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Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør

LEDER

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
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Dette produktet er trykket etter svært 
strenge miljø krav og er svane merket, 
CO

2
-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

Det «grønne skiftet» og «grønne 
arbeidsplasser» er ofte tema når politikere 
og politiske ledere uttaler seg. Samtidig 
er det få organisasjoner i norsk arbeidsliv 
som har nedfelt en forpliktende strategi. 
Parat, i likhet med YS og LO, snakker 
mye om klimaproblemet og fremtidige 
grønne arbeidsplasser, men forpliktelser 
og en klar etablert strategi mangler.

Parat har ikke noe vedtak fra landsmøte 
eller hovedstyre som forplikter 
organisasjonen på dette området. Da LO i 
april skulle velge sine ti viktigste saker for 
fremtiden, var ikke klima med på listen. 
Kamp for flere arbeidsplasser og bedre 
arbeids- og lønnsbetingelser prioriteres før 
klima og miljø.

I USA skroter Trump klimatiltak og 
satser på kullindustrien for å skape 
arbeidsplasser og få fart på økonomien. 
De norske regjeringspartiene med støtte 
fra Ap åpner for økende nasjonale utslipp, 
men forutsetter at utslippene samlet i 
Europa går ned.

Det er lett å bli forvirret når den samme 
regjeringen nettopp har lagt frem en 
ny klimalov som skal redusere norske 
klimautslipp med minst 40 prosent i 
2030 sammenlignet med 1990, og med 
80 til 95 prosent innen 2050.

Tilbake til spørsmålet om arbeidsplasser, 
så skriver Det internasjonale energibyrået 
(IEA) og Det internasjonale byrået for 
fornybar energi (Irena) at omleggingen til 
lavutslippsteknologi må gå raskere enn hva 
man inntil nå har tatt sikte på. Begge byrå-
ene spår at en energiomstilling vil skape 
flere jobber enn det som hadde gått tapt.

Parat, sammen med Abelia og Cultura 
bank, arrangerer i mai et stort klima møte 
i samarbeid med BI, der både kron-
prinsen, kronprinsessen og statsministeren 
er tilstede. En rekke ledende klima-
forskere vil på dette møtet i mai vise hvor 
viktig engasjement er. De vil gi en rekke 
eksempler på at engasjement nytter, og 
ikke minst at det er viktig for fremtidig 
sysselsetting.

Kanskje er det slik at kampen for flere 
arbeidsplasser og bedre arbeids- og 
lønnsbetingelser i tiden fremover er 
sterkere knyttet til klimaspørsmål enn 
hva mange av oss liker å tenke på? Parats 
nestleder Vegard Einan skal holde innlegg 
på klimakonferansen, og en utfordring til 
han og andre politikere i Parat kan være 
å bidra til at det organiserte arbeidslivet i 
Norge tar et mer forpliktende ansvar for 
miljø og klima i tiden fremover. 

Klimasinker i arbeidslivet
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Tap i arbeidsrettssaker 
kan bety ruin
Du sitter der med oppsigelsen i fanget 
og vurderer å gå til retten, men tar du 
sjansen? Det kan ifølge leder av juridisk 
avdeling i Parat, Anders Lindstrøm, bli 
veldig dyrt. Side 14.

Verdensledende på 
sikkerhet
Etter at Det Norske Veritas slo seg 
sammen med tyske Germanischer Lloyd 
er DNV GL nå verdens største innen 
klassifisering av skip og oljeinstallasjoner. 
Side 32.
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Sentrale oppgjør 
i havn
De sentrale forhandlingene er 
i havn i årets mellomoppgjør. 
Det innebærer at partene 
normalt kun forhandler 
om kroner og øre, og ikke 
om andre bestemmelser i 
tariffavtalene. Side 12.

Roboter eller IT og 
automatisering
Når du skal ut og reise med fly, eller skal 
få utført banktjenester, kommuniserer 
du kanskje med flere maskiner enn 
mennesker. Side 18.

Virkemidler som gjør 
vondt verre

Regjeringen har annonsert 
en ny flyttebølge av statlige 
arbeidsplasser, men har det 
offentlige lært noe av alle 
feilene fra forrige runde? 
Side 8.

Kommunal- og moderniserings-
minister Jan Tore Sanner. 
Foto: Regjeringen.

Parat-advokat og leder av juridisk avdeling, Anders Lindstrøm. 
Foto: Trygve Bergsland

Illustrasjonsfoto Foto: Bo Mathisen/OSL.

DNV GL. Foto: Vetle Daler.

Parats nestleder Vegard Einan og NHO-leder Kristin Skogen Lund. Foto: Liv Hilde Hansen
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Ledere positive til 
eldre arbeidstakere
Ledere i bedrifter med ansatte over 60 
år mener at seniorene er gode på sam-
arbeid, problemløsning og produkti-
vitet. Det viser en undersøkelse utført 
av Ipsos. De peker også på at seniorene 
har lavt fravær, vilje til læring, kreativi-
tet og omstillingsevne, melder NRK.
Direktør i Senter for seniorpolitikk, 
Kari Østerud, mener undersøkelsen 
bekrefter at høynet aldersgrense i 
arbeidslivet i Norge ikke har endret 
norske lederes positive syn på eldre 
arbeidstakere. @NTB

Forbud mot hijab i Oslo kommune
Carl I. Hagen vil nekte kommunalt ansatte i Oslo å gå med hijab og andre religiøse eller politiske 
symboler. Hagen viser til en dom i EU der en arbeidsgiver fikk medhold i å kunne si opp en ansatt 
som nektet å ta av hijaben. Basert på dette vil han forby kommunalt ansatte å bære politiske, religiøse 
og filosofiske symboler på jobb, skriver VG. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm 
mener religiøse hodeplagg har sterkt vern og mener mange har feiltolket dommen fra EU. Hun mener 
at kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende. @NTB

NHO ønsker 
fast ansettelse

NHO har gått ut og sagt at 
de liker dårlig at innleie fra 
vikarbyråer erstatter faste 
ansettelser. 
– Særlig de siste årene har 
vi sett en utvikling i bruk av 
innleie fra de typiske vikar-
situasjonene mot en økende 
tendens til at bedriftene inngår 
avtaler med et bemanningsbyrå 
om innleie av arbeidskraft på 
mer regulær basis, sier direktør 
for tariff- og medlemstjenester 
i NHO, Nina Melsom, til 
Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

SMÅSTOFF

Nordens største fag-
forbund for kabinansatte
Parat Kabinforbund har 2 400 medlemmer og 
organiserer ansatte i Norwegian, SAS, Widerøe, 
TUI og Thomas Cook. Fra før har Parat Norsk 
Pilotforbund, med mer enn 1 500 piloter i 
medlemsmassen, Nordens største forbund for 
yrkesgruppen.
– Vi ser hva våre kolleger i cockpit har fått til 
i fellesskap og vil med våre 2 400 medlemmer 
være en maktfaktor i norsk luftfart, sier Anneli 
Nyberg, som er valgt til leder. Sissel Vian er valgt 
som nestleder.

Dårlige arbeidsforhold for polakker 
En ny rapport viser at polske arbeidere står alene, er sårbare og maktesløse i Norge, 
og at de behandles dårligere enn hva norske arbeidere ville ha akseptert.

Forsker Ada Engebrigtsen ved NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus legger 
kvalitative intervjuer med 15 polske gjestearbeidere i forskjellige bransjer til grunn i 
sin studie. Hun har også intervjuet personer i miljøer rundt arbeiderne som jobber 
på korttidskontrakter i Norge.
– Et fellestrekk for alle dem jeg har snakket med er at de opplever å være i en utrolig 
sårbar og maktesløs situasjon der de er prisgitt andre mennesker på alle måter, og 
der de har liten tro på at ting kan endre seg til det bedre, sier hun til Dagsavisen.

Styret i Parat Kabinforbund. Foto: Trygve Bergsland
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YS Hytteinnbo er en spesialpriset innboforsikring  
for deg som er medlem i Parat.
Forsikringen gjelder hytter i Norge og koster 468 kroner  
per år for en innbosum på hele 750 000 kroner.

YS Hytteinnbo dekker utgiftene du kan få  
som følge av blant annet 

• skader på hytteinteriøret etter besøk av gnagere
• tyveri av sykkel (opptil 30 000 kroner)
• tyveri av innbo
• uhellskader på innbo

Har du hytte?

Kjøp forsikringen på gjensidige.no/ys eller ring 
03100 og si at du er medlem av et YS-forbund.
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Island lovfester 
likelønn
På kvinnedagen lovfestet Island 
likelønn. Radikalt, men et tiltak 
Norge burde kopiere, mener den 
islandske likestillingsministeren. 
–Dette er definitivt noe de 
nordiske landene kan bruke, sier 
likestillings- og sosialminister 
Thorsteinn Viglundsson til 
Dagsavisen. Han viser til at også 
kjønnskvotering måtte lovpålegges 
for at det skulle skje en endring.
 @NTB

SMÅSTOFF

Styrker vernet av varslere
Rutinene for varsling skal nå også gjelde innleide arbeidstakere 
og arbeidsplasser med flere enn ti ansatte. Offentlige 
myndigheter skal dessuten holde varslerens identitet hemmelig, 
ifølge NRK. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) 
håper det vil føre til at flere våger å si fra om kritikkverdige 
forhold på arbeidsplassen. @NTB

Bytte av barnetrygd mot barnehage og SFO
Nesten halvparten av de spurte stiller seg positive til å avvikle barnetrygden i bytte 
mot gratis barnehage og skolefritidsordning. Bare en tredel av de spurte, 34 prosent, 

er negative til å erstatte barnetrygden med gratis 
barnehage og skolefritidsordning. 46 prosent av 
deltakerne støtter det, viser meningsmålingen 
Opinion har gjort for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
Bakgrunnstallene til undersøkelsen viser at det 
særlig er de unge som er positive til å bytte ut 
barnetrygden. Blant dem mellom 30 og 39 år 
støtter 54 prosent forslaget, mens 37 prosent av 
dem mellom 50 og 64 år gjør det. @NTB
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Kriminelle nettverk i 
arbeidslivet avslørt
Senteret som jobber med arbeidslivs-
kriminalitet i Oslo sier de har avslørt 
elleve kriminelle nettverk som opererer 
i hovedstaden. Bygg og renhold er de 
bransjene hvor arbeidslivskriminalitet 
har vært mest utbredt, men de krimi-
nelle er i ferd med å flytte seg til nye 
områder. Når senteret slår ned på ulov-
ligheter i én bransje, går nettverkene 
videre til områder med færre hindrin-
ger og større mulighet for økonomisk 
gevinst. Senteret har i det siste opp-

daget flere aktører 
innen helse og 
omsorg. Også i 
barnevernssyste-
met mener de å 
ha funnet kri-
minelle aktører.
 @NTB

Seniorer føler de 
må vike for yngre 
En ny undersøkelse gjort av 
Respons Analyse på oppdrag for 
Mental Helse viser at fire av ti har 
et inntrykk av at seniorer over 55 
år blir ekskludert fra arbeidslivet. I 
tillegg oppgir én av tre seniorer at 
de selv i løpet av arbeidslivet har 
følt at de har måttet vike for yngre 
krefter.

Nå inviteres Næringslivs-Norge 
til dugnad for å utnytte seniorers 
kompetanse i mye større grad 
gjennom FRI-prosjektet.
– Norge trenger et mer 
aldersvennlig og dynamisk 
samfunn for å takle fremtidens 
utfordringer. Vi kan ikke lenger 
avskrive seniorer i arbeidslivet etter 
at de har fylt en viss alder. Vi må 
gå bort fra tall og kategorisering 
og over til en samfunnsmodell der 
alle er med etter evne, uavhengig 
av alder, sier tidligere helse- og 
arbeidsminister Bjarne Håkon 
Hanssen. 
Kilde: Mental Helse

SMÅSTOFF

Frykt for at dårlig veiledning svekker yrkesfagene
NHOs kompetansebarometer 2016 viser at seks av ti medlemsbedrifter har behov for fagarbeidere. 
Organisasjonen mener karriereveiledningen i dag er for dårlig og for fragmentert, noe som spesielt går 
ut over rekrutteringen til yrkesfag. Nå vil de ha en nasjonal plan for å sikre at alle får samme kvalitet på 
veiledningen.
– Noe veiledning skjer på skolen, noe skjer i NAV-regi. NHO ønsker en nasjonal plan for å sikre at 
alle får samme kvalitet på veiledningen gjennom en egen utdanning i karriereveiledning, sier Kristina 
Jullum Hagen, NHO-direktør for arbeidsliv og kompetanse. Kilde: E24

Virke krever endring 
i sykelønn
Hovedorganisasjonen Virke mener den 
norske sykelønnsordningen er for dyr og 
fører til høyt fravær, og organisasjonen 
etterspør endringer i ordningen. 
– Jeg er bekymret for at partene bak avtalen 
på mange måter har pålagt seg selv en 
taushetsplikt rundt en så viktig debatt. Selv 
NAV har tatt til orde for at ordningene bør 
utredes og ses i sammenheng med andre 
ordninger, sier direktør for arbeidsliv i 
Hovewdorganisasjonen Virke, Inger Lise 
Blyverket, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

IA-avtalen, en intensjonsavtale for et mer 
inkluderende arbeidsliv, skal reforhandles 
neste år. Før den tid mener Virke at det er 
behov for en grundig debatt, spesielt om 
arbeidsgiverfinansiering og ytelser til syke.

Negativt trygdeoppgjør 
Pensjonister, særlig de som er enslige, vil tape på årets trygdeoppgjør. 
Basert på dagens reguleringsforskrift vil alderspensjonistene for 
tredje år på rad få inntektsnedgang, ifølge Dagbladet. Forskriften 
innebærer at alderspensjonen justeres i takt med lønnsveksten, og 
deretter reduseres med 0,75 prosent. Formelen har slått dårlig ut de 
siste årene, da lønnsveksten har vært svært lav. @NTB
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Cass R. Sunstein

Valgets kval 
Om å velge ikke å velge

Forfatteren belyser utfordringene fremtidens 
datadrevne beslutningsregime gir og redegjør 
for hvordan personifiserte standardvalg må 
brukes til å styrke, snarere enn å redusere, 
vår frihet og velferd. Frie valg står helt sen-
tralt i demokratiet, men valg kan imidlertid 
også innebære en belastning. Siden våre 
kognitive evner er begrensede, koster det litt å utføre de under-
søkelsene og overveielsene som er nødvendige for å gjøre gode 
valg. Gjennom å bruke standardvalgløsninger, sparer vi oss selv 
for å gjøre aktive valg. 
Forlag: Cappelen Damm 

Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, 
Brita Ytre-Arne og Jacob Aars

Tjenestedemokratiet
Velferdsstaten som arena for deltakelse

Innbyggerne kan påvirke politikken ikke 
bare på inntakssiden, gjennom for eksempel 
valg og politiske partier, de har også mulig-
heter til å øve innflytelse på politikkens utfallsside, det vil 
si over innholdet i velferdsstatens tjenester. 
Hvordan man opplever å bli møtt som bruker av velferdstjenester 
henger sammen med hvordan man forstår sin rolle som borger i et 
demokratisk samfunn: Opplever man medbestemmelse? Hvilke ret-
tigheter har man, og hvordan blir disse ivaretatt? Hvordan former 
store samfunnssystemer som velferdsstaten den enkeltes hverdag?
Forlag: Universitetsforlaget

Bjørnar Olsen, Pål Nystuen

Arbeid og psykisk helse 
Psykiske plager koster mye. For mye. 
Angst og depresjon er de viktigste årsakene 
til arbeidsfravær i Norge. Sykefravær og 
trygdeutgifter utgjør en del av kostnadene, 
men den største kostnaden bærer arbeidslivet 
i form av tapt produktivitet. Forfatteren 
mener arbeidslivet må forebygge, tilrettelegge og om 
nødvendig yte hjelp. 
Forlag: Gyldendal Akademisk

SMÅSTOFF

Kutt i pappaperm
Andelen fedre som tar mer enn ti ukers pappaperm 
er blitt mer enn halvert etter at regjeringen kuttet 
pappakvoten. Statistikk fra NAV viser ifølge Dagens 
Næringsliv at fedre tar kortere permisjon etter at 
regjeringen reduserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker. 
Mens 34 prosent menn tok ut mer enn ti uker de 
tre første kvartalene i 2015, var andelen falt til tolv 
prosent i samme periode i 2016. @NTB

Høyre vil vurdere å 
la eldre jobbe lenger
Høyres landsmøte mener den øvre aldersgrensen i 
arbeidslivet bør vurderes hevet.
Aldersgrensen ble i 2015 hevet fra 70 til 
72 år. Nå vil regjeringspartiet se på om 
eldre bør kunne fortsette enda lenger i 
jobben. Landsmøtet avviste imidlertid 
et mer bastant forslag om å gå inn for 
en aldersgrense på 75 år. Et regjerings-
oppnevnt utvalg, som leverte sin rap-
port i desember, mener flere eldre må 
stå lenger i jobb enn i dag. Utvalget var 
imidlertid delt i spørsmålet om alders-
grensen bør heves ytterligere. @NTB

Unge er bekymret 
for egen pensjon

Nesten halvparten av unge under 
30 år i arbeidslivet tror ikke de vil 
få nok pensjon til å ha en god 
pensjonisttilværelse. 45 prosent 
svarer nei på spørsmål om 
de vil få en levelig pensjon, 
viser en undersøkelse gjort av 

Opinion på oppdrag for KLP, 
skriver Klassekampen. Blant dem over 
50 år frykter kun 22 prosent at de ikke 
vil få en høy nok pensjon. @NTB
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Flytting av statlige arbeidsplasser

Virkemidler som gjør 
vondt verre
Regjeringen har annonsert en ny flyttebølge av statlige arbeidsplasser, men har det 

offentlige lært noe av alle feilene fra forrige runde? Litt, men ikke nok, må bli fasiten 

på vår spørrerunde hos Parats ledelse og tillitsvalgte i berørte institusjoner.

