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Debatt eller dialog
Mange vil sette likhetstegn mellom debatt
og dialog, men dessverre er det ikke slik.
Kathrine Aspaas i Aftenposten og Eva
Grinde i Dagens Næringsliv har begge
skrevet noen interessante betraktninger
rundt dette.
Generelt virker samfunnet vi lever i å være
preget av en debattkultur der debattantene
forsvarer egne standpunkter fremfor å lytte
til hva den andre faktisk sier, eller forstå
hva den andre mener. Aspaas trekker frem
eksemplet med den russiske oligarken og
mediemogulen Aleksander Lebedev som
nylig gjøv løs på en meddebattant og slo
ham rett i bakken under en direktesendt
TV-debatt om økonomi. Tørt kommenterer hun at dette er svært god underholdning, men fantastisk dårlig debattkultur.
Vi har nettopp avsluttet kommune- og fylkestingsvalg, og til tross for en mer dempet
debattform etter 22. juli, er det vanskelig å
se at politikerne vi omgir oss med lytter
spesielt godt til hva de andre sier. Noen
mener den politiske valgkampen fremstår
som kjedelig, noe som kan bety at vi
ønsker oss mer action og gjerne noen harde
personangrep. Vi behandler på denne
måten debatten som et spill eller en idrettsgren. Målet er å vinne debatten, ikke forstå

utgis av:

Parat
- en arbeidstakerorganisasjon i YS

Seniorrådgiver ved Nansenskolen, Steinar
Bryn, har en god formulering på dette:
«Det er ikke nok å ha rett: Alle mener de
har rett, derfor finnes det så mange konflikter.» Dialog er en samtale mellom mennesker med et mål om å forstå, og ikke å
forandre, den andre. Det er ikke bare å
snakke i vei. Det å lytte er like viktig som å
snakke. Det er altså ikke snakk om å legge
alle konflikter døde, men å drive nysgjerrig
utforskning av andres synspunkter.
Uten dialog går vi glipp av virkelig innsikt
og dyp forståelse. Innvendingen kan være
at det å forstå enhver meddebattant tar altfor mye tid og er bortkastet på grunn av
hans eller hennes idiotiske meninger. I en
debatt er det posisjonering, aggressive forsøk på overbevisning, vinnere og tapere. I
dialogen er det åpenhet, bevegelse og vilje
til å forstå motparten.

arbeid rundt nettopp den vanskelige dialogen mellom mennesker.
Psykolog Thomas Nesset Midelfart i
Performance Group har sammen med
Henning Bang ved Universitetet i Oslo
forsket på dialog og effektivitet i ledergrupper. Studien viser klare fordeler med såkalt
dialogisk kommunikasjon. Forskerne har
funnet tre typer resultater utover et generelt lavere konfliktnivå: Merverdi for
bedriften, økt samarbeidsevne blant gruppens medlemmer og økt opplevelse av tilfredshet og læring.
– De som er gode på dialog skaper markant bedre resultater enn de som ikke er så
gode på det, sier Midelfart til Eva Grinde.
Aspaas siterer i sin kommentar Albert
Einstein, som har sagt at «enhver intelligent idiot kan gjøre verden mer komplisert
og mer voldelig …»

Dialog er å lytte til konkurrerende sannhetsbeskrivelser. Det krever mot, og det tar
tid, sier Steinar Bryn, som for øvrig ble
nominert til Nobels fredspris i 2009 for sitt
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hvorfor den andre tror på sine argumenter.
Mange diskusjoner og debatter fremstår
derfor som meningsløse fordi folk snakker
mot hverandre og ikke med hverandre.
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Trykksak

Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
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Alder og mulighet for å
jobbe lenger
Staten ønsker deg lenger i jobb, men
du får ikke medhold i retten om du
ønsker å bli stående i jobb etter oppnådd
pensjonsalder. Side 12

Oppsagt ved hjelp av ulovlig overvåking
Ny rettspraksis bekymrer i forhold til arbeidsgivers bruk av ulovlig ervervede
personopplysninger. Side 27

Portrett:

22. juli
Enkelte Parat-medlemmer var i regjerings
kvartalet da bomben gikk av 22. juli.
Side 16

Anneli Nyberg
Anneli har vokst opp uten
veiforbindelse og livnært
seg på jakt og fiske. Side 8

Vervekampanje 2011
Parat ønsker seg flere medlemmer. Går du
med ideer, tanker eller planer for vekst og
rekruttering får du nå mulighet til å bidra..
Side 38
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SMÅSTOFF

Mer enn lønnskostnaden
Nå bør vel fokuset være på hvor mye en bedrift vil tjene på å ha deg ansatt, men Dine
Penger har lansert en ansettelseskalkulator på sine nettsider, som forteller hvor mye
du koster din egen bedrift i året. Eksempelvis vil du komme til å koste bedriften 150
000 kroner hvis du har en lønn på 420 000 kroner og de andre forutsetningene er
standardiserte.

Inkluderende
arbeidsliv på nett
Nå lanserer partene i IA-avtalen inkluderende.no - et nettsted for opplæring
av ledere og tillitsvalgte i inkluderende
arbeidsliv. Her vil man også finne
«Inkluderende?» som er en serie med
korte og interaktive filmer til inspirasjon og refleksjon.

Kalkulatoren regner ut kostnaden i 2011.
Kalkulatoren beregner feriepenger og arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften avhenger av
avgiftssone og type næring. Kalkulatoren regner automatisk riktig arbeidsgiveravgift som
gjelder i din kommune og for din næring.
Kilde: dinepenger.no

Valg av verneombud
Arbeidsmiljølovens paragraf seks beskriver plikten vår til å velge verneombud. Alle bedrifter
skal velge verneombud, med unntak av bedrifter
med færre en ti ansatte, der kan man ha en
skriftlig avtale om ikke å ha verneombud.

De interaktive filmene er lagt opp til
å kunne brukes i grupper på arbeidsplasse.
Kilde: Regjeringen.no / inkluderende.no

Valget av verneombud skal være en demokratisk prosess hvor det er en avstemming
blant aktuelle kandidater. Det hender at arbeidsgiver spør den de ønsker skal være
verneombud, eller pålegger noen å være verneombud. Den lokale fagforening har imidlertid rett til å utpeke verneombud, og blir ikke dette gjort, bør arbeidstakerne i en organisasjon velge verneombud. Arbeidsgiver kan ikke motsette seg arbeidstakernes valg.
Det skal informeres på arbeidsplassen om hvem som er valgt til verneombud.
Kilde: utvikling.org

Høy valgdeltagelse blant de unge
Den samlede valgdeltakelsen økte kun med 1,2 prosentpoeng siden forrige kommunevalg, men valgdeltakelsen var god blant de yngste velgerne i de 20 forsøkskommunene der 16- og 17-åringene hadde stemmerett.
I de tre siste kommunevalgene har rundt 33 prosent av førstegangsvelgerne i Norge
stemt. I år stemte i gjennomsnitt 57,3 prosent av 16- og 17-åringene i kommunene
som deltok i forsøket, men det er store variasjoner i de 20 kommunene: I Luster og
Marker valgte 82,2 og 73,2 prosent av de yngste velgerne å bruke stemmeretten,
mens i Grimstad og Hammerfest valgte henholdsvis 45,3 og 44,8 prosent i denne
gruppen å stemme.
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Følg bagasjen med
mobilen
IT-firmaet Amadeus og teknologiselskapet SITA er i ferd med å utvikle en
teknologi som gjør det mulig for flypassasjerer å følge sin egen bagasje på telefonen
fra den sjekkes inn og frem til den dukker
opp på bagasjebåndet i ankomsthallen.
De to selskapene håper å ha den nye
teknologien klar på 54 flyplasser verden
over neste år. Målet er å redusere antallet bagasje som enten forsvinner eller
blir forsinket. I fjor skjedde det hele 29
millioner ganger verden rundt. SITA
har allerede et system som blir brukt av
omtrent 500 flyselskaper og 200 flyplasser over hele verden, men det nye er at
også passasjerene selv kan holde øye med
hvor bagasjen deres befinner seg.
Kilde: amadeus.com

Økofunn.no
Oikos – Økologisk Norge
har utviklet økofunn.no,
som er er en nettbasert
markedsplass for alle som driver økologisk
landbruk. Her er det lagt til rette for kjøp
og salg av fôr, gjødsel, dyr, redskaper og
arbeidskraft. Her kan økologisk bønder
selv legge inn rubrikkannonser, og tilby
eller etterspørre varer og tjenester, etter
samme modell som er kjent fra Finn.no.
Hvert år blir det satt av midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk
over jordbruksoppgjøret. For både 2011
og 2012 er det avsatt 44 millioner kroner.
Regjeringens mål er at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være
økologisk i 2020.

Børre Pettersen og Atle Sønsteli Johansen

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern
Arbeidsmiljøloven
Dette skal være en lettfattelig og nyttig kommentar
utgave til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillings
vern. Boka inneholder henvisninger til sentrale dommer,
og skal være et oppslagsverk for arbeidstakere, tillits
valgte, verneombud og bedriftsledere. Etter hver
paragraf følger det kommentarer utarbeidet av for
fatterne. Det er også utarbeidet et stikkordsregister til
boka. Lovteksten er à jour pr 1. juli 2011.
Forlag: Gyldendal

Ole Christer Finset Lund

Senk stresset i familielivet
Har du barn kan boken, ved hjelp av praktiske øvelser,
illustrasjoner og nedlastbare lydfiler hjelpe deg med en
reise mot et roligere og mer tilstedeværende familieliv.
Senk stresset i familielivet inneholder en verktøykasse
med foreldreteknikker rettet mot problemer knyttet til
søvn, trass, måltider, grensesetting, stressmestring og
utvikling av selvfølelse.
Boka følger trebarnsfamilien Anker. Familien fungerer
som en rød tråd gjennom eksemplene i boka, og
illustrerer hvordan man håndterer foreldrerollen og
overkommer hindringer. Boka er skrevet som
selvhjelpsbok for foreldre med barn i alderen 0-15 år.
Jonas Eriksen

Krise- og beredskapsledelse Teamtrening
Krise- og beredskapsledelse presenterer en struktur som
kan brukes til systematisk trening av krise- og
beredskapsteam. Boken presenterer strategier og
metoder som kan anvendes for å lære ferdigheter og
holdninger. Målgruppen er personer som arbeider i
team, eller med teamutvikling, innen krise- og
ulykkeshåndtering. Det kan være team i militæret,
industriberedskap, privat kriseledelse, offentlige
nødetater, hjelpeorganisasjoner, statlig, fylkeskommunal
og kommunal kriseledelse.
Forlag: Cappelen Damm Akademiske
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Høy nett-hastighet
Ny rapport fra Nexia viser at tilbudet av høyhastighetsbredbånd stadig forbedres her i landet, selv om omtrent 7000 husstander i Norge helt mangler et bredbåndstilbud, og sannsynligvis ikke vil få det i nær fremtid, på grunn av de store kostnadene.
I 2011 kan 94 prosent av befolkningen kjøpe bredbånd med nedlastningshastighet på minimum 4 Mbit/s. 67 prosent har tilgang på 25 Mbit/s båndbredde og 41 prosent har tilgang
til 50 Mbit/s båndbredde. 99,7 prosent har tilgang til den laveste bredbåndshastigheten som
er inkludert i undersøkelsen, 0,64 Mbit/s. Fornyingsdepartementet har etablert en støtteordning for bredbåndsutbygging med en ramme på 15 millioner kroner.

Øye for detaljer

Biorest fra
matavfall
Det er klima- og ressursmessige gevinster ved å gjenvinne
matavfall i biogassanlegg. Telemarksforskning dokumenterer
i en ny rapport at bioresten kan
erstatte bruk av kunstgjødsel og
husdyrgjødsel i landbruket. Biogassanlegg gir fornybar energi
og i prosessen dannes også
biorest, et næringsrikt gjødselprodukt, som kan erstatte
kunstgjødsel. Biorest har et
høyt innhold av næringsstoffer
som fosfor og nitrogen, særlig
når produksjonen er basert på
matavfall og biprodukter fra
næringsmiddelindustri. Den
er derfor i følge Telemarksforskning, godt egnet til landbruksproduksjon.
I dag går store deler av næringsstoffene i bioresten til spille i
renseanlegg, og utgjør derfor et
stort uutnyttet potensiale i Norge,
skriver forskerne i rapporten.
Kilde: slf.dep.no
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Verdens minste autofokuslinse for mobil er norsk og Apple og
Nokia står på lista over interessenter. De fleste mobiltelefoner i
dag har innebygd kamera. Men kameraene har ikke autofokus slik
et vanlig fotoapparat har. På grunn av liten åpning får man brukbar
dybdeskarphet, men mangelen på lys gjør det spesielt vanskelig å ta bilder
innendørs, og bildene blir gjerne uskarpe.
Et viktig krav for forskerne ble at linsa skulle kunne stille inn skarpt. Dette reguleres vanligvis gjennom å flytte på linsene, men siden det krever energi, ville den optimale løsningen være å klare å endre på krumningen på selve linsen i stedet – på samme vis som øyet
vårt gjør. Sintef har derfor skapt en autofokuslinse som etterligner menneskeøyet.
Kilde: forskning.no

Et anstendig arbeidsliv
I august i år ble det for første gang lagt fram en
melding til Stortinget om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv. Stortingsmelding nummer 29 (2010-2011) «Felles ansvar
for et godt og anstendig arbeidsliv» gir Stortinget
mulighet til å drøfte grunnleggende forhold og
utfordringer i arbeidslivet.
I forbindelse med stortingsmeldingen vil det bli
gjennomført en høring om et forslag om å innføre
gebyr for brudd på arbeidsmiljøregelverket. I
tillegg sendes det ut en høring om et forslag om å
gi Arbeidstilsynet tilsynskompetanse etter forskrift
om lønns- og arbeidskontrakter i offentlige
kontrakter. Det sendes også ut et høringsnotat der
det blir vurdert å innføre et utvidet HMS-ansvar i
konsern- og franchiseforhold.
Kilde: regjeringen.no

LEDER

Kollektiv omtanke, medfølelse og demokrati
Sommeren 2011 skulle vise seg å bli veldig spesiell for Norge,
og ubeskrivelig vond for mange enkeltpersoner og familier.
Angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 var
uforståelige handlinger og uvirkelig ondsinnet. Ordforrådet
mitt dekker ikke de tankene jeg har knyttet til disse
hendelsene, og jeg er derfor forsiktig med å forsøke akkurat
det utover å uttrykke den dypeste medfølelse for de som ble
direkte og indirekte berørt.
Da er det enklere å sette ord på det som har skjedd i ettertid,
og som på mange måter representerer det som har blitt
positivt for Norge. Befolkningens kollektive omtanke og
medfølelse har blitt veldig synlig gjennom de arrangementer
og minneseremoniene som har blitt gjennomført. Den
norske befolkningen har vist en kollektiv avsky for
handlingene som ble utført, og har samtidig gitt det sterkeste
uttrykk for at vi nekter å la oss kue og dikteres av ekstrem
istisk tankegods. Vi ønsker å være et inkluderende folk og
land som tar vare på og gir enkeltmennesker samme
muligheter uavhengig av opprinnelse og tilknytning. Vi
ønsker å verne om fellesskapet og demokratiet. Det er dette
som vil bli stående igjen for ettertiden, beskrevet i historiske
skildringer av hvordan det norske folk responderte da terror
rammet Norge for første gang. Det er dette reaksjons
mønsteret som vil stimulere og forme den oppvoksende og
fremtidige generasjoner. Det er dette som vil gi en minimal
iserende effekt på ekstremistiske ytringer og handlinger i
fremtiden. Det er dette som vil være med å forme nasjonen
Norge videre.

