av Frøkontrollen
som var en del av Landbrukstilsynet, senere Mattilsynet.
•	Aksjeselskap eid av staten ved Landbruks- og matdepartementet
(51 prosent), Felleskjøpet Agri (34 prosent) og Strand Unikorn (15
prosent).
Virksomheten er etablert på Ås i Akershus.

Anja P. Ahlstrøm og Robert Nybråten
skal jobbe sammen i tiden fremover.
Foto: Vetle Daler.

Alle bidrag som trekker i retning av
større grupper, er ifølge Skjæggerud
velkomne i Parat.
– Parat ønsker å bli større, og
det at denne Stafo-gruppen har
valgt oss, er et bevis på at vi er
en attraktiv arbeidstakerorganisasjon. Jeg ønsker medlemmer
og tillitsvalgte i den nye medlemsgruppen lykke til videre og er helt
sikker på at de vil bli tilfredse som
medlemmer i en kraftfull organisasjon som Parat, sier han.
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Uførepensjon i utakt
med Grunnloven
Olga Riudor Pons har vært delvis ufør i mange år, men har jobbet mer enn legens anbefaling.
Statens pensjonskasse (SPK) har garantert Pons og andre minimum 66 prosent av lønnen
som pensjon. Nå viser det seg at hun er blitt holdt for narr av staten.
Av: Trygve Bergsland

Pons (57) har hatt løpende uførepensjon
fra Statens pensjonskasse fra 1995, men
har hele tiden jobbet mellom 40 og 60
prosent. Hun kunne med støtte fra lege
ha valgt å bli helt ufør, men har kjempet
for å stå i en deltidsstilling.
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Garantier uten innhold
Parat-advokat og pensjonsekspert,
Andreas Moen, opplyser at helt fra Pons
opprettet medlemskap i Statens pensjonskasse 1992, har hun vært omfattet av en
lovfestet garanti som gjorde at dersom

hun ble ufør i framtiden, ville hun minst
få utbetalt 66 prosent av lønnen. Pons
har flere ganger fått dette bekreftet både
skriftlig og muntlig.
– Dette gav meg stor trygghet og ønske
om å jobbe så mye og i så mange år som

mulig i min jobb med innkjøp og logistikk
på Oslo universitetssykehus, selv om jeg
har vært alvorlig syk, sier Riudor Pons.
Melding fra Statens pensjonskasse om
endring av pensjonen kom som et sjokk
på Riudor Pons.
– Jeg har gått fra å være midlertidig til
permanent ufør, men det er ikke noe som
har endret seg med hensyn til jobb eller
grad av uførhet. Allikevel fører endringen
i regelverket til at månedlig utbetaling fra
Statens pensjonskasse har blitt redusert fra
6196 kroner til 1744 kroner, noe jeg ikke
kan leve av, sier en fortvilet Riudor Pons.
Hun mener de som har laget disse
nye reglene, ikke kan ha forstått
konsekvensene av regelendringen.
– Jeg har basert min økonomi på statens
garantier. Endringen føles veldig urettferdig, og jeg straffes for å ha forsøkt å jobbe
mest mulig. Jeg har i alle år betalt inn penger til Statens pensjonskasse i den tro at jeg
var garantert 66 prosent av inntektsgrunnlaget i pensjon. Når staten gir skriftlige og
muntlige garantier, er det naturlig å tro på
det, men fakta er at de har tatt fra meg en
vesentlig del av pensjonen, og jeg får i realiteten langt under 50 prosent av inntektsgrunnlaget istedenfor de 66 prosentene jeg
var blitt lovet, sier Riudor Pons.
Konsekvensene ved innføring av
nye uføreregler
Problemene til Pons oppsto ifølge Paratadvokaten da Stortinget vedtok nye
uføreregler som ble innført i 2015.
– Pons har fått beregnet uføretrygd
etter et nytt regelverk og overgang fra
arbeidsavklaringspenger til uføretrygd.
Uførepensjon Pons mottok fra Statens
pensjonskasse, ble med de nye reglene
redusert med 72 prosent som følge av
overgang fra arbeidsavklaringspenger til
uføretrygd i NAV. Pons har gjennom disse
regelendringene fått redusert de samlede
årlige ytelsene fra Statens pensjonskasse
og NAV med nær 30 prosent, noe som er
helt uakseptabelt, sier Moen.
Uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor ble lagt om fra

1. januar 2015, fra å være en bruttogaranti på 66 prosent til et netto tillegg til
uføreytelsene fra NAV. De som var uføre
ved overgangen til nytt regelverk 1. januar
2015, ble ivaretatt ved at uførepensjonen
ble akkurat den samme som før i kroner
og øre etter overgang til nytt regelverk.
– Årsaken til at hun kommer dårlig ut etter
nytt regelverk, er i utgangspunktet den lave
uføretrygden fra NAV, som beregnes på
grunnlag av inntekten i redusert stilling.
Pons straffes med andre ord både for å ha
jobbet lenge som delvis ufør, og som følge
av nytt regelverk. Hadde hun akseptert å
bli helt ufør tidligere, ville hun fått utbetalt
full pensjon i dag, sier Parat-advokaten.
Han sier de gamle reglene i Statens
pensjonskasse med en garanti på 66 av
sluttlønn gjorde at pensjonskassen tidlig
ere utbetalte mellomlegget mellom hva
man fikk av NAV, og opp til garantien.
– Fra 1. juni 2015 får Pons lite fra både
NAV og pensjonskassen. Oppsummert
er Pons fratatt en lovfestet garanti på 66
prosent av sluttlønn, sier Moen.
Statens pensjonskasses skiver i sitt tilsvar
at de ikke skjønnsmessig kan fastsette
pensjonsrettigheter utover hva de har
hjemmel for i dagens lovverk. I et brev
til Trygderetten, datert 22. januar i år,
erkjenner de at endringene i regelverket
medfører inngrep i en etablert rettighet
som Pons har innrettet seg etter, og at
endringen får negative økonomiske
konsekvenser for henne, men at det ikke
er opp til Statens pensjonskasse å vurdere
grunnlovsmessigheten av lovendringer.
Regler i strid med Grunnloven
Konsekvensene av regelendringene er
ifølge Moen grunnlovsstridige.
– Parat mener konsekvensene Pons utsettes
for strider mot Grunnloven, og vi tar nå
saken til Trygderetten. Statens pensjonskasse er ikke villig til å endre vedtaket, selv
om de erkjenner at lovendringen medfører
et inngrep i en etablert rettighet.
Moen sier saken nå skal opp for
Trygderetten, men viser til at Høyesterett
i flere saker har tatt stilling til grunnlovs-

vernet mot ulike lovers tilbakevirkende
kraft, både overfor trygderettigheter og
offentlig tjenestepensjon.
– Det er rettspraksis på at det ved inngrep
i trygderettigheter må vurderes om
inngrepet har virkninger som er «klart
urimelig eller urettferdig». Samtidig er
det også slik at offentlig tjenestepensjon
har sterkere vern enn trygderettigheter.
Justisdepartementets lovavdeling har også
vurdert denne type spørsmål for offentlig
ansatte og skriver at det er mye som taler
for at uførepensjonen har et grunnlovsvern
som iallfall er sammenlignbart med det
som gjelder for alderspensjon, sier han.
Etterlyser ansvarlige politikere
Riudor Pons er ikke den eneste som taper
pensjon på grunn av de nye samordningsreglene mellom Statens pensjonskasse og
NAV. Dagbladet skrev i november om en
lignende konsekvens av uførereformen,
som har rammet flere tusen offentlig
ansatte i stillinger med særaldersgrenser.
Tidligere arbeids- og sosialminister Robert
Eriksson lovet den gang å rydde opp
i problemet.
Parat-advokaten sier det i ettertid har blitt
ryddet opp i dette problemet, men at det
fortsatt er problemstillinger som ikke er
løst.
– I tillegg til å ta saken opp i rettssystemet
må vi også få politikerne på banen. Det er
de som har vedtatt disse nye lovene som
åpenbart rammer utsatte grupper svært
hardt, sier Moen.
Parat-bladet har sendt Arbeids- og
sosialdepartementet spørsmål om de er
kjent med at det fortsatt er uføre som
rammes kraftig av regelendringen, og
om det foreligger planer for å rette opp
disse utilsiktede skjevhetene slik tidligere
arbeidsminister har lovet.
Seniorrådgiver i Arbeids- og sosial
departementet, Morten Dagre, skriver
at de følger effektene av uførereformen
løpende og vurderer behov for justeringer
dersom det skulle oppstå utilsiktede
virkninger, og at den aktuelle saken for
tiden er til vurdering i departementet.
2016 - 17

OVERVÅKNING

Arbeidsgivers
innsynsrett
Et stort antall norske arbeidstakere benytter daglig e-post, chatteprogrammer og andre
meldingstjenester, i tillegg lagres det personlig informasjon på PC-er og smarttelefoner
som er betalt av arbeidsgiver.
Av: Lene Liknes Hansen, advokat i Parat

Se så for deg dette: Arbeidsgiver overvåker
kommunikasjonen din på e-post, chat
og personlige områder på jobben – leser
gjennom alt du skriver, både til kolleger,
venner og familie.
Alt dette gjør arbeidsgiver uten at du vet
det. Er dette greit, lurer du kanskje på.
Svaret er som utgangspunkt nei; arbeidsgiver kan ikke på generelt grunnlag kontinuerlig overvåke ansatte, men dette betyr
ikke at du er vernet mot at arbeidsgiver
gjennomfører innsyn i konkrete tilfeller.
Retten til privatliv
Den europeiske menneskerettsdomstolen
(EMD) har nettopp behandlet en sak om
rett til innsyn i chatteprogrammer.
En ingeniør i Romania ble sagt opp fra
sin stilling fordi arbeidsgiver, gjennom
overvåking av den ansattes bruk av et
chatteprogram, hadde blitt kjent med at
den ansatte hadde brukt chatteprogrammet til privat korrespondanse med sin
bror og forlovede. Chatteprogrammet
var ment å skulle brukes til dialog med
kunder, og det forelå interne retnings
linjer som fastslo at bruk av datamaskiner,
telefoner og lignende ikke skulle brukes til
personlige formål.
Arbeidstakeren gikk til sak mot arbeidsgiver for å få oppsigelsen kjent ugyldig og
ulovlig, men tapte. Han anket så saken til
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menneskerettsdomstolen med påstand om
at hans rett til privatliv, herunder korrespondanse, var krenket ved at den private
chatteloggen ble vektlagt som bevis i hans
oppsigelsessak. Menneskerettsdomstolen
konkluderte med at det ikke var skjedd
noe brudd på den ansattes menneske
rettigheter – arbeidsgivers overvåking
av chatteloggen var ikke en krenkelse
av retten til privatliv, og det var greit at
rumenske domstoler i oppsigelsessaken
aksepterte at chatteloggen ble fremmet
som bevis.
– Hva betyr dette for norske arbeidsgiveres
innsynsrett?
Regelverket i Norge
Avgjørelsen i menneskerettsdomstolen har
skapt debatt i Norge, og det har vært diskutert om avgjørelsen medfører at arbeidsgivere i Norge kan overvåke ansattes e-post,
chat og lignende. Datatilsynet har svart på
dette spørsmålet og sier at arbeidsgiver ikke
kan overvåke ansattes e-post, chat og lignende elektronisk kommunikasjon.
Personopplysningsforskriften kapittel ni
har regler om arbeidsgivers rett til innsyn
i arbeidstakers e-postkasse med videre.
Arbeidsgivere må følge dette regelverket.
Kapittelet stiller strenge regler til hva
arbeidsgiver kan foreta innsyn i, når

arbeidsgiver kan foreta innsyn, og på hvilken måte et eventuelt innsyn skal foregå.
Norske arbeidsgivere har ikke anledning
til å fastsette instruks eller inngå avtale
om arbeidsgivers innsynsrett som avviker
fra personopplysningsforskriften.

