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Resultater av et Europa i krise

LEDER

   M
ILJØMERKET 

241                                    393

Trykksak

Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO
2
-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

Finanskrise og gjeldsproblemer i mange 
europeiske land gir resultater mange av 
oss her i Norge ikke tenker på, og ikke 
nødvendigvis må ta inn over oss.

Mange arbeidstakere i Europa sliter med å 
få jobb og skaffe det mest nødvendige til 
seg selv og familien. Politikere slåss 
åpenlyst om hvem som skal få, og hvem 
som må gi, for kanskje å få Europa på fote 
igjen. Her hjemme slår vi oss på brystet 
og viser til langsiktig løsning i form av 
budsjettkontroll og trepartssamarbeidet i 
arbeidslivet mellom regjering, 
arbeidsgivere og arbeidstakere. Den 
nordiske modellen trekkes frem som et 
eksempel alle andre bør lære av.

Forfatterne Anna Danielsson Öberg og 
Tommy Öberg, som til daglig er 
næringslivs-journalister, har skrevet boken 
«Facklig kräftgång», der de har sett på 
hvor sterkt arbeidstakere står i fem ulike 
europeiske land: Sverige, Tyskland, Italia, 
Estland og Norge. Med unntak av Norge 
er organiseringsgraden i sterk tilbakegang. 
Antall organiserte i Sverige er gått tilbake 
med en halv million fra 2000-tallet og 
frem til i dag, i Tyskland er antallet 
organiserte redusert fra tolv millioner til 
omtrent seks millioner i dag. I Estland er 
fagorganisasjonene nærmest borte.

Vi kan velge å tenke på dette som en 
naturlig konsekvens av at vi går fra et 
tradisjonelt industrisamfunn til et 
tjenestebasert samfunn. Industriarbeidere 
har tradisjonelt vært organisert, men i 
tjenestebaserte sektorer har ikke dette vært 
like vanlig. Ifølge Anna Danielsson Öberg 
og Tommy Öberg er årsaken derimot 
utrygge jobber og redde mennesker. Med 
andre ord er en viktig grunn til ikke å 
organisere seg, frykten for å miste den 
jobben du allerede har. 

Lønnsdannelsen skjer gjennom 
allmengjort minstelønn i svært mange 
europeiske land, eller som lovfestet 
minstelønn. Dette skjer ofte gjennom 
myndighetsbestemte reguleringer og ikke 
som her i landet gjennom 
tarifforhandlinger mellom partene i 
arbeidslivet. Legg til europeiske 
arbeidsgivere som er fiendtlig innstilt til 
fagforeninger, kombinert med høy 
arbeidsledighet, og du får et annet 
perspektiv på realitetene. 

Forfatterne er kritiske til at den «nordiske 
modellen» kan eksporteres til resten av 
Europa. Norge skiller seg ut med høy grad 
av sysselsetting og underskudd på 
kompetent arbeidskraft. Dette skaper en 
sterk forhandlingsposisjon for 

arbeidstakerne og kan vanskelig 
sammenlignes med Europa for øvrig.

Ingvar Persson skrev en leder i svenske 
Aftonbladet om noe av det samme. 
Persson hadde snakket med Billy Street, 
leder for det amerikanske 
trearbeiderforbundet. Street ønsket å 
starte en fagforening for Ikea-ansatte i 
Virginia, USA, men ingen ansatte ønsket 
å organisere seg. Ikea gav (uoffisiell) 
informasjon om at fabrikken ville bli 
nedlagt dersom de ansatte valgte å 
organisere seg. Med hjelp fra svenske 
kollegaer tvang de Ikea til offisielt å 
bekrefte at fabrikken ikke skulle bli 
nedlagt. Billy Street mottok sammen med 
Per-Olof Sjöö Eleanor Roosevelts 
menneskerettighetspris for jobben. De 
mener folk organiserer seg når frykten og 
redselen slipper taket.
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SMÅSTOFF

Åtte av ni bransjer sier de kommer 
til å få en økning i antall ansatte i 
løpet av årets fjerde kvartal. 
Bemanningsfirmaet Manpower har 
foretatt en undersøkelse der det for-
ventes en netto økning i bemanning 
på hele syv prosent. E24 melder at 
faglærte anleggsarbeidere og 
ingeniører kan bade i 
jobbtilbud her i landet. I følge 
NAV mangler norske bedrifter 60 
000 ansatte akkurat nå. Mest etter-
spurt, i tillegg til anleggsarbeidere 
og ingeniører, er: Kokker, mellom-
ledere, sjåfører, rengjøringspersonell, 
regnskap- og økonomiarbeidere, 
forsknings-personell og IT-personell.

Kilde: E24.no

Kurs i norske regler for 
utenlandske eiere
Utenlandske eiere møter ofte på mange utfordringer på norske arbeidsplasser og i norsk 
arbeidsliv. Utvikling.org arrangerer derfor kurs der norske og utenlandske ledere og 
eiere møtes, for å øke forståelsen for kulturelle og historiske forskjeller, og gi kunnskap 
om lovverk, regelverk og forventninger i arbeidslivet.
 
Ved å inkludere både norsk ledelse og utenlandsk eier ønsker man å sikre en felles 
kunnskapsplattform. Dette vil gjøre integreringsprosessen enklere, da forventninger og 
formaliteter i arbeidslivet er bedre kjent og mulighetene for misforståelser færre.
Kilde: utvikling.org

Færre 
funksjonshemmede 
kvinner i arbeid
Blant personer med funksjonshemning 
sank andelen sysselsatte kvinner over 40 
år fra 2011 til 2012 med syv prosentpo-
eng. I den kvinnelige befolkningen som 
helhet var det i samme tidsrom derimot 
stabilitet i sysselsettingen for denne alders-
gruppa. 

Av alle funksjonshemmede i alderen 
15-66 år var i alt 41 prosent sysselsatt i 
2. kvartal 2012. Til sammenligning var 
andelen sysselsatte i hele befolkningen på 
nær 75 prosent. 

Av de 307 000 ikke-sysselsatte funksjons-
hemmede var det om lag 84 000, eller 27 
prosent, som oppgav at de ønsket arbeid. 
Tilsvarende tall for befolkningen som 
helhet 15-66 år var 34 prosent. Andelen 
av de sysselsatte med deltidsarbeid er nær 
dobbelt så stor blant de funksjonshem-
mede som blant de sysselsatte i alt. 48 
prosent av de sysselsatte funksjonshem-
mede var deltidsarbeidende i 2012, mot 
25 prosent av de sysselsatte i alt. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB).
Optimisme i norske bedrifter
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SMÅSTOFF

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

Gro Johnsrud Langslet
LØFT på sitt beste
Denne boka framhever det beste og det verste ved 
LØFT. (LØsningsFokusert Tilnærming). Forskjellene 
mellom god og dårlig praksis. I politikk og samfunns-
debatt har det gått inflasjon i ordet: kunnskapsløft, 
jernbaneløft, kulturløft, barnehage-løft, kollektivløft, 
og lignende. Samme ord, men med små bokstaver, og 
med et helt annet innhold enn det som særpreger 
løsningsfokusert tilnærming. 

En faglig bærebjelke er historien til langrennsløperen 
Martin Johnsrud Sundby og hans kamp tilbake i 
verdenstoppen etter hjerteproblemene som rammet 
ham høsten 2011.
Forlag: Gyldendal

Siri Granum Carson og Norunn Kosberg
Etikk
Teori og praksis
Etikk er en aktuell problemstilling for hele 
næringslivet og for Parat som en arbeidstaker-
organisasjon. Som tillitsvalgt, eller samfunnsengasjert 
medlem kan det være aktuelt å få en pedagogisk 
innføring i etisk tenkning og argumentasjon med 
aktuelle eksempler fra samfunnsliv og medier. Boka 
gir en oversikt over sentrale tankeretninger innenfor 
etisk teori og ser etikk i forhold til tema som yrkesliv, 
teknologi, religion og politikk. 
Forlag: Cappelen Damm

Tor Busch
Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner 
I løpet av de siste tretti årene har store deler av 
offentlig sektor blitt omorganisert, og verdiene har 
kommet i bakgrunnen. I stedet har det blitt mer 
fokus på styring og kontroll. Forfatteren mener at i 
årene fremover vil verdiene på nytt spille en vesentlig 
rolle i utviklingen av offentlig sektor.

Boken forsøker å en modell for verdibasert ledelse 
med vekt på både verdiforankring og verdiutvikling. 
Tre former for verdibasert ledelse blir gjennomgått: 
selvledelse, teamledelse og transformasjonsledelse. 
Forlag: Fagbokforlaget

Atomsikkerheten i 
Romania styrkes
Statens Strålevern er engasjert gjennom EØS-
midlene for å bidra til å styrke atomsikkerheten 
i Romania. Det internasjonale atomenergibyrået 
inngår også i samarbeidet. Strålevernet har tid-
ligere bidratt i liknende prosjekter i nabolandet 
Bulgaria.Romania og Bulgaria opplevde økte 
krav til sikkerhet ved sine kjernekraftverk etter 
at de ble med i EU, og har gjennom samarbeids-
programmene tatt et langt skritt mot å bringe 
sikkerheten opp på et europeisk nivå.

Kilde: Europaportalen

CO2-kompensasjon
Staten etablerer en CO2 kompensasjonsordning 
for industrien. Formålet er å hindre at norsk indus-
tri flytter sin virksomhet til land med en mindre 
aktiv klimapolitikk. Den nye ordningen skal for-
valtes av Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif). 

Etableringen av kvotesystemet i EU i 2005 har 
gitt økte kraftpriser i Norge. Det har skjedd som 
følge av at kraftprodusentene velter deler av sine 
kvotekostnader over i kraftprisen. Dermed har 
også norsk vannkraft et CO2-påslag til tross for at 
kraften er utslippsfri. Dette har bidratt til å svekke 
industriens konkurranseevne sammen-lignet med 
virksomheter i land uten slik klimaregulering

Kilde: regjeringen.no
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SMÅSTOFF

App for tog, 
trikk-, bane og buss
Trikkeførerne i Oslo ble lei av å vente 
på Ruter. Nå markedsfører de selv 
NSBs app der reisende kan kjøpe tog, 
trikk-, bane og buss-billett på mobilen. 
Ruter kommer med sin egen app ved 
årsskiftet.
 
Trondheim innførte mobil-billett kjøpt 
via app, i vinter. Fra januar til 
september ble kontantbruk på bussene i 
byen halvert og 4. september solgte 
operatøren billett nummer én million. 
Målet er å redusere kontantmengden 
for å bedre sjåførenes sikkerhet og fordi 
det går raskere når passasjerer kjøper 
billett før de går om bord.

Kilde: fagbladet.no

NHO Service tror utenlandske vikarbyråer frykter like-
behandlingen i vikarbyrådirektivet, og derfor forlater Norge. 
Dette skriver Newswire i en artikkel finansiert av NHO Service. 
Fra årsskiftet vil det ikke lenger være tillatt å levere utenlandsk arbeidskraft med lave løn-
ninger i Norge. – De fleste av disse utenlandske byråene har vært etablert ene og alene 
for å drive i Norge. De har operert med lønnsnivå som er sosialt uakseptabelt, men som 
har vært juridisk lovlig. Nå er det like før likebehandlingsprinsippet innføres, og det ser 
ut som mange av dem legger inn årene, sier Even Hagelien til Newswire, som anslår at 
utenlandske vikarbyråer har omsatt for minst 100 millioner kroner i året her i landet.

Kilde: frifagbevegelse.no

Strengere regler for 
telefonsalg

Mange klager på telefonsalg og denne 
salgsformen skal nå evalueres på nytt av 
Barne- og likestillingsdepartementet.
To millioner nordmenn har reservert seg 
mot telefonsalg, og nesten like mange er 
reservert mot henvendelser fra frivillige 
organisasjoner. En ny rapport fra Statens 
institutt for forbruksforskning (SIFO) og 
tall fra Forbrukerombudet viser at mange 
likevel blir oppringt. Du kan reservere deg 
ved å gå inn på brreg.no.

Kilde: regjeringen.no

Forsøk med ett års egenmelding 
Utvidet egenmelding har tidligere vært prøvd ut i Mandal og 
Kristiansand kommuner. – Vi ønsker å vite mer om hvilke 

effekter utvidet egenmelding og tett oppfølging på arbeids-
plassen har på sykefravær og arbeidsmiljø. Vi inviterer nå 
private og offentlige virksomheter til å delta i et forsøk, sier 
Bjørn Gudbjørgsrud, direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Forsøket vil vare fra januar 2013 til desember 2015 og vil 
bli evaluert av Proba samfunnsanalyse og Arbeids-forsknings-
instituttet (AFI). Det er 12 virksomheter som skal 

rekrutteres til forsøket. Interesserte kan kontakte forsker 
Helene Berg i Proba samfunnsanalyse.

Utenlandske vikarbyråer 
forlater Norge

Kraftig reduksjon av sykefravær
For tre år siden slet de private barnehagene i Finnmark med et skyhøyt fravær. Nå 
har de det laveste sykefraværet i hele landet. I 2008 hadde de private barnehagene et 
legemeldt fravær på hele 16,7 prosent, før det falt til 12 prosent i 2010. To år senere 
faller fraværet helt ned til 7,6 prosent. En av barnehagene som har redusert sykefra-
været de siste fire årene er Snehvit barnehage i Alta. Styrer Hanne Torgersen tror mye 
av grunnen skyldes at de ansatte i barnehagen har 
fått større ansvar og er mer involverte i driften. 
– De ansatte har fått mer ansvar og personlig 
utvikling. Det har resultert i at de er blitt 
mer engasjerte i jobben sin og i dag er det 
nesten slik at jeg må jage de hjem fra jobb 
når de er syke, sier Hanne Torgersen til 
barnehage.no.

Kilde: barnehage.no
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LEDER

Høsten har kommet og Parat er årstiden tro inne i en av sine mest 
hektiske perioder. Det nedlegges utrolig mye godt og tidkrevende 
arbeid av våre tillitsvalgte i lønnsforhandlingene som vi vet det settes 
pris på, men som også oppleves som utfordrende. De fleste 
arbeidstakere har forventninger til lokale lønnstillegg, også 
medlemmene i Parat. Dessverre er det ikke nok til alle og partenes 
oppgave er å prioritere og forhandle. Ofte en utakknemlig jobb, 
fordi verken vi som arbeidstakere eller arbeidsgiver vil være helt 
fornøyd med resultatet.

Nytt Holden-utvalg skal vurdere lønnsdannelsen
I kjølvannet av årets streik i offentlig sektor, inviterte statsministeren 
partene i norsk arbeidsliv til et møte for å diskutere konsekvensene 
av årets tariffoppgjør og vurdere om noe kan gjøres annerledes i 
kommende lønnsoppgjør. Møtet er gjennomført og en av 
beslutningene som kom ut av dette var å nedsette et utvalg som skal 
ledes av professor ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden. Så langt 
er det ingenting som tyder på at det såkalte «frontfaget», som hele 
lønnsdannelsen hviler på, er oppe til diskusjon. Utvalget skal se 
nærmere på konsekvensen av at norsk industri i dag er todelt – 
oljeindustrien på den ene siden og øvrig eksportindustri på den 
andre siden. Oljeindustrien er særdeles konkurransedyktig med høy 
fortjeneste, mens øvrig eksportindustri sliter i motbakke. Begge 
industriene er en del av frontfaget og påvirker øvrig lønnsdannelse, 
blant annet i offentlig sektor. Konsekvensen av denne todelingen i 
frontfaget vil garantert være tema for Holden-utvalget. Utvalget skal 
også se på sammenhengen mellom lønnsoppgjøret i statlig og 
kommunal sektor, og lønnsutviklingen på ledernivå.

