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Skole og utdanning
I denne utgaven av Parat-bladet finner du
flere saker som direkte, og indirekte,
berører skole og utdanning. Det er økt
interesse og søknad til realfag, Parat UNG
bekymrer seg for alle de som faller ut av
utdanningsløpet, og du som er i jobb kan
be om permisjon for å ta videreutdanning.
Alt dette berøres i ulike artikler, noe som
også illustrerer bredden av
problemstillinger knyttet til
utdanningsspørsmål.
Parat har valgt kompetanse og utdanning
som flaggsak i 2013. Arbeidsdokumentet
som legger grunnlaget for flaggsaken
favner relativt bredt og oppfordrer til
debatt. Det står blant annet at man vil
«kartlegge omfanget av forholdet mellom
utdanning, kompetansekrav og
jobbinnhold og skape en bevisstgjøring
rundt krav til utdanning og behov for
kompetanse» i tillegg til å «skape debatt
rundt utdanningsvalg og næringslivets og
samfunnets behov for kompetanse i
fremtiden». YS går inn på samme tema i
et høringsnotat til stortingsmelding 18
(2012–2013), Lange linjer – Kunnskap
gir muligheter. Her ytrer YS ønske om
«tiltak for å begrense etablering av nye og
populistiske studietilbud». Og de ønsker

Parat
- en arbeidstakerorganisasjon i YS
utgis av:

Det er lett å forstå utgangspunktet for
disse ønskene, eller kravene, som
fremsettes. Vi har utdannet for få
ingeniører, geologer og andre med den
kompetansen Norge har stort behov for i
dag og i morgen. Samtidig er spørsmålet
om det er en god idé å tvinge ungdom
inn i et utdanningsløp de ikke ønsker eller
har interesse for. Kanskje skyldes frafallet i
skolen at elevene ikke får den
utdanningen de har satt opp som
førstevalg, eller at utdanningsvalget som
tilfredsstiller foreldre og venner, ikke
engasjerer. Hva vet vi egentlig om
fremtidens kunnskapsbehov? Gir vi
grobunn for nyskapning og utvikling ved
å tvinge ungdommen inn i en utdanning
vi som er etablerte definerer som viktig?
Den som utdanner seg i dag skal bruke
fem til åtte år på en utdanning og har
kanskje 40 til 50 år fremfor seg i
arbeidslivet. Kan det være slik at en
«populistisk», eller tilsynelatende unyttig
utdanning kan føre til større kreativitet og
nye fremtidsrettede arbeidsplasser?
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Universitetet i Oslo (UiO) har laget en
fremtidsstrategi som berører noe av denne
problemstillingen når de skriver at
universitetet «legger grunnlaget for
fornyelse av samfunnet gjennom ny
kunnskap».
Helt sentralt i universitetets virksomhet
står det kunnskapssøkende, innsiktsfulle
og kreative mennesket. En viktig oppgave
for UiO og andre utdanningsinstitusjoner
er å arbeide langsiktig og fremtidsrettet
for å fange opp nye og ukjente
problemstillinger.
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«en klarere sammenheng mellom antatt
framtidig kompetansebehov og de
studietilbud som blir tilbudt ved
universitetene og høyskolene».
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For en prislapp på nesten en milliard
kroner ser det ut som myndighetenes
realfagsatsning har gitt resultater.
Side 8

En god arbeidsdag
Det er mye du kan gjøre for å gi deg selv mer energi og få en bedre arbeidshverdag.
I Veritas har de pausegymnastikk hver dag. Side 28
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Det er i dag 10 200 personer mellom
18 og 29 år som er uføre i Norge.
Side 14

Portrett:
Greta Pettersen
På grunn av for høy
biinntekt og mangelfulle
råd fra pensjonsekspertene i
Steenberg & Plathe, mister
hun rett til fremtidig AFP.
Side 12

Slik får du permisjon til
videreutdanning
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Behovet for jobbtrygghet kan være
årsaken til at en del ikke tør å ta steget
fullt ut og realisere sine studiedrømmer.
Side 24
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Bevegelse mellom
fagskoler og høgskoler
Kunnskapsdepartementet skal nedsette et
offentlig utvalg (NOU-utvalg) som skal vurdere
fagskoleutdanningens plassering i
utdanningslandskapet og arbeidslivet. Utvalget
skal se på hvordan fagskolens kvalitet, synlighet
og status kan økes, og hvordan det best kan legges til rette for at studenter på en
hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter.

Mobil og datapriser
i Europa
Maksimalpriser for mobilsamtaler, SMS
og datatrafikk i EØS- land er ytterligere
redusert i sommer med en prisreduksjonen gjeldende fra 1. juli 2013.
Prisen for en mobilsamtale til Norge
eller til et annet EØS-land når du er på
reise i EØS-området skal nå ikke
overstige 2,26 kroner per minutt. Å
motta en samtale skal nå ikke koste deg
mer enn 65 øre per minutt og for SMS
skal prisen ikke overstige 75 øre pr
stykk. For datatjenester i EØS området
er makspris per MB 4,23 kroner.
Mange er blitt vant med å bruke
mobildata til en fast månedspris i Norge
og det er viktig å merke seg at prisen for
mobildata fortsatt er veldig høy i mange
andre land.
Kilde: Europaportalen.

Utvalget skal gjøre en vurdering av hva det betyr at fagskoleutdanningen skal være
yrkesrettet, de skal se på opptaksgrunnlag, herunder fagbrev og generell
studiekompetanse samt læringsutbytte. Det vil være aktuelt å endre betegnelsen
fagskolepoeng etter at utvalget har foretatt en nærmere gjennomgang.
Ny forskrift
Departementet har fastsatt en ny forskrift om fagskoleutdanning som inneholder regler
for fagskolene og fagskolestudenter om innpassing, fritak, tilknytning, fagskolepoeng
og felles vurderingsuttrykk ved eksamen. Dette skal bidra til en mer fleksible
overgangsmuligheter mellom fagskoleutdanninger og mellom fagskoleutdanning og
annen utdanning både nasjonalt og internasjonalt.

Økt interesse for teknologiog realfag
Det er stor etterspørsel i arbeidslivet etter studenter med
realfag. Tallene fra Samordna opptak viser at det i høst er en
økning av studenter på syv prosent til realfaglige og
teknologiske studier. Til bachelorstudiet i teknologi er
økningen enda større, med omtrent elleve prosent økning
fra i fjor. Tallene viser også en økning til helse- og
sosialfagutdanningene, men det er en nedgang på over åtte
prosent til barnehage- og lærerutdanningene.
Kilde: Kunnskapsdepartementet

Menn må lære å bruke flytevest
Foreløpige tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at kun 20 prosent av omkomne i
fritidsbåtulykker første halvår brukte flytevest – 90 prosent av de omkomne er godt
voksne menn. Statssekretær Jeanette Iren Moen (Ap) i Nærings og
handelsdepartementet mener menn må skjerpe seg. – Godt voksne menn som har hatt
båt i mange år er ikke verdensmestre av den grunn. Det burde jo være like
uproblematisk å slenge på seg vesten når en skal ut i båten som det er å ta på bilbeltet.
Folk slutter jo ikke å bruke bilbelte selv om de har hatt lappen en stund, sier Moen.
Statistikken viser at tre av ulykkene inntraff i forbindelse med fortøyning/av og
påstigning langs kai, da var den omkomne alene i båten. Det var ingen dødsulykker
med kano eller kajakk. Samtlige omkomne brukte åpne båter.
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Unge i arbeidslivet
Arbeidserfaring og utdanning utover
grunnskolen kjennetegner unge
arbeidsledige som er i arbeid to år etter de
meldte seg ledig ifølge NAV.

Norges Beste
Arbeidsplasser 2013
Microsoft, Webstep og Itema er kåret av
Great Place to Work som norges beste
arbeidsplasser i 2013. Over 22 000
ansatte i norske virksomheter har avgitt
sin stemme og Jannik Krohn Falck i
Great Place to Work mener stadig flere
norske selskaper tenker på fornøyde
medarbeidere som et
konkurransefortrinn.
– Undersøkelsen kartlegger blant annet
tillit mellom ledelse og ansatte, stolthet
over egen arbeidsplass og
fellesskapsfølelsen på jobb. Tre bedrifter
er kåret til Norges beste arbeidsplass, i
kategoriene store, mellomstore og swmå
virksomheter, sier Krohn Falck.

Rapporten Unges tilknytning til
arbeidslivet følger unge som ble
arbeidsledige i 2002, 2006 og 2009.
Rundt tre fjerdedeler av ungdommene
som er fulgt i rapporten, er ikke i NAVs
registre to år etter de meldte seg som
arbeidsledig. Den siste fjerdedelen er
registrert som arbeidssøkere eller
trygdemottakere to år etter at de meldte
seg arbeidsledige hos NAV.
Direktør for tjenesteavdelingen i NAV,
Bjørn Gudbjørgsrud, sier flere må fullføre
videregående skole.
– Det er veldig vanskelig å få jobb uten.
Personer uten videregående skole får en
mye svakere tilknytning til
arbeidsmarkedet og står bakerst i køen når
det blir dårlige tider. Det er også
nødvendig å skaffe flere læreplasser til
yrkesfagelever, sier Gudbjørgsrud

Microsoft vinner kåringen ifølge juryen
som en følge av at de jobber systematisk
og strategisk med mennesker og kultur.
De viser tro på at det er medarbeiderne
som er avgjørende for deres suksess.

Arbeidsglede, engasjement og helse
Berit Kvam ved
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har
skrevet om hva som skjer med
arbeidsgleden når arbeidspresset øker og
hun spør om det er slik at arbeidsglede
automatisk gir økt produktivitet.
Asbjørn Grimsmo har gjort systematiske
arbeidsmiljøundersøkelser i norske
mediebedrifter gjennom flere tiår. Han
mener kravet til å være online utfordrer
arbeidsgleden og ser det som nødvendig
at arbeidsgiverne gir mulighet til å
medvirke i beslutningsprosessene, gir
sosial støtte, tillit i organisasjonen,
læringsmuligheter, meningsfylt arbeid og
organisatorisk rettferdighet. En god
balanse mellom arbeidsmiljøresurser som
gjør det mulig å mestre, og
de økte kravene som stilles i jobben, kan
både gi arbeidsglede, engasjement og
bedre helse, sier Grimsmo.

Færre tar ut gradert alderspensjon
Trenden har snudd og 11 prosent av alderspensjonistene i alderen 62–66 år mottar nå gradert pensjon.
Andelen var 17 prosent ved utgangen av første kvartal 2011 og har deretter gått nedover. Christian Lien i
NAV sier tallene er overraskende, de har antatt at flere ville ta ut gradert pensjon i kombinasjon med
gradvis nedtrapping fra arbeidslivet etter hvert som ordningen ble bedre kjent.Tallene viser samtidig at
til tross for at uttak av full alderspensjon har blitt det normale, fortsetter flertallet i arbeid. De siste
tallene viser at 64 prosent av alderspensjonistene under 67 år er i arbeid.
Etter at pensjonsreformen trådte i kraft, har sysselsettingen økt særlig mye for aldersgruppa
62–64 år. Dette er også de årskullene som så langt har blitt berørt av pensjonsreformen i størst
grad. Denne økningen har alene ført til 9 000 flere i arbeid mellom 62 og 64 år fra 2010 og
frem til i dag.
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Psykososiale
problemer
krever handling
Naja Hulvej Rod som er lektor ved universitetet i
København og leder av Københavns Stressforskningssenter oppfordrer alle bedrifter, også små og
mellomstore virksomheter, til å gjennomføre
systematiske psykososiale arbeidsmiljø-undersøkelser.
Samtidig advarer Hulvej Rod virksomhetene mot å
foreta målinger dersom man ikke samtidig handler
dersom målingene avdekker problemer. – Hvis man
foretar målinger uten å handle kan det føre til ennå
større psykososiale arbeidsmiljøproblemer, sier hun.
Forskeren advarer også mot å bruke konsulenter uten
tilstrekkelig kompetanse på området.– Konsulentbransjen består av mange halvstuderte røvere der
mange kaller seg eksperter i psykososialt arbeidsmiljø
uten å ha relevant fagutdanning. Dette koster mye
penger og forverrer situasjonen til de ansatte, sier
stressforskeren.
Kilde: Arbeidsliv i Norden

Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert
Nicolay Skarning

Midlertidige ansettelser

Boken er en håndbok i hvordan regelverket skal
forstås og praktiseres og den er ment som et
oppslagsverk der en både finner enkle
sjekklister for eksempel når en skal finne skillet
mellom innleie og entreprise. Men den
inneholder også flere dommer som er relevante
for rettspraksis på området. Han har i to
kapitler gjennomgang av rettspraksis. I det ene
kapitelet «Dommer hvor arbeidsgiver i det
vesentlige vant frem» og i det andre «Dommer
hvor arbeidsgiver i det vesentlige tapte».
Skarning opptrer i de aller fleste saker på
arbeidsgiversiden, men har også representert
arbeidstakerne i enkeltsaker.
Forlag: Universitetsforlaget

Øyvind Dahl

Møter mellom mennesker

Konflikter i norsk arbeidsliv
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skriver at en del
konflikter i norsk arbeidsliv ikke tas tak i og at mange
sykmeldinger skyldes uløste konflikter. Enkelte
arbeidstakere og arbeidsgivere oppgir andre årsaker til
sykmeldingen, da konflikter ikke er en legitim
fraværsgrunn. Norsk arbeidsliv er kjennetegnet ved å
være uformelt og derfor løser konflikter på uformelle
måter. Det betyr at dersom konfliktene ikke løses
uformelt, kan de komme til å leve sitt eget liv og
eskalere til mer alvorlige konflikter. Det mangler
formelle systemer som kan ta fatt i og håndtere
konfliktene. STAMI mener konflikter ikke
nødvendigvis skal løses på lavest mulig nivå, men på
riktig nivå, som også kan være på andre nivåer i
virksomheten. Det innebærer at arbeidsgiver har plikt
til å kartlegge, risikovurdere og sette opp en
handlingsplan med forslag til tiltak og oppfølging.
Arbeidstaker har plikt til å medvirke.
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Interkulturell kommunikasjon gir innblikk i
viktige begreper, kommunikasjonsteorier,
analysemetoder og etiske utfordringer. Boken
belyser også temaer som møtet med fremmede
språk, bruk av tolk, uvant kroppsspråk, ulik
forståelse av tid, flytting, bruk av makt og
hvordan man kan håndtere kulturelle
konflikter.
Den skal være egnet for alle som møter
interkulturelle arbeidssituasjoner i Norge og i
utlandet, for eksempel i skoleverket, helse- og
sosialsektoren, offentlig forvaltning, bistand,
reiseliv og næringsliv.
Forlag: Gyldendal Akademiske