Hva har arbeidsgiver rett til å gjennomføre innsyn i?
Arbeidsgiver har rett til å kreve innsyn i
arbeidstakers e-post som arbeidsgiver har
stilt til arbeidstakers disposisjon til bruk i
arbeidet ved virksomheten. Dette gjelder
altså den e-postkasse man bruker på
arbeid, og inkluderer ikke en personlig
e-post (for eksempel personlige Gmaileller Hotmail-konto som er opprettet
uavhengig av arbeidet).
Arbeidsgiver har samme rett til innsyn i
arbeidstakers personlige område i arbeidsgivers datanettverk og andre elektroniske
kommunikasjonsmedier eller utstyr, i
form av PC, smarttelefon og nettbrett.
Forutsetningen er at utstyret er stilt til
disposisjon av arbeidsgiver for bruk i
arbeidet. Innsynsretten gjelder også for
slettede opplysninger fra nevnte områder
som fortsatt finnes lagret på sikkerhets
kopier eller lignende som arbeidsgiver har
tilgang til.
Utstyr man selv eier, faller utenfor hva
arbeidsgiver kan foreta innsyn i.

Når kan arbeidsgiver kreve innsyn?
Arbeidsgiver har ikke rett til løpende å
overvåke ansattes databruk. Innsyn må
være nødvendig, og det må foreligge
en saklig grunn for innsynet. Person
opplysningsforskriften oppstiller to
tilfeller for når innsyn er lovlig. Dette er:
1. «når det er nødvendig for å ivareta
den daglige driften eller andre berettigede
interesser ved virksomheten».
eller;
2. «ved begrunnet mistanke om at arbeids
takers bruk av e-postkassen medfører
grovt brudd på de plikter som følger av
arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for
oppsigelse eller avskjed».
Alternativ 1) er typisk relevant ved
ansattes fravær hvor tilgang til e-post eller
annen kommunikasjon er nødvendig for
å svare kunder, følge opp saker, unngå
oversittelse av tidsfrister, hente sentrale
kontrakter og lignende. Kan man få
informasjonen på annen måte enn ved
innsyn, vil som hovedregel innsyn ikke
være tillatt. Det minst inngripende tiltak
skal velges.

konkurrerende virksomhet, mistanke om
trakassering av kolleger, mistanke om sending av spam eller krenkende korrespondanse til kunder og lignende. Mistanken
må være reell.

Hvordan skal innsyn gjennomføres?
Om vilkårene for innsyn er oppfylt, må
arbeidsgiver følge en konkret prosedyre
i forbindelse med gjennomføringen av
innsynet.
Hovedregelen er at arbeidstaker skal
varsles og få anledning til å uttale seg
før arbeidsgiver gjennomfører innsyn.
Arbeidsgiver skal i denne forbindelse
begrunne hvorfor vilkårene for innsyn er
til stede, i tillegg til å orientere arbeidstaker om de rettigheter arbeidstaker har.
Arbeidstaker skal videre gis anledning til å
være til stede når innsynet blir gjennomført, og har også rett til å bli bistått av
tillitsvalgt eller annen representant. Dette
gjelder imidlertid «så langt som mulig»,
noe som betyr at reglene kan fravikes om
det ikke er tid
eller mulighet for
arbeidsgiver
til å gjennomføre

Alternativ 2) er av mer alvorlig karakter
sammenlignet med alternativ 1. Terskelen
for innsyn etter dette alternativet er høy.
Eksempler på tilfeller som kan begrunne
innsyn, er mistanke om fildeling eller
nedlasting/formidling av barnepornografisk materiale, mistanke
om oppstart av

Lene Liknes Hansen viser til Datatilsynets uttalelse om at arbeidsgiver ikke
kan overvåke ansattes e-post, chat og lignende elektronisk kommunikasjon.

de ulike stegene i prosessen. Typisk vil
dette være aktuelt dersom varsel om innsyn medfører en risiko for at arbeidstakeren vil rekke å fjerne sentrale bevis i saken
– for eksempel slette dokumenter som
kan bevise at den ansatte har drevet med
ulovlig fildeling.
Dersom arbeidsgiver har foretatt innsyn
uten forhåndsvarsel, skal arbeidsgiver
skriftlig underrette arbeidstakeren om
innsynet straks dette er gjennomført.
Underretningen skal inneholde en
begrunnelse for hvorfor arbeidsgiver
mener vilkårene for innsyn er oppfylt, i
tillegg til en redegjørelse for arbeidstakers
rettigheter. I tillegg skal underretningen
inneholde opplysninger om hvilken
metode for innsyn som ble benyttet,
hvilke e-poster eller andre dokumenter
som ble åpnet, og resultatet av innsynet.
Innsyn må gjennomføres på en slik
måte at dataene så langt som mulig ikke
endres, og at frambrakte opplysninger kan
etterprøves.
Dersom innsyn i e-posten eller lignende
viser at det ikke foreligger dokumentasjon
som arbeidsgiver har rett til innsyn i, skal
e-postkassen og dokumenter straks lukkes.
Eventuelle kopier skal slettes.
Opphør av arbeidsforholdet
Personopplysningsforskriften har en egen
bestemmelse om sletting av e-post og
lignende når arbeidsforhold opphører.
Da skal arbeidstakers e-post og andre
elektronisk kommunikasjonsprogrammer
avsluttes, og innhold som ikke er
nødvendig for den daglige driften av
virksomheten skal slettes innen rimelig
tid. Parat anbefaler at den ansatte selv
rydder i e-post, chatteprogrammer,
PC og lignende før fratredelse.
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Sigrun Vågeng vil få flere i jobb
Arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Sigrun Vågeng, besøkte
i april landsmøtet til Parat NAV. Hun ønsker at alle skal
bidra når NAV nå skal jobbe for å få flere i arbeid, og
mener Parat som en stor fagforening må være med på å
utvikle NAV videre.
Av: Vetle Daler

Vågeng sier NAV skal være en arbeidsplass der folk trives, utvikler
seg og føler at de gjør en forskjell for folk. Hun legger stor vekt på
viktigheten av et godt samarbeid med de tillitsvalgte.
– Vi må ha gode samtaler med de tillitsvalgte, og samarbeidet må
føre til at organisasjonen flytter seg framover. Vi må forplikte oss
som ledere, og dere må forplikte dere som tillitsvalgte,
sier hun.
NAV står overfor mange utfordringer, og Vågeng
trekker fram sykefravær og situasjonen knyttet til
flyktninger og asylsøkere.
– Aldri har det noen gang vært så stort
behov
for oss, gitt at vi kan være den
gode aktøren i arbeidsmarkedet vi ønsker å være. Hvis vi
skal klare disse utfordringene, må
vi stå sammen. Vi må være stolte
av det vi gjør, og vi må være glade for
samfunnsoppdraget vårt, sier Vågeng.
Sigrun Vågeng. Foto: Vetle Daler.

Parat-lederen sammen med kunnskapsmin
isteren og
kommunalministeren. Foto: Trygve Berg
sland.

Samfunnskontrakt for flere
læreplasser
Regjeringen og partene i arbeidslivet signerte i
april en ny samfunnskontrakt for nye læreplasser.
Parat-leder og nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud,
sier Norge vil trenge mange dyktige fagarbeidere i
årene som kommer.
Skjæggerud signerte den nye samfunnskontrakten på vegne
av YS sammen med Kunnskapsdepartementet, Kommunalog moderniseringsdepartementet og partene i arbeidslivet.
– Ni tusen ungdommer sto i 2015 uten læreplass. Dette
er hverken bra for den enkelte eller for samfunnet som
helhet. Derfor er det viktig at partene løfter dette fram på
dagsordenen og forplikter seg gjennom samfunnskontrakten, sier Skjæggerud.
Fakta
75 600 elever har søkt om plass på videregående skole fra
høsten. 47 prosent har søkt yrkesfag, mens 53 prosent har
søkt studieforberedende program.

Fri flyt av utenlandsk arbeidskraft i norsk og europeisk luftfart
I et høringsnotat åpner Samferdselsdepartementet for å gi flypersonell utenfor EU rett til uhindret grensepassering. Parats nestleder Vegard Einan sier
dette vil få umiddelbare konsekvenser for norske arbeidsplasser, og etterlyser
en grundig konsekvensutredning.
Samferdselsdepartementet har sendt
ut høringsnotatet «Høringsnotat om
globalisering og økt konkurranse i sivil
luftfart», der de vil gjøre endringer i
utlendingsforskriften slik at flypersonell
får rett til enklere grensepassering
uavhengig av hvor flyet er registrert.
Etterlyser sikkerhetsaspektet
Einan viser til at myndighetene ikke har
noen kontroll med flypersonell utenfor EU.
– For norsk- og europeisk ansatte er
det krav om utfyllende politiattest der
samtlige sjekkes minst fem år tilbake i tid.
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Departementet vil nå åpne grensene for
flypersonell man ikke har noen kontroll
over. Ifølge departementet selv er det
ikke krav om politiattest, ingen kontroll
med bakgrunn eller rulleblad, og ansatte
fra land utenfor EU kan fritt oppholde
seg og jobbe med flygninger ut og inn av
Norge i tre måneder av gangen uten noen
kontroll, sier Einan.
Einan sier en endring av utlendingsforskriften vil føre til at norsk, nordisk og
europeisk flypersonell vil bli byttet ut med
billigere arbeidstakere fra eksempelvis Asia.

Vegard Einan. Foto: Parat/Norwegian.

– Norske myndigheter har i dag ikke
kontroll på bruk av innleid personell fra
EØS-området, og det er nær totalt fravær
av tilsyn og håndheving av gjeldende lover
og regler. Disse arbeidstakerne vil fritt
kunne benyttes til flygninger inn og ut av
Norge, i tillegg til innenlands flygninger i
Sverige og Danmark, sier han.

AKTIVE PARAT

Dramatisk økt ledighet

Parat-lederen sier
han vil avvente mer
seriøse undersøkelser
for å trekke noen
som helst konklusjon
av endringene i
arbeidsmiljøloven.
– Det undersøkelsen Hans-Erik Skjæggerud.
Foto: Parat
til Virke imidlertid
viser, og som de selv erkjenner, er at 14
prosent av de som nå er tilsatt midlertidig,
kunne vært ansatt fast, sier Skjæggerud.

Arbeidsledigheten øker, og unge under 24 år rammes hardt. Parat-leder HansErik Skjæggerud sier dette er bekymringsfullt. Han mener også at økt bruk av
midlertidig ansatte er problematisk.
Justert for sesongvariasjoner var det ifølge
tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 4,8
prosent arbeidsledige i januar i år. På to år
har tallet på arbeidsledige gått opp med
47 000, der 16 000 av disse er under 24 år.

En fersk undersøkelse fra Virke viser
at nesten ni av ti bedrifter som siden
sommeren har ansatt folk midlertidig,
ikke ville besatt de aktuelle stillingene hvis
de måtte gjøre dem faste.

134 000 ledige
SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) har
vist en gradvis økning i ledigheten, fra 3,2
prosent i mai 2014 til 4,8 prosent i januar
i år.
– Den stigende ledigheten bekrefter at
norsk arbeidsliv er inne i en omstilling
som krever mye av dem som nå har blitt
arbeidsledige, samtidig som økt arbeidsledighet også påvirker bedriftene og ansatte
som fortsatt er i arbeid, sier Skjæggerud.