Av: Johnny Gimmestad

MANGLENDE INNVOLVERING

Victor D. Norman spøker i bakgrunnen når Jan Tore Sanner igjen vil tvangsflytte statlige arbeidsplasser. Foto: NTB/Scanpix og Regjeringen



2017 - 9  

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud er 
kritisk til måten staten gjennomfører 
flytting av arbeidsplasser fra hovedstaden 
og ut i deler av vårt vidstrakte land.

Har ikke lært av tidligere feil
Han mener myndighetene ikke har 
lært nok av de feilene som ble begått da 
regjeringen i 2003 besluttet å flytte åtte 
statlige etater med i alt 900 arbeidsplasser. 
– Nå som da var ikke de berørte medar-
beiderne involvert i prosessen på forhånd. 
Alt er blitt holdt superhemmelig helt til 
de ansatte fikk vite om flytteplanene via 
mediene. Det er underlig at man ikke har 
skjønt hvilken forskjell det er på å få en 
slik nyhet om sin egen arbeidsplass servert 
fra egen ledelse, framfor å få den rett i 
fleisen på Dagsrevyen fra Jan Tore Sanner, 
sier Skjæggerud. 

Ikke så dramatisk
Etter at nyheten om de statlige flytte-
planene først sprakk i Aftenposten i midten 
av februar, offentliggjorde kommunal-
minister Jan Tore Sanner et par dager senere 
at regjeringen i inneværende stortings-
periode har vedtatt å flytte ut, eller nærmere 
sagt etablere om lag 630 statlige arbeids-
plasser utenfor Oslo. Ifølge stortings-
meldingen «Bærekraftige byer og sterke 
distrikter», foreligger det også planer for 
hvordan regjeringen skal utrede og etablere 
enda mer statlig virksomhet i hele landet. 

Skjæggerud sier det kan være grunn til 
å tone ned dramatikken i regjeringens 
flytteplaner en smule, selv om det er like 
alvorlig for de som faktisk blir rammet. 
– Ifølge Aftenposten er det kun snakk om 
å flytte 236 eksisterende arbeids plasser ut 
av hovedstaden i denne omgang. Resten 

av de mye omtalte 630 arbeids plassene 
er nyetableringer, som er lite omstridt. 
Apropos målet om «sterke distrikter», 
så går ca. 140 av de aktuelle utflyttings-
arbeidsplassene til de tre storbyene 
Bergen, Trondheim og Stavanger, sier han.

Kom som et sjokk
En av de institusjonene som allerede er 
blitt sterkt berørt av så vel flytteplaner 
som en større omorganisering, er 
Pasientskadenemnda.
– Det kom som et sjokk på oss alle da vi 
12. mai 2015 fikk beskjed om at hele vår 
organisasjon med ca. 80 ansatte skulle 
fusjoneres og flyttes til Bergen, sier Tone 
Transeth Mosling, som er førstekonsulent 
og hovedtillitsvalgt for de Parat-organiserte 
i Pasientskadenemnda. 

Mosling sier Stortinget i april/mai 2015 
vedtok å fusjonere deres arbeidsplass. 
– Fra 1. januar 2016 skulle det opprettes 
et nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, 
som i dag heter Helseklage. Dette klage-
organet er en sammenslåing av en rekke 
mindre nemnder og helseklageinstanser, 
samt Pasientskadenemnda, sier hun.

Totalt anslås det at sammenslåingen 
vil berøre 100 mennesker. Selve flytte-

prosessen antas å ta to til tre år, og dørene 
stenges i Oslo 31. desember 2017.

Det store fellesmøtet
Kort tid etter at vedtaket om fusjonen 
ble offentliggjort, kom ifølge Mosling 
en felles e-post om allmøte, signert 
direktøren, med følgende tekst:

Hei alle sammen!
Jeg innkaller til allmøte førstkommende 
tirsdag kl. 10:00. På dette tidspunktet er 
politiske vedtak i organisasjonsprosessen i 
HOD (Helse- og omsorgsdepartementet, 
red) samt RNB (revidert nasjonalbudsjett) 
offisielt, og dere vil få informasjon samtidig 
med at resten av offentligheten får det. 
Vel møtt!

Sinne og tårer
Mosling sier at det ikke var noen som 
tenkte at arbeidsplassen skulle forsvinne 
fra Oslo med denne innkallingen. 
– Sjokket var stort da informasjonen om 
flytting kom. Noen trodde ikke på det 
som ble fortalt. Andre satt bare med åpen 
munn. Noen kjente sinne, andre felte en 
tåre. Det ble ikke mye jobbing resten av 
den dagen, sier hun.

Mosling sier prosessen startet umiddelbart.
– Vi tillitsvalgte ble dratt inn fra første 
stund og har vært med på møter, fått 
komme med innspill og har tatt avgjørel-
ser. Vi sitter også i en samarbeidsgruppe 
med direktøren og andre fra ledelsen. Der 
får vi informasjon og kan ta opp ting som 
trykker, sier hun.

Jobbene ville forsvinne
Mosling sier at hun og andre tillitsvalgte 
også har sittet med ansatte en og en. 

 Det er underlig at man ikke har 
skjønt hvilken forskjell det er på å få en 
slik nyhet om sin egen arbeidsplass servert 
fra egen ledelse, framfor å få den rett i 
fleisen på Dagsrevyen fra Jan Tore Sanner.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Bente Bjerke/Parat

 Det kom som et sjokk på oss alle da 
vi 12. mai 2015 fikk beskjed om at hele 
vår organisasjon med ca. 80 ansatte skulle 
fusjoneres og flyttes til Bergen.

Hovedtillitsvalgt for de Parat-organiserte i Pasientskadenemnda, 
Tone Transeth Mosling. Foto: Vetle Daler
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– Lyttet og gitt råd. Har vi ikke kunnet 
svare, har vi søkt bistand og hjelp både 
innenfor og utenfor våre egne rekker. 
Men selvfølgelig har det vært mye 
frustrasjon, sinne og fortvilelse, sier den 
hovedtillitsvalgte. 

Mosling sier resultatet av flyttingen er at 
dagens ansatte mister jobbene sine.
– Vi fikk beskjed om det motsatte fra 
ledelsen: Ingen skulle miste jobbene sine, 
lød omkvedet derfra. Men arbeidsplassen 
ville uansett ende opp i Bergen, sier hun.

Har aldri akseptert flytting
Mosling sier «En ting var å fusjoneres, 
en annen ting er å flytte til Vestlandets 
hovedstad». 
– Det første kunne vi godta, men flyttin-
gen har vi nok aldri akseptert, sier hun.

Mosling sier at i en prosess der man bygger 
opp en ny bedrift i Bergen, samtidig som 
man bygger ned samme bedriften i Oslo, 
vil mange føle urettferdighet.
– Driften skal opprettholdes, nye folk blir 
ansatt i jobben din. Mange finner seg nye 
jobber og slutter underveis. Andre får bli i 
Oslo ut 2018, sier hun.

For at ikke alle i Oslo skal slutte på 
en gang, slik at kompetansen blir fort 
borte, har ledelsen ifølge Mosling for-
skjellige virkemidler, som kursing og 
kompetanseheving. 
– I tillegg gis det lønnstilskudd til noen. 
Dette gjør folk opprørte og frustrerte. 
Spesielt lønnstilskuddene, sier hun.

Ærlighet er et must
Informasjon er en viktig nøkkel. Jo mer 

informasjon man får, desto mindre sinne 
og fortvilelse blir det, ifølge Mosling. 
– På dette punktet er ledelsen bare 
blitt bedre og bedre. Allmøte, blogg og 
e-poster er tatt i bruk slik at alle får med 
seg lik informasjon. Ærlighet, ærlighet og 
ærlighet er et must. Si heller at du ikke vet 
enn å prøve deg på en hvit løgn, sier hun.

Skulle gjerne hatt bedre tid
Erfaringene fra Pasientskadenemnda 
minner på flere punkter om hva arbeids-
takerne i en annen statlig virksomhet, 
Kulturrådet, nå opplever.

Hovedtillitsvalgt for de Parat-organiserte, 
Jolanta Szumska, sier at den politiske 
beslutningen om å flytte og omorganisere 
museumsenheten til Bodø kom fort og 
overraskende. 
– Flyttingen av to mindre enheter ble vi 
informert om i forbindelse med statsbud-
sjettet i høst, men lokaliseringen kom på 
plass først i mars. Vi skulle gjerne hatt 
bedre tid til å gjennomføre det politikerne 
har bestemt, sier Szumska.

Dette skal skje med Kulturrådet:
•  To mindre enheter, med i alt syv 

 stillinger, flyttes til Trondheim og sam-
lokaliseres med nyskapningen Kreativt 
Norge, der ti nye arbeidsplasser ser 
dagens lys. 

•  Museumsenheten, bestående av om lag 
ti stillinger, flyttes til Bodø. 

•  Resten av organisasjonen, ca. 110 
arbeidsplasser, blir igjen i hovedstaden.

•  Alle endringene skal være på plass fra 
1. januar 2018, men myndighetene 
har gitt museumsenheten frist til våren 
2018.

God prosess
Szumska sier prosessen internt i organi-
sasjonen har vært så bra som man kunne 
forvente, og at ledelsen ser på tillitsvalgte 
som en ressurs og en støtte. 
– Hele staben er blitt fortløpende 
orientert fra første dag om hva som skjer. 
Det informeres også grundig om hvilke 
rettigheter de ansatte har, og det tilbys 
personlige oppfølgingssamtaler med 
bedriftshelsetjenesten i inntil fem timer 
for dem som måtte ønske det, sier den 
hovedtillitsvalgte.

Szumska sier hun opplever at ledelsen har 
tatt utfordringen på alvor. 
– De har gått inn i prosessen med ydmyk-
het og viser vilje til å strekke seg langt 
for å finne gode løsninger, ikke minst for 
ansatte over 60 år. Her ligger nok også 
mye av forklaringen på hvorfor både inn-
satsvilje og arbeidsmiljø stadig er på topp, 
selv om mange også opplever dette som 
en ganske smertelig prosess og er urolige 
for hva neste trekk kan bli, sier hun.

Begrenset av budsjetter 
Det som er bekymringsfullt og utford-
rende i omstillingsprosessen er ifølge 
Szumska at de virkemidlene som Staten 
i henhold til avtaleverket og personal-
håndboken tilbyr, teoretisk sett kan virke 
attraktive for noen.
– Selv om hver enkelt virksomhet har 
styringsrett over disse virkemidlene, så er 
bruken begrenset til virksomhetens eget 
budsjett. Det betyr for eksempel at svært 
få statlige arbeidsgivere har økonomi til 
å tilby dem som ønsker å bli med på en 
flytting dekning til barnehage og SFO, 
samt overgangsordning, sluttvederlag 

MANGLENDE INNVOLVERING

 Flyttingen av to mindre enheter ble vi 
informert om i forbindelse med statsbudsjettet i høst, 
men lokaliseringen kom på plass først i mars. Vi 
skulle gjerne hatt bedre tid til å gjennomføre det 
politikerne har bestemt.

Hovedtillitsvalgt i Kulturrådet, Jolanta Szumska. Foto: Vetle Daler
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eller kompetanseutvikling, noe de ifølge 
avtalen med hovedsammenslutningene 
har anledning til. Dette kan være en av 
mange grunner til at så få ansatte blir med 
når arbeidsplasser flyttes ut, sier hun.

Spørsmålet om lønnstilskudd for enkelte 
medarbeidere forhandles det ifølge 
Szumska nåmed arbeidsgiver om. 
– Jeg synes i utgangspunktet ikke det virker 
så vanskelig å forholde seg til. Statens 
personalhåndbok og avtaleverket gir klare 
føringer for dette. Her i Kulturrådet holder 
vi oss også på dette punktet innenfor 
rammen av hva «Særavtalen om bruk av 
virkemidler ved omstillinger i staten» gir 
rom for, sier den hovedtillitsvalgte. 

En forhandlingssak
Parat-lederen sier inntrykket er at de 
virkemidlene statlige virksomheter har 
til disposisjon ved flytting langt på vei er 
tilstrekkelige.
– Det er ofte mer et spørsmål om å 
kunne ta dem i bruk. Da handler det om 
kostnader, noe som til et visst punkt er 
en forhandlingssak, men også et spørsmål 
om hvor mye politikerne bevilger når de 
fatter en beslutning om å flytte på statlige 
arbeidsplasser, sier Skjæggerud.

Han understreker at Parat ikke er mot-
stander av at staten etablerer nye arbeids-
plasser ute i distriktene. 
– Men erfaringene fra å røske opp en 
eksisterende virksomhet med rota og etab-
lere den på et helt annet sted i landet er 
så lite positive, både samfunnsøkonomisk 
og for de ansatte, at det ikke bør friste til 
gjentagelse, sier Skjæggerud. 

Samtidig har han inntrykk av at statlige 
virksomheter nå har fått ledere som 
skjønner mer av hvor viktig det er å kjøre 
ryddige, ordentlige prosesser overfor de 
ansatte. 
– Dette i motsetning til hva som skjedde 
i kjølvannet av flyttesjauen til moderni-
seringsminister Victor Normann i 2003, 
sier Skjæggerud.

Dårligere livskvalitet 
etter statlig flytting 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fikk 
i 2010 utarbeidet en evalueringsrapport 
etter «den store statlige flyttesjauen» i 
2003, som lister opp noen aktuelle punkter:

•  Bare et lite fåtall av de 815 ansatte fortsatte 
hos sin gamle arbeidsgiver og ble med på 
flyttelasset, da det i 2003 ble besluttet å flytte 
syv statlige tilsyn ut av Oslo innen 2007. 

•  Blant dem som sluttet, mener mange (62 
prosent) at flyttingen virket negativt inn på 
livssituasjon og trivsel. 

•  Nærmere halvparten mener at flyttingen virket 
negativt inn på karrieren og deres private 
økonomi.

•  Ca. 25 prosent er likevel tilfredse, både med egen karriere, nåværende 
arbeidsinnhold og lønn. De under 50 år er mer tilfredse enn de over 50. 

•  15 prosent mener at livssituasjonen og trivselen er blitt bedre etter at de 
sluttet. Pendleravtaler og lønnstilskudd har spilt en rolle for å få ansatte til å 
bli værende lenger i tilsynene.

