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Minstelønn – 97 kroner
Diskusjon om innføring av minstelønn
dukker fra tid til annen opp, nå sist som
en følge av en leder i Dagens Næringsliv
14. mars i år der avisen går sterkt inn for
en slik løsning.
Arbeidsgiversiden med administrerende
direktør i Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO), John G.
Bernander, skriver et innlegg i samme avis
kort tid etter, der han er positiv til å
vurdere en slik lovbestemt lønnsordning.
Begrunnelsen er å hindre urimelige lønnsog arbeidsvilkår og dermed ramme
useriøsitet i arbeidslivet. NHO sammen
med hovedorganisasjonen for handel og
tjenester (HSH) har ved flere anledninger
ytret ønske om innførsel av en lov som
regulerer en fastsatt minstelønn.
Bernander får motstand fra store deler av
fagbevegelsen som er skeptiske til
innføring av minstelønn. Unio-leder
Anders Folkestad sier det virker fornuftig
med et nedre gulv for lønn, mens faren er
at dette like gjerne kan bli et tak for
mange arbeidstakere. Arbeidsminister
Hanne Bjurstrøm har i avisinnlegg stilt
spørsmål ved at det kategorisk slås fast at
minstelønn er til fordel for samfunnets
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En FAFO-rapport fra 2005 forteller at i
Europa ligger den lovfestede
minstelønnen på halvparten, eller litt
under halvparten, av gjennomsnittslønn i
de aktuelle landene. For Norges del vil
dette ifølge rapporten tilsvare en lovfestet
timelønn på omtrent 85 kroner, noe som
i dagens kroneverdi tilsvarer 97 kroner
ifølge SSB. Settes lønnen høyere,
argumenterer rapporten med for dårlige
rammebetingelser for småbedrifter og
store protester fra arbeidsgiversiden og fra
finansdepartementet.

økt til tross for at de har innført lov om
minstelønn. Rapporten sier også at
lønnsgapet mellom kvinner og menn er
minst i land uten minstelønn som for
eksempel Norge, Sverige og Danmark.
Fattigdomsproblematikken er ifølge
FAFO-rapporten sterkt knyttet til
spørsmålet om lovbestemt minstelønn,
noe forfatterne mener bærer mer preg av
politisk retorikk enn praktisk logikk.
Fattigdom beskrives i all hovedsak som et
problem for de som står utenfor
arbeidslivet.
Advokatfullmektig i Parat, Katrine
Andresen Roald, har i denne utgaven av
bladet beskrevet ulike alternativer for å
fastsette minstelønn i Norge. Her trekkes
det frem flere muligheter – kanskje det
ikke finnes et godt og enkelt svar.

Et moment i diskusjonen er at det i
prinsippet vil være lovgiver som fastsetter
minstelønnsbeløpet, uten forhandlinger
verken med arbeidsgiversiden eller
arbeidstakersiden. FAFO-rapporten viser
variable erfaringer i forhold til å utjevne
lønnsforskjeller i samfunnet. I land som
Belgia, Frankrike og Spania har
lønnsforskjellene, og andelen lavtlønnede,

Ansvarlig redaktør:
Trygve Bergsland
mobil: 905 85 639
e-post: trygve.bergsland@parat.com
leder:

Hans-Erik Skjæggerud
959 38 769
e-post: hans-erik.skjeggerud@parat.com
mobil:

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør

layout:

RM grafika as
69 70 05 60
trykk: Aktietrykkeriet AS
www.aktietrykkeriet.no
telefon: 63 88 73 00
forsidebilde: Trygve Bergsland
redaksjonen avsluttet: 4.4. 2011
materiellfrist neste nr: 3.6. 2011
telefon:

M

Ø
ILJ

M E RK

241

393

Trykksak

2 - 2011 Parat

E
T

Parat, Boks 9029 Grønland,
0133 OSLO
www.parat.com
besøksadresse: Brugata 19
telefon: 21 01 36 00
teleaks: 21 01 38 00
e-post: post@parat.com

svakeste. Hun viser til studier som viser
det motsatte – det skapes flere
permanente lavinntektsgrupper og store
fattigdomsfeller mellom sosiale
overføringer og arbeidslønn ved innføring
av lovbestemt minstelønn.

Dette produktet er trykket etter
svært strenge miljøkrav og er
svanemerket, CO2-nøytralt og
100 prosent resirkulerbart.
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Sikkerhet på alvor
G4S er et av de største børsnoterte
vaktselskapene i verden med omtrent 65
milliarder kroner i årlig omsetning og
over 625 000 ansatte. 2700 av disse
jobber i Norge, og mange er organisert i
Parat. Side 30

Tenk Sjæl

Sosial dumping

Vikarbyrået Adecco har drevet med sosial dumping. I tillegg har Parat vært opptatt av
de dårlige arbeidsvilkårene til ansatte i flyselskapet Ryanair, men sosial dumping er ikke
et problem som begrenser seg til disse to tilfellene. Side 20

Foredraget handler om å trives med den
man er og ikke streve med å bli noe andre
vil du skal være. Side 15

Portrett av
Heidi Bergvoll

Heidi har lest Koranen.
Hun har lest Bibelen. Hun
har gjort seg sine tanker.
Side 8

Støtte til folk på gata
Parats hovedstyre har vedtatt å gi et
bidrag på 60 000 kroner til utgivere
av ulike gatemagasiner som selges
rundt om i landet. Side 18
Parat 2011 - 3

SMÅSTOFF

Nakkesmerter

Muskel- og skjelettplager er en av de
vanligste årsakene til sykemelding og
uførepensjon i Norge, og det er særlig
vanlig med smerter i nakke, skulder og
øvre arm. 60 prosent av de som har
disse plagene, mener jobben er årsaken.
Smerter i nakke, skulder og rygg er
utbredt blant unge arbeidstakere, og
forskning fra STAMI viser at muskel og
skjelettplager også er utbredt blant de
som har vært kort tid i jobb. STAMI
har foretatt en studie der de har sett på
smerter i nakke, skulder og øvre rygg
hos yrkesskoleelever, i overgangen fra
skole til arbeidsliv. Resultatene viser at
mange sliter med muskel- og
skjelettplager allerede på dette
tidspunkt. Det viser seg at de som
hadde smerter mens de gikk på
videregående skole, hadde tre ganger
høyere risiko for å få slike smerter når
de kom ut i jobb.
Kilde: Stami

Tilrettelegging virker
I Harstad kommune er ansatte friskere enn noen gang og de gravide viser vei. Sykefraværet er omtrent fire prosent. –Tidligere ble vi satt sjakk matt når legene sykmeldte. Nå
er gravide med og bestemmer sin egen tilrettelegging og de fleste står i jobb mesteparten av svangerskapet, forteller personalrådgiver Jørunn Pedersen til Idébanken.
Tiltaket ble utformet som et prosjekt og godkjent i administrasjonsutvalget med helhjertet støtte fra de tillitsvalgte. I dag inngår «gravideprosjektet» i den ordinære driften.
Ledelsen er tydelig på at de trenger alle og effektene av høyt nærvær over tid er viktig og
fokuserer på at det betyr mye for brukerne, for økonomien og for den ansatte.
Kilde: Idébanken

Arbeidsledige menn dør tidlig
I en undersøkelse utført av Det Europeiske instituttet for leveog arbeidsforhold kommer det frem at dødsraten blant menn som
arbeidsledige er 44 prosent høyere enn for menn som er i arbeid.
Blant kvinner er forskjellen mellom de som er i arbeid og de som er arbeidsledige
liten. Faren for å bli innlagt på sykehus øker også ved arbeidsledighet. Årsakene til
dette er økt alkoholmisbruk hos både kvinner og menn. Menn er også oftere utsatt for
bilulykker og annen selvdestruktiv atferd ved arbeidsledighet.
Undersøkelsen viser at konsekvensene viser seg raskt etter at vedkommende mister
arbeidet, og ikke etter lengre perioder med arbeidsledighet.
Kilde: eurofound.europa.eu

Flere graderte sykmeldinger
Andelen med graderte sykepengetilfeller viser økning. Andelen graderte sykepenge-tilfeller
var 20 prosent i fjerde kvartal 2010, mot 18,6 prosent i fjerde kvartal 2009.
For menn gikk sykefraværet ned fra 6,1 prosent i 4. kvartal 2009 til 5,5 prosent i 4. kvartal 2010, mens det for kvinner falt fra 9,4 til 8,8 prosent. Fordelt etter arbeidssted gikk
sykefraværet ned i alle fylker siste år. Sykefraværet gikk mest ned i Oslo med 11,2 prosent
og Finnmark med 10,5 prosent. Troms hadde minst nedgang med 0,7 prosent. Nivået på
sykefraværet var høyest i Troms, med 8,5 prosent, og lavest i Rogaland, med 5,8 prosent.
Kilde: Arbeidsdepartementet / SSB
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Norges beste
arbeidsplass
FINN.no, SAS Institute og Itema er kåret
til Norges beste arbeidsplasser i 2011.
Over 130 virksomheter har deltatt i årets
kåring og bedrifter fra Stavanger, Bergen,
Trondheim og Oslo er representert blant
vinnerne. Totalt har over 12 000 medarbeidere besvart undersøkelsen som danner
grunnlag for kåringen.
Arbeidsmiljøundersøkelsen er et uttrykk
for tillitsnivået i organisasjonen. Medarbeiderne gir uttrykk for om de har tillit til
ledelsen, om de er stolte av arbeidsplassen
sin og hvor høyt de setter det kollegiale
fellesskapet i bedriften. I de beste organisasjonene i den norske undersøkelsen
svarer over 90 prosent av de ansatte at de
blir gitt tillit og at de har meget stor tillit
til ledelsen i sine organisasjoner.
Kilde: Great Place to Work Institute

Kjøper opp Klassekampen
Industri Energi har gått inn med 2,3
millioner kroner i avisa Klassekampen og
dermed eier LO-forbund 20 prosent av
aksjene. En kapitalutvidelse styrker
egenkapitalen med seks millioner kroner.
Industri Energi blir sittende med en
aksjepost på fem prosent etter utvidelsen
og blir det andre LO-forbundet på
eiersiden sammen med
Fagforbundet som har
15 prosent. Industri
Energi har også aksjer
for 60 millioner i
A-pressekonsernet.
Kilde: fagbladet

Rune Haugen og Erik Slinning

Helsefremmende lederskap
Boken ble lansert på Litteraturhuset i Oslo i mars.
Flere bedriftsledere var tilstede for å promotere
boken de mener bidrar til helsefremmende lederskap,
skaper mestring og identitet, i tillegg til å senker
sykefraværet, øke trivsel og bidra til et godt
arbeidsmiljø. Boken tar for seg både teori og praksis,
og skal bygge på både erfaring og forskning.
Forfatterne har intervjuet ledere og bedrifter som har
lyktes – og mislyktes. I tillegg til boken er det lansert
filmer og et e-læringskurs med samme tema.
Forlag: Gyldendal Akademisk

Ole Chr. Gulli

Styrehåndboken
Denne boken egner seg som oppslagsverk og er ikke
ment å leses fra side en til slutt, men inneholder mye
nyttig informasjon for deg som er, eller har tenkt å
bli styremedlem. Boken er egnet for både det erfarne
og det ferske styremedlem, enten det gjelder private
eller offentlige virksomheter. Her skal du lære
kravene til: innkalling til styremøte, føre protokoll
fra styremøte, den viser eksempel på dokumentasjon
i beslutningssak, resultatrapport, balanseanalyse,
kostnadsrapporter og likviditetsoversikt. I tillegg
ligger det slikt som instruks for styrearbei ,
ansettelsesavtale med stillingsbeskrivelse og flere
andre nyttige dokumenter.
Cappelen akademisk

Kjell Ekstam

Håndbok i konflikthåndtering
Konflikter kan oppstå på alle arbeidsplasser og i alle
organisasjoner. Men må de være så følsomme og
vanskelige å håndtere at man helst vil lukke øynene
for dem? Nei, i følge denne boken trenger ikke
konflikter nødvendigvis å være ubehagelige, og de må
ikke unngås for enhver pris. Boka skal være bygget
på en metode som blir brukt i mange organisasjoner
og inneholder flere konkrete eksempler.
NKS Forlaget, nå Cappelen
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Utleie og innleie
av arbeidskraft
Arbeidstilsynet trapper nå opp
tilsynsinnsatsen med arbeidsforholdene
i virksomheter som driver med utleie og
innleie av arbeidskraft. Utgangspunktet
er ny kunnskap om forhold som har
kommet frem gjennom Adecco saken.
– Arbeidstilsynet er i gang med å organisere og koordinere tilsynsinnsatsen over
hele landet, og gjennomføring av tilsyn
er allerede startet, sier regiondirektør i
Arbeidstilsynet Oslo Ørnulf Halmrast,
som koordinerer tilsynsaktiviteten.
Arbeidstilsynet oppfordrer alle som har
opplysninger om ulovlige og uforsvarlige
arbeidsforhold for utleide og innleide
arbeidstakere om å komme med tips.
Følgende bransjer vil bli prioritert i
første omgang: helsesektoren (sykehjem,
hjemmepleie, sykehus), renhold,
restaurant og byggebransjen.
Arbeids-tilsynet understreker at det er
bemanningsforetaket som er ansvarlig
for å sikre utleide arbeidstakere et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø.
Kilde: Arbeidstilsynet

Arbeidsforhold i private hjem
Sluttforhandlingene om en konvensjon for anstendig
arbeid for arbeidstakere i private hjem (Decent work
for domestic workers) skal etter planen behandles på
ILOs arbeidskonferanse i juni. Målet med konvensjonen
er å gi millioner av arbeidstakere, de fleste kvinner fra land
som Asia, Latin-Amerika og Afrika anstendige arbeidsforhold.
Arbeidstakergruppen har hatt god støtte fra majoriteten av
regjeringene, også den norske. Konvensjonen vil gi arbeidstaker i
private hjem retten til skriftlig arbeidskontrakt, grense for minstealder, regulert arbeidstid, hviletid, betalt ferie, helse-, fokus på
miljø, sikkerhet og sosial beskyttelse.
Kilde: ilo.org

Likestilling - visjon eller virkelighet
De nordiske landene er i tet på internasjonale målinger
om likestilling og Norge ligger høyt oppe. Norges
mektigste kvinne er trolig arbeidsminister Hanne
Bjurstrøm, med ansvar for en tredjedel av statsbudsjettet.
Kristen Skogen Lund som leder for NHO kommer også
høyt opp på listen. Kvinneandelen i børsnoterte selskaper
her i landet har økt fra 9 prosent i 2004 til 36 prosent i
dag. Kvinneandel i de største bedriftene: Norge 31,3%,
Sverige 21,9%, Finland 16,8 % og Danmark 12,5%.
Det antas at Island har omtrent 13 prosent kvinneandel,
men det foreligger ikke offisielle tall.
Kilde: Arbeidsliv i Norden

Offentlig merkejungel
Mange ønsker merkeordninger på matvarer, men opplever et kaos av symboler, bilder,
logoer og tekster. Nå har Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) gjort en undersøkelse om forbrukernes syn på merking på produkter i dagligvarehandelen. SIFO har
analysert de 7 vanligst forekommende merker av i alt 28.