86 prosent av respondentene svarer
at fast ansettelse ikke var noe reelt
alternativ for dem. Det var midlertidig
jobb eller ikke jobb i det hele tatt,
ifølge administrerende direktør Vibeke
Hammer Madsen i Virke.
– Undersøkelsen viser at det arbeids
takerorganisasjoner lenge har hevdet, er
helt feil. Nå må de slutte å holde igjen.
Dette handler om å gi folk muligheter,
sier Madsen til NTB.
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Nå lukkes døra
på Frogner
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Olga Riudor Pons

Ferietid og ferieloven
Forskjellsbehandling

Manpower nekter å betale
Venås lønn i reisetiden,
slik fast ansatte får på
samme arbeidsplass.
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Verdien av kunnskap
og erfaring i staten
pensjon som blir brutt.
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s. 8
s. 16

arbeidsgiver i e-post,

beløp i måneden chatteprogrammer og andre
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Tallene fra beregningsutvalget
viser også økt forskjell mellom
heltidsansatte kvinner og menns lønn
fra 2014 til 2015. Når en inkluderer
deltid, var lønnsforskjellene om
lag uendret. De siste ti årene er
lønnsforskjellene mellom
kvinner og menn
redusert med 1,5
prosentpoeng.

Turid
Svendsen.
Foto: Trygve
Bergsland.

Forhandlingssjef i Parat, Turid
Svendsen, sier det i tiden framover
fortsatt må gjøres en jobb med å heve
kvinners lønn.
– Jeg er ikke fornøyd med at
forskjellene kun har blitt redusert
med 1,5 prosentpoeng de siste ti
årene, sier hun.
Det tekniske beregningsutvalget
(TBU) har som oppgave å legge til
rette for at partene i arbeidslivet og
myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk
økonomi og består av representanter
fra hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, i tillegg til
representanter fra regjeringen.

Tordis Klausen

s. 12

og lindrer nød hver eneste dag
Leger uten grenser redder livStaten
bryter gitte garantier
Arbeidsgivers
du også
Det kan
Statens
pensjonskasse
(SPK)gjøre!
innsynsrett
i krig, kriser og katastrofer.har
gitt garantier knyttet til
Hvilken innsynsrett har

Antall fylker og
kommuner
Landets 19 fylker
skal reduseres til 10 regioner,
og dagens 428 kommuner vil
bli færre.

1

Ny kvikksølvseier
i Høyesterett

Den smertelige
sannheten

Overetablering fører
til oppsigelser

Urovekkende
resultatene etter
NRKs stikkprøvekontroll
om rådgivning i apotek. s.
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Konkurransen mellom
apotekene, har ført
til
overetablering. Nå
kommer oppsigelsene.
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Fremtidig kompetansebehov
Tannhelsetjenesten er i
utvikling og det vurderes hvilke
egenskaper og utdanning vi skal
satse på i fremtiden.

s. 10

Apotekteknikerne
på
sidelinjen
s. 24

Mange sterke reaksjoner
på
at den nye apotektjenesten
kun skal gjennomføres
av farmasøyter.
s. 16

Tortur, overgrep
og odontofobi

Krevende tannhelse
for flyktninger

Ifølge Helsedirektoratet er
fylkeskommunen ansvarlig for
å gi nødvendig tannhelsehjelp.

s. 20

TOO-teamet i Østfold
hjelper pasienter
tilbake i tannlegestolen.

s. 18
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Kvinners lønn i 2015 utgjør 86,1
prosent av menns lønn.

Medlemsblad for
Farmasiforbundet

Parat
Boks 9029 Grønland
0133 OSLO

nød hver eneste dag
Leger uten grenser redder liv og lindrer
også gjøre!
i krig, kriser og katastrofer. Det kan du

I de største forhandlingsområdene
varierte årslønnsveksten fra 2,5 til 3,3
prosent. Innen bank- og forsikring er
veksten beregnet til 4,2 prosent.
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foto: yoanis Menge/leger uten grenser

Lønnsveksten var i gjennomsnitt tre prosent i 2015. Det viser de
endelige tallene fra Det tekniske beregningsutvalget som ble lagt
fram i april. Tallene viser også at det fortsatt er stor forskjell på
menns og kvinners lønn.

Parat
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TBU om lønnsveksten

Han mener det er opplagt at en som er
arbeidsledig, vil velge en midlertidig jobb
framfor fortsatt ledighet.
– Problemet er at flere av de midlertidige
jobbene dekker et fast behov bedriftene
har for arbeidskraft, og at de som ansettes,
burde få fast jobb. Det kan ikke være tvil
om at det er bedriftseierne som profitterer
på å tilsette midlertidig framfor fast, sier
Skjæggerud.

bli feltpartner og støtt oss med et valgfritt

beløp i måneden

telefoN 08898
giverservice@legerutengrenser.no
legerutengrenser.no/feltpartner

Parat utgir blader for ulike medlemsgrupper. De fleste får Parat-bladet
som er allment, og som presenterer
aktuelt fra en rekke ulike bransjer og
yrker, men Parat gir også ut Farmasiliv,
Tannhelsesekretæren og fra i år også
ParatStat-bladet.
Alle bladene har noe allment stoff fra Paratbladet med informasjon fra forbundet, lederen
til Hans-Erik Skjæggerud, spørsmål og svar
fra leserne, i tillegg til kryssord og hjernetrim.
Er du imidlertid interessert i små og store
nyhetssaker knyttet til bransjebladene eller
stats-bladet beskrevet over, må du finne fram
til bladene på nettsidene parat.com, thsf.no og
farmasiforbundet.no. Parat-bladet har også en
egen nettside du finner på paratbladet.com.
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AKTIVE PARAT

Nettmobbing er ikke greit
Facebook og andre sosiale medier oppmuntrer til deling
og dialog. Samtidig registrerer Parat at det av og til blir
publisert sterke meninger om navngitte medlemmer, tillitsvalgte og ledere i
ulike virksomheter, og deler av dette kan oppfattes som hets og mobbing.
Det er tillatt å uttrykke sterke meninger,
men ikke i form av hets eller mobbing.
Husk at det du skriver, blir lest av svært
mange andre. Selv om det du skriver er
ment for en begrenset omgangskrets,
må du regne med at innlegg vil
kunne bli spredd til andre utenfor din
egen vennekrets – også til ledelsen i
virksomheten der du jobber.
Innlegg på ulike sosiale medier bør
fortrinnsvis være konstruktive og bidra til
en bedre hverdag for andre medlemmer i
nettverket ditt.
1.	Både kolleger, arbeidsgiver, potensielle
arbeidsgivere, naboer og venner kan
lese hva du skriver. Ikke skriv på
Facebook når du er sint og forbannet.
Bruk sunn folkeskikk, og vis respekt for
andre. Mobbing på nett er minst like
alvorlig som annen mobbing.
2.	Når du publiserer noe i sosiale medier,
er dette lagt ut i det offentlige rom,
og journalister, fagpersoner eller andre

med interesse for det temaet du skriver
om, kan få tilgang, selv på lukkede
sider.
3.	Når du skriver noe på nett som alle
kan se, tenk slik du gjør når du snakker
med en person du ikke har en nær
relasjon til, eller du sender e-post til
en person du ikke kjenner. Ville du
ikke sagt det samme i en slik situasjon;
vurder hvorvidt du bør gjøre det på et
offentlig nettsted.
4.	Ikke del informasjon som er
konfidensiell, eller som omhandler
andre enn deg selv. Heller ikke
fortrolig, intern informasjon du har fått
av andre.
5.	Ta først diskusjoner rundt utfordringer
om forhold som angår jobben eller
arbeidsplassen din direkte med din
leder eller tillitsvalgt – ikke på nettet.
6.	Tenk på ditt personlige digitale
fotavtrykk. Det du selv publiserer i
sosiale medier, forblir ofte synlig og
søkbart i lang tid fremover, gjerne i
flere år.

Krav om én livslang pensjonskonto
Pensjon var tema under YS’ inntektspolitiske konferanse,
og viseadministrerende direktør i Gabler, Christian Fotland,
mener arbeidstakerne må kunne kreve én livslang konto der
all pensjonssparing samles, og i tillegg kreve å kunne spe på
med egne penger.
Av: Trygve Bergsland

Lønn består ifølge Fotland av to elementer, de pengene du mottar som lønn i dag,
og det du får utbetalt som pensjonist.
– Arbeidsgiver betaler inn avtalt beløp,
men hvor mye du får utbetalt som
pensjonist, avhenger av utviklingen
i finansmarkedet, med fratrekk av
kostnader til forvaltning. Og forvaltnin
gen går det an å gjøre noe med,
sier Fotland.
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Christian Fotland.
Foto: Trygve Bergsland.

Han peker på en rekke fordeler ved en
løsning der arbeidstaker disponerer én
pensjonskonto.
– Én konto gjør det lettere å bytte
arbeidsgiver, fordi pensjonskontoen følger
arbeidstageren. Kostnadene blir lavere,
dels fordi transaksjonskostnadene forsvinner ved bytte av arbeidsgiver, og dels fordi
det vil bli konkurranse mellom forsikringsselskapene, sier Fotland.

Kjemp for alt hva
du har kjært
Hanne Kristin Rohde besøkte
tidligere i år Parat NAV, Parat
Media, Farmasiforbundet og
Tannhelsesekretærenes Forbund
i forbindelse med et felles medlemsmøte. Rohde mener det
gjelder å tørre å satse på seg
selv.

Hanne Kristin Rohde. Foto: Trygve Bergs

land.

Den du snakker aller mest med i
løpet av dagen, er ifølge Rohde ikke
ektefelle, samboer, svigermor eller
naboen, men deg selv.
– Da gjelder det å ha troen og
fortelle deg noe positivt, sier hun.
Det gjelder ifølge Rohde å overvinne
dem som sitter dypt i lenestolene og
sprer galle og utrygghet.
– Stol på deg selv, len deg fram i
livet, og kjemp for alt hva du har
kjært, oppfordrer Rohde.
I boken med samme tittel som denne
saken fremhever Rohde at vi alle
trenger drømmer.
– Noe å glede oss over, strekke oss
etter og kjempe for. Drømmer hvor
våre svakheter blir våre styrker,
skriver hun.
Hun refererer til sin far som sa at «du
er ikke nødvendigvis syk selv om du
våkner i sengen». – Helse er noe du
skaper. Sykdom er noe du får. Flaks
er noe du griper, ifølge Rohde.