Hvordan sikre norske arbeidsplasser for fremtiden
Parat er ofte i media og har i høst synliggjort sitt arbeid innenfor 
samferdsel. I midten av august etablerte Parat, sammen med 
Yrkestrafikkforbundet og Norges maskinistforbund, YS- Samferdsel. 
Til sammen organiserer de tre forbundene over 20 000 medlemmer 
innenfor samferdselsområdet (luft, vei og sjø). I forbindelse med 
etableringen ble det lagt frem en rapport fra Arbeidsforsknings-
instituttet (AFI) som vurderte utviklingstrekk i bransjen og 
utfordringer i fremtiden. Utfordringene handler i stor grad om ulike 
konkurransevilkår og at norske arbeidsplasser er under press av 
utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge. Rapporten 
fikk mye omtale i media og førte til at både Samferdsels-
departementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet involverte 
seg. I møte mellom Parat og arbeidsministeren ble det tatt initiativ 
fra myndighetenes side til å se nærmere på bransjen og vurdere tiltak 
som skal bidra til å sikre norske arbeidsplasser i fremtiden. Parat 
ønsker initiativet velkommen og har forventninger vi vil følge opp 
slik at disse innfris.

Manglende tillit til departementsledelsen
I kjølvannet av Gjørv-rapporten (22. juli-kommisjonen) har media 
satt fokus på samrøre mellom politikk og administrasjon i statlig 
forvaltning og hvilke konsekvenser dette har. For Parats del er 
diskusjonen interessant og relevant i forhold til medlemmene vi har 
i departementene, deriblant Departementenes servicesenter (DSS). 
Våre medlemmer her har vært opptatt av at erfaringene fra 22. juli 
og tiden etterpå evalueres på en ordentlig måte for å få best mulig 
læring ut av dette. Deres påpekninger om 
dette overfor etatsledelse har ikke møtt 
tilstrekkelig forståelse, og resultatet er at de 
har fått en evaluering de vurderer som 
verdiløs. Dette er også forhold media har 
vært interessert i, og Parat sammen med 
YS-Stat følger nå opp saken overfor 
departementet.

Livslangt medlemskap i Parat
Avslutningsvis vil jeg fremheve at 
Parat stadig er i god vekst. I mars 
rundet vi 30 000 medlemmer og 
øker videre. Tradisjonelt har Parat, 
til forskjell fra en del andre 
arbeidstakerorganisasjoner, hatt 
overlegent flest ordinært 
betalende medlemmer. Det er 
fortsatt situasjonen, men vi har 
også en økning i andre medlems-
grupperinger, deriblant 
pensjonistene. I Parat kan 
medlemmene fortsette 
medlemskapet også etter 
pensjonering. For 250 kroner i året 
opprettholder pensjonist-medlemmene 
de fleste medlems-fordelene, fordeler som 
blant annet bank- og forsikringstilbudet i 
Gjensidige. Parat Pensjonist har dessuten et 
eget sentralt arbeidsutvalg og kontaktpersoner 
i regionene som legger til rette for og 
gjennomfører aktiviteter for gruppen. Disse 
gjør en prisverdig jobb for fellesskapet og gjør at 
stadig flere forblir medlemmer i Parat, også i 
godt voksen 
alder. 

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

Tarifforhandlinger, samferdsel 
og departementstrøbbel
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PORTRETTET

Fakta:

Navn: Per Jostein Ekre
Født: 1953
Stilling: Forbundsadvokat og leder 
for serviceavdelingen i Parat
Sivilstand: Skilt, har to voksne 
døtre og kongepuddelen Alfred
Bosted: Røa i Oslo

Forbundsadvokat: Per Jostein Ekre (59 år) har 
hatt sentrale stillinger i Parat og forgjengeren 
Prifo i 30 år. Blant kolleger er han kjent for sin 
direkte stil og sin varme omsorg.
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Per Jostein Ekre er forbundsadvokaten som navigerer etter hjertet, men tåler røff sjø. Den som seiler 

på høye bølger sammen med Parats forbundsadvokat, kan være trygg på to ting: Han er temmelig 

sjøsterk, og han serverer treretters middag under seilasen.

Av Eline Dalland

– Se, her ligger hun! Per Jostein Ekre peker 
utover marinaen på Strand i Bærum. Hun 
heter «Goodbye» og er seilbåten til en 
kamerat. Parats forbundsadvokat er åpen-
bart i kjent farvann når han klatrer om 
bord.
– Vi er tre rustne fyrer som pleier å seile 
sammen, humrer Ekre. 

Juridisk vanntett
Sjøen er rolig denne ettermiddagen, og 
skyene slipper sola fram. Men det er ikke 
alltid slik når Ekre er på seilas med venner. 
Han er forberedt på at det bølger, både til 
sjøs og på jobb. I Parat har han stått i 
organisasjonens små og store stormer 
gjennom nesten 30 år, helt siden forløperen 
Prifo (Privatansattes fellesforbund) var 
nyetablert.

Saksbehandler, forhandlingsleder, leder for 
juridisk avdeling og generalsekretær er 
posisjoner 59-åringen har hatt i fag-
organisasjonen, før han de siste årene har 
jobbet som forbundsadvokat. Det er Per 
Jostein Ekre som sørger for at Parats avtaler 
er juridisk vanntette. Han er også leder for 
serviceavdelingen, og har der ansvar for at 
økonomi, medlemslister og alt som skal 
være ryddig i en organisasjon faktisk er på 
stell. Dette er mannen som kommer til å 
trekke i trådene i kulissene og sørge for at alt 
går riktig for seg når Parat holder sitt første 
landsmøte i høst.
 
Sjøsterk kokk og vinelsker
Men om bord på seilbåten «Goodbye» 
holder han fast i tau og ror og forsvarer 
titlene «fokkeslask» og kokk.

– Jeg har alltid vært mannskap for andre. Jeg 
er veldig sjøsterk og ser godt på avstand. 
Derfor kan jeg stå til rors i møkkavær, 
forklarer han.

Nede i den trange byssa kokkelerer han 
gjerne, mens kameratene duver bleke på 
dekk. Det er ikke uvanlig at han har med 
seg et slakt om bord, som blir helstekt 
underveis. Tre til fire retter må middagen 
ha. Løksuppe er en klassiker, og den lages 
selvsagt «fra bånn». Og vin. Ulike viner til 
de ulike rettene. Er det rart vennene blir 
imponert?
– De er relativt lette å tilfredsstille, avfeier 
Per Jostein Ekre. 

Drivkraften er ikke penger og materi-
ell rikdom
Ifølge de som kjenner forbundsadvokaten 
godt, er dette typisk for Per Jostein: Han 
sparer ikke på kreftene hvis han kan gjøre 
noe godt for andre. 
– Han har alltid vært en snill, omsorgsfull 
og rettferdig person. Man kan alltid gå til 
Per Jostein, for han hjelper deg. Uansett om 
det er juridiske ting eller praktiske ting, så 
hjelper han deg. Jeg tror det kan være litt 
slitsomt for ham noen ganger, sier hans 
storesøster Tone Ekre.

Fra kontoret på Grønland i Oslo kan Ekre 

se langt etter advokatsalærene noen av hans 
medstudenter fra jusstudiene håver inn. Det 
vil si, han har i grunnen aldri sett i den 
retningen. Det var ikke en slik advokat han 
ville bli.
– Jeg har alltid tatt parti for den gærne sida, 
sier Ekre.

På parti med de som har minst
Engasjementet startet tidlig. Og noen 
ganger har Per Jostein Ekre fått svi for det. 
Han forteller om gymnastiden hjemme i 
Sandefjord, om jenta som stammet så 
fryktelig og den kristne læreren som 
åpenbart frydet seg ved stadig å be henne 
lese høyt foran skolekameratene.

Under en matteprøve, mens læreren leste 
stille i bibelen slik han pleide, kunne 
gymnasiast Ekre ikke lenger dy seg: Han 
spurte om det var i den boka læreren hentet 
inspirasjonen til å plage jenta med høyt-
lesningen. Det gikk som det måtte gå.
– Da ble jeg kasta på hue og ræva ned til 
rektor, minnes Ekre, som heller ikke i dag 
har for vane å pynte på språket.

Heldigvis fikk han støtte fra en rettferdig 
mamma. Hun skrev følgende melding til 
rektor: «Endelig har min sønn gjort noe 
viktig. Han har min fulle støtte.» 
– Jeg bestemte meg ganske tidlig for hvilken 
side av bordet jeg ville være på. Jeg har nok 
mye av dette fra mutter’n, sier Per Jostein 
Ekre.

Alltid vært sjef
Da han som nyutdannet jurist i 1983 ble 
ansatt i Prifo, var det som organisasjonens 

Tåler hardt vær

     Jeg bestemte meg 
ganske tidlig for hvilken side 

av bordet jeg ville være på.
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aller første saksbehandler. I årene som fulgte 
har han vært med på å ansette de fleste som 
i dag jobber i Parat, enten de er jurister eller 
andre fagfolk. Hans kolleger gir ham mye av 
æren for at Parat i dag er en faglig tung 
organisasjon. 
– Man møter bare advokater og proffe folk 
på den andre siden av bordet. For å kunne 
gjøre en god jobb for medlemmene våre, må 
man kunne jussen like godt som dem. 
Kombinasjonen av flinke lokale tillitsvalgte 
og faglig tyngde i sekretariatet er derfor 
viktig, begrunner Ekre ansettelsespolitikken 
i Parat med.

Han var også med på å ansette sin egen sjef, 
generalsekretær Trond Reidar Hole.
– Per Josteins historie og hans fartstid i ulike 
funksjoner gjør ham veldig viktig for Parat. 
Han kjenner vår hoved-organisasjon, YS, og 
de andre for-bundene i YS, noe som er 
veldig viktig. I vår verden må vi passe på å 
ha et godt forhold til våre søsterforbund. Og 
der kjenner Per Jostein til hvordan ting skal 
foregå. Han har kontaktene, den rette tonen 
og kjenner spillereglene, sier Trond Reidar 
Hole.

Forvirrende politisk retning
Per Jostein Ekres glødende interesse for 
organisasjonsarbeid startet med det han 
kaller et «ungdommelig feiltrinn» i 
16-årsalderen. Han meldte seg inn i 
Sandefjord Unge Høyre. Men da eldre 
Høyre-medlemmer, som tilfeldigvis var 
fabrikkeiere, fikk nyss i at Ekre planla et 
miljøvernkurs i partiets lokaler, satte de ned 
foten. De ville ikke ha «vatt i fabrikkpipene» 
sine. Ekre for sin del svarte med å melde seg 
raskest mulig ut av partiet, og har siden 
forvirret folk både på venstre- og høyresiden 
med sin partipolitiske uavhengighet.

For hvor i det politiske landskapet skulle 
man plassere jusstudenten som brukte 
fritiden på innvandringspolitikk? Ekre 

deltok på møter med Pakistan Worker 
Union og ledet fremmedarbeiderutvalget i 
Landsforeningen for Norske 
Ungdomsorganisasjoner.
– Etter møtene pleide vi å spise middag 
hjemme hos meg, minnes han.
Fremdeles er innvandringspolitikk en av 
sakene han brenner for. 
– Norsk innvandringspolitikk er ganske 
urettferdig. Jeg synes ikke at det skal være 
helt fritt, men at det bør være mer åpent, 
sier Ekre.

Kull- og stålunionen, eller EU som det 
heter i dag
Klart standpunkt tok han også i forhold til 
EU. Ja til medlemskap, mente Ekre, som var 
styremedlem i Europeisk Ungdom og reiste 
land og strand rundt i en gammel kuvogn 
og agiterte for at Norge skulle bli med i 
unionen. Han ble dessuten godt kjent både 
i Strasbourg og Brüssel. Selv i dag, med 
økonomisk krise i Europa, holder han fast 
ved at Europa er et bedre sted med EU enn 
uten. 
– Det er ikke godt å vite hva som hadde 
skjedd i Europa uten EU. Man må huske på 
at kull- og stålunionen først og fremst ble 
dannet for å få kontroll over 
rustningskappløpet i Europa. Og det lyktes. 
Mange har en tendens til å glemme det, sier 
Ekre.

Han mener at også norske arbeidstakere har 
glede av mye av det som skjer i EU.
– Mange lover i norsk arbeidsliv er faktisk 
EU-regler. For eksempel 
masseoppsigelsesdirektivet og direktiv om 
sosial dumping, som begge er tatt inn i den 
norske arbeidsmiljøloven. Også direktivet 
om virksomhetsoverdragelse er et 
EU-direktiv som styrker arbeidstakernes 
rettigheter når nye eiere overtar bedriften, 
påpeker den engasjerte forbundsadvokaten.

Han minnes diskusjonene blant studentene 
på 70-tallet.
– Det var jo forvirrende for noen at jeg ikke 
kunne plasseres noe sted. Ml-erne ville jo 
gjerne vite hvem de skulle skyte først. Men 
jeg har alltid samarbeidet godt både med 
Høyre- og Arbeiderparti-folk, sier han.
Flere av de hardeste marxist-leninistene fra 

studietiden har han opp gjennom årene 
møtt igjen, denne gang som motpart i 
oppsigelsessaker.
– Nå sitter noen av dem på andre siden av 
bordet, som forsvarere av kapitalismen, ler 
han.

Kriser kan løses
Men Ekre synes det er morsommere med 
fag enn politisk renkespill. Målet er å hjelpe 
folk som trenger det. Gjennom årene har 
han bistått mer enn 3000 arbeidstakere i 
oppsigelsessaker. Forbundsadvokaten tar 
ikke lett på skjebnene som ligger bak hver av 
disse sakene.
– Kriser er ikke noe vi lærer om på 
jusstudiet. Men for den som har ektefelle og 
barn, hus og stor gjeld når oppsigelsen 
kommer i posten, er det nettopp 
krisehåndtering vi driver med. Det er ikke 
alltid vi klarer å løse saken. Men det er 
ekstremt sjelden vi ikke klarer å gjøre 
situasjonen litt bedre for medlemmet. 

Per Jostein Ekre har de siste årene gitt 
stafettpinnen videre når det gjelder 
behandling av Parat-medlemmers 
enkeltsaker. I alt er tretten andre jurister på 
plass i Parat og tar seg av slike saker nå. Som 
leder for serviceavdelingen sitter han likevel i 
ledergruppa, og er ifølge generalsekretæren 
en rådgiver ledelsen og andre avdelinger 
lener seg tungt på når vanskelige saker skal 
løses innen arbeidsrett og forhandlinger.

Ekre er ikke i tvil om hva han mener er den 
viktigste kampsaken for arbeidstakerne 
framover.
– Det er viktig å sørge for medbestemmelse 
over hele fjøla. La folk som jobber gjøre 
jobben sin! 

Forbundsadvokaten er kritisk til all 
målstyringen man ser på norske 
arbeidsplasser i dag.
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     Jeg er opptatt av at folk 
skal ha det «ryddig» hjemme. 
Funker det ikke hjemme, så fun-
ker det ikke på jobb.

     Det er viktig å sørge 
for medbestemmelse over hele 

fjøla. La folk som jobber gjøre 
jobben sin! 
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Seiler: Av en onkel som var sjømann lærte 
Per Jostein Ekre å seile som barn i 
Sandefjord. I mange år hadde han egen 
seilbåt, men etter at barna ble født og 
båten solgt, har han vært fast mannskap på 
kameratens båt.
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Ungt forbund med mer enn 100-årig historie

Som en vandrende historiebok kan Per Jostein Ekre raskt og med stor innlevelse gjøre 
rede for utviklingen av organisasjonen. Det startet med at Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund (YS) i 1979 opprettet Prifo, som et uavhengig alternativ til LO for 
ansatte i industrien. Ekre forteller om de tynne medlemsbøkene fra de første årene. Det 
sto 10 000 medlemmer i bøkene, men i realiteten var det nok bare tusen, medgir Ekre, 
noe som gjør utviklingen fram til dagens organisasjon desto mer imponerende.