SØKER
JOBB
Ung, b
la
og bill kk
ig
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7 av 10 spurte mener at merkingen hjelper dem å gjøre bedre valg. 8 av 10 forbrukere savner likevel informasjon om hva de ulike merkene betyr og over halvparten gir
uttrykk for at de blir forvirret av merkene. Det har også blitt reist kritikk, blant annet i
forhold til Nøkkelhullet på Pizza Grandiosa, som kan skape et troverdighetsproblem.

LEDER

God eller dårlig omstilling
Det sies ofte at offentlig sektor er i vekst, og det er vel riktig når
man teller antall mennesker som har sitt arbeid der. Sånn har det
vært gjennom mange år. Når dette faktum fremføres, skjer det
som regel med negativt fortegn. Som oftest følger det med en
begrunnelse om at privat sektor lider når offentlig sektor vokser.
Det skader verdiskapningen, sies det. Begrunnelsen er ofte at en
voksende offentlig sektor stjeler arbeidskraft som kunne, eller
burde, vært brukt til verdiskapning i privat og konkurranseutsatt
sektor.
Offentlig sektor leverer en rekke tjenester til innbyggerne.
Tjenester som utdanning, helse og omsorg, økonomisk hjelp og
støtte under sykdom og arbeidsledighet, lov og orden og lignende.
Noen vil hevde at disse tjenestene ikke bidrar til verdiskapning, at
offentlig sektor bør begrenses så mye som mulig og at offentlige
tjenester bør settes ut til og leveres av private aktører. Det som
imidlertid underslås i denne type diskusjoner, er at offentlige
tjenester bidrar til at det norske samfunnet går smidig, at vi alle
får dekket mange av de behovene vi har på en rettssikker og
rettferdig måte, og at tjenestene representerer sikkerhetsnettet for
oss alle hvis alt annet går galt.
Det er et betimelig spørsmål om ikke andre aktører enn offentlige
etater kan levere offentlige tjenester. Svaret på det er åpenbart ja,
og det gjøres allerede i dag på mange områder. Særlig gjelder det
innenfor helsevesenet og samferdsel. Stort sett er kvaliteten på de
offentlige tjenestene som leveres av private aktører gode, men vi
har den siste tiden sett eksempler på noen av de negative sidene

		
Prisene presses og brudd på lov og
avtaleverk tas i bruk
ved å konkurranseutsette offentlige tjenester. Kampen om
kontraktene er stor, prisene presses og brudd på lov og avtaleverk
tas i bruk av enkelte for å sikre profitt. Selv om ikke dette skulle
være regelen, forteller det noe om utfordringen det offentlige har
med å kontrollere at offentlige tjenester levert av private gjøres på
en lovlig, rettferdig og kvalitativ god måte. Faktorer som utgjør
kjernen av hva som må kreves og forventes av offentlige tjenester.
Likebehandling sikrer rettferdighet, og rettferdighet kommer med
rettssikkerhet. Disse prinsippene ligger til grunn for alle
tjenesteleveranser fra det offentlige og er helt nødvendig for at
tjenestene skal oppleves som gode.

private aktører, men det krever et annet apparat enn om det
offentlige selv er tjenesteleverandør. Alle offentlige virksomheter
har godt utbygde internkontrollsystemer. I tillegg har staten
revisjonsmekanismer, som riksrevisjonen med ansvar for å
kontrollere at tjenestene som leveres av offentlige virksomheter er
kvalitetssikrede og kontrollerbare.

		
Det omstilles hele tiden
i offentlig sektor.
Norge, verdens fremste velferdsstat, har lang
tradisjon for å levere offentlige tjenester. Det
eneste som kan sikre at det fortsetter å være
slik, er at tjenestene som leveres oppleves som
rettferdige, kvalitativt gode og riktig priset
sammenlignet med andre lignende
tjenester i privat næringsliv. I dette
ligger det en egeninteresse for
offentlige arbeidstakere i å være så
effektive og gode som mulig. Det er
kanskje der omstillingsviljen i offentlig
sektor også viser seg. Denne står
nemlig ikke noe tilbake for
omstillingsviljen i privat sektor. Det
omstilles hele tiden i offentlig sektor.
Spørsmålet er ikke om det er evne og
vilje til omstilling, men om den
omstillingen som skjer er god eller
dårlig. God omstilling vil føre til mer
effektive og bedre tjenester til brukerne.
Dårlig omstilling vil føre til det motsatte, og
på sikt gi økt privatisering av offentlige
tjenester.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder

Nøkkelen er at tjenestene er kontrollerbare. Stat eller kommune
kan selvfølgelig kontrollere offentlige tjenester som leveres av
Parat 2011 - 7
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– Jeg tror neppe jeg skal tilbake til
yrket som bioingeniør. Til det er jeg
altfor glad i pulserende liv der
mennesker er, sier Heidi Bergvoll.
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20 OM DAGEN
Ring Parat, ble Heidi Bergvoll anbefalt. Hun løftet røret. Dermed var Parat på gang på Gardermoen.
Det ble 20 om dagen.
Av: Vigdis Askjem Dahl

Det er høsten 2009. Heidi jobber som
sikkerhetskontrollør ved G4S på
Gardermoen. Hun opplever at det er
mange arbeidskonflikter det bør ryddes
opp i og mengder av ugjort HMS-arbeid.
Heidi er medlem av et LO-forbund, og
selv om hun karakteriserer seg selv som
ikke-fagforeningsidol, er hun misfornøyd.
Det er lite eller ingenting som skjer for at
arbeidsmiljøet skal bli bedre.
Fra LO til Parat
Når Heidi ringer Parat og forteller sitt
ærend, blir hun møtt med velvilje. Parat
hadde på det tidspunktet omtrent 60
medlemmer på Gardermoen og Heidi vil
gjerne være med på laget. Ikke lenge etter
sitter hun som andre nestleder for Parat
Airport Security, en del av Parat Luftfart.
Dette er jo en utmerket anledning til å
være med å påvirke, tenkte Heidi, som
takket ja til tross for at hun var fullstendig
uerfaren med fagforeningsarbeid.

		
– Jeg fryktet ingenting, men var ærlig

Heidi hadde tro på at Parat som
fagforbund ville gjøre mye for
medlemmene. Magefølelsen hennes sa i
hvert fall så. Hun satte seg godt inn i
medlemsfordelene hos forbundet og hva
dette kunne bidra med for trivsel på
arbeidsplassen for G4S på Gardermoen.
Neste mål var å verve medlemmer.
– Målet er å være størst og best. Parat skal

være den fagforeningen som setter
sikkerhetskontrollører og arbeid på
flyplassen i fokus, og som kan gjøre yrket
attraktivt og lønnsomt slik at man får de
best kvalifiserte sikkerhetskontrollørene
– og ikke minst beholder kompetansen
der den er, sier Heidi.
Hun solgte medlemskap i Parat som
iskrem på en varm solskinnsdag, og vervet
cirka 20 nye om dagen. I dag har Parat
omtrent 290 medlemmer i Parat Airport
Security. 130 av disse har Heidi personlig
sørget for.
Uredd og uerfaren
Samtidig som Parat vokste i antall
medlemmer på Gardermoen, trakk
lederen seg fra sitt verv. Første nestleder
ønsket ikke opprykk, og neste navn på
lista var Heidi. Uredd og uerfaren. Hun
takket ja og ble stemt inn ved valget i mai
2010.
– Jeg fryktet ingenting, men var ærlig, sier
Heidi.
Er det noe hun ikke mestrer, er hun heller
ikke redd for å fortelle det. Det ble som et
hopp i fritt fall de første meterne, før
fallskjermen foldet seg ut og hun
opplevde gode støttespillere fra
styremedlemmer, Parat-ansatte og
kolleger.
Gjennom vervekampanjen smittet trolig
Heidis entusiasme og engasjement over på
kollegene. Hun forteller at det utviklet seg
en slags Parat-patriotisme, hvor
medlemmene gikk rundt med Parat-pin
og var virkelig synlige med den oransje
fargen som kjennetegner Parat.

Heidi er i dag 100 prosent frikjøpt fra sin
stilling som sikkerhetskontrollør og
jobber 75 prosent som tillitsvalgt og 25
prosent som sekretær. I tillegg har hun
noen helgevakter som
sikkerhetskontrollør. Hun berømmer
arbeidsgiver for forståelsen av at
fagforeningsrepresentanter trenger tid for

		
– Det er ingen som
har opsjon på fasiten. Det
handler om respekt.
å gjøre en best mulig jobb. Samtidig synes
hun bruken av lave stillingsbrøker er
altfor høy. Det skaper usikkerhet og stor
turnover i G4S. Dermed forsvinner mye
kompetanse i det blå.
   
Nordnorsk kultur
Heidi er oppvokst i Tromsø og bodde
midt i byen med tre søsken og foreldre.
Med en jentegjeng på tre, samt en gutt,
hvor alle så dagens lys i løpet av seks år,
ble huset fylt av mye jentestæsj. Som
yngstemann lærte Heidi tidlig å klare seg
selv og hun valgte å gå sine egne veier.
Hun begynte som vekter og jobbet blant
annet som utkaster ved Tromsøs utesteder.
Da var oppgaven å roe gemyttene og å
kvitte seg med kranglete folk som føltes
dobbelt så store som henne. Det har blitt
få blåmerker. Heidi pyntet seg og benyttet
seg av pokerfjeset sitt og taleførheten, en
teknikk som fungerte blant fulle folk.
– Ei jente i døra virker preventivt, sier
Heidi, som liker å ha det siste ordet.
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Heidi tror hennes nordnorske oppvekst har bidratt til at hun tør å prate rett fra levra. – Egentlig vil jeg jo bare være ho, Heidi, sier hun.

En dag fant hun ut at hun ville flytte fra
vinterværet i nord. Hun sjekket finn.no
og fant en gård nord for Oslo. Med på
lasset fulgte samboer, hund og hest, men
samboerskapet endte i brudd etter en tid.
I dag bor hun sammen med barna sine, to
katter og rottweileren Birk.
Bibelen eller Koranen
Heidi trives med og blant mennesker.
Med Gardermoen som arbeidsplass møter
hun kulturer fra alle verdenshjørner, både
blant kolleger og reisende. I løpet av noen
timer passerer tusenvis av mennesker
gjennom sikkerhetskontrollen.
Heidi har lest Koranen. Hun har lest
10 - 2011 Parat

Bibelen. Hun har gjort seg sine tanker.
Religiøst ståsted spiller ingen rolle, bare
man kan tenke selv og respektere

		
– Det finnes idioter
i alle farger og kulturer
hverandre for den man er.
– Det finnes idioter i alle farger og
kulturer, sier hun og legger til:
– Det er ingen som har opsjon på fasiten.
Det handler om respekt.

Heidi trives i jobben sin. Hun har fått
smaken på det landets hovedflyplass kan
gi av kulturmøter og pulserende liv – nær
sagt døgnet rundt. Året rundt. En flyplass
sover aldri.
– Vi har mange høyt utdannende
mennesker i kollegiet, blant annet
innvandrere som sliter med å få jobb
innen sitt fagfelt, sier Heidi, som liker
kunnskap og quiz.
Da hun oppdaget at geografikunnskapene
hennes var helt på jordet, bestemte hun
seg for å gjøre noe med det. Hun fant sin
metode å systematisere geografien på, og
begynte en mental rundreise i Europa.
Siden har det blitt Amerika. Afrika. Asia

Fakta:
Alder: 38 år
Sivilstatus: Single, barn.
Bosted: Dal i Akershus fylke
Født: Tromsø
Utdanning: Bachelor i bioingeniørfaget Høgskolen i Tromsø
Interesser: Hunder, trening og data.

Favorittsitat:
”Man skal ikke tåle så inderlig vel en urett som ikke rammer en selv.”
Arnulf Øverland.
Heidi kan muligens virke autoritær, men det er heller ikke
langt mellom smila.

Nyttige Parat-kurs
2010 Styrearbeid med økonomiforståelse Parat
2010 Videregående arbeidsrett Parat
2010 IA, konflikthåntering og mobbing kurs Parat
2010 Forhandlingskurs Parat
2010 Presentasjonsteknikk, kommunikasjon og formidlingkurs Parat
2009-10 Trinn 1,2 og 3 kurs for tillitsvalgte Parat

Arbeidserfaring
2008-      Sikkerhetskontrollør G4S Aviation
2007- 08 Sikkerhetskontrollør Adecco Airport Security
1992- 96 Vekter Trygg Vakt AS
1992- 96 Ordensvakt Trygg Vakt AS
1988- 92 Kjøkkenhjelp Maxi Bingo

og Australia. I dag kan hun navnet på, og
mye om, de fleste av verdens cirka 250
hovedsteder.
– Det er kjempeinteressant, sier Heidi, og
forteller at med geografikunnskaper har
også interessen for kultur og religioner
kommet sigende.
Særlig har hun oppdaget at kunnskapen
har åpnet noen dører i forhold til å
komme i prat med folk fra andre kulturer.
Slankere i jobben
Å være sikkerhetskontrollør krever gode
fysiske ferdigheter. Ifølge Heidi ligger
vektreduksjonen for en fersk
sikkerhetskontrollør på fra fem til ti kilo.

I løpet av en vakt vil det blant annet
bøyes og tøyes mange ganger, fra sjekk
under skosålene til lommer og bagasje.
En sikkerhetskontrollør har ekstra
utdanning for å utføre jobben sin og har
plettfri vandel. Fortsatt er det mange som
ikke vet at maksimum flytende væske er
100 milliliter. Da Heidi tok en brusflaske
ble hun kalt nazist.
– Det mange ikke tenker på, er at det ikke
er vi som lager reglene. Vi påser kun at de
blir overholdt, sier Heidi.