PARAT INTERNASJONALT

Nye personvernregler i EU
I april vedtok EU nye regler for pensjonsvern som skal sikre bedre
beskyttelse av personopplysninger og like regler mellom landene,
reglene omfatter også Norge.
De nye reglene omfatter blant annet retten til å få
informasjon slettet eller flyttet fra en tjenestetilbyder
til en annen (dataportabilitet), og få informasjon
om sikkerhetsbrudd. Man trenger i tillegg kun å
forholde seg til sitt eget nasjonale datatilsyn, selv om
personvernrettighetene er brutt i et annet land. Det
nye regelverket erstatter EUs personverndirektiv fra 1995. Det nye regelverket
forventes å tre i kraft i 2018 både i EU og EØS.
Kilde: Utenriksdepartementet

Museum for mobbing
Museet kan ikke besøkes fysisk. Det
er kun virtuelt og er del av en kampanje der formålet er å skape en bedre
hverdag for barn i litauiske skoler.
Ifølge UNICEF blir hvert fjerde barn
i Litauen mobbet av jevnaldrende
hvert år, noe som er med på å gjøre
dem til de ulykkeligste i Europa.
En avklippet hestehale. En punktert
ball. Skolesaker kastet i toalettet.
Dette er bare noen av gjenstandene
som er utstilt i mobbingens museum.
Prosjektet er finansiert gjennom EØSmidlene. Mobbing i skolen er ikke

mer utbredt i Litauen enn i Norge.
Ifølge det internasjonale forskningsnettverket EU Kids Online svarte 31
prosent av norske barn at de hadde
opplevd å bli mobbet i løpet av de
siste 12 månedene. Gjennomsnittet
for Europa er 19 prosent.
Kilde: Utenriksdepartementet

Muligheter til utdanning
I Slovakia har kun 16 prosent av rombefolkningen fullført videregående skole
sammenlignet med 90 prosent for befolkningen som helhet, dette ifølge EUs byrå
for grunnleggende rettigheter (FRA). 0,3 prosent har tatt universitetsutdanning.
Romfolk utgjør en stor minoritet i Slovakia.
De fleste bor i gettoer preget av fattigdom og
dårlige levekår. Lese- og skriveferdighetene
er begrenset. Mange har opplevd å måtte gå i
etnisk segregerte skoleklasser eller blitt plassert
i spesialklasser for elever med store lærevansker,
noe slovakiske myndigheter har høstet kritikk
for. EØS-prosjektet «You also have a chance»
gjennomføres av Centre for Research of
Ethnicity and Culture (CVEK) i Bratislava.
Kilde: Utenriksdepartementet

Store helseproblemer
blant romfolk
Den gjennomsnittlige levealderen til romfolk
er ifølge en EU-rapport opptil 20 år lavere
enn resten av befolkningen i Europa.
Romfolk er mer utsatte for å få kroniske sykdommer, spedbarnsdødeligheten er høyere, og
levealderen er mye lavere enn gjennomsnittet
i Europa. Samtidig er helsetilbudet begrenset. Dette skyldes alt fra diskriminering til
manglende kunnskap om hvilke rettigheter
de som innbyggere har til offentlige tjenester.
Gjennom EØS-midlene bidrar Norge med
1,3 millioner euro til et prosjekt der helse
personell får utvidet opplæring for å jobbe i en
rekke fattige områder i Romania.
Kilde: Utenriksdepartementet

Tryggere e-handel
OECD har revidert retningslinjene for forbrukerbeskyttelse innen elektronisk handel.
Hensikten er å styrke forbrukervernet på den
voksende globale digitale markedsplassen.
De nye retningslinjene beskriver bruk av
personopplysninger som betalingsmiddel
på nett, rettigheter ved handel mellom
privatpersoner over digitale plattformer og
bedre vern ved handel over mobile enheter,
som smarttelefoner og nettbrett. I dag utgjør
e-handel om lag 7 prosent av varehandelen i
EU og 11 prosent i USA.
Kilde: Barne- og likestillingsdepartementet
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UTDANNING

Lærlinger med lyse utsikter
For første gang tar SAS inn lærlinger på Oslo Lufthavn Gardermoen.
Lærlingene Linn Tinglev Mikalsen og Henriette Øigård Holter sier
de har blitt veldig godt tatt imot og får opplæring i en rekke ulike
arbeidsoppgaver knyttet til reiseliv.
Av: Vetle Daler

I august begynte de ni første lærlingene
hos SAS Ground Handling (SGH) på
Gardermoen. Lærlingperioden begynner
i andre klasse på videregående, og når de
er ferdige om et drøyt år, venter fagbrev
i reiseliv.

– Fagbrevet åpner dørene for reiselivs
jobber både i Norge og internasjonalt,
dette i ulike jobber på hoteller,
flyplasser og som guider, sier Tonje
Berg Andersen, som er ansvarlig for
lærlingene i SGH.

Varierte og interessante arbeidsoppgaver
Andersen sier det er første gang SGH tar
inn lærlinger, og at det har overgått alle
forventninger.
– Vi gir dem en unik opplevelse ved å
jobbe på flyplass, med oppgaver både i
innsjekk, gate, ankomst og billettkontor.
De får være med i hele flyplassdriften og
lærer mer i løpet av det første året enn en
gjennomsnittlig nyansatt gjør på flere år,
sier Andersen.
Det er ifølge Andersen mange som søkte
på de ni plassene.

Linn Tinglev Mikalsen og Henriette Øigård Holter trives som lærlinger hos SAS Ground Handling (SGH) på Gardermoen.
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Vi gir dem en unik opplevelse ved å jobbe på
flyplass, med oppgaver både i innsjekk, gate, ankomst
og billettkontor.
Tonje Berg Andersen
– I fjor hadde vi 60 søkere og plukket
ut 20 til audition. Ni fikk til slutt
plass, sier hun.
De to lærlingene forteller at de
har blitt tatt veldig godt imot på
Gardermoen.
– Vi ble et slags høydepunkt, og alle
ville hilse på oss, sier Øigård Holter,
som roser arbeidsmiljøet i bedriften.
Hun sier det er et bra arbeidsmiljø,
der alle jobber godt sammen, og hvor
alder ikke betyr noe.
Begge var utplassert på Gardermoen
under utplasseringsuka i første klasse.
– Da gikk vi bare rundt og svarte på
spørsmål fra passasjerene. Nå har vi
konkrete oppgaver, sier Øigård Holter.
De to venninnene fikk også prøve
seg i hotellbransjen før de kom til
Gardermoen.
– Det var for ensformig, vi ville ha mer
action, smiler de to og er enige om at
lærlingtilværelsen på Gardermoen har
vært bedre enn forventet.
Glad i å jobbe med mennesker
Tinglev Mikalsen sier de får mange
forskjellige arbeidsoppgaver, og at det
er veldig variert arbeid.
– Og vi får mye mer ansvar, skyter
Øigård Holter inn.
Hun trives best i gaten, der
passasjerene går ut til flyene.
– Jeg liker at det er mange mennesker,
litt rush. Jeg liker stress, samtidig som
jeg føler jeg har ansvaret for noe viktig,
sier Øigård Holter.
Selv om de er veldig fornøyde med
oppgavene på flyplassen, hender det
likevel at det oppstår ubehagelige
situasjoner.

Tonje Berg
Andersen, som er
ansvarlig for
lærlingene i SAS
Ground Handling.

– Vi møter mange forskjellige
passasjerer, verst er kanskje dem som
kommer for sent til gaten, og slår i
bordet, banner og roper, sier Øigård
Holter.
Ifølge Tinglev Mikalsen har de begge
gjennomgått kurs i hvordan de skal
takle slike situasjoner.
– Vi har vokst mye disse månedene og
har blitt menneskekjennere. Man må
være glad i mennesker for å jobbe her,
sier Øigård Holter.
Bratt læringskurve
Berg Andersen sier det er viktig å
snakke med mennesker, og påpeker
at lærlingperioden er det første møte
med arbeidslivet for mange.
– Dette er unge mennesker som vi skal
vise hvordan arbeidslivet er. Det blir
en bratt læringskurve for dem, men
også for oss. Lærlinger har gjerne blitt
litt «misbrukt», noen arbeidsgivere
tenker at de skal dra nytte av disse
unge menneskene, men hos oss er vi
opptatt av å følge pliktene vi har som
lærlingebedrift, sier Andersen.
Hun sier lærlingene ikke telles med
når det gjelder bemannings- og ressursplanlegging. I tillegg står de utenfor all bemanningsplanlegging.
Kompetente medarbeidere
Andersen sier lærlingene har skapt
positiv stemning.
– Dette er motiverte unge som bringer
med seg positivitet, samtidig som de
som har jobbet her lenge, får dele av
sin erfaring og kompetanse. Og de
unge har tilegnet seg kompetansen
utrolig fort. Mest sannsynlig vil vi
kunne tilby dem en kontrakt når
lærlingperioden er over. Da vet vi
at vi ansetter svært kompetente
medarbeidere, sier hun.

Lærlingordningen
Dersom du tar sikte på å avlegge fageller svenneprøven i et lærefag, kan du
inngå lærekontrakt med en lærebedrift.
Fag- eller svenneprøven markerer
avslutningen av et godkjent utdannings
løp som er satt sammen av to år i
videregående skole og to år med læretid
i bedrift. Fagbrevet, eller svennebrevet,
er dokumentasjon på at den faglærte
har den kompetansen som omfattes av
læreplanen.
(Kilder: wikipedia.no/vilbli.no/udir.no)

Parat på Gardermoen
Parat er den eneste arbeidstaker
organisasjonen som kan organisere
alle yrkesgrupper i norsk luftfart.
Parat-medlemmer i luftfarten tilhører
medlemsgruppa «Parat Luftfart», som har
pilot-medlemmer, ansatte i kabinen og
på bakken (innsjekk, sikkerhetskontroll,
gate, billettsalg, ankomstservice, stuere,
kontrolltårn, catering, i tillegg til annet
bakkepersonell). På Gardermoen (OSL)
gjelder dette blant annet medlemmer
i alle de ulike flyselskapene, i tillegg
til selskaper som Avinor, SAS Ground
Handling, Aviator, Menzies, LSG Sky Chefs,
Gate Gourmet og NOKAS.
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ET FLEKSIBELT ARBEIDSLIV

Utvidet rett til
fleksibel arbeidstid
Det regjeringsoppnevnte arbeidstidsutvalget leverte sin rapport i januar, og Parat-bladet omtalte
utredningen i forrige utgave. Parat har nå sett nærmere på forslaget som åpner for utvidet rett til
fleksibel arbeidstid der deler av arbeidstiden kan legges til kveldstid.
Av: Vetle W. Rasmussen, advokat i Parat

Sentrale forutsetninger for gjennom
gangen til arbeidstidsutvalget har vært
behovet for å mobilisere mer arbeidskraft
og øke fleksibilitet for både arbeidstaker
og arbeidsgiver.
Skal kunne jobbe etter klokken 21.00
Dagens bestemmelser om nattarbeid
har fram til nå vært et hinder for
mange arbeidstakere som i løpet av
normarbeidsdagen må hente i barnehage,
ønsker å tilbringe mer tid med familien
før barna legger seg, eller av andre
grunner vil utsette deler av arbeidsdagen
til kvelden.
Arbeidstidsutvalget foreslår å endre
bestemmelsene om nattarbeid og vil
gjøre det lovlig for ansatte med fleksibel
arbeidstid å legge deler av arbeidstiden
til kvelden. I dagens arbeidsliv innebærer
nåværende regler et hinder for at den
ansatte kan tilpasse arbeidstiden til sin
livssituasjon. Mange har behov eller ønske
om å gå tidligere fra arbeid.
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På denne bakgrunn foreslår arbeidstids
utvalget at arbeidstakere som ønsker det,
kan legge deler av arbeidet til tidsrommet
også etter klokken 21.00, men før klokken 23.00, uten at dette skal regnes som
nattarbeid. Forutsetningen er at dette skal
skje på arbeidstakers initiativ, og baseres
på arbeidstakers ønsker og behov. I praksis
foreligger det også en slik anledning i dag,
men det forutsetter en avtale med tillitsvalgte. Kunnskapen om dette er begrenset,
og mange av dem som arbeider hjemme
på kvelden, bryter arbeidsmiljøloven.
Parat er positive til en endring som
foreslått av arbeidsutvalget og mener den
foreslåtte endringen er i takt med flere
av våre medlemmers ønske for en mer
fleksibel arbeidstidsordning tilpasset deres
behov. Ordningen skal med andre ord
ikke gi arbeidsgiver anledning til ensidig å
forskyve arbeidstiden. En forskyvning av
arbeidstiden basert på arbeidsgivers behov
skal som tidligere forutsette en avtale med
de tillitsvalgte.