Jan Spurkeland

Relasjonsledelse

Boken gir en innføring i sentrale sider ved
relasjonsorientert ledelse. Ferdigheter innen
dialog og kommunikasjon blir viet stor
oppmerksomhet og sammenhengen mellom
motivasjon og relasjon blir belyst. Boken skal
kunne gi svar på praktiske spørsmål i hverdagen
og gi mange ideer og refleksjoner som leseren
vil kunne benytte.
Forlag: Universitetsforlaget
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Størrelse gir styrke og makt
Norsk arbeidsliv er hele tiden i stor endring og er en av de
viktigste årsakene til at Parat ble etablert i 2005. Dette skjedde i
en tid med skiftende regjeringer og på tampen av Bondevik
II-regjeringens periode. En periode preget av angrep på
arbeidsmiljøloven og forsøk på oppmykning av lov- og
avtaleverket som regulerer arbeidslivet i Norge.
Målet med etableringen av Parat var å bygge en stor og robust
arbeidstakerorganisasjon som hadde ressursene og kompetansen
til å møte nye utfordringer som endringene i arbeidslivet førte
med seg. Etter den tid har Parat vokst videre i takt med
endringene som har skjedd. Mange medlemmer, medlemsgrupper
og tillitsvalgte i Parat kan i dag med hånden på hjertet si at det
var fornuftig at flere små arbeidstakerorganisasjoner slo seg
sammen og ble sterkere i Parat fordi organisasjonen har hatt
ressursene og kompetansen til å ta nødvendige kamper og
oppnådd resultater på vegne av medlemmene.
I det meste av Parats levetid har landet vært styrt av den
rødgrønne regjeringen med Stoltenberg i spissen. En regjering
som etter sigende skulle være på parti med arbeidstakerne. Det
er ulike meninger om hvorvidt de har lyktes med dette. I deres
regjeringstid har vi sett noen av de verste utslagene av sosial
dumping i norsk arbeidsliv. Regjeringen har møtt dette med en

		 Hvordan bildet ville sett ut med en
borgerlig regjering, får vi aldri svar på.

rekke tiltak. Noen har virket, mens de på andre områder ikke har
gjort nok. Vi har også erfart NAV-reformen og helseforetaksmodellen. Den siste ble riktignok etablert på tampen av
Stoltenbergs første regjering i 2001, men har for alvor vist sine
mangler de siste åtte årene. Ingen av reformene kan sies å ha
bedret arbeidsforholdene for de ansatte. I statlig sektor har
forholdet mellom arbeidstakerorganisasjonene og regjeringen
hardnet til i løpet av denne perioden. YS-stat-leder Pål Arnesen
har gått så langt som å karakterisere det som en brutalisering av
partsforholdet i staten. I sum representerer disse og mange andre
eksempler en negativ utvikling av norsk arbeidsliv som krever
store fagforeninger som besitter ressurser, kompetanse og
innflytelse.
Hvordan bildet ville sett ut med en borgerlig regjering, får vi
aldri svar på. Det vi imidlertid vet, er at arbeidstakernes
rettigheter var under sterkt press sist det var et borgerlig styre.

I skrivende stund er stortingsvalget 2013 like om hjørnet, og
uavhengig av valgresultatet vil myndighetene høre best etter når
de største og sterkeste arbeidstakerorganisasjonene snakker, slik
det også er på arbeidsplassene hvor arbeidsgiver lytter når de
største har noe å melde. Det er i skjæringspunktet mellom
arbeidstakerorganisasjon/arbeidsgiver og myndigheter
resultatene oppnås, og da må vi være best mulig rustet for det.
Derfor vil Parat fortsette å vokse og søke samarbeid og
sammenslåinger med andre arbeidstakerorganisasjoner også i
fremtiden.
Det samme gjelder hovedorganisasjonene.
Det er de største som har størst
gjennomslagskraft i skjæringspunktet
mellom hovedorganisasjon og
myndigheter. Parat er medlem i
Yrkesorganisasjonenes
hovedorganisasjon (YS). I dag er YS
den tredje største av fire, eller nest
minst om vi snur på det. Dette
må endres om YS skal spille en
vesentlig rolle i norsk arbeidsliv
om ti år. Derfor har YS iverksatt
en organisasjonsutviklingsprosess
som skal gå frem mot høsten
2014. Fra Parats side legger vi til
grunn at prosessen fører til
endringer som styrker
hovedorganisasjonen og
arbeidstakerorganisasjonene
tilsluttet YS. Det betinger at
endringene omfatter mer enn
hovedorganisasjonen. Jeg snakker
om forbundene. På samme måte
som Parat har tatt grep om de
endringene som skjer i arbeidslivet, må
også de andre 20 arbeidstakerorganisasjonene i YS se på seg selv og diskutere om
de kan organisere seg på en annen måte.
Ikke for endringens skyld, men fordi
medlemmene blir sterkere sammen med
flere, og styrke er nødvendig.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat
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Fra realfagsdepresjon til

svak optimisme
Praktiske øvelser og fokus på nytteverdi har gjort norske elever mer opptatt av matte og naturfag.
For en prislapp på nesten en milliard kroner ser det ut som myndighetenes realfagsatsning har gitt
resultater.
Av: Hanne Borgen Vassnes

Dette tusenåret startet dårlig for teknologi- og realfag i Norge.
Internasjonale tester viste at norske 15-åringer var dårligst i
Norden i matte, og naturfagskunnskapene ble stadig verre. De
hadde færre realfagstimer enn elever i andre land og svært få
valgte grunnleggende fag som fysikk og matte på videregående
skole. Få norske elever ville studere teknologiske fag videre.
For lærernes del var det ikke bedre. De hadde internasjonalt sett
et lavt kunnskapsnivå i realfagene og få tok etterutdanning. Den
dalende interessen for realfag startet allerede på 70-tallet, men
ble verre mot slutten av 90-tallet. Dette fikk naturlig nok
ringvirkninger. Innen høyteknologisk industri, olje- og
gassvirksomhet, men også innenfor byggenæringen og offentlig
sektor var teknologisk kompetanse blitt en knapp ressurs. Hele
det norske samfunnet sto i fare for ikke å kunne dekke
etterspørsel etter tjenester som krever teknologisk utdannet
arbeidskraft. Det var en trend som hadde gått for langt i feil
retning. Situasjonen krevde handling.
– Realfag er viktig i et høyteknologisk samfunn og satsningen på
disse fagene hadde vært forsømt i mange tiår. Innsatsen hadde til
da vært for fragmentert, sier tidligere utdanningsminister Kristin
Clemet (H).
Hun sto for en av de første sentrale satsningene på realfag da hun
la fram femårsplanen «Realfag, naturligvis» i 2002. Strategien
hadde som formål å styrke kompetanse og motivasjon for realfag
både hos elever og lærere, og øke interessen for realfag hos
allmennheten. I årene som fulgte ble denne strategien etterfulgt av
nye strategier og handlingsplaner. Myndighetene har brukt store
ressurser på oppfølgingen av disse strategiene og handlingsplanene.
Fordi satsningen har gått på tvers av budsjetter og departementer,
er det ikke mulig å gi en fullstendig oversikt over hvor mye penger
som er brukt, men trolig er det brukt over en halv milliard statlige
kroner. I tillegg har mange andre aktører vært involvert i
rekrutteringskampanjer, opplæring av lærere,
inspirasjonsarrangementer for elever, omlegging av studier og
imagebygging. Blant annet har NHO og flere fagforeninger,
Utdanningsdirektoratet, RENATE-senteret, Naturfagsenteret,
Matematikksenteret, Vox, Forskerfabrikken og hver enkelt

høyskole og universitet bidratt med sitt. Et felles mål har vært å
øke interessen for og kunnskapene i realfag i barnehage, skole,
høyere utdanning og forskning.
Ti år etter mener Kristin Clemet selv det er for tidlig å si noe
bastant om hvordan effekten har vært.
– Skolen er en seig materie som tar lang tid å endre. Den lave
interessen og det lave kunnskapsnivået i realfagene hadde gått
nedover i mange tiår. Det tar lang tid med vedvarende sterk
innsats for å rette opp i en negativ utvikling, sier Clemet, som i
dag er daglig leder for den liberale tankesmien Civita.
Det kan se ut som det går framover. Den internasjonale TIMSSundersøkelsen blant 4.- og 8.-klassinger i over 70 land, viser at
norske elever har blitt bedre i både matte og naturfag. Flere elever
velger realfag på videregående skole og det har vært en stor økning
i antallet søkere til studier i teknologiske fag, naturfag og
ingeniørutdanninger.
Mange realfagsplasser
Før dette studiesemesteret startet ble det sendt ut rekordmange
tilbud om studieplass ved realfaglige og teknologiske studier. I alt
3 431 har fått tilbud om realfagplass, en økning på ca. 7 prosent.
Til bachelorstudiet i teknologi er økningen enda større, ca. 11
prosent økning fra i fjor. Generelt har det vært en økning i antallet
søkere til høyere utdanning, viser tall fra Samordna opptak.
– Det er gledelig at den gode søkningen til høyere utdanning
fortsetter. Ikke minst er jeg fornøyd med at vi har stor økning på
realfag og teknologiske fag, og også at økningen til femårig
lærerutdanning er størst av alle fag. Dette er områder der vi
trenger flere med god kompetanse, sier kunnskapsminister
Kristin Halvorsen i forbindelse med offentliggjøringen av tallene.
Totalt har søkningen til teknologisk utdanning i år økt med 7,4
prosent. Dette fordeler seg på 7 prosent på ingeniør (treårig) og
7,8 prosent økning på master i teknologi.
– Regjeringen har satset systematisk på realfag over flere år. Det
er et stort behov for ingeniører og andre med realfagskompetanse
i samfunnet, og derfor veldig bra at så mange unge søker seg til
det, sier Halvorsen.
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Satsningstiltak: Beregning av fart og vinkler er viktig for elevene som får lov å leke seg til mattekunnskaper gjennom ENTER-prosjektet. Et av flere tiltak
som er satt i verk for å rekruttere elever til høyere utdanning i realfag. (Foto: Thomas Xavier Floyd)

Praktisk utdanning fenger
Høgskolene som satser på praktiske ingeniør- og teknologiutdanninger lykkes med rekrutteringen.
Studietilbud hvor studentene kan kombinere praktisk arbeid med pugging på skolebenken er
populært.
Av: Hanne Borgen Vassnes

Hos FMC Technologies Subsea Systems på Kongsberg jobber
ingeniørstudentene sammen med både sivilingeniører, ingeniører
og andre fagfolk. De er med og tester systemer som er utviklet ved
bedriften som leverer undervannsløsninger for oljeindustrien.
Gjennom flere år med ordningen de kaller Industrimaster, har de
utdannet ingeniører i en mer praktisk rettet utdanning. Samtidig
med at de tar en master i Engineering Systems, jobber de halve
tiden i bedriften. Noen jobber også mer, hvis det lar seg
kombinere med studiene ved Høgskolen i Buskerud.
– Det er veldig nyttig å kunne se hvordan teorien vi lærer på
skolen blir brukt i praksis, forteller en av studentene.
Allerede kort tid etter at han startet i praksisjobben, ble han satt til
å utføre oppgaver som ofte var relatert til det de holdt på med på
skolen.
– Selv om jeg tror vi må jobbe mer enn de som bare går på
høgskolen, tror jeg vi får en helt annen forståelse for hva vi holder
på med, mener en annen.
– Studentene hos oss har et godt nettverk rundt seg med en leder,
mentor, training coordinator og programkoordinator, i tillegg til
dem de har kontakt med på Høgskolen i Buskerud. Å være en del
av en stor internasjonal bedrift og lære av erfarne ingeniører er
også en klar fordel, mener ansvarlig for studentene hos FMC
Technologies, Mari Fugleseth Aakre.
Studiestedene som satser på en praktisk ingeniørutdanning har
hatt en stor økning av søkere til studiet. På Høgskolen i Gjøvik
har de hatt en stor økning i antallet studenter de siste årene, mens
Høgskolen i Buskerud hadde så mange søkere i år at bare
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halvparten fikk plass. Begge høgskolene har satset på et tett
samarbeid med industrien i lokalmiljøet. På Kongsberg mener de
denne tette kontakten med industrien har hatt mye å si. De har en
ordning med både industribachelor og industrimaster. I tillegg har
HiBu satset på rene jentetiltak som har bidratt til en liten økning i
antallet kvinnelige studenter. Alle kvinnelige studenter får en
kvinnelig «mentor» i en av bedriftene i Kongsberg som skal følge
opp studenten under hele studietiden.
– Vi har fremdeles altfor få jenter på studiet, men den store
økningen av jenter kom etter spesiell satsing. Særlig tror vi
mentorordningen har gjort studiet mer attraktivt, forteller dekan
ved fakultet for teknologi ved Høgskolen i Buskerud, Arvid
Siqveland.
Industrimasterstudentene hos FMC Technologies Subsea Systems
jobber hardt, både med studiene og i jobben de gjør i bedriften.
Men de får lønn de dagene de er på jobb, og selv om selve studiet
tar ett år lengre tid enn for dem som bare sitter på skolebenken,
kommer de gunstig ut av det økonomisk. For industrien på
Kongsberg er samarbeidet med høgskolen viktig. Det er viktig for
arbeidet med å rekruttere nye kvalifiserte ansatte.
– Det er klart vi har en tanke bak å være med på et slikt opplegg.
Vi er avhengig av å bygge opp nødvendig kompetanse for vår
virksomhet, og gjennom dette får vi knyttet til oss de beste
studentene. Det er de flinkeste som får være med på dette. Vi
forsøker også å tilby fast ansettelse til alle som uteksamineres med
mastergrad etter å ha vært hos oss, forteller Mari Fugleseth Aakre
hos FMC.