Research Management og nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser, ved
Høgskolen i Buskerud og hun har gjort
seg noen planer.
– Senere vil jeg se verden, sier hun, da skal
hun stå på den andre siden av
sikkerhetskontrollen.

Hun tror neppe hun noen gang vil jobbe
som bioingeniør igjen. Det blir for stille.
For tiden studerer hun deltid, Human
Parat 2011 - 11

ARBEIDSMILJØ

12 - 2011 Parat

Glipper på

overtidsbetaling
Mange går glipp av overtidsbetaling fordi stillingen deres feilaktig kalles for «særlig
uavhengig». Loven setter svært strenge vilkår for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.
Tekst: Sigurd Aarvig

– Du har vanligvis ikke en særlig uavhengig
stilling hvis arbeidsgiveren samtidig krever
at du skal stå til disposisjon i en kjernetid,
for eksempel fra klokka ni til tre, sier LarsPetter Larsen, forhandler i Parat. Han er
overbevist om at mange arbeidsgivere tøyer
unntaksregelen i arbeidstidsbestemmelsene
langt utover det arbeidsmiljøloven åpner
for.Arbeidsmiljølovens hovedregel om
overtid er klar: For overtidsarbeid skal det
betales et tillegg til arbeidstakerens vanlige
lønn på minst 40 prosent. Unntaksregelen
forutsetter derimot at man vet hva som
ligger i begrepene «ledende stilling» og
«særlig uavhengig stilling». For arbeidstakere i slike stillinger gjelder ikke
overtidsbestemmelsene.
Tveegget sverd
Stemplingsuret var ikke alltid så populært,
men det satte i hvert fall et klart skille
mellom arbeidstid og fritid. Utviklingen
for stadig flere i arbeidslivet har gått i
retning av arbeid under ansvar, hvor
arbeidstakerne får økt frihet, bare de
utfører oppgavene sine og er tilgjengelig
når jobben krever det. Vi utstyres med
hjemme-pc og smarttelefon og føler oss
kanskje selvstendige.
– Men dette er et tveegget sverd. Skillet
mellom fritid og arbeid viskes ut, sier
advokat Anders Lindstrøm som leder
juridisk avdeling i Parat.

Han peker på at spørsmålet om å være
særlig uavhengig er sammensatt.
– Hvis du selv kan styre arbeidstiden og
egne arbeidsoppgaver, og lønnsnivået
gjenspeiler at du har en særlig uavhengig
stilling uten overtidsbetaling, så kan det
være en god ordning. I mange tilfeller
fungerer det bra. Problemet oppstår der
du kun i navnet har en slik stilling, men
ikke i realiteten, sier Lindstrøm.

		
– Men dette er et
tveegget sverd. Skillet mellom
fritid og arbeid viskes ut
En av sakene juridisk avdeling i Parat har
jobbet med, gjaldt serviceteknikere som
drev vedlikehold og solgte utstyr. De
jobbet på provisjonslønn og fikk ikke
overtidsbetaling. Ifølge arbeidsgiveren
hadde de en særlig uavhengig stilling,
men de måtte reise hjemmefra med bilen
full av utstyr når kunden trengte dem.
– Vi sendte saken til Arbeidstilsynet, som
konkluderte med at de ikke var særlig
uavhengige. Bedriften og de ansatte har
deretter jobbet videre for å finne en
løsning, forteller Lindstrøm.

Streng lov
Lars-Petter Larsen i forhandlingsavdelingen i Parat kjenner også denne
problemstillingen godt.
– Ja, i høyeste grad, det ser vi hos
medlemmene våre. Men arbeidsmiljøloven er utrolig streng på dette punktet.
Det skal mye til for å definere en stilling
som særlig uavhengig, sier han.
– Det er viktig at arbeidstakeren selv
kontrollerer og styrer arbeidstiden sin. Du
skal også ha et lønnsnivå som kompenserer for det ekstra arbeidet som naturlig
forventes i en slik uavhengig stilling. Hvis
arbeidsgiveren pålegger deg en kjernetid,
har du vanligvis ikke en særlig uavhengig
stilling. Her syndes det mye mot loven,
slår Larsen fast.
– Hva er årsaken til utglidningen?
– Jeg tror ikke alle arbeidsgivere er klar
over hva som kreves for å kalle en stilling
særlig uavhengig. Bedriftene ser at det
betyr forenkling å ha én fast lønnsutgift
og slippe timelister og beregning av
overtid. Dessuten godtar mange arbeidstakere å få en uavhengig posisjon, da står
de friere til å disponere arbeidstiden sin,
sier Larsen.
Arbeidstilsynet overprøver
Anders Lindstrøm understreker at lovens
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strenge krav gjelder selv om du har undertegnet en arbeidsavtale hvor det står at du
har en særlig uavhengig stilling.
– Arbeidstilsynet kan overprøve avtalen
hvis den ikke er i tråd med
arbeidsmiljøloven.
Lindstrøm mener at overholdelse av
arbeidstidsbestemmelsene vil bli en stor
utfordring i årene som kommer. Han ser en
trend der mange føler seg presset til å jobbe
mye overtid, og en del ønsker det også.
– Særlig unge førstegangssøkere er villige
til å godta mye for å komme i arbeid. De
som ikke har så høy kompetanse at de kan
velge og vrake, kan ikke si nei til
jobbtilbud. Dessuten er ikke belastning i
arbeidslivet det de yngste er mest opptatt
av. Men etter hvert blir det viktigere å
verne om fritiden.
– Hva er ditt råd til arbeidstakere i denne
sammenhengen?
– Hvis jeg var interessant for en
arbeidsgiver, ville jeg stilt noen spørsmål
om hvordan bedriften stiller seg til
arbeidstid, om det forventes at man skal
være tilgjengelig døgnet rundt. Men i en
intervjusituasjon er det vanskelig å sette
grenser. Det er mer naturlig å ta opp slike
spørsmål med tillitsvalgte eller på
samarbeidsutvalgsmøter, for dette er
arbeidsmiljøspørsmål. Det er viktig å ha
arenaer hvor man kan ta opp disse
spørsmålene.

Samtlige var unntak
I et selskap i CGGVeritas, en høyteknologibedrift, var alle de om
lag 100 ansatte definert i særlig uavhengig stilling. Dermed var de
unntatt arbeidstidsbegrensningene i arbeidsmiljøloven og fikk ikke
utbetalt overtidsgodtgjørelse.
Da en del av dem meldte seg inn i Parat,
ble arbeidsavtalene gjennomgått. Om lag
halvparten av avtalene viste seg da å være i
strid med loven, og disse arbeidstakerne har
fått omdefinert stillingene sine slik at de har
rett til overtidsbetaling. Bedriften er en del
av det internasjonale seismikkselskapet
CGGVeritas og holder til i Bergen.
– Selskapet hadde ikke foretatt noen
vurdering av hvem som var i særlig
uavhengig stilling. Etter påtrykk fra oss fikk
de et advokatfirma til å gjøre det, forteller
Lars-Petter Larsen, forhandler i Parat.

Det hører med til historien at de
nåværende eierne «arvet» arbeidsavtalene
gjennom fusjonering, etter at to norske
seismikkselskaper ble kjøpt opp av
CGGVeritas.
Larsen har jobbet med saken i et halvt
år. Han kaller den en suksesshistorie,
siden partene i fellesskap har kommet
fram til en ordning.
– De tillitsvalgte og ledelsen
samarbeider nå godt om å få en løsning
på arbeidsavtalene som er innenfor
lovens bestemmelser.

– En utglidning

Dette dreier seg om arbeidstaker som
selv prioriterer oppgavene sine, de
bestemmer selv hva de skal gjøre, hva
som skal delegeres til andre, når arbeidet
skal gjøres og hvordan arbeidet skal
utføres.

Professor i offentlig rett, Henning Jakhelln,
mener det har skjedd en utglidning i
samfunnet når det gjelder bruk av overtid.
– Det er det ingen tvil om at det er et
betydelig press på reglene i arbeidsmiljøloven
om arbeidstid og i tariffavtalte regler, sier
Jakhlelln.
Ofte merker vikarer og midlertidig ansatte
dette presset spesielt. Mange av dem er heller
ikke klar over at de har krav på
overtidsbetaling.
– En midlertidig ansatt kan i praksis kanskje
være mer utsatt for bli pålagt arbeid som er
på kanten av, eller over, det som følger av
lovens regler. Dessuten kan det være særlig vanskelig for en midlertidig ansatt å ta
opp spørsmålet, fordi man har en arbeidskontrakt for noen måneder og håper og
tror på en ny kontrakt, sier Jakhelln.
Han understreker imidlertid at reglene er klare: Arbeidsmiljøloven skiller ikke
mellom midlertidig og fast ansatte når det gjelder arbeidstidsbestemmelser.

Kilde: Arbeidstilsynet

Foto: jus.uio.no

Særlig uavhengig
stilling
Med særlig uavhengig stilling menes
arbeidstakere som ikke har direkte
lederfunksjoner, men som likevel har
overordnede og ansvarsfulle stillinger.
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Temakvelder med

Trond-Viggo Torgersen
Som del av sin vekst- og vervingsstrategi arrangerte Parat UNG i mars for første gang temakvelder
for unge medlemmer i tre av Parats regioner. Vi hadde fått tak i Trond-Viggo Torgersen, som holdt
sitt foredrag «Tenk Sjæl».
Av: Sandra Dahl Foto: Trygve Bergsland

Unge medlemmer i region øst, vest og
midt ble invitert til Oslo, Bergen og
Trondheim og kunne ta med en ung venn
som ikke trengte å være Parat-medlem. Det
ble også lagt opp til en presentasjon av
både Parat (v/regionkonsulenter) og Parat
UNG sitt arbeid (v/representanter fra
UNG-styret). Tilbudet var populært og
mange medlemmer meldte seg på
arrangementet i Oslo og Bergen i løpet av
kort tid. Det er kanskje ikke så rart, for
Trond-Viggo er jo et kjent ansikt, og
mange har nok et forhold til barnesangene
hans. I tillegg er han jo en underholdende
foredragsholder som har vært litt mer i
media i det siste.
Kjønnsdelt kommunikasjon
Foredraget hans handler om å trives med
den man er og ikke streve med å bli noe
andre vil du skal være. Og på denne måten
å utfordre oss selv. Han gir gode innspill til

å håndtere hverdagens og livets
utfordringer og oppgaver, særlig når det
gjelder måten vi kommuniserer på mellom
kjønn.
Tenk utradisjonelt
Måten han ser de små tingene i familien
sin og bruker dem slik at alle kan kjenne
seg igjen, gjør at han slår an hos de aller
fleste. Og det manglet ikke på latter i salen
når han snakket. Men så har han også en
mening eller moral, for han er jo ikke bare
stand-up-komiker. Han får folk til å tenke
selv, eller om seg selv. Kveldens moral var
nok at det er lov å tenke litt annerledes
eller utradisjonelt, ja han oppfordret oss til
det. Trond-Viggo selv likte publikum
veldig godt og syntes det var lett å snakke
til. Og det er jo en hyggelig tilbakemelding
å få!
Under planlegging og gjennomføring fikk
vi god hjelp av regionkontorene, særlig

Margrete Heim. Vi er fornøyde med å ha
kunnet gi et ekstra tilbud til de unge Paratmedlemmene, samtidig som vi fikk
informert om vårt arbeid. Kanskje det var
noen som har lyst å engasjere seg litt mer
enten på arbeidsplassen eller i Parat UNG?
Samtidig håper vi å ha gitt noen av
vennene et lite innblikk i hvorfor man bør
organisere seg og hvilke fordeler de har
som Parat-medlemmer. Kanskje fikk vi
«kapret» noen nye medlemmer?
Vellykket
Vi i Parat UNG er strålende fornøyde med
gjennomføringen. Så får vi se om det blir
temakvelder også i andre byer og regioner i
neste runde. Men en ting er ganske sikkert:
Dette skal vi ha mer av! Så det er bare å
glede seg dersom du ikke kunne delta
denne gangen!
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Årets tariffoppgjør
Det er i år et mellomoppgjør og forhandlingene føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen
med pris- og lønnsutviklingen som sentrale elementer. Et viktig spørsmål som fortsatt ikke er løst,
er likelønnsforskjellen.
Av: Trygve Bergsland

Årets oppgjør omfatter omtrent 130
overenskomster med LO og tilnærmet 50
overenskomster med YS. I tillegg kommer
et mindre antall overenskomster med
frittstående forbund. Konjunkturutsiktene,
både nasjonalt og internasjonalt, tilsier
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ifølge partene at lønnsveksten vil bli
moderat.
Økt behov for arbeidskraft
Ifølge NHO vil det generelt være god
tilgang på arbeidskraft og arbeidsstyrken

øker mer enn sysselsettingen. NHO viser
også til at offentlig sektor siden høsten
2008 har økt sysselsettingen med 32 000
personer, mens sysselsettingen i privat
sektor er redusert med 65 000 personer.
De regner med en vekst i sysselsettingen i

år, der tjenesteytende næringer og bygg og
anlegg har størst behov for mer
arbeidskraft, men at også industrien vil øke
bruken av arbeidskraft. Samlet regner de
med nærmere 25 000 netto nye sysselsatte.
Ingen lønnsforskjeller
Svein Oppegård er direktør for område
arbeidslivspolitikk i NHO. Han forteller
at arbeidsgiversiden prinsipielt er for
likelønn, men at de ikke finner
systematiske forskjeller i privat sektor.
– Det er stor forskjell mellom privat og
offentlig sektor og vi finner nesten ingen
lønnsforskjeller i privat sektor.
Lønnsoppgjøret for privat sektor i 2010
endte derfor med en flat fordeling da man
ikke fant forskjeller. De forskjeller som
finnes er knyttet til forskjeller mellom
bransjer og ikke innenfor samme bransje,
sier Svein Oppegård.

		 – NHO tar for lett
på likelønnsforskjellen.
Reallønnsøkning
Årets lønnsoppgjør blir et fornuftig
oppgjør, men vil ha rom for
reallønnsøkning for alle ifølge YS-leder
Tore Eugen Kvalheim.
– NHO tar for lett på
likelønnsforskjellen. Det er riktig at
forskjellen i lønn er knyttet til bransjer,
noe som betyr at vi har et kjønnsdelt
arbeidsmarked. En av løsningene på dette
er å heve kompetansen for å oppnå mer
likelønn, sier Tore Eugen Kvalheim.
Kompetanse og lønnsøkning
Parats sektorutvalg for privat sektor har
diskutert alternativer for heving av
kompetanse- og lønnsnivået i
kvinnedominerte yrker og
lavlønnsgrupper. Nestleder i Parat og
leder i YS-Privat, Vegard Einan, viser til
en uttalelse fra arbeidsgiversiden som
støtter dette synet. «I tillegg til å kunne gi
grunnlag for høyere lønn og mulighet for
fast ansettelse, vil formalisert og økt
kompetanse innebære økt profesjonalitet
og trygghet i jobben. Trygge ansatte vil

Svein Oppegård er direktør for område
arbeidslivspolitikk i NHO.

involvere seg i faglige diskusjoner og
beslutningsprosesser i virksomheten.
Dette påvirker trivselen på arbeidsplassen,
og kan føre til positive ringvirkninger.»
Alt dette ifølge HSH, KS og Spekter.
– Etter- og videreutdanning gir mange
positive konsekvenser både for den

		 – Arbeidsgivere får
nyte godt av mer kompetente
ansatte som er mindre borte
fra jobb.
enkelte ansatte, arbeidsgivere, det norske
samfunnet og norsk næringslivs
konkurransekraft. Ofte er en bekreftelse
på at du kan jobben din i form av et
fagbrev, noe som gir yrkesstolthet og
motivasjon til større produktivitet og
mindre fravær.
Arbeidsgivere får nyte godt av mer
kompetente ansatte som er mindre borte
fra jobb, produserer bedre og mer effektivt

og derigjennom styrker virksomhetens
konkurransekraft og fremtidige krav til
kompetanse, sier Vegard Einan.
Finansier utdanning med likelønnstillegg
Sektorutvalget peker på at mange av
yrkene som defineres som kvinne- eller
lavlønnsyrker har lave krav til formell
kompetanse. Mange av disse
arbeidstakerne hører til gruppen som ikke
har mer utdannelse enn videregående
skole. Samtidig viser
arbeidslivsbarometeret til YS at over 60
prosent av gruppen ville valgt høyere
utdanning om de hadde muligheten. Det
pekes videre på at finansieringen kan løses
ved at definerte grupper eller områder får
anledning til å benytte likelønnstilleggene
til nettopp kompetanseheving. Dersom
arbeidstaker og arbeidsgiver begge stiller
med beløp tilsvarende tilleggene, bør det,
ifølge Parat, være i myndighetenes
interesse å bidra med resten.
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Støtte til folk på gata
Parats hovedstyre har vedtatt å gi et bidrag på 60 000 kroner til utgivere av ulike gatemagasiner
som selges rundt om i landet.
Av: Trygve Bergsland

Et gatemagasin er ifølge Wikipedia et magasin, eller en avis, som
selges av hjemløse, narkomane og andre mennesker «på gata».
Formålet med gatemagasiner er først og fremst å gi mennesker i
spesielt utsatte stillinger i samfunnet en mulighet til å tjene til

livets opphold uten å måtte ty til tigging eller vinningsforbrytelser. Andre hensikter er å gi mennesker verdighet og å
formidle til leserne kunnskap om saker som påvirker livene til de
som lever på gata.

=Oslo
Magasinet har intervjuet to selgere av =Oslo, Per Einar Svendsen og Merete Guneriussen, og spurt hvordan
en perfekt dag på jobben er for dem. Per: – Det er en lørdag utenfor et senter der jeg selger åtti blader på to
timer. Så bruker vi halvparten av pengene i matbutikken, fyller opp kjøleskapet og lager noe god mat og ser
film. Merete: – Det er å møte mange fine og blide kunder som man kan slå av en prat med og som kjøper
=Oslo, det setter jeg pris på.
Hvordan er det å være =Oslo-selgere? Merete: – Det er veldig hyggelig. Per: – Jeg vil si det er veldig opp og
ned. Folk flest er hyggelige, men veldig mange bare griper tak i vesken sin og tviholder på den. For min del
synes jeg det er triveligere å komme seg litt ut av byen. Lørdag er en veldig fin dag å selge på. Da er folk
gjerne ute på sentrene for å handle og er litt hyggeligere, det er lettere å få solgt blader da.

=Fredrikstad
Månedens selger, Knut Slettetveit, er intervjuet i bladet og blitt spurt om hva magasinet betyr for ham.
– Først og fremst en ekstrainntekt. Men så har jeg også opplevd mange positive forandringer i den tiden
jeg har vært i jobb. Flott at så mange mennesker er åpne for en samtale med en narkoman, som folk flest
frykter. Vi er i bunn og grunn en gjeng med gode mennesker vi også, med forskjellig bakgrunn. Enkelte
dager gleder jeg meg til å gå på jobb! Det å ha noe å gå til, ta en kopp kaffe og en bit sjokolade i
salgslokalet, det gir meg mye. Hva synes du om innholdet? – Mye bra. Allsidig og personlig. Alt fra
barnestemmer til mer seriøse ting. Kult at kjøperne stiller opp i månedens kjøper. Vi får mange gode
ord og skryt av magasinet på gata, og det gir motivasjon. Folk gleder seg til neste nummer.

Asfalt
Redaktøren i bladet, Helle Aasand, har i sin leder stilt spørsmål ved godhet og tatt utgangspunkt i
Aftenpostens A-magasin, der journalisten stilte dette spørsmålet til tilfeldige forbipasserende i Oslos
gater. Helle Aasand skriver: – Svarene var mange, og ulike. De fleste hadde opplevd godhet, og
episodene de nevnte, var stort sett uventet godhet fra ukjente. Jeg ble sittende og fundere litt selv.
Hadde jeg opplevd godhet? Selvsagt har jeg det, men kunne jeg komme opp med noe konkret? Jeg
måtte tenke meg godt om, men da jeg begynte å se på de små tingene: Vennlige ord, hjelpsomme,
vennlige mennesker, innså jeg at jeg opplever godhet hver eneste dag. Da så jeg også hvor rik jeg er,
som opplever så mye fint. Har du opplevd godhet? Husker du når, av hvem, og hvordan?
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Klar
Redaktør Oddmund Harsvik har i sin leder fokus på holdninger og skadevirkninger i forhold til
rusmisbruk. Han skriver: – Jeg har den senere tid blitt gjort oppmerksom på at en del ikke
anerkjenner mitt forsøk på å få redusert skadevirkningen av alkohol ved at jeg gjennom informasjon
og holdningskampanjer får et økt antall mennesker som velger å leve avholds. Så snart jeg går imot
trenden til å snevre inn enda flere alkoholfrie soner, tar liberalistene frem «fanatikerstempelet».
Hersketeknikken synliggjør mangel på faglige og saklige argumenter. Debatten fører også til at mange
med det WHO kaller «akutt alkoholavhengighet», ikke søker hjelp for sine problemer. For i debattene
får de vite at de tilhører en liten, svak gruppe mennesker som ikke tåler alkohol.

Virkelig
Bjørn Nordang skriver i bladet om «Emobølgen». Emo-begrepet blir brukt som et skjellsord, eller som
et stigma mot en gruppe mennesker noen ser på som selvdestruktive selvskadere og ensomme outsidere. Nordang gir en beskrivelse av en emo som oppfattes som et lite sosialt menneske – trist og
ensomt, og med et utseende bestående av en slitt, sortfarget frisyre. Hårlengden i bakhodet er kort,
og panneluggen dekker nesten hele ansiktet. Buksene er trange, oftest røde eller sorte. Barnslige
T-skjorter som med tegneserieillustrasjoner à la Hello Kitty, trange, tynne stripete gensere og sko av
merket Converse All Star. Gørild og Ken er to unge som har denne stilen og er blitt intervjuet om
temaet. – Vi kan ikke akkurat si at det er en livsstil, selv om det meste går ut på at folk kler seg
annerledes enn de aller fleste. Man har en annen musikksmak og følger opp med hårstil og spesielle
klær, sier Gørild og Ken til Virkelig.

Megafon
Bladet har intervjuet BA-redaktør, Anders Nyland, som spør
hvem som egentlig vil ha et rusmiljø som nærmeste nabo.
Han ser ikke på seg selv som en provokatør og en bråkmaker,
men en skolert og utdannet redaktør med sterke meninger og
et brennende samfunnsengasjement. Gjennom en rekke ledere
har han tatt opp samfunnsspørsmål med en klar adresse til
byens ledere om hva som bør gjøres, ofte med en frisk debatt i
ettertid. Problemene i Nygårdsparken engasjerer ham veldig.
– Jeg har vært mye oppe i parken jeg. Jeg bor jo selv på
Nygårdshøyden. Det er
byens grønne lunge og
byens befolkning
fortjener en løsning på
problemene der oppe
snart. I tillegg har
beboerne på Møhlenpris,
Nygårdshøyden og
nedre Nygård lidd nok.
Det er på tide å ta
parken tilbake, sier
Anders Nyland.

FAKTA:

Street News
Verdens første gatemagasin var Street News som ble
utgitt i New York i 1989. I dag er The Big Issue det mest
kjente gatemagasinet. The Big Issue er en ukentlig avis
som utkom første gang i London i 1991, men som i dag
har spredd seg til flere deler av England. Australia, SørAfrika, Namibia og Japan har i dag sin egen versjon av
bladet med samme navn. Gatemagasinene i Norge er:
=Oslo		
(Oslo)
=Fredrikstad
(Fredrikstad)
Virkelig		
(Tromsø)
Klar 		
(Kristiansand)
Grip Dagen
(Asker og Bærum)
Megafon
(Bergen)
Sorgenfri
(Trondheim)
Asfalt 		
(Stavanger og Sandnes)
Kilde: Wikipedia
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Irske lover og regler i Norge
Parats nestleder, Vegard Einan, mener Ryanair opptrer som en snylter og tjener godt på ikke å betale norske skatter og avgifter
for virksomheten på Moss lufthavn Rygge. Heller ikke Ryanairs ansatte betaler skatt til Norge. – Selskapet er med på å
undergrave konkurransesituasjonen i luftfarten og tar ikke arbeidstakernes rettigheter på alvor, sier Vegard Einan.
I Marseille i Frankrike krevde franske myndigheter i fjor at Ryanair skulle betale skatt for sin basevirksomhet, noe som førte til
at selskapet stengte basen. Kommunikasjonsdirektør i Ryanair, Stephen Mcnamara, sier at selskapet forholder seg til irske lover
og regler. – Vi betaler skatter og avgifter til Irland, noe våre ansatte også gjør, skriver Mcnamara i en e-post til Moss Avis.
Han viser samtidig til at snittlønna for kabinansatte i Ryanair i fjor var 25 000 euro eller omtrent 200 000 kroner.
Leder i Parat Luftfart, Eric Holm, mener fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth,
bør ta et ansvar i saken gjennom sitt eierskap i flyplassen. Østfold fylkeskommune
har en direkte eierandel på 5 prosent, i tillegg til 15 prosent eierandel gjennom
sitt engasjement i Østfold Energi.

Hekta på Parat
Parat-medlem Terje Dyrendahl er hekta på både havfiske og
Parat, og nylig var han deltager under VM i skreifiske som ble
arrangert i Lofoten. Terje var ifølge arrangøren en av 600
påmeldte personer, der 160 deltagere dro på sjøen fredag under
Lofotcupen. Lørdag, under selve VM i skreifiske, deltok 560
personer fordelt på 70 båter fra 10 ulike nasjoner. Fire tonn
fisk ble heist på land på fredag, og ti tonn på lørdag. Bjørn
Johansen ble for øvrig verdensmester med en skrei på 19,2 kilo.

Støtter Bama-prosjekt
YS’ solidaritetsfond har gitt støtte til et prosjekt
i Costa Rica, i regi av Parats medlemmer i Bama.
Arbeiderne på plantasjene skal sikres gode
arbeidsvilkår.
Av: Frode Sandberg

Bama Gruppen AS krever at deres leverandører praktiserer
fagforeningsfrihet når bedriften skal opprette handelsavtaler
i inn- og utland. Det er nødvendig for å sikre de ansatte
forutsigbare og gode lønns- og arbeidsvilkår, samt rett til
kollektive forhandlinger. Problemet er ofte at fagforeningene
ikke har midler til å drive opplæring. Derfor ønsker Parats
medlemmer i Bama Gruppen å sørge for at de tillitsvalgte får
skikkelig opplæring.
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Miljøfyrtårn og kildesortering
Parat, sammen med Delta, Negotia og YTF, holder til i det som
blir kalt «YS-bygget» i Oslo. Ifølge YS-rådgiver Gunn
Kristoffersen ble organisasjonene sertifisert som Miljøfyrtårnvirksomheter i siste halvdel av 2008
og har frem til i dag redusert avfallsmengden med 64 prosent.
Dette utgjør en reduksjon på 18
tonn sammenlignet med tallene
for 2008. I november skal det
gjennomføres en resertifisering
og kravet vil være å kildesortere
75 prosent av alt avfall.

AKTIVE PARAT

Venner på Facebook
Parat har nå over 1000 venner på Facebook, og har feiret med
å dele ut flere gaver blant tilhengerne. Gavene har bestått av
kofferter, skuldervesker og en rekke strøartikler. Melder du
deg på som Parat-venn kan det dukke opp nye muligheter i
fremtiden.

Parat utfordrer til dyst
Holmenkollstafetten og Tjalve som arrangør oppfordrer Parat
og andre til å utfordre andre klubber og firmaer til et møte for
en uformell dyst!
Parat stiller lag i stafetten som i år arrangeres lørdag 14. mai.
Målet er å markere oss høyt på resultatlistene, og har du som
medlem lyst til å være med, kan du ta kontakt på e-post trygve.
bergsland@parat.com eller telefon 905 85 639. For informasjon
om etapper, resultater fra tidligere år og alt annet om stafetten,
se holmenkollstafetten.no.

Kongress for
tannhelsesekretærer
Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) arrangerte fredag
11. mars en kongress for tannhelse-sekretærer fra hele
landet med 230 deltagere. Foredragsholdere snakket om
alt fra tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling til
digital fremtid.
Av: Trygve Bergsland

Professor ved NTNU, Arne Krokan,
holdt et engasjert foredrag om hvordan
Internett har endret samfunnet og
hvordan en digital fremtid vil se ut.
Overlege på Borgestadklinikken i Skien,
Magnar Kleiven, startet dagen med
temaet et mer inkluderende arbeidsliv
og overskriften «Å lære å leve på jobben
– å lære å leve med jobben». Kari
Ormestad, som er lege og spesialist i
rettsmedisin og patologi, tok for seg et

alvorlig tema der tannhelsetjenestens
rolle ved barnemishandling og seksuelle
overgrep ble tatt opp. Deltagerne fikk
blant annet informasjon om hva man
skal være oppmerksom på i forhold til
denne problemstillingen.
Hvordan takle ulike ledere
Generalsekretær i Parat, Trond Reidar
Hole, tok i sitt foredrag for seg alle de
ulike ledelsestypene vi møter i
arbeidslivet og gav innspill på hvordan

Professor ved NTNU, Arne Krokan

deltagerne kan takle disse. Liv Jorun
Solstad hadde fokus på kommunikasjon,
der deltagerne blant annet måtte skrive
ned hva de var mest fornøyd med i
forhold til seg selv og jobben de gjør
– et spørsmål mange ikke er vant til å få,
og ikke umiddelbart klarte å gi et godt
svar på.
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– Vi har likelønn i Norge
Tiden har ikke mildnet administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen, Lars Haukaas’ syn på sykehusstreiken. Han
står fast på kritikken av fjorårets streik som han mener var
totalt uansvarlig.
Av: Liv Hilde Hansen.
Foto: Spekter

Offentlige lovbrudd
Er fagbevegelsen ei uavhengig vaktbikkje
eller en dressert puddel? spør nestleder i
Parat, Vegard Einan, som mener det er
grunn til å stille spørsmålet i forhold til
Adecco-saken. Store deler av fagbevegelsen
setter likhetstegn mellom ulovlig drift og
privat drift. Kritikken mot offentlige virksomheter som bryter den samme loven er
nærmest fraværende.
– Jeg vil gi en velfortjent honnør til NRK
og Norsk Sykepleierforbund som har fått
Adecco-saken frem i lyset. Lovbruddene
er uakseptable, men det er ikke riktig at
dette utelukkende skyldes privatisering. Vi
vet ut ifra mange rapporter at kommuner
som Oslo, Trondheim og Hammerfest har
sine svin på skogen med hensyn til overtidsbruk. Mange sykehus og andre helseinstitusjoner driver rovdrift på sine ansatte,
men hvor er ledende politikere og media
når offentlig eide virksomheter og etater
overtrer det samme lovverket som private
aktører?
Hvor er vi i fagbevegelsen når offentlige
arbeidsgivere tas med buksa nede? Er det
slik at samarbeidet, eller kanskje samrøret, mellom deler av fagbevegelsen og de
politiske partiene gir skylapper for enkelte
overtramp og lovbrudd? spør Einan i et
innlegg i Dagens Næringsliv.
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Mens forbundene i LO valgte å akseptere tilbudet fra Spekter, gikk YS Spekter til
streik fordi man ikke var fornøyd med tilbudet på minstelønnssatsene. Det ble
også fremsatt krav om høyere verdsettelse av kompetanse og ansvar, i tillegg til et
generelt kronetillegg for å imøtekomme likelønnsutfordringene.
– Streiken var uansvarlig og den mest forutsigbare jeg noen gang har vært med på.
Streiken kunne ikke føre til noe som helst. Dette handlet ikke om likelønn, vi har
likelønn i Norge, det står til og med i den nye likelønnsmeldingen. At vi har
inntektsforskjeller mellom kvinner og menn er en helt annen problemstilling.
Ingen arbeidsgivere ønsker lønnsreguleringer på tvers av forhandlingssektorer, sier
Lars Haukaas.
Utdanning og lønn
YS aksepterer ikke at helsefagarbeidere ved
sykehusene skal ha lavere minstelønn enn
helsefagarbeidere ansatt i kommunene,
forteller leder av YS Spekter, Ingerid Bjercke.
– YS-forbundene streiket ikke for likelønn,
men for lik lønn i offentlig sektor. Vårt utgangspunkt har vært og er at offentlig eide
virksomheter skal ha tilnærmet likt
lønnsnivå for sine ansatte med
samme type utdanning og utdanningslengde,
sier Ingerid Bjercke.

Administrerende direktør
i Arbeidsgiverforeningen,
Lars Haukaas.

PARAT INTERNASJONALT

Kulturstøtte til Norge
Direktør i Norsk kulturråd, Anne Aasheim, gleder seg over Norges deltakelse i EUs
kulturprogram som i 2011 har gitt norske kulturaktører om lag 68 millioner kroner i
støtte.

Redsel i Europa
Ifølge en undersøkelse gjort av avisen The
Guardien er europeere generelt redde, stoler ikke på politikere, men anser seg selv
som liberale personer.
Folk i EU er redde for å bli fattigere. Bare
seks prosent i Europa sier de stoler på sine
regjeringer i stor grad. 32 prosent har
ingen tillit i det hele tatt. 40 prosent tror
økonomien deres vil forverres i løpet av
det neste året, mens halvparten så mange,
20 prosent, tror den vil bedres. Britene er
ifølge undersøkelsen mest redde for at
utlendinger kommer og tar jobbene deres,
mens spanjolene gjerne deler de få
jobbene de har. Europeere er også redde
for sine 143 atomkraftverk og krever en
katastrofesjekk av atomkraftverkene i
Europa. De skal nå sjekke om
kraftverkene tåler terror, jordskjelv og
tsunamier. Günther Oettinger, som er
kommissær for energi i Europakommisjonen, vil vite hvordan det står til,
og resultatene skal offentliggjøres.

EU-programmet har i 2011 har gitt tilsagn på rundt 300 millioner norske kroner til
europeiske kulturprosjekter. 11 prosjekter med norske deltakere har fått støtte, noe som er
ny rekord. Prosjektene som har fått tildelt midler spenner vidt innenfor områdene
musikk, dans, teater og billedkunst. Hordaland er det fylket med flest støttede prosjekter i
årets runde. Fylket fikk til sammen tilsagn om hele 44,2 millioner kroner. Den nye
Opera, Kunsthøgskolen i Bergen, Vestnorsk jazzsenter og Bergen
internasjonale teater er blant dem som har fått støtte.
I tillegg har blant andre Molde jazzfestival,
Det norske teatret, Music Export Norway og
Black Box Teater i Oslo fått støtte.
Kilde: eu-norge.org /norskkulturrad.no

Kilde: eu-norge.org

Kampen for rent vann
For milliarder av mennesker over hele verden er tilgang til rent
drikkevann og bedre sanitærforhold et spørsmål om liv og død.
Ifølge tusenårsmålene skal andelen mennesker uten tilgang til
rent drikkevann halveres innen 2015. Verden er i ferd med å
nå disse målene, der blant annet EU har vedtatt å bruke 700
millioner euro i perioden 2005 til 2013. Det er fortsatt nærmere 900 millioner mennesker som ikke har tilgang til rent
drikkevann. 330 millioner av disse lever i Afrika sør for Sahara.
Forvaltningen av vannressursene påvirker alle sektorer som er
viktige for vekst og bærekraftig utvikling, slik som energiproduksjon, landbruk, matsikkerhet og miljø.
Kilde: eudelegasjonen.no

Elektrisk og elektronisk avfall
Under EUs miljørådsmøte 14. mars samlet medlemmene seg om et mål på innsamling av elektrisk og elektronisk avfall på 45 til 65 prosent i en innfasingsperiode frem til 2018.Deretter økes
målsettingen til mellom 50 og 75 prosent, men foreløpig gjennom kompliserte og detaljerte vedlegg. Europaparlamentet har tidligere vedtatt langt høyere innsamlings- og gjenvinningsmål (85
prosent), men ulikheter i beregningsmetoder gjør at målene kanskje ikke ligger fullt så langt fra
hverandre som tallene skulle tilsi. Et viktig element for Norge er at rådet fastholder en nasjonal
definisjon og kontroll med produsenter og importører, noe som vil møte motstand i kommisjonen
og parlamentet. Miljøministrene diskuterte samtidig de globale forhandlingene og EUs posisjoner
frem mot klimaforhandlingene i Durban i desember.
Kilde: eu-norge.org
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Virkemidler
mot sosial dumping
Vikarbyrået Adecco har drevet med sosial dumping. I tillegg har Parat vært opptatt av de dårlige arbeidsvilkårene til ansatte i flyselskapet Ryanair, men sosial
dumping er ikke et problem som begrenser seg til disse to tilfellene.
Av: Katrine Andresen Roald, advokatfullmektig i Parat

Sosial dumping er et problem som stadig
dukker opp i mediebildet. Oppslagene
handler ofte om renholdere og bygningsarbeidere, men også andre yrkesgrupper
rammes.
Billigst mulig
Når man skal bygge om badet vil man
gjøre det rimeligst mulig, men er man
villig til å ofre arbeidstakernes lønns- og
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arbeidsvilkår for å oppnå det? Når man
skal ut å reise ønsker man seg billige
flyturer, men er det greit at personen som
tilbyr deg te og kaffe ikke har nok penger
til å betale husleien? Er du villig til å
gjennomføre jobben din for en langt lavere
lønn enn du har i dag? Hvis svaret på disse
spørsmålene er nei, bør man gjøre noe for
å hindre konkurransen om å lønne
arbeidstakere uakseptabelt lavt. Sosial

dumping påvirker ikke bare den enkelte
som behandles dårlig, men kan påvirke
hele yrkesgruppen.
Hva er sosial dumping?
Før man kan se på om det finnes egnede
virkemidler for å motvirke sosial dumping,
må man vurdere hva som ligger i begrepet.
Begrepet er definert av regjeringen flere
ganger. Det ble sist definert i regjeringens

handlingsplan 2 mot sosial dumping:
«Det foreligger sosial dumping av utenlandske
arbeidstakere både når de utsettes for brudd
på helse-, miljø- og
sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid
og krav til bostandard, og/eller når de tilbys
lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave
sammenliknet med hva norske arbeidstakere
normalt tjener eller som ikke er i tråd med
allmenngjørings-forskrifter, der slike gjelder.»
Jeg vil her konsentrere meg om sosial
dumping i form av lavlønnskonkurranse
som medfører et uakseptabelt lønnsnivå,
en konkurranse mellom arbeidsgivere om å
lønne sine arbeidstakere lavest mulig.
Ingen lovfestet minstelønn
Det første spørsmålet er hvorfor disse
problemene oppstår. I norsk arbeidsrett er
det lang tradisjon for at lønn er
avtalebasert. Utgangspunktet er derfor at
det er opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å
komme til enighet om hva arbeids-takeren
skal få i lønn for å utføre arbeidet. Mange
lar seg representere av en arbeidstakerorganisasjon som fremforhandler
felles vilkår for arbeidstakerne, men ikke
alle.
For de som ikke er organisert, er avtalefrihet et svært vanskelig utgangspunkt.
Arbeidsgiver fremstår som den sterkeste
part, og ønsket om å få jobb gjør at mange
arbeidstakere er villig til å akseptere dårlige
arbeidsvilkår. Det finnes i motsetning til
hva mange tror ingen lovfestet
minstelønnsordning i Norge. Mange
selskaper som ikke er bundet av tarifflønn
bruker allikevel den tariffestede
minstelønnen som en veiledning for
lønnsnivået, men det er langt fra alle.
Konkurranse gjennom lav lønn
Sosial dumping åpner for at selskaper som
lønner arbeidstakerne sine lavt, kan tilby
gunstigere priser for sine tjenester. De vil
derfor kunne utkonkurrere de selskapene
som ønsker å gi arbeidstakerne gode vilkår.
Dette vil medføre at enkelte markeder kun
vil bestå av selskaper som driver med
lavlønnskonkurranse. Arbeidstakerne må

dermed akseptere de lave lønnsvilkårene
dersom de skal få jobbe innenfor sitt
fagfelt. Dette kan være et lønnsnivå som
kanskje ikke gir grunnlag for å overleve
med det kostnads-nivået som er i Norge.

På det nåværende tidspunkt gjelder det
kun to forskrifter som allmenngjør
tariffavtaler, en for byggebransjen og en for
verfts- og offshoreindustrien. Disse
forskriftene medfører at de arbeidstakerne
som er omfattet av avtalens virkeområde
har en form for minstelønn. Fordelen med
denne ordningen er at man sikrer
arbeidstakere minstelønn, i tillegg til at det
er en lønn som er spesifikt knyttet til
vedkommendes yrke. Allmenngjort lønn
ligger normalt under den vanlige
tarifflønnen, og har erfaringsvis derfor ikke
redusert arbeidstakers ønske om å
organisere seg.
Dersom det søkes om allmenngjøring er
det en statlig oppnevnt tariffnemd som
vurderer om det skal treffes vedtak om
allmenngjøring. Nemnda består av fem
medlemmer: tre nøytrale, en representant
fra arbeidstakersiden og en fra
arbeidsgiversiden.

området. I tillegg må kravet fremsettes av
en fagorganisasjon som er part i
tariffavtalen, og som har innstillingsrett.
Innstillingsrett har en fagforening dersom
den representerer 10 000 arbeidstakere.
Videre kan det kun kreves allmenngjøring
dersom utenlandske arbeidstakere har
påviselig dårligere arbeids- og lønnsvilkår.
Dette må dokumenteres av den som søker
om allmenngjøring av en tariffavtale
(dokumentasjonskravet).
Særlig dokumentasjonskravet har voldt
problemer. Det kan komme av at
arbeidstakere som underbetales ikke ønsker
å fortelle noen om det. Begrunnelsene for
det kan være mange, men det kan ofte være
at arbeidstakeren frykter å bli oppsagt.
Dokumentasjonskravet har flere ganger
medført at det gis avslag om allmenngjøring fra tariffnemda.
Dokumentasjonskravet ble vurdert fjernet i
2009. Departementet kom imidlertid til at
dokumentasjonskravet fortsatt burde bestå.
Hovedsakelig var dette fordi departementet
mente dokumentasjons-kravet ikke alene
var årsaken til at det ikke ble fremmet flere
søknader, videre mente de at kravet ikke
var særlig strengt og at forvaltningsloven
uansett ville medføre at saken måtte være
opplyst før den kunne behandles.
Et annet problem er at dokumentasjonskravet medfører at loven er utformet slik at
den ikke skal virke preventivt, det vil si
forhindre sosial dumping før det oppstår.
Frem til desember 2010 var det allmenngjort tariffavtale for elektrikere i Oslo og
Akershus. Forskriften ble imidlertid ikke
fornyet fordi det ikke lenger kan
dokumenteres at det foreligger sosial
dumping. Dette er i utgangspunktet
positivt. Problemet er imidlertid at
manglende videreføring igjen vil åpne for å
lønne under minstelønn.
Loven er derfor ikke nødvendigvis et egnet
virkemiddel for å hindre sosial dumping på
alle områder.

Dokumentasjon er problematisk
Problemet er hvorvidt loven fungerer slik
den skal. Et problem med allmenngjøringsloven er lovens virkeområde. Et
vilkår for å allmenngjøre er at det må
gjelde en landsomfattende tariffavtale på

Solidaransvar
Allmenngjøringsloven har noen verktøy
som er ment å bidra til en bedre
gjennomføring av loven. Flere av disse har
kommet i årene etter at loven ble tatt i
bruk. Det er bl.a. innført en informasjon-

Allmenngjort lønn
Det neste spørsmålet er hvordan man kan
hindre en slik utvikling. Lovgiver har med
ønske om å sikre utenlandske arbeidstakere likeverdige lønnsvilkår og hindre
konkurransevridning opprettet lov om
allmenngjøring av tariff. Enkelt forklart
medfører dette at den tariffbaserte
minstelønnen gjelder for alle innenfor et
bestemt yrke.

		 – For de som ikke er
organisert, er avtale-frihet et
svært vanskelig utgangspunkt.
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LØNN
og påseplikt. Dette innebærer at
arbeidsgiver skal påse at arbeidstaker får
korrekt lønn, men også informere
arbeidstaker om hans rettigheter. Videre
ble det i 2010 innført et solidaransvar.
Solidaransvaret innebærer at entreprenører
oppover i kontraktskjeden må dekke
arbeidstakers lønn dersom arbeidsgiver
ikke betaler.
Innenfor allmenngjøringslovens
virkeområde er det som nevnt innført et
solidaransvar dersom en arbeidstaker ikke
får lønn. Solidaransvaret innebærer som
nevnt at entreprenøren betaler
arbeidstakers lønn i samsvar med
allmenngjøringsforskriften, dersom lønn
uteblir fra arbeidsgiver. Formålet med
solidaransvaret er å bidra til at lønnen
faktisk utbetales, og at entreprenørene
bruker seriøse underleverandører. Har man
dokumentert at det foregår sosial dumping
innenfor et yrke, er det ifølge
Arbeidstilsynets rapporter også vanskeligere
for arbeidstakeren å få lønnen utbetalt enn
for andre arbeidstakere. Solidaransvaret er et
virkemiddel der man mener å ha gått langt
for å sikre at arbeidstaker faktisk får utbetalt
allmenngjort lønn. Solidaransvaret oppnår
muligens allikevel ikke sitt tiltenkte formål.
Kostbar prosess
I de tilfeller arbeidstaker ikke mottar lønn
eller lønn under allmenngjort tariff, måtte
man tidligere forfølge dette kravet mot
arbeidsgiver gjennom domstolsbehandling. Dette er en tidkrevende og
kostbar prosess. For en arbeidstaker som
ikke har fått lønn, vil det ofte være
vanskelig å oppdrive ressurser til å forfølge
en slik sak. Dette er fremdeles fremgangsmåten utenfor lov om allmenngjøring av
tariff. Det som er positivt med
solidaransvaret er at det innebærer at
arbeidstaker har flere å rette kravet sitt
mot. Problemet er imidlertid at dersom
den solidarisk ansvarlige bestrider kravet,
må arbeidstakeren likevel gå rettens vei.
Der kravet bestrides av solidarisk ansvarlig
er arbeidstakeren dermed i samme
situasjon som om det ikke fantes et
solidaransvar.
Sett i sammenheng må det kunne sies at
allmenngjøringsloven, slik den er utformet,
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ikke på det nåværende tidspunkt er god
nok for å kunne hindre lavlønnskonkurranse. Det er altså et behov for å se
på alternative virkemidler.
Lovfestet minstelønn
En alternativ løsning er å innføre en
lovfestet minstelønnsordning, slik det er
gjort i mange andre land i Europa. Dette er
et forslag som er kommet fra NHO og
HSH. Arbeidstakerorganisasjonene er
generelt sett svært skeptiske til en slik
løsning. 20 av 27 EU-land har lovfestet
minstelønn. Jevnt over ligger lovfestet
minstelønn på omtrent halvparten av
gjennomsnittslønnen. Det er imidlertid
ingen av de nordiske landene som har en
slik ordning. Det kommer av at det er
partene i arbeidslivet som skal fremforhandle avtalen. Å innføre en lovfestet
minstelønn ville medføre at lovgiver kan
fastsette en minstelønn uavhengig av
partene i arbeidslivet. I mange land der det
er innført en slik ordning, er imidlertid
partene blitt inkludert gjennom
konsultasjon.

		 – Det er behov for å se
på alternative virkemidler.
Fordelene med en lovfestet minstelønn er
at det omfatter alle arbeidstakere, i
motsetning til den nåværende allmenngjøringsloven. Å innføre en lovfestet
minstelønn har ifølge FAFO-rapport
2005:13 i enkelte land utjevnet
lønnsforskjeller. Dette vil igjen kunne
hindre en vridning i markedet der man
kun ansetter de som er villig til å akseptere
lave lønninger.
Legitimt med lavlønnskonkurranse
Ulempen med en slik minstelønnsordning
er at lønnsnivået ikke vil være tilpasset den
enkelte bransje, slik som allmenngjøringsordningen. Nivået på den lovfestede
minstelønnen må derfor settes slik at den
egner seg for alle yrker. Settes minstelønnen høyt, går det utover sysselsettingen
og vil kunne medføre økt arbeidsledighet.

Erfaringsvis settes som nevnt den
lovfestede minstelønnen til omtrent
halvparten av gjennom-snittslønnen. Det
fryktes derfor av arbeidstakerorganisasjonene at minstelønn fastsatt av
lovgiver vil bli så lav at den dermed
legitimerer lavlønnskonkurransen man
forsøker å motvirke. Istedenfor at
tarifflønnen som i dag fungerer som en
slags moralsk minstelønn vil være
styringspinnen, vil den lovfestede
minstelønnen brukes som et kompass.
FAFO-rapporten beskriver at ordningen i
noen land har hatt denne virkningen.
Det er mange selskaper som ikke er bundet
av tariffavtalen, men som i dag følger
lønnsnivået i tariffavtalene som et
utgangspunkt for lønnsforhandlinger. Det
er imidlertid ikke tilfellet i alle bransjer.
Det er nettopp i disse bransjene man må
finne et egnet virkemiddel. Dersom man
ikke forsøker å finne noen løsning for
denne gruppen, vil det ikke være av
betydning om det er fremforhandlet gode
avtaler for de organiserte. De selskapene
som betaler arbeidstakerne sine tarifflønn,
vil bli utkonkurrert av de arbeidsgiverne
som underbetaler sine ansatte.
Alternative virkemidler
Et forslag er å fjerne kravet til
dokumentasjon i lov om allmenngjøring av
tariff. Fellesforbundet foreslår en ordning
der deler av tariffavtalen kan allmenngjøres
uten dokumentasjonskravet for for
eksempel minstelønn, mens arbeidstid- og
overtidsbestemmelser kun kan gjennomføres dersom partene kommer frem til en
avtale. Videre kan et forslag være å opprette
et system som ligner mer på det man har
på Island. Island har siden 80-tallet hatt
lovgivning som fastslår at alle lønnstakere
skal ha lønn i tråd med minstesatsene i
relevant tariffavtale, slik forskningssjef ved
FAFO, Jon Erik Dølvik, foreslår.
Det bør vurderes alternative virkemidler
mot sosial dumping i forhold til de vi har i
dag. Avviser man forslaget om minstelønn
uten å tenke på andre løsninger for å fylle
den nåværende allmenngjøringslovens
mangler, vil det kunne være ødeleggende
for hele yrkesgrupper.

AKTUELT

Politikk, budsjett og valg
Medlemmenes arbeidsforhold påvirkes ikke bare gjennom forhandlinger. Rammebetingelser for ulike næringer blir
påvirket av politiske beslutninger. Nestleder i Parat, Vegard Einan, forteller at han nettopp ble invitert av SV til å
komme med innspill for å utdype hva Parat er opptatt av. – Jeg håper også andre politiske partier, i og utenfor
regjeringen, kommer med en tilsvarende henvendelse, sier Einan, som lister opp viktige saker Parat er opptatt av:
Media
Parat mener det er viktig at nyhetsformidlingen og
meningsdannelsen forvaltes gjennom et aktivt og levende
mediemangfold. For å sikre dette er fortsatt momsfritak for
papiraviser avgjørende for å opprettholde gode journalistiske
miljøer som kan videreutvikle seg på nye plattformer i en digital
tid. Det må også legges til rette for at ukepressen får redusert
moms. Parat mener støttebeløpet må økes. Tilskuddet er ikke
justert for prisstigning på mange år. Produksjonstilskuddet må
også omfatte digitalt redaksjonelt innhold.
Luftfart
Det må sikres at ikke dagens system med finansiering av
distriktsflyplassene utkonkurreres av privatiserte lokale og regionale,
til dels offentlig eide lufthavner som gir useriøse flyselskaper
avgiftsrabatter med skattebetalernes penger. Dette er en reell trussel
mot norske arbeidsplasser. Parat mener det bør vurderes motivasjon
gjennom avgiftslette for selskaper i luftfart som investerer i mer
miljøvennlig teknologi, både på bakken og i lufta.
Politiet
Behovet for økte bevilgninger (gjerne øremerkede midler) til
videreføring av arbeidet med å styrke helhetlig IKT-styring i
politi- og lensmannsetaten.

som kommuniserer greit med hverandre på samme plattform.
Dette må også sees i sammenheng med Parat luftfarts innspill til
nye systemer for rapporteringsløsninger for massepermitteringer
i forbindelse med naturkatastrofer.
Universitet og høgskoler
For Parat er det ønskelig at det blir økt satsning på universiteter
og høgskoler fremover. Det er behov for å forske mer for å finne
noe å leve av etter oljen, og det er behov for å ruste opp
utdanningsinstitusjonene for å kunne ta imot større
ungdomskull frem mot 2020. Parat viser videre til
«handlingsromutvalget».
Tannhelsesekretærer og kvikksølv
Parat mener det må prioriteres å sette av penger til
yrkesskadeerstatning for tannhelsesekretærer som har vært utsatt
for kvikksølveksponering. Videre bør det bevilges penger til
forskning rundt hvorvidt tannhelsesekretærene har mer
blødningsforstyrrelser eller flere operasjoner for å få
fjernet livmoren enn andre kvinner. Innrapporteringene til Parat viser at et urovekkende stort
antall tannhelsesekretærer har fjernet
livmoren.

Domstolene
Den økonomiske krisen har medført en betydelig økning i antall
saker man kaller konjunkturavhengige – konkurser,
tvangsauksjoner og gjeldsordning øker mest. Derfor må
domstolene satses på for å ha mulighet til å oppfylle kravene til
mer saksbehandling, noe som også følger av den satsningen som
legges på politiet.
NAV
Det bør gis økte investeringsrammer til NAV for å rydde opp i
«IKT-jungelen» og få på plass driftssikre og enkle IKT-løsninger
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Medbestemmelse
på regionkonferansene
Alle regionene har avholdt sine konferanser der Parats fanesak, medbestemmelse og medvirkning, har vært hovedtema. Samtlige melder om god deltagelse og positive tilbakemeldinger.
Region nord var først ute med vårens regionkonferanse.
Av: Trygve Bergsland

– I Luftfartstilsynet har tillitsvalgte og ledelsen felles
opplæring i lover og avtaleverk, noe som gir alle den samme
begrepsforståelsen. Dette har vist seg å være viktig for all
samhandling, fortalte Brith Anne Svarsund.
Midt-Norge
Direktøren for kontaktsenteret i Statens Vegvesen, Bente
Karin Trana, og hovedtillitsvalgt samme sted, Jannike
Hanssen, beskrev deres arbeidsform i forhold til
medbestemmelse mellom arbeidsgiver og arbeidstakere for en
lydhør forsamling bestående av 32 deltagere. Denne type
presentasjon der arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentant fra
samme firma holder en felles presentasjon, viser seg for mange
å fungere godt ifølge rådgiver i Parat, Unni Singsaas.
Vest-Norge
Ifølge Skjæggerud har vi det mest produktive arbeidslivet i
verden og han mener at produktiviteten ikke blir mindre av at
arbeidstakerne får være med å bestemme på sin egen
arbeidsplass.
– Vi har verdens beste avtaleverk, men avtaleverket er lik
kjærligheten, det må pleies, sa Hans-Erik Skjæggerud under
åpningen av regionmøtet for region vest i Bergen.
Personaldirektør i Hordaland fylkeskommune, Geir Davidsen,
var en av foredragsholderne på konferansen i Bergen og mener
fylket har fått til en god kultur for samarbeid.
Personaldirektøren mener medbestemmelse er sunt og tok opp
en del eksempler der tillitsvalgte var tydelig med i prosessen.
– Jeg ser det som svært viktig at vi har et godt samarbeid og at
vi har gode tillitsvalgte. Uten dem har ikke jeg tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag til å ta de rette valgene. De tillitsvalgte er
avvikskontrollører og derfor er vi avhengige av å ha en god
dialog og et godt samspill, sa Davidsen.
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Hovedtillitsvalgt i Hordaland fylkeskommune, Tore Andersen,
sa seg enig med sin sjef, men pekte på at den «åpne dørs»
kultur ikke var like utbredt i hele fylkeskommunen.
– På toppen fungerer dette meget bra, men lengre ned i
rekkene er det ikke likedan. Vi har bedt ledelsen ta et større
initiativ til å løse dette, sa Andersen, som mente forbundet og
regionkontoret hadde vært til stor hjelp i prosessene.
Øst-Norge
På konferansen til region øst pekte rådgiver i Parat, Elin
Lexander, på at arbeidsmiljøloven gir oss rett til å ha det godt
på jobben, men at vi selv også må bidra.
– Vi har alle en plikt til å jobbe for et inkluderende arbeidsliv.
Bedriften trenger ikke være en IA-virksomhet for å ha nytte av
å jobbe for et inkluderende arbeidsmiljø, sa Elin Lexander.
Elin mener det ikke er noen risikosport å ansette dyktige
medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.
– Jeg blir sint når jeg hører at noen mener det er en risikosport
å ansette personer med nedsatt funksjonsevne. Vi må endre
måten å tenke på og vi må se mulighetene, ikke
begrensingene. Vi vil alle ha godt av et mer mangfoldig
arbeidsmiljø og må slutte å bruke ordet «restarbeidsevne», det
er et forferdelig ord. Det heter arbeidsevne, sa en engasjert
Lexander.
Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Gina Lund, mente i sitt
foredrag at midlertidige ansettelser ikke er løsningen.
– Regjeringen tror ikke, som enkelte andre, at veien til å få
flere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeid er å lempe på
adgangen til flere midlertidige ansettelser – vi må finne andre
løsninger. Det er arbeid – ikke oljen – som er grunnlaget for
vår velstand. Derfor er det viktig at alle har muligheten til å
delta i arbeidslivet, sa Lund.

Lund fortalte at det ikke har vært noen økning i
yrkesdeltakelsen for personer med nedsatt funksjonsevne de
siste 10 årene.
– Verken staten, fagbevegelsen eller arbeidsgiversiden har vært
gode nok. Fagbevegelsen har vist solidaritet med de som er
innenfor arbeidsmarkedet, ikke de som er utenfor, sa Gina
Lund.
Advokat i Parat, Christen Horn Johannessen, var i sitt
foredrag opptatt av den tillitsvalgtes rolle i
nedbemanningssituasjoner.
– Som tillitsvalgte må dere ikke sove i timen, pass på hvilken
side av streken dere står på. Vi er arbeidstakernes
representanter. Vi må passe på at vi ikke blir gisler for
arbeidsgiver, det verste vi ser er når de tillitsvalgte går for langt
i omstillings- og nedbemanningsdrøftelser. Ved å gå for langt
og være for konkret i å definere kriteriene for hvem som må
gå, kan man fort bevege seg i et terreng hvor en som tillitsvalgt
ikke skal være, og på den måten kan den enkeltes
oppsigelsesvern bli dårligere, sa Horn Johannessen.
Christen var samtidig opptatt av at kunnskapen om
rettighetene er makt.
– I møter med arbeidsgiver holder det ikke å påstå hva vi har
krav på. Vi må kunne dokumentere våre krav. Vi må kunne
lov- og avtaleverk. Det er en forutsetning for å vite om
regelverket er fulgt og til å utøve vår medbestemmelse, sa
Christen Horn Johannessen.
Sør-Norge
Juridisk rådgiver i NHO, Nils Thorsrud, advarte deltagerne på
konferansen i Kristiansand om mye uvitenhet både hos
arbeidsgivere og arbeidstakere om rettigheter og pensjon.
– Utfordringen er alle de virksomhetene som ikke har
tariffavtale. Da gjelder heller ikke hovedavtalens
samarbeidsbestemmelser og heller ikke ordningen med
avtalefestet pensjon – det er det mange som ikke vet.
Bedriftene tror at de har AFP når de er medlem av NHO,
men det holder ikke. Det må være inngått en tariffavtale i
bedriften. Et eksempel er damen som var klar til å slutte i jobb
når hun fylte 62, hun hadde ryddet pulten og var klar for et
nytt liv og ble ikke spesielt glad når hun måtte pakke ut igjen
og jobbe i enda fem år, fortalte Nils Thorsrud.
Forhandler i Parat, Lars-Petter Larsen, gikk gjennom lov- og
regelverk for ansattes representasjon i virksomhetenes styrende
organer og understreket at det er fornuftig å skille mellom
rollene som ansatt, tillitsvalgt og som ansattes representant i
styret.
– Vi har alle flere roller. I forhold til arbeidsgiver har de

Vårstemning i Tromsø: Erik Leirvaag og Åse Henriksen har plassert seg på
bryggekanten utenfor det tidligere Parat-kontoret i byen.

tillitsvalgte minst to, nemlig rollen som tillitsvalgt og rollen
som ansatt. Det er viktig å være klar over hvilken rolle en har i
ulike situasjoner. Dersom saken dreier seg om ditt
arbeidsforhold, må du la andre ta saken for deg. Som
tillitsvalgt må du ofte ta opp upopulære saker, og hvis du
opplever at saker du har tatt opp gjør noe med ditt eget
arbeidsforhold, må du ta kontakt med Parat. Vi har dessverre
noen sånne saker, sa Lars-Petter Larsen.
Kilder: Marianne Hårtveit, Erling Pedersen, Lill J. Fischer, Unni
Singsaas, Laila Sæterdal og Anne-Helene Fagerhaug.
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Patruljesjekk: Inger Madsson er 52 år og har jobbet
i G4S i to år. Rein Jørgensen er 25 år og bor på
Lørenskog, han har jobbet i G4S i tre år.
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Sikkerhet på alvor
G4S er et av de største børsnoterte vaktselskapene i verden med omtrent 65 milliarder kroner i årlig
omsetning og over 625 000 ansatte. 2700 av disse jobber i Norge, og mange er organisert i Parat.
Av: Trygve Bergsland

G4S Aviation Security er lokalisert på Gardermoen der selskapet
foretar sikkerhetskontrollen av passasjerer, bagasje og gods i tillegg
til andre kontrolltjenester. Ifølge selskapets hjemmeside er det 700
ansatte som jobber ved lufthavnen.
Trygghet for alle som reiser
På Gardermoen utfører de ansatte i G4S sikkerhetskontroll av
håndbagasje og innsjekket bagasje, i tillegg til vare- og
fraktforsendelser ved hjelp av røntgenmaskiner. Reisende og
ansatte ved flyplassen kontrolleres ved hjelp av
metalldetektorportaler og håndsøk med og uten metalldetektor.
Det utføres områdesøk og inspeksjon av kjøretøy. Bombesniffere
benyttes der det er påkrevet. Hensikten med sikkerhetskontrollen
er å ivareta sikkerheten for passasjerer, ansatte og gods som skal
om bord i flyene.
Opplæring
Alle sikkerhetskontrollører i G4S er ifølge selskapet sertifiserte
etter internasjonale regler som beskrevet i «National Airport
Security Training Program». G4S utdanner egne vektere og
sikkerhetskontrollører. Sikkerhetskontrollører lønnes etter
vekteroverenskomsten, noe som gir en brutto årsinntekt i området
250 000–300 000 kroner. Nyansatte blir i regelen tilbudt 67
prosent stilling med mulighet for å jobbe mer deler av året.
Billettkontroll
Det første møtet de reisende har med G4S’ ansatte er i køen inn
til sikkerhetskontrollen der de sjekker billetten.
– Vår jobb er å sjekke at alle reisende har gyldig billett og med
riktig dato. Her på Gardermoen er det fire innganger og vi leder
folk dit det er kortest kø. For hele tiden å få folk effektivt
igjennom slusene kommuniserer vi med de på innsiden i forhold
til ulike behov, som for eksempel å åpne eller stenge sluser,
forteller flyplassvekter Mathias Nyrén. Nyrén er en av mange
svenske arbeidsinnvandrere som jobber ved flyplassen.
Sluses inn i sikkerhetskontrollen
Av med jakke, sko og belte, i tillegg til sikkerhetskontroll av
håndbagasje, er noe reisende må igjennom og som utføres av et
team på tre til fem personer fra G4S i hver sluse. Det er 16 sluser

totalt på Gardermoen som bemannes etter behov. Ole Andreas
Dramstad forteller at det alltid er en som sitter og betjener
røntgenmaskinen, en står ved portalen for å sikkerhetssjekke
personene som går igjennom. Det er en som manuelt undersøker
bager og annet der røntgenmaskin har indikert at det kan være
innhold som ikke er tillatt å ta med seg på flyet.
– Er det mange reisende har vi i tillegg en servicemann som
tilrettelegger og bistår i forkant av røntgenmaskinen. Vi kan også
være flere som manuelt sjekker bagasje. Teamet roterer
arbeidsoppgavene hele tiden. Den som sikkerhetssjekker personer
som går igjennom portalen har en hard fysisk jobb og hver økt er
på omtrent 15 minutter. Nyansatte går ofte ned flere kilo i denne
jobben, sier Ole Andreas Dramstad, som er nyansatt
sikkerhetskontrollør. Tidligere har han jobbet i Forsvaret og
tjenestegjort i Afghanistan.
Innsjekket bagasje
All bagasje som sendes med flyet gjennomlyses i en automatisert
røntgenmaskin for sjekk av ulovlig innhold. De som ikke
godkjennes av automaten går til ny kontroll på nivå to, der
bagasjen på nytt gjennomlyses og sjekkes på skjerm av en
kontrollør. Kontrollørene trykker ja eller nei for om innholdet er
ok. Den bagasjen som får nei går videre til nivå tre og fire for
ytterligere kontrolltiltak.
– Jeg sjekker hver bag på skjermen her jeg sitter. Vi som sitter i
kontrollrommet har flere arbeidsoppgaver, en flyplass er stengt
med en rekke sikkerhetsdører som skal kunne åpnes ved behov.
Alle disse dørene er utstyrt med en alarm som utløses dersom de
åpnes på en ureglementert måte. Går det en slik alarm skal vi være
ved døren innenfor en tidsramme på noen få sekunder. Daglig
kontroll av røntgenmaskiner er en annen jobb vi også utfører, sier
Arne Berg, som har jobbet i G4S i syv år etter å ha blitt pensjonert
fra Forsvaret.
Kontroll av ansatte
Flygere, flyverter og ansatte på flyplassen har egne innganger, men
sjekkes like nøye som passasjerene.
– Vi sikkerhetskontrollerer ansatte ved flyplassen ved bruk av de
samme prosedyrene som passasjerer må igjennom. I tillegg
kontrollerer vi bagasje som på grunn av størrelse eller form ikke
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Inngangskontroll: Ole Andreas Dramstad undersøker bager og annet der røntgenmaskin har indikert at det kan være innhold som ikke er tillatt
å ta med seg på flyet.

blir sjekket inn på ordinær måte. Denne bagasjen går igjennom en
røntgenmaskin i tillegg til at vi bruker en såkalt sniffemaskin som
sjekker for sprengstoff. Det foregår på den måten at vi samler opp
partikler fra ulike steder på bagasjen og deretter analyserer
innholdet. Det skal svært lite til for å få utslag, sier Mattias
Karlander, som er fra Borås i Sverige.
Patruljetjeneste
I team på to går sikkerhetskontrollørene patruljetjeneste på
flyplassen. Oppgavene er mange og består blant annet i å sjekke at
dører er stengt eller skadet, å sjekke om det er skader på vegger og
vinduer, og å hente beslaglagt alkohol som låses inn før det leveres
til destruering.
– Vi leverer også en masse gjenglemte ting til hittegodskontoret.
Det kan være alt fra pc-er, belter og mobiltelefoner til pass,
smykker, kredittkort og penger. Det mest spesielle er kanskje at
voksne personer glemmer skoene etter at de har gått igjennom
sikkerhetskontrollen. Andre oppgaver vi har er å bistå med den
ekstra kontrollen som er på innsjekkingen til Continentals USAturer en gang om dagen og kontroll av pakker fraktselskapene
sender til utlandet. Disse sjekkes i røntgen og sniffing i forhold til
eksplosiver. Det hender også at reisende glemmer bagasje i
avgangshallen, da står en av oss vakt ved bagasjen mens den andre
tar en sniffeprøve. Er denne ok, tas bagasjen med til røntgensjekk,
forteller Inger Madsson og Rein Jørgensen.
Transitt
Alle flyplasser i verden er underlagt strenge kontrollrutiner.
Flyplasser som ikke godkjennes etter EU-reglementet klassifiseres
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som «urene» flyplasser og gjelder i praksis alle flyplasser utenfor
EU og Schengen-området, med unntak av Canada og noen få
andre flyplasser. Passasjerer som kommer fra urene flyplasser må
gjennom ny sjekk får de får lov å fly videre. Sjekken som utføres er
den samme sikkerhetskontrollen som andre passasjerer har gått
igjennom på Gardermoen. Det er også slik at de som ved en feil
kommer inn i internasjonal sone på Gardermoen må gjennom den
samme sjekken før de kan komme ut og inn på området for
innenlandske flygninger.
– I tillegg til passasjerkontroll sjekker vi alarmdører og bistår i
gaten der fly til USA har avgang, forteller Orcun Topuz som i dag
er instruktør og har ansvaret for opplæring av Saqib Khan.
Varemottak
Alt av varer som kommer til flyplassen, inklusive varer til taxfreebutikkene, skal kontrolleres.
– Paller med varer settes rett inn i røntgenmaskin og gjennomlyses
før det settes inn på lager. Alle som passerer inn og ut blir også
kontrollert, på samme måte her som på alle andre kontrollpunkt,
også ansatte i G4S, sier Jonny Kristiansen og Daniel Johansson.
Hovedport
Tre kjøreporter inn til flyplassen er døgnkontinuerlig betjent.
– Vi gjennomfører full kontroll av biler som skal inn på flyplassen.
Kjøretillatelsen blir kontrollert og sjåføren må ut av bilen og
gjennom en sluse med tilsvarende kontroll som av reisende. Den
gamle terminalen benyttes for øvrig til VIP-gjester, disse sjekkes på
samme måte som alle andre, forteller Sara Beathe Skjortnes, som
opprinnelig er fra Drammen, men bor i Eidsvoll.

Orcun Topuz er instruktør og har ansvaret for opplæring av Saqib Khan.

Mattias Karlander ved sniffemaskinen som sjekker for sprengstoff

FAKTA – UTDANNING:

Vekteryrket
For å kunne jobbe som vekter må du ifølge G4S ha
tilfredsstillende vandel dokumentert med politiattest. Det
er mulig å ta fagbrev som vekter. Det er to måter å oppnå et
fagbrev på. Den ene er å først fullføre grunnkurs og
videregående kurs I innen salg og service på videregående
skole, for så å gå to år i en godkjent lærebedrift som lærling.
For personer som kan dokumentere minimum fem års
tjeneste som vekter, er det mulig å ta fagbrev som privatist.
Vekterkurs trinn 1 gjennomføres over 3 dager og er på 21
undervisningstimer som avsluttes med en skriftlig prøve.
Her kan man bygge videre på utdanningen med vekterkurs
trinn 2 og 3. Trinn 3 er siste del av godkjent
vekterutdanning og er på 67 undervisningstimer som
gjennomføres over til sammen 8 dager.
Å jobbe som sikkerhetskontrollør krever i prinsippet
gjennomført vekterutdanning med tillegg av grunnkurs for
sikkerhetskontrollører som består av en teoridel på 12 dager
og en praksisperiode på 22 dager. Perioden avsluttes med
praktiske ferdighetstester. En forutsetning for å få ansettelse
i G4S Aviation Security er at alle prøver og tester er bestått.
Kilde: g4s.no
Sara Beathe Skjortnes bor i Eidsvoll og har jobbet som sikkerhetskontrollør i fire år.
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SPØRSMÅL OG SVAR

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

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisksavd.
Advokat

Turid Svendsen,
Leder forhandlingsavd.
Advokat

Katrine Andresen Roald
Advokatfullmektig

Eva Borhaug,
Advokat

Odd Jenvin
Forhandler

Andreas Moen,
Advokat

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

Omorganisering
Jeg er ansatt i en statlig etat og vi står
foran en større omorganisering som kan
medføre at min stilling bortfaller. Jeg har
hørt at dette kan medføre at ledelsen kan
pålegge meg å gå over i en annen stilling.
Er dette riktig?
Lucas
Svar:
Som statsansatt er det du omfattet av
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tjenestemannsloven. Loven åpner for at
arbeidsgiver kan pålegge en arbeidstaker å
gå over i en annen stilling, forutsatt at visse
vilkår er oppfylt. For det første at
alternativet ville ha vært en saklig begrunnet
oppsigelse, som for eksempel der
arbeidsoppgavene er bortfalt. For det andre
er det et vilkår at stillingen som
arbeidstakeren pålegges å gå inn i er
«likeverdig». Hvor vidt den er likeverdig
avhenger blant annet av om stillingens
status, funksjon og lønn er den samme som i

tidligere stilling. Det må understrekes at det
skal forhandles med de tillitsvalgte i henhold
til hovedavtalen. Slike omplasseringer kan
gjøres administrativt, altså uten at den
behandles i tilsettingsrådet.
Anders

For mye utbetalt AFP
Jeg har mottatt krav fra Statens
Pensjonskasse om tilbakebetaling av 8988
kroner i for mye utbetalt AFP for 2009.

Årsaken var at jeg hadde en inntekt på
18 320 kroner som er over
maksimumsbeløpet på 15 000 kroner. Før
jeg eventuelt klager på vedtaket vil jeg
høre med dere om dere tror det er noen
vits i å klage?
Linnea
Svar:
I praksis virker reglene slik at en inntekt rett
over toleransebeløpet slår temmelig uheldig
ut. Antakelig har du fått en riktig
korrigering av pensjonen din for 2009.
Poenget er at ved inntekt over
toleransebeløpet skal hele inntekten tas i
betraktning ved fastsetting av pensjonen. Da
blir forventet pensjonsgrad såpass mye lavere
at det gir et slikt utslag.
Andreas

Sykemeldt i ett år
Jeg har vært sykemeldt en stund og nå
nærmer det seg ett år. Kan arbeidsgiver si
meg opp fordi jeg har vært lenge borte fra
arbeidet?

nærmeste fremtid, om det vil være i full eller
redusert stilling, og om arbeidsgiver har
forsøkt å få deg tilbake ved tilrettelegging på
arbeidsplassen. Det kan være fornuftig å
søke permisjon i stillingen dersom man ser at
sykefraværet vil vedvare utover 12 måneder.
I statlig sektor er det en fast praksis for å
innvilge ulønnet permisjon i ett år utover
det første året av sykefraværet.

arbeidsgiver. Dersom dere ikke blir enige, vil
det ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett å
bestemme når du kan ta ferie. I din
situasjon betyr dette at hvis arbeidsgiver sier
nei til at ferie avvikles samtidig med din
ektefelle, så kan du heller ikke kreve dette.

Eva

Deltid og ansiennitet

Krav på spisepause
Jeg lurer på om jeg har krav på spisepause
når jeg jobber 70 prosent stilling?
Caroline
Svar:
Hvorvidt du har krav på spisepause beror på
hvor mange timer du jobber de dagene du er
på jobb. I forhold til arbeidsmiljøloven har
du krav på pause dersom du jobber over fem
og en halv time om dagen. Krav på til
sammen minst en halv times pause har du
imidlertid kun hvis den daglige arbeidstiden
din er minst åtte timer.

Jeg jobber som tannhelsesekretær i en
privat virksomhet. I kontrakten min står
det 40 prosent stilling, men
jeg har i snitt jobbet i 60 prosent stilling
de siste årene. Nå har jeg hørt at man får
høyere lønn etter noen år.
Jeg lurer derfor på hvordan man beregner
ansiennitet, er dette lovbestemt?
Emma

Jeg jobber i et departement og i
forbindelse med at vi er bedt om å melde
inn ferieønsker, har jeg et spørsmål om jeg
kan kreve å få avvikle ferien samtidig som
min kone?

Svar:
Nei, det følger ikke av lovverket hvordan
man beregner lønnsansiennitet. For ditt
vedkommende er svaret å finne i
mønsteravtalen for tannhelsesekretærer. Der
fremgår det at deltidsansatte som er i arbeid,
og som har en gjennomsnittlig arbeidstid på
20 timer eller mer i uken, opptjener i
ansettelsestiden et helt års lønnsansiennitet i
året. De som har kortere gjennomsnittlig
arbeidstid opptjener et halvt års
lønnsansiennitet i året. Det er faktisk
arbeidstiden som er avgjørende, og ikke hva
som står i kontrakten. Etter mønsteravtalen
er det avtalt opprykk etter 4, 8 og 10 års
ansettelse.

Markus

Turid

Mathias
Katrine
Svar:
Arbeidsmiljøloven gir sykemeldte et vern
mot oppsigelse de første 12 månedene etter
første sykemelding, men denne regelen er
ikke ubetinget. Man kan si opp den
sykemeldte dersom det gjøres overveiende
sannsynlig at oppsigelsen skyldes andre
forhold enn sykefraværet, som for eksempel
nedbemanning. Dersom du er sykemeldt i
over 12 måneder og arbeidsgiver velger å gi
deg oppsigelse, er det heller ikke selvsagt at
oppsigelsen er saklig bare fordi man er
utenfor verneperioden på 12 måneder. Det
kan være avhengig av om det er gode
utsikter for å komme tilbake til arbeidet i

Odd

Ferieønsker

Svar:
Etter ferieloven og hovedtariffavtalens
bestemmelser skal tidspunkt for avvikling av
ferie være basert på enighet mellom deg og
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Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.1 – 2011 var: «DYRKER DRUER OG FERSKEN I HAGEN» De tre heldige vinnerne er: Camilla Skattvik,
Kautokeino, Kjell Knutsen, Sandnes og Elisabeth Asper, Fjellhamar.
Vi trekker ut tre vinnere hver gang.
Send løsningen til redaksjonen enten som
e-post til trygve.bergsland@parat.com
eller ordinær post til:
Parat, Postboks 9029, Grønland, 0133 Oslo
Husk å merke e-posten/konvolutten
«Kryssord 2/2011»
Premie: Trillekoffert med målene: 34 x 53 x 24. Vekten er 3,7 kilo
og kan romme opp til 78 liter. Kofferten er låsbar og har stropper
innvendig slik at innholdet skal ligge pent under reise.
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Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 3.06.2011

Løsning:
Navn:
Adresse:

Geysirer er sjeldne og krever en kombinasjon av
geologi og klima som bare eksisterer noen få steder
på jorden. Det er seks store geysirområder i verden:
Yellowstone nasjonalpark i USA, Taupo Volcanic
Zone på New Zealand, Kamtjatka i Russland, El
Tatio i Chile og Umnak Island i Alaska, i tillegg til
på Island som er avbildet her.
Island ligger over et såkalt varmepunkt, der
forholdene er geologisk svært ustabile med hyppige
jordskjelv og vulkanutbrudd. Den geologiske
aktiviteten gir også varme kilder som islendingene
utnytter til oppvarming, kraftproduksjon og i
turistnæringen.
Kilde: Wikipedia
Foto: Trygve Bergsland

Parat 2011 - 37

Nytt fra medlemsregisteret
Boligalarm
Bestemmer du deg for installering av alarm
før påske får medlemmer av Parat, som har
bolig eller innbo forsikring i Gjensidige, fri
installering av G4S trådløs boligalarm frem
til 21. april. Med boligalarm kan du bli
varslet ved innbrudd og brann samt vannog gasslekkasje. Alarmen er koblet til
alarmstasjon 24 timer i døgnet, 365 dager i
året. Du betaler kun abonnement.
Gjensidige-pakken inneholder:
• 1 sentralapparat
• 2 røykdetektorer
• 1 bevegelsesdetektor
• 1 magnetkontakt for ytterdør
• 1 ekstra trådløst betjeningspanel
• 1 trådløs fjernkontroll
Abonnement kommer i tillegg og koster fra
349 kroner per måned.

Paratkonferansen
2011
15. november 2011arrangeres årets
Paratkonferanse, der deltidsutfordringene er
tema. En aktuell sak der spesielt ufrivillig
deltid for tiden er debattert.
Årets konferanse er lagt til
Thon Hotell Oslofjord,
i Sandvika i Bærum.
Påmeldingen til konferansen vil starte omtrent
tomåneder før konferansen,
men sett allerede nå av
tirsdag 15. november.
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I medlemsregisteret er alle tillitsvalgte registrert. Det benyttes ulike
koder for ulike verv og det er noen endringer på bruk av vervkoder:
• Hovedtillitsvalgt
• Tillitsvalgt (her registreres styremedlemmer,
kasserer, sekretær og nestleder)
• Varamedlem
• Kontaktperson (brukes der vi ikke har tillitsvalgte,
men en kontaktperson som fungerer som «postkasse»)
Oppdatering av medlemsregisteret
Parat er opptatt av å gi tillitsvalgte og medlemmer rett informasjon
til rett tid. Som miljøfyrtårn benytter vi oss av elektroniske
informasjonskanaler så ofte som mulig, men fortsatt mangler vi
mange e-postadresser og mobiltelefonnummer. Disse opplysninger
kan det enkelte medlem endre i medlemsportalen ved bruk av
medlemsnummer og passord. Dersom du ikke kjenner medlemsnummeret ditt, ta kontakt med den tillitsvalgte, eller sendt en e-post
til medlem@parat.com.

Freddy Pedersen,
Medlemsregisteret.

Reservasjon
Parat har samarbeidsavtaler med Gjensidige og DnB. For å informere om
medlemsfordelene får de tilgang til våre medlemslister. Dersom du ønsker å
reservere deg i mot dette, ta kontakt med medlemservice@parat.com.

Ny brosjyre
Den nye Parat-brosjyren kan bestilles fra hovedkontoret eller fra ditt
regionkontor. Alternativt kan den lastes ned fra parat.com. Brosjyreteksten er
også tilgjengelig på engelsk.

Renteendring

Innskuddsrenten på YS-medlemskort, Master Card, øker til 3 prosent rente fra
første krone. Det er ingen krav til minstebeløp noe som betyr at medlemmene får
den gode renten uavhengig av hvor mye de har innestående.
Endringen vil være med virkning fra 31. mai og 15. juni 2011, avhengig av den
forfallsdato du har valgt. De nye rentebetingelsene trer i kraft 1. april 2011 for nye
kunder.

Parats regionalpolitiske utvalg (RPU)
RPU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett
E-post: svanhild.meirud@domstol.no
Åshild Sjøheim, Svolvær Politistasjon
E-post: aashild.sjoheim@politiet.no
Magnus Andersen, Studentsamskipnaden
Tromsø
E-post: magnus.andersen@trollnet.no
Toril Merete Pettersen
E-post: torilmpettersen@hotmail.com.
Karin Henriksen, Finnmark fylkeskommune
E-post: karin.henriksen@ffk.no
RPU region midt:
Turid Knudsen, Fylkesrådmannen i
Sør-Trøndelag
E-post: turid.knudsen@stfk.no
Margrethe Vegsund, Sunnmørsposten
E-post: Margrete.vegsund@smp.no
Per Ragnar Bjørkedal, NAV Helsetjenesteforvaltning Hovedkontor
E-post: per.ragnar.bjorkedal@helfo.no
Jannike Hanssen, Statens vegvesen
E-post: jannike.hanssen@vegvesen.no
Ida Birgitte Ranes, NTNU – Studieavdelingen
E-post: ida.ranes@ntnu.no
RPU region øst:
Anne Lunderbye Wang, NAV Drift og utvikling
E-post: anne.lunderbye.wang@nav.no
Gunnar Lingjerde, Oslo Skinnauksjoner
E-post: gunnar.lingjerde@parat.com

Tove Heggum Elshøy, Aftenposten
E-post: tove.heggum.elshoy@aftenposten.no
Ole Martin Nodenes, Universitetet i Oslo
E-post: o.m.nodenes@usit.uio.no
Kari Buer, Høgskolen i Østfold
E-post: kari.buer@hiof.no
RPU region vest:
Kari Vik, Unifob
E-post: kari.vik@rbup.uib.no
Rune Skaar, Bergen kommune
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no
Eric Holm, Parat Luftfart, student
E-post: ericholm@broadpark.no
Gro Nondal Buvik, NAV Sogndal arbeid
E-post: gro.nondal.buvik@nav.no
Berit Opedal Windheim, Hardanger tingrett
E-post: berit.opedal.windheim@domstol.no
RPU region sør:
Mari-Ann Bakkelund, Kongsberg kommune
E-post:
mariann.bakkelund@kongsberg.kommune.no
Pål Hermann Seivaag, NAV
E-post: paal.hermann.seivaag@nav.no
Hilde Prestegården, Laagendalsposten
E-post: hilde.prestegarden@laagendalsposten.no
Torild Hildre, Psykiatrien i Vestfold Hf
E-post: torild.hildre@piv.no
Esben Moy, Universitetet i Agder
E-post: esben.moy@uia.no
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Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