Dagens regler for fleksibel arbeidstid
Dagens arbeidsmiljølov gir arbeidstaker
rett til fleksibel arbeidstid når det ikke
er til vesentlig ulempe for arbeidsgiver.
Fleksibiliteten kan både utøves ved arbeidets daglige plassering, men også for å ha
arbeidsintensive perioder i løpet av året,
etterfulgt av lengre avspaseringsperioder.
Arbeidstiden vil kunne variere innenfor en fastsatt ramme med en etablert
kjernetid og kan kombineres med en
gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.
Fleksibiliteten begrenses derimot av
arbeidsmiljølovens regler om maksimal
daglig og ukentlig arbeidstid, se faktaboks. Dersom disse grensene overskrides,
vil arbeidet være å anse som overtids
arbeid, med tilhørende krav til overtidsgodtgjørelse. Dagens lov fastsetter at
arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00
er å anse som nattarbeid, og arbeidstaker
kan normalt ikke jobbe inn fleksitid i
dette tidsrommet.

Begrensninger i dagens fleksibilitet
Selv med fleksitid må arbeidstaker forholde seg til
arbeidsmiljølovens begrensning i daglig og ukentlig
arbeidstid.
Arbeidsmiljøloven
Daglig
Ukentlig

Avtale med tillitsvalgt

9 timer

10 timer

48 timer

54 timer (gjennomsnitt
48 timer i 8 ukers periode)

Arbeid utover dette utløser krav om overtid. Det er ikke
tillatt med nattarbeid, søndagsarbeid eller helligdagsarbeid,
med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeid
etter klokken 21.00 ansees som nattarbeid, med mindre
annet ar avtalt med de tillitsvalgte. Arbeid etter klokken
18.00 på lørdag eller dagen før annen helligdag regnes
som søndags- eller helligdagsarbeid. Praktiseringen av den

fleksible arbeidstidsordningen må også ligge innenfor lovens
maksimalgrenser for overtidsarbeid.
Du kan selv kreve fleksibel arbeidstid, og arbeidsgiver kan
kun nekte dette dersom en slik ordning vil være til vesentlig
ulempe. Det er arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at det
foreligger en slik ulempe.
Dersom arbeidstaker får avslag på krav om fleksitidsordning,
kan saken bringes inn for tvisteløsningsnemnda innen
fire uker. Nemnda vil foreta en konkret vurdering av om
arbeidsgivers ulempe er av en slik karakter at de har grunnlag
for å nekte. Ulempen kan ikke være av en generell karakter
og må være forholdsvis betydelig for at arbeidstaker kan
nektes fleksibel arbeidstid. Innen tjenesteytende næringer
vil nemnda normalt avslå søknader der den ansattes
tilstedeværelse er nødvendig av hensyn til brukeren.

Vetle W. Rasmussen sier Parat er positive til at deler av arbeidet kan legges til etter klokken 21.00, men før klokken 23.00. (Bildet er manipulert)
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SOMMER OG SOL

Ferietid og ferieloven
Ferie er for de fleste sol, sommer og tid sammen med familie og venner, men valg av tid for avvikling
av ferie kan av og til skape noen problemer på arbeidsplassen. Vet du hvilke regler som gjelder
dersom du blir syk i ferien, eller hvor mange feriedager du har rett til?
Av: Lene Liknes Hansen og Eva Borhaug

I et harmonisk arbeidsforhold vil partene
som regel bli enige om når ferien skal tas
ut og hvor lang ferie man tar om gangen.
Det vil også være naturlig for arbeidsgiver
å forhøre seg med arbeidstaker når man
ønsker å ta ut ferie.
Hvor mange feriedager har du krav
på?
Ferieloven legger opp til at arbeidsgiver
skal drøfte feriefastsettingen med
den enkelte arbeidstaker eller med de
tillitsvalgte. Arbeidstaker kan kreve å få
underretning om feriefastsettingen tidligst
mulig og senest to måneder før ferien
starter, såfremt ikke særlige grunner er
til hinder for dette. Både underretning
senest to måneder før og drøftingsplikten
er såkalte ordensregler, noe som betyr at
det ikke får noen konsekvenser dersom
arbeidsgiver unnlater å følge disse reglene.
Alle, uansett stillingsprosent, har rett på
fire uker og én dag ferie (25 virkedager
– ferieloven opererer med lørdag som
virkedag). I tillegg har de fleste som
er omfattet av en tariffavtale rett på
fem ukers ferie (30 virkedager). Ved
bytte av jobb eller tiltredelse i ny jobb,
har man som hovedregel rett til full
ferie dersom man starter å jobbe i den
nye stillingen senest 30. september i
ferieåret. Arbeidstakere som tiltrer etter
denne datoen har kun rett på ferie i seks
virkedager. Begge tilfeller forutsetter
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imidlertid at det kan godtgjøres at full
ferie ikke allerede er avviklet hos annen
arbeidsgiver tidligere samme år.
Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, har du
rett på seks virkedager ekstra ferie. Denne
ekstraferien kan tas ut akkurat som det
passer deg, enten samlet eller med en eller
flere dager om gangen. Deles ekstraferien,
kan du bare kreve å få fri så mange
arbeidsdager du normalt har i løpet av
en uke. Du skal gi arbeidsgiver minst
to ukers varsel før avvikling av denne
ekstraferien.
Vær oppmerksom på at fridager i
turnusarbeid eller deltidsarbeid også
regnes som feriedager i ferieperioden.
Disse dagene går altså til fradrag i
ferietiden.
Er du usikker på hvor lang ferie du har
rett på, kan du sjekke med HR-avdelingen
eller personalansvarlig.
Når skal ferien tas?
Det er mest vanlig å ta ut størsteparten av
ferien i skoleferien. Hovedferieperioden
etter ferieloven regnes fra 1. juni til
30. september. I denne perioden
har arbeidstaker rett på tre uker
sammenhengende ferie. Det er likevel
arbeidsgiver som til syvende og sist
bestemmer når ferien skal tas ut dersom
partene ikke blir enige. Restferien kan

også kreves tatt i sammenhengende
arbeidsdager. Arbeidsgiver kan altså få
problemer med å dele opp denne ved for
eksempel å si at arbeidstaker må ta ut
tre feriedager i påskeuken og to dager i
romjulen. Har man den femte ferieuken
vil dette bli enklere for arbeidsgiver. Her
kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker
tar ut restferien samlet i påskeuken og
deretter den avtalefestede ferien samlet i
for eksempel romjulen.
Dersom ferien er fastsatt og du som
arbeidstaker har mottatt informasjon om
dette, kan arbeidsgiver som hovedregel
kun endre tiden for ferie dersom dette
er nødvendig på grunn av uforutsette
hendelser som vil skape vesentlige
driftsproblemer og det ikke kan skaffes
stedfortreder. Endringer skal drøftes
og arbeidstaker kan kreve erstatning
for dokumenterte merutgifter dersom
avtalt ferie endres. Arbeidstaker plikter
å gi opplysninger om merutgiftene i
drøftingene. Dersom man ikke gjør det,
får man kun dekket merutgifter i den
utstrekning de fremstår som nærliggende
følger av omleggingen.
Disse reglene om endring gjelder likevel
ikke dersom ferien endres som følge
av ferieavvikling i oppsigelsestid eller
ferieavvikling ved sykdom, permisjon,
arbeidskamp eller lignende.

Gode reiseråd
•	Unngå å ta med mye kontanter og svært
kostbare gjenstander.
Benytt helst kredittkort.
•	Kontroller utløpsdatoen på kortet.
•	Fordel kontanter og kort på flere steder,
ikke ha alt i samme lomme eller veske.
Ha heller ikke med deg for mye av verdi
på stranden og lignende.
•	Ha aktuelle varslingsnummer lett
tilgjengelig i tilfelle sykdom, ulykke eller
tyveri.
•	Kontakt politi hvis du blir utsatt for
tyveri. Få alltid en kopi av anmeldelsen.
•	Kontakt nærmeste konsulat og reiseleder
dersom du blir ranet og ikke har penger.
•	Legg ikke verdigjenstander synlig i bilens
kupé på bilferie.
Kilde: Finans Norge
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Ferieavvikling i oppsigelsestid
Dersom du har sagt opp stillingen din,
kan du be om uttak av ferie i oppsigelses
tiden. Dettekrever enighet fra arbeidsgiver. Arbeidstaker kan kreve tre uker i
sammenheng dersom oppsigelsestiden er
i hovedferieperioden. Tiden for fastsatt
ferie kan ikke uten arbeidstakers samtykke endres på grunn av oppsigelse, med
mindre det er nødvendig på grunn av
uforutsette hendelser og dette vil skape
vesentlige driftsproblemer der det ikke
kan skaffes stedfortreder.
I situasjoner hvor arbeidsgiver har
gått til oppsigelse av arbeidstaker, kan
arbeidsgiver kreve at arbeidstager tar ut
ferie i oppsigelsestiden, men kun dersom
oppsigelsesfristen er tre måneder eller
lengre. Ved kortere oppsigelsesfrist må
arbeidstaker samtykke i at ferien blir lagt i
oppsigelsestiden. Arbeidstaker kan uansett
motsette seg at allerede fastsatt ferie
avvikles i oppsigelsestiden.
Arbeidstaker kan uansett kreve at ferie
avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis
det etter dette tidspunkt ikke er tid til å
avvikle ferie innenfor hovedferieperioden
eller ferieåret. Arbeidstaker som selv sier
opp sin stilling etter 15. august, kan
likevel ikke kreve at ferie legges til tiden
før 30. september.

Hva om du blir syk i ferien?
Det hender at man blir syk i ferien.
Hvordan skal man da forholde seg? Man
må her skille mellom sykdom som oppstår
før avtalt ferie starter og sykdom som
oppstår i selve ferien.

ikke hvis man kun har gradert permisjon.
Tilsvarende krav til samtykke gjelder for
fedre og andre omsorgspersoner som har
permisjon i tilknytning til fødsel etter
arbeidsmiljølovens bestemmelser om
omsorgspermisjon.

Dersom arbeidstaker blir syk før ferien
starter, kan man kreve at ferien utsettes til
senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest
siste arbeidsdag før ferien starter.

Arbeidstaker kan likevel kreve å avvikle
lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid
hvor det ytes foreldrepenger slik det er
beskrevet i folketrygdloven paragraf 14-9
om full foreldrepermisjon og paragraf
14-16 om gradert foreldrepermisjon.