		
Som medlem i Parat har du
tatt et valg som støtter demokratiet.
Selv om vi aldri får vite svaret, ville historien kunne blitt
annerledes dersom det ikke hadde vært en etnisk norsk
person som stod bak handlingene. Dersom det hadde vært,
som mange av oss trodde de første timene etter angrepet på
regjeringskvartalet, en ytterliggående og ekstremistisk islamsk
terror-gruppe, ville historien kunne blitt en annen. Jeg håper
innerst i mitt hjerte at så ikke ville vært tilfelle, men jeg er
ikke sikker. En indikasjon på hvordan det kunne blitt
beskrives fra personer som ble utsatt for mishagsytringer de

første timene etter angrepet og øyenvitner til dette. Jeg skal
passe meg vel for å generalisere basert på disse historiene,
men de gir en indikasjon på hvordan befolkningen kunne
tenkes å ha reagert dersom handlingen hadde vært utført av
en ekstremistisk organisasjon.
Nå er vi imidlertid i den situasjonen at vi kan velge hva vi vil
tro, og historieskrivingen fra denne tiden vil støtte opp om
det som rent faktisk gjorde seg gjeldende
som den nasjonale responsen på terroren.
Det norske demokratiet har på tross av
22. juli vist seg sterkere enn noen gang,
og består av en rekke elementer som
blant annet inkluderer institusjoner,
instanser, politiske partier, organisasjoner,
systemer og ikke minst muligheter for
den enkelte borger. Muligheter til å
velge, stille til valg, organisere seg og
ytre seg. Som medlem i Parat har du
tatt et aktivt valg som støtter opp om
det demokratiet vi har, og hvor
arbeidstakerorganisasjoner utgjør en
viktig del av grunnmuren.
Gjennom ditt medlemskap har du
gått sammen med mange for å få
støtte dersom du behøver det i
arbeidsforholdet ditt, men også for
å bidra med å ivareta opparbeidede
rettigheter i arbeidslivet og utvikle
disse. Parats formål er nemlig å «…
ivareta og fremme medlemmenes
interesser i faglige, økonomiske, arbeids
miljømessige og sosiale forhold knyttet til
arbeidsforholdet … Parat arbeider for et ikkediskriminerende arbeidsliv, hvor medlemmene
sikres medbestemmelse og innflytelse på egen
arbeidssituasjon».

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat
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Anneli Nyberg:

Reise

– en test på vennskap
Tillitsvalgt for kabinansatte i SAS, Anneli Nyberg, kommer fra
den bortgjemte plassen Harrok i Sverige, nær polarsirkelen. Selv
om hun har en jobb med fokus på flybransjen, er den største
interessen musikk, reiser og opplevelser til de underligste steder
rundt i verden.
Av: Trygve Bergsland

Anneli Nyberg, eller Anneli Monica
Nyberg som hun egentlig heter, møter til
intervju på Værnes i full uniform, klar for
fotografering. Det er en litt grå dag med
regn i luften, men Anneli er solbrun etter
en sommer utenfor Norges grenser og en
svær Swatch-klokke i rosa siriss lyser opp
på venstre arm. Klokken, som produseres
billig i høykostlandet Sveits, benyttet
tidligere artisten og aktivisten Keith
Haring som frontfigur. Om det er dette
som er bakgrunnen for valget til Anneli,
eller om det er den store og automatiserte
produksjonen som har effektivisert
klokkefremstillingen fra tidligere 91
komponenter til nå 51, får vi aldri svar på
– vi haster ut mot SAS-flyet for å ta bilder
før det skal returnere til Oslo.
Reise er en test på vennskap
Anneli bor i et lite byggefelt fra 90-tallet i
Stjørdal, med kort kjørevei fra Værnes.
Her bor hun sammen med sin mann,
Bård, datteren Thekla og hunden Allis.
Anneli forteller at familiens store interesse
er å reise, gjerne til ukjente steder, på
egen hånd og aller helst langt fra
organiserte gruppereiser.
– Å reise er en test på at man er gode
venner. Den første turen vår sammen var

før Thekla ble født, og var i en gammel
Peugeot 205. Øst-Europa var på ingen
måte tilrettelagt for turisme på den tiden,
og ble den første testen av mange på at vi
er gode venner, har mange ulike interesser
og forskjellig musikksmak, ler Anneli.

		
Da jeg skulle
begynne på skolen var det syv
mil med båt og én mil med
bil hver vei.
Oppvokst med jakt og fiske
Det er ikke vanskelig å høre på språket at
Anneli kommer fra Sverige. At hennes far
er same og lever av jakt og fiske, er
kanskje ikke like opplagt.
– Jeg er født og oppvokst i Harrok, der
mor og far fortsatt bor uten veifor
bindelse. Det er én mil fra der veien
slutter til barndomshjemmet. På
sommeren kan vi bruke båt og gå de siste
to kilometerne. Om vinteren er det
snøscooter som gjelder. Selv jaktet jeg
med eget gevær fra jeg var 14 år. Vi bar
hjem elg, rype og tiur, i tillegg til å fiske
ørret, røye og gjedde som mat og salgs
Parat 2011 - 9
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vare. Familien solgte også skinn fra rev,
jerv og gaupe, et inntektsgrunnlag som
langt på vei ble borte etter at mår- og
minkfarmene startet sin virksomhet,
forteller Anneli, som fingrer med et
samisk smykke hun har fått fra sin olde
mor og bærer rundt halsen. Smykket er i
sølv, fra 1800-tallet, og skal beskytte mot
onde ånder. Sølvet tror Anneli er hentet
ut fra gruver nær hjemstedet der samer ble
brukt som slaver i gamle dager.
Isolert på internat i Arjeplog
Harrok ligger i Norrbotten og Lappland,
omtrent åtte mil nord for tettstedet
Arjeplog med omtrent to tusen
innbyggere. Stedet ligger så nær polar
sirkelen at det er mulig å oppleve
midnattssolen i deler av juni og juli.
Denne kalde, forblåste plassen er i noen
vintermåneder hvert år samlingssted for
store deler av Europas bilindustri som har
valgt Arjeplog som sentrum for vinter
testing. Fra desember til mars dobles
innbyggertallet når mer enn to tusen
ingeniører og teknikere vintertester nye
biler. Testindustrien har ført til at det i
kommunen fins en videregående skole
med linje for biltestvirksomhet, i tillegg til
mulighet for universitetsutdannelse ved
Luleå tekniske universitet.

		
Å reise er en test på
at man er gode venner.
– Da jeg skulle begynne på skolen var det
syv mil med båt og én mil med bil hver
vei, og jeg måtte derfor bo på internat i
Arjeplog. Da jeg begynte i første klasse og
flyttet til internatet første gang, var vi
omtrent 25 barn. Vi ble stadig færre på
internatet og var bare syv stykker igjen da
internatet ble lagt ned og vi måtte bo hos
familiemedlemmer i byen for å kunne
fortsette på skolen. Skolen og oppholdet
på internatet var preget av jernhard
disiplin. Jeg klarte meg bra, men dette har
helt sikkert vært med på å forme meg
senere i livet. Vi måtte spise det vi fikk og
ble straffet dersom vi ikke gjorde nøyaktig
slik vi fikk beskjed om. Det var gamle
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ledere som ikke hadde noen forståelse for
barns behov, forteller Anneli, som også
forteller at oppholdet gjorde henne veldig
selvstendig, selv om hun var hjemme
nesten hver helg – bortsett fra i isløs
ningen, da det ikke var mulig å reise hjem.

		
Denne jobben gir god
oversikt over kompleksiteten og
er en sentral del av den daglige
driften.
Da Anneli skulle begynne på videregående
skole, måtte hun reise til Piteå som er den
største kommunen i Norrbotten. I tillegg
til at forfatteren Liza Marklund er født og
oppvokst i Piteå, er stedet kjent for sitt
rike musikkliv. Sveriges eldste storband,
Roxy storband, kommer derfra, og Ripp
Rocken som startet på 80-tallet var
forløperen til dagens musikkfestivaler som
fortsatt samler store folkemengder.
– I Piteå utdannet jeg meg innen helse- og
sosialfag, og jobbet som hjelpepleier noen
år før jeg flyttet til Norge og Saltdalen der
jeg jobbet med psykisk utviklingshemmede.
Selv om Anneli hadde passert en lande
grense, vet vi at Saltdal kommune grenser
mot Arjeplog i øst. Istedenfor den store
utferdstrangen kan det ha vært Saltdals
sterke kultur for alternativ musikk som
hadde en tiltrekningskraft. Punkbandet
Svartedauen hadde blant annet den noe
kontroversielle teksten til låten «Bærre på
jævel» i 1979, og senere herjet Dubel Darr
og Schtimm det musikkinteresserte
miljøet i Saltdal.
U2 og Braathens
Braathens åpnet base på Værnes i 1987 og
annonserte den gang i alle landets aviser
etter flyvertinner.
– Jeg ble ansatt i februar samme år, og
den store drivkraften for å søke var
muligheten til å reise. Da jeg var på
jobbintervju spurte daværende personal
sjef i Braathens, Harry Bratz, om ikke
denne jobben ville bli litt overfladisk for
meg, men jeg tok jobben og traff Bård
kort tid etterpå. Vi hadde mange felles

venner og interesser som reiser og musikk.
I forhold til musikken var U2 det store
navnet for oss den gang, sier Anneli. Om
det var U2-singelen «With Or Without
You» som førte til Øst-Europa-turneen to
år senere, skal vi la stå usagt, men Anneli
har ikke latt seg skremme av Bårds arbeid
i Anticimex, et firma som jobber med
skadedyrutryddelse.
– Alle husdyr er dessverre ikke like
trivelige. I jobben blir jeg ofte tilkalt når
det er uvedkommende mus i en butikk
eller kakerlakker på restauranter. Litt mer
spesielt er det når vi blir tilkalt for å lete
etter en én meter lang grønn slange av
ukjent opprinnelse på et kjøpesenter i
byen, eller må hamle opp med en
kontainer full av edderkopparten sorte
enke. Fritiden bruker jeg litt i samme
retning, og da er det fugler som er i fokus.
Jeg er en ivrig ornitolog og bruker mye tid
på å lete etter nye fuglearter når familien
er på reiser rundt i verden, sier Bård
Nyberg som har svarthodesanger,
gulbrystsnipe og ramasanger som sine tre
siste norske observasjoner registrert på
listen til feltornitologene.no. Bård skal fra
neste år jobbe med fugler på heltid. Han
har blitt tilbudt, og takket ja til, en stilling
på Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Jakt, Latin-Amerika og nye studier
Thekla Birgitte Nyberg har arvet foreldrenes
iver etter å se nye steder i verden. Hun er
student og har nettopp avsluttet et år med
kulturstudier i samarbeid med høgskolen i
Vestfold. Studiene var lokalisert i SørAmerika, der hun har studert spansk og
søramerikansk litteratur. Hun har back
packet seg mellom León i Nicaragua og
Universidad de Buenos Aires i Argentina.
– Nå reiser jeg til Sverige for å begynne på
Linné-universitetet i Kalmar for å ta 180
studiepoeng og en bachelor i kulturledelse
med musikk som fordypning, forteller
Thekla, som på flere områder ligner sin
mor. Thekla har jegerprøven og har allerede
i flere år vært med på elgjakt.
En komplisert fly-hverdag
Parats kabinforening i SAS organiserer
fortsatt mange tidligere Braathens-ansatte.
Braathens var tidligere det store norske

Stor vinylsamling: Thekla, Bård, hunden Allis og Anneli Nyberg har funnet frem sine favoritter. Anneli trekker frem en LP, med joik av hennes egen
oldemor.

flyselskapet ved siden av SAS, og de to
konkurrentene hadde gjennom mange år et
duopol på flyoperasjoner her i landet. Det
vil si, SAS hadde monopol på enkeltruter
innenlands, noe som ble opphevet i 1987,
samme år Braathens etablerte seg på Værnes.
To år senere fikk de også anledning til fritt å
åpne internasjonale ruter fra Norge. I 1997
kjøpte Braathens Transwede og Malmö
Aviation, som var starten på problemene
som førte til at de ble kjøpt opp av SAS i
2002. I mars 2005 fusjonerte de to
selskapene og Braathens-navnet opphørte å
eksistere.
– Det var i 2005 jeg kom inn i styret som
nestleder, og ble leder allerede året etter. Jeg
har imidlertid vært aktiv i foreningen siden
1995 og har jobbet blant annet med å
koordinere mannskap og fly, noe vi på
fagspråket kaller «slinger». Det er her
løpende bemanning planlegges, og det er
slik at ti minutter forsinkelse på en flygning
vil kunne føre til at vi må legge kabalen på
nytt. Denne jobben gir god oversikt over
kompleksiteten og er en sentral del av den
daglige driften. Jobben som tillitsvalgt har
gitt Anneli mange harde kamper. En rask
sjekk i gamle aviser forteller om den gang
tidligere konsernsjef i SAS, Mats Jansson,

i 2009 forkynte at dyrt norsk SASmannskap kunne miste jobbene og bli
erstattet av billigere svenske ansatte, om
de ikke jenket seg og godtok kutt i lønn
og goder tilsvarende inntil 20 prosent.
– Mange av oss reagerte kraftig på
Janssons utspill og det var kontinuerlige
forhandlinger mellom ledelsen og de
fagorganiserte. Senere har vi regelmessig
måttet stå opp og slåss for opplagte
rettigheter vi som ansatte må ha for å

		
Mat skal ikke være
industrielt produsert og jeg er
opptatt av gode råvarer.
kunne yte en god jobb. Samtidig mener
jeg vi har samarbeidet bra med dagens
SAS-ledelse, som har ført til store
besparelser og økt effektivitet for
selskapet, sier Anneli.
Eksotisk mat og mental pleie
Bård og Thekla forteller at de tar godt
vare på Anneli når hun kommer hjem
etter harde forhandlinger på jobben.
– Bård er en katastrofe på kjøkkenet, men

jeg og Thekla er glade i å lage mat. Vi tar
med oss mattips når vi er på turene rundt
i verden og det kan gå en måned uten at
samme rett blir servert to ganger, smiler
Anneli, som er vokst opp med ren mat
direkte fra naturen.
– Mat skal ikke være industrielt produsert
og jeg er opptatt av gode råvarer, sier
Anneli bestemt.
I tillegg til ro i hjemmet trener Anneli
yoga en gang i uken. Yoga beskrives som
«et mangfoldig fenomen», men tross
mangfoldet er det likevel noen felles
nevnere. Yoga handler om konsentrasjon
og fokusering, om å ta kontroll over eget
mentalt og kroppslig liv, slik at sanse
begjær og mental aktivitet faller til ro og
til syvende og sist opphører. Målet med
yoga er, ifølge Wikipedia, å skape ro,
fokus og konsentrasjon, og å oppnå
stillhet og uforanderlighet.
– Jeg føler yogaen slipper spenningene i
kroppen og er viktig i periodene der jeg
både drømmer, og har mareritt, om SAS.
Men jeg sover godt om natten, forsikrer
Anneli, som skyver brillene opp i pannen
og rufser til den brune luggen.
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Fortsatt arbeid
etter 67
Mye har gått galt i Europa. Økonomi, ungdomsledighet og befolkningsutvikling er en eksplosiv
blanding. Velferdsstaten er under press, og norske og europeiske myndigheter ber folk om å bli
stående lenger i jobb for å spare pensjonsutgifter og øke verdiproduksjonen.
Tekst og foto: Ragnhild M. Eidem Krüger