Parat er i dag en slagferdig organisasjon som er part i nesten 70 tariffavtaler og den 
organisasjonen i YS som vokser mest. Når delegatene i høst samles til Parats første 
landsmøte, representeres nærmere 30 000 arbeidstakere fra alle sektorer i arbeidslivet. 

Selve navnet Parat er bare sju år gammelt, fra da forgjengeren Prifo og 2FO (Flerfaglig 
fellesorganisasjon) ble slått sammen i 2005. Men enkelte av forbundene har historie 
som går over hundre år tilbake i tid. 2FO på sin side var nemlig et resultat av at tre 
forbund ble fusjonert i 2002. Dette var Landsforeningen for universitets- og 
høgskoleansattes funksjonærer, Statsansattes landsforening – stiftet i 1895 under navnet 
Departementsforeningen – og Etatsansattes Landsforbund fra 1905.

– Man bør ha mer tillit til de ansatte. Ikke 
slik at det skal være et jævla byråkrati der de 
ansatte skal spørres om alt, men at de skal 
høres når det virkelig gjelder, sier Ekre.

Hans erfaring er at bedrifter med godt 
internt samarbeid klarer å komme seg på 
beina igjen hvis de har hatt problemer. 
Dette preger også hans ledelsesfilosofi på 
jobb.
– Jeg gir folk et stort ansvar, men gjør det 
tydelig at det er mitt ansvar hvis noe skjærer 
seg. Jeg er ikke den som går inn hver dag og 
spør hvordan det går med arbeidet. Men er 
det noe, kan de komme til meg. Da blir folk 
trygge og kreative og får ting gjort, sier han.

Slank med personlig trener
Selv om livvidden til forbundsadvokaten har 
krympet betraktelig etter at kongepuddelen 
Alfred fikk oppgaven som personlig trener i 
fjor, er Ekre fremdeles en mann som ruver i 
terrenget. Han både synes og høres, med sin 
rungende latter og sitt tydelige budskap. Litt 
overraskende er det derfor å høre hva som 
skjer med kollegene som blir bedt om å 
beskrive forbundsadvokaten: De blir litt 
myke i stemmen.
– Han er en veldig varm og empatisk mann. 
Han viser at han bryr seg om kollegene og 
er nær og tilstedeværende, sier sjefen Trond 
Reidar Hole.

– Han er helt rå på det med omsorg. Han er 
hundre prosent lojal mot deg og støtter deg. 
Rent menneskelig er han helt unik, sier 
Janne Jonsrud, stedfortredende 
avdelingsleder for serviceavdelingen og 
kontroller i Parat. Hun forteller at Ekre raskt 
legger arbeidsforholdene til rette for de som 
har tøffe perioder i livet. 
– Jeg er opptatt av at folk skal ha det 
«ryddig» hjemme. Funker det ikke hjemme, 
så funker det ikke på jobb, sier Ekre selv.

Han tror gode hjemmekontorordninger gjør 
at mange leverer bedre på jobb. Derfor skal 
alle ha tilgang til den samme teknologien, 
enten det er sjefer eller sekretærer.
– Omsorgen hans bidrar til at vi har lite 
gjennomtrekk i Parat. Det betyr at vi har 
mye kompetanse opparbeidet over lang tid. 
Og det kommer medlemmene til gode, 

forklarer Turid Svendsen, leder for 
forhandlingsavdelingen i Parat.
Hun forteller om den gangen hun hadde 
glemt å si opp en tariffavtale innen fristen. 
Svendsen var fortvilet over forglemmelsen 
som innebar at medlemmene kunne gå 
glipp av viktige forhandlinger. 
– Da kom Per Jostein inn med full bulldoser 
og klarte på sin overbevisende måte å få 
arbeidsgiver til å forstå at de hadde alt å tape 
på ikke å forhandle med oss. Han sa «Slapp 
’a Svendsen, dette klarer vi!» og så endte vi 
opp med et fantastisk godt resultat og 
fornøyde medlemmer, minnes Turid 
Svendsen.

Strykejern og whisky
Kollegene berømmer også Ekres innsats 
overfor døtrene helt fra de var små, og til de 
nå er i 20-årene. De var stadig med på 
pappa på jobb, og selv om Ekre alltid var å 
nå på telefon og e-post, var det ingen tvil 
om at barna kom først. Om han er en 
moderne mann? Han avviser problem-
stillingen totalt.
– Jeg blir forbannet når jeg hører politikere 
si at menn ikke tar ansvar. Småbarnsfedrene 
hos oss tar like mye ansvar for syke barn og 
henting i barnehage som kvinnene. Selv 
vokste jeg opp med sterke kvinner, og det 

var ikke noen forskjell på meg og søstera mi. 
Jeg er vokst opp med at man bidrar, sier 
han.

Å finne Per Jostein Ekre med strykejernet og 
et glass whisky på loftet hjemme kvelden før 
17. mai, svettende over konas og døtrenes 
bunadsskjorter, var derfor ikke uvanlig i 
årene Ekre fremdeles var gift og barna 
bodde hjemme i rekkehuset på Røa.

– Skilsmissen var ikke morsom, og et relativt 
heftig nederlag, slår han fast.
– Men jeg har et fantastisk forhold til 
døtrene mine. Og jeg og ekskona er gode 
venner i dag, forklarer han. 

Litt stolt må han fortelle at den ene datteren 
går i pappas fotspor og tar mastergrad i juss. 
Den andre studerer i Frankrike.
– Snart skal vi dra ned og besøke henne, både 
ekskona mi og jeg. I Lyon! Det er Frankrikes 
mathovedstad, sier Ekre og ler godt. 
Han gleder seg til å smake på franske retter 
laget helt «fra bånn».

PORTRETTET

     Jeg er vokst opp med 
at alle bidrar
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Gå inn på www.parat.com. Mange nye flotte verve premier!

Se vårt nye sortiment i 
          Parat butikken! 
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Boligsparing for ungdom (BSU) er et 
tilbud til ungdom der du kan spare opp 20 
000 kroner årlig fram til og med det året 
du fyller 33 år. Sparer du maksimalbeløpet 
på 20 000 kroner i året, får du 4000 kroner 
i skattefradrag året etter, altså 20 prosent av 
beløpet – i tillegg til bankrenten. 

Planlegg boligkjøpet
Sjekk markedet der du er interessert i å 
kjøpe, se på størrelse, stand, pris og 

beliggenhet. Tenk på hvilken type bolig du 
ønsker og trenger. Vurder også avstand til 
kollektivtrafikk, butikk, barnehage, skole, 
arbeid og andre ting som er viktig for deg. 

Når du går på visning
På visningen er det viktig å få med seg så 
mange relevante opplysninger som mulig. 
Ta deg god tid, og ta gjerne med deg en 
venn som har kompetanse innenfor bygg. 
Be om informasjon om når de dyreste 

rommene, som kjøkken og bad, sist var 
pusset opp. Be også om dokumentasjon på 
at dette er utført av fagfolk. 

Det er også viktig å vite alderen til vann- 
og avløpssystem og det elektriske anlegget. 
Dette er forhold som koster mye å utbedre. 
Selv om badet ser nytt ut, kan det skjule 
mange feil. Plukk opp risten til sluket for å 
se hva slags sluk det er og om membranen 
er intakt. Er det støpejernsluk og ikke 

Av: Christer Knudsen, Parat UNG

Å kjøpe bolig er dyrt, spesielt for unge førstegangsetablerere. Mange bruker mer tid på kjøp av bil 

til 100 000 kroner enn på kjøp av bolig til to millioner. Unngå derfor å gjøre feil i en stresset situa-

sjon som senere kan koste deg flere titalls tusen kroner. 

Gode råd 
til unge boligkjøpere

PARAT uNg
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plast, er nok dette fra 70–80-tallet, og kan 
gi deg problemer og store kostnader. Bytt 
alltid ut jernsluk ved oppussing!

Gjeld og fellesgjeld
Ved kjøp av leilighet i borettslag, er det 
viktig å sjekke størrelsen på andel av 
fellesgjeld leiligheten har. Jo flere 
kvadratmeter, desto større andel gjeld får 
du med på kjøpet. Det er viktig å tenke på 
at dette er en månedlig utgift som kommer 
i tillegg til avdrag på lånet du har i banken. 
Det er også lurt å finne ut om det er 
konkrete planer for rehabilitering eller 
lignende som vil få betydning for husleien, 
og dermed fellesgjelden. De fleste banker 
gir deg en låneramme som inkluderer 
fellesgjeld, så pass på at du ikke glemmer å 
regne med fellesgjelden i totalprisen!

Før du gir bud på leilighet
Før en budrunde er det lurt å skaffe seg et 
finansieringsbevis eller et lånebevis fra 
banken. Sett en grense for når du skal 
stoppe, da det er veldig lett å begi seg ut i 
en bud-karusell som går ut av kontroll. 
Hva er du villig til å gi, og hva har du 
mulighet til å gi? Husk at alle bud er 
bindende, og at det er vanskelig å få 
tilleggsfinansiering om du går over 
lånerammen!

De fleste borettslag er medlem av et større 
boligbyggerlag, som for eksempel OBOS, 
VESTBO, NBBL eller andre. Her har 
medlemmer forkjøpsrett på leiligheter i 
byggelaget. Det vil si at man kan kjøpe 
boligen for nøyaktig lik pris som bud-
vinneren, dersom du, eller en av foreldrene 
dine, er medlem av bolig-byggelaget. Den 
som meldte seg inn først, kommer først i 
køen, og forkjøpsretten gjelder vanligvis i 
én til to uker etter at budrunden er over. 

Etter kjøpet
På overtakelsesdagen går selger og kjøper 
sammen gjennom leiligheten, for å se at alt 
er tilfredsstillende ryddet og rengjort, og at 
eventuelt avtalt innbo er i leiligheten. 
Forutsetningen for over-takelsen er at 
kjøper har innbetalt kjøpe-summen på 
meglers klientkonto. Den aller vanligste 
klagen er på vasking – et tips her er at du 

blir enig med selger om et pengebeløp du 
får i avslag på kjøpe-summen på grunn av 
for dårlig utvasking.

Før var det fritt frem for alle å gjøre nærmest 
hva de ville med sine boliger. Det er nå satt 
opp krav til faglig utførelse på oppgaver som 
er søknadspliktige ifølge plan- og 
bygningsloven, byggesaks-forskriften (som 
kom i 2010) og teknisk forskrift (fra 2012). 
Før du setter i gang med oppussingen, er det 
lurt å se hva du faktisk har lov til å gjøre og 
hva du må overlate til fagfolk. Husk at 
dokumentert, faglig utført arbeid øker 
verdien på leiligheten betydelig mer enn når 
du gjør jobben selv. Garantier, 
reklamasjonsrett og forsikringer kan være 
verdt prisen på lang sikt.

Arbeider som er søknadspliktige og krever 
ansvarsrett
•  Flytting av, eller store utsparinger i, 

bærende konstruksjon (for eksempel 
bærevegg, tak- og gulvbjelker).

•  Endring i brannskillevegg mellom 
leiligheter (for eksempel hull i vegg eller 
bytting av sluk).

•  Fasadeendringer som tilbygg, karnapper 
og skifte av type taktekking.

Selv om de fleste normale oppussings-
arbeider ikke er søknadspliktige, har du 
likevel plikt til å oppfylle alle tekniske krav. 
Disse er ofte i endring, så det er viktig å 
holde seg oppdatert. Når jobben er ferdig, 
må du kunne dokumentere overfor 
myndigheter, fremtidig kjøper og 
forsikringsselskap hva som er gjort.

Bruk alltid fagfolk til rørleggerarbeid, 
elektrisk arbeid og smøring av membran. 
Dette krever kunnskap og kompetanse, og 
det kan få svært store konsekvenser ved for 
eksempel brann eller vannskade. Det første 
forsikringsselskapet ditt spør om da, er 
hvem som har utført jobben og 

dokumentasjon på dette. Større borettslag 
har ofte rammeavtale med ulike fagfolk, og 
du får gjerne jobben utført rimeligere enn 
ved å hente inn egne anbud. Spør styret i 
ditt borettslag.

Valg av håndverker
Pris er ikke alltid det viktigste kriteriet. Det 
lønner seg å tenke langsiktig med tanke på 
at dette arbeidet skal holde i kanskje 20 til 
30 år, og derfor er det viktig å velge dyktige 
fagfolk. Ikke bare på grunn av 
kvalitetsarbeid, men også at du får garanti 
på jobben, du har dokumenta-sjon på 
faglig utførelse (som igjen hever taksten på 
boligen), og framtidige kjøpere kan føle seg 
trygge på det som er gjort. Det er liten vits 
å velge den rimeligste håndverkeren 
dersom jobben som gjøres, og produktene 
han bruker, bare varer i fem til ti år. Hvis 
håndverkeren går på en timelønn under 
150 kroner, har han sannsynligvis ikke 
tarifflønn og får muligens svart betaling fra 
sin arbeids-giver. Dette kan være sosial 
dumping, kanskje jobber håndverkeren 
også svart uten å si noe om det til deg. 

Handle hvitt! Om du betaler svart, gjelder 
ingen garantier eller forsikringer, uansett 
hvem som har gjort jobben.

Gode råd
• Bruk en Mester-bedrift.
•  Se etter sertifikater som våtroms-

sertifikat og sentral godkjenning, 
   be om dokumentasjon.
•  Spør om referanser og sjekk omtaler 

de har fått på nettet av tidligere 
kunder. Ta gjerne noen telefoner til 
kundereferanser.

•  Sjekk økonomien og fartstiden til 
bedriften på www.proff.no og velg 
en bedrift som har økonomisk rygg-
rad til å etterleve garantiene sine.

•  Spør om bedriften har tariffavtale og 
om utenlandsk arbeidskraft får 
norsk lønn.

     Om du betaler svart, 
gjelder ingen garantier eller for-
sikringer, uansett hvem som har 
gjort jobben.
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AKTuELT

Møtet med arbeidsministeren var på bakgrunn av rapporten YS 
Samferdsel har fått utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet 
(AFI). Rapporten tar for seg trender og utfordringer transportsek-
toren har i Norge. Nestleder i Parat, Vegard Einan, generalsekretær 
i Det norske maskinistforbund, Hilde Gunn Avløyp, og leder i 
Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy, møtte Hanne Bjurstrøm.  

Bedrifter flytter ut av landet for å unngå skatter og regu-
leringer
AFI-rapporten peker på farene med utflagging og bruker den 
maritime næringen som eksempel, der rederier ofte velger å seile 
under andre flagg enn det norske for å unngå skatter og 
reguleringer. I tillegg beskriver rapporten at Norge mister 
arbeidsplasser til typiske «lavkostland». Luftfartsnæringen blir 
brukt som eksempel, der det er en tendens til opprettelse av baser i 
utlandet og flytting av funksjoner som vedlikehold. Innenfor 
landtransport blir utenlandske transportselskaper og arbeidstakere 
i økende grad hyret for å kjøre oppdrag til eller i Norge. 

Norske myndigheter er nærmest maktesløse
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sier hun er opptatt av 
problemet, men er usikker på hvilket handlingsrom norske 
myndigheter har i forhold til problemstillingen som beskrives.
– Jeg vil innkalle til et raskt møte med andre berørte 

departementer, slik som Samferdselsdepartementet og kanskje også
Finansdepartementet, for å se hva vi kan gjøre. Det er lite trolig at 
vi kan pålegge utenlandske aktører norsk trygdelovgivning, men 
innenfor EØS-lovgivningen må vi se på i hvor stor grad 
arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder for ansatte i utenlandske 
selskaper her i landet, sier Hanne Bjurstrøm.