Blir man syk mens man har ferie, kan man
kreve at et tilsvarende antall virkedager
ferie utsettes og gis som ny ferie senere i
ferieåret. Igjen må kravet dokumenteres
med legeerklæring og må fremsettes uten
ugrunnet opphold etter at arbeidet er
gjenopptatt. Er man fortsatt syk etter at
ferien er avsluttet, bør man så snart som
mulig melde fra til arbeidsgiver om at
man krever ferien utsatt. Dette kan for
eksempel gjøres samtidig som man sender
inn sykemelding. Går det for lang tid,
risikerer du å tape kravet om utsatt ferie.
Ferieavvikling under foreldre
permisjon
Arbeidsgiver kan ikke, uten arbeidstakers
samtykke, legge ferie til permisjonstid
hvor det ytes foreldrepenger etter
folketrygdloven. Dette gjelder imidlertid

Faller permisjonstid sammen med allerede
fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve
utsettelse av de feriedagene som omfattes
av permisjonstiden.
Overføring av ferie
Ifølge ferieloven kan man avtale med
arbeidsgiver å overføre inntil tolv
virkedager av den lovfestede ferien til
neste ferieår. Det samme gjelder den
avtalefestede ferien. Dette innebærer
altså at man kan avtale å overføre inntil
17 virkedager (15 arbeidsdager) totalt til
neste ferieår, noe som må avtales skriftlig
med arbeidsgiver.
Ferie som i strid med lovens bestemmelser
eller på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon ikke er avviklet ved ferieårets

Mobilbruk på ferie
Folk har blitt mer bevisste på hvordan de bruker mobiltelefon på ferie i
utlandet, konstaterer Forbrukerrådet, men i 2015 var det allikevel mange
som ikke tok forholdsregler for mobilbruk når de var på reise i utlandet.
Regiondirektør Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet sier det er blitt billigere å bruke
mobiltelefon i utlandet, men mobilregningen kan likevel bli svært høy hvis man
ikke tar enkle forholdsregler.
– Selv om det høres rimelig ut, kan en regning fort øke mange ganger.
Tommelfingerregelen er at SMS er billigst, telefonsamtaler dyrere, og datatrafikk
bør du unngå, sier Flønes til NTB.
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utløp, skal overføres til neste ferieår.
Hvis arbeidsgiver er skyld i manglende
ferieavvikling, kan arbeidstaker kreve
erstatning. Husk at arbeidsgiver plikter
å sørge for at arbeidstaker tar ut minst
25 virkedager i ferie hvert år og at
arbeidstaker har tilsvarende plikt til å
avvikle disse feriedagene.
Rett til forskuddsferie
Man har rett til skriftlig å avtale
forskuddsvis avvikling av ferie i inntil
tolv dager.
Feriepenger
Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på
grunnlag av lønn som er utbetalt i opptjeningsåret. Ved vanlig ferieavvikling
får man utbetalt feriepenger av lønn
opptjent året før. Dersom arbeidsforholdet avsluttes, vil man ha krav på å få
feriepenger utbetalt også for året man
blir oppsagt, uavhengig av om det er
tatt ut ferie det året.

Mat og drikke
•	Ved reiser til områder med dårlige hygieniske forhold er det økt risiko for infeksjoner
som smitter gjennom mat og vann. Symptomer er vanligvis diaré og oppkast.
Smittestoffene drepes ved koking og steking.
•	Vær på vakt mot kalde sauser, upasteuriserte melkeprodukter, ikke-meieripakket
iskrem, mat tilberedt av rå egg (majones, desserter), salat, rå skalldyr og halvstekt
eller rått kjøtt.
•	Du kan trygt spise nylaget kokt eller stekt mat som fortsatt er varm, likeså frukt og
grønnsaker som du selv skreller. Vær nøye med å vaske hender etter toalettbesøk,
etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider.
•	Du kan drikke nykokt, varm te og kaffe og (mineral-)vann fra flasker du selv åpner.
Det frarådes vanligvis å drikke vann fra springen. Isbiter av forurenset vann er en
velkjent smittekilde.
Kilde: Folkehelseinstituttet

Spesielle hensyn

Den vanlige prosentsatsen er 10,2
prosent av feriepengegrunnlaget.
Arbeidstakere som omfattes av en tariffavtalt femte ferieuke har en prosentsats
på 12 prosent. For arbeidstaker over 60
år med rett til ekstraferie forhøyes prosentsatsen ytterligere med 2,3 prosent.

• Barn
	Små barns hud er spesielt sårbar for sterk sol. Spedbarn bør unngå soling. Småbarn
bør ha klær som dekker større deler av kroppen, eller holdes i skyggen.
	Barn er også spesielt sårbare for sykdommer, særlig diaré. Før turer til Sør- og ØstEuropa og tropiske/subtropiske strøk bør barn være fullvaksinert for sin alder med
de vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. For spedbarn kan vaksinasjonsprogrammet eventuelt framskyndes. Spør på helsestasjonen i god tid.

Forholdet mellom ferie og
feriepenger
En vanlig ordning er at arbeidsgiver
utbetaler feriepenger i juli i stedet
for lønn. Det er da viktig å være
klar over at det ikke er noen direkte
sammenheng mellom ferie og
feriepenger. Ferie er rett og slett krav på
fri uten lønn for en nærmere bestemt
periode. Feriepenger er derimot krav på
en tilleggsutbetaling for opptjent lønn.

• Gravide
	Gravide utsetter seg for en viss risiko ved å reise utenlands, særlig til tropiske strøk og
ved reiser under primitive forhold. Spør på svangerskapskontrollen.

Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid
uavhengig av opptjeningen av feriepenger. Tilsvarende kan arbeidstaker
motsette seg avvikling av ferie i den
utstrekning feriepengene ikke dekker
lønnsbortfallet under feriefraværet.

•	Kronisk sykdom eller funksjonshemming
	Personer med kronisk sykdom eller funksjonshemming bør rådføre seg med legen sin
før reisen. Det samme gjelder hiv-positive personer med nedsatt immunforsvar eller
andre med svekket immunforsvar, som lettere kan utvikle sykdom under utenlandsreise.
• Innvandrere
	Etter noen år i Norge har innvandrere vanligvis ingen beskyttelse mot de hyppigst
forekommende smittsomme sykdommene i sitt opprinnelige hjemland. Det er derfor
viktig at også innvandrere blir beskyttet med vaksinasjon og bruker forebyggende
tiltak mot malaria også før de besøker tidligere hjemland.
• Vaksiner/forebyggende legemidler
	Informasjon om forebyggende tiltak fås hos kommunehelsetjenesten/fastlegen. Det
gjelder også for vaksiner og nødvendige resepter. Ta kontakt i god tid. I noen tilfeller
må vaksinasjonen begynne flere uker før avreise.
Kilde: Folkehelseinstituttet
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Regjeringens nordområdesatsing
«Verden ser mot nord der Norge har viktige interesser å ivareta.
Ved å satse på kunnskap, næringsutvikling og internasjonalt
samarbeid styrker vi Norges posisjon som ansvarlig aktør og
samarbeidspartner i nord», heter det på Utenriksdepartementets
temaside om nordområdesatsingen.
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«Havet og utvikling av den blå bioøkonomien kan være
en av hovedveiene til målet om et grønnere og mindre
oljeavhengig Norge. Vårt utgangspunkt er unikt. Norge er kystog havnasjonen fremfor noen. Vi har syv ganger mer hav og
havbunn enn landjord.»

Jonas Gahr Støre i Dagens Næringsliv 9. april 2016.

Under overflaten i nord
Hvordan drive bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet i nord? Dette jobber Emma
Källgren (30) og hennes kolleger ved Universitetet i Tromsø med å finne svarene på.
Av: Vetle Daler

Marinbiolog, Parat-medlem og avdelings
ingeniør ved Institutt for arktisk og marin
biologi ved Universitetet i Tromsø, Emma
Källgren, beskriver jobben sin som et
bidrag til at havet forblir sunt, slik at vi
kan fortsette å hente ut ressurser som fisk
og skalldyr.
Havets økosystem
Når klimaet endrer seg, endrer også livet
i havet seg. Nye arter, som taskekrabbe,
vandrer nordover. Det samme gjelder
torsken. Andre arter, som kongekrabbe,
kommer til kysten vår fra nord og vandrer
sydover og vestover.
– Havet har et eget økosystem, forstyrres
det, er det trolig ikke gunstig for fisket. Vi
jobber med å dokumentere det som skjer i
havet og på bunnen, sier Källgren.
Høyere havtemperatur fører til mindre is,
som igjen fører til mer skipstrafikk i nord.
– Vi ser på hva som skjer med hele
økosystemet når temperaturen stiger og
skipsfarten øker. Hva skjer for eksempel
med bunnfaunaen? Hva skjer den dagen
en oljetanker går på grunn? Selv om det
ikke skjer en ulykke, fører økt skipsfart

uansett til økt utslipp av diesel og
miljøgifter, påpeker Källgren.
Dissekerer kongekrabbe
Källgren og hennes kolleger forsker på
kongekrabbens utbredelse den dagen
Parat-bladet besøker marinbiologen på
laboratoriet i Tromsø. Hun er i full gang
med å dissekere en kongekrabbe. Skallet
måles, åpnes, og magesekken hentes ut.
Den blir så sendt til videre analyse.
– Dette prosjektet handler om å finne en
måte å aldersbestemme krabbene på. Vi
har også forskning på Svalbard, hvor vi
nylig har funnet blåskjell, noe som er et
tegn på at temperaturen i havet endrer
seg, sier hun.
Forskning og politikk
Resultatene av forskningen ved instituttet
får både direkte og indirekte konsekvenser
for norsk havbruks- og fiskeripolitikk.
Forskningen brukes som grunnlag for
de store linjene i Norges utnyttelse av
havressursene i nord, og som bakgrunn
for helt konkrete politiske beslutninger.
For eksempel når det gjelder rekefiske.
– Basert på resultatene fra våre forsknings-

tokt kommer universitetet med en anbefaling til fiskerimyndighetene til hvordan
man bør drive reketåling, og for hvor
store kvotene bør være, sier Källgren.
Ulke og tiskjegg
Källgren er en del av en forskningsgruppe
som jobber med arktisk
marinsystemøkologi, og samarbeider
med en rekke norske og internasjonale
forskningsmiljøer. Ved instituttet arbeider
nesten like mange utenlandske forskere
som skandinaviske.
– Det går like mye på engelsk som på
norsk. Eller svorsk for min del, sier
Källgren, som opprinnelig er fra Sverige,
med utdannelse fra både Australia og
Tromsø.
Masteroppgaven til Källgren var basert
på fiskeartene ulke og tiskjegg. Interessen
for havet og livet i havet har hun hatt
siden hun vokste opp i byen Köping,
nær den svenske østkysten. Siden bar det
til kystbyen Lysekil og deretter til James
Cook-universitetet i Australia. Der hun
blant annet dykket ved korallrevet Great
Barrier Reef.
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– Koraller var ikke min interesse. Dyre
livet i havet i arktiske farvann virket mer
spennende, sier hun.
I tillegg til laboratoriearbeid og mange
timer ved pc-en på kontoret har Källgren
et visst undervisningsansvar på instituttet,
men det hun liker best, er å reise ut i
felten.

– Jeg er mye ute i felt, minst to til
tre måneder i året. Det kan være alt
fra dagsturer til to ukers tokt med et
av universitetets forskningsfartøyer,
sier hun.
En eventyrer
Nylig gjennomførte Källgren et
forskningstokt til Porsangerfjorden,

og i mai står to uker til Svalbard og
Barentshavet på programmet.
– Vi skal se på hvordan dyrelivet under isen
i nord arter seg, og i juni blir det undervisningstokt til Kirkenes, der vi ser på fisk,
bunndyr, tar vannprøver og går i land for å
studere ulike dyr og planter. Dette i form
av alt fra mikroskopiske organismer til
store pattedyr, sier Emma Källgren.

Institutt for arktisk og marin biologi «Fiskerihøyskolen» på folkemunne - ved
Universitetet i Tromsø

Källgren forsker på kongekrabbe: Skallet åpnes,
og magesekken hentes ut.

Emma Källgren er en del av en forskningsgruppe som jobber med arktisk marinsystemøkologi.

34 - 2016

Emma Källgren sier prosjektet handler om å
finne en måte å aldersbestemme krabbene på.