Norge er mye heldigere stilt økonomisk enn de fleste andre land i
Europa. Likevel kan ingen garantere at ikke vi også vil bli rammet av
nedgangstider. Befolkningsutviklingen kan vi ikke løpe fra, og selv
en oljesmurt økonomi er sårbar overfor internasjonale konjunkturer.
I Europa både ulmer og brenner det. Hundretusener har tatt til
gatene i protest mot kutt i offentlige ytelser, pensjonsreformer,
høyere pensjonsalder og lengre opptjeningstid. Andre vil jobbe, men
får ikke lov. En undersøkelse EU-nettverket AGE Platform Europe
har gjort i sine medlemsland, viser at opptil 60 prosent av de spurte
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gjerne vil stå i jobb også etter pensjonsalder. Mange, særlig kvinner,
fordi de er kommet sent inn i arbeidslivet og trenger å opparbeide
seg en brukbar pensjon. I Norge har enkelte måttet gå rettens vei
fordi de ønsker å bli stående i jobb etter oppnådd pensjonsalder.
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om forbud mot
aldersdiskriminering er blitt prøvet.
Høyesterett har nylig behandlet to saker om oppsigelse, blant annet
på grunn av alder. Arbeidsgiverne vant begge sakene. Den ene ble
ført av Parat og gjaldt oppsigelse av ti SAS-piloter over 60 år som ble

avskjediget til fordel for yngre da det oppsto overtallighet. Dette til
tross for at SAS Norge fra 2005 tillot piloter å fly etter den tidligere
aldersgrensen på 60 år, men med enkelte begrensinger. Parat førte
saken for pilotene, men tapte.
Er arbeidsmiljølovens forbud mot aldersdiskriminering svekket etter
dette, advokat Anders B. Lindstrøm i Parat?
– Når det gjelder «Pilot-60-dommen», innebærer ikke dommen
etter min vurdering at forbudet mot aldersdiskriminering er svekket.
Det dreier seg om piloter som hadde en usedvanlig god
pensjonsavtale, og som ikke på noen måte kan sammenliknes med
for eksempel vanlig AFP-pensjon. Det var dessuten inngått en avtale
med pilotenes fagforeninger om at ansiennitet kunne fravikes ved
nedbemanning, nettopp med bakgrunn i pensjonsavtalen. Jeg
mener derfor at sakens fakta gjør at dommen har svært begrenset
rekkevidde i forhold til fremtidige saker. Det vil med andre ord ikke
være større adgang til å si opp eldre arbeidstakere som følge av
denne dommen, sier Lindstrøm.
Endrer syn på seniorene
I flere tiår har eldre arbeidstakere vært marginalisert i mange
europeiske land, og folk som har mistet jobben i 45–50-årsalderen
har hatt store problemer med å finne nytt arbeid. AGE Platform
Europe representerer 150 organisasjoner med i alt 150 millioner
medlemmer over 50 år. Nettverket tar opp saker med særlig interesse
for seniorene, og deres plass i arbeidslivet står høyt på listen over
prioriterte saker. Generalsekretær Anne-Sophie Parent ser fremdeles
mye aldersdiskriminering i arbeidslivet.
– I mange bedrifter får ikke arbeidstakere over 40 til 50 år tilgang til
ny kunnskap gjennom kurs og lignende. Dermed sakker de
kompetansemessig akterut. Svært mange bedrifter nøler dessuten
med å ansette eldre. De store selskapene er gjerne verstinger på
området og kvitter seg med folk som ikke passer inn i bildet av
trendy, unge og smarte ansatte med den rette imagen, sier Parent.
– Fordi eldre arbeidstakere koster mer enn yngre, har strategien i
Europa helt frem til nå vært å skyve de eldre ut og satse på yngre og
billigere arbeidskraft, sier direktør Maria Jepsen i
forskningsavdelingen i European Trade Union Institute (ETUI).
– Lav pensjonsalder har vært en del av den sosiale beskyttelsen i
mange land. Dermed har arbeidsgivere kunnet fjerne arbeidstakere
ved en viss alder uten å virke altfor brutale, sier Jepsen.
Nå er imidlertid arbeidsgiveres holdning til seniorer i ferd med å
endres, registrerer både AGE og ETUI.
– Vi ser at selskapene ikke i samme grad som før kvitter seg med
sine eldre arbeidstakere. De har nå begynt å sette pris på deres
kunnskap og kompetanse. Vi går inn i et stramt arbeidsmarked, og
på grunn av store demografiske endringer, vil bedriftene prøve å
beholde denne kunnskapen, sier Jepsen.
Også i Norge har arbeidsgiveres holdninger til eldre arbeidstakere
vært lunken, viser forskning NOVA har utført. I rapport 16/2007
heter det: «Den viktigste utfordringen synes ikke å ligge i å få flere

eldre til å ønske å jobbe lenger opp i årene, men å få arbeidslivet til å
ta imot de som ønsker å jobbe.» Tre år senere er det visse positive
tegn å spore: «Ledere i offentlig sektor kan synes å ha blitt mer
opptatt av aldersdiskriminering, kanskje som en følge av at de, i
større grad enn ledere i privat sektor, ønsker at eldre arbeidskraft skal
bli i jobb», skriver forsker Per-Erik Solem i NOVA-rapport 5/2010.
Nye tider – nye krav
Aldersdiskriminering går dårlig sammen med den demografiske
utviklingen i Europa. Den aldrende delen av befolkningen er i ferd
med å bokstavelig talt vokse ungdommen over hodet. Andelen
personer 67 år, og over, er på 13 prosent i dag, og vil trolig stige til
22 prosent i 2060. Antallet personer i yrkesaktiv alder vil samtidig
synke sett i forhold til de som må forsørges. I 1950 var det sju
yrkesaktive per yrkespassiv. I dag er tallet 4,4 og i 2050 vil det være
omtrent to yrkesaktive for hver yrkespassiv, ifølge SSB. Folk lever
dessuten lenger enn før etter oppnådd pensjonsalder (se faktaramme
neste side).
Finanskrise og et enormt antall unge uten jobb gjør situasjonen
prekær i Europa. Pensjonsreformene er radikale i enkelte land, og
AGE opplyser at det i en del land kun er opptjening i 35 og helt
opp til 45 år som vil gi full pensjon. Store grupper som er i jobb har
ikke mulighet til å opptjene full pensjon, og mange vil ikke klare det
selv om de starter yrkeslivet nå.
Den norske pensjonsreformen gir gradvis en mulighet til å opptjene
poeng til fylte 75 år. De senere årene har folk strømmet til
AFP-ordningen.
Vil det være mulig å få folk til å stå i jobb til de
fyller 75, leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud?
– Kanskje ikke på kort sikt, men etter hvert tror jeg
flere vil jobbe lenger. Pensjonsreformen har økonomiske incentiver
som vil bidra til dette,
folk er friskere enn før også i høy alder og
dessuten er arbeidsplassen en viktig del av det sosiale livet for mange,
sier Skjæggerud.
AFP – et godt arbeidsmarkedstiltak
Yrkesaktiviteten blant seniorer i Skandinavia er atskillig høyere enn i
EU. Nesten 70 prosent av nordmenn mellom 55 og 64 år er
yrkesaktive, mens gjennomsnittet for EU er 46 prosent, ifølge SSB.
Ungdomsledighet er imidlertid mye høyere enn ledigheten i den
voksne befolkningen, både i Norge og Europa (se faktaramme).
Spørsmålet er om enkelte ser for seg at tidlig pensjonering er et bra
arbeidsmarkedstiltak.– For fagbevegelsen er det en klar prioritet å få
ungdom inn i arbeidslivet, og dette standpunktet er styrket gjennom
krisen. Ingen fagforeninger i Europa i dag er imot at folk skal kunne
førtids-pensjonere seg. Samtidig som myndighetene forsøker
å få folk til å stå lenger i jobb, arbeider fagforeningene fortsatt for
rett til tidlig pensjonering, sier Maria Jepsen i ETUI.
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Hans-Erik Skjæggerud ser heller ingen grunn til å fjerne
mulighetene til tidlig pensjonering i Norge
– Ikke alle har forutsetninger for å jobbe lenge, og AFP er en god
løsning for dem. Vi har jobbet for å beholde en god AFP-ordning i
pensjonsreformen, men hvis den blir for god kan den muligens
ødelegge noe for at folk blir stående i jobb. På den annen side tror
jeg ikke folk nødvendigvis velger å jobbe minst mulig for mest
mulig. Hvorvidt den eksisterende AFP-ordningen vil bestå i sin
nåværende form, avhenger kanskje av hvordan reglene for
uførepensjon blir i fremtiden, sier Skjæggerud.
Unge eller eldre – hvem skal ut?
Ungdomsledigheten i Norge (omtrent 5,7 prosent) er marginal i
forhold til i mange andre land i Europa, men nesten dobbelt så høy
som gjennomsnittet av alle aldersgrupper (omtrent tre prosent).
Mange vil tenke at høy ungdomsledighet bør føre til at eldre
arbeidstakere slutter i jobb for å slippe unge til. Det er ikke
Skjæggerud enig i.
– For ti år siden hadde jeg kanskje ment det, men nå mener jeg at vi
må få til begge deler. Det er jobbskaping som er avgjørende for at
ungdomsledigheten skal synke. Dette standpunktet lyder ikke så
godt i dagens Europa med høy ungdomsledighet og
nedgangskonjunktur, men situasjonen vil bedre seg, sier Skjæggerud.

generasjonene, og omfatter også Norge. Dette er ment å bidra til at
flere seniorer står lenger i jobb for å spare pensjonsutgifter. AGE har
jobbet i flere år med dette initiativet, og Anne-Sofie Parent er tydelig
på hvilken vei solidariteten nå må gå.
– Vi har alle et ansvar for at pensjonssystemene blir bærekraftige og
kan ikke legge alle byrdene på de unges skuldre. De er få, og det er
ikke rettferdig og solidarisk at de unge i like stor grad som før skal
betale for pensjoner og omsorg for eldre, sier Parent.
Alders- og etterlattepensjoner er den dominerende utgiften for
velferdsstaten, ifølge SSB: «Det å holde en størst mulig andel av
befolkningen i yrkesaktivitet, er kanskje den mest sentrale
utfordringen for velferdsstaten når vi ser på bakgrunn av demografi
og kostnader,» skriver SSB, som fortsetter med: «Utfordringer for
den nordiske velferdsstaten – sammenlignbare indikatorer.»
Har et slikt år potensial til å endre noe i den virkeligheten vi ser i
dag, Hans-Erik Skjæggerud?
– Det har det, men det avhenger helt av myndighetenes evne til å
tenne engasjementet hos arbeidsgivere og arbeidstakere. Et slikt
engasjement vil tape når de daglige problemene er store, slik vi ser i
Europa. I Norge er det større mulighet for å tenne gløden og skape
en positiv endring, sier Skjæggerud.

Og han får får støtte av ETUI og AGE
– Mine data viser at det er sammenfall mellom sysselsetting av unge
og at eldre forblir i jobb. De to gruppene erstatter ikke hverandre,
sier Maria Jepsen.
Anne-Sofie Parent i AGE er enig:
– I land der man har høy sysselsetting blant eldre, har man det
samme også blant unge. Jobb avler jobb, og det er jobbskaping som
må til for å løse ungdomsledigheten, sier Parent.
Skjæggerud påpeker at politikken i Norden, med tilbud om
utdanning og kvalifisering til ungdom uten jobb, er mer positiv enn
den som har vært ført særlig i Sør-Europa.
Mange har hevdet at midlertidige jobber er et positivt bidrag til
kvalifisering. Dette har fagbevegelsen vært imot, og er ikke det å
frata ungdom en mulighet, Skjæggerud?
– Hvis det er behov for arbeidskraft i en bedrift, skal jobben i
prinsippet være fast. Det må likevel være et visst rom for
midlertidighet, og lovverket vårt gir etter min mening tilstrekkelig
rom for fleksibilitet. På dette området har de nordiske landene en
helt annen regulering enn landene i Sør-Europa. I stedet for å tenke
at konfliktlinjen i arbeidslivet går mellom unge og gamle, mener jeg
den går mellom markedsliberalisme, sterkere styring og regulering,
sier Skjæggerud.
Endringer i 2012
2012 skal være europeisk år for aktiv aldring og solidaritet mellom
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Bekymret for utviklingen i Europa: Generalsekretær i AGE Platform
Europe, Anne-Sophie Parent og direktør i forskningsavdelingen i
European Trade Union Institute (ETUI), Maria Jepsen.

FAKTA:
Forventet levetid ved fødsel:
1950: 69,9 år for menn og 73,2 år for kvinner
2009: 78,6 år for menn og 83,1 år for kvinner
Ungdomsledighet i Europa:
16 prosent i EU (blant voksne sju prosent), og omtrent 40
prosent i Spania.
Ungdomsledighet i Norge: 5,7 prosent (omtrent tre prosent i
gjennomsnitt for alle aldersgrupper).
Kilde: SSB

PARAT UNG

Frå ungdommen
Det sig mot haust, og og hausten er ei aktiv tid i Parat som kjem til å prega tida fram mot
jul for meg og mange andre i heile organisasjonen, men særlig for Parat UNG. I sommar
møttest med på Avladsnes til den årlige ung-samlinga, der årsmøtet valgte nytt styre for
dei neste to åra. Eg fekk æra av å innta sjefsstolen, og gler meg til å gå i gang med oppgåva!
Av: Heming Welde Thorbjørnsen, leiar, Parat UNG


Dei andre dyktige ungdommane eg har fått med meg i
styret er Anders Bakkerud Larsen (politiet), Christer
Knudsen (Bergen kommune og student), Laura Svenheim
(Direktoratet for nødkommunikasjon) og Pia Liltvedt
(Dagbladet). Som vara har me fått med oss Randi Lille
holte Langfjord (Statens vegvesen), og Margrete Heim frå
sekretariatet hjelper oss vidare med råd, vink og arbeids
kraft. Dette er ein heilt super gjeng, og sjølv om eg er så
heldig å kjenna alle frå før, gler eg meg til å bli enno betre
kjend med gjengen, og ikkje minst til å jobba i lag med dei
mot eit enno betre Parat UNG! Årsmøtet instruerte det
nye styret til å konstituera seg sjølv. Du finn informasjon
om kven som har kva for verv både på nettstaden til Parat
og på Facebook-sida til Parat UNG.
Parat UNG tek mål av seg ikkje berre til å vera eit
aktivitetstilbod til unge medlemmer i Parat, men også til å
væra eit politisk springbrett for unge tillitsvalde. Me skal
gjera ting, men me skal også meina ting. Me har til og med
eit styrevedtak som seier at det ikkje er eit mål seg sjølv å
vera samde med hovudstyret i alle saker! Eg har ikkje tenkt
å vera veldig kontroversiell denne gongen, men eg vil
gjerne få peika på nokre ting eg veit at mange ungdommar
i Parat er opptekne av.
Unge medlemmer i Parat er, som dei fleste andre, opptekne
av arbeidsvilkår, både for seg sjølve og for andre. Me er
opptekne av at ingen skal bli diskriminerte på arbeids
plassen eller i arbeidsmarknaden, anten det er på grunnlag
av hudfarge, språk, religion, kjøn, legning, funksjons
hemming eller andre faktorar. Me er opptekne av at både
me sjøl og andre skal ha ei løn det går an å leva av, slik at
me kan bu greit, spisa middag kvar dag og likevel betala
ned på studielånet. Me vil ha ei pensjonsordning som gjer
at me kan lita på at me om førti-femti år framleis kan bu
greit og spisa middag kvar dag. Me er opptekne av at
eldreomsorga skal vera god nok til at olde- og besteforeldra
våre kan ha det godt om dei blir skrale i år, og at ho fram
leis skal vera god når me sjølv får trong til det same til
bodet. Me er opptekne av at studietilbodet skal vera godt
for oss sjølv og dei som kjem etter oss, og at studiefinan
sieringa skal vera til å leva av. Ein minstepensjonist har i

dag om lag 13 000 kroner å leva for i månaden før skatt om lag 10.500 kroner netto om ein legg lavaste skattesats
til grunn. Ein student har i snitt 9 000 kr i månaden
skattefritt, men det meste er lån, og i skoleferien må ein
ha sommarjobb får å ha til salt i grauten. Om du bur i
Oslo, Bergen eller Trondheim, noko svært mange i
begge gruppene gjer, er det så vidt nok til å betala leige
for ein hybel.
Ein annan ting som ungdommar er opptekne av, og
som Parat UNG kjem til å fokusera på framover, er
arbeidsinnvandring. Berre i Oslo er det over 20 000
gjestearbeidarar frå Sverige aleine, av dei er omlag
halvparten pendlarar. Nestan alle er ungdommar, og
nestan alle arbeider i lågtløna stillingar. Og enkle
undersøkingar viser at veldig mange ikkje veit korleis
dei kan organisera seg i fagforbund. Det ønskjer me
å gjera noko med, både i Oslo og i resten av landet.
Eg ønskjer dykk alle ein god haust, og ser fram til å
treffa mange av dykk på Parat-konferansen og RS!