Dagens reglement truer norske arbeidsplasser
Nestleder i Parat, Vegard Einan, mener det er avgjørende at 
myndighetene kommer på banen.
– Jeg er særlig opptatt av norsk luftfart, men problemstillingen 
gjelder all internasjonalisering av norsk næringsliv. Vi er for fri 
konkurranse i Norge, men betingelsen må være at alle aktører har 
de samme betingelser og forutsetninger i forhold til lover og regler 
– slik er det ikke i dag. Vi ser at ansatte i utenlandske selskaper 
ikke omfattes av norsk trygdelovgivning, de må ikke forholde seg 
til arbeidsmiljøloven og de skatter ikke til Norge. Under slike 
forhold, og med myndigheter som har vært altfor passive, blir 
norske arbeidsplasser utkonkurrert. Jeg er glad for at vi sammen 
med YS Samferdsel og nå arbeidsministeren får satt fokus på disse 
problemene, sier Vegard Einan.

Det norske maskinistforbund har vedtatt å melde seg ut av YS og 
vil i fremtiden ikke være en del av YS Samferdsel.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ønsker større oppmerksomhet knyttet til samferdselspolitiske spørsmål 
og har etablert «YS Samferdsel». Den nyetablerte grupperingen har møtt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm for å syn-
liggjøre de konkurransefortrinn utenlandske aktører har på bekostning av norske konkurrenter.

Av: Trygve Bergsland

YS Samferdsel

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i samtale med deltagerne i YS 
Samferdsel. Fra venstre: Generalsekretær i Det norske maskinistforbund, 
Hilde Gunn Avløyp, leder i YS, Tore Eugen Kvalheim, arbeidsminister 
Hanne Bjurstrøm, leder i Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy og 
nestleder i Parat, Vegard Einan. Foto: Trygve Bergsland
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På vegne av sine medlemmer har Parat, ved advokat 
Eva Borhaug, gått til sak mot UD. For at de to ikke 
skal miste jobben før saken kommer opp, har 
Borhaug bedt Borgarting lagmannsrett om en 
midlertidig forføyning overfor UD, der de to 
beholder jobben frem til endelig dom foreligger.

Full seier i første rettsrunde
Borgarting lagmannsrett har kommet frem til at de 
to har sannsynliggjort at de har rett på fast 
ansettelse. I dommen heter det:

«Etter lagmannsrettens mening må de to anses for å 
ha sannsynliggjort at de har et krav på fast 
ansettelse. De argumentene som er anført fra 
statens side, kan samlet sett ikke anses for å endre 
dette (…). Etter det lagmannsretten forstår er det 
ikke inngått skriftlige avtaler om midlertidig 
ansettelse, og det foreligger ikke noe 
avtaledokument som viser grunnlaget for 
midlertidigheten. Lagmannsretten legger videre til 
grunn at UD før sak ble reist, argumenterte med at 
saksøkernes ansettelsesforhold var hjemlet i en 
langvarig praksis. De midlertidige ansettelsene 
framstår som uformalisert.»

500 uten fast ansettelse
Ifølge underdirektør i personalseksjonen i UD, 
Kjell-Gunnar Eriksen, er andelen ansatte i 
utenrikstjenesten som er midlertidig ansatte 
omtrent 16 prosent, eller til sammen 255 personer. 
I tillegg til dette er 250 norske statsborgere lokalt 
ansatt.
– Som lokalt ansatt er man ikke omfattet av 
tjenestemannslovens bestemmelser, men det 
fremgår av arbeidsavtalene at norsk lov er gjeldende. 
Det betyr at arbeidsmiljøloven kommer til 
anvendelse uansett om man er lokalt ansatt eller om 
man er ansatt midlertidig av UD. Når UD først 
tilsetter arbeidstakerne lokalt slik at de ikke er 
omfattet av tjenestemannsloven, og deretter gir dem 
en midlertidig tilsetting, er det et forsøk på å omgå 
lovens bestemmelser om fast tilsetting, noe som er 
ulovlig i seg selv, sier Eva Borhaug.

Av: Trygve Bergsland

I Parat-bladet utgave to i år, ble grunnlaget for en uenighet mellom 
Utenriksdepartementet (UD) og to ansatte beskrevet. De ansatte, med 
støtte fra Parat, mener UD bevisst har innarbeidet rutiner for å omgå 
lovens bestemmelser om stillingsvern i staten.

Parat–UD 1–0

Stor omstilling i Schibsted
Det er varslet sparetiltak og betydelig nedbemanning fra 
Schibsted-ledelsen. Parat Media følger opp tillitsvalgte og med-
lemmer i forhold til påvirkning av prosessen og individuelle 
rettigheter.

Av: Trygve Bergsland

Schibsted eier blant annet VG, Aftenposten, Bergens Tidende, 
Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Ifølge Aftenposten skal 
de nå spare 500 millioner de neste to årene. Nedskjæringene vi ifølge 
klubbleder i Aftenposten, Knut A. Nygaard, føre til en 
bemanningsreduksjon på 150 ansatte bare i Aftenposten, noe som 
utgjør 25 prosent av avisens ansatte. Ifølge NRK vil mellom 30 og 40 
ansatte miste jobbene sine i Fædrelandsvennen.

Omstillingen følges med argusøyne
Parat har mange medlemmer i alle de berørte avishusene.
– Juridisk avdeling vil følge utviklingen nøye, særlig med sikte på at 
tillitsvalgte involveres, og at en nedbemanning skjer i henhold til lov- 
og avtaleverk, sier Anders Lindstrøm, leder i Parats juridiske 
avdeling.

Bakgrunnen for 
nedskjæringene er 
at papiravisene 
mister lesere. Ifølge 
TNS Gallup har 
VG mistet 96 000 
lesere fra 2011 til 
2012. Aftenposten 
har mistet 39 000, 
Stavanger Aftenblad 
9000 og 
Fædrelandsvennen 
6000 lesere.

Eva Borhaug
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FLAggSAK 2012

Av: Katrine Andersen Roald, advokatfullmektig i Parat

Arbeidsledigheten i Norge er lav, men 25 prosent av de som er i arbeid jobber deltid og 80 prosent 

av sysselsatte i familiesituasjon jobber deltid. Dette utgjør totalt sett en stor grad av ubenyttede 

resurser og har flere negative konsekvenser for den enkelte arbeidstaker.

Ifølge statistisk sentralbyrå (SSB) jobber 
38,1 prosent av sysselsatte kvinner og 13,1 
prosent av sysselsatte menn deltid. Av de 
som er sysselsatte og lever i et parforhold, 
var det i 2008 kun 20 prosent som hadde to 
hele stillinger.

Frivillig eller ufrivillig deltid
Mange av de som er ansatt i deltidsstillinger 
ønsker en redusert stilling. Dette kan være 
begrunnet i familiesituasjon med barn, eller 

andre forhold der deltid oppfattes som en 
god løsning. For andre er det ikke et valg, 
men en ufrivillig situasjon. Ifølge SSB 
oppgir i underkant av 20 prosent av de 
deltidsansatte at de ønsker lengre arbeidstid. 
Denne «undersysselsetting» er, ifølge Frisch 
Centre, sterkt konsentrert innenfor yrker 
der arbeidskraftbehovet varierer mye i løpet 
av døgnet og der det er behov for 
døgnkontinuerlig drift. Personer med lav 
utdanning får i mindre utstrekning innfridd 

sine ønsker om økt arbeidstid.Utgangs-
punktet i arbeidsmiljøloven og i tjeneste-
mannsloven er at arbeidstakere skal være fast 
ansatt. Deltidsansatte er faste ansatte med 
redusert stillingsprosent. Deltidsansettelse 
kan imidlertid også være kombinert med 
bruk av midlertidige ansettelser.

Arbeidsgivers bruk av deltidsstillinger
Samfunnet har utviklet seg i en retning der 
det er behov for bemanning store deler av 

DELTID 
– kostbart for deg og samfunnet
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døgnet, ofte syv dager i uken. Dette gjelder 
ikke bare der det er et særskilt behov 
grunnet virksomhetens karakter, slik som på 
sykehus, eldrehjem eller lignende. Det 
gjelder også i økende grad i alt fra 
industribedrifter til dagligvareforretninger.

For å dekke opp dette behovet er det, ifølge 
enkelte arbeidsgivere, hensiktsmessig med 
flere ansatte i lavere stillingsprosenter. Dette 
gir arbeidsgiver større muligheter til å 
utnytte arbeidstakeres arbeidstid uavhengig 
av arbeidsmiljølovens arbeidstids-
bestemmelser. En annen motivasjon fra 
arbeidsgiver kan være ønske om å benytte 
arbeidskraft fra flere arbeidstakere i reduserte 
stillinger der arbeidssituasjonen er spesielt 
fysisk krevende, fordi arbeidsgiver antar at 
de ansatte da vil kunne produsere mer. 

Arbeidsgiver kan også utnytte deltidsansatte 
for å unngå å betale overtidskompensasjon. 
Ved å ha flere ansatte, med krav på færre 
antall timer, kan arbeidsgiver be den ansatte 
jobbe «mertid» opp til lovens grense, som er 
40 timer i uken og 9 timer om dagen. 
Dersom det ikke fremkommer av arbeids-
kontrakten at den ansatte skal ha overtids-
betalt når man jobber utover kontraktens 
timeantall, har man kun krav på alminnelig 
lønn innenfor lovens grense. Enkelte 
arbeidsgivere utnytter denne muligheten 
fordi det innebærer at de kun må betale for 
de timene de til enhver tid har behov for og 
kun til en normal timesats.

For arbeidstaker gir denne formen for deltid 
en variabel og usikker inntekt, og er for 
mange en urimelig stor belastning.

Konsekvensene for arbeidstaker ved 
ufrivillig og frivillig deltid
Den åpenbare negative konsekvensen av å 
jobbe deltid er at man tjener mindre, fordi 
man jobber mindre. I tillegg kan arbeids-
giver be deg om å jobbe mer – uten at du 
får betalt overtid. Det sistnevnte er 

imidlertid noe den enkelte kan sikre seg mot 
ved å kreve at det inntas en bestemmelse i 
arbeidskontrakten, dersom dette ikke 
allerede er beskrevet i tariffavtalen. 

Det er liten forskjell på timelønn av en 
deltidsansatt og en heltidsansatt i Norge, 
noe som skiller oss fra mange andre land. 
Det er imidlertid ikke like mye deltid i alle 
sektorer. Det er mulig de som vil jobbe 
deltid velger sektorer hvor deltid er vanlig, 
dette er ofte sammenfallende med 
lavtlønnede arbeidsplasser. 

Det er ikke bare lønn som påvirkes av at 
man jobber deltid. Mange av folketrygdens 
rettigheter er i utgangspunktet knyttet til 
lønn. Blant annet pensjon, sykepenger, 
attføring, uførepensjon og foreldrepenger. 

Pensjonsmessig er deltidsarbeid en felle. 
Deltid medfører lavere lønn, som igjen 
medfører lavere pensjon. Med den nye 
pensjonsopptjeningen i folketrygden, som 
innføres gradvis for alle som er født i 1954 
eller senere, blir pensjonsbeholdningen 18,1 
prosent av all inntekt. 

«Besteårsregelen» gjorde at man tidligere la 
til grunn de 20 beste år som pensjons-
grunnlag, noe som gjorde at man kunne 
jobbe en del år deltid uten konsekvenser for 
pensjonen. Denne regelen fases ut fra og 
med 1954-årgangen og byttes ut med en 
«alleårsregel». Videre reduseres tjeneste-
pensjon i både privat og offentlig sektor ved 
deltidsarbeid.

Dette kan slå særlig urimelig ut. Den 
ektefellen eller samboeren som har valgt å 
jobbe deltid, risikerer å havne i en svært 
uheldig økonomisk situasjon ved skilsmisse. 
Den som har full pensjon vil ikke måtte dele 
sin pensjon, dersom den ennå ikke er 
utbetalt. En praktisk løsning for den som 
velger å jobbe deltid er å tegne en tilleggs-
forsikring, eller man kan inngå en avtale 
med ektefelle eller samboer.

Reduksjon i omfanget av ufrivillig 
deltid
Deltidsansatte har, med hjemmel i 
arbeidsmiljøloven, krav på fortrinnsrett til 

utvidet stilling fremfor nyansettelser. Denne 
fortrinnsretten er også tatt med i mange av 
Parats tariffavtaler. Det er viktig at alle 
tillitsvalgte er bevisst på dette, slik at det kan 
kreves tvistemøter eller bringes inn for 
tvistenemda, dersom arbeidsgiver ikke 
overholder disse forpliktelsene.

Et problem som kan oppstå er at de 
stillingene som lyses ut er nye deltids-
stillinger, og at arbeidsgiver ikke er villig til å 
dele opp stillingen som lyses ut, slik at 
tidligere deltidsstillinger kan bli heltids-
stillinger. Tillitsvalgte må i slike situasjoner 
bruke hovedavtalens informasjons- og 
drøftelsesmuligheter for å bidra til at nye 
stillinger blir kjent internt i bedriften. Den 
tillitsvalgte kan også kreve å få være med på 
utformingen av arbeidsplaner slik at det 
opprettes så mange heltidsstillinger som 
mulig i bedriften. I de fleste tilfeller er det 
mye større muligheter til å komme til 
enighet om fremgangsmåte før en konflikt 
oppstår. 

Tillitsvalgte må også være bevisst på bruk av 
overtid og mertid. Dersom det over tid 
arbeides mer enn den stillingsprosent som er 
beskrevet i avtalen, kan det fremmes et krav 
om at stillingen utvides og blir i samsvar 
med realitetene. I forkant av et slikt krav må 
den som ønsker en utvidet stilling være 
bevisst på å samle inn nødvendig 
dokumentasjon. Dette kan typisk være 
lønnslipper, timelister, avtaler og inngått 
arbeidskontrakt. 

Den tillitsvalgte kan også på overordnet nivå 
kreve drøftelser om virksomhetens bruk av 
deltidsansettelser når arbeidsgiver 
regelmessig misbruker deltidsansatte til 
mertid, eller det er mye bruk av overtid i 
bedriften. I slike tilfeller bør det ansettes 
flere heltidsansatte.

     Det er ikke bare lønn 
som påvirkes av at du jobber 
deltid. 

     Personer med lav 
utdanning får i mindre utstrekning 
innfridd sine ønsker om økt 
arbeidstid. 



20 - 2012 Parat 

LANDSMØTE 2012

Programmet i Trondheim starter med Parat-konferansen tirsdag 13. 
november, der temaet er kompetanse, mestring, arbeidsglede og 
innovasjon. Onsdag 14. og torsdag 15. november arrangeres 
landsmøtet.

Kompetansearbeidere
Konferansen, som arrangeres i forkant av landsmøtet, tar for seg 
utviklingen av et arbeidsliv som kontinuerlig skal effektivisere og 
som stadig blir mer teknisk komplisert. Det gjør at kompetanse 
stadig blir viktigere og Parat ønsker å fokusere på at alle 
arbeidstakere er «kompetansearbeidere», uavhengig av om denne 
kompetansen er tilegnet gjennom formal- eller realkompetanse. 

Flaggsak i 2013
På regionmøtene er ny flaggsak for 2013 diskutert, og det ser ut til å 
være stor enighet om at kompetanse blant arbeidstakere er et godt 
tema for neste års arbeidsområde. Det ser også ut til at det er enighet 
i at kompetansebegrepet må omfatte både formalkompetanse og 
realkompetanse – begge deler viktig i et næringsliv under utvikling.
 