Universitetet i Tromsø (UIT),
Norges arktiske universitet

Institutt for arktisk og
marin biologi

Vekst i nord er basert på økende bruk av natur
ressurser, og UiT beskriver det slik på sine egne
nettsider:

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) er et faglig
bredt biologisk institutt med åtte forskningsgrupper.
Biologi i nordlige økosystemer og Arktis har et tyngdepunkt
ved instituttet, som ivaretar forskning og utdanning
fra gen/celle til organismer og økosystemer. Instituttet
driver grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet
forskning konsentrert om nordområdene. Instituttet har
samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret,
Havforskningsinstituttet og Bioforsk, i tillegg til et
omfattende internasjonalt forskningssamarbeid.

•	Vi skal utvikle økonomisk, kulturelt og folkerettslig
samspill mellom tradisjonelle og nye næringer.
•	Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder
fiskeri, havbruk og marin bioteknologi.
•	Betingelser for bærekraftig bruk av natur til
næringsutvikling.

Kilde: uit.no.

Hva med familien hvis en
inntekt faller bort?
De fleste av oss får mye mindre fra NAV enn vi tror og trenger hvis
en inntekt skulle falle bort. Og selv om vi har forsikringer gjennom
jobben, er det ikke sikkert de er store nok til å dekke behovet vårt.
Dessuten følger de uansett ansettelsesforholdet.
Er familien avhengig av inntekten din til for eksempel å betjene gjeld,
er det tre tilfeller av inntektsbortfall du bør sikre deg mot:
•

Hvis du faller fra

•

Hvis du blir ufør

•

Hvis du blir sagt opp

Som medlem av Parat får du kjøpt disse forsikringene til ekstra
god pris: YS Dødsfallsforsikring, Uføreforsikring Pluss og vår nye
YS Inntektssikring.

A13_0445/01.2016

Kontakt oss på tlf. 03100 eller les mer på gjensidige.no/ys
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Landsmøte med gjenvalg i Parat NAV
Anne Lunderbye Wang er gjenvalgt som leder og Agathe Osland
Hellesen som nestleder for tre nye år på Parat NAVs landsmøte i
april.
Det nye styret består av:
Leder Anne Lunderbye Wang
og nestleder Agathe Osland
Hellesen som får med seg
styremedlemmene Paal Hermann
Seivaag, Egil Lund Pettersen og
Cecilie Holt. Varamedlemmer til
styret er: Morten Pedersen, Malin
Solheim Steinset, Maria Wallon,
Anuradha Varma og Boris Berger.

Parat ønsker å ta et bredt samfunnsansvar og
meldte seg inn i Initiativ for etisk handel i 2015.
Organisasjonen har vedtatt egne retningslinjer for
etisk handel og rapporterer aktiviteten innenfor
dette området hvert år.
Som medlem av YS og ulike internasjonale
arbeidstakerorganisasjoner og sammenslutninger
jobber Parat samtidig for å styrke arbeidstaker
rettighetene i andre land, noe som innebærer
arbeid for menneskerettigheter, faglige rettigheter,
demokratiutvikling, fattigdomsbekjempelse og
klima- og miljørelaterte saker.

Anne Lunderbye Wang.
Foto: Vetle Daler.

Ledelsen gjenvalgt i ThsF
Gerd Bang-Johansen og Anne-Gro Årmo ble gjenvalgt som leder og
nestleder for tre nye år på landsmøtet i Tannhelsesekretærenes Forbund
i april.
– Utfordringer i tiden fremover er kommunereformen, utdanning og
heving av lønn og status for vår yrkesgruppe, sier Bang-Johansen.

. Foto: Vetle Daler.

Anne-Gro Årmo og Gerd Bang-Johansen
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Parat er medlem i
Initiativ for etisk handel

Nye regler for
plikttjeneste ved UiB
Universitetet i Bergen (UiB) vil utarbeide
nye retningslinjer for inngåelse av avtale om
plikttjeneste og lengden på slik tjeneste. Dette
som en konsekvens av forhold Parat-advokat,
Ketil Mæland-Johansen, har tatt opp med
universitetet.
– Vi mener en plikttjeneste på to
år, slik universitetet har praktisert,
er uforholdsmessig lang. UiB har
valgt å etterkomme Parats krav
i denne saken og reduserer plikt
tjenesten fra to år til seks måneder,
sier Mæland-Johansen.

Ketil Mæland-Johansen.
Foto: Trygve Bergsland.

Forsikring mot inntektsbortfall
Parat, gjennom YS, tilbyr en ny forsikring fra Gjensidige. Forsikringen vil gi deg
utbetaling dersom du blir arbeidsledig, permittert eller dersom du blir syk. Du
kan selv velge forsikringssum, men utbetalingen fra forsikringen og utbetaling
fra NAV kan ikke overstige 90 prosent av inntekten din.
Forsikringen kan tegnes av medlemmer av Parat som er mellom 23 og 54 år og
som har eller tegner dødsfallforsikring, alternativt uføreforsikring «Pluss».

Parats regionutvalg (RU)
RU region Nord (Finnmark, Troms, Nordland):
Leder: Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no
Johanne Hagerupsen, Høgskolen i Harstad
E-post: johanne.hagerupsen@hih.no
Øivind Østbø, Remiks
E-post: oivind.ostbo@remiks.no
Anne-Katrine Thomassen, Brønnøysundregisterne
E-post: akt@brreg.no
Tor-Fredrik Olsen, Finnmark Fylkeskommune
E-post: tor.fredrik.olsen@ffk.no
Line Hoseth, NOKAS, Leknes Lufthavn, Ungrepresentant
E-post: line_hoseth_88@hotmail.com
RU region Midt (Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal):
Leder, Jannike Hanssen, Statens vegvesen
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no
Morten Mørch, NTNU
E-post: Morten.morch@ntnu.no
Siri Finseth, Helse Nord-Trøndelag
E-post: Sirs.finseth@helse-nordtrondelag.no
Grete Kambuås, Boots Apotek
E-post: gretkam@online.no
Marit Holstad Aarsæther, Høgskolen i Volda
E-post: maritaa@hivolda.no
Mona Nerland, Politiet i Molde, Ungrepresentant
E-post: mona.nerland@politiet.no
RU region Øst (Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og
Akershus):
Leder: Hilde Margrete Bjørklund - Cappelen Damm AS
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no
Bente Iren Tollefsen Moen - Statens Pensjonskasse
E-post: bente.iren.moen@spk.no
Stein Grindheim - SAS Ground Handling
E-post: stein.grindheim@sas.no

Ronny Kjønsø - Asko Øst
E-post: ronny.kjonso@asko.no
Anja P. Ahlstrøm – NIBIO
E-post: Anja.Ahlstrom@nibio.no
Hans Andreas Bøhmer, Securitas i Oslo, Ungrepresentant
E-post: hanboh@gmail.com
RU region vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane):
Leder: Rune Skaar, Bergen kommune
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no
Vidar Alfei, NAV Økonomiteneste
E-post: vidar.alfei@nav.no
Hege Solbakken Sæbø, Stavanger Aftenblad AS
E-post: hege.solbakken.saebo@aftenbladet.no
Wibecke Søraas Onarheim, Gulating lagmannsrett
E-post: wibecke.soraas.onarheim@domstol.no
Gro Nondal Buvik, Sognekraft AS
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.no
Erik Andreassen, Gate gourmet i Bergen, Ungrepresentant
E-post: eandreassen@gategourmet.com
RU region Sør (Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold og
Buskerud):
Leder: Ragnhild Negård - NAV
E-post: ragnhild.negard@nav.no
Helge Tverdal – AS Varden
E-post: helge.tverdal@varden.no
John-Inge Nerland – Fylkesmannen i Buskerud
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no
Nina Ødegård – Høyskolen i Buskerud og Vestfold
E-post: Nina.Odegard@hbv.no
Cecilie Holt, NAV
E-post: cecilie.holt@nav.no
Hilde Valen, NAV i Vennesla, Ungrepresentant
E-post: hilde.valen@nav.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:

Kathinka Mohn,
Advokat og forhandler

Bjørn Are Sæther
Rådgiver

Annbjørg Nærdal
Advokat

Andreas Moen
Advokat

Alexander Iversen,
Forhandler

Lene Liknes Hansen
Advokat

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.

Rettigheter til utlyst stilling
Jeg jobber i en 60 prosent stilling som
sekretær i en privat bedrift. Jeg vil gjerne
ha 80 prosent stilling og søkte derfor på en
100 prosent sekretærstilling som ble ledig.
Den ledige stillingen ligger i en annen
avdeling enn min, men både oppgavene og
ansvarsområdet ligner veldig på det jeg har
i dag. Arbeidsgiver har ikke kalt meg inn til
intervju, og da jeg spurte hvorfor, sa hun
at de andre søkerne er bedre kvalifisert.
Tillitsvalgte mente jeg hadde rett til
stillingen, er dette riktig?
Emilie
38 - 2016

Svar: Som deltidsansatt har du rett til å
utvide stillingen din før arbeidsgiver ansetter
nye. For å kunne benytte fortrinnsretten
må du være kvalifisert til stillingen, ved at
den stillingen arbeidsgiver lyser ut, må være
ganske lik den du er deltidsansatt i. Dette
vilkåret høres ut som å være oppfylt i ditt
tilfelle i og med at det handler om to like
stillinger. Det er også viktig å være klar over
at det holder å være kvalifisert, du trenger
ikke være best kvalifisert. I tillegg er det slik
at ansettelsen av deg framfor en utenfra
ikke må representere en vesentlig ulempe

for arbeidsgiver. Det at du ikke ønsker mer
enn 80 prosent av stillingen som er lyst ut,
kan representere en slik vesentlig ulempe.
Jeg råder deg til å raskest mulig kreve
fortrinnsrett til stillingen. Dette bør gjøres
skriftlig og gjerne gjennom tillitsvalgte.
Bestemmelsen om fortrinnsretten finner du
i arbeidsmiljølovens paragraf 14-3. I den
sammenheng bør du vurdere muligheten for
å gå opp i full stilling.
Kathinka

Omplassering i kommunen
Jeg har hatt en lederstilling i kommunen
i mange år. Av helsemessige årsaker
kan det være at jeg nå ikke kan ha en
lederstilling lenger, og arbeidsgiver
har annet arbeid å tilby. Denne nye
stillingen er en saksbehandlerstilling som i
utgangspunktet er mye lavere lønnet. Kan
jeg kreve lønnsforhandlinger slik at jeg
ikke går så mye ned i lønn?
Markus
Svar: Dette vil være det vi kaller en
omplassering, og i henhold til hovedtariff
avtalen skal du i slike tilfeller beholde din
nåværende lønn som en personlig ordning.
Bjørn Are
Videreutdanning som ansatt i staten
Jeg jobber i staten og tenker å ta noen fag
for å etter hvert å få en bachelor. Hvor
mye fri kan jeg kreve å få til dette?
Tuva
Svar: Det finnes en særavtale om permisjon
og økonomiske vilkår ved etter- og
videreutdanning.
Denne sier noe om retten til fri dersom man
tar ulike typer utdanninger. Du har krav på
én eksamens- eller lesedag pr. to studiepoeng.
Det betyr at dersom du melder deg opp til en
eksamen som for eksempel gir ti studiepoeng,
så får du fem dager fri til eksamens- og
lesedager.
Hvor mange av disse fridagene man har krav
på lønn, reguleres også i avtalens paragraf
10, og dersom du tar en utdanning som er til
nytte for virksomheten eller for stillingen, har
du rett til fri med lønn i inntil 21 dager pr.
studieår, forutsatt at du tar tilstrekkelig med
studiepoeng. Dersom utdanningen har liten
eller ingen betydning for virksomheten, har
man kun rett på syv lese- og eksamensdager
med lønn i løpet av året.
Annbjørg