Ved Olavskirken på Avaldsnes står «Jomfru Marias
synål», en seks meter høy bautastein. Sagnet sier
det er dommedag når toppen av bautaen rører
kirkeveggen. Foto: Trygve Bergsland.
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Terroren
rammet oss
22. juli
Bomben i regjeringskvartalet og drapene på
Utøya har rystet Norge. Mange ble direkte
og indirekte rammet 22. juli. Bente Øyan
og Kirsten Bolstad var på jobb i VG-huset da
bomben gikk av.
Foto: Scanpix
Av: Trygve Bergsland

Klokken viser fem på halv fire på ettermiddagen fredag 22. juli, og
hovedtillitsvalgt for Parat-media i VG, Bente Øyan, er i ferd med å
avslutte arbeidet for dagen.
– Samboeren min jobber også her i huset og vi hadde avtalt å
møtes utenfor ved hovedinngangen og gledet oss til en hyggelig
helg sammen. Jeg kjenner lufttrykket, det er ikke et smell, men et
drønn. Alle rundt meg spratt ut på gulvet. Jeg går ut mot balkongen i min etasje og ser glass, røyk, bygningsdeler og papir fare
gjennom luften. Mobiltelefonen hadde jeg på arbeidsplassen og
griper den før vi evakuerer gjennom bakveien, i retning mot tinghuset. Vi har trent mange ganger på brannøvelser og alle evakuerte
helt rolig, forteller Bente.
Desperat leting
På grunn av de enorme ødeleggelsene i og rundt hovedinngangen
til VG som ligger mot Akersgata, blir alle evakuert til baksiden av
huset som ligger mot Munchs gate og videre mot Apotekergata.
– Jeg fant ikke samboeren min blant oss som var evakuert. Jeg
tenkte at han ville være død dersom han var ved hovedinngangen
da bomben gikk av – store deler av VG-fasaden, som består av
svære glassflater, var fullstendig knust. Jeg tenkte ikke rasjonelt, det
ville vært mulig å ringe ham, men jeg gikk opp Apotekergata mot
hovedinngangen. Jeg så hardt skadde mennesker, samtidig som
vinden førte til at løst glass stadig ble blåst ned mot gaten. Kort tid
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etterpå finner jeg samboeren min uskadd, forteller Bente, mens
hun dreier mobilen rundt i hånden.
Debrifing
Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, tok ledelsen over de
VG-ansatte etter evakueringen og samlet alle ved Schibsted-bygget
som ligger i Apotekergata. Skartveit er klar på at VG skal komme
ut neste dag og ber de som ønsker å jobbe om å bli igjen, og ber
alle andre om å gå hjem.
– Normalt bruker jeg under en time hjem, men denne fredagen
brukte jeg mellom to og tre timer på hjemveien, og fortsatt husker
jeg ikke noe av hjemturen. I løpet av helgen fikk vi melding fra
ledelsen om at alle måtte være med på en debrifing søndag, eller
senest mandag. Jeg hadde ikke lyst til å komme til VG-huset etter
det som var skjedd, men var tilbake på mandag. Vi var omtrent 70
stykker, der to av de som hadde vært til stede beskrev sine opplevelser og sine følelser. Den ene var en nettjournalist som hadde
fotografert alt som skjedde denne fredagen, den andre var kommentator i VG, Anders Giæver, som nettopp var kommet tilbake
fra å være reporter i New York. Giævers sønn hadde kammerater
som var på Utøya denne fredagen. Budskapet var at ingen reaksjon
var feil, og vi ble pålagt å gjennomføre individuelle debrifingssamtaler i dagene etterpå, sier Bente.

Bente Øyan forteller at hun var på jobb i fire dager uten å vite hva
hun egentlig gjorde. Deretter reiste hun på tre ukers ferie til
Spania.
– Min individuelle debrifingssamtale ble gjennomført etter at jeg
kom hjem. VG har stor kompetanse på denne type samtaler, fordi
mange journalister ofte er i vanskelige situasjoner og har behov for,
og er pålagt av ledelsen, å gjennomføre debrifingssamtaler med
bedriftslegen etter store ulykker eller når de har vært i krigsherjede
områder rundt i verden. Jeg har vært 20 prosent sykemeldt nå i en
måned og føler meg sliten og ukonsentrert. Det går bra i helgene,
men å være på jobb er vanskelig. Samtidig tror jeg det er riktig å
være her og at jeg gradvis vil bli bedre. Det er ingen løsning for
meg å bli borte fra jobb, sier Bente og ser bestemt opp.
Sterke følelser
Noe av det som ifølge Bente gjør arbeidsdagen vanskelig, er at det
er bygget en stor og høy vegg tett inntil hovedinngangen.
– Vi kaller den «berlinmuren», den oppleves som høy og massiv.
Rundt hele VG-bygget og regjeringskvartalet er det stengsler og
flere steder med vektere som sjekker ID. Det er plater foran flere
av vinduene våre og flere av vinduene i regjeringsbygningene
rundt oss. Alt dette gjør det ikke lettere å få saken på avstand.
Samtidig føler jeg at folk bryr seg mer om hverandre – også på
tvers av avdelinger og de ulike rollene vi har, sier Bente.
Bente forteller at hun stadig må be om bekreftelse fra de som var
sammen med henne 22. juli i forhold til hva hun faktisk har sett.
– Selv har jeg ikke et klart bilde av alle ødeleggelsene og skadde og
døde mennesker. I dag setter jeg større pris på solen som står opp
om morgenen, jeg kjenner lukten av regnet og føler jeg lever sterkere enn før. Jeg er også blitt veldig opptatt av å aldri skilles fra
barna uten å ha sagt hvor glad jeg er i dem og at vi aldri går fra
hverandre uten å ha ryddet opp etter en eller annen uenighet, sier
Bente Øyan.
Evakuering fra niende etasje
Parat-medlem og personalkonsulent i VG, Kirsten Bolstad, jobber
i niende etasje og hadde ryddet kontoret for helgen.
– Det var et enormt drønn med en dyp tone. Det var mørkt ute
med tunge skyer og jeg trodde først lynet hadde slått ned i selve
bygget. Kollegaen min mente at dette måtte være en bombe og at
vi måtte evakuere. Jeg har ansvaret for denne etasjen ved evakuering og begynte å lete etter en gul vest som skal benyttes i slike
situasjoner. Den fant jeg ikke, men låste dører og sjekket at det
ikke var folk igjen på noen kontorer. Deretter gikk jeg som sistemann ned nødutgangen, en trapp som fører ned bak bygget. Nede
i trappen traff jeg de andre kollegaene, alle var helt rolige, akkurat
som på en vanlig øvelse som vi har gjennomført mange ganger,
forteller Kirsten.
Alle de omtrent 100 ansatte som var i VG-huset da bomben gikk
av var evakuert, og ute av huset, i løpet av tre til fire minutter.
– I første etasje var alt knust. Jeg tenkte at her i VG-passasjen er

det normalt stor trafikk av mennesker, og var redd for at det
kunne være skadde eller døde mennesker der, jeg lette, men fant
heldigvis ingen. Jeg gikk opp på hjørnet ved Apotekergata. Deli de
Luca-kiosken var nærmest borte og jeg kunne se tvers igjennom
høyblokka i regjeringskvartalet. Jeg så flere skadde, noen ganske
blodige, men oppegående. To som lå på gaten så ut til å få god
hjelp. Jeg følte meg helt rolig og var ikke redd – men alt var helt
uvirkelig, sier Kirsten.
Reserveløsninger
Alle ansatte ble samlet ved Schibsted-bygget, før vi igjen ble evakuert og måtte helt ut av området. Kirsten tok kontakt med
bedriftshelsetjenesten som stilte med en krisepsykolog samme
ettermiddag. VG-desken ble flyttet opp til trykkeriet i Nydalen og
Anders Giæver leide alle ledige suiter på Hotell Bristol, der journalistene ble installert. Her jobbet de hele natten før de kunne vende
tilbake til VG-huset klokken fem lørdag morgen.
– Bristol gikk raskt tom for mat, og jeg gikk en runde i strøket for
om mulig finne et sted å få kjøpt mat, men alt var stengt. Ringte
også Peppes Pizza men de kunne ikke levere da kjøkkenet i
Storgata var stengt. Jeg ringte deretter Pizza Expressen, penger og
kredittkort lå igjen i VG huset, men de valgte å levere mat basert
på mitt gode navn og rykte – et navn de overhodet ikke kjente til,
smiler Kirsten, som reiste hjem først ved midnatt for å få litt søvn.
Kirsten forteller at VG-huset ble sperret av og politiet gjennomsøkte bygget og hele området med bombehunder. – Jeg fikk først
hente veske og mobil på lørdag, men tok fri resten av dagen og
helgen. Sjefredaktør og administrerende direktør i VG, Torry
Pedersen, sendte melding til alle ansatte på lørdag og fortalte hvor
glad han var for at ingen av oss ansatte var fysisk skadet og takket
for innsatsen. I løpet av helgen var vi omtrent 220 stykker på jobb
og omtrent 80 prosent har sagt ja til individuelle samtaler med
psykolog i ettertid. Avdelingslederne har fått jobben med å prioritere hvem som skal være først og sist, noe som ikke er en enkel
oppgave, forteller Kirsten Bolstad.

Bente Øyan foran VG-huset, der avisen fra 22. juli fortsatt henger bak
knust glass.
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Grønn økonomi og
grønne arbeidsplasser
Fokus på miljøvern og klimautfordringer har den siste tiden kommet i skyggen av økonomiske
krisetider i form av en vaklende euro og mangel på nye arbeidsplasser i USA og Europa. Utfordringene knyttet til en bærekraftig fremtid er derfor både store og mange.
Av: Trygve Bergsland

Ifølge FNs befolkningsstatistikk er vi
omtrent syv milliarder mennesker på jorden i 2011, noe som er beregnet å stige til
ni milliarder i 2050. Miljø- og klimaforskning viser at vi allerede i dag er i ubalanse.
Senter for klimaforskning, Cicero, mener å
kunne tallfeste en ubalanse som startet en
negativ trend allerede på 1960-tallet.
– Forholdet mellom menneskenes uttak av
fornybare og ikke-fornybare ressurser er
avgjørende. Vi må bruke like mye ressurser
som miljøet i verden har mulighet til å
regenerere. I dag bruker vi en og en halv
gang det vi regenererer, sier Svein-Erik
Figved, seniorrådgiver i WWF-Norge.
Begrensede ressurser
Befolkningsveksten vil, ifølge WWF18 - 2011 Parat

Norge, over tid tvinge oss til en mer rettferdig fordeling av ressursene i verden.
Kampen mot fattigdom, tilgang til mat,
skoleordninger, helsetjenester og lønnet
arbeid er en forutsetning for fortsatt
verdiskaping.
Regjeringen presenterte i 2003 en nasjonal
handlingsplan for bærekraftig utvikling
som beskrev en økende aksept både i
Norge og internasjonalt for at verden står
overfor en bærekraftutfordring, og at
begrenset tilgang til sentrale ressurser som
olje, ferskvann, skog- og jordbruksområder
vil tvinge frem betydelig endringer i eksisterende produksjonsmåter og dagens
næringsstruktur.

Endring kan gi fortjeneste
Det er flere måter å angripe utfordringene
på. Den ene er å se på utslippskutt og ressursbegrensninger som en kostnad for oss
forbrukere og bedrifter, der det billigste
tiltak bør komme først. Den andre er å
erkjenne nødvendigheten av å posisjonere
norske bedrifter i en økonomi og en samfunnsstruktur som er i radikal endring. I et
slikt perspektiv kan det være mye å vinne
for norsk næringsliv dersom man lykkes
med å ligge i forkant av utviklingen.
Grønn økonomi kan på den ene siden være
næringer som leverer fornybar energi, miljøteknologi, kollektivtransport, miljøstyringssystemer og lignende. På den annen
side kan grønn økonomi være næringer

som har et miljøfokus i sin produksjon.
Skal denne siste kategorien næringer kunne
regnes innenfor begrepet «grønn økonomi», må miljøregnskapet gjennomføres
gjennom hele bedriften, eller produktets
livssyklus, og ikke bare være på enkeltområder i produksjonen.
Ønske om en klarere grønn definisjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
har tatt initiativ til å få utarbeidet en rapport som skal beskrive nærmere hva som
legges i begrepet grønn økonomi, og hva
som skal kunne betegnes som grønne
arbeidsplasser. Som samarbeidspartner har
YS fått med seg WWF-Norge og GRIDArendal (se faktaboks for mer informasjon)
som skal gi faglige bidrag.
Miljøverndepartementet har gitt tilskudd
og konsulentselskapet Econ Pöyry skal
utarbeide den endelige rapporten.
– Vi mener at konstellasjonen mellom en
miljøorganisasjon, en kunnskapsorganisasjon tilknyttet FNs miljøprogram og YS er
et godt utgangspunkt for å skape en debatt
om et så viktig tema. Samtidig ser vi at
økonomisk støtte fra Miljøverndeparte
mentet vil gi prosjektet ytterligere legitimitet og gjennomslagskraft i norsk
sammenheng, sier YS-leder Tore Eugen
Kvalheim.
Rapporten er ment å gi et grunnlag for
videre diskusjon og debatt knyttet til hvorfor en arbeidstakerorganisasjon skal være
opptatt av grønn økonomi, grønn næringsutvikling og grønne arbeidsplasser. Målet
er ifølge Kvalheim å sikre langsiktige og
bærekraftig arbeidsplasser.
– Vi ønsker å konkretisere hva det betyr å
finne løsninger som kombinerer vekst og
velstandsutvikling med en bærekraftig miljøutvikling. På overordnet plan er det
Finansdepartementet som har det økonomiske ansvaret for bærekraft i Norge, men
YS ønsker å være en pådriver for å bygge en
strategi for utvikling av grønn næringsutvikling, med særlig fokus på utvikling av
grønne arbeidsplasser, sier Kvalheim.
Norge har ambisjoner, men mangler
en plan
Norske myndigheter har uttrykt store

ambisjoner for grønn økonomi. Ifølge
Soria Moria-erklæringen fra 2005 skal
Norge være «en miljøvennlig og verdensledende energinasjon» og «Grønne arbeidsplasser innenfor energiproduksjon og
miljøteknologi skal bli en ny vekstnæring i
Norge». I et tverrpolitisk forlik på
Stortinget i 2008 ble det fastsatt ambisiøse
mål for reduksjon av klimagassutslipp i
Norge innen 2020. Som en følge av dette
har regjeringen gjentatte ganger varslet en
stortingsmelding om klima (klimameldingen). Denne er nå utsatt på nytt frem til
2012.
Ønsker debatt og konkrete tiltak
Energieffektivisering er en viktig del av verdensøkonomien, og markedet for måling
og styring av energiforbruk er internasjonalt et modent marked i sterk vekst.
Samtidig har Norge en økonomi som i
vesentlig grad er basert på fossil vekst gjennom store petroleumsinntekter og petroleumsrelatert sysselsetting og verdiskaping.
Når naturressursene i tillegg er store, blir
klimakrisen mindre synlig og vårt behov
for omstilling kan virke unødvendig.
– YS arrangerte i september en samfunns-

ansvar-konferanse. Målet med konferansen
var å sette samfunnsansvar på dagsorden,
skape engasjement og øke bevisstheten og
kompetansen rundt temaet. Når rapporten
er klar har vi planlagt en rundebordskonferanse der vi vil invitere representanter fra
myndighetene, næringslivet, akademia,
miljøorganisasjoner og arbeidslivet. Denne
konferansen vil bli arrangert rundt årsskiftet, sier klima- og miljørådgiver i YS, Gunn
Kristoffersen.

Svein-Erik Figved fra WWF-Norge sammen med
YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

FAKTA:
Hvem er samarbeidspartnerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS består av 22 forskjellige forbund med til sammen omtrent 215 000
medlemmer. Parat er en av de største forbundene under YS-paraplyen.
WWF-Norge oppgir på sine nettsider at de har over 13 000 givere og medlemmer,
og en omsetning på omtrent 100 millioner kroner i året. WWF-Norge støtter
naturvern- og utviklingsprosjekter over hele verden i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Prosjektene støttes av direktoratet for
utviklingshjelp, NORAD og UD.
GRID-Arendal er, ifølge egne nettsider og Wikipedia, et informasjonssenter om
internasjonale miljøproblemer som ligger i Arendal. Bak senteret står Verdens
kommisjonen for miljø og utvikling, UNEP (FNs miljøprogram).
Econ Pöyry er, ifølge egne nettsider og Wikipedia, et norsk konsulentselskap som
leverer forskning, analyser og rådgivningstjenester til kunder i privat og offentlig
sektor. Econ Pöyry er en del av det internasjonale konsulent- og engineeringselskapet Pöyry Plc.
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HOVEDOPPGJØR

Tariffoppgjøret
2012
Neste år er det hovedoppgjør. Det betyr at tillitsvalgte,
med hjelp av forhandlingsavdelingen i Parat, skal forhandle om
lønn og andre forhold som er regulert i tariffavtalene og hovedtariffavtalene.
Tariffpolitisk plattform og inntektspolitikk er vedtatt av representantskapet i Parat, og er utgangspunkt for tariffarbeidet i
organisasjonen. Videre skal hovedstyret i Parat fastsette overordnede inntektspolitiske retningslinjer for oppgjøret til våren
neste år. Disse retningslinjene utarbeides på bakgrunn av innspill fra medlemsgruppene og innstilling fra Parats sektorvise
tariffutvalg (STU) for stat, kommune, spekter og privat.
Når dette er klart vil forhandlingsutvalgene (FU), på den
enkelte overenskomst, fastsette de konkrete kravene som skal
fremmes overfor arbeidsgiver. Forut for dette vil det bli avholdt
tariffkonferanser for tillitsvalgte i alle sektorer.
Parat er en medlemsstyrt organisasjon. Hvilke føringer som skal
legges for oppgjøret til neste år avhenger derfor av hvilke signaler organisasjonens medlemmer og tillitsvalgte gir.

Viktige punkter i hovedoppgjøret:
Lønn
Oppgjørene vil diskutere forhold knyttet til lønnsutvikling,
likelønnstillegg, lavlønnstillegg, kjøpekraft, kvinnepott, ubekvemstillegg, minstelønn, garantilønn og lederlønn.
Pensjon
Diskusjon i forhold til pensjon vil være obligatorisk tjenestepensjon (nivå og uføredekning), tjenestepensjonsordninger (medbestemmelsen og avtalefesting) og avtalefestet pensjon (delpensjon,
særaldersgrenser og overgangsordninger mellom sektorene).
Arbeidstid
Utgangspunktet for de fleste er en normalarbeidsdag med
betingelser knyttet til overtidsarbeid, skiftarbeid og ubekvem
arbeidstid, men også utfordringer i forhold til heltid/deltid og
sekstimersdag.
Kompetanseutvikling
Utdanningstilbud er viktig for mange. Finansiering, lærlinger,
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realkompetanse og språkopplæring kan være aktuelle temaer.
Seniorpolitikk og livsfasepolitikk
Arbeidstidsreduksjon, sabbatsår, hospitering, omplassering,
hjemmekontor og karriereutvikling er noe av det som diskuteres
under dette punktet.
Velferdsordninger
Sykelønnsordning, karensdager, ferie, velferdspermisjoner og
ledighetstrygd er viktige velferdsordninger for de fleste.

Parat vil kjempe for medlemmenes deltakelse i
tjenestepensjonsordning, og medbestemmelse når det gjelder
type pensjon, nivået på pensjonsytelsen og endringer i
pensjonsordningen.
Medlemmene skal sikres gode lønns- og arbeidsvilkår og reell
mulighet til etter- og videreutdanning. Systematisk og
kunnskapsbasert likestillingsarbeid skal bidra til at medlemmene
opplever likeverd, demokrati og medbestemmelse.

Stillingsvern
Midlertidig tilsetting, oppsigelse og rettigheter knyttet til heltideller deltidsstillinger.
Tariffpolitisk plattform
Parats tariffpolitikk bygger på målet om et samfunn med full
sysselsetting der arbeidet er tilpasset den enkeltes livssituasjon og
behov.

Den tariffpolitiske plattformen legger vekt på:
Et inkluderende samfunns- og arbeidsliv uten diskriminering.
Flest mulig arbeidstakere skal omfattes av landsdekkende
tariffavtaler tilpasset utfordringene i den enkelte sektor, bransje
og virksomhet.
Gjennom målrettet rekruttering og ved å styrke de tillitsvalgtes
rolle og status skal medlemmene sikres selvstendig
forhandlingsrett og økt forhandlingsstyrke på sitt avtaleområde.

Forhandlingssjef og advokat i Parat, Turid Svendsen, vil være ansvarlig for
hovedoppgjøret til våren. Hun, sammen med resten av forhandlingsavdelingen, vil bistå enkeltgrupper og sektorer i forhandlinger med arbeidsgiversiden.

En halv million tapte arbeidsdager
Ved siste hovedoppgjør i 2010 førte arbeidskonflikter til en halv million tapte arbeidsdager, viser
tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ikke siden 1996 har antallet tapte arbeidsdager vært så høyt.
Arbeidskonflikter i form av enten streik
eller lockout som går over mer enn én
dag, er grunnlaget for SSBs beregninger.
Nesten 67 000 arbeidstakere var
involvert i en arbeidskonflikt i 2010
fordelt på tolv konflikter.
Helse- og sosialtjenester
Det var spesielt innen helse- og
sosialtjenester mange arbeidsdager gikk
tapt. Her var 28 800 arbeidstakere
involvert, og 276 000 arbeidsdager gikk
tapt. Det tilsvarer 55 prosent av alle
arbeidsdagene som gikk tapt.

I undervisnings- og bygg- og anleggs
sektoren var det også omfattende
konflikter. Her gikk henholdsvis 111
000 og 59 000 arbeidsdager tapt.
Stor variasjon i antallet arbeidskonflikter
I år med hovedoppgjør som i 2010, er
det oftere flere arbeidskonflikter der det
går arbeidsdager tapt sammenlignet med
år der det er mellomoppgjør.
Hovedoppgjørene skjer annethvert år,
mens det i mellomoppgjørene kun blir
gjort små revideringer av de avtalene

man inngår i hovedoppgjøret. Dette
forklarer i stor grad hvorfor antallet
arbeidskonflikter svinger fra år til år.
Ved forrige hovedoppgjør var det til
sammenligning ti konflikter som
involverte 13 000 arbeidstakere. Totalt
gikk omtrent 62 600 arbeidsdager tapt i
2008. Tallet for 2010 er derfor nesten
sju ganger så høyt som i 2008.
Kilde: SSB.no/absentia.no
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Felles europeiske
regler for luftfarten
Jon Fredrik Strandrud fra Parat er oppnevnt som representant i en ekspertgruppe
arbeidet European Aviation Safety Agency (EASA) skal gjøre i forhold til å revidere og
utrede krav til pilotsertifikater i fremtiden. Resultatet av arbeidet vil berøre alle
europeiske flyselskaper.
Uavhengig av dette er Oddbjørn Holsether fra Parat tidligere valgt inn i en gruppe som
jobber med arbeidstidsbestemmelser for flygende personell i Europa. Strandrud og
Holsether er til daglig kapteiner i Norwegian.

Bruker du
Compendia?
Som medlem av Parat har du
gratis tilgang til Compendia
på nett, en lovsamling og et
elektronisk oppslagsverk. Compendia er ment å gi deg raskt
svar på aktuelle spørsmål om
forhold på arbeidsplassen, i tillegg svar på spørsmål om arvog familierett.
Compendia omfatter emnene
arbeidsrett, folketrygd og HMS, samt
en del rettigheter i forbindelse med
arv- og familierett. Oppslagsverket
består av 70 lover med alle forskrifter
og nærmere 100 skjemaer. Dette er et
verktøy som er ment å lede deg til
essensen av all relevant kunnskap
innen personalrelaterte temaer. Du
trenger ikke spesielle juridiske eller
personalfaglige forkunnskaper for å
bruke verktøyet.
Det finnes en samling av ofte stilte
spørsmål og du kan abonnere på
nyhetsbrev som informerer deg om
endringer i lover og regler knyttet til
arbeidslivet. Lovsamling og
elektroniske oppslagsverk finner du
på parat.com, der du logger deg inn
med medlemsnummer og passord.
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Det er den Europeisk Transportarbeider- føderasjon (ETF) som har oppnevnt de to
Parat-medlemmene i gruppene i EASA som er luftfartstilsynet i EU.
– Det er viktig for oss å delta der beslutninger om medlemmenes arbeidsforhold fattes.
I flybransjen blir de aller fleste avgjørelser tatt på europeisk nivå. Med to representanter
i to sentrale arbeidsgrupper i EASA, har vi mulighet til å være med på å skape
morgendagens arbeidsliv for flygende personell, sier Parats nestleder, Vegard Einan.

Kunnskap om
traumatisk stress
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
har i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress (NKVTS) utarbeidet en rapport
om posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
og arbeidslivet. Kanskje kan rapporten
bidra til å forstå og hjelpe kollegaer
som er berørt.
Av: Trygve Bergsland

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en
diagnose som har en alvorlig hendelse som
et nødvendig diagnostisk kriterium. En
potensielt traumatiserende hendelse kan
defineres som en erfaring som truer ens eget
liv eller en person som står en nær, som
fremkaller intens frykt, redsel eller
hjelpeløshet.
Ettervirkninger
22. juli var en uvirkelig dag for mange
arbeidstakere i Norge, og ettervirkningene
av opplevelsene kan være alvorlige. Personer
som blir utsatt for alvorlige
stressbelastninger, kan forbigående eller over
tid være plaget med gjenopplevelse av
traumet, unngåelse av forhold som minner

om traumet, og ha en stor grad av
fysiologisk beredskap.
Reaksjoner etter stressbelastninger
Studier som er gjennomført etter svært
alvorlige hendelser, viser at nær alle får
posttraumatiske stressymptomer kort tid
etterpå. Det å utvikle posttraumatiske
stressymptomer etter en alvorlig stressbe
lastning er en normal reaksjon på en
unormal hendelse. Likevel vil de fleste som
har blitt utsatt for en alvorlig stressbe
lastning, komme seg i løpet av dager, uker
eller måneder.
Kilde: STAMI
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Regionkonferansene
2011
Når dette leses er alle fem regionkonferansene i Parat avholdt med
god deltagelse og engasjerte tillitsvalgte. Hovedtema har vært vedtektsendringer som skal opp for representantskapet i november,
medbestemmelse og bruk av sosiale media.
Av: Trygve Bergsland

Parats flaggsak, medvirkning og
medbestemmelse, har stått dagsorden og
topptillitsvalgt i Edda konsernet og
Haugesund Avis, Thor-Helge Thorsen,
er en av foredragsholderne som har gitt
deltakere innblikk i hvordan
medbestemmelsen fungerer i et stort
konsern med utenlandske eiere. Thorsen
understreket betydningen av at det ikke
bare er i styrerommene tillitsvalgte kan
utøve medbestemmelse. – Når saken
kommer til styret er det ofte for sent, sa
Thorsen, som råder tillitsvalgte til å
komme på banen så tidlig som mulig og
sørge for å være med i de prosjekt
grupper bedriften velger å sette ned.
Mer bruk av sosiale media
Kommunikasjonsrådgiver i Parat, Lill
Fischer, har gitt innblikk i sosiale
medier. – Det er ikke farlig å bruke
sosiale medier, men husk at det som
skjer i Las Vegas ikke forblir i Las Vegas.
Det er slik at det som ligger på nett blir
på nett, sier Fischer, som understreket
at det var viktig å være oppmerksom på
hva som legges ut og tenke på hvem
som ser hva som legger ut.
Fischer ønsker at de tillitsvalgte i Parat
er til stede der medlemmene er. – Vi må
ta i bruk de nye møteplassene og er helt
avhengig av god dialog med
medlemmene for å lykkes. Det er
omtrent 2,5 millioner Facebook-profiler
i Norge. Vi vet at Parats medlemmer
representerer mange ulike yrker,
bransjer og sektorer, og er sannsynligvis

et tverrsnitt av befolkningen – noe som
betyr at svært mange av dem også er på
Facebook. Det handler ikke lenger om
vi skal bruke sosiale medier, det er
heller et spørsmål om hvor godt vi skal
gjøre det på sosiale medier, sier Fischer.
Viktig med medvirkning og
medbestemmelse
Tidligere bedriftslege i Nordea, Bjørnar
Brændeland, har beskrevet utford
ringene knyttet til store nedbe
manningsprosesser Et viktig budskap
for Brændeland var å vise hvordan
manglende medvirkning og med
bestemmelse fører til psykiske og fysiske
helseplager.
Vedtekter og valg til årsmøte
Leder av Parat, Hans-Erik Skjæggerud,
informerte om vedtektsutvalgets rapport
og forslag til nye vedtekter som skal
behandles på representantskapsmøtet i
november.

brudd med tidligere regions- og
sektoravhengig representasjon.
Vedtektsutvalget har bestått av:
Hans-Erik Skjæggerud, Karin Larsen
Hatsianastasiu og Heming Welde
Thorbjørnsen. I tillegg er Per Jostein
Ekre og Vetle Rasmussen oppnevnt
som administrative ressurser.
Kilder: Vedtekstsutvalgets hovedrapport,
Bjørg Skuthe, Mona Johansen, ThorHelge Thorsen og Lill J. Fischer

Vedtektsutvalget har foreslått en direkte
representasjonsmodell for valg av
delegater til fremtidige landsmøter.
Parats øverste organ skal fra 2012 være
landsmøte Landsmøterepresentanter
skal velges og møtes hvert tredje år.
Hovedargumentet for denne modellen
er at den understøtter Parat som en
medlemsstyrt organisasjon, samtidig
som det står i forhold til de økonomiske
og menneskelige ressursene som tas i
bruk for å velge representanter til møte
hvert tredje år. Modellen innebærer et
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Ulovlig subsidiering
Parat har mistanke om at Ryanair blir
subsidiert av norske lufthavner. Hvis
så er tilfelle gir dette Ryanair konkurransefortrinn i forhold til andre flyselskaper. Dette er ulovlig, og Parat har
bedt EFTAs overvåkingsorgan ESA om
å se nærmere på forholdet.
I brevet viser Parat blant annet til en
rettsavgjørelse i Tyskland, der det
fremkommer at det er sannsynlig at tyske
lufthavner subsidierer Ryanair på en måte
som gir uønskede konkurransefortrinn.
Bekymret for Rygges fremtid
Norwegian har trukket seg ut fra Moss
Lufthavn Rygge og flyplassen på Rygge
har bare en kunde. Parats nestleder,
Vegard Einan, er bekymret for
arbeidsplassene og flyplassens fremtid.
– Jeg er redd for at Moss Lufthavn Rygge
kommer til å merke Ryanairs opptreden
når de skal forhandle ny avtale om kort
tid. Min spådom er at Ryanair først vil
starte med å redusere trafikken, for
deretter å true med å trekke seg helt
dersom de ikke får fortsette på de samme,
eller bedre vilkår enn de har i dag, sier
Einan, som tror de også vil skylde på
fagforeningene og på økte avgifter.
Einan tror det er lite sannsynlig Ryanair
vil satse stort på Rygge uten at de blir
subsidiert på en eller annen måte.
– Ryanair stiller strenge krav til andre
europeiske flyplasser. Om støtten kommer
direkte fra flyplassen, eller skjules som
markedsføringsstøtte og oppstartstøtte fra
Østfold fylkeskommune kjenner vi ikke
til, men at de får en form for
konkurransevridende støtte mener vi er
svært sannsynlig, sier Vegard Einan.

Foto: Scanpix
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Kunnskapsfokus
i nord

Foto: Scanpix

I august ble det arrangert en nasjonal
opplæringskonferanse i Tromsø med
430 deltagere. Leder av ThsF i Parat,
Gerd Bang-Johansen, og opplæringsansvarlig i Parat, Tove Løhne, har sett
hvilke muligheter Nord-Norge har i
tiden fremover.
Av: Trygve Bergsland

Fokuset på konferansen var hvor viktig
utdannelse og kunnskap er for utviklingen
nå og ikke minst i tiden fremover.
Erfaring eller formell utdannelse
Troms fylkeskommune var arrangør av
den årlige konferansen. Høyre-leder Erna
Solberg holdt et innlegg under
overskriften «ambisjoner for kunnskap og
læring». Hun ble avløst av professor Ottar
Brox som stilte spørsmål ved om vi satser
for sterkt på formell utdannelse i dagens
Norge. Er det formell utdanning som gir
den nødvendige kunnskap og erfaring,
eller er det heller at det er i samhandling
med erfarne kolleger man blir eksperter?
spurte Brox.
Gode foredragsholdere
Blant foredragsholderne var også
utenriksminister Jonas Gahr Støre, NHOdirektør John G. Bernander, professor
Mads Gilbert og direktør ved Norsk
Polarinstitutt Jan-Gunnar Winther.
Fokus på nordområdene
Utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde
i sitt foredrag fokus på hvor viktig
nordområdene er for Norge i dag og i
årene fremover. Han fortalte at av de vel
9000 studentene på UiT, er om lag 800
fra andre land. Omtrent en fjerdedel av
doktorgradsstudentene kommer utenfra.
Når Framsenteret etter planen står helt
ferdig i 2013, vil om lag 500 forskere
innenfor polarspørsmål, klima og miljø
være samlet under samme tak i Tromsø.

Støre mener de veivalg vi tar i forhold til
grunnskoleopplæringen, videregående,
høyskole og på universitetsutdanning, er
avgjørende for om vi klarer ambisjonen
om å være den ledende
kunnskapsnasjonen i nord og peker blant
annet på at den nordlige sjøruten kan bli
en av de viktigste transportårene i verden.
Forskere ved Det Norske Veritas beregner
at rundt åtte prosent av containerhandelen mellom Asia og Europa vil gå
gjennom Arktis i 2030, og forventes å
stige til ti prosent i 2050. Videre har
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
anslått at Norge kan ha mineraler til en
verdi av totalt 1500 milliarder kroner,
med størst potensial i nord.
Utenriksministeren fortalte at det
internasjonale energibyrået (IEA, World
Energy Outlook 2010) anslår at verdens
energibehov i 2035 vil øke med 36
prosent i forhold til dagens nivå. Arktis er
rikt på olje og gass, og det anslås at over
22 prosent av verdens uoppdagede
petroleumsressurser finnes i dette området
– 30 prosent av gassen og 13 prosent av
oljen. Han pekte også på at i de store
havområdene som Norge forvalter, er det
trolig mer enn 10 000 arter som er lite
undersøkt. Det er grunn til å tro at flere
av disse marine organismene har unike
egenskaper som kan utnyttes og danne
grunnlag for ulike produkter og prosesser
innenfor en rekke næringsområder som
blant annet medisin, prosessindustri, mat,
fôr, biobrensel og kosmetikk.
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Norge i nettverk mot radikalisering
i Europa
Sterk radikalisering ligger normalt til grunn for politisk vold og terrorisme. Fire
representanter fra Norge deltok nylig på oppstartsmøtet til EUs nettverk for
bevissthet mot radikalisering. EU fokuserer på å jobbe mer effektivt for å hindre
organisert kriminalitet, terrorisme og forbrytelser på nett, i tillegg til å styrke kontrollen av ytre grenser og å redusere katastrofer forårsaket av individer og natur.
Europa har felles utfordringer og trusselbilde har forandret seg de siste årene. Radikalisering er en utfordring som går på tvers av landegrenser.

Økt tilbud til
Erasmusstudenter
Erasmus-programmet gir hvert år
økonomisk støtte til rundt 200 000
studenter slik at de kan studere eller
jobbe i utlandet. I sitt forslag til EUs
nye langtidsbudsjett for 2014 til
2020, har EU-kommisjonen foreslått
en kraftig økning i midler til utdanning, blant annet ved å øke antall
stipender til Erasmus-studenter. I
tillegg ønsker Kommisjonen å introdusere en ny «Erasmus for Masters»
strategi for å sikre lån til studenter
som tar hele sin mastergrad i utlandet.

Forebygging for å bekjempe ulike typer ekstremisme var et gjennomgående tema på møtet.
Betydningen av tilhørighet ble trukket fram som et virkemiddel for å forhindre en uønsket
utvikling. Det samme ble betydningen av arbeid, redusering av sosiale forskjeller og
muligheten til å skape seg et eget liv.
Kilde: eu-norge.org

Manchesters arbeidsløse i fokus etter opptøyene
Hva fikk hundrevis av unge til å gå amok i Manchester og andre britiske byer
i august? Debatten har gått høyt i ukene etter opptøyene som kostet fem mennesker livet og millioner av pund i ødeleggelser. Høyresiden skylder på moralsk
forfall, venstresiden skylder på budsjettkutt og sosial nød. I Manchester har
opptøyene satt søkelys på det store og voksende gapet mellom fattig og rik.

Mer penger til Erasmus-programmet
er godt nytt også for Norge blant
annet fordi enda flere norske studenter vil få stipend og godkjenning for
å ta et studieopphold i Europa.

Manchester har et problem med det mange kaller en underklasse. En rapport fra
Redd Barna tidligere i år viste at byen nord-vest i England har landets høyeste
andel barn som lever i alvorlig fattigdom - hele 27 prosent. Manchester har også
Englands laveste levealder og i april var ungdomsledigheten på 28 prosent (landsgjennomsnittet er 20 prosent). To tredjedeler av de arbeidsløse er unge menn. I
Manchester er det bydeler med tredje og fjerde-generasjons arbeidsledighet.

Kilde: eu-norge.org

Kilde: arbeidslivinorden.org

Høyere utdanning i Europa
I Europa er det 4000 universiteter og høgskoler med 19 millioner studenter og
1,5 millioner ansatte. Utdanning står i fokus i EUs «Europa 2020»-strategi for
å skape en bærekraftig økonomisk vekst. Noen av hovedpunktene i kommisjonens nye strategi vil være bedre kvalitet, adgang for flere og høyere gjennomføringsgrad.
I dag er det gjennomsnittlig bare vel 31 prosent av de unge i aldersgruppen
30-34 år som har fullført høyere utdanning. Det er EUs uttrykte mål å øke
denne andelen til minst 40 prosent innen 2020, noe som tilsvarer en økning på
2,6 millioner uteksaminerte. I følge European Centre for the Development of
Vocational Training (Cedefop), vil 35 prosent av alle jobber i 2020 kreve høyere
utdanning, mens det nå er 26 prosent med slik kompetanse.
Kilde: eu-norge.org
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Oppsagt ved hjelp
av ulovlig overvåking
Ulovlig ervervet bevis ble av Hålogaland lagmannsrett nylig godkjent fremlagt i
en oppsigelsessak. Informasjonen som ble brukt som bevis i saken var opplysninger om en arbeidstaker innhentet ved hjelp av GPS-teknologi – som opprinnelig
var ment for et helt annet formål.
Av: Katrine Rygh Monsen, advokat i Parat

Den 10. mars 2011 avsa Hålogaland
lagmannsrett en kjennelse som tillot en
arbeidsgiver å fremlegge opplysninger om
en ansatt som var ulovlig ervervet som
bevis i en oppsigelsessak. Informasjonen
som lagmannsretten tillot fremlagt som
bevis i saken var opplysninger om en
26 - 2011 Parat

arbeidstaker innhentet ved hjelp av GPSteknologi på arbeidsplassen. Kjennelsen
ble påkjært til Høyesterett, som avviste
saken. Avgjørelsen er derfor nå
rettskraftig. Avgjørelsen vil kunne få
betydning i tilsvarende saker – ny
rettspraksis gir grunn til bekymring. Det

er svært viktig at tillitsvalgte er kjent med
denne rettstilstanden.
Bakgrunn
Saken gjaldt en renovasjonsarbeider som
fikk oppsigelse fordi arbeidsgiveren mente
han hadde tatt for lange pauser og

samtidig skrevet overtidstimer. Arbeidsgiver
brukte opplysninger fra GPS-loggen for å
undersøke arbeidstiden hans nærmere.
Både Datatilsynet, tingretten og
lagmannsretten var enige om at arbeidsgiver
hadde brutt personopplysningsloven når de
brukte GPS-loggen til dette. Likevel godtok
både tingretten og lagmannsretten at de
ulovlig ervervede bevisene kunne brukes i
selve oppsigelsessaken.
Dette innebærer at arbeidsgivere er gitt en
vid adgang til å benytte informasjon om
sine ansatte som de har fått tilgang til
gjennom bruk av GPS-teknologi på
arbeidsplassen. I selve oppsigelsessaken hvor
opplysningene ble brukt, vant arbeidsgiver
frem i tingretten, og retten kom til at
arbeidstakeren ikke hadde krav på
oppreisningserstatning selv om arbeidsgiver
hadde brutt personopplysningslovens
bestemmelser. Selve oppsigelsessaken er
foreløpig ikke rettskraftig.
Detaljinformasjon om ansatte
De siste årene har vi sett at flere og flere
bedrifter har tatt i bruk GPS-teknologi på
arbeidsplassen. Problemstillingen er derfor
svært praktisk. GPS-enhetene åpner
muligheten for å registrere en rekke
opplysninger og informasjon på detaljnivå
om de ansatte. Eksempler på opplysninger
som registreres kan være hvor bilen til
enhver tid befinner seg og hvor lenge den
står der. Videre kan arbeidsgiver få
opplysninger om bilens hastighet og
kjørestil, noe som kan brukes til å irettesette
sjåførene, til å konfrontere dem etter klager
fra kunder, eventuelt utleveres til politi eller
forsikringsselskap ved uhell eller
fartsovertredelser.
Personvernet undergraves
I henhold til personvernlovgivningen kreves
det at arbeidsgiver skal definere et spesifikt
formål for all registrering av
personopplysninger, og også av bruken av
GPS som verktøy. Av loven fremgår det at
det ikke er lov å bruke personopplysninger
om arbeidstakerne utover det formål som er
definert. GPS-enhetene kan for eksempel
være installert i virksomhetens kjøretøyer
med flåtestyring som formål, det vil si at
arbeidsgiver skal kunne sende bilene dit det

er behov for dem, eller som et verktøy for at
sjåføren skal finne veien til oppdragsgivere
og kunder. Med et slikt formål vil arbeids
giver ikke ha lov til å bruke de registrerte
opplysninger om en ansatt for å finne ut
om han har tatt for mange og for lange
pauser, eller i lønnsforhandlinger, eller for å
finne ut hvor arbeidstakeren har vært i
lunsjen.
Den nye rettspraksisen som nå har kommet
i forhold til arbeidsgivers bruk av ulovlig
ervervede personopplysninger, gir grunn til
bekymring. Avgjørelsene viser at en
arbeidsgiver kan bryte personvernlov
givningen og likevel kunne fremlegge
opplysningene om den ansatte som bevis i
en rettssak. Dette undergraver arbeids
takernes personvern, og reglene som skal
beskytte arbeidstakerne mot inngrep blir i
praksis illusoriske. Selv om arbeidsgiver kan
bli sanksjonert for brudd på person
opplysningsloven gjennom å måtte betale
lovbruddsgebyr til Datatilsynet eller
oppreisningserstatning til arbeidstakeren, er
sanksjonene så marginale at interessen i å
benytte informasjon normalt vil overstige
interessen i å følge personopplysningslovens
bestemmelser.
Utrygt for arbeidstakerne
Arbeidstakerne kan med andre ord ikke
lenger føle seg trygge på at arbeidsgiverne
kun vil bruke opplysningene til det
nærmere angitte formål, men må faktisk
belage seg på at opplysningene vil kunne
brukes mot dem dersom det oppstår en
konflikt.
De ansatte og tillitsvalgte på arbeidsplassene
bør etter dette være mer oppmerksomme
på kontrolltiltak på arbeidsplassen og hvilke
opplysninger arbeidsgiver registrerer. De
tillitsvalgte bør nå i enda større grad enn før
sørge for gjennomføring av grundig
drøfting og evaluering av kontrolltiltak med
arbeidsgiver. Samtidig bør alle ta inn over
seg at opplysninger som registreres på
arbeidsplassen kan blir brukt mot dem
senere dersom tvist eller konflikt oppstår og
arbeidsgiver finner det hensiktsmessig.

Saken er ikke
avsluttet
Datatilsynet har fattet et vedtak mot
den aktuelle bedriften i GPS-saken
der Datatilsynet blant annet finner
virksomhetens sammenstilling av
personopplysninger fra GPS-systemet
og innleverte timelister, til å være en
behandling som er uforenlig med det
opprinnelige formålet og at de mangler
et gyldig behandlingsgrunnlag etter
personopplysningsloven.
Datatilsynet mener også at bedriftens
innføring av GPS-systemet skulle vært
innrapportert til dem, og at unnlatelse
strider mot personopplysningsloven
også på dette punktet.
Bedriften det gjelder er uenig og har
klaget vedtaket inn for personvern
nemda (se faktainformasjon).

FAKTA:
Personvernnemnda
Personvernnemnda er opprettet med
hjemmel i lov om behandling av
personopplysninger
(personopplysningsloven).
Personvernnemnda skal behandle klager
på vedtak som Datatilsynet fatter i
medhold av personopplysningsloven og
enkelte andre lover.
Personvernnemnda har syv medlemmer
som oppnevnes for fire år med adgang
til gjenoppnevning for ytterligere fire år.
Lederen og nestlederen oppnevnes av
Stortinget. De øvrige fem medlemmene
oppnevnes av Kongen og hvert medlem
har et personlig varamedlem.
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Ønsker endringer i loven
Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, mener at Høyesteretts
avvisning av saken om bruk av GPS-data til noe annet enn det
var ment som, viser at personvernloven ikke har noen verdi.
Av: Trygve Bergsland

Dette mener Skjæggerud må få
konsekvenser for utformingen av loven.
– Når det tilsynelatende er utvetydig
fastslått i loven at innsamlet data om
personer ikke kan benyttes til annet enn
det var ment for, og det i den aktuelle
saken likevel ble tillat brukt data som
bevis i en oppsigelsessak, så er det noe
galt med lovteksten, sier Parat-lederen.
Frykter mer misbruk av data
Skjæggerud viser til at personvern var
høyt på agendaen i diskusjonen om
datalagringsdirektivet.
– Mantraet fra regjeringen var at

personlovgivningen i Norge verner
befolkningen mot urettmessig bruk av
innsamlet data og at
datalagringsdirektivet ikke utgjorde noen
trussel. Nå viser det seg at
personvernloven ikke engang gjør seg
gjeldende i en oppsigelsessak. Hva vil da
situasjonen bli i samfunnet for øvrig?
spør Hans-Erik Skjæggerud, som sier det
ikke er vanskelig å tenke seg enda mer
ytterliggående bruk av tilgjengelig data
om folk, både fra private instanser og
myndigheter, dersom domstolene først
begynner å bli slepphendte, slik tilfellet
synes å være nå.

Det lønner seg å bryte loven
Juridisk rådgiver i Datatilsynet, Mari H.
Nedberg, har skrevet en artikkel om
GPS-saken som har vært oppe i
Hålogaland lagmannsrett, med
overskriften «Fra krysspress til illusorisk
vern av arbeidstakers rettigheter?». Her
spør Nedberg hva som skjer når
arbeidsgiver iverksetter kontrolltiltak
overfor sine ansatte i strid med
regelverket, og om ny rettspraksis
trekker i retning av at det kan lønne seg
med et lettvint forhold til lover og regler.

arbeidsgiver som etterlever lovens krav.
Vernet av arbeidstaker kan da fremstå
som illusorisk. Avgjørelsene er en
påminnelse om at det er behov for en
tettere oppfølging for å sikre at
arbeidstakers rettigheter blir ivaretatt.
Det skal ikke lønne seg å bryte
regelverket. Det kan derfor ventes en økt
innsats fra flere hold hva gjelder
kontrolltiltak i arbeidslivet – ikke minst
fra Datatilsynet, skriver Mari H.
Nedberg i sin artikkel.

I den aktuelle saken var det arbeidsgivers
opprinnelige formål med systemet, ifølge
Nedberg, å effektivisere og planlegge
arbeidsdagen.
– Lagmannsrettsdommen viser at når
spørsmålet om bruk av opplysninger
kommer på spissen, stilles arbeidsgiver
som har et utpreget pragmatisk forhold
til lovregler i en gunstigere posisjon enn

Pålegg og tvangsmulkt
Informasjonsdirektør i Datatilsynet, Ove
Skåra, forteller at arbeidstaker er vernet
mot inngående kontroll av arbeidsgiver
gjennom en rekke bestemmelser i
arbeidsmiljøloven og
personopplysningsloven.
– For å styrke arbeidstakers vern har
Arbeidstilsynet anledning til å gi pålegg
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og tvangsmulkt til arbeidsgivere som har
iverksatt ulovlige kontrolltiltak. I tillegg
har Datatilsynet adgang til å ilegge
overtredelsesgebyr som tradisjonelt ligger
i området 5000 til 50 000 kroner, sier
Skåra, som mener det overordnede
spørsmålet er om arbeidstaker er
tilstrekkelig godt vernet eller om det er
behov for
ytterligere tiltak
for å sikre
arbeidstakernes
rettigheter.

Informasjonsdirektør i Datatilsynet,
Ove Skåra.
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/

AKTUELT

Fleksibel arbeidstid
Saken om fleksibel arbeidstid, omtalt i forrige utgave av Parat-bladet, er nå avgjort av Oslo tingrett.
Rettens flertall slo der fast at arbeidstaker ikke hadde rett til fleksibel arbeidstid. Det er imidlertid
noen prinsipielle vurderinger foretatt av retten som kan ha betydning for lignende saker i fremtiden.
Av: Andreas Moen, advokat i Parat

I denne aktuelle saken hadde arbeidstaker
behov for 15 minutter senere oppmøte til
sine «5-vakter» (han skulle starte arbeidet
fem om morgenen, red.anm.) for å slippe å
reise til jobb kvelden i forveien. Rettens
flertall (2 mot 1) slo fast at arbeidstaker ikke
hadde rett til fleksibel arbeidstid etter
arbeidsmiljølovens bestemmelse som lyder
slik: «Arbeidstaker har rett til fleksibel
arbeidstid dersom dette kan gjennomføres
uten vesentlig ulempe for virksomheten.»
Rettens flertall uttalte at også tilpasning av
turnusordning kunne falle inn under
bestemmelsen. Men flertallet kom til at en
fast og varig endring av oppstartstidspunkt

på «5-vaktene» ikke kunne sies å innebære
noen fleksibilitet. Flertallet behøvde derfor
ikke vurdere om dette innebar en «vesentlig
ulempe» for vaktselskapet. Mindretallet
mente imidlertid at det her var snakk om
«fleksibel arbeidstid». Mindretallet vurderte
også om senere oppmøte innebar en
«vesentlig ulempe» for vaktselskapet i
forhold til de bevis som kom fram for
retten, men kom til at det var det ikke.
Dommen vil ikke bli anket, noe som blant
annet knytter seg til de konkrete forhold på
arbeidsplassen. Når det gjaldt den
prinsipielle vurderingen slo domstolen fast
at fleksibel arbeidstid også kunne gjelde i

turnusarbeid. Retten mente imidlertid at det
måtte være et fleksibelt element i den
arbeidstiden det ble søkt om. Altså at en ny
fast definert arbeidstid ikke var «fleksibel
arbeidstid». Dette synes noe merkelig.
Hadde arbeidstaker søkt om oppmøte
mellom klokken 5.00 og klokken 5.15, ville
det fleksible elementet vært til stede og han
ville kunne velge å møte kvart over fem. Det
blir spennende å se hvilken betydning
dommen får for tvisteløsningsnemndas
praksis. Dersom dette står seg, vil en
arbeidstaker som ønsker fleksibel arbeidstid
måtte passe på å legge inn et fleksibelt
element i søknaden.

Livsviktig minerydding
TV-aksjonen som arrangeres 23. oktober er til
inntekt for Norsk Folkehjelp som skal benytte de
innsamlede midlene til minerydding. Parat er samarbeidspartner gjennom sin tilhørighet til YS.
Av: Trygve Bergsland

Norsk Folkehjelp er blant de største
humanitære aktørene i verden. Arbeidet
deres består blant annet i å rydde
områder for miner og klasevåpen slik at
folk kan bevege seg fritt, og uten frykt, i
sitt nærområde.
– Det er ikke antallet eksplosiver vi
fjerner som er viktigst, men hvor mye
jord vi sikkert kan si at er minefri, sier
Per Neergaard som er leder i mineav
delingen hos Norsk Folkehjelp. Han sier
det handler om å fjerne følelsen av frykt

og skape en atmosfære der folk kan leve
et ordentlig liv.
Landet tilbake til folket
Neergaard forteller at de jobber for å frigi
land.
– En undersøkelse viser at aborttallene
gikk ned da vi hadde ryddet miner i
Nord-Irak, noe som betyr at folk ikke
lenger følte frykt for å få barn. De neste
landene som står for tur til å bli erklært
fri for eksplosiver er Tadsjikistan og

Leder i Parat, Hans Erik Skjæggerud, oppfordrer
deg til å være bøssebærer 23. oktober. Les mer om
årets TV-aksjon på www.blimed.no, eller ring
02025 for å registrere deg.

Guinea-Bissau. – Med midlene vi får inn
gjennom TV-aksjonen vil vi kunne
avslutte dette arbeidet fem ganger så fort,
forteller Per Neergaard. Et arbeid som
ville tatt henholdsvis femten og fem år
kan vi nå gjøre på tre og ett år.
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I cockpiten: Lillian Røst er styremedlem i SNK
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50 år

mellom himmel og jord
Dette er tittelen på historien om flyvertinnene i Braathens som organiserte seg i 1961, ble fusjonert inn i SAS i 2005 og i dag fremstår som en sprek femtiåring som i sin historie speiler mye av
samfunnsutviklingen gjennom disse årene.
Av: Trygve Bergsland

Boken som SAS Norge kabinforening
(SNK) gir ut i forbindelse med sitt
50-årsjubileum er skrevet av mangeårig
informasjonsdirektør i Braathens S.A.F.E.,
Audun Tjomsland. Under vil du finne
viktige milepæler i foreningens historie og
små og store hendelser som beskriver gleden
og ikke minst utfordringene knyttet til
yrket. Foreningens historie starter med Liv
Torjusen som var den første lederen, og går
frem til i dag med Anneli Nyberg i
førersetet.
Tilbakeblikk
De første flyvertinnene i Braathens S.A.F.E.
var Inger Øyan, Mimi Kobro, Lisbeth Faye,
Lill Møystad, Liv Heffermehl og Eva Scheel.
Den første flyvertinnen som gikk av som
pensjonist var Reidun Engen nesten tretti år
senere.
– For å trives i dette yrket må du være glad i
mennesker og vise omsorg, glad i å være på
reise i jobben og glad i å reise på fritiden.
Du må også være bevisst på det å ha god
helse. Jobben krever sitt, men jeg tror jeg
kan love den enkelte mange flotte
opplevelser, siteres Reidun på i boken, der
hun også minnes å ha både Kong Olav og
landslagskeeper Sverre Andersen med seg på
samme tur. Sverre Andersen sa til henne:
«Du behandler alle likt, du, enten de er
fotballfolk eller konger.»
Reidun Engen har også beskrevet land
ingene på Svalbard; ikke minst landingene

på tundrastripen i Adventdalen, før
ordentlig flyplass ble bygget på Hotellneset.
– På tundraen var landingslysene lys fra
bilene som sto oppstilt. Vi kastet ned post til
Bjørnøya. Navigatøren måtte vi binde godt
fast med tau før han kastet ned posten,
fortalte Reidun.
Respekt for arbeidsinstruks og ledelse
Boken beskriver den respekt og autoritet
grunnleggeren av selskapet, Ludvig G.
Braathen, både krevde og fikk som eier av
flyselskap og rederi. Arbeidsinstruksen til de
første flyvertinnene kan fortelle mye.
Punkt tre sier noe om tid og sted for
tjenesten: «Stewardessen plikter å utføre sin
tjeneste på den tid som selskapet finner
hensiktsmessig. Hun plikter innenfor
landets grenser å ta fast opphold eller bopel
på det sted S.A.F.E. finner hensiktsmessig.
Stewardessen plikter ikke uten særskilt
avtale, å ta opphold eller bopel utenfor
landets grenser når det gjelder et sammen
hengende tidsrom av over 9 måneder.»
Punkt seks om ansettelses- og prøvetid:
«Stewardessen ansettes ikke for lengre tid
enn to år, hvorav de første 6 måneder er å
betrakte som prøvetid. Disse 6 måneder
innbefatter også opplæringstiden.
Ansettelsestiden kan forlenges ut over
toårsperioden, med 1 år ad gangen om
stewardessen søker om dette. Søknad om en
slik forlengelse må gjøres senest 3 måneder

før toårsperioden utløper. Det er selskapet
som bestemmer om stewardessen får
fortsette ut over toårsperioden.» Det mest
spesielle punktet finner man kanskje under
punkt 17, spesielle bestemmelser: «Om
stewardessen gifter seg, blir hun automatisk
oppsagt. På søknad i hvert enkelt tilfelle kan
stewardessen få fortsette om selskapet finner
dette hensiktsmessig.»
Lønnsnivået for 50 år siden
Begynnerlønnen var på 700 kroner i
måneden, det ga en årslønn på 8400 kroner
i 1961. Overført til dagens forhold og i
dagens kroneverdi skulle det, ifølge boken,
tilsvare 7576 kroner i måneden, eller en
årslønn i dag på 90 912 kroner.
Kvinnene organiserer seg
Fagforeningskampene den gang hadde
andre punkter på agendaen i forhold til i
dag. Først og fremst måtte foreningen jobbe
for å sikre at en kabinansatt kunne fortsette i
stillingen etter at hun var med på å stifte
familie. Å gifte seg eller få barn var på den
tiden ensbetydende med oppsigelse. Et
annet viktig tema var å forhandle om
lønnsbetingelser og regulering av
arbeidstiden. Det var ikke bare enkelt, fordi
flyvertinner var heldige og skulle være
fornøyd med å kunne fly rundt i verden.
Det var omtrent som å være på ferie hele
tiden. At lønnen ikke var til å leve av, ble det
ikke stilt spørsmål ved.
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Cabin Attendants Club (CAC) var navnet
på foreningen da den ble stiftet i 1961. Liv
Torjusen var foreningens første leder og
forteller at det ikke var enkelt å formidle
dette til ledelsen.
– Jeg fortalte Lauritz Humlen, som var på
hovedkontoret i Oslo, at vi nå var så lei av
arbeidsforholdene våre at nå er det slutt. Vi
skal organisere oss og forhandle oss fram til
bedre arbeidsforhold.
«Hva er det De sier?» spurte Humlen
forbløffet. Dette var helt uhørt for ham og
han så virkelig sjokkert ut.
Humlen måtte ringe til Arne Flod som satt i
den operative ledelsen, og Flod kom inn på
Humlens kontor.
– De sto ved siden av hverandre og så
måpende på oss. Det var et ganske tøft
øyeblikk; husk på at vi bare var tidlig i
20-årene, forteller Liv Torjusen.
Arbeidstider
Et tilbakevendende spørsmål foreningen
jobbet med var kravet om en frihelg i
måneden. I arbeidsavtalen het det den gang
at «stewardessene skal ha noen weekender fri
om sommeren, så vidt mulig 1 gang hver 5.
uke fra lørdag ca. kl. 18.00».
Streik
Fra midnatt 15. september 1970 var den
første flyvertinnestreiken i Braathens
S.A.F.E.s historie et faktum. Da gikk 96
flyvertinner ut i streik. Selskapet tok kontakt
med Luftfartsdirektoratet med spørsmål om
å få fravike bestemmelsen om å fly uten
kabinpersonell, noe myndighetene ikke
aksepterte. Sikkerheten som faglærte
flyvertinner representerte måtte være på
plass.
Da CAC rundet 20-årsmerket høsten 1981,
hadde foreningen omtrent 400 medlemmer
(fire ansatte var ikke medlemmer), og
nærmere 100 prosent oppslutning om sin
fagforening var det vanskelig å komme.
Foreningen var da også blitt medlem av
International Flight Attendants Association.
En ny stor konflikt i luften ble utløst i 1984.
Utgangspunktet for konflikten var at
lønnsnivået for selskapets kabinansatte
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hadde sunket betydelig under det nivået
tilsvarende personell hadde i andre norske
selskaper. Foreningen viste til at lønnsnivået
for Braathens’ kabinpersonell lå 40 prosent
under nivået i Busy Bee og SAS. Stavanger
Aftenblad konstaterte at «Småjentene gir seg
ikke», og ikke engang Aftenposten kunne dy
seg for tittelen «Småpiker viser muskler».
En del av Parat
Kristin Hoftaniska forteller i boken om
tilknytningen til PRIFO, senere Parat, i
1988.
– Det var bare ett medlem som stemte imot,
og det var nestleder i styret, Lisbeth
Eliasson. Lisbeth ble imidlertid leder av
foreningen etter meg og ble senere leder av
hele Parat, forteller Kristin.
I 2006 ble Lisbeth Eliasson valgt til
forbundsleder av hovedorganisasjonen Parat
og ble sittende fram til Parats
generalforsamling i 2008.
Fra Braathens til SAS
Den 21. mai 2001 kunngjorde SAS og
Braathens at KLM og Ludv. G. Braathens
Rederi var blitt enige om å selge sine til
sammen 69 prosent av selskapet til SAS for
800 millioner kroner, noe som verdsatte
selskapet til 1,1 milliard kroner. 1. mars
2005 ble Braathens fusjonert inn i SAS
Braathens og opphørte å eksistere som
selvstendig selskap. Da SAS Braathens
skiftet navn til SAS Norge 1. juni 2007,
skiftet foreningen en måned senere navn fra
SAS Braathens Kabinforening (SBK) til SAS
Norge kabinforening (SNK). General
forsamlingen vedtok navneendringen i
november 2007. Det kommer også frem i
boken at foreningen har brukt advokat i
Parat, Turid Svendsen, som forhandlings
leder siden 1996 og frem til i dag.
Midtøsten
Selskapets første flyginger i 1947 gikk i
hovedsak i Europa og til Midtøsten. FN
hadde vedtatt at staten Israel skulle
opprettes, noe som medførte deling av det
daværende mandatområdet Palestina.
Braathens S.A.F.E. ble engasjert og fløy
charterflyginger i en luftbro og brakte
mennesker ut av Palestina.

Et annet slikt område var India og Pakistan,
da den gamle britiske kolonien India ble
delt i to selvstendige stater i grove trekk
langs religiøse skillelinjer: Hinduene skulle
samles i den største delen som ble India,
mens muhammedanerne skulle samles i det
som ble det nye Pakistan, som da var delt i
to: Øst-Pakistan og Vest-Pakistan. Dette
medførte flytting av mange millioner
mennesker og Braathens S.A.F.E. var ett av
selskapene som ble engasjert i denne
masseflytningen høsten 1947.
For å få flest mulig passasjerer med i flyene,
ble stolene tatt ut. Passasjerene ble surret fast
om bord. Menn foran, kvinner i midten og
barn bakerst. På det meste fraktet DC-4maskinen 100 passasjerer på en tur, mens
det ordinære passasjertallet var 44.
Passasjerene skulle også ha mat om bord i
løpet av dagen, og kabinbetjeningen var
gjerne ute på de lokale markedene i tidlige
morgentimer og kjøpte råvarer de kunne
tilberede om bord og servere til gjestene.
Det beskrives også jobb med oppvasken
utendørs i Abidjan og rengjøring av flyene
etter transportene med flyktninger mellom
Pakistan og India.
1960-årene var en urolig tid i verden, og
alvoret i de internasjonale realitetene
gjenspeilte seg i arbeidskontrakten: «Såfremt
stewardessen under utførelse av sin tjeneste
for S.A.F.E. uten egen skyld blir
tilbakeholdt, internert, eller blir tatt til fange
av en fremmed makt, eller hvis hun
betraktes som savnet, utbetales lønn flere
måneder til hennes pårørende i henhold til
tariffavtalen, forutsatt at stewardessen har
forsørgelsesplikt. I motsatt fall innestår
lønnen inntil hun kommer tilbake.»
Menn i et kvinneyrke
Få yrker i verden var så sterkt knyttet opp til
kvinnekjønnet som flyvertinne. Men i 1979
kom likestillingsloven og det var ikke lenger
mulig bare å rekruttere kvinner til yrket.
Morten Birkelund var den første mannen
som ble ansatt som flyvert.
Verre var det med Braathens S.A.F.E.s
daværende søsterselskap, Air Excecutive

Tove Strømme er Parat-medlem og har jobbet
som flyvert i 12 år

Tove Strømme, Sven Erik Moen og Lillian
Røst er ferdig med dagens første flight, og skal
snart avgårde på en ny.
Til høyre: Sven Erik Moen er Parat-medlem og
har jobbet i flybransjen i 28 år.

Norway Busy Bee AS. De søkte også om
folk i kabinen i 1979 etter at likes
tillingsloven kom. I annonsen ble det
henvist til loven om likestilling mellom
kjønnene, men med følgende
tilleggssetning: «Stillingen kan søkes også av
menn. Dog gjør vi oppmerksom på at
selskapets uniformsregulativ tilsier bruk av
bluse, skjørt/kjole.»
Kjønnsbestemte lekesaker
Likestillingsloven førte også til en klage til
likestillingsombudet. En mor hadde med
seg sine to toåringer i flyet; en jente og en
gutt. Flyvertinnen delte ut noen småsaker
som barna kunne leke med, deriblant et par
jakkemerker. Gutten fikk et med ordet pilot
på, og jenta fikk et med flyvertinne på. I et
brev til likestillingsombudet skrev moren at
hun var ganske rystet over slik
indoktrinering. Informasjonssjef i selskapet,
Kjell Wilsberg, klarte ikke å mobilisere den
helt store entusiasme for saken og sa at han
mente den best hørte hjemme i Duste
forbundet. Wilsberg måtte senere forklare
seg og barna fikk velge hvilke jakkemerker
de ville leke med.

Ikke røykeforbud, men røykfritt
I arbeidsinstruksen var det beskrevet
hvordan man skulle veilede passasjerene:
«Og så er vi oppe. Fortell hvor askebegrene
er, luftventiler, leselys. Vis dem hvordan
stolmekanismen virker og gjør dem
oppmerksomme på hvor toalettene er og
hvor livbeltene er. Del ut magasiner og
aviser.» Kampen for røykfrie fly var i gang i
1987 og foreningen gjennomførte en
undersøkelse som viste at 89,1 prosent følte
ubehag på grunn av røyken i kabinen.
Den 15. februar 1988 innførte Braathens
S.A.F.E. røykfrie fly på innenriksrutene,
unntatt strekningen Tromsø
–Longyearbyen.
Kvalitet på uniformene
Ved overgangen fra flytypen Boeing 737200 til 737-400 ble uniformens farger
avstemt i forhold til fargene på interiøret i
de nye flyene: blått, rødt og grått. De
samme fargene gikk igjen på bakken og i
luften. Den største forskjellen på
uniformene på bakken og i luften, var at alle
distinksjoner på uniformene til
bakkepersonell var i gull, og til personell i

luften var de i sølv. Uniformene ble sydd i
flammebehandlet materiale i likhet med
trekket på setene om bord.
Braathen mente også at det var viktig for et
norsk flyselskap å bruke norsk designer og
ha norskproduserte uniformer. De var
derfor tegnet av motedesigneren Kjell
Torheim. Og som i de 30 foregående år, var
det Oscar Bengtson A/S som sydde
uniformene.
Språkblomsten i 1992
Selskapets ledelse oppfordret sitt
kabinpersonell til å bruke sin naturlige
dialekt. – Vælkømmen om bord, sa Bitte
Olstad på Braathens S.A.F.E.s rute til
Kristiansund en vårdag i 1992.
Det var naturlig for totningen Bitte, og
passasjer Bjørnar Borvik i Noregs
Ungdomslag reagerte spontant. Han
bestemte seg der og da for å opprette Noregs
Ungdomslags språkblomst, og Bitte Olstad
var den første mottaker av Språkblomsten
den 14. april samme år.
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SPØRSMÅL OG SVAR
Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Andreas Moen,
Advokat

Kjell Morten Aune,
forhandlingsavdelingen

Katrine Andresen Roald
Advokatfullmektig

Turid Svendsen,
Leder forhandlingsavd.
Advokat

Vetle W. Rasmussen,
Advokat

Victoria Krefting
Jurist og forhandler

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

AFP og pensjon
Jeg er født i 1947 og har hatt 20 prosent
AFP siden jeg var 62 år. Jeg hadde
egentlig tenkt å gå av når jeg blir 65 år til
neste år. I oktober legger arbeidsgiver om
til nye systemer, og jeg synes derfor at det
kunne være et passende tidspunkt å gå av
nå. Taper jeg pensjon på det?
Jonas
Svar:
Nei. Ut ifra tidspunktet du tok ut AFP, og
at du har delvis AFP, er det klart at du har
AFP på gammel ordning. Da er det slik at
pensjonsgevinsten ved å ta ut AFP bare
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ligger i årene før du fyller 67 år. Etter 67 år
opphører AFP. Mest pensjon vil du altså
hente ut ved å gå av så fort som mulig. Du
vil verken få mer eller mindre alderspensjon
fra 67 år ved å ta ut full AFP nå. I gammel
AFP-ordning blir folketrygden beregnet som
om du tok den ut ved 67 år uansett. Ny
AFP er imidlertid noe helt annet. Ny AFP
innebærer et årlig AFP-påslag resten av
livet, som blir større jo lenger man venter
med å ta den ut. Naturlig nok har mange
problemer med å skille mellom AFP
(gammel) og AFP (ny).
Andreas Moen

Pappapermisjon
Jeg vil gjerne dele opp pappapermisjonen
min. Jeg skal ta fire uker rett etter min
kone, men det passer dårlig for meg og
min arbeidsgiver at jeg tar ut all
permisjonen da. Jeg har lest i loven at jeg
kan dele det opp hvis jeg har en avtale
med arbeidsgiver. Holder det, eller må jeg
snakke med NAV også?
Petter
Svar:
Utgangspunktet er at mor og far skal ta
sammenhengende foreldrepermisjon. Dersom
du ikke skal ta all farskapepermisjonen din

direkte etter din kone, må du derfor i tillegg
til å avtale dette med arbeidsgiver, søke NAV.
Fristen for å søke er siste dag i fellesperioden
(de ukene som du og mor kan dele mellom
dere). Glemmer du å søke eller søker du
senere enn dette, mister du krav på foreldre
penger i den delen av kvoten som ikke er
avviklet sammenhengende med mor. Dato for
siste dag i fellesperioden står i vedtaket til mor.
Katrine Andresen Roald
Legebesøk i arbeidstiden
Jeg jobber i staten og lurer på om
arbeidsgiver kan trekke meg i lønn når jeg
skal på legebesøk?
Maja
Svar:
I staten er det praksis for at de ansatte ikke
trekkes i lønn for korttidsfravær som
legebesøk i arbeidstiden. Dette skal derfor
ikke registreres i fleksitidsregnskapet. En
forutsetning er riktignok at det er avklart
med overordnede på forhånd.
Dersom det er tale om gjentatte legebesøk og
regelmessige behandlinger, er situasjonen en
noe annen. Da er det praksis for at det tas ut
av fleksitidsordningen. De aller fleste i statlig
sektor er omfattet av denne ordningen, og de
den ikke gjelder er eksplisitt unntatt.
Alternativt kan arbeidsgiver innvilge lønnet
velferdspermisjon på inntil tolv dager fordelt
etter behov. Dette ifølge hovedtariffavtalen.
Dersom du ønsker å benytte velferdspermisjon
må du selv søke om det, og det er arbeidsgiver
som avgjør om det er grunnlag for slik
permisjon. I vurderingen skal det tas hensyn
til permisjonsgrunnen og den ansattes behov
for permisjon.
Vetle W. Rasmussen
Rett til lønnstillegg
Jeg jobber med regnskap og lønn og er
eneste organiserte i min avdeling. Jeg vet
at de ansatte i produksjonsdelen av
firmaet har tariffavtale, og de får
lønnstillegg hvert år. Men jeg har ikke fått
lønnstillegg på tre år og lurer på om dette
er lovlig?
Ann-Mari

Svar:
For å få lønnstillegg i en privat bedrift må
det være en tariffavtale i virksomheten. Men
tariffavtalen må i tillegg omfatte de ansatte
i den avdelingen eller delen av virksomheten
hvor du jobber. I din bedrift så må
arbeidsgiver forhandle med de tillitsvalgte
fra produksjonen, og der vil de organiserte få
det som avtales og de uorganiserte i den
delen vil få det på grunn av prinsippet om
«likebehandling av ansatte». Men i din
avdeling er det ingen tariffavtale som
gjelder, og dermed er det helt opp til
arbeidsgivers styringsrett å bestemme om du
og dine kollegaer skal ha lønnstillegg eller
ikke, størrelsen, og om noen skal få og andre
ikke. Dette er dermed ikke ulovlig eller
tariffbrudd. For å kunne påvirke lønnen
din så har vi flere gode tips på vår
hjemmeside, men det viktigste som bør gjøres
er å få flere til å bli Parat-medlemmer slik
at vi kan få på plass en tariffavtale for deg
og kollegaene dine.
Kjell Morten Aune
Oppsigelse etter sykemelding
Jeg er ansatt i en IA-virksomhet og har
vært sykemeldt i tolv måneder, og kan
ikke gå tilbake til min opprinnelige
stilling. Kan jeg sies opp, eller har
arbeidsgiver plikt til å finne annet arbeid
til meg?
Christian
Svar:
Arbeidsgiver er i henhold til
arbeidsmiljøloven forpliktet til å iverksette
nødvendige tiltak for deg slik at du
fortrinnsvis kan beholde ditt vanlige arbeid,
alternativt få annet passende arbeid.
Tilretteleggingstiltakene vil variere med
behovet; hvor lett tilgjengelige de er, hvor
mye kostnadene ved tiltaket utgjør, den
yrkeshemmedes alder og ansiennitet, og om
arbeidsgiver må omplassere andre ansatte.

arbeidet for en yrkeshemmet arbeidstaker
ved å omplassere andre ansatte til
arbeidsoppgaver som ligger innenfor deres
arbeidsavtale, vil arbeidsgiver kunne være
forpliktet til det, før man går til oppsigelse.
IA-bedrifters forpliktelse til å tilrettelegge
arbeidet går langt – «så langt som mulig».
Dersom det ikke er mulig å beholde ditt
vanlige arbeid etter særskilt tilrettelegging,
kan alternativet være at arbeidsgiver må
tilby deg annet «passende» arbeid. Først når
disse tiltakene ikke gir bedre resultater, vil
en oppsigelse kunne være saklig.
Turid Svendsen
Fri for å amme
Jeg jobber i 50 prosent stilling i staten.
Har jeg krav på lønnet fri for å amme?
Thea
Svar:
Alle arbeidstakere har krav på fri for å
amme i inntil én time per dag, dette følger
av arbeidsmiljøloven og gjelder dermed også
for privat sektor. Fritiden kan for eksempel
tas ut som minst en halvtime to ganger om
dagen. Dette er en rettighet til fri uten lønn.
Enkelte tariffavtaler har bestemmelser om
rett til fri med lønn ved amming. I staten
følger det av hovedtariffavtalen at en
arbeidstaker som arbeider 100 prosent har
rett til fri med lønn i inntil to timer per
dag. Arbeidstaker som arbeider mellom 2/3
og hel dag har rett til inntil én time fri med
lønn per dag. For arbeidstakere som arbeider
mindre enn 2/3 dag, er det arbeidsmiljø
lovens bestemmelser som gjelder. Det vil si at
du ikke har krav på lønnet fri for å amme,
men du har rett til inntil én time fri uten
lønn for å amme per dag.
Victoria Krefting

Det kan i henhold til dom fra Høyesterett
ikke kreves at arbeidsgiver omplasserer andre
ansatte til arbeidsoppgaver som ligger
utenfor deres arbeidsavtale, for å tildele den
yrkeshemmede denne oppgaven. Kan
arbeidsgiver oppnå en tilrettelegging av
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Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.3 – 2011 var: «FILMEN DEN HVIDE SLAVEHANDEL» De tre heldige vinnerne er:
ANNE MØLLER, Oslo, GRETE KORSVOLL, Vormsund og MARIT MOEN, Heimdal.
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 4/2011»
Premie: Trillekoffert med målene: 34 x 53 x 24. Vekten er 3,7 kilo
og kan romme opp til 78 liter. Kofferten er låsbar og har stropper
innvendig slik at innholdet skal ligge pent under reise.
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Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 18.11.2011

Løsning:
Navn:
Adresse:

Høsten er kommet!
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Årets tillitsvalgt
Prisen, «Årets tillitsvalgt», skal deles ut på Paratkon
feransen 15. november i år. Kjenner du en tillitsvalgt
som har gjort seg fortjent til prisen kan du sende inn
et forslag innen 17. oktober.

Tydelige mål for
læring
Opplæringsansvarlig i Parat, Tove Løhne,
informerer om at det i løpet av høsten vil
bli en gjennomgang av trinn2 og trinn3
kurs, med vekt på å få inn tydeligere mål
for læring. Det vil bli flere oppgaver og
bedre støtte til forelesere. Overordnet mål
er å få tillitsvalgte raskest mulig operative
på sin arbeidsplass.
Minner samtidig om:
Trinn2-kurs i Trondheim, 29.november
med Thomas Lilloe og Erik Leirvaag som
forelesere.
Trinn3-kurs i privat sektor på Sanner Hotell,
23.november med Katrine Rygh Monsen og
Kjell Morten Aune som forelesere.

Prisen deles vanligvis ut til en person, men kan
unntaksvis tildeles flere. Prisen skal gis til en tillitsvalgt som har gjort en spesiell innsats, eller som har
utmerket seg på en annen måte. Det er et utvalg
nedsatt av hovedstyret som vurderer innsendte
kandidater og som fatter vedtak om hvem som får
prisen. Forslag på kandidater sendes Parat, ved
Gro Brandsar, e-post: gro.brandsar@parat.com.

Kampanjepris på
el-kontroll
Er du Parat medlem og har forsikring i
Gjensidige kan du få rabatt på el-kontroll.
Normalt koster en el-kontroll omtrent 2300
kroner. I oktober gir Gjensidige 1400 kroner
i rabatt til de første 600 medlemmene som
bestiller elkontroll og som har eller kjøper
innbo- eller husforsikring.
El-kontroll bestiller du ved å ringe Gjensidige
på telefon 03100.

Vervekampanje 2011
Parat ønsker seg flere medlemmer. Går du med ideer, tanker eller planer for vekst
og rekruttering lokalt har du mulighet til å bidra for å gjøre Parat enda sterkere,
i tillegg blir det satt opp flotte premier til de som verver.
Det blir arrangert temadager i forkant av kampanjen med foredrag av Rolf Utgård.
Han spør om hvorfor du skal melde deg inn i en fagforening i 2011 og om vi
har mer og kjempe for? Selve kampanjen starter 14. november, og varer til 31.
desember. Møt opp på temadagene, eller ta kontakt for å motta materiell.
Temadagene arrangeres i alle regioner, med start 24. oktober i region øst og
avsluttes i region sør 8. november.
Se www.parat.com for mer presis informasjon.
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Rolf Utgård her sammen med Kjell Inge Røkke
den gang han var hovedtillitsvalgt i Kværner.

Parat media inviterer til bransjeseminar
Fredag 21. oktober inviterer Parat Media, med Liz
Ovesen i spissen, til bransjeseminar på Oslo
Kongressenter.
Forfatter og professor ved det juridiske fakultet i
Oslo, Jon Bing, kommer for å snakke medieutviklingen
på de ulike plattformene: pc, iPad, Smartphone,
e-bøker og sosiale medier. Temaet makt og kunnskap
vil også få fokus under Bings foredrag.
Andre som kommer er: Mona Halvorsen med
bakgrunn som : roadie, punker, biker, fotball

supporter, rockvokalist og Blitz-aktivist, i tillegg til å
ha vært redaktør for blader Narvesen dytter opp på
øverste hylle og bak sotet glass. Anna Dyhre mener
solidaritet og organisering er et generasjonsbetinget
fenomen. Anbjørg Sætre Håtun skal snakke om det
sosiale livet, arbeidslivet etter sykdom og stress
mestring. Finn Schjøll er som vanlig konferansier
Ønsker du å melde deg på kan du kontakte Liz
Ovesen på telefon: 901 17 560, eller e-post: liz.
ovesen@parat.com.

Jon Bing er æresdoktor ved
både Stockholm og
Københavns universitet.

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

Tove Heggum Elshøy, Aftenposten
E-post: tove.heggum.elshoy@aftenposten.no
Ole Martin Nodenes, Universitetet i Oslo
E-post: o.m.nodenes@usit.uio.no
Kari Buer, Høgskolen i Østfold
E-post: kari.buer@hiof.no
RPU region vest:
Rune Skaar, Bergen Kommune,
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no
Gro Nondal Buvik, NAV Sogndal arbeid,
E-post: gro.nondal.buvik@nav.no
Berit Opedal Windheim, Hardanger Tingrett,
E-post: Berit.opedal.windheim@domstol.no
Mai-Brit Rød, Norges Handelshøyskole
may-britt.rod@nhh.no
Kari Mette Skjelbred, Rogaland
Fylkeskommune
E-post: kari.mette.skjelbred@throg.no
RPU region sør:
Mari-Ann Bakkelund, Kongsberg kommune
E-post: mariann.bakkelund@kongsberg.
kommune.no
Pål Hermann Seivaag, NAV
E-post: paal.hermann.seivaag@nav.no
Hilde Prestegården, Laagendalsposten
E-post: hilde.prestegarden@laagendalsposten.no
Torild Hildre, Psykiatrien i Vestfold Hf
E-post: torild.hildre@piv.no
Esben Moy, Universitetet i Agder
E-post: esben.moy@uia.no
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Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Foto: Morten Borgestad

Alt det du gjorde, vil barnet ditt
også gjøre – pluss litt til
Visste du at i det barna dine fyller 20 år, så er de kanskje ikke lenger dekket av dine forsikringer? Vi vet at du er bekymret
for dem, men fra og med nå er du satt på sidelinja. Sørg i hvert fall for at de er forsikret – det er nå de trenger det som mest.
Alt du trenger å gjøre er å ringe oss på 03100 eller se gjensidige.no/ys, så kan vi ta vekk noen av dine bekymringer.