•  Kompetansekartlegging og karriereplanlegging ble tilbudt alle og er det 
tiltaket som flest mener har hatt en viss innvirkning på dem selv.

•  Rekken av andre virkemidler for å få folk i arbeid, som for eksempel 
«outplacement» (aktiv jobbsøking med lønn), lønnskompensasjon til ny 
arbeidsgiver, hospiteringsordning og avgangskontrakt med studiestøtte, har 
generelt hatt mye mindre innvirkning. 

•  Omstillingsvirkemidlene har i stor grad vært individuelt innrettet. Etter 
forhandlinger med de tillitsvalgte har arbeidsgiver avgjort hvilke virkemidler 
som er nødvendige, og hvem som får tilbud om hva. Mange av de ansatte 
mener denne prosessen både var vilkårlig og rommet forskjellsbehandling.

•  Over 80 prosent av de spurte mener at utføringen av arbeidsoppgaver i deres 
tilsyn ble skadelidende som følge av flyttingen. 

•  Mange er også svært kritiske til vedtaket og mener at det har medført store 
samfunnsøkonomiske kostnader og omfattende menneskelige belastninger.

•  Flere har i kommentarer uttrykt tvil om motivet for flyttingen. De mener 
det ville ha vært mer ryddig å si rett ut at målet var distriktspolitisk. 

Kilde: Difi-rapport 2010:10 Statstilsette i omstilling

Rapporten til Difi tar for seg de menneskelige sidene ved utflyttingen 
og har fått langt mindre oppmerksomhet enn en evalueringsrapport 
fra Asplan Viak, utgitt i 2009, som i hovedsak vurderte de regionale, 
organisasjonsinterne og faglige virkningene av flytteprosessen. Også Asplan-
rapporten konkluderte forøvrig med at flyttingen i all hovedsak hadde 
negative konsekvenser på de områdene som ble kartlagt.
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Sentrale oppgjør i havn
YS forhandler samordnet også i  privat 
sektor. Det vil si at YS forhandler med 
hovedorganisasjonene på arbeidsgiver siden 
(NHO, Virke, Spekter, KS og staten) på 
vegne av alle forbundene.

NHO-oppgjøret, herunder lønnsoppgjø-
ret for konkurranseutsatt industri, «front-
faget», legger rammen for resten av årets 
lønnsoppgjør. Denne rammen er på 2,4 
prosent, inklusiv overheng og forventet 
glidning. Rammen vil være retningsgi-
vende for lønnsveksten i øvrige sektorer 
og avtaleområder. 

Når de sentrale forhandlingene er 
sluttført, skal det gjennomføres lokale 
forhandlinger i en rekke virksomheter. 

Noen av disse er ferdige, andre ikke. 
For full oversikt, se parat.com

De sentrale forhandlingene er i havn i årets mellomoppgjør. 

Det innebærer at partene normalt kun forhandler om kroner og øre, 

og ikke om andre bestemmelser i tariffavtalene.

Av: Vetle Daler

MELLOMOPPGJØRET 2017

NHO-direktør Kristin 
Skogen Lund og Parats 
nestleder Vegard Einan, som 
også er leder for YS Privat. 
Foto: Liv Hilde Hansen.

Slik foregår mellomoppgjøret 2017
Sentrale forhandlinger
YS, Parats hovedorganisasjon, forhandler med NHO, Virke, staten, og KS (kommuner og fylkeskommuner). Her deltar Parats 
sentrale politikere, rådgivere og forhandlere fra Parats sekretariat.

Lokale forhandlinger:
Det forhandles også i den enkelte virksomhet, der hovedtillitsvalgte og lokale tillitsvalgte forhandler med virksomhetens 
ledelse. Her bistår Parat med muntlig og skriftlig rådgiving fra Parats forhandlingsavdeling og regionavdeling. 
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RESULTATENE FRA DE SENTRALE FORHANDLINGENE

NHO:
I NHO gis det 50 øre per time i generelt 
tillegg. 

Oppgjøret har også en lavlønnsprofil, 
med et ytterligere tillegg på 1,50 kroner 
per time (totalt 2 kroner) til Parats 
medlemmer på følgende overenskomster: 
Riksavtalen, renholdsoverenskomsten, 
industrioverenskomstens TEKO-del samt 
enkelte bedriftsinterne avtaler. Tilleggene 
gis med virkning fra 1. april. 
– Vi har bidratt til et ansvarlig oppgjør 
ved å ta hensyn til den konkurranseutsatte 
industrien. Dette til tross for at 
lønnsveksten var vesentlig lavere enn 
prisveksten i 2016, et år der mange fikk 
redusert kjøpekraft, sier Vegard Einan, 
som er nestleder i Parat og leder for YS 
Privat.

Virke:
I Virke gis det ikke et generelt tillegg, 
men det er avtalt et lønnstillegg 
på 50 øre per time til følgende 
tariffavtaler: Begravelsesbyråavtalen, 
overenskomst for IKT- og service-
elektronikkbransjen, overenskomst for 
ansatte i NKI, kranoverenskomsten og 
verkstedsoverenskomsten.

Medlemmer som tilhører farmasiavtalen 
og landsoverenskomst for kinoer får to 
kroner per time.

For medlemmer i studentsamskipnader 
er det satt av én prosent til lokale 
forhandlinger.

Alle minstelønnssatsene (inkludert ung-
domssatsene) er som følge av økning av 
garantisatsene økt med 2,75 kroner per time 
på funksjonæravtalen og reiselivsavtalen. 
– Resultatet av det sentrale oppgjøret 
betyr at de fleste av våre medlemmer får 
økt kjøpekraft. Vi har dermed nådd målet 
med oppgjøret, som var å opprettholde 
eller forbedre kjøpekraften, sier forhand-
lingsleder Vegard Einan.

Han har samtidig forventninger om 
gode lokale forhandlinger i mange av 
virksomhetene. 

KS (kommuner og fylkeskommuner):
•  Sentralt lønnstillegg avtalt i 2016 gis 

med virkning fra 1.7.2017
•  Lønnstillegg til ledere, fagledere og 

arbeidsledere. To prosent lønnstillegg 
avtalt i 2016 gis med virkning fra 1. 
juli 2017.

•  Garantilønn og lønnstillegg for 
ansiennitet, herunder innføring av 
nytt garantilønnsnivå for fagarbeidere 
med fagskolepoeng (60 studiepoeng). 
Virkningsdato 1. juli 2017. 

•  Lokale forhandlinger: Det settes av 
0,9 prosent til lokale forhandlinger 
per 1. august 2017. Forhandlingene 
gjennomføres innen 15. oktober 2017.

•  Fagarbeidere med tilleggsutdanning på 
fagskole av minst ett års varighet (eller 
60 studiepoeng) blir fra 1. juli 2017 
innplassert i en egen stillingsgruppe 
i det nye garantilønnssystemet. Det 
kan gi ansatte i denne gruppen et 
lønnstillegg på 20 000 kroner.

Staten:
Et generelt tillegg på alle lønnstrinn på 
0,33 prosent med virkning fra 1. mai. 
2017.
•  Avsetning til lokale forhandlinger 

på 0,8 prosent av lønnsmassen med 
virkning fra 1. juli 2017. De lokale 
forhandlingene skal være gjennomført 
innen 31. oktober 2017.

•  Et tillegg som innebærer ett lønnstrinn 
til alle som befinner seg i lønnsramme 
02, 03 og 04. Dette gjelder blant annet 
fullmektig, førstefullmektig, sjåfør, 
betjent, tekniker, teknisk assistent, 
kokk, førstekokk, renholdsbetjent, 
renholder og sikkerhetsbetjent.

Parats forhandlingsleder i statsoppgjøret, 
Unn-Kristin Olsen, sier at dette er et 
resultat medlemmene kan være fornøyd 
med. 
– Vi opprettholder kjøpekraften 
gjennom et generelt tillegg til alle, og har 
sikret reallønnsvekst for store deler av 
medlemsmassen gjennom en avsetning 
på 0,8 prosent til lokale forhandlinger. Vi 
er også godt fornøyd med at YS Stat fikk 
gjennomslag for sitt krav om et generelt 
tillegg til alle, sier hun.

Spekter:
Alle i Spekter får et lønnstillegg på 
minst 975 kroner per år. I tillegg får alle 
medlemmer med grunnlønn på 407 
265 kroner eller mindre et ytterligere 
lønnstillegg på 2 925 kroner per år.

Usikker på hvilket område din 
tariffavtale tilhører? 
– Full oversikt finner du på parat.com
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Tap i arbeids rettssaker 
kan bety ruin
Du sitter der med oppsigelsen i fanget. Du mener at den er usaklig, 

og at arbeidsgiver ikke har noen grunn til å si deg opp. Du vurderer 

å gå til retten, men tar du sjansen? Det kan ifølge leder av juridisk 

avdeling i Parat, Anders Lindstrøm, bli veldig dyrt.

Av: Lill Fischer

Parat-advokaten sier at en sak alltid har to 
sider, og uansett hvor god saken er, kan en 
aldri være sikker på at en vinner frem. 
– Taper du i retten, kan du bli sittende 
med en regning på flere hundre tusen 

kroner. For den som taper må ikke 
bare betale sin egen advokat, men også 
motpartens saksomkostninger. Det er ikke 
rettsgebyrene som koster skjorta, men 
advokathonorarene, sier Lindstrøm.

Gjør sakene unødvendig store
Parat advokat Lene Liknes Hansen er enig 
med Lindstrøm og mener det er en høy-
risikosport å gå til sak som enkeltperson.
– Som arbeidstaker vil jeg være ekstremt 
forsiktig med å gå til sak og risikere gård 
og grunn. Dersom du taper en sak i 
tingretten, kan du fort sitte igjen med en 
regning fra 200 000 kroner og oppover, 
sier Liknes Hansen. 

Hun viser til eksempler hvor advokater 
bruker unødvendig mange timer på en sak.

RETTSSIKKERHET

Parat-advokat Lene Liknes Hansen. 
Foto: Trygve Bergsland
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– Det hender arbeidsgiver velger å bruke 
en advokat som fakturerer med en høy 
timepris og mange timer. I slike tilfeller 
kan det fremstå urimelig om arbeidstaker 
påføres disse utgiftene dersom saken 
tapes, sier Liknes Hansen.

Både arbeidsgiverorganisasjonene og de 
fleste arbeidstakerorganisasjonene har 
ansatt egne advokater.
– Advokater i organisasjonene kjenner 
ofte virksomhetene, har inngående 
kjennskap til tariffavtaler og har arbeids-
miljøloven som hovedarbeidsområde. 
Dette gjør at man kanskje lettere finner 
løsninger i forhandlingsmøter og unngår 
unødvendig bruk av rettsapparatet, sier 
Parat-advokaten.

David mot Goliat
Hvis en arbeidstaker går til sak mot 
arbeids giver, er det virksomheten, ikke 
sjefen selv som må betale advokatutgiftene 
og eventuelle saksomkostninger hvis de 
taper. 
– Arbeidstakere som på eget ansvar tar en 
sak for retten må svare for beløpet selv, 
og hvis regningen ikke blir betalt kan 
den inndrives ved hjelp av namsmannen. 
I verste fall må en selge boligen for å 
betale regningen, sier Lindstrøm.

Han mener de høye kostnadene for 
å få behandlet saker i rettsapparatet 
truer rettssikkerheten og sier at det 
ikke er rettsgebyr ene som er høye, men 
advokathonorarene. 
– Privatpraktiserende advokater opererer 
med timesatser fra 2000 kroner og 
oppover. Hovedregelen er at den som 
taper saken, skal erstatte den vinnende 
parts saksomkostninger. I tillegg kommer 
egne utgifter til advokat. Det kan bli dyrt. 
En sak i tingretten koster fra 200 000 
kroner og oppover. Ankes den blir det 
enda dyrere, sier Lindstrøm.

Bedre rettssikkerhet som organisert
Medlemmer av fagforeninger slipper 
denne risikoen. 
– Er du medlem av Parat behøver du ikke 
være redd for å bli idømt saksomkostnin-
ger hvis du taper saken. Noe av poenget 

med å være organisert er jo å sørge for 
at du får juridisk bistand, for eksempel i 
oppsigelsessituasjoner, sier Lindstrøm.

Advokat og partner i Advokatfirmaet 
Økland, Else Leona McClimans, jobber 
i hovedsak med arbeidsrett og diskrimi-
neringsrett. Hun er langt på vei enig med 
Parat-advokaten.
– Selv om oppsigelse er et prioritert 
område i rettshjelploven og man kan få 
fritt rettsråd og fri sakførsel, er mulig-
heten til å få fri rettshjelp behovsprøvd. 
Inntektsgrensen er så lav at de aller fleste 
arbeidstakere faller utenfor ordnin-
gen. Uansett fri sakførsel eller ikke kan 
dessuten tapende part pålegges ansvar 
for motpartens saksomkostninger, sier 
McClimans.

Må kunne arbeidsrett
I følge McClimans finner partene fort ut 
om man greier å finne en løsning når en 
har en motpart som kan arbeidsrett godt, 
fordi man er enige om jussen.
– Antall timer brukt er omvendt propor-
sjonalt av graden av spesialisering. I disse 
sakene er spørsmålet ofte hvor mye 
arbeidsrettserfaring advokaten har, sier 
McClimans. 

Hun mener advokatene fra arbeidstaker-
organisasjonene av og til kan bli for 
pragmatiske og løsningsorienterte.
– De tar ikke alltid tak i de prinsipielle 
utfordringene som reises i noen av sakene, 
sier advokaten.

McClimans mener det er lurt å være 
organisert og sier at det viktigste med å 
være organisert er å få rådgivning i en 
situasjon hvor man er veldig sårbar, noe 
som er tilfellet dersom man har blitt 
oppsagt.
– Når jeg får en henvendelse spør jeg 
alltid om vedkommende er organisert, og 
er de det anbefaler jeg dem å ta kontakt 
med organisasjonen. I noen fagforeninger 
bruker derimot tillitsvalgte for lang tid 
i prosessen. Medlemmene føler at de 
ikke får tilstrekkelig kvalifisert hjelp, og 
de kontakter derfor privatpraktiserende 
advokater, sier McClimans.

 Når jeg får en 
henvendelse spør jeg alltid 
om vedkommende er 
organisert.

Advokat og partner i Advokatfirmaet 
Økland, Else Leona McClimans. 

 Taper du i retten, 
kan du bli sittende med en 
regning på flere hundre 
tusen kroner.

Parat-advokat og leder av  
juridisk avdeling, Anders Lindstrøm. 

Foto: Trygve Bergsland
Foto: H

åvard Sæbø/Privat
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Store endringer 
i overføringene 
til barnefamilier

Selvstendig opptjening av foreldrepermisjon for begge foreldre, gratis barnehage, avvikling av 

kontantstøtten og målrettet barnetrygd. Dette er de viktigste forslagene fra ekspertutvalget som 

la frem sin innstilling tidligere i år.

Av: Lill Fischer

For første gang på 20 år har et offentlig 
utvalg hatt en fullstendig gjennomgang 
av støtteordningene til barnefamiliene. 
Overføringene til barnefamiliene er årlig 
på nærmere 90 milliarder kroner. Så 
mye bruker stat og kommune på alt fra å 
sponse barnehage og SFO til barnetrygd, 
kontantstøtte, støtte til enslige forsørgere 
og en rekke andre tiltak som kommer 
barnefamiliene til gode.

Likestilt foreldreskap 
Norge bruker mer penger på barnefamili-
ene enn gjennomsnittet i OECD, men 
mindre enn Danmark, Sverige og Finland. 
Utvalget skulle se på overføringene til bar-
nefamiliene og foreslå endringer innenfor 
de eksisterende økonomiske rammene. 
Utvalget ble spesielt bedt om å komme 
med endringsforslag til barnetrygden.