Rettigheter ved nedbemanning
Jeg er født i 1954 og blir i løpet av høsten
62 år. Bedriften har nettopp tapt et
anbud om Leveranser, og det er varslet
nedbemanning. Vi har tariffavtale og AFP.
Hvilke rettigheter har jeg ved en eventuell
oppsigelse?
Sander
Svar: Forutsatt at oppsigelse er saklig (noe
som bør vurderes nærmere), vil oppsigelse
avhenge av utvelgelsen blant dem som blir
sagt opp. Jeg anbefaler sterkt at du søker om
AFP i løpet av oppsigelsestiden, slik at du
ikke mister denne rettigheten. For å få AFP
må du samtidig søke om alderspensjon fra
NAV. Det er viktig at du sjekker med NAV
om du har nok opptjening til å ta ut pensjon
allerede når du fyller 62 år.
En konsekvens av å ta ut pensjon tidlig er at
du får livsvarig lavere årlig utbetaling enn
om du venter med å ta ut pensjon til senere.
Hva som lønner seg for deg, beror på antatt
levealder, helse, skatt og lignende. Dette
kan du tilpasse ved at du senere stopper
uttak av alderspensjon etter å ha sikret deg
AFP. Etter oppsigelsen kan du melde deg
som arbeidssøker hos NAV og få rett til
dagpenger. Du kan fritt kombinere pensjon
og dagpenger.
Andreas
Lønn etter fødselspermisjon i staten
Jeg kom nettopp tilbake etter endt fødselspermisjon og mener å ha lest et sted
at jeg har krav på en lønnsforhandlingssamtale med leder etter at jeg er tilbake.
Stemmer dette? Jeg har gått glipp av flere
forhandlinger mens jeg har vært borte.
Sarah
Svar: Det er riktig at du har krav på en
samtale med leder ved gjeninntreden etter
foreldrepermisjon, slik det er beskrevet i
hovedtariffavtalens paragraf 3. Nærmeste

leder skal tilby en samtale om kompetanse,
ansvar, lønn og karriereutvikling. Det
er imidlertid ikke noen automatikk i at
slik samtale skal føre til forhandlinger og
lønnsopprykk.
Alle arbeidstakere kan fremme lønnskrav
ifølge hovedavtalen, og ansatte i permisjon
skal ivaretas under permisjonen. Dersom
du har blitt forbigått som følge av foreldrepermisjon, kan det danne grunnlag for et
lønnskrav. Hvis din leder ikke tar initiativ
til en lønnssamtale, bør du be om det før du
sender inn et krav.
Alexander
Sykdom under ferie
Hva er mine rettigheter om jeg blir
rammet av sykdom mens jeg har ferie?
Tobias
Svar: Hvilke rettigheter man har dersom
man blir syk i ferien, er regulert i ferielovens
paragraf 9. Dersom du blir helt arbeidsufør
før ferien, kan du kreve at ferien utsettes
til senere i ferieåret. Kravet må i så
tilfelle dokumenteres med legeerklæring og
framsettes senest siste arbeidsdag før ferien.
Dersom du blir helt arbeidsufør i løpet av
ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall
virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie
senere i ferieåret. Kravet må også i dette
tilfelle dokumenteres med legeerklæring og
må framsettes uten ugrunnet opphold etter
at arbeidet er gjenopptatt.
Er du fortsatt syk etter at ferien er avsluttet,
bør du så snart som mulig melde fra til
arbeidsgiver om at du krever ferien utsatt.
Dette kan for eksempel gjøres samtidig som
du sender inn sykemelding. Går det for lang
tid, risikerer du å tape kravet om utsatt
ferie.
Lene

2016 - 39

PARAT KRYSSORD

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.1 – 2016 var: «DELINGSØKONOMI MED SKATT, LOVER OG REGLER»
De tre heldige vinnerne er: Randi Isaksen, Hansnes, Tove Soldal Vaughan, Haugesund og Lina H. Tylden, Elverum.
Vi trekker én vinner 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 2/2016»
Premie: Bærbar gassgrill, Weber Go-Anywhere, med grillflate som måler 41 x 25 cm.
Utvendige mål (høyde, bredde, dybde) er 37 x 53 x 31 cm. Enkel å frakte (se foto).
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Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 30. mai 2016.

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.
AFRIKAANS
ASIANISK
BANTU
FARSI
FINSK
GRESK
HAUSSA
HINDI
HUNISK
ISLANDSK
JIDDISK
KOREANSK
LADINO

LATIN
MAORI
MANDARIN
MARATHI
MONGOLSK
NORSK
PANJABI
ROMANI
RUSSISK
SAMISK
SANSKRIT
SANTALI
SERBISK

SINDI
SPANSK
SVENSK
SWAHILI
TAGALOG
TAMIL
THAI
TYRKISK
TYSK
UGRISK
URDU

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 «By i USA».

Parats treningsside med hjernetrim

Sender du oss løsningen på alle oppgavene på
denne siden, er du med i trekningen av en bærbar
gassgrill, Weber Go-Anywhere, med grillflate som
måler 41 x 25 cm. Utvendige mål (høyde, bredde,
dybde) er 37 x 53 x 31 cm.
Frist for å sende inn løsningen er 30. mai 2016. 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
2/2016». Vinneren av hjernetrim i 1/2016 er Lisbeth Sivertsen, Gibostad.
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LEDER

Forbrukermakt i norsk arbeidsliv
Den norske modellen kjennetegnes av høy organisasjonsgrad både på arbeidstaker- og
arbeidsgiversiden i norsk arbeidsliv. Et partsforhold som løser felles utfordringer gjennom
samarbeid og avtaler lokalt og sentralt, godt understøttet av regjeringen i det vi omtaler som
trepartssamarbeidet.
Alle snakker om den norske modellen, hvor bra den har vært
for utviklingen i Norge, hvor viktig den er for omstillingen
landet nå står i, og forutsetningen den utgjør for videre vekst.
Hvorfor er det da stadige eksempler på at den er under press og
velges bort?
Det siste eksemplet i en rekke av tidligere foruroligende saker
var elektronikkjeden Expert som sa opp tariffavtalen med de
ansatte for å erstatte den med et bonussystem rettet mot den
enkelte ansatte. Før de sa opp den gamle avtalen, meldte de seg
ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Et klarere uttrykk for at
Expert ikke lenger ønsker å være en del av den norske modellen,
skal vi lete lenge etter.
I likhet med mange andre reagerte jeg sterkt på dette og gav
uttrykk for det på Experts Facebook-side. De skal ha for at de
svarte meg, men det er også det eneste. Svaret deres var nemlig
enda mer urovekkende. Uten blygsel hevdet de at: «I Expert er
vi opptatt av medbestemmelsesrett – vi måtte gjøre dette (si opp
avtalen. Min anmerkning) for at våre ansatte i våre butikker
selv skulle få muligheten til å bestemme hvilken avtale butikken
skal ha.» Med andre ord satte de til side hele grunnlaget for den
norske modellen som er kollektivt organiserte arbeidstakere og
arbeidsgivere som gjennom organisasjonsdemokrati velger sine
tillitsvalgte til å representere seg overfor motparten.

Det er ikke mer enn et år siden pilotene i Norwegian, organisert
i Parat, var i streik for å beskytte sine egne rettigheter som
arbeidstakere. Problemstillingen var annerledes enn den vi så i
Expert, men også den konflikten handlet om å ha en tariffavtale
med arbeidsgiver. Disse og flere andre eksempler peker i retning
av at stadig flere arbeidsgivere enten vil distansere seg fra dem
som utfører arbeid for dem, eller øke styringsretten på andre
måter for å svekke arbeidernes rettigheter.
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Jeg varslet Expert personlig om
at jeg ikke ville benytte meg av
deres tjenester så lenge denne
situasjonen vedvarte. Det
alene var garantert ikke det
som gjorde at Expert til slutt
snudde og inngikk ny kollektiv
tariffavtale og dermed gravla et
individualisert lønns- og bonussystem for sine ansatte. De sa
imidlertid selv at frykten for forbrukernes dom over dem var utslagsgivende
for at de snudde. Dette bekrefter hvilken
makt forbrukerne har, dersom mange nok
er tydelige på hva de mener. Alle organiserte arbeidstakere som omfavner den norske modellen og det organiserte arbeidslivet,
bør være bevisste på at vi også er forbrukere.
Forbrukermakten er stor dersom mange
nok tar bevisste valg.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

Foto: Trygve Bergsland

Expert ønsket ikke å forholde seg til dette kollektive systemet,
men til den enkelte ansatte. Den åpenbare grunnen var å øke
sin direkte innflytelse overfor den enkelte ansatte og slik sett øke
styringsretten utover det som lå i den tariffavtalen de hadde sagt
opp. Dette er fagforeningsknusing og noe vi fram til de siste
årene har vært mer eller mindre forskånet for i Norge. Det er
imidlertid mange eksempler på dette i andre land hvor det står
dårlig til med arbeidstakerrettigheter.

Jeg lurer på om disse arbeidsgiverne egentlig forstår rekkevidden
av det de gjør? De tror åpenbart på at slike grep vil øke inntjeningen. Det er imidlertid grunn til å spørre om de har tatt høyde
for hvilken verdi fornøyde og trygge ansatte utgjør på
bunnlinjen. Fast ansatte, tariffavtaler,
ryddige og trygge rammebetingelser stimulerer arbeidsglede, lojalitet og ønske
om å bidra til felles suksess for arbeidsplassen, noe som er forutsetninger for
høy produktivitet. Eksempler på det
motsatte ser vi i land hvor lav produktivitet går hånd i hånd med
dårlige arbeidstakerrettigheter.
Jeg kan ikke forstå annet enn at
en slik erkjennelse burde bringe
enhver oppegående arbeids
giver ut av komfortsonen.

Kom nærmere
opplevelsen
med 60 øre/l
i rabatt i mai
Vi feirer våren og gir alle våre kortholdere
60 øre rabatt per liter drivstoff i hele mai!
Skaff deg Esso MasterCard i mai og
få kampanjerabatten* også i juni.

HAR DU
IKKE
KORT?

Søk nå
få rabat og
også i juten
ni!

Søk på essomastercard.no/ys

*Gjelder alle som søker og får innvilget et Esso MasterCard i perioden 1.–31. mai 2016. Ordinær drivstoffrabatt er 50 øre/l for medlemmer i Parat.
Drivstoffrabatt forutsetter bruk av et Esso MasterCard.
Effektiv rente ved kreditt på kr 15 000 o/12 mnd. er 31,13 %. Total kredittkostnad kr 1 947.

Esso Kampanjeannonse 1605 Parat 180x245.indd 1

2016-04-18 16:04

Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Boliglån
fra 1,95 %

Parat Boliglån fra 1,95 %
Rekordmange medlemmer har flyttet boliglånet over til Gjensidige Bank. Som medlem
i Parat får du ekstra gode betingelser. Har du sjekket medlemsfordelene dine i Gjensidige Bank?
Parat medlemsfordeler:
• 1,95 % på Boliglån UNG inntil 85 % av boligens verdi
• 1,95 % på Boliglån inntil 50 % av boligens verdi
• 2,05 % på Boliglån inntil 75 % av boligens verdi
• 1,99 % på fleksilån inntil 70 % belåning, kredittramme under 1 mill.
• Ingen etableringskostnader

Les mer på gjensidige.no/ysbank eller ring oss på 03100

Priseksempel Boliglån inntil 50 % av verdigrunnlag. Eff.rente 2,02 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2.543.546,-. Gjelder for medlemmer
i Parat som bruker banken aktivt. Oppgitte priser er nominelle rentesatser per 20.4.2016 for nye lån og kan bli endret.