Prinsipp, strategi og arbeidsliv
Landsmøtet er Parats øverste organ og møtes hvert tredje år. På 
sakslisten står blant annet prinsipprogram, strategisk plan og 
arbeidslivspolitikk, alle temaer som vil få stor betydning for 
utviklingen av Parat i tiden fremover. 

Parat-konferanse og landsmøte 2012
Fra 13. til 15. november i år samles flere hundre tillitsvalgte i Parat til konferanse og landsmøte i 

Trondheim. Landsmøtet er det første i Parats historie. På regionkonferansene, som har vært arran-

gert over hele landet, har tillitsvalgte diskutert saker som skal behandles i Trondheim.  

Av: Trygve Bergsland

Landsmøtesakene har blitt flittig 
diskutert rundt på landets 
regionkonferanser tidligere i år.
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fra første liter

øre50
NYHET!

DRIVSTOFFRABATT

* Vi spanderer tilsvarende 25 liter drivstoff til nye kort som innvilges innen 31.3.2012. 25 liter drivstoff à kr 14 pr. liter = kr 350,- vil bli satt inn på kortet etter 
første kjøp er foretatt og før du mottar din første faktura.

Esso MasterCard er mer enn 
gode rabatter på drivstoff. 
Det er også et fullverdig 
kredittkort uten årsavgift, 
som sparer deg for penger.

Les mer om alle fordelene 
på nettsiden vår.

Tilbudet gjelder medlemmer av Parat / Drivstoffrabatt er øre/liter på pumpepris drivstoff inkl. moms / Effektiv rente ved en kreditt på kr 15.000 er 32,32%.

Send en SMS med PARAT og e-postadressen din til 2290 så sender vi deg søknadsskjema.

I STARTBONUS!

DRIVSTOFF*
liter25

NYHET!
ALLE NYE KUNDER FÅR

Parat-konferanse og landsmøte 2012

Som en del av prinsipprogrammet ligger det et forslag om en 
endring i Parats visjon. Dagens visjon, «Norges beste 
arbeidstakerorganisasjon», foreslås endret til: «Fremtidens 
arbeidstakerorganisasjon». Årsaken til endringen er at ikke alle er 
like komfortable med den vi har, og det er et ønske om en sterkere 
sammenheng mellom Parats visjon og YS’ visjon, som er «Vi skaper 
morgendagens arbeidsliv».

Andre viktige deler av prinsipprogrammet er:
• Nærhet, i form av korte kommunikasjonslinjer og avgjørelser så 
nært medlemmene som mulig.
• Inkluderende, fortelle hvilket arbeidsliv vi ønsker og hvordan 
Parat skal møte andre.
• Tydelig, slik at omgivelsene skal vite hva Parat mener.
• Kunnskap i forhold til hvordan vi best lykkes og gjennom en ny 
måte å diskutere kompetanse på slik at «kompetansearbeider» kan 
bli et begrep som inkluderer både formalkompetanse og 
realkompetanse.

Arbeidslivpolitisk dokument vil beskrive målet om et inkluderende 
arbeidsliv, der viktige punkter skal være et arbeidsliv for alle, verne 
om arbeidsmiljøloven, likestilling mellom kjønnene, livsfase-tilpasset 

arbeidsliv, deltidsproblematikk, etter- og videreutdanning, 
næringspolitikk og samferdsel.

Visjon og mål som rettesnor
Strategisk plan tar utgangspunkt i visjon og mål og vil legge 
overordnede føringer for tillitsvalgte, hovedstyret og sekretariatets 
arbeid i neste treårsperiode. Parats strategiske plan skal bygge på 
organisasjonens vedtekter, prinsipper og verdier, men legger ikke en 
detaljert plan for alle aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres. 
Strategisk plan skal følges opp av hovedstyret gjennom årlige 
handlingsplaner. Hovedstyret skal konkretisere tiltak og aktiviteter 
som skal gjennomføres for å nå de langsiktige målene Parat har satt 
seg.

Hovedelementer i strategisk plan er demokratisk, handlekraftig, 
tilgjengelig, kunnskapsrik, attraktiv og politisk proaktiv. Hva som 
skal til for å nå hvert av disse hovedelementene er lagt frem og 
diskutert på regionmøtene som er avholdt.

Økonomiplanen bygger på strategiplan, vedtekter og 
prinsipprogram og skal være i tråd med politiske beslutninger fattet 
av landsmøtet. 
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AKTIVE PARAT

En rapport om etiske hensyn og samfunnsan-
svar ble presentert av Framtiden i våre hender 
på YS’ samfunnsansvarskonferanse. Rapporten 
avslører at frivillighet ikke fører til etisk han-
del og at norske kommuner bidrar til barne-
arbeid og tvangsarbeid i bedrifter rundt om i 
verden.

Av: Trygve Bergsland

Gro Granden i Norges kontaktpunkt for ansvarlig 
næringsliv beskrev OECDs retningslinjer for 
flernasjonale selskaper. Ane Tusvik Bonde, fra 
Human Rights House Foundation, fortalte hvordan 
fagforeninger og andre humanistiske organisasjoner 
kjemper for sin eksistens i Øst-Europa.

Norske kommuner bidrar til barnearbeid
Carin Leffler fra Framtiden i våre hender presenterte 
deler av deres ferske rapport om innkjøp i 
kommunene, med spørsmål om norske kommuner 
tar etiske hensyn i sine anskaffelser.
– Rapporten viser at frivillighet ikke leder til etisk 
handel og de har bare funnet frem til én kommune 
som stiller krav til ILOs kjernekonvensjoner i alle 
sine innkjøp, og det er Ålesund kommune. Det er 
uakseptabelt at norske kommuner bidrar til 
barnearbeid og tvangsarbeid i bedrifter rundt om i 
verden, sier Carin Leffler.

Kilde: Framtiden i våre hender/Dagsavisen.

Manglende 
samfunnsansvar

Ane Tusvik Bonde, fra Human Rights House 
Foundation, og Gro Granden i Norges kontaktpunkt 
for ansvarlig næringsliv, jobber begge aktivt for at 
norske bedrifter skal ta et større samfunnsansvar.
Foto: Trygve Bergsland

Avtale mellom Parat, Delta og Negotia
De tre store YS-forbundene Parat, Delta og Negotia har blitt enige 
om hva som er det enkeltes forbunds satsingsområde i fremtiden. I 
hovedsak er det ingen store endringer, men det er blitt noe tydeli-
gere hva det enkelte forbund skal fokusere på.

Parats primære engasjementsområder er arbeidstakere i privat og statlig 
sektor. Delta skal som tidligere konsentrere seg om kommunal sektor og 
spesialisthelsetjenesten, mens Negotia er til for funksjonærer i privat sektor.  

Små endringer
De tre forbundslederne Gunn Olander fra Delta, Inger Lise Rasmussen fra 
Negotia og Hans-Erik Skjæggerud fra Parat, understreker at avtalen 
representerer en naturlig oppfølging av hva som allerede er praksis og strategi 
i de tre forbundene. 
– Avtalen er et signal om en videreføring av sektorer der forbundene allerede 
har den aller største delen av sin medlemsmasse, sier Hans-Erik Skjæggerud.

Konkurranse i luftfart
Parat og NHO Luftfart har sammen møtt Samferdselsdepartementet. 
Målet er å sikre like konkurransevilkår i norsk luftfart. Arbeidsgiver- 
og arbeidstakersiden frykter at norske arbeidsplasser taper i konkur-
ransen mot utenlandsk arbeidskraft.

Av: Lill J. Fischer

Parat er den største arbeidstakerorganisasjonen for flygende personell i Norge 
og samarbeider med NHO Luftfart for å få like konkurransevilkår i bransjen.

Lettere å konkurrere uten å betale norske skatter og avgifter
I dag kan utenlandske flyselskaper operere fritt, i og inn til Norge, med 
personell som i realiteten har base i Norge, dette uten å forholde seg til norske 
skatter og avgifter. Samtidig betaler norske arbeidsgivere og arbeidstakere 
norske skatter og avgifter som sørger for lovbestemte velferdsgoder.
– De utenlandske selskapene slipper overraskende lett unna. Vi krever ikke 
særbehandling for norske selskaper, vi krever likebehandling slik at vi kan 
konkurrere på like vilkår, sier Vegard Einan, nestleder i Parat.

Under konstruksjon: Lederne i YS-forbundene samlet på det 
som skal bli deres nye adresse i 2013. Foto: Trygve Bergsland.
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Kandidater til Parats ledelse
I år er det landsmøte, og da er det valg på dem som 
skal ha de sentrale vervene i Parat de neste tre årene. 
Har du lyst til å bli sentral tillitsvalgt i Parat? Eller 
kjenner du noen som vil? Ta kontakt med Parats 
valgkomité.

Det skal velges leder, nestleder, fem styremedlemmer 
og fire vararepresentanter til styret. Det skal også 
velges kontrollutvalg som består av leder, tre 
medlemmer og to varamedlemmer. Forslag sendes til 
valgkomite@parat.com.  
 

Årets tillitsvalgt i Parat 
– kom med forslag

Gunnar Magnusen er 
blitt pensjonist
Etter 22 år som hovedtillitsvalgt for Parat 
i Statens Vegvesen gikk Gunnar Magnu-
sen i sommer av som pensjonist. Gjen-
nom Magnusens ledelse har Parat opplevd 
stor vekst og er i dag en av de største 
foreningene i vegvesenet.

1. juli i år overtok Jannike Hanssen 
stafettpinnen etter Magnusen. – Gunnar 
Magnusen er en fantastisk herlig mann 
som vil bli savnet av oss andre i organi-
sasjonen. Vi kan takke ham for at vi har 
partsrett på alle avtaler i Statens Vegvesen 
og jeg er glad han var villig til å bistå oss 
helt frem til nå. Jeg har vært tillitsvalgt 
i 10 år, men har ingen planer om å slå 
Magnusens 22 år som hovedtillitsvalgt, 
sier Jannike Hanssen.  

Gunnar Magnusen ble årets tillitsvalgt i 
Parat i 2007 og har formelt vært tilknyttet 
Haugesund trafikkstasjon.

Gunnar Magnusen er blitt 68 år og 
pensjonist. Foto: Steinar Svensbakken

Parat ønsker å bli 
større og sterkere.
Du som allerede er medlem er vår 
beste ambassadør og den nærmeste 
til å anbefale Parat overfor de som 
ennå ikke er blitt medlem.

For å gi deg ekstra inspirasjon får du som verver et 
nytt medlem mulighet til å vinne én million kroner 
ved at du får tilsendt et Flax-lodd fra Norsk Tipping. 
I tillegg trekker vi ut en tilfeldig verver som vinner 
et gavekort på 5000 kroner.

Verveperioden gjelder kun ut oktober og du MÅ 
sende inn vervekupongen du nå holder i hendene 
for å være med. 

Utallige argumenter for hvorfor noen
skal bli medlem i Parat, finner du på:
www.parat.com/verveargumenter. 5000 Gavekort

VERV OG VINN

Verv et nytt Parat-medlem
Du som allerede er medlem er vår beste ambassadør og den 
nærmeste til å anbefale Parat overfor de som ennå ikke er 
blitt medlem. Bruk derfor vervekupongen du finner limt 
inn i dette bladet.

For å gi deg ekstra inspirasjon får du som verver mulighet 
til å vinne én million kroner ved at du får tilsendt et Flax-
lodd fra Norsk Tipping. I tillegg trekker vi ut en tilfeldig 
verver som vinner et gavekort på 5000 kroner.

Prisen som årets tillitsvalgt deles ut på Parat-konferansen i novem-
ber. Kjenner du til en tillitsvalgt som har gjort en utmerket innsats 
og fortjener å bli årets tillitsvalgt, kan du sende inn forslag.

Prisen deles vanligvis ut til én 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. Prisen består av en kunstglassbolle samt en reisegavesjekk på 10 000 
kroner fra Gjensidige.

Frist til 15. oktober Det er et utvalg nedsatt av hovedstyret som vurderer innsendte 
kandidater og som fatter vedtak om hvem som får prisen. Forslag på kandidater sendes 
Gro Brandsar på e-post: gro.brandsar@parat.comI 2011 mottok Heidi Bergvoll, tillits-
valgt for sikkerhetskontrollørene i G4S Gardermoen, prisen. Tidligere prisvinnere er:
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Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud har endret 
mening i spørsmålet om ny evaluering av Departementenes servicesenter 
(DSS). Lokale tillitsvalgte, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og 
Parat har påpekt flere mangler i evalueringen av DSS som er direkte under-
lagt statsråden og hennes departement.

Av: Trygve Bergsland

Statsråd snur etter kritikk

Det er avholdt møte mellom statsråd 
Rigmor Aasrud, Pål N. Arnesen, leder i YS 
Stat, Hans-Erik Skjæggerud, leder i Parat og 
Annbjørg Nærdal, jurist i Parat. 
Bakgrunnen for møtet var de ansattes 
kritikk av den evaluering som DSS har 
foretatt etter 22. juli og ansattes frykt for 
sikkerheten i departementene.

Ny evaluering av DSS
Når kravet om ny evaluering av DSS første 
gang ble tatt opp, var statsråden helt 
avvisende til dette. Nå har 
fornyingsministeren skiftet mening og har 
bedt direktøren i DSS om å sette i gang en 
ny evaluering der de ansatte blir inkludert i 
arbeidet som skal gjøres. – Det er viktig å få 
kartlagt alle forhold som har betydning for 
forbedringer og støtte til det 
sikkerhetsarbeidet DSS skal utføre for 
departementene. Det er viktig at arbeidet 
som gjøres har nødvendig legitimitet blant 
ansatte og tillitsvalgte, selv om jeg ikke 
ønsker å detaljstyre ledelsens arbeid med 
evalueringen i DSS, sier fornyings-, 
administrasjons- og kirkeminister Rigmor 
Aasrud.

Lover bedring av HMS-situasjonen
Tillitsvalgte i DSS og ansatte i blant annet 
Arbeidsdepartementet har kritisert ledelsen 
for at de ikke har tilgang på nødvendig 
verneutstyr og at enkle sikkerhetstiltak i de 
ulike departementene ikke blir utført. – 
Mye av det som kommer frem har vært 
ukjent for meg, men jeg kan forsikre de 
ansatte om at nødvendig utstyr vil bli kjøpt 
inn og sikringstiltak gjennomført, sier 
Rigmor Aasrud.

Ledelsesproblemer
YS og Parat har kritisert 
Fornyingsdepartementet for manglende 
åpenhet og en uheldig omrokering av ulike 
ledere. Statsråd Aasrud avviser at dette er en 
aktuell problemstilling og uttrykker full tillit 
til de ledere hun er ansvarlig for. – Jeg er 
kritisk til Rigmor Aasruds lederskap og 
mener hun er med på å skape usikkerhet 
blant ansatte. Vår kritikk gjelder liten 
fremdrift i sikkerhetsarbeidet etter 22. juli 
og til dels omrokering av ledere som ikke gir 
noen løsning på de problemer vi gjentatte 
ganger har påpekt overfor departementet, 
sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Piloter, som er organisert i Parat, 
gjennom Norwegian Pilot Forening 
(NPF) velger å gå til sak mot flysel-
skapet Norwegian. Årsaken er at 
selskapet bryter en garanti om kun 
å benytte faste ansatte på etablerte 
ruter i Norge og Europa forøvrig. 

Av: Trygve Bergsland

Bjørn Kjos, som daglig leder i selskapet, 
gav flygerne i vårens tariffoppgjør en 
garanti som nå er brutt i følge leder i 
NPF, Halvor Vatnar. 
– Vi mener det er et avtalebrudd når 
selskapet lar Spania-baserte vikarer fra 
utenlandske vikarbyrå fly på etablerte 
ruter her i Skandinavia. Malaga-flygerne 
blir transportert til en eller annen base i 
Skandinavia for å fly ruter som har 
eksistert i årevis. De blir brukt på 
eksisterende rutenett. Dette er brudd på 
inngåtte kollektivavtaler, sier Halvor 
Vatnar.