Professor i sosiologi ved Universitetet i 
Oslo, Anne Lise Ellingsæter, har ledet 
arbeidet med utredningen NOU 2017:6 
«Offentlig støtte til barnefamiliene».
– Vi har tatt utgangspunkt i hvordan 
situasjonen har utviklet seg for barne-
familiene. Målene må forankres i 
kunnskap om den faktiske utviklingen, 
sier Ellingsæter.

Hun sier målene for støtten til barne-
familiene skal være at barn sikres like 
muligheter og gode oppvekstsvilkår, og 
at det stimuleres til likestilt foreldreskap 
gjennom yrkesdeltakelse og omsorg.
– Barnefamilienes inntekt har økt de 
siste 20 årene, og disponibel inntekt 
for par med barn under 18 år har steget 
med 60 prosent i denne perioden, sier 
Ellingsæter.

Hun mener vi har tatt et langt skritt mot 
likestilt foreldreskap. 
– Yrkesaktiviteten og arbeidstiden til 
mødre har økt, og over 80 prosent av 
mødrene er i arbeid. I samme periode 
har farsomsorgen økt, og barnehagene 
har blitt stadig viktigere. I dag går 90 
prosent av barna i alderen ett til seks år 
i barnehage, sier Ellingsæter.

Flere fattige barn
Hun bekymrer seg for at andelen barn 
som vokser opp i lavinntektsfamilier øker.
– Denne gruppen har fordoblet seg de 
siste 20 årene, sier Ellingsæter.

Utvalget foreslår å øke og behovsprøve 
barnetrygden. Barnetrygden skal 
etter utvalgets forslag økes til 23 000 
kroner per barn hvert år for familier 

FAMILIESTØTTE
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med inntekt under 478 000 kroner 
i året (5,2 G). For enslige forsørgere 
settes grensen til 386 000 kroner 
(4,2 G). Forslaget innebærer å redusere 
tilskuddet med 13,5 øre per krone 
i husholdningsinntekt utover den 
fastsatte inntektsgrensen. For en familie 
med to barn vil dermed barnetrygden 
falle helt bort når inntekten overstiger 
818 700 kroner. 

Gratis barnehage 
I tillegg til endringene i barnetrygden 
forslår utvalget å avvikle kontantstøtten. 
Dette skal finansiere gratis barnehage til 
alle. Opptak til barnehagene skal skje fire 
ganger i året.

Utvalget mener at det er et selvstendig 
poeng at permisjonen deles mest mulig 
likt mellom foreldrene. Av helsemessige 
grunner er tre uker før fødsel og de første 
seks ukene etter fødsel ifølge forslaget 
forbeholdt mor. Utover dette mener de 
perioden bør deles i to like deler. 

Dersom foreldrene har valgt 100 prosent 
dekning, blir fordelingen slik: Mor får 
ni uker ved fødselen. De resterende 
40 ukene deles likt, slik at mor og far får 
20 uker hver. Videre mener utvalget at 
foreldrene må ha samme adgang til å velge 
mellom 100 prosent ytelse i 49 uker, eller 
80 prosent ytelse i 59 uker.

Parat er positiv til forslagene
Parats siste landsmøte vedtok en uttalelse, 
der et stort fler-
tall mener dagens 
ordning med 
foreldrepermisjon 
diskriminerer menn 
fordi fars permisjon 
er avhengig av at 
mor er i jobb eller 
utdanning for at 
han skal få permi-
sjon. Landsmøtet 
vedtok i 2015 at de ønsker selvstendig 
opptjeningsrett for begge foreldre. I til-
legg til foreldrepermisjonen mener Parat 
at det skal gis en egen barselpermisjon til 
kvinner.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud er 
godt fornøyd med barnefamilieutvalgets 
forslag.
– Både forslaget om foreldrepermisjon 
og forslaget om å avvikle kontantstøtten 
er i overenstemmelse med Parats politikk 
på området. Vi har derimot ikke tatt 
standpunkt i saken om behovsprøving av 
barnetrygden, sier Skjæggerud.

Mens barnefamilieutvalget har hatt barns 
oppvekstsvilkår 
som utgangspunkt 
for sine forslag, 
har Parat hatt et 
arbeidslivs- og like-
stillingsperspektiv 
når politikken er 
utformet.
– Det er godt å 
se at man med 
ulike tilnærminger 

kommer til de samme konklusjonene, sier 
Parat-lederen.

Arbeidsgiverne positive
NHO-sjef Kristin Skogen Lund er sikker 

på at lik foreldrepermisjon for mor og far 
vil gi mer 
likestilling i arbeidslivet.
– Jeg synes forslaget om likedelt foreldre-
permisjon er spenstig og bra. Det burde 
egentlig være selvsagt i et likestilt sam-
funn. Dette er et godt liberalt prinsipp, 
sier Skogen Lund til NTB.

Det er ventet at forslagene vil skape 
stor debatt i valgkampen. Her har de 
borgerlige partiene tradisjonelt hevdet 
at det må være full valgfrihet i den 
enkelte familie. Til tross for advarsler fra 
både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden 
reduserte den borgerlige regjeringen 
fedrekvoten fra 14 til 10 uker så sent som 
i 2013. Både Høyre, Fremskrittspartiet, 
Senterpartiet, Venstre og Kristelig 
Folkeparti vil beholde kontantstøtten i en 
eller annen form, mens Arbeiderpartiet 
og Sosialistisk Venstreparti vil avvikle 
ordningen.

Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Anne Lise Ellingsæter. Foto: Trygve Bergsland

 Vi har tatt utgangspunkt i 
hvordan situasjonen har utviklet 
seg for barne familiene. Målene 
må forankres i kunnskap om den 
faktiske utviklingen.

Anne Lise Ellingsæter
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Roboter eller  
IT og automatisering
Automatiseringen har inntatt en rekke samfunnsområder  

– blant annet i reiselivet. Når du skal ut og reise med fly, eller 

skal få utført banktjenester, kommuniserer du kanskje med 

flere maskiner enn mennesker.

Av: Vetle Daler

Mens du tidligere måtte stå i en  endeløs 
innsjekkingskø for å komme fram til 
et menneske i innsjekkingsskranken på 
flyplassen, sjekker du nå inn på egen 
hånd. Enten via en telefon eller pc før du 
kommer til flyplassen, eller på en av de 
mange innsjekkings automatene i avgangs-
hallen, som i realiteten er en type robot. 

Når roboten har levert ut bagasjelapp, 
klistrer du den selv på bagasjen og går til 
den automatiske bag drop-roboten. Her 
skanner du bagasjelappen, og kofferten 
forsvinner ned i dypet. 

Erstatning for mennesker 
I kjelleren overtar det automatiske 

bagasjeanlegget kofferten din, hvor 
roboter sørger for at den havner i den 
rette båsen for din flyavgang. Sikkerhets-
kontrollen er nå det eneste punktet på din 
vei gjennom terminalen der du garantert 
er i kontakt med ekte mennesker. Når du 
kommer til gaten for ombordstigning, 
møter du oftere og oftere automater 
som har erstattet medarbeiderne som før 
sjekket billetten din. 

Når vi snakker om roboter, betyr ikke 
det nødvendigvis menneskelignende 
maskiner som ruller eller går, snakker og 
hilser. De fleste roboter ligner ikke på 
science fiction-versjonen av intelligente, 

TEKNOLOGI

Illustrasjonsfoto Bo Mathisen/OSL
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menneskelignende skapninger som er i 
ferd med å overta verden. Når vi snakker 
om robotisering i arbeidslivet, er det 
egentlig automatisering av oppgaver det 
handler om. 

Gammelt nytt
I forrige utgave av Parat-bladet kunne 
du lese at robotene kommer. Det er 
ikke helt presist – robotene har vært her 
en stund allerede. At maskiner overtar 
menneskers arbeidsoppgaver er ikke noe 
nytt. Den utviklingen startet for alvor 
under den andre industrielle revolusjon 
for omtrent 100 år siden, da maskiner 
overtok mange av de manuelle og tunge 
arbeidsoppgavene. Da moderne teknologi 
gjorde sitt inntog i forrige århundre, førte 
det imidlertid til at også flere service- og 
tjenestefunksjoner ble automatisert. 

Minibanken er et godt eksempel på bruk 
av teknologi. Mens man tidligere  hentet 
pengene sine i et banklokale med en 
bankfunksjonær ved skranken, ble denne 
tjenesten overtatt av en automat. Mini-
banken er en slags robot. Siden har dette 
skjedd på en rekke områder. Minibanken 
er allerede på vei ut, andre «roboter» har 

overtatt det meste av bank tjenester, og vi 
har fått nettbank og betalings automater. 
Billettøren på trikken er et annet eksempel. 
Nå er det maskiner som tar hånd om alt 
som har med billetter og betaling å gjøre. 
Den samme utviklingen skjer 
i bransje etter bransje, både 
i tradisjonelle industri- og 
produksjons bedrifter, og i 
service- og tjenesteytende 
næringer. 

Mister ikke jobben
At denne utviklingen vil 
få konsekvenser for måten 
vi arbeider på er en del 
av samfunnsutviklingen. 
Men fører dette til at medarbeiderne som 
utførte disse oppgavene tidligere, nå mis-
ter jobben? Tillitsvalgt for SAS Ground 
Handling på Gardermoen, Elin Rise, 
jobber for et selskap som har ansvaret for 
bakke håndtering av passasjerer og bagasje. 
– Så vidt meg bekjent er det ingen hos 
oss som har mistet jobben som en direkte 
følge av automatisering, men antall 
ansatte har på langt nær økt i samme grad 
som flytrafikken, sier Rise. 

Jobbe på nye måter 
Automatiseringen betyr altså at det er 
behov for færre mennesker. Mange av 
medarbeiderne som tidligere betjente 
innsjekkingsskranker og billettsjekk ved 
ombordstigning gjør nå andre oppgaver. 
– Det vil alltid være behov for å ha med-
arbeidere til stede, dog noen færre enn 
før. Noen er flyttet ut på gulvet blant 
passasjerene for å veilede dem gjennom 
innsjekkingen og ved ombordstignings-
automatene. Dessuten er vi flere enn før 
som fyller «back office»-funksjoner hvor vi 
følger med på at trafikken av mennesker 
og fly går som den skal, sier Rise. 

Selv om endringene kan medføre 
utfordringer for de ansatte, mener hun at 
det er riktig å følge med i utviklingen. 
– Samfunnet endrer seg, og det gjør at 
vi også må endre oss. Teknologi gjør 
at mange oppgaver blir automatisert, 
dermed må vi arbeide på nye måter og 
gjøre andre typer jobber, sier Rise.

Omstilling
YS Arbeidslivsbarometer for 2016 viste at 
det ikke er noen utbredt frykt for å miste 
jobben på grunn av automatiseringen 

av samfunnet. Heller ikke Parat-leder 
Hans-Erik Skjæggerud deler 

denne bekymringen. 
– Teknologisk utvikling 
har skjedd til alle tider, og 
mange arbeidstakere har 
opp gjennom tidene opp-
levd at arbeids oppgavene 

deres har blitt overtatt av 
maskiner og blitt utført 
på en mer effektiv og pro-
duktiv måte. I like lang tid 
har arbeidstakerne omstilt 

seg til å utføre nye og andre oppgaver 
som maskiner ikke har kunnet gjøre. Slik 
tror jeg det vil være også i fremtiden, sier 
Skjæggerud.

I Abelia, NHOs forening for kunnskap- 
og teknologibedrifter, deler de dette synet.
– Jeg tror det vil komme mange yrker som 
vi i dag ikke kan forestille oss, men sam-
tidig at vi får færre jobber for ufaglærte 
som vil være veldig utsatte. Kunnskap 
blir avgjørende, sier Håkon Haugli, som 
er administrerende direktør i Abelia til 
Nettavisen.

Han sier at selv om enkelte yrker kan 
automatiseres, er det ikke sikkert at de 
faktisk vil forsvinne.
– En robot kan ikke gi empati, eller være 
et medmenneske. Vi kan alltids få en 
 maskin som trykker oss på de rette punkt-
ene, men er det det vi er ute etter? Vi 
trenger å få dekket en del grunnleggende 
sosiale behov, vi er sosiale dyr, sier Haugli.

Yrkesgrupper i vekst
De siste årene har flere nye yrkesgrupper 
vokst som følge av digitalisering og 
automatisering. Hauglis kollega Christine 
Korme, som er direktør for digitalisering 
og fornying i Abelia, peker på to områder 
som er i vekst.
– IT-sikkerhet og programmering er to 
grupper som har vokst voldsomt de siste 
årene, og som vil fortsette å vokse, sier 
Korme.

Elin Rise er Parat-tillitsvalgt 
i SAS Ground Handling.

Foto: Vetle Daler

Der det tidligere satt mennesker og tok imot 
bagasjen din, skanner du nå bagasjelappen og 
sender kofferten avgårde helt på egen hånd.
Foto: Oslo Lufthavn AS / Espen Solli
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Deltidsansatte har krav på fem ukers ferie
Jobber du deltid har du krav på fem ukers ferie på samme måte som de som 
jobber heltid, men dager du ikke skulle jobbet regnes som feriedager.

Av: Lill Fischer

Selv om du bare skulle jobbet tre dager den 
uken du har ferie, telles det som seks feriedager i 
ferielovens forstand. Du får like mye ferie som en 
som jobber heltid, nemlig 100 prosent. Ferieloven 
regner ferien i antall virkedager, og det er seks 
virkedager i en uke (lørdager teller med). 

I henhold til ferieloven har du 25 virkedagers 
ferie. Det vil egentlig si ferie i fire uker og en dag 
(Grodagen). Den femte ferieuken er tariffestet.

Hvis ferien tas ut i enkeltdager
I bladet Personal og Ledelse skriver juridisk 
rådgiver, Anne Toril Johnsgaard, at en løsning kan 
være å regne om ferien i enkeltdager.
– Tar man utgangspunkt i ferieloven, som gir 
rett til fire uker og én dag ferie (pluss ekstraferie 

for de over 60 år), vil beregningen se slik ut for 
arbeidstaker som jobber deltid, men hele dager. 
(Fem dagers arbeidsuke):

80 prosent stilling = 20 enkeltdager ferie 
(+ 4 dager ekstraferie)
60 prosent stilling = 15 enkeltdager ferie 
(+ 3 dager ekstraferie)
50 prosent stilling = 12/13 enkeltdager ferie 
(+ 2/3 dager ekstraferie)
40 prosent stilling = 10 enkeltdager ferie 
(+ 2 dager ekstraferie)
20 prosent stilling = 5 enkeltdager ferie 
(+ 1 dag ekstraferie)

I følge Johnsgaard er en slik beregningsmåte 
oversiktlig for arbeidsgiver og for arbeidstaker, og 
man unngår gjerne spørsmål og diskusjoner om 
hvor mye ferie som kan kreves.

Parat gir ikke 
politiske partier 
penger 
I likhet med YS er Parat partiu-
avhengig og gir derfor ikke bort 
noe av medlemmenes penger 
til politiske partier. Parat-leder 
Hans-Erik Skjæggerud sier med-
lemmenes penger i Parat brukes 
til tariff- og lønnsforhandlin-
ger, juridiske saker og andre 
medlemsaktiviteter.

Av: Trygve Bergsland

Spørsmålet har igjen blitt aktualisert 
etter at LO gir bort 13 millioner 
kroner til Arbeiderpartiet, SV og 
Senterpartiet. Arbeiderpartiet får 
brorparten av LO-millionene, når de 
mottar 10 millioner kroner.
– LO må få lov å bruke penger som 
de vil, men for oss fremstår det 
problematisk å gi bidrag tilsvarende 
månedskontingenten til over 20 000 
medlemmer, sier Skjæggerud.

Parat-lederen vil ikke kritisere LO 
for å gi millioner av kroner til 
Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.
– Det er imidlertid denne penge-
støtten, og bruken av medlemmenes 
penger, som skiller Parat fra LO. For 
oss er det viktig å være partipolitisk 
uavhengige. Alle arbeidstakere som 
er opptatt av et organisert arbeidsliv 
er velkommen og vil få all nødvendig 
bistand fra oss, sier Skjæggerud.