Matteglede
Matte og naturfag kan være både gøy, utfordrende og sosialt. Elever som får prøve ut
matematikk i praksis blir lettere engasjert.
Pizzaservering hjelper også.
Av: Hanne Borgen Vassnes. Foto: Thomas Xavier Floyd

Det klippes, limes og skravles i en kjellerkantine på Universitetet
i Oslo. Noen ler og roper. Den ene briljante ideen høres ut til å
overgå den andre. Ved noen av bordene er det vanskelig å
komme til orde. Sosiale mattekvelder på universitetet er
populære. I dag har de rundt to hundre elevene fått i oppdrag å
lage en rutsjebane for klinkekuler. Målet er enten å få kulen til å
gå fortest mulig gjennom banen, eller til å hoppe høyest. For å
gjøre konkurransen enda mer spennende, er det også laget en
pris for den mest kreative banen.
– Konkurransemomentet er veldig viktig. Vi kan ikke la dem
gjøre oppgaver uten at det er en viss form for premiering til den
beste. Det har vi erfart, forteller studentlærer Margrethe Lunder.
I 2006 startet prosjektet TENK på initiativ fra
Kunnskapsdepartementet og NHO. I dag er dette erstattet av
prosjektet ENTER. ENTER er et studentdrevet
motivasjonsprogram hvor studenter fra realfaglige studier gir
matematikktrening og fungerer som mentorer og rollemodeller
for elever fra 10. klasse på ungdomstrinnet og 1. klasse på
videregående nivå. Intensjonen er at studenter fra universiteter
og høgskoler skal møte elevene for å løse realfaglige problemer.
Tilbudet er gratis for elevene og tilbys nasjonalt.
– Forskning gjort av blant andre sosiolog Camilla Schreiner viser
jo at elever ikke lenger velger hva de vil bli, men hvem de vil
være. Da er det viktig at de ser at vi som studerer matte, fysikk,
kjemi og andre realfag ved universitetet, er helt normale
mennesker. Særlig tror jeg dette er viktig for jentene. De har
ikke så mange rollemodeller innenfor realfag, sier Margrethe
Lunder.
ENT3R, som er Universitetet i Oslos lokale versjon av det
nasjonale programmet ENTER, tar imot hundrevis av elever til
matematikktrening hver uke. ENT3R UiO styres av en
ledergruppe blant studentene og fakultetet stiller med lokaler og
utstyr. Elevene som kommer skal oppleve mestring og nytteverdi
av matte og realfag. På den måten skal de oppmuntres til å velge
realfag på videregående, noe som også vil gi dem flere muligheter
framover. Flere ganger er også bedrifter innom for å holde
foredrag om hva de driver med. ENT3R er på den måten en
fellesarena for ungdom, studenter og arbeidsliv.

Praksis: Å ta ingeniørutdanning samtidig som de er i praktisk arbeid, har
blitt populært. Høgskoler som har satset på en slik retning har hatt økning
i søkertallene.

Studentene har reist rundt på skoler i Oslo og noen steder i
Akershus for å verve elever til å delta. Flere ganger i måneden
står matteregning på timeplanen. Da møter de i mindre grupper
med en egen «studentmentor». De gjør ikke mattelekser, men
løser andre matteoppgaver sammen i grupper. Regelmessig er det
sosial kveld for alle som er med i prosjektet. Da begynner de
med en presentasjon fra en bedrift. Resten av kvelden er det
konkurranser. De har bygget vannraketter, laget sjokoladeis av
flytende nitrogen, hatt tørriscurling og konkurrert om hvem som
kan bygge den høyeste og sterkeste konstruksjonen av binders og
sugerør. I dag er det klinkekulerutsjebanen som engasjerer
elevene.
– Prøv det andre hoppet, vinkelen var mindre og jeg tror kula
fikk bedre fart med den, sier en av elevene.
– Jeg syns unnarennet er for bratt. Kulen bare detter ned. Vi må
la den rulle mer, foreslår en annen.
Felles for elevene som kommer er at de ønsker å bli flinkere i
matte. I dagens byggeprosjekt har de beregnet fall, fart og
vinkler. Elevene er fornøyd med resultatet. Etter å ha byttet ut
hoppet med et med mindre vinkel, triller kulen i full fart
nedover unnarennet og spretter under bordet til laget ved siden
av. Alt til stor begeistring hos de unge konstruktørene.
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Tap av AFP
og 1,2 millioner
Greta Pettersen har planlagt pensjonisttilværelsen med utbetalinger fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP). På grunn av for høy biinntekt og mangelfulle råd fra pensjonsekspertene i
Steenberg & Plathe, mister hun rett til fremtidig AFP.
Av: Trygve Bergsland

Pettersen har de siste årene jobbet 50
prosent i AFP-bedriften Ving. Samtidig
har hun jobbet for Omsorgsbedriften AS.
AFP-reglene sier at man må ha mottatt
hovedinntekten, mer enn 50 prosent, i tre
av de siste fem år før pensjonsalder fra den
bedriften som har AFP-ordning. I
Pettersens tilfelle har hun i 2,5 år hatt
høyere inntekt fra Omsorgsbedriften AS.
– En bonusutbetaling i 2011 i tillegg til
122 kroner for høy inntekt dette året gjør
at jeg mister 1,2 millioner i fremtidig
12 - 2013 Parat

pensjon, forutsatt at jeg når
gjennomsnittlig levealder, sier Greta
Pettersen.

kroner. I Pettersens tilfelle gir dette et
nærmest absurd resultat, sier
pensjonsekspert i Parat, Andreas Moen.

Strenge regler
Ingen har gjort Pettersen oppmerksom på
regelen om krav til høyere inntekt fra
bedrift tilsluttet AFP.
– Regelen om krav til høyere inntekt er
absolutt, og noen få kroner kan i ytterste
konsekvens avgjøre om man får eller mister
pensjon med verdi opp mot 1,5 million

Pettersen oppsøkte pensjonsekspertene i
Steenberg & Plathe, hvor hun i 2010 fikk
hjelp til å beregne fremtidig pensjon basert
på at hun ville få AFP.
– På grunnlag av inntektene fra mine to
arbeidsgivere beregnet ekspertene min
fremtidige pensjon med løpende
utbetalinger fra folketrygden og AFP.

Rådet jeg fikk var å jobbe så mye som
mulig frem til 2013 slik at jeg kunne få
høyere inntekt og dermed større
utbetalinger som pensjonist. Det viste
seg å være et feil råd i mitt tilfelle, sier
Pettersen.
Fortsetter å jobbe
Etter avslaget på AFP-søknaden er
Pettersen tvunget til å jobbe noen år til.
– Jeg kan ikke leve av inntektene fra
folketrygden alene og må nå fortsette å
jobbe. Et annet problem er at jeg sa opp
jobben min i Ving når jeg nå planla
pensjonisttilværelsen, men har heldigvis
mulighet til å fortsette jobben min i
Omsorgsbedriften, sier Pettersen.
For å ha rett til AFP må man være
ansatt i en bedrift med AFP-ordning når
man fyller 62 år. I tillegg må man ha

vært ansatt i en AFP-bedrift i tre av de
fem av de siste årene.
– Mange er klar over at hovedjobben
må være i en AFP-bedrift, men ikke at
hovedinntekten også må komme fra en
AFP-bedrift. Hadde Pettersen vært klar
over dette, kunne hun lett ha tilpasset
seg slik at hun ikke ville mistet
fremtidige rettigheter, sier Andreas
Moen.
Etter beregningene til Steenberg &
Plathe skulle Pettersen motta i overkant
av 4000 kroner i måneden fra
AFP-ordningen.
– Vi gir generelle råd og ber alle om å
lese vedtektene til Fellesordningen for
AFP. Reglene består av en rekke detaljer
og det er lett å trå feil når det gjelder
AFP-ordningen, sier Øyvind Olsen som
er rådgiver i Steenberg & Plahte.

Vilkår for AFP
AFP-ordningen i privat sektor
gir muligheten til å kombinere
pensjon og jobb. Det vil si at pensjonsutbetalingen ikke avkortes
selv om du fortsetter å arbeide
som før eller gradvis trapper ned.
Det er viktig å sette seg inn i regelverket som
er endret fra 1.1.2011. Husk at du må være
ansatt i en bedrift som er med i Fellesordningen for AFP på det tidspunktet du
ønsker AFP (uttakstidspunktet). Du får ikke
AFP om du slutter i jobben og deretter søker
AFP. Eksempel: Lise fyller 62 år den 20.8.
og slutter i jobben samme dag. Hun søker
AFP fra 1.10. Lise er dermed ikke ansatt på
uttakstidspunktet for AFP (1.10.), og får
ikke innvilget AFP.
Du kan heller ikke søke AFP tilbake i tid.
Eksempel: Ola sender inn en søknad 15.8.
til Fellesordningen for AFP med ønske om
uttak av AFP fra 1.8. Første mulige
uttakstidspunkt for Ola er 1.9. Søk i god tid
før du skal starte uttak av AFP, men ikke
mer enn 4 måneder i forveien.
Det er flere vilkår som også må være oppfylt
for å få AFP, blant annet knyttet til inntekt,
sykdom og stillingsprosent.

Greta Pettersen taper millioner i fremtidig pensjon.

Avtalefestet pensjon
AFP er en tariffestet pensjonsordning som først ble forhandlet fram mellom
partene i arbeidslivet i 1988. Opprinnelig var det en tidligpensjonsordning
som innebar at man kunne gå av med pensjon tidligere enn folketrygden
tillot. AFP ble da utbetalt i årene fram til 67 år.
Etter pensjonsreformen ble AFP-ordningen endret, og i stedet for å være en
tidligpensjonsordning, fungerer AFP nå som en tilleggspensjon man får
utbetalt gjennom hele pensjonisttilværelsen.

For å kunne ha rett til AFP, må du også ta ut
alderspensjon fra folketrygden. Er
pensjonsbeholdningen din for liten til å få
alderspensjon fra folketrygden, kan du heller
ikke ta ut AFP. På det tidspunktet du vil ta
ut AFP, må du ha en månedsinntekt som
omregnet til årsinntekt utgjør mer enn 1G
(85 245 kroner per 1. mai 2013). Du må
også ha hatt en årsinntekt over 1G i det
foregående inntektsåret.
Har du i de siste tre årene før du fylte 62 år
mottatt pensjon, ventelønn eller lignende
ytelser, kan det medføre at du ikke har rett
til AFP.
Kilde: Fellesordningen for AFP
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Ung og ubrukelig
NRK Brennpunkt tar opp temaet med ungdom utenfor arbeidslivet. De siste årene har tallene på
ungdom som havner på statlige trygdeordninger økt, spesielt uføretrygd. Det er i dag 10 200 personer mellom 18 og 29 år som er uføre i Norge.
Av: Christer Knudsen, nestleder Parat UNG

I Hordaland har antallet uføre økt med 4,4 prosent bare det siste
halve året. Det vil alltid være mennesker med lidelser som gjør at
de ikke kan delta i arbeidslivet, men hvorfor har dette tallet økt
blant unge?
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Frafall i skolen
Først kan vi ta for oss frafallet i videregående skole. 70 prosent
fullfører den videregående skolen. Bare 55 prosent av dagens
ungdom fullfører yrkesrettet utdanning. Beregnet ut fra fylkenes

årlige budsjetter til utdanning, koster det norske frafallet minst
7,5 milliarder kroner årlig. Fullføringsprosenten er lav
sammenlignet med resten av Europa, og ifølge en OECDundersøkelse fra 2012 er Norge helt nede på 22. plass av 25
deltakende land. Forskning viser at barn med foreldre med lavere
utdanning og elever med dårlige karakterer fra ungdomskolen
har størst frafall.

		
Ungdom uten kompetanse kommer
ikke inn på arbeidsmarkedet på samme måte
som de gjorde tidligere.
Ungdom uten kompetanse kommer ikke inn på arbeidsmarkedet
på samme måte som de gjorde tidligere. Det er strengere krav til
kompetanse både fra myndigheter og fra arbeidsmarkedet selv.
Dette går på faktorer som HMS, effektivitet og ønske om å
holde kostnadene knyttet til hver enkelt arbeidstaker så lave som
mulig for å kunne være konkurransedyktig.
Penger fra NAV
Krisen i Europa har gjort at mange søker seg jobb i Norge der
hjulene fortsatt ruller. Det gjør at en ansettende arbeidsgiver kan
stå og velge mellom kompetente svensker sammen med andre
europeere på den ene siden, og arbeidsledig norsk ungdom på
den andre siden. Mange velger da kompetansen foran lokal
ungdom, og lar språkutfordringen gå sin gang. Så da står «dropoutene» igjen uten jobb, med ungdomskolen som høyeste
fullførte utdanning, og da er veien til nærmeste NAV-kontor
kort.

		
Her kan tiden gå fort, da man ikke
har stort å fylle dagene med og det er lett å
sove til langt på dag siden vennene er på jobb
Her kan de unge få ulike trygdeordninger etter hva de har krav
på. De fleste blir satt på arbeidsavklaringspenger i påvente av å
komme i jobb eller komme seg tilbake på skole. Her kan tiden
gå fort, da man ikke har stort å fylle dagene med og det er lett å
sove til langt på dag siden vennene er på jobb. Dagens
trygdeordninger er lukrative og mange stresser ikke med å raskt
finne seg ny jobb. Jeg har selv bekjente som har NAV som eneste
innskuddsyter på kontoen, de er i sin beste alder og uten noen
fysiske skavanker. For noen lønner det seg faktisk å gå på
trygdeordninger framfor å komme seg i arbeid. Ofte er det bare
tilbud om deltidsarbeid eller lavtlønnet arbeid, og da er
tilskuddet man får fra staten høyere. Hvorfor skal de da jobbe?
Noen går såpass lenge at de til slutt utvikler en angst for å
komme inn i arbeidslivet og det er lett å gå inn i depresjoner. I
dagens samfunn havner du fort utenfor hvis du ikke har jobb, så

dårlig selvbilde og depresjoner kan forekomme.
Langvarige depresjoner kan gi psykisk sykdom og man kan i
verste fall ende opp som ufør. Her må kortere behandlingstid,
tettere dialog og konkrete krav til den enkelte på plass. Men
dette er ikke svaret på hvorfor tallet på ungdom som er uføre går
opp, for det kan være mange variabler, men det kan være en
faktor som gjør utslag på tallet.