Saken forventes å komme opp for Asker 
og Bærum tingrett tidlig i 2013.

Pilotene 
saksøker 
Norwegian

Leder i Norwegian Pilot Forening, Halvor 
Vatnar. Foto: Trygve Bergsland/Norwegian
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Guy Ryder er valgt 
som ny leder i ILO
Den internasjonale arbeidsorganisasjo-
nen (ILO) valgte nylig Guy Ryder, fra 
England, som ny generaldirektør i ILO. 
Han ble valgt i konkurranse med åtte 
andre kandidater, der Mona Sahlin fra 
Sverige var den eneste kvinnen. Guy 
Ryder har frem til nå vært viseadmi-
nistrerende generalsekretær og var de 
nordiske fagforeningene kandidat til 
stillingen.

Sør-Sudan ble nettopp medlem av 
ILO, og ble med det ILOs 184 med-
lemsland. Det styrende organet i ILO 
består av 56 personer. 28 av disse er 
utnevnt av regjeringene i medlemslan-
dene, 14 velges fra arbeidsgiversiden og 
14 fra arbeidstakersiden.

Kilde: Arbeidsliv i Norden.

Guy Ryder, ny leder av ILO. Foto: ILO

Finland gir ungdom en samfunnsgaranti

Av: Trygve Bergsland

I Finland er 40 000 ungdommer under 25 år verken i utdanning eller arbeid. – Utfor-
dringene finnes særlig i overgangen mellom grunnskole og videregående skole og i 
overgangen mellom videregående utdanning og det å få sin første arbeidsplass, sier 
arbeidsminister, Lauri Ihalainen. Finnland har øremerket 60 millioner Euro årlig over 
fem år til ungdomssatsingen. I tillegg satser staten 50 millioner Euro årlig de neste 
fem årene på ungdom i alderen 20-29 år som ikke har gjennomført utdanning utover 
grunnskolen.

Kilde: arbeidslivinorden.org

Europeiske fagforeninger i tilbakegang
Med unntak av noen få land, deriblant Norge, har fagforeninger over hele Europa 
de siste 20 årene gått sterkt tilbake og dermed mistet mye innflytelse. Årsaken er stor 
arbeidsledighet og svakere trygdesystemer. Mange er redde for å stille krav og være med 
i en fagforening.

Etter sammenslåingen av Øst og Vest Tyskland, er fagorganiserte halvert – fra 12 mil-
lioner medlemmer til 6,1 millioner i dag, noe som tilsvarer nitten prosent av arbeids-
takerne. I Estland er fagbevegelsen nærmest utryddet. Årsaken, er i følge forfatterne av 
boken «Facklig kräftgång», fiendtlig innstilte arbeidsgivere og høy arbeidsledighet. Den 
samme fryktkulturen mener forfatterne å se i Italia, noe de mener skaper økt rasisme og 
nasjonalisme.

Den finske regjeringen ønsker å gi ungdom en samfunns-
garanti der alle unge, under 25 år og nyutdannete under 
30 år, sikres et tilbud om jobb, studieplass, praksisplass 
eller rehabilitering. Dette senest tre måneder etter at den 
unge er blitt arbeidsløs. 

Prosjektet Cradle To Cradle Islands, hvor norske Runde 
Miljøsenter og Storvågan Environmental Centre deltar, er 
nominert til Europakommisjonens pris RegioStars 2013 og 
skal presentere sine forskningsprosjekt for juryen i Brussel i 
oktober, mens vinneren kåres i februar 2013.

De norske miljøsentrene jobber med et interregionalt 
innovasjonsprosjekt som støttes av EUs regionale utvi-
klingsfond for Nordsjø-området. Prosjektet forsøker å dra 
lærdom av naturens kretsløp, for å bedre utnytte ressursene 
i naturen – Det finnes ikke avfall, kun ressurser. Prosjektet 
er et samarbeid mellom Nederland, Storbritannia, Sverige, 
Danmark, Tyskland og Norge.

Kilde: Europaportalen

Europakommisjonens pris «RegioStars 2013»
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Parats ansatte startet kampanjen i august ved å dele ut 
kampanjeposer med informasjon om Parat, 
innmeldingsblankett, buttons med Parat-slagord, sjokolade 
og kaffe og boller ble velvillig delt ut til alle forbipasserende.
– Dette er en enkel og hyggelig måte å komme i kontakt 
med folk på. Etter å ha fått en kaffe og bolle ville de fleste 
som stoppet opp også få med seg en dose med Parat-
informasjon. Jeg vil oppfordre alle våre medlemsgrupper, på 
alle landets arbeidsplasser, til å gjøre noe lignende. Del ut 
gratis kaffe, boller og sjokolade og de fleste vil høre på hva 
vi har å si. Parat har mange fordeler å tilby nye medlemmer, 
sier leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud.
 
Du får fritt tilsendt kampanjemateriell
Har du og de andre Parat-medlemmene på din arbeidsplass 
gått og tenkt på at tiden er inne til litt Parat-reklame på 
arbeidsplassen – slå til nå. Du vil få ekstra støtte i form av 
materiell, konkurranser og bistand fra Parat (bestill 
materiell på www.parat.com – Parat-butikken – Kampanje) 
– der finner du buttons, papirposer, pappkrus, servietter, 
sjokolade og vervebrosjyrer – alt er gratis for deg som vil 
gjøre en ekstra innsats!

Pengepremier og hygge til de som deltar
Alle arbeidsplasser, med Parat-tillitsvalgte, utfordres til å 
delta i konkurransen «Parat på jobben», og være med i 
trekningen av pengepremier til din lokale medlemsgruppe. 
Bruk kreativiteten og fantasien til å synliggjøre Parat 
gjennom ulike tiltak som stands, Parat-kaffen, quiz, 
konkurranser, pølsefest og andre lignende tiltak. 

Alle medlemsgrupper som sender inn bidrag er med i 
konkurransen om å ha beste idé og gjennomføring. En jury 
vil vurdere alle innsendte bidrag og trekke ut tre vinnere i 
følgende kategorier:

• Medlemsgrupper på inntil 15 medlemmer kan vinne 
   7 500 kroner
• Medlemsgrupper på 16–100 medlemmer kan vinne 
   15 000 kroner
• Medlemsgrupper med over 100 medlemmer kan vinne 
   25 000 kroner

I tillegg trekkes fem tilfeldige vinnere som får 2 500 kroner 
hver.

Bildedokumentasjon
Ta bilder av aktivitetene som gjennomføres og send dem 
sammen med skjemaet* til hege.thorud@parat.com.  

Lykke til med synliggjøringen av Parat!

* Skjema for utfylling og innsendelse (sammen med bilder) 
finner du på www.parat.com, eller send en e-post til: hege.
thorud@parat.com for å få dette tilsendt. 

Vervekampanjen «Parat på jobben» skal gjennomføres på «alle» landets arbeids-

plasser helt frem til 15. november. Nytt materiell er laget og er klart for utsendelse 

til de som ikke allerede har bestilt.

Parat på jobben
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Konflikthåndtering, konfliktforebyggende 
arbeid og konfliktmegling er begreper vi 
bruker, men hva skal egentlig til for at en 
situasjon kan defineres som en konflikt?

Kalde og varme konflikter
I arbeidslivet har vi mange forskjellige typer 
konflikter. Det kan være arbeidskonflikter i 
tariffrettslig forstand. En konflikt som 
oppstår når partene i arbeidslivet ikke 
kommer til enighet i for eksempel 
lønnsforhandlinger. Slike konflikter vil som 
regel kalles for «kalde konflikter», det er 
begrenset med følelser involvert, og partene 
holder seg på et saklig plan. Blir man ikke 
enige, vil partene kunne underlegge seg 
konfliktløsningsmetoder som behandling i 
lokale nemnder eller rettslig prøving i 
spesialdomstoler (arbeidsretten). Som regel 
vil partene innrette seg etter deres 
avgjørelser. 
Andre typer konflikter som kan oppstå på 
en arbeidsplass er konflikter mellom 
enkeltindivider, for eksempel mellom en 
ansatt og en leder, eller mellom to ansatte. 
Dersom slike konflikter ikke blir håndtert 
på en skikkelig måte, vil de kunne utvikle 

seg til alvorlige og destruktive konflikter og i 
verste fall få helseskadelige følger. Man kan 
snakke om «konflikteskalering» eller 
«konflikt-trappen» som illustrasjon på 
hvorledes konflikter kan utvikle seg fra en 
saklig uenighet til fastlåste personkonflikter. 
Årelange konflikter kan ødelegge både 
arbeidsmiljøet generelt og den enkeltes 
psykiske helse spesielt. Konfliktens vesen 
kan bli så altoppslukende og vond at den 
ansatte blir tvunget til å avslutte arbeidsf-
orholdet. Spør man den enkelte i slike 
tilfeller om hva som i sin tid var utløsende 
for konflikten, er det kanskje glemt eller det 
viser seg bare å være en bagatell. Dette viser 
at det ofte kan være den manglende 
konflikthåndteringen, og den belastningen 
det er å stå i uløste vedvarende konflikter, 
som er skadelig – ikke konflikten i seg selv. 

Konflikt, eller ikke konflikt
Det er den enkeltes subjektive oppfatning 
som avgjør hvorvidt en part opplever å stå 
overfor en konflikt eller ikke. Situasjonen 
kan for eksempel bero på «skinnuenighet», 
det vil si situasjoner hvor partene tror de har 
et motsatt syn, eller motsatte interesser, i en 

sak uten at man faktisk har det. Det er 
tilstrekkelig at det bare er en av partene som 
opplever frustrasjon, spenninger og følelser i 
forhold til en uenighet. Det er ikke uvanlig 
at den ene parten ikke er klar over den 
andre partens frustrasjon, og derfor ikke har 
noen opplevelse av å være i konflikt. Et 
eksempel kan være en ansatt som blir 
frustrert over at han gjentatte ganger får 
arbeidsoppgaver han ikke trives med fra sin 
leder, eller at han ikke blir tilgodesett i lokale 
lønnsoppgjør. Dersom den det gjelder ikke 
informerer lederen om sin frustrasjon i 
situasjonen, kan han oppleve å være i 
konflikt uten at lederen er klar over det.
Det er viktig å presisere at det ikke er 
uvanlig at man er uenig med en kollega, 
eller sin leder, uten nødvendigvis å være i 
konflikt.

Konflikter kan være positivt
Begrepet konflikt oppleves ofte som negativt 
ladet. Det er imidlertid ikke slik at en 
konflikt i seg selv er ond eller god. 
Konflikter vil oppstå naturlig på en 
arbeidsplass, som følge av at vi som 
mennesker er forskjellige og kan ha gode og 

Av: Katrine Rygh Monsen, advokat i Parat

De aller fleste arbeidstakere har en eller flere ganger i livet vært i konflikt med noen, enten i pri-

vatlivet eller på arbeidsplassen. Hvordan vi bør forholde oss til konfliktsituasjoner og hvor det er 

mulig å søke hjelp, vil være aktuelle spørsmål.

Konflikt og konflikthåndtering 
i arbeidslivet

ARBEIDSLIV
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dårlige dager. Videre vil de mål, strukturer, 
arbeidsprosesser og arbeidsfordelinger som 
til enhver tid gjelder i en virksomhet, gjøre 
konflikter uunngåelig. Uten konflikter får 
verken vi som arbeidstakere, ledelsen i 
bedriften eller selve virksomheten positive 
endringer. Det er derfor ikke gitt at et lavt 
konfliktnivå er det beste for en virksomhet. 
Det som er avgjørende for om en konflikt er 
destruktiv eller konstruktiv, er måten vi 
forholder oss til konflikten på, med andre 
ord hvordan den håndteres. 

Subjektiv eller objektiv mobbing
I konfliktsaker er det ikke sjelden at en av 
partene opplever seg «mobbet» eller 
«trakassert». I arbeidsmiljøloven paragraf 4-3 
som omhandler det psykososiale 
arbeidsmiljøet, fremgår det at arbeidstaker 
ikke skal utsettes for trakassering eller annen 
utilbørlig opptreden. Brudd på 
bestemmelsen kan i visse tilfeller utløse krav 
om erstatning eller oppreisning til den 
berørte.  Det skal imidlertid ganske mye til 
for at man i lovens forstand anses for å være 
mobbet eller trakassert. Det er ikke 
tilstrekkelig at den ansatte sitter med en 
subjektiv følelse av å bli mobbet eller 
trakassert. 

Løsning på lavest mulig nivå
Det at konflikter har en tendens til å 
eskalere, gjør det svært viktig å håndtere 
konflikter på en riktig måte, så tidlig som 
mulig, og på et lavest mulig nivå. På 
arbeidsplassen er det arbeidsgiver som har 
det overordnede ansvaret i forhold til å sørge 
for et godt fysisk og psykososialt 
arbeidsmiljø. Arbeidsgiver har plikt til å 
sørge for et godt arbeidsmiljø og har 
derigjennom en plikt til å ta tak i konflikten. 
Det er samtidig viktig å huske på at de 
ansatte også har et ansvar, både i form av en 
lojalitetsplikt og en medvirkningsplikt i 
anledning ansettelsesforholdet. Den ansatte 
har plikt til å varsle arbeidsgiver dersom det 
oppstår konflikter som går ut over arbeidet 
eller dersom man er vitne til at kollegaer er i 
en situasjon som er helseskadelig.  

Kompetanse på konflikthåndtering
Noen ganger kan det oppleves som 
vanskelig å ta opp saker direkte med 

arbeidsgiver. En alternativ mulighet er å gå 
til tillitsvalgte, eller til verneombudet i 
bedriften. Alle bedrifter skal i utgangs-
punktet ha et verneombud, større bedrifter 
kan ha flere. Verneombudets oppgave er å 
ivareta arbeidstakernes interesser i saker som 
angår arbeidsmiljøet. Den tillitsvalgte i 
bedriften vil også være en person man kan 
snakke med, og som kan gi råd om hvordan 
man bør forholde seg i situasjonen som har 
oppstått. Parats tillitsvalgte får jevnlig 
mulighet til å delta på kurs i konflikthånd-
tering og kan være til god hjelp i slike saker. 
Som medlem i Parat har du også mulighet 
til å kontakte Parat sentralt for å få råd om 
hvordan du bør forholde deg. Det er flere 
ansatte i Parat som har kompetanse på, og 
erfaring med, konflikthåndtering. 
Dersom konflikten ikke lar seg løse internt, 
kan man eventuelt søke bistand eksternt. 
Slike konfliktløsningsmodeller bør først 
avklares med arbeidsgiver.  
Dersom virksomheten har bedriftshelse-
tjeneste, har disse ofte ressurser med 
kompetanse på konflikthåndtering og 
mekling og kan gi råd og bistand i 
konfliktsaker. Et annet alternativ er å søke 
hjelp hos det lokale konfliktrådet som kan 
bistå med mekling mellom to parter i 
konflikt. 

Et annet tiltak kan være å engasjere en 
ekstern mekler, konsulent eller arbeids- og 
organisasjonspsykolog som kan bistå med 
konflikthåndtering. Arbeidstilsynet kan gi 
pålegg om at arbeidsgiver kartlegger og 
vurderer egne tiltak for å redusere alvorlige 
pågående konflikter på arbeidsplassen, i 
tillegg til å utøve tilsyn med 
arbeidsmiljøproblemer som følge av 
konflikter på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 
går imidlertid ikke inn og bistår med å løse 
konflikter ved hjelp av mekling.