AKTIVE PARAT

Bekymringsmelding til Stortinget
Regjeringen har sendt en proposisjon 
til Stortinget med forslag om endrin-
ger i helselovgivningen. Endringene er 
knyttet til forslaget om å overføre det 
offentlige tannhelsetjenesteansvaret 
fra fylkene til den enkelte kommune.

Av: Trygve Bergsland

I brevet fra Tannhelsesekretærenes 
Forbund (ThsF) og Parat utrykkes det 
sterk bekymring for flytting av den 
offentlige tannhelsetjenesten fra fylkene 
til kommunene.

Vil beholde dagens tannhelsetilbud
Leder i ThsF Gerd Bang-Johansen sier 
dagens organisering, med en offentlig 
tannhelse tjeneste i fylkeskommunal regi 
og en markedsbasert privat sektor, bidrar 
til å utjevne de sosiale ulikhetene i befolk-
ningens tannhelse ved at alle får et like-
verdig tilbud uansett hvor i landet de bor. 
– Utjevning av ulikheter skjer i dag 
gjennom samarbeidsordninger, der 
de 19 fylkestannlegene lager felles 

behandlingsstandarder, noe som ikke 
vil være mulig å videreføre mellom 358 
kommuner, sier hun. 

Selv om antall kommuner nå ser ut til å 
bli redusert til 358, sier Bang-Johansen 
at de fleste kommunene vil være små 
sammenlignet med dagens organisering 
gjennom fylkene. 

Parat og ThsF argumenterer i brevet 
for at regjering og Storting må flytte 
tannhelsetjenesten til den nye region-
inndelingen, fremfor å flyttes ut i den 
enkelte kommune. 

Nestleder i ThsF Gro Årmo, sammen med leder i ThsF Gerd 
Bang-Johansen og nestleder i Parat Vegard Einan.  
Foto: Vegard Einan.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Bente Bjerke/Parat
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Møte med Gobi-gründerne 
I motsetning til Ap-leder Jonas Gahr Støre, møtte Parats ledelse gründerne bak teknologiselskapet Gobi for å lære mer 
om ansattes bo- og arbeidsforhold i nyoppstartede bedrifter. 

Av: Trygve Bergsland

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier 
han ikke tror fremtidens bedrifter må 
etableres mellom 08:00 og 16:00.

Mer livsstil enn jobb
Mange av dagens industri- og teknologi-
bedrifter er skapt fra en god idé, klekket 
ut av en eller flere dyktige gründere. 
Parat-lederen er oppmerksom på at 
arbeidsforholdene i en oppstartsfase kan 
fremstå som noe kummerlige.
– Vår jobb er å sørge for at ansatte har 
gode lønns- og arbeidsforhold, noe jeg 
oppfatter også gründerne bak Gobi også 
er bevisst på, sier Skjæggerud.

Daglig leder i Gobi, Kristoffer Lande, 
sier de i dag er ti personer som jobber og 
bor i huset som ligger bak slottet og rett i 
nærheten av statsministerboligen.

– Vi flyttet virksomheten fra Silicon 
Valley for å få flere gode og kompetente 
utviklere uten å konkurrere med 
Facebook og Google. Selv har vi satt 
mastergraden ved NTNU på vent, for å 
utvikle selskapet, sier Lande.

Skjæggerud sier det er viktig for Parat og 
andre fagorganisasjoner å forstå hvordan 
unge gründere og teknologiutviklere 
tenker for også i fremtiden å kunne gi 
relevant bistand og hjelp.
– Samfunnet er i utvikling, og det samme 
må Parat og andre være. Vi har gitt 
et positivt høringssvar til regjeringens 
forslag om utvidet rett til fleksibel 
arbeidstid og vil jobbe for å være en 
relevant organisasjon for ansatte i Gobi og 
lignende bedrifter i årene fremover, sier 
Parat-lederen.

Pensjonistene taper i årets trygdeoppgjør
For tredje år på rad vil alderspensjonistene ifølge Dagbladet få reallønnsnedgang. Reguleringsforskriften innebærer at 
alderspensjonen justeres i takt med lønnsveksten, og deretter reduseres det hele med 0,75 prosent.

Av: Trygve Bergsland

Parat er sterkt engasjert i pensjons-
spørsmål, og Parat-leder Hans-Erik 
Skjæggerud sier han er oppmerksom på 
problemstillingen som særlig rammer 
enslige pensjonister.
– Parat har gjennom YS støttet de 
endringene som ble gjennomført i 
folketrygden i 2008. Fratrekket på 
0,75 prosent reguleres i forhold til 
lønns- og prisveksten. Årsaken er at 
folk lever lenger, og det blir i tillegg 
færre yrkesaktive per pensjonist, sier 
Skjæggerud. 

Vinnere eller tapere?
Basert på dagens reguleringsforskrift vil 
alderspensjonistene for tredje år på rad 

få inntektsnedgang, ifølge Dagbladet. 
Etter utregningene avisen har gjort 
vil pensjonistene få en realnedgang i 
alderspensjonen på 1,2 prosent i år, etter 
en nedgang på 1,9 prosent i 2016 og 0,5 
prosent i 2015. 

I oktober 2016 ble det presentert 
tall fra regjeringen som utpekte 
landets pensjonister som dette tiårets 
lønnsvinnere. Pensjonistene hadde hatt 
vesentlig bedre reallønnsutvikling enn 
yrkesaktive.

Gruppen fra 62 år og oppover kunne 
fra 2004 til 2014 vise til en realvekst i 
samlet medianinntekt etter skatt på 45 

prosent, mens økningen i kjøpekraft 
for yrkesaktive i samme periode var 
på rett over 30 prosent. Dette ifølge 
stortingsmeldingen om trygdeoppgjøret 
som kom i 2016.

AKTIVE PARAT

Parat-ledere sammen med Gobi-gründerne. 
Foto: Trygve Bergsland
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Forlik mellom Cocca og Ryanair

AKTIVE PARAT

Ryanair har valgt å inngå forlik med Alessandra Cocca i 
oppsigelsessaken som skulle opp for retten senere i år. 
Parat-advokat Christen Horn Johannessen sier et forlik 
som tilsvarer tre årslønner er en klar innrømmelse og 
en akseptabel erstatning for den belastningen Cocca er 
påført i denne saken.

Av: Trygve Bergsland

På vegne av Cocca har Parat ført flere 
prinsipielt viktige arbeidsrettsspørsmål 
for retten. Etter at Ryanair først tapte 
i Høyesterett, i spørsmålet om det var 
i norske eller irske domstoler saken 
skulle føres, tapte Ryanair på nytt i 
lagmannsretten i spørsmålet om rettssaken 
skulle føres etter norske lover. 
– Etter to klare rettsavgjørelser var vi 
nå klare for å få avgjort spørsmålet om 
Ryanairs oppsigelse av Cocca var usaklig. 
Etter forhandlinger har imidlertid 
Ryanair, sammen med CrewLink, valgt å 
betale Cocca et beløp på 570 000 kroner, 
sier Parat-advokaten.

Rettigheter som norsk arbeidstaker
 Horn Johannessen sier Coccas årslønn i 
Ryanair kun var 175 000 kroner i året.

– Cocca har stått støtt i denne saken 
som nå har vart i fire år. Jeg er glad for at 
både Ryanair og Crewlink har strukket 
seg så langt for å bøte på den urett hun 
har vært utsatt for. Parat og norske 
arbeidstakere har mye å takke henne for. 
Nå når de store prinsipielle spørsmålene 
i saken allerede var avgjort i hennes 
favør, var det med dette forliket all grunn 
til å avslutte den fire år lange tvisten. 
Gjennom to avgjørelser i domstolene 
har vi vist at Ryanair, og alle andre 
utenlandske flyselskaper, må forholde seg 
til norske lover og regler når de driver sin 
virksomhet i Norge, sier han.

Ryanair har hele tiden avvist søksmålet og 
argumentert med at det er frivillig å jobbe 
i selskapet. Videre har Ryanair hele tiden 

hevdet at en eventuell rettssak må føres 
i Irland og avgjøres etter irsk lov. Parats 
nestleder Vegard Einan sier erstatningen 
Cocca nå får er en seier for alle norske 
arbeidstakere.
– En rekke bransjer, med luftfart i spis-
sen, er i ferd med å bli internasjonalisert. 
På flere områder er fri flyt av kapital og 
arbeidskraft positivt, men vår oppgave 
som en sterk fagforening er å ivareta ret-
tigheter til arbeidstakere som jobber i 
Norge. Denne saken har gitt oss de nød-
vendige bekreftelsene på at internasjonale 
selskaper som ønsker å operere i Norge 
ikke kan løpe fra sine forpliktelser, slik 
Ryanair har forsøkt i denne saken, sier 
Einan.

Verdien av realkompetanse
Regjeringen vil ifølge statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn 
Haugstad, bidra til at den enkelte og samfunnet gjør gode valg knyttet til 
opplæring og kompetanse. Han sier de særlig vil styrke kompetansen til 
voksne med svak tilknytning til arbeidslivet.

Av: Trygve Bergsland

 Haugstad sier den enkeltes arbeidsinnsats 
og kunnskap er avgjørende for landets 
fremtid.
– Regjeringen, sammen med partene 
i arbeidslivet, vil styrke samarbeidet 
mellom arbeidslivet og universiteter, 
høyskoler og fagskoler for å lage nye 
tilbud om videreutdanning for dem som 
allerede er i jobb, sier han.

Ønske om å utvikle ny metode for å 
måle kompetanse
Statssekretæren viser til innføring av ny 
teknologi og behovet for ny kompetanse.
– Vi vil gjøre det enklere å få 
dokumentert kompetanse ervervet i 
arbeidslivet og gi flest mulig voksne 
anledning til å ta videregående opplæring, 
sier Haugstad.

Han sier de nå etablerer et kompetanse-
behovsutvalg som skal gi bedre kunnskap 
om hvilken kompetanse vi vil trenge 
framover.
– Noe av det viktigste arbeidet blir å sørge 
for tilgang til karriereveiledning og et 
helhetlig system for karriereveiledning, 
sier Haugstad.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad. 
Foto: Trygve Bergsland

Ryanair-sjef Michael O’Leary. Foto: NTB/Scanpix
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Polen vil ha politisk styring over pengehjelp 
Polske konservative er rasende over at 
norske EØS-penger går til feminister 
og homofile. Nå kjemper regjeringen i 
Polen for full kontroll over tildelingene. 
Polen og Norge forhandler for tiden om 
en pott på over 800 millioner euro med 
EØS-midler. Summen tilsvarer over syv 
milliarder norske kroner.

Men forhandlingene har gått i vranglås. 
Grunnen er at regjeringen i Polen vil 
ha politisk kontroll over den delen av 
midlene som skal gå til sivilsamfunnet. 
Polens forslag er at tildelingene skal 
forvaltes av et nytt nasjonalt senter for 
utvikling av sivilsamfunnet. Senteret 
skal legges direkte under statsministeren. 

Norges utgangspunkt er at midlene skal 
forvaltes av en operatør som er uavhengig 
av polske myndigheter. @NTB

PARAT INTERNASJONALT

EU vil ha pappaperm 
EU-kommisjonen mener menn må ha krav på fri når de blir fedre. I dag varierer reglene sterkt fra land til 
land. EUs likestillingskommissær, Vera Jourová, ønsker å gi alle EU-fedre minst ti fridager når barnet fødes.

Jourová vil også at den eksisterende retten til minst fire måneders fødselspermisjon per forelder i EU skal 
gjøres individuell, slik at den ikke kan overføres mellom foreldrene. Tanken er at fedre på den måten skal 
få et mye sterkere insentiv til faktisk å benytte seg av rettigheten. I dag finnes det ingen felles regler på 
EU-nivå som gir fedre rett til pappaperm. @NTB

Fond mot 
ungdomsledighet
Et nytt norsk fond skal få 
europeisk ungdom i arbeid. 550 
millioner kroner i EØS-midler 
skal gå til pilotprosjekter. Fondet 
skal finansiere pilotprosjekter 
som skal få ungdom i arbeid i alle 
de 15 EU-landenea som mottar 
EØS-midler, samt Irland, Italia og 
Spania. 

Et viktig mål er å engasjere 
næringslivet i prosjekter som er 
knyttet til lærling- og mentor-
ordninger og andre opplærings-
tiltak. Prosjekter som retter seg 
mot langtidsledige, ungdom 
mellom 24 og 29 år, minoriteter 
og funksjonshemmede vil bli 
prioritert. @NTB

Saudi-Arabia og kvinners rettigheter 
Seniorrådgiver Ina Tin i Amnesty sier til NTB at Saudi-Arabia 
fortsatt er et av verdens verste land når det gjelder kjønnsbasert 
diskriminering, først og fremst fordi kvinner trenger en mannlig verge 
og på grunn av kjønnssegregeringen.

Kvinner kan verken ta høyere utdanning, lønnet arbeid eller reise 
utenlands uten å få tillatelse av en mannlig slektning. De får fortsatt ikke lov til å kjøre bil, 
og de må dekke seg til fra topp til tå når de beveger seg utenfor hjemmet. Saudi-Arabia ble 
nylig stemt inn som et av medlemslandene i FNs sosiale og økonomiske råd (ECOSOC), 
som jobber med kvinners rettigheter. @NTB

Kritikk av klesbransjen i Bangladesh
En rekke klesprodusenter har ikke fulgt opp en plan som skulle gi 
tekstilarbeidere i Bangladesh tryggere arbeidsforhold etter katastrofen 
for fire år siden.

Det opplyser menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights 
Watch (HRW) i en rapport som er offentliggjort, nøyaktig fire år etter 
at fabrikken Rana Plaza raste sammen utenfor hovedstaden Dhaka. 
Over 1 130 arbeidere mistet livet og 2 500 ble skadd i ulykken.

Organisasjonen har kontaktet 72 selskaper for å høre hvordan de 
skaffer seg informasjon om hvordan produktene deres framstilles. 
Kun 29 av dem har gitt opplysninger om dette, og mange har 
overhodet ikke latt høre fra seg. @NTB
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Arbeid er vår 
beste medisin
Du har sikkert sett dem – de utallige beretningene om unge 

mennesker som faller utenfor arbeidslivet før de har fått foten 

innenfor. Dette er ikke en slik historie, men en historie om at det 

faktisk nytter å satse på dem som så mange bekymrer seg over, 

men som altfor få makter å gjøre noe nyttig for. 

Av: Johnny Gimmestad 

Denne historien handler om PS;hotell. 
Et litt hipt, men ellers tilsynelatende helt 
vanlig hotell på Grünerløkka i Oslo. 

En ung jente i jobb
Historien handler om en av dem som 
arbeider på hotellet, Eileen Fredly, ei 
ung jente som ikke fikk livet til å gå på 
skinner, men som kom seg på riktig spor 
likevel. Takket være sin ganske spesielle 
arbeidsplass.
– Jeg liker veldig godt å sette opp menyer 
og er ganske flink med fisk, sier Eileen. 

I dag er det en ribbet kalkun hun gyver 
løs på med øvede fingre og et bestemt 
uttrykk i ansiktet. Den skal på lunsj-
bordet, bearbeidet etter alle kokke-
kunstens regler.

Fagprøve med glans
For få dager siden avla den 27 år gamle 
lærlingen fagprøven som kokk og sto 
med glans på både praktisk og teoretisk 
prøve. At hun skulle komme så langt, 
ville Oslo-jenta med sosial angst, uten 
eksamen fra videregående og en langvarig 
rundgang i NAV-systemet aldri ha 
trodd for fire år siden. Da tok hun sine 

første nølende skritt inn på kjøkkenet, 
og ble snart satt til å gjøre «ordentlig» 
kokkearbeid; rense fisk, tilberede kjøtt, 
lage lunsj.
– Vi trodde på Eileen, selv om hun 
ikke gjorde det selv, og så at hun hadde 
kvaliteter som kunne føre henne langt. 
Derfor er vi ikke overrasket over at det 
har gått så bra med henne, sier Richard 
Trælnes, som er kjøkkensjef på hotellet.

Han sier Eileen trengte tid for å venne 
seg til å være i en fast jobb og bli trygg 
på seg selv og sine evner. 
– Her har vi muligheten til å være 
tålmodige og følge opp praktikantene 
våre på en mer langsiktig måte enn i 
arbeidslivet for øvrig, sier Trælnes.