		
Noen går såpass lenge at de til slutt
utvikler en angst for å komme inn i arbeidslivet og det er lett å gå inn i depresjoner.
Dette problemet er noe den nye regjeringen må ta på alvor.
Hvorfor havner friske unge utenfor arbeidslivet, og hvordan kan
vi få dem fortest mulig inn igjen?
Parat UNG mener:
• Konsekvensene ved å droppe ut av videregående må opplyses
kraftigere og tidligere til elevene.
• Elever i faresonen må tas tak i og få ekstra tiltak som hjelper
dem til å fullføre. Kontaktlæreren må ha en tett dialog med
rådgiveren og sosionomtjenesten.
• Flere støtteordninger som NY GIV må på plass der de som
sliter kan få en ekstra dytt.
• Valget mellom å være innenfor eller utenfor arbeidslivet, skal
ikke være et valg den enkelte kan ta selv. Det skal ikke være
mulig å gå lenge ledig uten strenge krav, og det skal ikke lønne
seg å være utenfor arbeidslivet. Det er i mange tilfeller for enkelt
å ikke orke å jobbe.
• Ordninger der staten betaler for å få lærlinger ut i bedrifter, må
utvides. Bedrifter må få tilskudd mot å gi unge ufaglærte en
sjanse. Får man først deltatt en i jobbhverdag, kan synet på
arbeidslivet snu til det positive, og får en arbeidsgiver først et
godt inntrykk av en midlertidig ansatt, er det gode muligheter
for å få fast stilling.
• En 18 år gammel arbeidsledig kan ikke behandles på samme
måte som en 48 år gammel arbeidsledig.
• Synet ungdom har på å «nave» må endres. Det skal ikke være
akseptabelt å være utenfor arbeidslivet bare fordi du ikke orker.
Våre gode velferdsordninger skal ikke utnyttes. Dette er med på
å sverte de som ikke kan være med på grunn av faktiske fysiske
eller psykiske skader.

Parat 2013 - 15

FAGBREV

Restaurering av

Christer Knudsen (til høyre) sammen med Daniel
Putian restaurerer Halsnøy kloster. Foto: Privat.

middelalder-kloster
Nestleder i Parat UNG og murmester Christer Knudsen jobber med å restaurere Halsnøy kloster i
Sunnhordland. Klosteret, med historie tilbake til 1100-tallet, skal være grunnlagt av Erling Skakke i
forbindelse med at sønnen Magnus Erlingsson ble kronet til norsk konge.
Av: Trygve Bergsland

Knudsen, sammen med Daniel Putian, bruker gamle muremetoder og materialer tilnærmet lik de som ble brukt for mange
hundre år siden.
– Dette er fjerde sommeren vi jobber med å restaurere klosteret.
Arbeidsgiver er Bergen kommune, men oppdraget er gitt av
Riksantikvaren og Sunnhordaland museum, sier Knudsen som
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har kombinert restaureringen med murmesterutdanningen.
Mesterbrev og bachelor
Utdanning som murmester er ikke nok for Knudsen, som
fortsetter utdannelsen ved å ta en bachelor i Architectural
Technology og Construction Management ved det danske

universitetet Horsens, som ligger i Midtjylland.
– Jeg er opptatt av at alle tar en utdanning, og ikke minst
fullfører den utdanningen de har startet på. Det er altfor mange
som dropper ut av utdanningsløpet. Selv om det i dag er mulig å
få jobb her i landet uten formell utdannelse, vil det ikke være det
i fremtiden, advarer Knudsen, som oppfordrer alle til å ta fagbrev
eller en bachelor før de går ut i arbeidslivet.
Knudsen forteller at Putian, som også er med i Parat UNG,
fortsetter sin utdanning for å ta en bachelor som HMS-ingeniør
ved Høgskolen Stord/Haugesund. Knudsen og Putian fullførte
før sommeren teknisk fagskole og utdannelsen som
byggteknikere.

		
Dette er ikke den siste sommeren
min her ved klosteret.
Mange års restaureringsarbeid
Selv med studier i Danmark håper Knudsen å kunne fortsette å
jobbe på Halsnøy Kloster.
– Dette er ikke den siste sommeren min her ved klosteret. Det er
bevilget midler for å kunne fortsette restaureringen frem til
2020, sier murmesteren.
Halsnøy kloster består av ruiner og enkelte bygninger som er
rekonstruert. Ruinene har gjennomgått arkeologiske
undersøkelser, restaureringer, rekonstruksjoner og registreringer
helt fra 1930-tallet og frem til i dag. Ifølge Knudsen har valg av
restaureringsmetoder i dette arbeidet vært av varierende kvalitet
og har vært med på å prege ruinen slik den er i dag.
– På 1930-tallet brukte man sement i restaureringen av de gamle
murene. Sement er en uheldig kombinasjon sammen med
naturstein, noe som fører til oppsamling av fukt og
sprekkdannelser når dette fryser til is. Mørtel etter metoder
brukt i middelalderen viser seg å fungere langt bedre til dette
arbeidet, sier Knudsen.

klosteret inntekter i form av naturalia som skinn, korn, frukt,
smør, fisk og never. Dette ble omsatt på klosteret, men også
gjennom egne handelsbuer og bygårder i Bergen.
Fra kloster til krongods, storgård og museum
Ved reformasjonen i 1536 ble klosteret oppløst og konfiskert av
kong Christian III og gikk over til å være krongods. Fra 1539 til
1659 ble Halsnøy kloster organisert som et len med egen
lensherre. I 1664 gikk det inn under Bergenhus stiftamt og ble
drevet som fogderi sammen med Hardanger og Voss. Futen,
kammerråd Andreas Juel fikk i 1758 kjøpe Futegården kloster
som ble tatt i bruk som storgård og familiesete. I 1840 ble
dagens våningshus bygget med stein fra klosterfirkantens
murverk og erstattet et tidligere hovedhus kjent fra Elias
Fiigenschougs maleri fra 1656. Familien Juel drev storgården
frem til 1956 da Sunnhordland Folkemuseum kjøpte tunet med
ruiner, stabbur og våningshus. Museet har siden formidlet og
forvaltet eiendommen og klosterruinene.
Slik bygningsrestene ligger i dag, avspeiler de det utbygde
klosteranlegget slik det lå fra rundt år 1300. I norsk
sammenheng er Halsnøy kloster særegent ved at det er det ytre
anlegget som er bevart og ikke den sentrale klosterfirkanten.
Bortsett fra Halsnøy kloster kan man se noe lignende ved to
andre klosteranlegg i Norge: Selje kloster i Nordfjord og
Hovedøya kloster i Oslo.
Kilder: NIKU/Riksantikvaren/Sunnhordland Folkemuseum

Rikt kloster og rik historie
Rådgiver for restaureringsarbeidet er Norsk Institutt for
Kulturminneforskning (NIKU). Klosteret skal ha vært et av seks
(eller syv) augustineranlegg i middelalderen. Det skal være
grunnlagt i 1163–64 av jarlen Erling Skakke, for at erkebiskop
Øystein skulle krone den fem år gamle sønnen Magnus
Erlingsson til norsk konge. Halsnøy kloster fikk i løpet av
middelalderen store jordeiendommer og ble et av de rikeste
klostrene i norsk middelalder.
De første munkene på Halsnøy tror man kom fra Wellowklosteret utenfor Grimsby i Nord-England. Munkene var
kanniker, eller prestelærde. Munkene brakte også med seg ny
kunnskap om byggeskikk og kalkbrenning. Munkene skaffet

Før og nå. Øverste bilde viser muren fuget med mørtel etter
middelaldermetoder. Foto: Privat.
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Parat vant over Ryanair
i lagmannsretten
Borgarting lagmannsrett har i en kjennelse
kommet frem til at tidligere Ryanair-ansatt
Alessandra Cocca kan anlegge sak mot selskapet for norsk domstol. Lagmannsrettens
kjennelse er ifølge Parat-advokat Christen
Horn Johannessen, i tråd med gjeldende EUrett, i motsetning til hva Moss tingrett tidligere har kommet frem til.
Brønnøysundregistrene i dagens bygg. Foto: NTB/Scanpix.

Brønnøysundregistrenes
nye bygg
Brønnøysundregistrene skal få et nytt og moderne
bygg fra 2020. Statsbygg foreslår at registrenes
nye bygg skal ligge i sentrum. De ansatte ved
Brønnøysundregistrene har over mange år hatt
en krevende arbeidssituasjon med blant annet for
få kontorplasser og møterom. Mange byggetrinn
over tid har også resultert i lite effektive løsninger.
Ifølge Statsbygg er det tre reelle tomtealternativer.
Statsbyggs tilrådning er lokalisering i sentrum av
Brønnøysund. De to andre alternativene er Salhus
og Salhussundet. Nærings- og handelsministeren
skal foreta den endelige beslutningen om valg av
tomt. Tomtevalget engasjerer også de tillitsvalgte
der Berit Vikrem er leder for Parats medlemmer i
Brønnøysundregistrene. De ansatte ønsker å utøve
sin rett til medbestemmelse som er regulert gjennom hovedavtalen i staten.

Av: Trygve Bergsland

Ryanair sjef Michael O’Leary.
Foto: NTB/Scanpix.

Parat har ført saken på vegne av Alessandra Cocca med partshjelp fra YS og
LOs juridiske avdeling. Christen Horn Johannessen har representert Cocca i
saken. – Kjennelsen er i tråd med hva vi har hevdet og med gjeldende EU-rett.
Etter vår vurdering av lovverket kunne ikke retten komme frem til et annet
resultat. Norsk lov må gjelde i Norge, sier Horn Johannessen i Parat.
Dommen får konsekvenser for mange norske arbeidstakere. Nestleder i Parat,
Vegard Einan, er glad Ryanair anker saken videre til Høyesterett.
– Ryanair gikk hardt ut etter kjennelsen i tingretten, men kjennelsen i
lagmannsretten bekrefter vår påstand om at Ryanair systematisk og på det
groveste har brutt norsk lov gjennom mange år. Denne kjennelsen ivaretar
norske arbeidstakeres rettigheter mot store selskaper som mener de fritt selv
kan velge hvilke lover og regler de skal følge, sier Einan.
Einan sier kjennelsen vil få konsekvenser for alle andre flyselskaper med base i
Norge. – Uansett registreringsland på flyene, vil ansatte med base i Norge ha
fulle rettigheter etter norsk lov, sier Einan. Lagmannsrettens avgjørelse om
norsk verneting kan ankes til Høyesterett. Spørsmålet om lovvalg er ennå ikke
behandlet av retten og vil senere komme opp for Moss tingrett.
– Etter denne kjennelsen i lagmannsretten vil det være nærmest umulig for
tingretten å komme til et annet resultat enn at norsk lov skal legges til grunn
når saken kommer opp for tingretten slik kjennelsen i lagmannsretten er
formulert, sier Horn Johannessen.

Ministerbesøk i Vestby
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har besøkt ASKO i Vestby etter å ha
mottatt invitasjon fra hovedtillitsvalgt i Parat, Ronny Kjønsø. Bedriften, som har
750 ansatte og en omsetning på 20 milliarder, sender daglig ut tonnevis med
matvarer til butikker som tilhører NorgesGruppen. Kjønsø sier ASKO i år er
nominert til Nordisk råds miljøpris.
– Vårt mål er 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp innen 2014 og å bli
klimanøytrale. For å lykkes tar våre lastebiler returlast fra butikkene med plast,
papp og pant. Hver måned kildesorterer vi 10 000 sekker med pressede
plastflasker, 760 tonn papp og 40 tonn plast. Hver dag går derfor flere semitrailere
ut fra anlegget med sortert komprimert papp, sier den hovedtillitsvalgte.
Miljøvernministeren lot seg også imponere over satsingen på bioetanol.
– Flere av bilene går på bioetanol og vi har samarbeidet tett med Universitetet for
miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås for å få større lønnsomhet ved å bruke
bioetanol på enda flere biler, sier Kjønsø.
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Bård Vegar Solhjell besøker ASKO i Vestby.
Foto: Privat.

Universitet- og høgskolekonferanse
Tillitsvalgte fra alle landets universiteter og høgskoler arrangerte i august en felles Paratkonferanse på Grand Hotell i Oslo. Temaene som ble diskutert var midlertidige
tilsettinger og hvordan medvirkning og involvering av ansatte kan støtte opp under
ambisjonene om å bygge gode forsknings- og utdanningsmiljøer i Norge.
Advokat Vetle Rasmussen fra Parats juridiske avdeling innledet med å beskrive
lovverket knyttet til midlertidige ansettelser, og seniorrådgiver i
Kunnskapsdepartementet, Bodil Marie Olsen, presenterte utviklingen de siste ti årene i
forhold til midlertidig ansettelse ved universitetene og høgskolene. Hun beskrev også
hvilke virkemidler departementet benytter for å redusere antallet midlertidige ansatte.
Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, har en litt annen tilnærming til
hvordan medbestemmelse og medvirkning praktiseres i deres organisasjon, men
understreket et sterkt ønske om samarbeid med Parat og andre organisasjoner ved
UiO.
Universitets- og høgskolesektoren i Parat har nedsatt en arbeidsgruppe som skal
utarbeide forslag til hvordan de skal organisere seg og samarbeide i fremtiden.
Resultatet av dette arbeidet vil foreligge i 2014.