Kilder: 
Harald Pedersen og Ståle Einarsen: 
«Håndtering av konflikter og trakassering i 
arbeidslivet».
Tor-Johan Ekeland: 
«Konflikt og konfliktforståelse».
Grethe Nordhelle: 
«Mekling, konfliktforståelse og 
konflikthåndtering».

Konflikt
Det finnes mange forskjellige måter å 
definere begrepet konflikt på. Ordet 
«konflikt» stammer fra det latinske 
begrepet «conflictus», som betyr «strid» 
eller «sammenstøt». Det finnes ingen 
entydig definisjon av begrepet konflikt. 
En definisjon av begrepet kan være «En 
kollisjon mellom interesser, vurderinger, 
handlinger eller innstillinger» (De 
Bono, 1986).

Det må eksistere visse forutsetninger for 
at man skal si man står overfor en kon-
flikt. Disse forutsetningene er «forskjel-
ler, avhengighet, makt, interesser, behov, 
spenninger og følelser» (Ekeland). Disse 
forutsetningene finner vi ofte igjen i 
våre relasjoner på arbeidsplassen.

Trakassering
Arbeidstilsynet har laget en beskrivelse 
av begrepet trakassering som kan være 
til hjelp ved vurderingen: 

«Det er trakassering når en eller flere 
personer gjentatte ganger over tid blir 
utsatt for negative handlinger fra en eller 
flere personer. Dette kan for eksempel 
være uønsket seksuell oppmerksomhet, 
plaging, utfrysing, fratakelse av arbeids-
oppgaver, eller sårende fleiping og 
erting. Videre bør det være en ubalanse i 
styrkeforholdet, slik at den som blir tra-
kassert må ha vanskelig for å forsvare 
seg. Vi snakker ikke om trakassering 
dersom to omtrent like sterke personer 
kommer i konflikt, eller når det dreier 
seg om en enkeltstående 
konfliktepisode.»

Se nærmere om «mobbing» og «trakas-
sering» på www.arbeidstilsynet.no.
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Servise med smil: Butikkleder Ingebjørg Strand Aarskog 
møter deg med god service og gir gjerne med et smil på kjøpet.
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– Det er nok mange som ikke vet hvor stort 
spekter av aktivitetsområder vi har, sier 
Parats hovedtillitsvalgt i Fretex Midt-Norge 
AS, Hildegunn Lillian Eriksson Wiggen.

Bedrifts- og privatmarkedet
– Vi er en attføringsbedrift som bistår folk 
på veien tilbake til arbeidslivet, i samarbeid 
med NAV og i ulike kommuner. Vi har seks 
bruktbutikker, transportavdeling, 
tøysortering, lager, snekkeri, bakeri og 
pakkeavdeling, hvor vi utfører oppdrag for 
bedrifter og privatpersoner, sier Wiggen.
– Vi har også drift på gjenbrukstorget i 
Trondheim, i samarbeid med Trondheim 
Renholdsverk, samt drift av 
hjelpemiddellageret til Malvik kommune, 
legger hun til. 
Hvilket mål har Fretex med 
arbeidsmarkedstiltakene som tilbys i samarbeid 
med NAV?
– Målet er å hjelpe flest mulig ut i arbeid 
eller utdanning. Dette gjøres ved hjelp av 
kurs, veiledning og arbeidspraksis. For noen 
er målet kun å få avklart sin restarbeidsevne 
i forhold til rett stillingsandel og riktig 
ytelse, sier hun. 

Fretex Midt-Norge AS ble etablert i 1979, 
og har i skrivende stund butikker i 
Trondheim, Molde og Ålesund. 

Multitasking i Malvik
Omtrent 15 minutters biltur nord for 
Trondheim, på Djupvasskaia i Malvik, har 
Fretex samlet en rekke tjenester under 
samme tak. 
– Både snekkeri, bakeri, hjelpemiddellager, 
pakkeri og sorteringslinje finnes i huset, sier 
arbeidsleder i Snekkeriet, Geir Nordbo. 
Snekkeriet er godkjent lærebedrift i 
møbelsnekkerfaget, og har tillatelse av 
Mattilsynet til merking av treemballasje for 
eksport etter en internasjonal plantesanitær 
standard for pakkemateriale som heter 
ISPM 15-standarden.

– For tiden produserer vi garderobeskap til 
en barnehage på Østlandet, poststativ og 
sandkasser til privatmarkedet, engangspaller 
til næringslivet, i tillegg til arbeidspulter til 
Studentsamskipnaden i Trondheim, sier 
han.
Hvor mange jobber i snekkeriet?
– Antallet personer varierer med varigheten på 
tiltakene, men vanligvis er vi seks til syv personer, 
hvorav to er fast ansatte. Få gjerne med at vi er 
godt utstyrt med både ordinære og CNC-styrte 
snekkerimaskiner, sier Geir Nordbo.

Mange forbinder Fretex med deponeringsbokser for klær, mot-

tak av møbler og inventar. Fretex er derimot mye mer, både hva 

omfang og tjenester angår. Hos Fretex Midt-Norge, som dekker 

Trøndelag og Møre og Romsdal, illustreres dette med et variert 

utvalg av tjenester og interne arbeidsoppgaver.

Av: Mads Arind Holmvik

FRETEX 
– mer enn gamle klær

  Målet er å hjelpe flest 
mulig ut i arbeid eller  
utdanning.
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2000 pakker om dagen
I naborommet har arbeidslederne Tor Arne 
Heia og Tor Malvik ansvaret for 10 til 15 
ansatte, hvis oppgave er å sortere og pakke 
handelsvarer.
– Mye av jobben går ut på klargjøring av 
papp og engangsbestikk for salg. I løpet av 
en dag kan vi ferdigstille i overkant av 2000 
piknik-pakker. Det er mellom tre og fire 
hundre stykker i timen, sier Tor Arne Heia.
– Piknik-pakkene består av et sett kniver, 
gafler, tallerkener og kopper, pakket inn i 
plastfolie. Det aller meste av dette selges av 
Coop-systemet, legger Tor Malvik til.
Hvordan foregår produksjonen?
– Klargjøringen gjøres maskinelt. Én person 
mater et varebånd, og én overvåker 
maskinen. De resterende sorterer og 
organiserer de ferdige produktene. Selve 
maskinen fungerer ved at rett antall 
engangsbestikk plasseres i starten av båndet. 
Det påføres så plastikkfolie, som i sin tur går 
gjennom en smelteprosess for å få folien til å 
sitte tett. I enden av båndet settes det på 
etiketter ved hjelp av trykkluft, forklarer Tor 
Malvik.

Rullestol og rullator
I en annen del av bygget har arbeidsleder 

Even Leistad et innholdsrikt lager med blant 
annet rullestoler, krykker og utstyr for 
hørselshemmede og svaksynte.
– I samarbeid med kommunen har vi et 
hjelpemiddellager med tilrettelagte løsninger 
for mange behov. Hjelpemidler lånes ut på 
korttidslån i inntil tre måneder til personer 
som er bosatt i Malvik kommune. Utlånet 
forutsetter personlig behov. Dersom 
brukeren ikke har mulighet til å hente 
bestilt hjelpemiddel selv, er vi behjelpelig 
med å bringe dette. Dette gjelder også 
hjelpemidler rekvirert av NAV-Trygd, sier 
Even Leistad. – I motsetning til 
korttidslageret ved Fretex Midt-Norge AS, 
er hjelpemidlene fra NAV Hjelpemiddels-
entral permanente, legger han til. 

I etasjen over har Fretex organisert et eget 
bakeri hvor jobbkonsulent Brit Midtsand 
Reinan trekker frem et unikt produkt.
– Vi kaller det møtekjeks, og som navnet 
tilsier kan den være et smakfullt påfyll under 
møter. Utover det har vi ferske bakervarer 
og muligheter for catering av mat i 
forbindelse med både store og små 
begivenheter. Bakeriet er godkjent som 
lærebedrift i baker- og konditorfagene, sier 
Reinan.

Hvordan trives du på jobben?
– Jeg er stolt over å være en del av Fretex. 
Arbeidsmiljøet er supert, og folk er åpne og 
inkluderende, sier Brit Midtsand Reinan. 

Størst i byen
I Trondheim har Fretex butikker på 
Møllenberg, Heggstadmyra, i sentrum og på 
Nardo. Sistnevnte er størst i byen.
– Vi har et stort og tilpasset lokale, som 
rommer mange skatter hva bruktkjøp angår. 
Noen av varene er nye, rett fra opphørssalg 
hos butikker eller som gaver fra vanlige folk, 
sier butikkleder Ingebjørg Strand Aarskog. 
Hun har jobbet ved butikken i seks år.
– Før det jobbet jeg i Posten med forskjellige 
oppgaver, deriblant lederansvar. Jeg trives 
veldig godt i Fretex. Mye av grunnen er at 
ingen dager er like, og fordi jeg møter så 
mange gode mennesker, sier Aarskog. 
Hva finnes i reolene og ellers i butikken?
– Klær, sofaer, stoler og bord, 
husholdningsartikler, bøker og krimskrams.
Hvem jobber i butikken?
– Utover butikklederen og en fast ansatt, er 
det ti deltakere på arbeidsavklaringstiltak. 
Oppgavene de utfører er kundebehandling, 
utplassering av varer, kasse-service og 
prisvurdering, sier Ingebjørg Strand Aarskog.

Garderobeskap: – Denne moderne CNC-maskinen brukes flittig i forbindelse med 
produksjon av garderobeskap, forteller Geir Nordbo. 

Møtekjeks: – Om du er på et møte og har 
lyst på noe godt, da kan møtekjeksene være 
midt i blinken, sier Brit Midtsand Reinan.
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Seks tonn om dagen
Før møbler, inventar og klær finner veien til 
butikkene, må det innom sorteringsanlegget 
på Heggstadmoen. Hovedverneombud og 
butikkleder, Tore Grindheim, tar i bruk 
store tall når han forklarer omfanget klær 
som anlegget håndterer.
– I snitt får vi inn seks tonn klær hver dag. 
Noen ganger kan det være langt mer. 
Likevel hører vi rett som det er fra publikum 
at vi har for dårlig kapasitet på 
deponeringspunktene, til tross for at vi 
tømmer dem tre ganger i uka. Det sier litt 
om pågangen, og vi er bare en liten aktør 
innenfor vår nisje, sier Grindheim. – Ved 
juletider i fjor kjørte vi ut over 30 paller 
med julevarer. Hver pall hadde 16 fulle 
bananesker, legger han til.
Hvor mange biler har dere i sving?
– Totalt har vi ni lastebiler som kjører mer 
eller mindre kontinuerlig. Syv i Trondheim, 
én i Malvik og én i Ålesund, forteller 
Grindheim.
Hva tenker du om arbeidsplassen din?
– At dette er et helt unikt sted med rom for 
å ta seg den tiden man trenger. Mangel på 
fordommer er viktig. Vi er verken lavkarbo-
friker eller sykler jorda rundt to ganger i 
uka. Her er vi vanlige folk, med sorger og 

gleder, som holder sammen. Vi er på lag, vi 
skaper situasjoner for mestring og vi bygger 
selvtillit, sier Tore Grindheim.

Solskinnshistorie
Mona Anette Tømmervold kom inn i 
Fretex-systemet for tre år siden. Hun hadde 
en forhistorie med migrene og smerter i 
rygg og ledd.
– Da jeg kom til Fretex på Heggstadmoen i 
2009 var jeg sliten av de fysiske plagene, og 
følelsen av å ikke strekke til. Nå er jeg 
derimot mye bedre. Jeg er straks i mål med 
en utplasseringsperiode som kontoransatt i 
en lokal bedrift, og jeg vil gå så langt som å i 
si at hadde det ikke vært for Fretex, så hadde 
jeg ikke klart å delta i arbeidslivet slik jeg 
gjør i dag. Særlig vil jeg takke min snille sjef 
Tore Grindheim og hovedtillitsvalgt 
Hildegunn Lillian Eriksson Wiggen for 
omsorg, oppmuntring og gode ord i en fase 
av livet hvor jeg trengte støtte, sier 
Tømmervold.
Hva var resepten for å komme tilbake?
– For meg var det fysisk trening, 
hovedsakelig sykling, arbeidsoppgaver som 
ga mestring, et bra arbeidsmiljø og følelsen 
av å være til nytte. Jeg hadde absolutt ingen 
motforestillinger mot å jobbe i et såkalt 

skjermet tiltak. Jeg elsket det, og jeg skulle 
mer enn gjerne fortsatt i Fretex, sier Mona 
Anette Tømmervold. 

Eikebeskytter: Arbeidsleder Even Leistad anbefaler eikebeskyttere 
til rullestol som er ment å forebygge skader på hendene til 
brukeren.

Fabelaktig: I Trondheim har Fretex syv lastebiler som tømmer 
deponeringspunktene tre ganger i uka: – De som er på veien gjør 
en fabelaktig innsats for organisasjonen, sier hovedtillitsvalgt 
Hildegunn Lillian Eriksson Wiggen (til venstre), butikkleder og 
hovedverneombud Tore Grindheim, og deltaker Mona Anette 
Tømmervold

Dette er Fretex
•  Etablert i 1905 under navnet Elevator.
•  Norges største bruktkjede og del av 

Frelsesarmeen.
•  Virksomheten er organisert i fire regionale 

aksjeselskaper, 100 prosent eid av 
Frelsesarmeen, gjennom Fretex Norge AS.

•  Godkjent som lærebedrift i butikkfag, 
transportfag, baker- og konditorfagene 
og møbelsnekkerfaget.

• Medlem av Attføringsbedriftene i NHO.
•  Siden 2009 sertifisert i EQUASS 

Assurance, som er et europeisk system 
for kvalitetssikring av velferdstjenester 
med ekstern revisjon og sertifisering.

•  Samler årlig inn om lag 11 000 tonn 
tekstiler.

•  Inntektene muliggjør kurs, veiledning 
og arbeidspraksis for 1600 personer.

• 45 butikker i Norge.

(Kilde: Fretex.no)
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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 forbin-

delse med omorganisering, nedbemanningsprosesser, ferie, arbeidstidsordninger, trygdespørsmål og lignende.

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

Guro Løkken 
Advokat

Lønnsforhandlinger og tariffavtale 
Jeg arbeider i en bedrift hvor jeg er eneste 
medlem av Parat. Det er ingen form for 
forhandlinger om lønn hos oss, og vår største 
utfordring er at det virker som det er tilfeldig 
hvem av oss ansatte som får lønnsøkning og 
hvor mye man får. Hva kan Parat gjøre for å 
hjelpe oss?  

Trude 

Svar:   
Hva slags lønn den enkelte ansatte skal ha, og 
om man skal ha lønnsregulering eller ikke, er 
helt opp til arbeidsgiver å bestemme, hvis man 
ikke har en tariffavtale. En tariffavtale er en 
forutsetning for å få lønn fastsatt gjennom for-
handlinger. Parat har som målsetting at alle 
våre medlemmer skal være omfattet av tariffav-
tale, og det er blant våre kjerneoppgaver å hjelpe 
til med å få avtaler på plass i alle bedrifter. Det 

er noen forutsetninger som skal være på plass for 
at vi skal få etablert en tariffavtale. 
A) Det må være mange nok på arbeidsplassen 
som er medlem hos oss. I bedrifter som er orga-
nisert på arbeidsgiversiden må minst ti prosent 
av de aktuelle ansatte være medlem i Parat. I 
uorganiserte virksomheter krever vi at det må 
være om lag halvparten av de aktuelle som er 
organisert hos oss. 
B) Medlemmene må vite hva en tariffavtale 
betyr, samt være sikre på at det er dette de vil.  
Parat hjelper gjerne til med å verve, informere 
og motivere. 