En ordentlig arbeidsplass
For en NAV-klient på ørkesløs vandring 
mellom ulike tiltak og ordninger, repre-
senterte PS;hotell noe nytt og annerledes 
da det ble satt i gang i 2011. En ordent-
lig arbeidsplass, med reelle arbeids-
oppgaver og krevende kunder, som ga 
muligheter til fagopplæring og arbeids-
trening rettet inn mot en bransje hvor 
behovet for kvalifisert personale er stort. 

TILTAK SOM VIRKER Nyutdannet kokk ved PS;hotell, 
Eileen Fredly (27), sier det betyr 

utrolig mye å få den godkjennelsen 
som ligger i å ha en ordentlig jobb. 

Foto: Johnny Gimmestad

Her er både kjøkken og resepsjon, 
restaurant og romservice betjent av folk 
som av ulike grunner trenger bistand med 
å komme over terskelen til arbeidslivet. 
Årsakene varierer: Fra lettere psykiske 
lidelser til rus, dropout fra skolen eller 
ulike former for yrkesskade. 

Rundt seg på hotellet har de et «støtte-
apparat» av arbeidsledere og administra-
sjonsfolk. I tillegg blir den enkelte 
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praktikant fulgt tett opp av en egen veile-
der fra morselskapet Itas amb, en arbeids-
markedsbedrift med Oslo kommune som 
dominerende eier. 

Ikke en boble
Som tidligere leder for PS;hotell, nå dag-
lig leder nettopp for Itas, er Randi Kvissel 
Haugen svært opptatt av at en virksom-
het som skal ruste mennesker til å møte 
arbeidslivet, ikke må bli en boble man går 

inn i når man kommer på jobb og ut av 
etter jobb.

På hotellet jobbes det fra klokken seks om 
morgen til ti om kvelden, også i helgen. 
– Der har vi brutt en barriere som 
arbeidsmarkedsbedrift. Alt vi gjør er rettet 
inn mot å kunne utføre en fullverdig jobb, 
og det skal være relevant for arbeidslivet. 
Vi har en kommersiell tilnærming; det 
skal tjenes penger og kapres kunder uten å 

dumpe priser, selv om vi også får tilskudd 
fra NAV, sier Kvissel Haugen. 

Hun sier det er stas å se at beleggs-
prosenten har steget fra 30 til over 80 på 
disse årene, og at stadig flere bedrifter 
støtter bedriften ved å bli stamgjester og 
å benytte restauranten.
– Men vi kunne vært mye mer brukt. Til 
tross for at hotellet har 40 praktikanter til 
enhver tid, er kapasiteten det dobbelte. 
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Men andre etater enn NAV nøler med 
å ta oss i bruk, kanskje fordi vi går nye 
veier og ikke passer helt inn i tradisjonelle 
mønstre, sier Kvissel Haugen.

Setter standard for opplæring
Kvissel Haugen øyner ingen fare for at 
hotellet skal bli et subsidiert utklekkings-
sted for billig arbeidskraft.
– Vårt hotell er nå en av byens større 
lærlingebedrifter, med seks til åtte 
kokkelærlinger på kjøkkenet til enhver 
tid. Vi sørger også for at praktikantene, 
enten de serverer, står i resepsjonen eller 
utfører romservice, får god opplæring 
og bevis på at de er kompetente og har 
grunnleggende ferdigheter, sier hun.

Kvissel Haugen mener de er i ferd med 
å sette en standard for opplæring av 
hotellpersonell.
– Vi har blant annet inngått en avtale 
med Nordic Choice Hotels om å ta 
inn minst ti praktikanter fra oss. I en 
prøveperiode på tre måneder blir lønnen 
betalt av NAV, med tett oppfølging fra 
vår side, men så, når prøveperioden er 
over, får de fast jobb lønnet av sin nye 
arbeidsgiver, sier hun.

Glade når de slutter
Hun sier at ingen av praktikantene får fast 
jobb på hotellet.
– Vi er glade når de slutter og begynner 
et nytt sted, stolte i blikket. Og de er 
etterspurte. Det går stadig greiere å skaffe 
dem jobb. Bare i løpet av de siste tolv 
måneder har vi levert 18 kompetente 
fagfolk til bransjen, arbeidsvillige 
mennesker som ville ha kostet statskassen 
et tosifret millionbeløp hver hvis de hadde 
blitt gående utenfor arbeidslivet, sier 
Kvissel Haugen. 

Hun sier at virksomheten handler om 
mye mer enn å gi mennesker opplæring, 
spare staten for utgifter og forsyne hotell- 
og restaurantbransjen med kompetente 
medarbeidere. 
– Det dreier seg først og fremst om å 
hjelpe folk ut av en vanskelig livssituasjon 
og bidra til at de får et verdig liv, selv om 
det går en grense for hvor mye sosial-

sentral vi kan være. Uansett er vårt motto: 
«Arbeid er den beste medisin», sier Kvissel 
Haugen.

Friskere av å gå på jobb
Det kan også Eileen Fredly skrive under på. 
– De gangene jeg ikke har maktet å gå på 
jobb og har tatt noen dager fri, forsvinner 
også rutinene og det du kan kalle orden 
på tilværelsen. Da er min erfaring at jeg 
blir friskere av å hoppe i det og komme 
meg tilbake hit på kjøkkenet fremfor å bli 
gående hjemme, sier hun.

Fredly sier det betyr utrolig mye å få den 
godkjennelsen som ligger i å ha en jobb.
– Det at noen tenker positivt om deg og 
gir deg ansvar, noe du kanskje trodde at 
du aldri kom til å få. Det har hjulpet meg 
å komme over mye av den sosiale angsten 
og har gitt meg en mestringsfølelse og 
helt annen livskvalitet enn jeg hadde før. 
Men jeg gruer meg for å slutte her, det 
må jeg innrømme, sukker den nyklekkede 
kokken, som har ett praksisår igjen før 
hun må ut av redet for godt. 

– Det fikser du, Eileen. Uansett slipper 
jeg deg ikke før du er helt trygg på at det 
går bra, forsikrer kjøkkensjef og mentor 
Richard Trelnæs. 

Flere må ta ansvar 
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud 
sier han er positiv til alle tiltak av den 

typen PS;hotell representerer, med stor 
vekt på arbeidsutprøving og opplæring 
av mennesker som har falt utenfor 
arbeidslivet.
– Det er en forutsetning at brukerne ikke 
utnyttes til å erstatte de ressursene som 
allerede finnes på arbeidsplassen. Og de 
må få lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 
dårlig ere enn det andre får. Noe annet ville 
være sosial dumping, sier Skjæggerud. 

Han sier Parat jobber for at enda flere 
virksomheter skal ta på seg ansvaret for 
ulike inkluderingstiltak og gi dem det 
gjelder muligheter til å få seg en skikkelig 
jobb, enten som lærlinger eller via andre 
former for opplæring og arbeidstrening. 
– Dette feltet har høy prioritet hos oss. 
Det er helt uholdbart at stadig flere unge 
mennesker faller utenfor arbeidslivet. Først 
og fremst rammer dette dem selv. Men 
det representerer også en urimelig byrde 
for dem som er i arbeid, ikke minst ved 
at de må bidra ekstra over skatteseddelen. 
På lengre sikt tåler ikke vår samfunns-
modell, som er basert på arbeids linja, at 
dette fortsetter. Derfor må det satses langt 
mer på denne typen tiltak enn det som er 
tilfellet i dag, sier Skjæggerud.

TILTAK SOM VIRKER

Flere unge 
utenfor 
arbeidslivet 
Antall uføre i Norge passerte 
ifølge NAV 300 000 i 2010. 
Samme år var antall uføre 
under 30 år 8 508 personer.

I perioden 2010-2016 flatet antall 
uføre i resten av befolkningen ut, 
men i samme periode steg antall 
uføre under 30 år med ca. 70 
prosent, til 14 340 personer. Mer 
enn 55 000 unge mellom 17 og 25 
år sto i 2016 utenfor arbeidslivet, 
utenfor studier og hadde ikke 
fullført videregående skole. 
Kilde: NAV

Kjøkkensjef og mentor, Richard Trælnes, sier han 
som leder har mulighet til å være tålmodig og 
arbeide langsiktig med praktikantene, noe som 
ikke er vanlig i en ordinær hotellbedrift. 
Foto: Johnny Gimmestad
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Ung, med rett til pensjon 
fra første krone
Vi blir stadig påminnet hvor viktig det er å starte pensjonssparing 

tidlig, men pensjon kan være både komplisert og uoversiktlig. 

Dette gjelder spesielt for mange som jobber i det private, der de 

aller fleste må forholde seg til innskuddsordninger. Ved å ta noen 

bevisste valg kan du sikre deg en tryggere fremtid.

Kommentar av Idar Gundersen, leder i Parat UNG

I dag er det arbeidsgiver som velger hvor 
din pensjon skal plasseres, og hvordan 
den skal forvaltes. Har du, eller har du 
hatt flere arbeidsgivere samtidig, kan du 
ende opp med å ha deler av pensjonen din 
hos forskjellige forvaltere. Hver av disse 
forvalterne krever et gebyr eller honorar. 
Når du slutter eller bytter jobb, vil ikke 
lenger din arbeidsgiver betale gebyrene, 
og du vil bli gitt et pensjonskapitalbevis. 
Da er det du som må betale honorar og 
gebyrer til forvalterne. 

Heldigvis kan du selv samle 
pensjonskapitalbevisene hos ett selskap, 
men dette krevet en aktiv handling, noe 

alt for få av oss benytter seg av. Hele tre av 
fire kjenner ikke til at gebyrene spiser av 
pensjonen. Heldigvis er dette i ferd med 
å snu, etter at Forbrukerrådet lanserte 
gebyrsjekken tidligere i år. Sjekk hvor mye 
du betaler i gebyrer på finansportalen.no. 

Hvorfor er det slik at det er din 
arbeidsgiver som velger hvor du skal 
plassere din pensjon? Parat og YS 
har tatt til ordet for å erstatte dagens 
innskuddsordning med en individuell 
pensjonskonto. Du som arbeidstaker 
vil kunne forvalte dine egne penger, og 
pensjonskapitalen vil enkelt kunne samles 
på ett sted. 

Denne ordningen vil gjøre det enklere 
for folk flest å spare og vil gi mulighet til 
å spare til pensjon fra første krone. Etter 
dagens regler er ikke arbeidsgiver pålagt 
å spare til din pensjon, dersom:
•  Arbeidsforholdet varer under 

tolv måneder
•  Stilling utgjør under 20 prosent
•  Lønnen ikke overstiger 92 576 kroner 

(1G)

Det er spesielt unge som faller inn under 
disse unntakene. De arbeider typisk deltid 
ved siden av studier, har eventuelt også 
en sommerjobb, eller de har opptil flere 
arbeidsgivere for å få endene til å møtes. 

Vi i Parat UNG mener det er viktig at 
vi legger til rette for at pensjonssparing 
skal være så enkelt som mulig. Dette uten 
kompliserte unntak, uoversiktlige avtaler 
og høye omkostninger. Parat og YS sitt 
forslag om individuell pensjonskonto vil 
kunne gi deg rett på pensjon fra første 
krone.

PARAT UNG

Parat UNG-leder Idar Gundersen.  
Foto: Trygve Bergsland
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Ferietid og ferieloven
Ferie er for de fleste sol, sommer og tid sammen med familie og venner. 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 
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 imidlertid bare kreve å få fri så 
mange arbeidsdager som 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 turnus-
arbeid 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 ut?
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 i så 
tilfelle 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 av ferie gjelder 
likevel ikke dersom ferien endres som 
følge av ferieavvikling i oppsigelsestid eller 
ferieavvikling ved sykdom, permisjon, 
arbeidskamp eller lignende.

Ferieavvikling i oppsigelsestid
Dersom du har sagt opp stillingen din, 
kan du be om uttak av ferie i oppsigelses-
tiden. Dette krever enighet fra arbeids-
giver. 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 

SOMMER OG SOL
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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

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. Dersom arbeidstaker og 
arbeidsgiver allerede før oppsigelsen har 
avtalt ferie som faller i oppsigelsestiden, 
kan arbeidstaker likevel motsette seg 
avvikling av ferie i denne perioden.

Arbeidstaker kan uansett kreve at ferie 
avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis 
det etter dette tidspunktet 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. 

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

Blir man syk mens man har ferie, 
kan man kreve at et tilsvarende antall 
virke dager 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 
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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 permisjons-
tid hvor det ytes foreldrepenger etter 
folketrygd loven. Dette gjelder imidlertid 
ikke hvis man kun har gradert permisjon. 
Tilsvarende krav til samtykke ved ferie i 
permisjonstiden gjelder for fedre og andre 
omsorgspersoner som har permisjon i til-
knytning til fødsel etter arbeidsmiljø lovens 
bestemmelser om omsorgspermisjon.

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. 

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 (14 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 foreldre-
permisjon ikke er avviklet ved ferieårets 
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 forskudds-
vis 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 arbeids-
forholdet 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.

Den vanlige prosentsatsen er 10,2 prosent 
av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere 
som omfattes av en tariffavtalt femte ferie-
uke har en prosentsats på tolv prosent. 
For arbeidstakere over 60 år med rett til 
ekstraferie forhøyes prosentsatsen ytter-
ligere med 2,3 prosent.

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.

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.

SOMMER OG SOL
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Forbrukerombudet: Mye juks med flypriser 
og hotellovernattinger på nettet
Mye prisjuks avsløres av et europeisk tilsyn med reiselivsformidlere. 
Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth sier best pris ikke alltid er best. 

Den ferske rapporten viser at i en tredel av tilfellene var prisen som kunden først 
fikk se, ikke den endelige prislappen, og ett av fem markedsførte tilbud var likevel 
ikke tilgjengelig. Kunder blir også lurt til å tro at det bare er få ledige rom igjen på 
overnattingsstedet, mens det i virkeligheten er flere – bare at disse er tilgjengelige 
på andre nettsider.
– Man kan ikke gi inntrykk av at hotellovernattingen koster mindre enn den 
faktisk gjør. Den markedsførte prisen skal være totalprisen. Den skal inkludere alle 
utgifter du må betale, sier Lier Haugseth.

Ikke superbillig
Når det gjelder fly, legges billetter ofte ut superbillig på nettet.
– Men så ser vi at det påløper nye kostnader, som seteavgift, bagasjeavgift etc. 
Når du har kommet deg gjennom bestillingen, så ser du at du har fått en helt 
annen pris, men så orker du ikke å begynne på nytt, sier Lier Haugseth.

Hun sier også at sammenligningssider kan være forvirrende, fordi de ikke 
gjenspeiler alle tilleggsutgifter som plutselig kan renne på. Hun er også opptatt 
av at folk kan bli lurt av brukeromtaler av hoteller.
– Man må være klar over at brukeromtaler ikke gir det fulle og hele bildet av et 
hotell eller en leverandør. Ikke alle negativer omtaler kommer fram, eller omtaler 
kan være redigert. Vi har gjennom tilsynet sett at brukeromtalene ofte fremstår 
bedre enn de egentlig er, sier hun.

Forbrukere må sjekke informasjonen bedre, er budskapet. @ NTB

Spesielle hensyn

• 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 sykdom-
mer, særlig diaré. Før turer til Sør- og 
Øst-Europa og tropiske/subtropiske strøk 
bør barn være fullvaksinert for sin  alder 
med de vaksinene som inngår i barne-
vaksinasjonsprogrammet. For spedbarn 
kan vaksinasjons programmet eventuelt 
fremskyndes. Spør på helsestasjonen i 
god tid før avreise.

• 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. 

•  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

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 forsiktig med 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
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Verdensledende 
på sikkerhet
De ansatte i verdens største klassifikasjonsselskap har ansvar 

for sikkerhet på sjø og land. Etter at Det Norske Veritas slo 

seg sammen med tyske Germanischer Lloyd er DNV GL nå 

verdens største innen klassifisering av skip og oljeinstallasjoner. 

Av: Vetle Daler 

Parats underorganisasjon VEFF 
organiserer mer enn 1000 av de ansatte 
i DNV GL – ansatte som både sitter på 
kontor og er ute «i felten». 

Fantastisk arbeidsplass 
Leder av avdelingen for «fleet manage-

ment» innen offshore-klasse, Eirik Edland 
Pedersen, holder til i Veritas-senteret på 
Høvik utenfor Oslo. 
– DNV GL er en fantastisk arbeidsplass. Vi 
er et stort internasjonalt selskap med gode 
muligheter til å flytte seg rundt og prøve 
andre ting, sier Pedersen til Parat-bladet.

Han sier det ikke føles som om han har 
vært der i 14 år.
– Lojaliteten til selskapet sitter dypt i de 
fleste. Det vi gjør har betydning langt 
utover bare å generere penger, det handler 
på mange måter om å gjøre en forskjell. 
Vi er en kunnskapstung bedrift, og det 
må vi være. Produktet vårt er kunnskap. 
Vi selger kunnskap og tillit, ikke fysiske 
varer, sier Pedersen. 

Internasjonale krav 
Kravene til sikkerheten på skip og 
maritime installasjoner, som alle 
er forpliktet til å oppfylle, settes av 

ARBEIDSPLASSEN

Leder av avdelingen for «fleet management» 
innen offshore-klasse, Eirik Edland Pedersen. 

Foto: Vetle Daler
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FN-organet International Maritime 
Organization (IMO). I tillegg kommer 
nasjonale og regionale krav. De fleste skip 
og installasjoner er pålagt å ha «klasse», 
som utføres av et klasseselskap. Eieren 
står fritt til å velge hvilket selskap de skal 
benytte. 
– Det er morsomt at DNV GL, med 
150 års historie, nå er markedsleder 
globalt. Vi er til stede over hele verden, 
og jeg har selv vært stasjonert i utlandet i 
perioder. Det er interessant å se hvordan 
den norske modellen med flat struktur 
og lite hierarki blir verdsatt rundt 
omkring, sier Pedersen.

Han sier imidlertid at også DNV GL har 
merket nedturen i oljebransjen. 
– Vi har vært gjennom noen runder 
med personaljusteringer for å tilpasse 
oss den nye hverdagen. Bygging av 
skip og rigger har stupt, og mange av 
riggene ligger i opplag. Vi er imidlertid 
optimister og tror at vi skal opp igjen, 
sier Pedersen. 

Varm rigg 
Ved Coast Center Base i Ågotnes på Sotra 
utenfor Bergen ligger flere rigger i opplag. 
Noen venter på nye oppdrag, andre har 
kanskje ankret opp for godt. 

Her ligger boreriggen COSL Pioneer, en 
av riggene DNV GL har klasse-ansvaret 
for. Riggen har ligget i opplag siden 
høsten 2014. Eirik Edland Pedersens 
kollega, DNV GLs direktør for offshore-
klasse Ernst A. Meyer, er om bord, i 
tillegg til direktør i COSL-selskapet Lage 
Nordby, som eier og driver riggen.

Nordby sier riggen holdes «varm» slik at 
den er klar til nye oppdrag på kort varsel. 
– Det er til enhver tid seks ansatte her 
som holder systemene i gang og gjør 
vedlikehold, i tillegg til et ambulerende 
vedlikeholds-crew. Når riggen er i drift 

DNV GL 
Det Norske Veritas (DNV) ble 
opprettet i 1864 som en forening hvor 
gjensidige sjøforsikrings foreninger 
var medlemmer, for å drive felles 
skipsklassifikasjon. DNV fusjonerte 
med  Germanischer Lloyd og ble til DNV 
GL i 2013. 

Selskapet er verdens største 
skipsklassifikasjons selskap målt i 
markeds andeler og i antall ansatte. 
Selskapet driver også omfattende 
virksomhet innen sertifisering, testing, 
rådgivning og forskning rettet mot 
andre industrier enn den maritime 
sektoren. Selskapet ufører også en 
rekke oppgaver på vegne av offentlige 
myndigheter. 

Selskapet omsatte i 2015 for over 23 
milliarder kroner og hadde nær 15 000 
ansatte, fordelt på mer enn 100 land.

Kilde: dnvgl.no

1. DNV GLs direktør for offshoreklasse, Ernst 
A. Meyer, sier det i tidligere tider var vanlig at 
det gikk noen fingre her på boredekket, men nå 
er det meste automatisert og denne typen skader 
er fortid. Foto: Vetle Daler 

2. Eirik Edland Pedersen sier DNV GL selger 
kunnskap og tillit, ikke fysiske varer.  
Foto: Vetle Daler

3. Ernst A. Meyer i kontrollrommet på 
boreriggen COSL Pioneer. Foto: Vetle Daler

2
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3
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kan det være opptil 120 arbeidere om 
bord, sier han.

COSL har for tiden en tilsvarende rigg 
i drift, COSL Promoter på Trollfeltet i 
Nordsjøen, som er på oppdrag for Statoil. 
Resten av riggene ligger i opplag.
– Riggene i opplag skal være klare for 
operasjon. Alle forbedringer som utføres i 
driften på COSL Promoter utføres derfor 
også på riggene i opplag, sier Nordby.

Sikkerhet og tillit
Når DNV GL sertifiserer en rigg som 
dette, er det sikkerheten om bord som 
er viktigst. Klasseselskapet er med i hele 
prosessen, fra design til bygging og drift. 
– Vi undersøker hele riggen, men 
konsentrerer oss mest om det som har 
potensial for store hendelser. Det vil for 
eksempel si situasjoner der det oppstår 
brann eller at det må foretas evakuering. 
Sikring av rømningsveier er blant det vi 

undersøker grundig, sier Meyer.
Nordby og Meyer er skjønt enige om 
at samarbeidet mellom riggselskapet og 
DNV GL er godt. 
– Vi har et forhold der vi er helt åpne 
med hverandre. Det er viktig at DNV GL 
er strenge, men samtidig lyttende. Vi har 
et fantastisk samarbeid, og de fungerer 
også som en viktig rådgiver for oss, sier 
Nordby. 

Meyer sier det handler om å skape tillit. 
– Derfor må vi ikke bli for firkantet og 
rigide, slik at kundene begynner å skjule 
ting for oss. Men vi må heller ikke fire på 
kravene, sier han.

DNV GL-direktøren sier at rigger som er 
i drift har ett fast tilsyn i året, i tillegg til 
ad hoc-tilkallinger hvis noe oppstår. 
– Hvert femte år gjennomføres 
«hovedklasse» med mer grundig kontroll, 
sier Meyer.

Gode sikkerhetsrutiner 
Med det trykket det er på effektivitet 
må sikkerheten ifølge Nordby også være 
på plass. 
– Gode sikkerhetsrutiner gjør at vi 
jobber bedre og at operasjonene våre 
blir mer forutsigbare, sier Nordby. 

Han sier tilnærmingen til sikkerhet 
har endret seg i positiv retning de siste 
årene.
– Til tross for at arbeidsklimaet 
har endret seg som følge av tøffere 
konkurranse og større press på de 
ansatte. Sannsynligheten for å skade seg 
på rigg er liten, men konsekvensen av 
en skade kan bli stor, sier Nordby. 

Totalt finnes det om lag 1 000 flytende 
produksjonsenheter for olje og gass i 
verden, og DNV GL har klasse-ansvaret 
for 350 av dem. Ernst A. Meyer har det 
overordnede ansvaret. 

ARBEIDSPLASSEN COSL Pioneers søsterrigg COSL Innovator ble 
i 2015 rammet av en uventet bølge under en 
vinterstorm i Nordsjøen, som slo inn flere 
vinduer. Én person omkom, og ulykken fikk 
store konsekvenser. 
– Dette var en ulykke det var vanskelig å 
forutse, med en bølgetype vi ikke har sett 
tidligere. Riggen var godkjent, og alt var i 
orden i henhold til den kunnskapen vi hadde. 
Likevel fikk vi raskt på plass nye regler. Blant 
annet ble alle lugarvinduer i riggenes skrog 
sveiset igjen, og det ble montert plexiglass foran 
alle andre lugarvinduer, sier Ernst A. Meyer. 
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VEFF som et samlings punkt 
Veritas funksjonærforening (VEFF) er den største fagforeningen i DNV 
GL og er en del av Parat. Foreningen ledes av Nina Ivarsen og holder 
til i et eget hus i parken på Veritas-senteret. 
– VEFF er en institusjon her i DNV GL. Alle er klar over hva vi er, 
sier Eirik Edland Pedersen, som også sitter i VEFF-styret. 

Han sier VEFF er et samlingspunkt. 
– Magasinet vårt leses av de fleste ansatte, også ledelsen. Vi har en viktig rolle i 
fredstid, men mange har sett nytten av å være fagorganisert i de prosessene vi 
har vært gjennom, sier Edland. 

Ivarsen sier VEFF er en av de beste sparringspartnerne ledelsen har. 
– Det som er bra for de ansatte, er bra for butikken og bekrefter at det har vært 
utfordringer knyttet til nedbemanninger de siste par årene. Ingen har blitt sagt 
opp, men vi kan vel kalle det «frivillige oppsigelser», med gode sluttpakker. 
Mange av de som slutter opplever sorg, de har stor lojalitet til Veritas. Vi hjalp 
116 medlemmer i fjor, flere med god juridisk bistand fra Parat, sier Ivarsen.

Leder i VEFF, Nina Ivarsen, sier hun er 
veldig fornøyd med å ha et eget hus som 
tjener som et samlingspunkt på Høvik. 
Foto: Vetle Daler

Ved hjelp av verktøy på pc og telefon har 
Meyer til enhver tid full oversikt over 
hvilke pålegg DNV GL har gitt de ulike 
installasjonene. 
– Hvis de ikke etterfølger våre pålegg, 
kan vi i ytterste konsekvens suspendere 
en rigg. Dette skjer meget sjelden med 
våre kunder som jevnt over holder en høy 
standard. Suspensjon av klasse er også 
svært beklemt med store økonomiske 
konsekvenser for operatøren, sier Meyer. 

Han sier det er store forskjeller på 
sikkerhetskultur forskjellige steder i 
verden. 
– Det finnes nok kunder som ikke 
tar sikkerheten alvorlig og ønsker lett 
behandling av sitt klasseselskap. Med 
slike kunder kan vi ikke oppnå det 
partnerskapet vi ønsker oss. Vi er til for å 
gjøre riggselskapene gode, sier Meyer.
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Parat farger 
Gardermoen oransje
Parat er den største fagforeningen på 
Norges hovedflyplass og var godt synlig på 
flyplassen under åpningen av ny terminal i 
slutten av april. 

Iført Parat-antrekk delte de ut brosjyrer og 
tyggegummi til de ansatte på flyplassen.
– Vi er størst på OSL med rundt 3000 
medlemmer, men vi vil gjerne ha flere med 
på laget. Det er mange uorganiserte som 
jobber på Gardermoen, og derfor kjører vi en 
vervekampanje i forbindelse med nyåpningen av 
flyplassen, sier Parats nestleder Vegard Einan. 

Årets tillitsvalgte 2017: Morten 
Sigvartsen og Bjarne Bergseng
De tillitsvalgte ved politiets utlendingsenhet Morten Sigvartsen 
og Bjarne Bergseng ble på årets Parat-konferanse utropt som 
årets tillitsvalgt i Parat.

Det er Parats medlemmer ved politiets utlendingsenhet som har sendt 
inn forslag på sine to tillitsvalgte, som beskrives som to humørspredere 
på arbeidsplassen som alltid stiller opp for medlemmene. 
– Morten Sigvartsen og Bjarne Bergseng er alltid på tå hev for å gjøre 
arbeidsplassen til et bedre sted og skaper et godt samarbeidsmiljø 
mellom ledelse og ansatte, 
sier Parats leder Hans-Erik 
Skjæggerud. 

Han sier at hovedtillits-
valgt i Parat-politiet, Unn 
Kristin Olsen, beskriver de 
to som to unike personer 
som utfyller hverandre, og 
at hun sjeldent har sett et 
så godt tillitsvalgtteam. 

I tillegg til Skjæggerud har både samferdsels- og 
helseministeren bidratt til å tråkke i gang årets 
utgave. 

Det er Norges Bedriftsidrettsforbund som står for 
aksjonen, som rett og slett går ut på å få folk til 
å sykle mer til jobben. I fjor deltok over 35 000 
personer i aksjonen, og forbundet håper på enda 
flere i år.

Har du ikke sykkel, kan du fortsatt være med. 
Hovedpoenget er å aktivisere seg på vei til jobb, 
så om du går eller løper kan du også sanke 
poeng. Også bruk av el-sykkel er godkjent. Og 

om du utfører styrketrening, fotball, yoga eller 
svømming, sanker du også poeng. @ NTB

Hjelp til deg som søker 
ny jobb
Søker du nye utfordringer, men trenger 
hjelp til å synliggjøre din kompetanse? 
Parat har gjort en avtale med Karrierehuset 
der du som medlem får 25 prosent rabatt 
på skreddersydde kurs og spesialtilpasset 
veiledning. 

Karrierehuset skal kunne gi deg bedre oversikt 
over din faglige og erfaringsbaserte kompetanse, 
samtidig som de vil kunne gi deg bedre selvinn-
sikt på veien mot ny jobb. Karriereveiledningen 
tilpasses både for unge og godt voksne.

Er du interessert kan du kontakte Karrierehuset.

Årets tillitsvalgte 2017. 
Foto: Trygve Bergsland

Gjengen samlet på Gardermoen. Foto: Vetle Daler

Du oppfordres til å sykle 
til jobben
I april gikk startskuddet for «Sykle til 
jobben 2017» i regi av Bedriftsidretten. 
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud 
oppfordrer deg til å delta. Han fremhever 
helse- og miljøfordelene ved å sykle, 
fremfor å velge bil eller buss.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud. 
Foto: Trygve Bergsland



Parat har valgt ut et lite utvalg kvalitetsklær. Medlemmer og tillitsvalgte 
kan bestille klærne i parat.shop.idegroup.no og betaler kun vår innkjøpspris. 

Parat betyr at vi alltid står klar, uansett når du trenger hjelp. Et enkelt norsk ord som er 
tydelig i sitt budskap og som har fått Språkrådets pris for nettopp dette. 

Fargen er oransje, som gir varme og som signaliserer glede, bevegelse og nytelse. 
Oransje virker oppløftende og den jager triste tanker på dør. Oransje stimulerer også til 
aktivitet, nysgjerrighet og kreativitet.

Parat med egen kleskolleksjon

Skalljakke for vår og 
sommer. Vind- og 

vannavvisende i dame 
og herrestørrelse 

555 kroner *

Hettegenser i økologisk 
bomull, leveres i dame 

og herrestørrelse 
379 kroner *

T-shirt i økologisk 
bomull, leveres i dame 

og herrestørrelse 
149 kroner *

Solid 
kabinkoffert 

1370 kroner *

Liten sekk, 17 liter 
185 kroner *

* Frakt kommer i tillegg.
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SPØRSMÅL OG SVAR

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.

Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat

Turnus som faller på fridager
Jeg jobber som apotektekniker på et 
apotek i Oslo. Min arbeidsturnus er lagt 
opp slik at jeg har fri annenhver torsdag. 
Dersom 1. mai, en annen hellig eller 
høytidsdag faller på min oppsatte fridag, 
er det da riktig at jeg ikke har rett til å få 
denne fridagen igjen?
Sissel

Svar: Ja, det er riktig. Arbeidstaker har ikke 
rett på ny fridag dersom denne faller på en 
hellig- eller høytidsdag. Det samme gjelder 
også dersom arbeidstaker er fraværende på 
sin fridag på grunn av for eksempel sykdom 
eller ferie. 
Renate

Fridager som senior
Jeg er 62 år gammel og jobber i en 
kommune. Min samboer er på samme 
alder og jobber i staten. Der får han åtte 
ekstra fridager med lønn pr. år (i tillegg 
til ferie) fordi han er såkalt senior. Jeg 
tok kontakt med personalavdelingen i 
kommunen jeg jobber for å spørre om 
ikke jeg har krav på tilsvarende og fikk til 
svar at det har jeg ikke. Er dette riktig? 
Har vi som jobber i kommunen og er 
«senior» ingen slike goder?
Sonja

Svar: I statens hovedtariffavtale er dette 
med ekstra fridager med lønn en rettighet 
for statsansatte fra det kalenderåret man 

fyller 62 år. I hovedtariffavtalen for 
ansatte i kommuner og fylkeskommuner 
er det annerledes. Det er en bestemmelse 
om Seniorpolitiske tiltak som pålegger 
arbeidsgiver å utvikle virkemidler som skal 
motivere arbeidstakere til å stå lenger i 
arbeid, og flere mulige virkemidler nevnes. 
Blant annet ekstra fridager med lønn. 

Men hvilke virkemidler som faktisk skal tilbys 
er opp til den enkelte kommune eller fylkes-
kommune å bestemme, etter at det er drøftet 
med de tillitsvalgte. Jeg anbefaler deg å ta 
kontakt med din tillitsvalgt og foreslå at Parat 
tar dette med valg av virkemidler i seniorpoli-
tiske tiltak opp i drøftinger med arbeidsgiver. 
Bjørn Are

Grete Dieserud, 
Forhandler 

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.

Advokat

Renate Messel Hegre 
Forhandler 

Bjørn Are Sæther 
Rådgiver

Thore Eithun Helland 
Advokat

Lene Liknes Hansen
Advokat
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Permisjon og utdanning
Har jeg rett på permisjon fra jobben for 
å ta utdanning?
Thea

Svar: Ja, dette kan du ha rett på. Dersom 
du har vært i arbeidslivet i minst tre år 
og har vært ansatt hos arbeidsgiveren din 
de siste to årene, har du rett til hel eller 
delvis permisjon i inntil tre år for å delta 
i organiserte utdanningstilbud. Dersom 
utdanningen er ut over grunnskole eller 
videregående må utdanningen være yrkes-
relatert. Yrkesrelatert utdanning omfatter 
alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og 
videreutdanning. Det er altså ikke et krav 
om at utdanningen må være relatert til din 
konkrete stilling der du jobber.

Rett til utdanningspermisjon kan ikke 
kreves dersom dette vil være til hinder 
for arbeidsgivers forsvarlige planlegging 
av drift og personaldisponeringer. Retten 
til utdanningspermisjon er regulert i 
arbeidsmiljøloven.
Lene 

Ferieloven
Jeg jobber turnus, 35,5 timer i uka, som 
gjennomsnittberegnes. Noen uker jobber 
jeg mange timer, andre uker jobber jeg få 
timer. Når jeg tar ferie regner arbeidsgiver 
timer, og ikke feriedager. En ferieuke 
mandag til fredag regnes som 35,5 timer. 
Hvis jeg tar ferie en uke med 45 timer, får 
jeg 9,5 timer i minus, som må jobbes inn. 
Er dette lov?
Stian

Svar: Dere har en tariffavtale, som sier at 
ferie skal følge ferielovens bestemmelser. 
Denne måten å beregne ferie på vil nok 
være i strid med ferieloven. Ferieloven gir 
alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie 
hvert år. Virkedager er alle dager, unntatt 
søn- og helligdager. 

Ferielovens bestemmelser er i utgangspunktet 
ufravikelige, det vil si at de ikke kan 
fravikes til skade for arbeidstaker. 25 
virkedager ferie skal sikre arbeidstaker fire 
uker og én dag ferie. Hvis beregningen av 

ferie etter timeprinsippet gjør at dere ikke 
er sikret dette, vil ordningen være til skade 
for arbeidstaker, og dermed i strid med 
ferieloven. 
Grete 

Støy fra skytetrening
I et par år har jeg eid en Winchester 73 
som jeg liker å skyte med når jeg er på 
hytta. Jeg setter opp hermetikkbokser og 
skyter til jeg blir lei. Det hender det blir 
sent før jeg er ferdig. Nå har en hyttenabo 
kommet til meg og bedt meg slutte med 
skytingen. Kan han hindre meg i å skyte? 
Jeg må legge til at jeg ikke har våpenløyve.
Tommy

Svar: Slike gamle våpen kan plomberes, 
slik at de ikke kan brukes. Da kan du 
ha våpenet som et pyntevåpen eller et 
samleobjekt. Dersom du virkelig ønsker 
å bruke våpenet, må du få et våpenløyve. 
Du må sende et skjema til politiet og 
dokumentere behovet for våpenet.

Skjemaet finner du på politiets hjemmesider. 
Dersom du skal bruke våpenet til øvings-
skyting, må du legge ved en kopi av 
medlemskort i en lokal klubb. Er du også 
aktiv skytter, legger du ved dokumentasjon 
på tilknytning til et forbund. Aktiviteten 
beviser du ved å legge ved en oversikt over 
hvilke stevner og treninger du har vært med 
på. Får du innvilget våpensøknad, må du 
betale et gebyr. Første gang betaler du nå 
1 049 kroner. Når det gjelder forholdet til 
naboen, kan du ikke gjøre noe som er til 
skade eller ulempe for ham. Dersom du er 
en fare for andre, har du brutt naboloven. 
Det samme gjelder om du skyter på et 
tidspunkt av døgnet der det normalt skal 
vær stille. Noe skyting midt på dagen må 
naboen akseptere. Forutsetningen er likevel 
at du har våpenløyve.
Thore 

Konkurranseklausul i arbeidsavtale
Jeg jobber med salg av IT-løsninger i et 
stort firma, der jeg begynte i august i fjor. 
Jeg har nå fått tilbud om en bedre lønnet 
stilling i et annet firma innenfor samme 

bransje. Min arbeidsgiver vil nekte meg 
dette, fordi jeg har en konkurranseklausul 
på tolv måneder i min arbeidsavtale. Kan 
min arbeidsgiver egentlig hindre meg i å 
bytte jobb? Jeg opplever det som en form 
for et yrkesforbud.
Arne-Knut

Svar: Vi fikk nye regler i arbeidsmiljøloven 
i januar 2016. Bestemmelsene har ryddet 
opp i en del uklarheter rundt adgangen 
til å bruke konkurranseklausuler. Hoved-
innholdet i de nye reglene er at følgende 
vilkår må være oppfylt: Arbeidsgiver skal ha 
et særlig behov for vern mot konkurranse for 
at klausulen skal gjøres gjeldende. Videre må 
klausulen avtales skriftlig, og arbeidstaker 
har krav på kompensasjon. Maksimaltiden 
for en klausul er ett år, og arbeidsgiver må 
redegjøre for om, og i hvilken grad klausulen 
gjøres gjeldende.

Hvorvidt grunnvilkåret om et særlig behov 
for vern er oppfylt for din arbeidsgivers del, 
er det vanskelig å svare konkret på. Men i og 
med at du jobber med salg av IT-løsninger 
og ønsker å fortsette i samme bransje er det 
mye som tyder på at vilkåret er oppfylt. 
I så fall kan arbeidsgiver gjøre klausulen 
gjeldende. Klausulen er på tolv måneder og 
ligger dermed innenfor lovens maksimale 
lengde. Du har ikke opplyst i hvilken grad 
du får kompensasjon i «karanteneperioden». 
Loven fastsetter nå at du vil ha krav på en 
kompensasjon på minst opp til 100 prosent 
av arbeidsvederlaget (lønn), opp til 8 G 
(grunnbeløpet), og minst 70 prosent av 
arbeidsvederlaget over 8 G. Det lovfestede 
kravet til kompensasjon bidrar nok til at 
konkurranseklausuler nå i mindre grad tas 
i bruk, med mindre det virkelig er et særlig 
behov for vern.
Anders
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MINI KRYSSORD

TALL PYRAMIDEN
Alle feltene skal fylles med tall. 
Noen tall er fylt inn på forhånd, 
og dette utgjør summen av 
tallene i de to feltene under. Du 
må sette inn begge tallene i de 
to tilstøtende feltene for å finne 
tallet i feltet over, og motsatt, du 
finner tallet i et felt ved å trekke 
tallet i feltet ved siden av fra 
tallet i feltet over.

PARAT KRYSSORD

Løsning:  .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Navn: ..............................................................................................................................................................................

Adresse:  .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Vannrett
  1. Lærer
  7. Land
  8. Skitt
  9. Flatemål
11. Art.
12. Pussige
14. Matnyttig “lim”
16. Naboer
17. Vilter
19. Pax
21. Disponerte
23. Tæl
24. Forvaltning

Loddrett
  1. Spillopper
  2. Hannbie
  3. 1342
  4. Ikke refset
  5. Nesten 10
  6. Instrument
10. Vasket
13. Konjunksjon
15. Glise
18. Sporte
20. Tone
22. Pronomen

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nummer. 1 – 2017 var: «PARAT KLAR FOR ÅRETS 
LØNNSOPPGJØR». Den heldige vinneren er: Oddmund Hodnekvam, Ulset.
Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 29. mai 2017.

Husk å merke e-posten/konvolutten «Kryssord 2/2017». 
Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse.

Premie: Elvang Latitude alpakka-pledd av 50 prosent 
alpakkaull, 40 prosent fåreull og 10 prosent mikrofiber. 
Pleddet er Fair Trade-sertifisert. Målene er 130x200 
centimeter (se foto).

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
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PARATS TRENINGSSIDE MED HJERNETRIM
Sender du oss løsningen 
på alle oppgavene på 
denne siden, er du med i 
trekningen av en Elvang 
Latitude alpakka-pledd 
av 50 prosent alpakkaull, 
40 prosent fåreull og 10 
prosent mikrofiber. Pleddet 
er Fair Trade-sertifisert. 
Målene er 130x200 centimeter (se foto).

Frist for å sende inn løsningen er  
29. mai 2017. 
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 2/2017».
Vinneren av hjernetrim i 1/2017 er 
Inger Belseth Pettersen, Rasta.

SUDOKU

Lett Middels Vanskelig

KRYSS OG TVERS
Finn alle ordene. Ordene kan stå vannrett, 
loddrett eller diagonalt, og kan ofte stå 
skrevet baklengs.

BERYLLIUM
DYPDYKK
HÅNDANALYSE
INTERNIST
KRETAISK
LUKSUSYACHT
LYSALV
OPPGAVETYPE

OVERGREP
REGNTID
ROPERT
SALGSPROGNOSE
SAMEUROPEISK
SENGEAVDELING
UTDUNSTING

PARAT HJERNETRIM

Bokstavene i ordet under har blandet seg litt. 
Kan du �nne fram til riktig ord ved å plassere 
bokstavene i riktig rekkefølge i de hvite feltene? 
Den grå teksten på siden gir deg noen hint. 
Skjul teksten om du ikke vil ha hjelp. DUKKESTUE

NOEN SMÅ HINT
Ordet starter med bokstaven D
Lekehytte
Moro for barna i hagen

FYLL INN ORDET:

T E D K E K U U S
SVAR:
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Foto: Trygve Bergsland

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

LEDER

Flytting av statlige 
arbeidsplasser
Utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo til resten av landet er en viktig sak for regjeringen. 

Det er vi enige om. Det vi ikke er enige om er at dette skal innebære at dagens ansatte med 

deres familier løsrives fra sine omgivelser og stedet de har etablert seg.

Det er konsekvensen når regjeringen ikke klarer den relativt 
enkle oppgaven å planlegge frem i tid, men heller går for det de 
åpenbart mener er en enklere løsning, å flytte hele virksomheter 
i en operasjon uten å ha de ansattes organisasjoner med på laget. 
De i utgangspunktet gode intensjonene blir dermed noe helt 
annet – urimelig inngripende handlinger i folks liv og hverdag, 
store kostnader for befolkningen og risiko for dårligere tjenester.

Det er flere ting regjeringen kunne ha gjort i stedet. De kunne 
for eksempel informert de ansatte om at de ville jobbe for at 
flere statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, for deretter 
å ha utpekt hvilke virksomheter de så for seg dette gjelder, 
etablert disse der det var ønskelig og bemannet dem sakte, men 
sikkert opp med et langsiktig mål om kun ett arbeidssted for 
virksomheten. Og alt dette i kontinuerlig dialog med de ansattes 
representanter. Vanskelig, vil noen hevde, eller at det vil ta for 
lang tid og at det vil bli for dyrt. Jeg vil hevde at en slik planlagt 
prosess ville innebære både mindre risiko, men også rimeligere 
omstillinger og utflytting.

De siste fire årene viser at det aldri har vært tilsatt flere offentlig 
ansatte noen gang. I tillegg har staten aldri brukt mer penger 
på eksterne konsulenter enn nå. Det meste har foregått i Oslo. 
Mange av disse nytilsettingene kunne vært gjort ute i distriktene, 
og mange av de pengene som har gått til innleide konsulenter 
kunne vært brukt til å bygge opp statlige arbeidsplasser i hele 
landet. Forutsetningen måtte imidlertid vært at det var planlagt. 
Problemet er at det aldri har vært tenkt planlegging i slike baner 
på tross av at det ville gitt større muligheter for vellykkede 
omstillinger. Hvorfor ikke? Sannsynligvis av frykt for ikke å vise 
politisk handlekraft, og politikernes oppfatning av at manglende 
politisk handlekraft svekker muligheten for å bli gjenvalgt.

Storstilt utflytting av statlige arbeidsplasser er gjort før. 
Mange husker Victor Normann, arbeidsminister i Bondevik 
II-regjeringen fra 2001 til 2004, som fikk hovedansvaret for 
den forrige runden i 2003. Seks år etter forelå evalueringen av 
prosessen utført av Asplan Viak på oppdrag fra det daværende 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Resultatet av den 

komparative og grundige evalueringen 
kan ikke beskrives på noen annen måte 
enn nedslående. Blant annet finner den 
at det tar minst syv år før den utflyttede 
virksomheten er på samme bemannings-
nivå som tidligere, at virksomhetene taper 
kritisk virksomhetskompetanse og 
kultur fordi ansatte ikke følger med 
og virksomheten må bemanne på 
nytt. Noe som ikke er like enkelt 
over alt i landet dersom mange 
med kritisk kompetanse skal 
tilsettes samtidig. Evalueringen 
avdekket betydelige flyttekost-
nader pr. ansatt, fra 600 000 til 
1 400 000 i 2008-kroner. Store 
flyttekostnader kunne vært 
forsvart dersom de langsiktige 
besparelsene var store, men hel-
ler ikke på det området ble det 
pluss i regnskapet. På toppen av 
det hele avdekket evalueringen 
at flyttefasen, som tok mange år, 
reduserte kompetansen og senket 
produktiviteten i virksomhetene.

Hva med, for en gangs skyld, å se til-
bake, lære av historien, samråde seg med 
de ansatte og finne løsninger for fornying, 
forenkling og forbedring, som er Sanner sitt 
mantra, og som gir gode resultater for den 
enkelte ansatte med sin familie, virksom-
hetene selv og samfunnet? 



Med Esso Mastercard får du 50 øre/l i rabatt på drivstoff. I tillegg får du 25 % 
rabatt på leiebil hos Europcar, 20 % rabatt på bilvask hos Esso og hver 6. vask 
gratis ved bruk av rabatthefte på de stasjonene som tilbyr dette.

Husk også at kortet ditt kan brukes til alle innkjøp, overalt! 

Finn ut mer og søk på essomastercard.no/ys

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.

Kom nærmere opplevelsen
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Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

  

Prisene på Fastrenteinnskudd er nominelle renter gjeldende per 25.4.2017 og kan endres på kort varsel.  
Sjekk gjensidigebank.no for dagens priser og bestill fastrenteinnskudd i nettbanken. Dersom du ikke allerede  
er kunde, åpner du enkelt konto ved å bruke BankID.

Fastrenteinnskudd til 1,80 % rente
En fastrentekonto passer for deg som har minst 25 000 kroner, og kan binde 
pengene i 6 eller 12 måneder. Du får en god og forutsigbar avkastning.

Priser:
- Innskudd med binding i 6 måneder: 1,70 %
- Innskudd med binding i 12 måneder: 1,80 %

Garantert 
knallgod 

sparerente
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