Sykkelbirken
Fem spreke Parat-ansatte syklet i august fra Rena til Lillehammer. Nina Thorgersen
banket Terje Wahl og Per Ståle Røyrhus på tid, men best av alle ble Ketil MælandJohansen. Trond Reidar Hole var uheldig og røk kjedet midt oppe på fjellet.
I 2014 oppfordres flere ansatte og medlemmer til å danne et ennå større Paratlag i det 92 kilometer lange løpet. Arrangementet regnes som verdens største
terrengsykkelritt. Fredag og lørdag sliter totalt 25.000 deltakere seg fra Rena
224 meter over havet, med mange store og små bakker oppover til Kroksjøen på
882 meter, og så ned til Lillehammer.

Ketil Mæland-Johansen

Birkendeltagerne Per Ståle Røyrhus, Nina Thorgersen og Terje
Wahl. Foto: Trygve Bergsland.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.
Foto: Trygve Bergsland.

3 på konferanse
Anita Brækken
Høgskolen i Sør-Trøndelag
– Bra at vi som tilhører universitetene og
høgskolene endelig arrangerer en konferanse.
Erfaringsutveksling slik vi får til her, er
nyttig. Skulle jeg ønske noe annerledes, ville
det være en motvekt mot Universitetet i Oslo
som kanskje er for dominerende. Vi som
kommer fra mindre høgskoler har også
behov for å bli hørt og jeg ser frem til
fremtidige diskusjoner, sier Brækken.
Asle Fredriksen
Universitetet i Oslo
– Bra at vi som tilhører universitetene og
høgskolene endelig arrangerer en konferanse.
Erfaringsutveksling slik vi får til her, er
nyttig. Skulle jeg ønske noe annerledes, ville
det være en motvekt mot Universitetet i Oslo
som kanskje er for dominerende. Vi som
kommer fra mindre høgskoler har også
behov for å bli hørt og jeg ser frem til
fremtidige diskusjoner, sier Brækken.
Morten Heiselberg
Universitetet i Bergen
– Dette har vært et etterlengtet møte. Vi
trenger denne type fora for å diskutere
problemstillinger som gjelder våre grupper,
og jeg mener det er gjort et godt valg av
problemstillinger som nå diskuteres. Jeg er
spent på hva arbeidsgruppa kommer frem til
og hvordan vi i fremtiden skal organiseres i
Parat, sier Heiselberg.

Trond Reidar Hole
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Norwegian anker til
Høyesterett
Parat og pilotene i Norwegian vant saken om tariffbrudd
og selskapet ble av Arbeidsretten pålagt å etablere en
ytelsesbasert pensjons-forsikring innen 1. september
2013. Selskapet ble også dømt til å stille økonomisk
Foto: Norwegian
Buffalo ulykken i 2009. Foto: NTB/Scanpix. sikkerhet for påført tap og de må betale saksomkostninger.
Nå har de valgt å anke saken til Høyesterett. Norwegian Air Shuttle ASA meldte pilotene ut av
en tariffestet kollektive ytelsesforsikring 1. desember 2012. Arbeidsretten skriver at de finner
Luftfartskonferanse i
det urimelige at selskapet ensidig gjennomførte endringen til tross for innsigelsene, for
oktober
deretter å anføre at endringen var irreversibel. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Scott Maurer mistet sin datter Lorin pålegges i den samme dommen med alle til rådighet stående midler å sørge for at de
da flyet hun satt i på vei fra New
tariffstridige forhold opphører.
York til Buffalo styrtet den 12.
Advokat i Parat, Christen Horn Johannessen, førte saken på vegne av pilotene.
februar 2009. Alle de 49 om bord
– Det er konstatert et klart tariffbrudd. Forholdene Norwegian har anført som hinder for
døde. Maurer kommer til Parats
gjenoppretting av pensjonsordningen tilsier at tariffbruddet er grovt. Arbeidsretten viser til
luftfartskonferanse for å fortelle om
det urimelige i at selskapet ensidig gjennomførte endringen til tross for innsigelsene og for
etterforskningen etter ulykken som
deretter å anføre at endringen var irreversibel, sier Horn Johannessen.
avdekket at pilotene hadde lite
erfaring med flytypen og at de ikke
hadde fått tilstrekkelig hvile, da
ingen av pilotene hadde sovet i en
seng på flere dager før ulykken.
Hovedtillitsvalgt i Statens Vegvesen, Jannike Hanssen, har sammen med Paratadvokat Eva Borhaug jobbet for at langvarige Adecco-vikariater skal gjøres om
Etter ulykken har Maurer jobbet for til faste stillinger. Nå har de vunnet frem og vikarene får tilbud om fast stilling.
å bedre sikkerheten i amerikansk
– I Statens vegvesen er det gitt aksept for å leie inn vikarer i sommerferiene,
Hovedtillitsvalgt i
luftfart. USA har som følge av dette
noe som er fornuftig. Problemet har vært at sommerferiene til de det gjelder nå Statens Vegvesen,
arbeidet økt kravene til antall
har vart i fire år. Vi har også eksempler på vikarer som har søkt ledige jobber,
Jannike Hanssen
flytimer og innført strengere krav til men ikke fått stillingene. De samme har ofte fått fortsette som vikarer i
hvile for piloter.
ettertid, sier Hanssen.
Maurer er også skeptisk til forslaget
Borhaug forteller at de nå har vunnet frem.
fra EASA om nye felles regler i
– Vikarene det gjelder har fått tilbud om 100 prosent fast stilling i Statens
Europa. Han skriver blant annet:
Vegvesen. Arbeidsgiver erkjenner ikke rettskrav, men ønsker å løse sakene da de
«… it is often said that aviation
har behov for denne kompetansen på permanent basis. De som ansettes får
reform is written in blood – the
minimum samme lønn som i dag, eller lik lønn som de andre fast ansatte i
Parat advokat
result of needless deaths».
samme stilling dersom dette er en høyere lønn, sier Parat-advokaten.
Eva Borhaug

Fast stilling i Statens Vegvesen

Forhandlinger om ny IA-avtale

Elin Lexander er Parats
representant i arbeidet med ny
IA-avtale.
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Arbeidsministeren og partene i arbeidslivet ble i møte torsdag enige om å starte forhandlinger om en ny IAavtale. I møte med arbeidsminister Anniken Huitfeldt møtte Jorunn Berland som leder i YS sammen med
ledelsen i NHO, Virke, Spekter, LO, Unio og Akademikerne.
Arbeidsgruppen har blant annet pekt på behov for bedre kunnskap, forenklet oppfølging og økt vekt på det
forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. IA-partene tar sikte på at en ny avtale skal være på plass før dagens avtale
går ut ved årsskiftet. Rapporten fra den partssammensatte arbeidsgruppen som har oppsummert erfaringene
med IA-samarbeidet og kommet med anbefalinger for det videre arbeidet, noe som blir et viktig grunnlag for
forhandlingene. Denne gruppen la til grunn at et forpliktende trepartssamarbeid og arbeidsplassen som arena
fortsatt skal ligge til grunn for det videre IA-samarbeidet.

PARAT INTERNASJONALT

Økonomikrise til skade for miljøet
Knut Kroepelien har som miljøråd ved EU-delegasjonen i over
fire år jobbet med europeiske og globale miljøsaker. Han mener
den økonomiske krisen i EU har påvirket miljø- og klimapolitikken.

Antallet Erasmusstudenter øker
1690 norske studenter benyttet seg av
Erasmus-programmets stipend og
utvekslingsordninger i studieåret
2011/2012, viser statistikk fra
EU-kommisjonen, noe som er 161 flere
enn året før. Senter for
internasjonalisering av utdanning (SIU)
rapporterer samtidig at flere norske
studenter velger å utføre praksisopphold
gjennom Erasmus-ordningen. Over 250
000 europeiske studenter studerte eller
hadde praksisopphold gjennom Erasmusordningen i studieåret 2011/2012.
Kilde: Europaportalen.

Kroepelien sier at at EUs medlemsland står overfor så store økonomiske utfordringer
at det er vanskelig å ta beslutninger som gir gevinst først i et langsiktig generasjons
perspektiv. – Den økonomiske krisen fører til at bedriftsøkonomiske kostnader i et
kortsiktig perspektiv blir svært viktige, ettersom arbeidsledigheten stiger og
skatteinntektene reduseres. Selv om de fleste beslutningstakerne, med bakgrunn i
Stern-rapporten fra 2006, vet at det er bedre å bruke én prosent av BNP på klimatiltak
nå i forhold til å bruke ti prosent av BNP om 30 år, blir det for abstrakt når det er så
mange andre regninger som må betales i morgen og i overmorgen, sier Kroepelien.

Leder for arbeidsformidlingen i Sverige
får sparken
Angeles Bermudez-Svankvist har vært leder for arbeidsformidlingen i Sverige i fem år,
et år før kontrakten må hun gå av etter at Sveriges arbeidsminister Hillevi Engström
ikke lenger hadde tillit til jobben som gjøres.
Bermudez-Svankvist har ikke fått orden på
arbeidsløsheten blant svenske ungdommer,
hun er kommet dårlig ut i en arbeidsmiljøundersøkelse og hun har fått kritikk for
en telefonregning på 300 000 svenske kroner
over 18 måneder. Hun forsøkte å skylde på
IT-avdelingen, men årsaken viser seg å være at
hun ikke har slått av databruken i utlandet,
noe som kan bli dyrt.

Innvandrer kompetanse
Norsk helsehjelp i Tsjekkia
Psykiatri, barns helse og sjeldne sykdommer er
utfordringer i det tsjekkiske helsevesenet. Dette er
derfor prioritert i et nytt tsjekkisk helseprogram som
Norge finansierer gjennom EØS-midlene med over
19 millioner euro. I tillegg til mental helse, brukes
støtten til å bedre behandlingen og diagnostiseringen
av sjeldne sykdommer samt forebygging av ulykker og
skader blant barn og unge.
Programmet gjennomføres i samarbeid med det
tsjekkiske helsedepartementet og Norsk
folkehelseinstitutt. Det er lagt opp til at norske
institusjoner og organisasjoner kan delta som
samarbeidspartnere i slike prosjekter.

Regjeringen skal gjennomføre 19 tiltak for å bidra til at ordningene for
godkjenning av utdanning og annen kompetanse fra utlandet forbedres.
– Det har vært et problem for mange innvandrere, spesielt flyktninger at deres
utdanning ikke kan dokumenteres på grunn den politiske situasjonen i
hjemlandet. Ordningene skal føre til at flere får godkjent sin utdanning Dette vil
gi disse søkerne bedre mulighet til å konkurrere på arbeidsmarkedet, og det vil
også bidra til at Norge får tilgang på verdifull kompetanse, sier Kristin Halvorsen.
Godkjenning av kompetanse er en
forutsetning for at innvandrere skal få
bedre og flere muligheter i Norge. Etter
den nye ordningen kan NOKUT gi
generell godkjenning av høyere utdanning
på grunnlag av blant annet en faglig
vurdering fra sakkyndige komiteer.
Tiltaket iverksettes fra 2013.
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Roy Roger Espenes kontrollerer tømmeret som kommer inn til Borregård fabrikker.

Norsk skogdrift
Tømmermåler er et gammelt yrke i Norge og Snorre skrev om kjøp og salg av tømmer og deres
krav til spesielle dimensjoner, tømmerkvaliteter og treslag allerede på norrøn tid. I dag er tømmermålerne organisert gjennom Norsk Virkesmåling og de fleste er medlemmer i Parat.
Av: Trygve Bergsland

Norsk Virkesmåling er en måleforening
som i fellesskap er eid av selgere og
kjøpere av skogsvirke. Jobben består i å
måle norsk og importert tømmer og flis
slik at både selger og kjøper kan føle seg
sikre på at de får korrekt oppgjør.
Gran i kjemisk produksjon
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Roy Roger Espenes er leder i
Tømmermålernes landsforbund (TLF).
– Borregård er en ren kjemisk bedrift som
benytter gran som råstoff til sine
produkter. Råstoffet kommer til oss både
som ferdigkuttet flis fra sagbruk og som
hele tømmerstokker. Tømmeret blir først
målt opp av oss før det går videre til

vasking, strippet for bark og kuttet opp i
flishuggeren, sier Espenes.
Espenes forteller at målingen på
sagbrukene de fleste steder foregår
automatisk, men at kvaliteten bestemmes
manuelt.
– Her på Borregaard måler vi volumet på
et tømmerbillass ved å måle lengde,

bredde og høyde ut fra løsvolum
bedømmes fastvolum ved hjelp av en
tabell og erfaring. Lass som kommer inn
på tog vurderes på samme måte. I tillegg
mottar vi 1/3 av alt virke i form av flis.
Tømmerkontroll
Borregård mottar ifølge Espenes i snitt
40 lastebillass med tømmer om dagen,
og tilsvarende antall med flis. Daglig
kommer det i tillegg inn omtrent 30 lass
med tog. Forbruket ligger på nær én
million kubikk i året.
– Omtrent 1 prosent av målingene vi

		 Borregård er en ren
kjemisk bedrift som benytter
gran som råstoff til sine produkter.
foretar blir etterkontrollert. Da tømmes
lastebilen for tømmer og stokk for stokk
måles og kvaliteten bedømmes på nytt.
Et mindre utvalg av disse prøvelassene
kontrolleres en tredje gang av
regionleder. Generelt viser disse
kontrollene små avvik, noe som viser at
det gjøres en god jobb.
Kvalitetene på tømmeret skiller stort sett
mellom hva som kan benyttes som

sagtømmer. – Her på Borregård kan vi ta
imot alle typer tømmer, forutsatt at
minimum ti prosent av stokkens
diameter er av god kvalitet. Vi har mye
lagerplass og kan ha liggende 50 000 til
60 000 kubikk med tømmer og 40 000
tonn med flis. I dag er tømmerdrift en
helårsjobb – før var det i hovedsak kun
vinterdrift, sier Espenes.
Fremtidsbekymringer
Espenes er bekymret for utviklingen i
skognæringen med nedleggelse av Follum
i Hønefoss, Petterson i Moss og Tofte på
Hurum. I tillegg er Hellefoss i faresonen,
selv om det her ser ut som om driften
kommer i gang på nytt.
– For å spare kostnader har vi enkelte
steder i landet tatt i bruk webkamera
som tar bilder av lasten som kommer på
bil, slik at den kan bedømmes av en
tømmermåler som i prinsippet kan sitte
hvor som helst i landet. Lasset må
godkjennes før lossing, men det gjør at
last kan leveres hele døgnet.

Espenes må foreta manuell
etterkontroll av omtrent 1 prosent
av alt tømmeret som blir levert.

Borregård fabrikker

Fra tømmerrenseriet blir flisa transportert nesten 750 meter på transportbånd til modningssiloene. Der oksideres harpiksen i
treverket for ikke å sette flekker i ferdigvaren. I kokeriet benyttes sulfittprosessen hvor flisa kokes i syre ved høy temperatur
og trykk. Under koket løser ligninet (bindemiddelet i treverket) seg fra cellulosefibrene og hemicellulosen. Etter endt kok
vaskes avluta (lignin, sukkerarter og kokesyre) fra fibrene, avluta sendes til etanolfabrikken og cellulosen sendes til blekeriet.
Det er 76 ansatte ved forskningsavdelingen ved Borregård, som utnytter det raffinerte råmaterialet til avanserte og
miljøvennlige biokjemikalier, biomateriale og bioetanol. Lignin, som bindemiddel, brukes i en rekke produkter som betong,
dyrefôr og medisiner.
Borregård er verdens eneste produsent av tømmerbasert vanillin som brukes som erstatning for petrokjemisk fremstilt
vanillin og naturlig vanilje. 15 prosent av bedriftens omsetning kommer fra produkter de ikke hadde fem år tidligere, og det
investeres årlig 120 millioner kroner i forskning og utvikling. Bedriften mottar forskningsstøtte fra EU, Innovasjon Norge
og Forskningsrådet.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet
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Permisjon til
videreutdanning
Er du en av mange arbeidstakere som angrer på at du aldri fikk fullført utdanningen din, eller føler
du at tiden er inne for å skifte fagfelt, men trenger et år eller to på skolebenken for å realisere
drømmene dine?
Av: Anders Lindstrøm, leder av juridisk avdeling i Parat

Behovet for jobbtrygghet kan være
årsaken til at en del ikke tør å ta steget
fullt ut og realisere sine studiedrømmer.
Dette behøver ikke å være en hindring.
Du trenger ikke å si opp jobben for å ta
mer utdanning. Arbeidsmiljøloven har
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nemlig bestemmelser som gir deg en
lovfestet rett til utdanningspermisjon.
Utdanningspermisjon
Retten til utdanningspermisjon er en del
av kompetansereformen, eller det som

også kalles etter- og
videreutdanningsreformen. Reformen ble
gjennomført etter enighet mellom
regjeringen og partene i arbeidslivet og
formålet med reformen er å styrke det
generelle utdanningsnivået i samfunnet.

Samtidig skal arbeidslivet møte den
enkeltes behov for økt kompetanse og
omstilling. Retten til
utdanningspermisjon er et tilbud til
arbeidstakere som etter en tid i
arbeidslivet ønsker seg mer utdanning,
og det kan kreves permisjon for inntil tre
år.
Reglene om rett til permisjon har stor
praktisk betydning og jeg vil her se på de
viktigste rettighetene og pliktene, i
tillegg til å gi noen god råd.
Hvem har rett til permisjon?
Utgangspunktet er at alle arbeidstakere
har rett til utdanningspermisjon,
uavhengig av om de er offentlig eller
privat ansatte. Videre gjelder retten både
fast og midlertidige ansatte, og
deltidsansatte har samme rettigheter som
heltidsansatte.
Grunnvilkårene for utdanningspermisjon
For at en arbeidstaker skal har rett til
utdanningspermisjon, må visse vilkår
være oppfylt.
Søkeren har vært i arbeidslivet i minst tre
år, og må ha vært hos arbeidsgiveren som
det søkes permisjon fra, de siste to årene.
Søknaden må gjelde et organisert
utdanningstilbud. Begrepet «organisert
utdanningstilbud» skal tolkes slik at det
åpnes for fleksible løsninger hvor blant
annet fjernundervisning er omfattet.
Videre må utdanningen være yrkesrettet.
Med dette menes alle typer
arbeidsmarkedsrelatert etter- og
videreutdanning. Det er nok at
utdanningen er relevant for yrkeslivet
generelt. Det er med andre ord ikke et
krav at utdanningen har relevans i
forhold til stillingen det søkes permisjon
fra. Det innebærer for eksempel at en
økonomikonsulent i en avis vil kunne ha
krav på permisjon for å ta en kokke- eller
snekkerutdannelse. Kravet til
yrkesrelevans gjelder ikke utdanning på
grunnskole- eller videregående
opplæringsnivå.

Unntaket fra retten
Hovedregelen er altså at arbeidstaker har
rett til utdanningspermisjon. Unntaket
fra hovedregelen:
«når det vil være til hinder for
arbeidsgivers forsvarlige planlegging av
drift og personalplanlegging».
Når arbeidsgivere avslår søknader om
utdanningspermisjon, brukes denne
bestemmelsen ofte som grunnlag for
avslaget, og det argumenteres med
bemanningsproblemer og vanskeligheter
med å skaffe erstatter.

		 Arbeidstaker kan ikke ta
permisjon før arbeidsgiver har
fått anledning til å innrette seg
Det skal foretas en helhetlig avveiing av
arbeidstakers og arbeidsgivers interesser,
hvor en rekke momenter må tas med i
vurderingen. Blant annet legges det vekt
på virksomhetens størrelse, arbeidstakers
stilling (nøkkelperson eller ikke),
permisjonens lengde, konsekvensen av
permisjonen vurdert opp mot annet
fravær i virksomheten, virksomhetens
muligheter for å redusere ulempene og
om permisjonen kan tas på et senere
tidspunkt uten vesentlig ulempe for
arbeidstaker.
Tidspunkt for permisjon
Utgangspunktet er at arbeidstaker har
rett til permisjon fra det tidspunktet han
selv ønsker. En begrensning er at
arbeidstaker ikke kan kreve permisjon
når det er til hinder for arbeidsgivers
forsvarlige planlegging av drift og
personalplanlegging. Det innebærer at
arbeidstaker ikke kan ta permisjon før
arbeidsgiver har fått anledning til å
innrette seg, for eksempel ved å skaffe
vikar eller omdisponere andre ansatte.
Det må imidlertid forventes at
arbeidsgiver jobber aktivt for løse
bemanningsspørsmålet slik at retten til
permisjon kan benyttes.
Fremgangsmåten ved søknad
Dersom du ønsker å benytte deg av

retten til utdanningspermisjon, må du
varsle arbeidsgiver skriftlig.
Hvis arbeidsgiver mener at vilkårene for
permisjon ikke er oppfylt, skal han så
snart som mulig, og senest innen seks
måneder, gi arbeidstaker skriftlig
melding om dette. Ved søknad om
kortere studiepermisjon enn seks
måneder har arbeidsgiver kortere
svarfrister.
Rett til perioder med utdanningspermisjon
Du har ikke rett på ny
utdanningspermisjon før du har vært i
arbeid dobbelt så lenge som den tidligere
permisjonen varte. I tillegg må det ha
gått minst ett år siden den forrige
permisjonen begynte. Har du for
eksempel vært i permisjon i et halvt år,
må det ha gått ett år før du har rett til ny
permisjon. «Karantenetiden» på en
måned gjelder imidlertid ikke for kurs
som varer under en måned.
Rett til fri – men ingen lovfestet rett
til lønn
Loven gir rett til fri fra arbeidet, men
ikke rett til lønn. Med mindre det er
inngått tariffavtale eller særavtale/
individuell avtale om lønn under
permisjon, må livsoppholdet og
studiemateriell finansieres på andre
måter. Mest nærliggende er lån eller
stipend fra Statens lånekasse, eller
oppsparte midler.
Klageadgang og frister
Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver er
uenige om det foreligger rett til
utdanningspermisjon, kan hver av
partene bringe saken inn for
tvisteløsningsnemda. Saken må fremmes
så snart som mulig, og senest fire uker
etter at arbeidstaker har mottatt svar på
søknaden fra arbeidsgiver.
Råd til deg som søker permisjon
Sett deg godt inn i vilkårene for
permisjon før du søker. I og med at
retten kun er en rett til permisjon uten
lønn, er det lurt å avklare finansieringen
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før du søker. Sjekk om du kan få til en
avtale om hel, eller delvis finansiering fra
arbeidsgiver. Dette kan særlig være
aktuelt dersom etterutdanningen er
relevant for arbeidsgiver.
Søk om permisjonen så tidlig som mulig.
Arbeidsgivere som avslår søknaden om
permisjon, begrunner ofte avslaget i at
permisjonen vil være til hinder for
forsvarlig drift og personalplanlegging.
Dess tidligere du varsler om ønsket om
permisjon, jo bedre tid får arbeidsgiver
til å innrette seg. Har arbeidsgiver fått
varselet i god tid, tilsier dette at han
vanskeligere kan høres med at han ikke
får innrettet driften og planlagt
bemanningen.
Gjør deg flid med søknaden. Leverer du
en velbegrunnet og godt dokumentert

søknad er det mindre fare for at det
oppstår tvist om selve studiet fyller
vilkårene for permisjon.
Inngå skriftlig avtale om
vilkårene for permisjon, for
eksempel om permisjonen er
med lønn.
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Ikke oversitt klagefristen hvis du får
avslag. Fristen for å klage er så snart som
mulig, og senest fire uker etter at
arbeidsgivers svarfrist er utløpt. Dersom
du har behov for det, bistår Parat deg
med klagen.
Kilde: Arbeidstilsynet

Tvisteløsningsnemnda
Nemnda behandler tvister om utvidelse og reduksjon av stilling,
utdannings-, fødsels- og andre permisjoner etter loven. Nemda
behandler også saker som gjelder fleksibel arbeidstid, samt fritak
for natt-, overtids- og merarbeid.
Nemnda har tre faste medlemmer hvor arbeidsgiversiden, i form
av NHO, og arbeidstakersiden, gjennom LO, har oppnevnt en
hver. Leder, advokat Henning Harborg, er uavhengig av partene i
arbeidslivet. I tillegg innkalles representanter fra sakens berørte
bransje etter forslag fra partene i den aktuelle tvisten. Parats
advokat Vetle Rasmussen møter regelmessig i nemnda, da enten
som vara for det faste medlemmet, eller som særskilt oppnevnt
bransjemedlem i den aktuelle tvisten.
– Nemnda er et lavterskeltilbud som
fungerer godt og avlaster
domstolene for mange rettstvister.
Det er nok mange av sakene som
ikke ville blitt fremmet for de
alminnelige domstoler siden slike
søksmål naturlig nok er mer
omfattende og kostbare. Dette er en
god måte å løse saker som er av stor
betydning for den enkelte
arbeidstaker, sier Rasmussen.
Vetle Rasmussen er medlem av Tvisteløsningsnemda. Foto: Trygve Bergsland.
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		 Dess tidligere du
varsler om ønsket om permisjon, jo bedre tid får
arbeidsgiver til å innrette
seg.

Compendia
Reglene om utdanningspermisjon finner du i
arbeidsmiljøloven paragraf 12-11. Du kan også lese
mer om reglene ved å logge deg inn på www.parat.
com og slå opp i Compendia, en lovsamling og et
elektronisk oppslagsverk. Compendia gir deg raskt,
enkelt og med enkelt språk svar på dine spørsmål.
Compendia omfatter emnene arbeidsrett, folketrygd
og HMS, samt en del rettigheter i forbindelse med
arve- og familierett. Dette er et verktøy som leder
deg til essensen av all relevant kunnskap innen
personalrelaterte temaer. Du trenger ikke spesielle
juridiske eller personalfaglige forkunnskaper for å
bruke verktøyet.
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Trim på jobben
Det er mye du kan gjøre for å gi deg selv mer energi og få en bedre arbeidshverdag. Gode avkoblende
pauser, næringsrik mat og en bedre balanse i arbeidsmengden og oppgaver. I Veritas har de
pausegymnastikk hver dag.
Av: Hanne Borgen Vassnes, Foto: Erik M. Sundt

I sertifikatavdelingen hos Veritas utenfor
Oslo er det tid for dagens pausetrim. Hver
dag klokken halv to reiser de ansatte seg
opp, finner en plass på gulvet og tøyer og
bøyer. – Vi har høyt arbeidspress og blir
sittende mye foran PC-en. Folk begynte å få
plager med skulder, nakke og fikk musearm.
Vi fant ut at vi måtte gjøre noe, forteller
avdelingsleder Kjellaug Oppedal Hurlen.
Hun fikk en fysioterapeut til å sette opp et
treningsprogram hvor de bruker strikk og
deretter tøyer i armer og skuldre. Hver dag
er mellom fire og ti av de ansatte med på
trim i 15 minutter, og det har hatt god
effekt. – Før hadde vi en del sykefravær som
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var relatert til muskel- og skjelettplager,
mens nå er det nesten ingen som
sykemeldes på grunn av dette, forteller hun.
Pausegymnastikk kan altså være smart. I
tillegg til at du får blodsirkulasjonen i gang
og får strukket ut muskler og ledd, får du
koblet til andre deler av hjernen enn den du
bruker når du jobber. Det gjør at du kan
konsentrere deg bedre når du setter deg
tilbake på pulten.
Dette og mye annet kan du selv gjøre for å
få en bedre arbeidsdag. Direktør ved
Arbeidsmiljøsenteret, Kjetil A. Vedøy,
forteller deg hvordan:

Ta pauser:
Hjernen din fungerer ikke optimalt lenger
enn 45–50 minutter av gangen. Når du har
konsentrert deg med faglig arbeid i 45
minutter, begynner hjernen å bli sliten og
du mister konsentrasjonen. Ta en pause en
gang i timen. Gjør noe som kobler ut den
venstre hjernehalvdelen, som er den
rasjonelle, og kobler inn den høyre
hjernehalvdelen, som er den kunstneriske
og kreative. Ta deg en tur vekk fra
arbeidsplassen og snakk om løst og fast med
en kollega. Skravle litt når du henter deg
vann eller kaffe. Hør på musikk du liker
eller send en tekstmelding til noen du er
glad i. Da kobler du med en gang over på

andre tanker og følelser. Den venstre
hjernehalvdelen hviler. Du kan også spille et
spill på telefonen eller datamaskinen, eller
sjekke Facebook. Faren med det er at det
kan bli en altfor lang pause …
Mat
Du må ikke glemme å spise. Dagen starter
med en frokost, helst med både proteiner,
karbohydrater og fett. Gjerne med grovt
brød, egg og ost. Da holder du energien
lenger. En hvetebolle på toget på vei til
jobben, fungerer veldig dårlig. Den består av
bare raske karbohydrater (sukker og
hvetemel) som gjør at du får en veldig rask
blodsukkerstigning som synker igjen veldig
kjapt. Da blir du bare slapp. Spis jevnt
gjennom dagen, gjerne hver tredje time.
Lunsj midt på dagen: grove kornprodukter,
kjøtt eller fisk og grønnsaker.
Mellommåltid for eksempel klokken 10 og
klokken 15: frukt og nøtter, cottage cheese,
knekkebrød med skinke eller ost.
Pasta, boller, brus og wienerbrød fungerer
svært dårlig.
Beveg deg
I tillegg til at det er lurt å reise seg og gå en
liten tur vekk fra plassen for å koble av, er
det lurt å gå eller være i fysisk aktivitet minst
30 minutter hver dag. 30 minutter trening

på fritiden betyr mye for hvordan du yter på
jobben. Hjertet ditt får større kapasitet,
pulsen går ned og åndedrettet blir dypere og
bedre. Du får mer oksygen og kroppen
skiller ut flere avfallsstoffer. Du trenger ikke
å trene veldig hardt og mye for å oppnå en
positiv effekt. 30 minutter gange hver dag
gir store forbedringer.
Balanse mellom arbeid og hjem
Mange sliter med forventninger om å bruke
mer tid med familien sin og samtidig
forventninger om å jobbe mye. Det kan bli
en slitsom balansegang. Det er viktig å
avklare med sjefen din hvilke forventninger
han eller hun har til deg. Samtidig kan du

		 Du trenger ikke å trene
veldig hardt og mye for å oppnå
en positiv effekt.
snakke med familien din om hvilke
forventninger de har til deg. Kanskje kan
det bli lettere hvis du er tydelig overfor
begge parter. De fleste arbeidsgivere er
interessert i ansatte som ikke strekker
stikken for langt. Det er ikke sikkert sjefen
din stiller de samme kravene til deg som du
gjør til deg selv.

PAUSETRIM: 15 minutter hver dag gjør de ansatte i
sertifikatavdelingen i Veritas gymnastikk. Det er mye du også
kan gjøre for å få det bedre på jobben. (foto: Erik M. Sundt)

Stress
Definisjonen på stress er at du ikke mestrer.
Når du ikke klarer å sette grenser, når du
ikke rekker over alle arbeidsoppgavene, når
du ikke klarer å sove nok. Det handler ikke
objektivt sett om hvor mye du har å gjøre.
Noen kan yte veldig mye uten å bli stresset
så lenge de opplever mestring. Finn ut hva
som skal til for at du skal føle mestring. Det
kan være fysisk yteevne, nok søvn, å lære å
sette grenser eller å ta pauser. Tydelige tegn
på stress kan være at du blir kritisk og
gradvis får dårligere selvtillit. Du begynner å
tenke negativt om kolleger og situasjoner du
havner i, og sliter med å skille sak og person.
Kjenner du igjen slike signaler, må du
snakke med sjefen din. Vi yter ikke like godt
i alle perioder. Av og til må vi ta hensyn til
det kroppen forsøker å fortelle oss, og senke
kravene litt.
Vær en god kollega
Tre ting som betyr mye for at du skal ha det
bra på jobben er en god relasjon til sjefen
din, interessante og overkommelige
arbeidsoppgaver, og gode kolleger. For at du
skal få gode kolleger kan det være en fordel å
starte med å være en selv. Vis hvem du er og
del av deg selv. Mange kan tenke at man
ikke skal vise sine svake sider, men det å vise
hvem man er på godt og vondt gjør at du
knyttes tettere til andre mennesker. Det gjør
andre trygge.

Kjellaug Oppedal Hurlen gir de ansatte i Veritas
15 minutter pausetrim hver dag.
Foto: Erik M. Sundt.
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Vegvesenet

som arbeidsplass
Statens vegvesen er underlagt Samferdselsdepartementet og har
ansvar for alt tilsyn med kjøretøyer og trafikanter. Etaten består
av Vegdirektoratet, fem regionvegkontorer og 20 vegavdelinger.
Innen hver vegavdeling er det flere trafikkstasjoner.
Av: Trygve Bergsland

Etaten, som huser Parat-medlemmer
fordelt over hele landet, drifter også
motorvogn- og førerkortregisteret Autosys
og registreringssystemet Autoreg.
Regionavdelingene er inndelt på samme
måte som helseforetakene, og i region øst
ligger Risløkka trafikkstasjon med 110 ansatte.
Landets største
Tillitsvalgt på Risløkka er Odd Kjetil
Smådahl.
– Denne trafikkstasjonen dekker Oslo i
tillegg til Asker og Bærum og er landets
største trafikkstasjon. I vårt distrikt er det
registrert 996 500 kjøretøy som
inkluderer MC, moped, traktorer og
annen motorredskap. Her på Risløkka
betjener vi årlig 150 000 mennesker, i
tillegg tar trafikkstasjonen på Billingstad
seg av 85 000 hvert år, sier Smådahl.

Inspektør Fredrik Münster-Mohn
kontrollerer bilen til Gunnar
Jacobsen. Den skal få baksete og
bygges om fra varebil til personbil.

De fleste som trenger hjelp med
omregistrering, kontroll av kjøretøy eller
annet, får ordnet dette på trafikkstasjonen.
– Selv er jeg fast stasjonert på kontoret,
men aksjon skolevei og kontroll av
bilbeltebruken går på rundgang av oss
ansatte på stasjonen og ikke av utegruppa, som har andre oppgaver.
Bilbeltekontroll er for øvrig noe vi
gjennomfører ukentlig. Vi har to
kontrollstasjoner ute langs veiene,

Støkken og Taraldsrud. Her kan vi
gjennomføre vektkontroller, bremseprøver
og vi har godt med kontorer og stor
parkeringsplass.

		 Vi finner mange uregelmessigheter på denne typen
kontroller som godt kunne vært
gjennomført oftere.
Godt utstyrt for store kontroller
Utekontroller gjennomføres ofte sammen
med politi og tollvesen, der også
narkohund ifølge Smådahl ofte er med.
– Vi finner mange uregelmessigheter på
denne typen kontroller som godt kunne
vært gjennomført oftere.
Kameragjenkjenning på bilskiltene har
gitt oss en enklere hverdag, der vi
automatisk får sjekket om det er grunnlag
for avskilting i forhold til hva som er
registrert i Motorvognregisteret. Dette
gjennomføres langs veien i forkant av vår
kontrollpost og skjer i løpet av sekunder.
Oppfinnelsen er norsk og det er en ansatt
i vegvesenet som er oppfinneren av
systemet. Det hender også at vi har med
oss tollvesenets store skanner for tunge
kjøretøy, der vi enkelt kan avsløre ulovlig
last.
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Alle som er ute på kontroller er pålagt å bruke
stikkvest, og Smådahl har ikke den minste vesten
i etaten.

Biler som har vært innblandet i dødsulykker eller
andre alvorlige ulykker, blir brakt inn hit for å
sjekke teknisk stand.

Omtrent 2500 brukte skilter på lager. Skilter som er inndratt av politi eller tollvesen, eller skilter
bileierne selv har levert inn. Skiltene oppbevares i seks måneder før de makuleres.

Trafikkstasjonene har ansvar for alt som
berører sikkerhet av bil og bilfører og
Vegdirektoratet stiller strenge krav til hvor
mange kontroller som skal gjennomføres
årlig
– hyppige og gode kontroller redder liv.
Myndighetene har en nullvisjon på antall
drepte i trafikken. Vi vil nok ikke oppnå
dette, men det har vært en kraftig
reduksjon i antall trafikkdrepte og tallene
viser at vi er på rett vei.

skal sjekkes på en personbil. På tyngre
kjøretøy er det enda flere.

Periodisk kjøretøykontroll ble innført i
1998.
– I snitt har vi en gammel bilpark i Norge
sammenlignet med mange andre land, og
vi får stadig nye EU-direktiv som gir mye
detaljstyring. I dag er det 68 punkter som
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For bestilling av time til kontroll ved
Risløkka trafikkstasjon er ventetiden fire til
seks uker frem i tid.

		
De fleste oppfører seg
ordentlig og består førerprøven,
men dessverre er det stadig noen
som jukser.
– Ved kjøretøykontroll kan man bestille
time, men de som har det travelt kan
benytte vår dropp-inn-løsning der du stiller
deg i kø og kommer inn i løpet av dagen.
Dette kan gjelde slikt som godkjenning av

ombygging, mangler eller import av biler.
Vi har også ansvaret for å ADR-godkjenne
og kontrollere kjøretøy som transporterer
farlig gods. Da sjekkes tanker, brannteknisk
utstyr, verneutstyr, om det er lekkasjer i
tanker eller slanger og om bilen er korrekt
merket, sier Smådahl.
Førerprøven på bil, lastebil og MC
Edel Rekkbø er sensor på motorsykkel og
uteksaminerer omtrent fem elever om
dagen og har nettopp godkjent prøven til
Tahir Iqbal.
– Jeg har kjørt mye bil hjemme i Pakistan
og trent litt på motorsykkel. I Norge har
jeg tatt 20 kjøretimer pluss de fire
obligatoriske timene med sikkerhetskurs,
sier Iqbal.

En rekke nye biler står klar for registrering.

Tore Brevad er trafikklærer ved Storo Trafikkskole og benytter Risløkka trafikkstasjon
som treningsområde for sine elever.

Manoj Kaushal er sensor på teorien til
førerprøven og tar mange i juks.
– De fleste oppfører seg ordentlig og
består førerprøven, men dessverre er det
stadig noen som jukser. Denne uken har
vi tatt noen som benyttet Bluetooth på
øret og noen med jukselapper. De som
trenger ordbok låner det av oss, det er ofte
for mange notater i egne bøker, sier
Kaushal, som forteller at det på en normal
dag er 70 til 80 stykker som går opp til
teoriprøven. På fredager er det enda flere.
Ulykkesberedskap
Smådahl forteller at de har en
døgnbemannet beredskapsgruppe som
rykker ut ved større ulykker i trafikken.
– Biler som har vært innblandet i

Statskassa. Passer denne bak i bilen sparer du mye avgifter til
staten.

dødsulykker eller andre alvorlige ulykker,
blir brakt inn hit for å sjekke teknisk
stand og er en del av grunnlaget for
etterforskningen politiet gjør i slike saker.
Vegvesenet fikk ikke felles landsdekkende
system før i 2012.
– Det er fortsatt mye manuelt arbeid og vi
registrerer på nytt de skjemaene kundene
har fylt ut på forhånd. Hver dag har vi
noen hundre omregistreringer av biler,
men mye vil bli endret i tiden fremover
ved at publikum selv kan fylle ut
skjemaene på våre websider. I 2017 skal
dette være oppe å gå i forhold til både
eierskifte og vognkort, sier Smådahl.

Fakta

Statens vegvesen er underlagt
Samferdselsdepartementet, men
regionvegkontorene er underlagt
fylkeskommunene i spørsmål om
fylkesveier.
Produksjonsvirksomheten i Statens
vegvesen ble i 2003 skilt ut i det
statlige aksjeselskapet Mesta.
Hvert år arrangerer Staten vegvesen
«Vakre vegers pris». Statens vegvesen
gir ut etat-avisen Vegen og Vi.
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SPØRSMÅL OG SVAR

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

Thore Eithun Helland
Advokat

Lars Petter Larsen
Forhandler

Eva Borhaug
Advokat

Katrine Andresen Roald
Advokatfullmektig

Victoria Krefting
Forhandler

Annbjørg Nærdal
Advokatfullmektig

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

Rett til pause ved overtid
Jeg jobber i en bedrift i privat sektor og
lurer på om jeg har rett på spisepause før
overtidsarbeidet starter?
Nora
Svar:
Dette spørsmålet reguleres av
arbeidsmiljøloven. Når du skal arbeide mer
enn to timer utover alminnelig arbeidstid
(ni timer), skal du gis en pause på minst en
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halv time (les: den siste halvtimen før
normalarbeidsdagen er over). Pausen
godtgjøres med ordinær lønn. Om pausen
legges etter normalarbeidsdagen er over, skal
den godtgjøres med overtidstillegg. Flere
tariffavtaler kan ha egne bestemmelser om
lavere alminnelig arbeidstid, høyere
overtidstillegg og bestemmelser som gir rett
til matpenger dersom bedriften selv ikke
serverer mat.
Lars-Petter

Forlenget prøvetid
Jeg gikk ut i fødselspermisjon mens jeg
ennå hadde en måned igjen av prøvetiden
min. Nå skal jeg tilbake til jobb og
arbeidsgiver mener jeg må begynne
prøvetiden på nytt. Har de lov til dette?
Lucas
Svar:
Vilkårene for en eventuell forlenging av
prøvetid er beskrevet i arbeidsmiljøloven.

Der arbeidstaker har vært fraværende fra
arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver
forlenge den avtalte prøvetiden med en
periode som tilsvarer lengden av fraværet. En
slik forlengelse kan imidlertid bare skje
dersom det er informert om det i
arbeidskontrakten. I tillegg må arbeidsgiver
skriftlig orientere arbeidstaker om
forlengelsen før den opprinnelige prøvetiden
utløper. Det er derfor for sent hvis
arbeidsgiver kommer nå, når du skal tilbake
til arbeid etter mange måneder i permisjon,
og sier at prøvetiden skal forlenges.
Arbeidsgiver kan uansett aldri kreve at
prøvetiden skal begynne på nytt.
Annbjørg
Arv og arveavgift
Jeg skal snart flytte på sykehjem på grunn
av skrantende helse. I den forbindelse vil
jeg overføre villaen til min eldste sønn. Jeg
har tre sønner. Han som skal overta huset
må betale ut de to andre. Hvordan skal
dette gjøres? Hva må de betale i arveavgift
til staten?
Mathias
Svar:
Først bør eiendommen takseres. Taksten
sendes til Kartverket for tinglysing sammen
med et skjøte og en kjøpekontrakt. Din
eldste sønn overfører to tredjedeler av den
takserte verdien til dine to andre sønner. En
tredjedel av verdien på boligen får han som
forskudd på arv. De to andre får hver sin
sum som forskudd. Barna må sende skjema
om forskudd på arv til skattekontoret, som
regner ut arveavgiften for hver enkelt. Først
trekkes det et fribeløp på 470 000 kroner.
Deretter betales det avgift på seks prosent av
de neste 330 000 kronene. Av det
overskytende betales det ti prosent i avgift.
Skjemaet om melding om arv finnes på
hjemmesidene til skatteetaten, www.
skatteetaten.no. Skjøte finner du på www.
statkart.no. Utkast til kjøpekontrakt finner
du på www.forbrukerrådet.no.
Thore

Oppsigelse grunnet sykdom
Kan jeg bli sagt opp fordi jeg er
sykemeldt?
Jeanette
Svar:
Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det
første året man er sykemeldt. Dersom en
arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år,
gjelder vanlige regler om saklig grunn til
oppsigelse. For at dette skal være tilfelle må
arbeidsgiver dokumentere at tilrettelegging
og
omplassering har vært vurdert, i tillegg til
hvor sannsynlig det er at du vil komme
tilbake til arbeid. Dersom det er uavklart
om du kan komme tilbake i arbeid, må
arbeidsgiver begrunne en eventuell oppsigelse
med at dette er nødvendig for virksomhetens
forsvarlige drift. Dersom du har hatt svært
mange korte sykefravær over en lengre
periode, vil tilsvarende vurderinger foretas
etter ett år. Skulle du motta en oppsigelse er
det viktig at du raskt tar kontakt med Parats
advokater.
Katrine
Fristilt ved omorganisering
Jeg jobber i en bedrift som skal
omorganisere og har fått beskjed om at
jeg vil bli fristilt og må søke på de ledige
stillingene som arbeidsgiver lyser ut, blant
annet min egen stilling. Er dette lov?
Alexander
Svar:
Utgangspunktet er klart: fristilling av
arbeidstakere er ikke en korrekt
fremgangsmåte når man skal omorganisere
og definere overtallige i bedriften.
Arbeidsgiver plikter å foreta en utvelgelse av
de aktuelle arbeidstakerne som har krav
(rettskrav) på stillinger etter konkrete
utvelgelseskriterier (vanligvis ansiennitet,
kompetanse og sosiale forhold). Dersom det
er overtallige etter dette, har arbeidsgiver
plikt til å finne annet passende arbeid i
bedriften. Hvis det ikke er mulig, vil

oppsigelse være siste utvei. En fristilling av
arbeidstaker(e) vil forårsake usikkerhet, og
at aktivitetsplikten overføres til arbeidstaker
ved at de selv aktivt må søke ledige stillinger
i bedriften. Dette er arbeidsgivers ansvar og
han plikter å sørge for at slike
omorganiseringer, spesielt de som innebærer
overtallige og oppsigelser, foregår på en mest
mulig forsvarlig og smidig måte.
Eva Borhaug
Prøvetid ved ny stilling i staten
Jeg er ansatt i en statlig etat og har fått
tilbud om en ny stilling i en annen statlig
virksomhet. Jeg har fullført prøvetiden i
den gamle stillingen min, får jeg ny
prøvetid i den nye stillingen da?
Emma
Svar:
Hovedregelen er at det ikke skal gjelde noen
ny prøvetid når du går direkte fra en
statsstilling til en annen, men dersom den
nye stillingen er av en «annen art» enn den
gamle, kan du likevel ilegges ny prøvetid. At
stillingen er av en «annen art» vil si at den
nye stillingen krever andre kvalifikasjoner
enn den gamle, slik at arbeidsgiver har et
behov for å prøve ut om du er egnet for den
nye stillingen. Dette kan for eksempel være
aktuelt dersom du går fra en
saksbehandlerstilling til en lederstilling, ved
overgang fra et saksområde til et vesentlig
annet saksområde eller dersom stillingen
krever særlige personlige egenskaper som det
ikke var mulig å prøve ut i den gamle
stillingen.
Victoria
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PARAT KRYSSORD

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr. 2 – 2013 var: «PARAT MOT SLAVEKONTRAKTER I RYANAIR»
De tre heldige vinnerne er: HELGE VEGGE NIELSEN, Haugesund, WENCHE EDVARDSEN, Trondheim og SIGNE K. SVENDSEN, Asker.
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 3/2013»
Premie: Karaffelsett fra Sagaform. Leveres i gave eske som inneholder karaffel til: Rødvin,
hvitvin/ vann, olje og eddik (se foto).
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Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 27.9.2013.

Løsning:
Navn:
Adresse:

PARAT HJERNETRIM

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

Lett

Middels

Ekspert

KRYSS
OG TVERS:
Under står oppført en liste med 31 sportsgrener.
Hvilken gren står IKKE i diagrammet?
Dette ordet er oppgavens løsning.

BAMINTON
BANDY
BILCROSS
BOKSING
BOWLING
BRYTING
CRICKET
CURLING
DISCOS
FEKTING
FOTBALL
GOLF
ISHOCKEY
JIUJITSU
JUDO
KAPPGANG

B
A
B
B
R
B
D
1

E
G
L
R
A
U
E
2

R
A
E
E
N
R
M
N3

A
D
N
D
D
A
A
4

K
U
D
A
I
R
R
5

I
N
A
G
L
V
E
6

KARATE
ORIENTERING
PADLING
POLO
RALLYCROSS
ROING
RUGBY
SKISKYTING
SKØYTER
SLALÅM
SYKLING
TENNIS
TRESTEG
TURN
VOLLEYBALL

ANAGRAMKRYSS:

1
7

N

3
4

Til venstre for skillestreken er løsningsordene og her er bokstavene stokket om
i anagrammer. Finn ut hvilke ord det er snakk om og skriv dem inn i feltet til
høyre (kun vannrett.) En bokstav står riktig plassert allerede. Når du er ferdig
stokker du om på bokstavene som er nummerert. Dette er løsnings-ordet som
kan skrives inn i feltet nedenfor.Stikkord for løsningsordet er et dyr.

6
5
2

7

B E R A K I B A K E R I
A G A D U N U G A N D A
B L E N D A B L A N D E

Parats treningsside med hjernetrim

Sender du oss løsningen på alle oppgavene på denne siden er du med på
trekningen av en Parat trillekoffert.
Frist for å sende inn løsningen er 27.9.2013.
Vi trekker ut tre vinnere hver gang. Send løsningen til redaksjonen,
enten på e-post til trygve.bergsland@parat.com, eller ordinær post til:
Parat, Postboks 9029, Grønland, 0133 Oslo. Husk å merke e-posten/
konvolutten «Hjernetrim 3/2013»
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Nyansettelse
i Tønsberg
Unn Kristin Johnsen er
ansatt som rådgiver ved
Parats regionkontor i
Tønsberg. Hun er 40 år
og bor på Tjøme, har
bakgrunn fra finans og
forsikringsbransjen og kommer fra
Storebrand Livsforsikring.

Søknadsfristen for
utdanningsstipend
Hovedstyret har bevilget 600 000 kroner til Parats utdanningsstipend. Stipend kan
søkes av alle medlemmer som tar utdanning samtidig med at de er i jobb og betaler
ordinær kontingent, medlemmer som har utdanningspermisjon og medlemmer
som er permittert eller arbeidsledige. Forutsetningen er at du har vært medlem av
Parat i minst et år før utdanningen påbegynnes.
Stipend kan dekke inntil 75 prosent av direkte kostnader til læremateriell, kurseller studieavgifter og eksamensavgifter. Det kan utbetales inntil 20 000 kroner
årlig for videregående, fagskole, høgskole og universitet og inntil 5 000 kroner for
øvrig etter- og videreutdanning. Søknadsfrist er 1. oktober.

Norges Vels medalje til Per Jostein Ekre

Vegard Einan overrakte tirsdag Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste til
Parats forbundsadvokat, Per Jostein Ekre. Han har vært ansatt i Parat, tidligere
Prifo, i mer enn 30 år og er en hedersbevisning og et bevis på mottakerens innsats
og betydning i organisasjonen.
I statuttene for medaljen går det frem at mottakeren må ha bidratt med 30 års
innsats for samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen i Det Kongelige
Selskap for Norges Vel og ble innstiftet i 1888.
Medaljen er preget i sølv med et
nasjonalfarget bånd på grønn bunn. På
forsiden har den en sittende kvinnefigur
som overrekker en laurbærkrans. På
baksiden er det inngravert mottakerens
navn og årstallet for tildeling. I tillegg
til medaljen følger et diplom og et
jakkemerke.
Parat gratulerer med et velfortjent
hedersbevis.
Vegard Einan overrekker Norges Vels medalje til
Per Jostein Ekre. Foto: Trygve Bergsland.
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Arbeidet til Unn Kristin vil være å veilede og
bistå tillitsvalgte, arrangere medlemsmøter,
verveaktiviteter og hjelpe medlemmer i
forhandlinger med arbeidsgiver. Hun har
utdannelse fra Høyskolen i Akershus og
Handelshøyskolen BI.

Nye ververegler
Når du verver nye medlemmer i Parat får du
vervepoeng som kan benyttes til å kjøpe varer i
Parat-butikken.
• Alle som verver nye medlemmer til Parat får
ett vervepoeng for hvert nytt medlem.
• Vervepoengene er tilgjengelig fra det tidspunkt
det nye medlemmet har betalt den første
kontingenten.
• Vervepoengene forfaller 31. desember året etter
opptjening.
• Uttak av vervepoeng for mer enn 4000 kroner
per år er skattepliktig for den som mottar
vervepremier. Skattlegging kan unngås ved å ta
ut poengene etter hvert.
• Ved utmelding må
opparbeidede vervepoeng brukes innen
medlemskapet
utløper.

Reise- og avbestillingsforsikring
Betaler du minst 50 prosent av reisen med YS Medlemskort/MasterCard, har du nå
gratis reise- og avbestillingsforsikring. Forsikringen omfatter i tillegg til kortinnehaver,
også faste husstandsmedlemmer (barn under 21 år) eller inntil tre medreisende.
Forsikringen gjelder fra 1. mai 2013.
Husk samtidig at medlemskapet gir gunstige forsikringer i Gjensidige Forsikring og lav
rente på boliglån i Gjensidige Bank. Du kan leie rimelig bil hos Avis, eller bo billig på
Nordic Choice Hotels. Drivstoffrabatt får du av ESSO og rabatt på strøm fra
Gudbrandsdal Energi. Telenor gir rabatt på tellerskritt for alle Parat og YS-medlemmer.

Parats regions utvalg (RU)
RU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett,
E-post: Svanhild.meirud@domstol.no
Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no
Liv Hanne Wist, Studentsamskipnaden i Tromsø
E-post: liv.wist@sito.uit.no
Bård Arntsen, Bodin Videregående skole
E-post: barbodin@nfk.no
Laila Volden Baraa, Widerøe ASA - Kabin - Torp
E-post: lvbaraa@online.no
RU region Midt:
Jannike Hanssen, Statens vegvesen,
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no
Siri Stinessen Finseth, Sykehuset Namsos,
E-post Siri.Finseth@helse-nordtrondelag.no
Jon Albin Blom, Adresseavisen telefontjenester
E-post: jon.blom@telefontjenester.no
Wenche Husby, Skaun Tannklinikk
E-post: wenche.husby@stfk.no
Terje Hoel, NAF senteret Ålesund
E-post: terje.hoel@naf.no
Anne Ingrid Haukø, Sykehuset i Namsos,
E-post: anningrid.hauko@hnt.no.
RU region Øst:
(Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus):
Anne Lunderbye Wang, NAV Drift og utvikling
E-post: Anne.lunderbye.wang@nav.no.
Ole Martin Nodenes, Universitetet i Oslo
E-post: o.m.nodenes@usit.uio.no

Hilde Bjørklund, Cappelen Damm
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no.
Bente Ørberg, SAS
E-post: bente.orberg@sas.no.
DavidPearson,OsloUniversitetssykehus HF
- Rikshospitalet
E-post: david.pearson@rikshospitalet.no.
RU region Vest:
Rune Skaar, Bergen Kommune,
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no
May-Britt Rød, Norges Handelsehøyskole
E-post: may-britt.rod@nhh.no
Raymond Log Bjørvik, Edda Distribusjon
E-post: raymond.log.bjorvik@diivest.no
Irene Beyer, Stiftelsen Akvariet, Bergen,
E-post: beyer.irene@gmail.com
Gro Nondal Buvik, NAV Sogndal arbeid,
E-post: gro.nondal.buvik@nav.no
RU region Sør:
Pål Hermann Seivaag, NAV
E-post: paal.hermann.seivaag@nav.no
Mari-Ann Bakkelund, Kongsberg kommune,
E-post: mariann.bakkelund@kongsberg.
kommune.no
Nina Ødegård, Høgskolen i Buskerud,
E-post: nina.odegard@hibu.no.
Mona Steffensen, Byggmaker,
E-post: mona.steffensen@carlsenfritzoe.no.
Alrek Vedeler, Tønsbergs Blad,
E-post: alrek.k.vedeler@tb.no.
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Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Ikke la YS Innbo
gå deg hus forbi
85 000

medlemme r har
kjøpt YS Innbo!

YS Innbo er Gjensidiges beste innboforsikring og blant markedets aller rimeligste. Gjør du boligen
tryggere kan du få enda lavere pris. Og du, ID-tyverisikring er selvsagt inkludert i YS Innbo.

Bestill YS Innbo på telefon 03100 eller på gjensidige.no/ys.