Kjell Morten Aune

Oppsigelse på grunn av sykdom
Jeg har vært sykemeldt lenge og får nå 
arbeidsavklaringspenger fra NAV. Det er 
nesten to år siden jeg var i jobb. Arbeidsgiver 
ringte meg i går og sa at jeg måtte si opp 

stillingen min. Jeg har ikke lyst til å avslutte 
arbeidsforholdet, for jeg håper å bli bedre 
etter en operasjon nå i høst og tenker at jeg 
kanskje kan begynne å jobbe litt igjen etter 
nyttår. Jeg har jobbet i bedriften i 25 år og er 
redd jeg ikke finner noe annet sted. Skal jeg si 
opp? Hvis jeg ikke gjør det, kan arbeidsgiver 
si meg opp?

Kristian

Svar:
Du bør ikke avslutte arbeidsforholdet ditt om 
du ikke vil. Det er imidlertid viktig at du har 
dialog med arbeidsgiver og sier fra hvor lenge 
det er antatt at du vil bli borte, samt hvordan 
formen din er. Jevnlige møter er lurt, kanskje 
også med legen din til stede når det blir aktuelt 
å prøve seg litt igjen. Dersom arbeidsgiveren din 
ikke tar initiativ til dette, kan du gjøre det selv. 
NAV kan også hjelpe deg, eventuelt vi i Parat. 

Andreas Moen
Advokat

Kjell Morten Aune,
Forhandler

Eva Borhaug 
Advokat

Bjørn Are Sæther 
Rådgiver

Annbjørg Nærdal 
Forhandler
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Du skriver ikke om du jobber i en liten eller stor 
bedrift, hva som er stillingen din eller om det 
har vært forsøkt tilrettelegging. Svaret mitt må 
således bli litt generelt. Når du blir frisk er 
utgangspunktet at du skal tilbake til den jobben 
du hadde i firmaet før du ble syk. Arbeidsgiver 
plikter imidlertid å tilrettelegge for deg slik at du 
skal kunne fortsette å arbeide dersom det blir 
vanskelig å gå tilbake til akkurat det arbeidet 
du hadde før. Plikten til å tilrettelegge går imid-
lertid ikke så langt at arbeidsgiver må opprette 
en ny stilling til deg. Det er vanskelig å si akku-
rat hvor grensen går, men noen form for tilret-
telegging må nok arbeidsgiver bidra med hvis 
det trengs. Arbeidsgivers plikt går noe lenger når 
du har vært ansatt lenge. 

Arbeidsgiver kan velge å si deg opp dersom du 
ikke gjør dette selv. For at en slik oppsigelse skal 
være gyldig, må det være gjort i henhold til 
arbeidsmiljøloven samt at oppsigelsen må
være «saklig». Jeg ser du har vært borte fra arbei-
det nesten to år. Dette er ganske lenge, og det 
kan tilsi at arbeidsgiver ikke kan regne med at 
du kommer tilbake og at det derfor er saklig å si 
deg opp. Du sier imidlertid nå at du står foran 
en operasjon og at det kan bli mulig å jobbe litt 
etter nyttår. Når utsiktene dine er slik, vil jeg si 
at arbeidsgiver burde ha et møte med deg nå 
først for eventuelt å sette opp et «program» til deg 
etter nyttår. Dersom arbeidsgiver ikke til nå har 
forsøkt noe tilrettelegging tidligere, mener jeg de 
er forpliktet til dette nå. Be om å bli innkalt til 
et møte! Dersom du skulle få en oppsigelse, kan 
du kontakte oss i Parat. Vi kan hjelpe deg til å 
vurdere hvorvidt det er en sak å gå videre med. 
Husk å kontakte oss raskt etter du har mottatt 
en oppsigelse, det er frister å forholde seg til.

Guro Løkken

Permisjon og sykdom
Jeg har vært syk i 1,5 år og har permisjon fra 
jobben i ytterligere seks måneder. Dersom jeg 
ikke er frisk når permisjonen går ut, har jeg 
da rett på lengre permisjon? Eller kan 
arbeidsgiver si meg opp?

Anne

Svar:
Man er vernet mot oppsigelse på grunn av syk-
dom de første tolv månedene man er borte fra 
jobb. Ved oppsigelse på annet grunnlag må det 

sannsynliggjøres at oppsigelsen handler om noe 
annet enn sykefraværet. I staten er det fast 
praksis at man automatisk får rett på ett års 
permisjon utover det året man har sykepenger. 
Dette er også vanlig i kommunene, men ikke i 
private bedrifter. Man kan alltid søke arbeids-
giver om ytterligere ulønnet permisjon, men det 
er ingen automatisk rettighet man har. 

Når perioden for absolutt oppsigelsesvern mot 
sykdom er over, etter tolv måneder pluss even-
tuell permisjon, vil spørsmålet være om oppsi-
gelse er saklig. Det er to sentrale spørsmål i den 
vurderingen. For det første om det er sannsyn-
lig at arbeidet gjenopptas innenfor en rimelig 
tidsperiode. For det andre, i hvilken grad 
arbeidsgiver har tilrettelagt og eventuelt kan 
tilrettelegge arbeidet slik at du kan komme 
tilbake. Men også andre momenter må vurde-
res, eksempelvis ansiennitet, sosiale forhold og 
eventuelle ulemper for arbeidsgiver ved fortsatt 
ansettelse.

Eva Borhaug 

Lønn i kommunal sektor
Jeg har søkt en jobb i kommunen og ser at 
minimum årslønn for den type stilling er 
369 900 kroner (høyskoleutdanning og åtte 
års ansiennitet). Er det mulig å få høyere 
lønn enn dette?

Helle Marie

Svar:
Ja, det er mulig å forhandle seg til høyere lønn. 
Husk at det som står i hovedtariffavtalen er 
minimum. Hvis det er vanskelig for den aktu-
elle kommunen å få rekruttert fagfolk i din 
kategori, bør det absolutt være mulig å fremsette 
et høyere lønnskrav før du takker ja til stillingen.

Bjørn Are Sæther

Lønnskrav i staten
I disse lokale lønnsforhandlingstider i staten, 
kan dere gi noen tips om hva som bør være 
med i et lønnskrav?

Stian

Svar:
Et lønnskrav må minimum inneholde hvilken 
stillingskode og hvilket lønnstrinn du har i 

dag, og hva slags lønnstrinn og eventuelt stil-
lingskode du ber om. Men dette alene vil neppe 
gi deg særlig god uttelling i lønnsforhandlingen. 
Derfor er det viktig å komme med en god 
begrunnelse for hvorfor nettopp du bør få mer 
lønn. Et godt tips er å sette seg inn i hvilke 
føringer din arbeidsgiver og organisasjonene på 
din arbeidsplass har blitt enige om skal gjelde 
for årets lokale forhandling, samt hvilke førin-
ger som ligger fra sentralt hold. I år har man 
fra sentralt hold pålagt arbeidsgiver å prioritere 
«likelønn». Jo bedre du klarer å argumentere 
for at du og din arbeidssituasjon passer inn i 
føringene som er bestemt både sentralt og 
lokalt, jo bedre sjanse har du til å få noe i de 
lokale forhandlingene. 

Annbjørg Nærdal

Lønnstillegg og sykemelding
Jeg jobber i en mellomstor virksomhet i 
privat sektor, og har vært sykmeldt siden 
mars etter en skade. Jeg regner med å være 
tilbake i løpet av året. I lønnsforhandlingene 
fikk alle ansatte fire prosent tillegg. Men jeg 
har ikke fått noen økt utbetaling fra 
arbeidsgiver. Har jeg krav på noe her?

Daniel

Svar:
Etter hva du beskriver, legger jeg til grunn at 
arbeidsgiver forskutterer sykepenger fra NAV. 
Selv om arbeidsgiver står for utbetalingen, er 
dette altså ikke lønn, men sykepenger. 
Utgangspunktet er slik at man mottar 
sykepenger så lenge man er syk. Sykepengene 
fastsettes på grunnlag av inntekten før du ble 
syk. Lønnsøkningen har du altså ikke krav på å 
få før du er tilbake på jobb og begynner å motta 
lønn igjen. Enkelte steder har man tariffavtaler 
som gir arbeidstakere rett til full lønn under 
sykdom, eller lignende. I staten har man for 
eksempel rett på justering av sykelønn etter de 
sentrale forhandlingene. Dette er likevel ikke 
vanlig i privat sektor. Rett til full lønn under 
sykdom kan også følge av individuell 
arbeidsavtale. Sjekk om det står noe om dette i 
din arbeidsavtale. Men sannsynligvis vil du 
nok måtte vente på lønnsøkningen til du er 
tilbake på jobb.

Andreas Moen
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Løsning:

Navn: 

Adresse:

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 4/2012»

Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 16.11.2012.

Premie: Karaffelsett fra Sagaform. Leveres i gave eske som inneholder karaffel til: Rødvin, 
hvitvin/ vann, olje og eddik (se foto).

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.3 – 2012 var: «FØDT PÅ LIVETS GRØNNE GREN»
De tre heldige vinnerne er: BRITT JØRGENSEN, VADSØ, MAY-BRITT SKJELBRED, Skage og PÅL FAYE-SCHJØLL, Oslo.
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Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender, slik treet
holder høstens modne frukter, slik
kloden løftes gjennom kloders rom
Slik holdes vi begge av noe og løftes
dit gåte holder gåte i sin hånd

Av Stein Mehren

Høst
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Kursoversikt
Parat arrangerer en rekke kurs for tillitsvalgte og medlem-
mer. Under finner du en oversikt over kurs fra oktober og 
fremover. For detaljer og påmelding, sjekk parat.com.

OL i sjakk
Det norske herrelaget i sjakk-OL endte som nummer 45, noe 
som var ni plasser foran forhåndsrangeringen. Bergens 
Schakklub skriver at Urkedal og Parats egen Andreas Moen 
tok ansvar og måtte bære det norske laget.  

OL-debutant Andreas Moen ble 
lagets toppscorer med 6 ½ av 8 
mulige poeng og oppnådde solid 
ratingframgang. 

TV-aksjonen 2012
Parat og YS støtter årets TV-aksjon med slagordet STÅ OPP MOT URETT. 
Pengene fra årets TV-aksjon skal disponeres av Amnesty International og brukes til å 
avdekke og stanse brudd på menneskerettigheter. 

Sammen med Amnesty ønsker vi å bidra til rettferdighet for mennesker som er 
diskriminert, forfulgt og fengslet. Bidragene kan innbetales til kontonummer 8380 
08 54922, eller du kan gi til bøssebærerne som går rundt 21. oktober.

Årets seniorinitiativ
Senter for seniorpolitikk ønsker forslag på kandidater til prisen 
«Årets seniorinitiativ». Prisen deles ut hvert år for å synliggjøre 
god seniorpolitikk. Tidligere vinnere er blant andre NRK, Det 
Norske Veritas, Sørum kommune, Aker Stord, Seniorpatruljen 
ved Oslo politikammer, Unibuss AS og St. Olavs Hospital i 
Trondheim. 
Forslag på kandidater må være sendt Senter for seniorpolitikk 
innen 15. oktober og prisen vil bli utdelt på IA-konferansen 13. 
november 2012.

Se omtale av Andreas Moen i Parat-
blad nummer to for i år.

Kursnavn Region Dato Sted
Trinn1 Region Øst, Oslo Region Øst 03.10.12 OSLO
Organisasjonsfaglig kurs, stat Region Øst 08.10.12
Trinn2 region vest Region Vest 15.10.12 BERGEN
Trinn2 region øst og sør Region Øst 16.10.12 KONGSBERG
Foredrag med Anders Tange Region Sør 17.10.12 KRISTIANSAND S
Trinn1 Region Øst, Oslo Region Øst 23.10.12 OSLO
Trinn2 region Midt og Nord Region Midt 23.10.12 TRONDHEIM
Bruk av jussen i konflikthåndtering Sentralt arr. 31.10.12 OSLO
Trinn1 Region Øst, Oslo Region Øst 06.11.12 OSLO
Trinn2 region Øst og Sør Region Øst 06.11.12 KONGSBERG
Trinn1 Region Øst, Oslo Region Øst 20.11.12 OSLO
Trinn3 privat og spekter (område 1-9) Sentralt arr. 20.11.12 GRAN
Trinn3 KS, Virke-HUK, Spekter helse Sentralt arr. 27.11.12 GRAN
Trinn1 Region Øst, Oslo Region Øst 04.12.12 OSLO
Trinn3 statlig sektor Sentralt arr. 04.12.12 GRAN
Bruk av juss i konflikthåndtering Sentralt arr. 05.12.12 GARDERMOEN
Trinn1 Region Øst, Oslo Region Øst 13.12.12 OSLO
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Parats regions utvalg (RU)

RU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett, 
E-post: Svanhild.meirud@domstol.no 
Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no 
Liv Hanne Wist, Studentsamskipnaden i Tromsø
E-post: liv.wist@sito.uit.no 
Bård Arntsen, Bodin Videregående skole
E-post: barbodin@nfk.no 
Laila Volden Baraa, Widerøe ASA - Kabin - Torp
E-post: lvbaraa@online.no

RU region midt:
Jannike Hanssen, Statens vegvesen, 
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no 
Siri Stinessen Finseth, Sykhuset Namsos,
E-post Siri.Finseth@helse-nordtrondelag.no 
Jon Albin Blom, Adresseavisen telefontjenester
E-post: jon.blom@telefontjenester.no 
Wenche Husby, Skaun Tannklinikk
E-post: wenche.husby@stfk.no 
Terje Hoel, NAF senteret Ålesund
E-post: terje.hoel@naf.no

RU region øst:
Anne Lunderby 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
David Pearson, Oslo Univ.sykehus HF-
Rikshospitalet
david.pearson@rikshospitalet.no 

RU region vest:
Rune Skaar, Bergen Kommune,
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no 
May-Britt Rød, Norges Handelsehøyskole
E-post: may-britt.rod@nhh.no 
Raymond Log Bjørvik, Edda Distribusjon
E-post: raymond.log.bjorvik@diivest.no 
Irene Beyer, Stiftelsen Akvariet, Bergen,
E-post: beyer.irene@gmail.com 
Gro Nondal Buvik, NAV Sogndal arbeid, 
E-post: gro.nondal.buvik@nav.no

RU region sør:
Pål Hermann Seivaag, NAV
E-post: paal.hermann.seivaag@nav.no
Mari-Ann Bakkelund, Kongsberg kommune, 
E-post: mariann.bakkelund@kongsberg.
kommune.no
Nina Ødegård, Høgskolen i Buskerud, 
Mona Steffensen, Byggmaker 
Alrek Vedeler, Tønsbergs Blad. 

Parat-app
Parat har utviklet en app som gir deg kontaktdata på alle ansatte i Parat, enkel tilgang på Parat i 
sosiale media, inklusive websider. I tillegg kan du finne, og raskt slå opp i, tariffavtalen som gjel-
der ditt avtaleområde. Du kan selvfølgelig også lese Parat-bladet.

Appen er tilgjengelig på Google Play for alle med Android-telefoner, i løpet av kort tid i Apple 
store/iTunes og vil finnes i Windows App Store. Har du tips og innspill til videre utvikling av 
Parat-appen, kan du kontakte: trygve.bergsland@parat.com. 

Les Parat-
bladet

Kontaktinformasjontil alle ansatte

Parat på 
sosiale medier

Finn tariffavtalen for din arbeidsplass

IKKE OPPDATERT

IKKE OPPDATERT
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gjensidige.no/ys

82 000 MEDLEMMER HAR 
KJØPT YS INNBO

YS Innbo er Gjensidiges beste innboforsikring og blant markedets aller rimeligste. 
Gjør du boligen din tryggere, kan du få enda lavere pris. 
ID-tyverisikring er inkludert i YS Innbo.
 
Kontakt oss på 03100 eller se gjensidige.no/ys.

Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO


