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KAMP MOT
SLAVERI
OG FOR
ORGANISERING
s. 8

Unntak i
arbeidsmiljøloven
Nye aldersgrenser
gjelder ikke for verken
stats-, fylkes- eller
kommuneansatte. s. 12

Full lønn i karantenetiden

Flaggsak i 2016

Har du arbeidsavtale med
karantenetid? Nå kan du få full
lønn i hele karantenetiden.

Parat vil bruke tid på
temaet «verdien av et
organisert arbeidsliv»
i 2016.

s. 14

s. 21

LEDER

Engasjement for mennesker på flukt
Europa gjør samlet. Sverige sammen med
Tyskland gjør imidlertid en stor innsats,
og statsminister Stefan Löfven setter ting i
perspektiv når han viser til at det i Europa
bor omtrent 500 millioner mennesker,
og vi er motvillige til å ta imot 1 million
flyktninger.
– Tenk deg en forsamling med 500
mennesker, og så kommer det én til, men
vi sier det ikke er plass, sier Löfven, som
peker på det moralske ansvaret vi har som
medmennesker.

Dette står i sterk kontrast til landets
finansminister og FrP-leder som under
valgkampåpningen i Ålesund oppfordret
kommunene om å si nei til å bosette flere
flyktninger – etter at
Når dette skrives har
et stortingsflertall sa
Tenk deg en forsamling de største hjelpe
ja til å ta imot flere
organisasjonene i
flykninger de neste
med 500 mennesker, og så
Norge samlet inn
tre årene. Det er
kommer det én til, men vi sier omtrent 30 milmulig hun også er i
lioner kroner for å
utakt med statsråder det ikke er plass.
fra eget parti når
Stefan Löfven hjelpe flyktningene,
og mer strøminkluderingsminister
Solveig Horne sier hun er imponert over
mer inn. Den norske givergleden økte
betraktelig etter bildepubliseringen av den
det lokale engasjementet og vil legge
druknede gutten Alan Kurdi på tre år som
bedre til rette for økt frivillig innsats.
var skyllet opp på stranden i feriebyen
Bodrum.
Generalsekretær i Flyktninghjelpen,
Jan Egeland, refser Norge og Europa
Det er grunn til å tro at det store folkenår han sier at et fattig og lite land som
lige engasjementet også påvirker våre
Libanon tar imot flere flykninger enn hva
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politikere og myndigheter i riktig retning. I hovedstaden har kjendiser som
Jan Vardøen og Nevzat Arikan stilt seg i
spissen for innsamling av mat og klær.
– Det viktigste er at menneskene som
kommer får et godt møte med Norge
og føler seg velkomne og trygge.
Medmenneskelighet er det som betyr noe,
sier Vardøen. Han har følge av mange
Facebook-grupper, slik som «Refugees
welcome to Norway» som nærmer seg
90 000 medlemmer og gruppen «Har du
plass til en ekstra i hjemmet ditt?» som
har passert 4000 medlemmer med god
margin.

52

Professor ved Norges Handelshøyskole
i Bergen og tidligere arbeidsminister
for Høyre, Victor D. Norman, har i et
innlegg i Dagens Næringsliv tatt til orde
for at Norge bør ta imot 100 000 syriske
flyktninger, noe som tilsvarer omtrent
2 prosent av befolkningen her i landet.

Trykksak

6

Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
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Unntak i arbeidsmiljøloven

Muligheter for full lønn
i karantenetiden
Mange har en
arbeidsavtale som
hindrer deg å ta ny
jobb i en konkurrerende virksomhet
uten karantenetid.
Et nytt lovforslag vil
endre spillereglene
ved å pålegge arbeidsgiver å betale full lønn i hele karantene
tiden. Side 14.

Regjeringens nye endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til aldersgrenser gjelder ikke
for verken stats-, fylkes- eller kommuneansatte. Nær 700 000 arbeidstakere er dermed
unntatt disse nye bestemmelsene. Side 12

Organisert arbeidsliv
blir flaggsak i 2016
Temaet «verdien av et organisert
arbeidsliv» blir flaggsak i 2016.
Bakgrunnen for valget er et ønske om
å bevare den nordiske modellen med
forutsigbare prosedyrer for forhandlinger
og konflikter. Side 21.

Kamp for
organisering
mot slaveri
Millioner av kvinner fra fattige
land jobber under slavelignende
forhold i private hjem i Midtøsten.
I Libanon har imidlertid stadig
flere begynt å kjempe for å danne
egne fagforeninger. Side 8

Forsikring ved kjøp og
salg av bolig
Det blir hevdet av eksperter at hver fjerde
avhending av fast eiendom ender i en
konflikt. Det er mange tvister og selger
får tilbud om en eierskifteforsikring,
mens kjøper blir oppfordret til å kjøpe en
boligkjøperforsikring. Side 24.
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Dobling av alderspensjon
NAV utbetalte i fjor omtrent 180 milliarder kroner i
alderspensjoner, og utbetalingene til pensjon har økt med
98 prosent fra 2006 til 2014. Eldrebølgen er i ferd med
å ramme Norge for fullt, og utgiftene til alderspensjoner
vil derfor fortsette å stige sterkt i årene som kommer, viser
beregningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Stabil høy andel
uføretrygdede
Det er registrert 311 800 mottakere av uføretrygd ved utgangen
av juni i år, noe som tilsvarer 9,4
prosent av antall personer i alderen 15 til 74 år.
Det har ifølge NAV vært en svak
nedgang i antall uføretrygdede de siste
ti årene. Det er imidlertid flere kvinner
enn menn som er uføretrygdet.
Andelen kvinner som er uføretrygdet
ligger på 11,2 prosent, mens
andelen menn som er uføretrygdet
er på 7,7 prosent. De siste årene
har mottakerne av uføretrygd i
gjennomsnitt blitt noe yngre.

ESA vil endre
verftsdommen
Høyesterett har sagt sa ja
til å allmenngjøre regler for
reise, kost og losji, men ESA
mener vilkårene for tilreisende
arbeidere ved norske verft bryter
med EØS-retten.
Lederen for EFTA-domstolen,
Carl Baudenbacher, har
tidligere kritisert Høyesteretts avgjørelse kraftig, og mener ifølge Aftenposten at
konsekvensene av Høyesteretts praksis er at det vokser fram en «norsk EØS-rett». Den
norske regjeringen må i løpet av september komme med sine kommentarer til ESAs
konklusjon og saken kan deretter gå til EFTA-domstolen for ny avgjørelse.

Norske arbeidstakere
frykter oppsigelser
16 prosent av norske arbeidstakere
frykter de vil bli
permittert eller miste
jobben i nærmeste
framtid, viser en
undersøkelse som
Respons Analyse
har gjennomført for
forskningsinstituttet
Fafo.
Undersøkelsen viser at midlertidig ansatte
er mest engstelig for å miste jobben, der
42 prosent frykter oppsigelse i løpet av det
neste året. Videre er det et stort antall yngre
arbeidstakere som frykter for å miste jobben i
nær framtid.
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Ingen robotfrykt i Norge
Knapt én av ti nordmenn frykter at roboter skal overta jobbene deres, viser en
undersøkelse utført av InFact for Abelia. Ifølge Aftenposten sier 8,3 prosent
at de tror jobben deres kan bli overtatt av roboter eller automatisert, samtidig
som en rapport initiert av Kunnskapsdepartementet viser at en tredel av norsk
sysselsetting i stor grad vil bli utsatt for automatisering de neste 20 årene.
Jobber som kan bli automatisert frem mot 2035
er blant annet telefonsalg,
advokatsekretærer, regnskapsførere, takstmenn
og kundebehandlere i
banker og postkontor. Det
vurderes som ekstremt lite
sannsynlig at kiropraktorer,
fysioterapeuter og tannleger
blir erstattet av roboter i
nær framtid.

SMÅSTOFF

Over 36 000 oljejobber kuttes
Nedgangen i oljebransjen har ført til at 36 357 jobber er varslet kuttet,
ifølge tall fra NAV.
Tallet omfatter varsler om oppsigelser og permitteringer i perioden fra juni 2014
til juni 2015. Alle bemanningskutt over ti personer skal meldes inn til NAV.
Samtidig har DNB Markets vært mer forsiktige i sine anslag som viser et kutttall på 22 439 stillinger.

Fortsatt stort frafall i
videregående skole
Freia er fredet
Freiaparken og Freias kantine med tolv
malerier av Edvard Munch, er fredet.
Fredningen omfatter spisesalsbygningen
med Munchs malerier, verkstedbygningen
og Freiaparken med murer, paviljong og
hageanlegg med fontene og skulpturer,
ifølge Riksantikvaren.

Problemet med frafall er stort i videre
gående skole, og det er kun 58 prosent av
yrkesfagelevene som gjennomfører og
består utdanningen i løpet av fem år.
Finnmark ligger desidert
sist på oversikten fra
Statistisk sentralbyrå. Her
gjennomførte og besto bare 39 prosent
av yrkesfagelevene i 2009-kullet, mens

Stabil andel
kontantstøttebrukere
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser
at nedgangen i antall brukere av kontantstøtte har flatet
ut siden støtten ble hevet til 6000 kroner i 2014. Det er flere
innvandrere enn ikke-innvandrere som mottar kontantstøtte,
men blant innvandrere går andelen mottakere ned, mens bruken
øker i resten av befolkningen.
Regelendringen i 2014 har ført til at den tidligere nedgangen
har stoppet opp. Det har ifølge SSB vært en kraftig nedgang i
kontantstøttemottak fra 1999 til 2011, der andelen mottakere
gikk ned fra 73 til 21 prosent.

Akershus ligger på topp, der 77 prosent
av elevene fullførte. Oslo, Vest-Agder
og Sogn og Fjordane følger tett på
med 74 prosent fullføringsgrad, ifølge
Aftenposten.

Tiltak for å få flere unge i arbeid
I løpet av det siste året har det blitt
31 000 flere arbeidsledige i Norge.
Halvparten av de nye ledige er
personer i alderen 15 til 24 år, og nå
er 13 prosent av alle menn under 25
år arbeidsledige.
Arbeids- og sosialminister Robert
Eriksson sier regjeringen foreslår
en rekke nye tiltak for å hindre
at enda flere ungdommer havner
utenfor arbeidslivet, og vil bruke 250
millioner kroner til dette arbeidet.

Robert Eriksson. Foto: Regjeringen.

De fleste ledige jobber blir ikke utlyst
Over 60 prosent av alle ledige jobber i Norge blir aldri utlyst, men fordeles mellom venner og kjente,
ifølge administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service.
Han sier mange bedrifter er engstelige for å ansette feil og derfor søker nye ansatte i miljøer og blant
kontakter de kjenner godt fra før. Norge er ifølge Furulund et av de mest nettverksbaserte land i verden
på dette området.
Petter Furulund. Foto: NHO.
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Forverret arbeidsliv Internasjonale selskaper vil
kunne saksøke Norge
siste to år
Rundt halvparten av norske
arbeidstakere mener situasjonen
i arbeidslivet er blitt verre siden
regjeringen tiltrådte i 2013, ifølge
tall fra YS. 49 prosent av de spurte
mener situasjonen har blitt verre det
Jorunn Berland. Foto: Erik M. Sundt.
siste året. Det er en økning fra 18
prosent i 2013. Kun 12 prosent mener at situasjonen er blitt
bedre, mot 28 prosent i 2013. 52 prosent svarer at de opplever
at regjeringen har skapt større utrygghet i arbeidslivet.
Over 3000 ansatte, ledere, organiserte og ikkeorganiserte har deltatt i undersøkelsen som er utført av
Arbeidsforskningsinstituttet for YS.

Mindre til pensjonistene
Kjøpekraften for en gjennomsnittlig
alderspensjonist økte med 1,7 prosent fra
utgangen av første halvår 2014 til
utgangen av første halvår i år. Etter
justering for konsumprisindeksen
tilsvarer dette en nedgang på 0,9
prosent.
Ved utgangen av første halvår
2015 var det 854 000
alderspensjonister. Det er
33 000 flere enn for ett år
siden. Selv om det i år blir
en nedgang, har de fleste
pensjonister hatt en god
utvikling i kjøpekraften de siste
årene. Fra juni 2006 til juni 2015
har kjøpekraften i gjennomsnitt
økt med nærmere 30 prosent.

Et forslag til en modell for bilaterale investeringsavtaler (BITs)
er lagt fram av regjeringen, men flere av partiene på Stortinget er
skeptiske til deler av forslaget. Spesielt omstridt er regjeringens
ønske om å gi private, multinasjonale investorer mulighet til
å kreve erstatning av Norge dersom en lovendring påvirker
investorens mulighet
til å tjene penger her i
landet.
Se for øvrig forrige
Parat-blad, eller
paratbladet.no, for å
lese mer om denne
problematikken.

Arbeidstilsynet vil ha flere
kols-bekymringer
Arbeidstilsynet har kun fått 761 meldinger fra leger om mulig
yrkesrelatert kols fra 2005 og fram til i dag, ifølge Klassekampen.
Professor ved Universitetet i Oslo, Johnny Kongerud, sier 400 000
nordmenn lider av kols og omtrent 15 prosent av disse kan
tilskrives yrkesmessig eksponering.
Undersøkelser viser at selv om den viktigste
årsaken til kols i Norge er røyking, har én av
fire kolspasienter aldri røyket. Nettopp den
sterke koblingen mellom kols og røyking er
hovedårsaken til at Arbeidstilsynet mottar så få
bekymringsmeldinger, sier Kongerud til avisen.
Dersom man får yrkesrelatert kols på jobben, kan
man ha krav på yrkesskadeerstatning
og støtte, enten fra forsikringsselskap
eller fra NAV.

Kvinner og menn snart likestilt
Ifølge norsk ledelsesbarometer fikk kvinnelige ledere i snitt 81,8 prosent av det de mannlige
lederne tjente i fjor. Økningen var på over 3 prosentpoeng fra året før, ifølge Aftenposten.
De siste årene er det ifølge avisen blitt mindre forskjeller mellom kvinners og menns
lederlønninger, og i Oppland har kvinnene passert mennene på statistikken. Det er positive
tall også i Hedmark, mens det i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og
Rogaland er størst gap i mennenes favør.
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert
Gry A. Alsos, Hilde Bjørkhaug, Agnes Bolsø
og Elisabet Ljunggren

Kjønn og næringsliv i Norge

To av ti kvinner sjikaneres
på grunn av jobbfyll
Hver femte kvinne har opplevd seksuell trakassering fra
fulle kollegaer på jobbfest, ifølge en undersøkelse som TNS
Gallup har utført for rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis.
Undersøkelsen viser at 11 prosent av alle spurte har
opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med
alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner. 5 prosent av disse er
menn og 18 prosent er kvinner. I tillegg svarer 7 prosent at
de har opplevd utrygghet, trusler, trakassering eller vold på
jobbarrangementer, ifølge Dagsavisen.

Windows 10 i vinden
Tall fra analyseselskapet StatCounter.com viser at bruken av
Windows 10 har økt raskere og kraftigere enn det Microsoft
opplevde etter lanseringen av Windows 7 for seks år siden.
På én uke økte bruksandelen for Windows 10 med nær 6,6
prosentpoeng. For Windows 7- og Windows 8.1-brukere er
oppdateringen gratis.
Statistikkselskapet StatCounter teller ifølge Computerworld
ikke individuelle
brukere på nett,
men antall sidevisninger, noe
som indikerer
andelen av inter
nettaktiviteten
fremfor det
konkrete antallet
individuelle
brukere.

Boken er et bidrag til debattene
om kvinners og menns posisjoner i
næringslivet og de likestillingsutfordringer
Norge fortsatt har på dette området.
Forfatterne fremhever sentrale trekk
ved fagutviklingen samtidig som de viser til dagsaktuelle
problemstillinger.
Boken gjør opp tallmessig status for kvinner og menn i
næringslivet, og diskuterer også hvordan kjønnsforskjeller
oppleves, betydningen av kjønn som symbolsk størrelse og om
mulighetene for endring.
Forlag: Cappelen Damm

Børre Pettersen, Atle Sønsteli Johansen

Lov om arbeidsmiljø
7. utgave 2015
En oppdatert utgave av en bok vi har
anbefalt tidligere. Den er lettfattelig og
en nyttig kommentarutgave til lov om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven).
Hver paragraf etterfølges av kommentarer fra forfatterne
som begge har sin bakgrunn fra LO. Boken anbefales for
arbeidstakere, tillitsvalgte, verneombud og bedriftsledere.
Lovteksten skal være à jour per 1. juli 2015.
Forlag: Gyldendal

Erling Roland

Problemløsingsmodeller
Dette er en bok beregnet på
skoleverket, men kanskje kan noen av
problemløsnings-modellene også overføres
til arbeidslivet. Spørsmålet er om måten
man løser problemer med atferdsvansker i skolen på, også
løser problemer på lengre sikt, og om en intervensjon kan være
forebyggende ut over å hindre gjentakelse av en konkret sak.
Boken gir innsikt i hvordan erfarne problemløsere arbeider
og presenterer løsninger på atferdsproblemer i skolen, som
mobbing og disiplinproblemer.
Forlag: Universitetsforlaget
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Kamp for organisering
mot slaveri
Millioner av kvinner fra fattige land jobber under slavelignende forhold i private hjem i
Midtøsten. I Libanon har imidlertid stadig flere begynt å kjempe for bedre arbeidsvilkår. Og i
januar dannet noen av dem araberverdenens første fagforening for utenlandske hushjelper.
Tekst og foto: Bengt Sigvardsson

29 år gamle Masalat fra Nazret i
Etiopia ble for tre måneder siden
oppdaget mens hun vandret forvirret
omkring i Beiruts gater i bare
nattkjole og tøfler.
– Jeg husker ingenting fra de fire
dagene, sier Masalat.
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Jeg treffer henne på migrantsenteret
til organisasjonen Caritas i Beirut,
sammen med sosialarbeideren
Nivine Aoun.
– En drosjesjåfør så Masalat og
kontaktet oss. Det stod svært
dårlig til med henne da hun kom

hit. Hun hadde ikke spist på fem
dager, var psykisk syk og led av
hukommelsestap, forteller Nivine.
I dag bor Masalat i en beskyttet bolig
for utenlandske kvinner, drevet av
Caritas. Veien dit begynte i Etiopia for

omkring to år siden. Masalat og mannen
hennes hadde nettopp fått sitt første barn,
en datter.
– Jeg jobbet som kasserer i Etiopia, men
lønnen var dårlig. En venn fortalte at man
kunne tjene mye penger som hushjelp i
Libanon. – Jeg bestemte meg for å reise
dit, jobbe noen år og spare penger, slik at
datteren min kunne få en god framtid,
sier Masalat.
250 000 utenlandske hushjelper
Det finnes over 2,4 millioner utenlandske hushjelper i Midtøsten, og de aller
fleste kommer fra fattige land i Asia og
Afrika. Omkring 250 000 av disse jobber
i Libanon. De beskyttes ikke av landets
arbeidslovgivning, men hører i stedet innunder kafala-systemet, et sponsorsystem,
noe som i praksis gjør dem til rettsløse
slaver. Mange holdes innelåst i huset og
er lette ofre for overgrep. De usle forholdene har ført til at Etiopia, Filippinene,
Madagaskar og Nepal forbyr sine statsborgere å jobbe i Libanon. Men på grunn
av fattigdom tvinges kvinnene likevel til å
reise dit, via alternative ruter. De fleste reiser med hjelp fra arbeidsbyråer i sine hjemland, som har søsterselskaper i Libanon.
– For 2000 etiopiske Birr (ca. 750 kroner) tok et byrå i Nazret hånd om alt før
reisen, og jeg skrev under på en arbeids
kontrakt på amharisk. Den var ikke spesielt detaljert, men det stod at lønnen skulle
være 150 dollar i måneden. Jeg skulle få
vite mer om arbeidsvilkårene når jeg kom
til Libanon, sier Masalat.
For å omgå reise- og arbeidsforbudet gikk
reisen først til Jemen.
– Der fikk jeg visum og flybillett og reiste
videre til Libanon, sier Masalat.
Konfiskering av pass
Kafala-systemet innebærer at gjeste
arbeideren knyttes til en arbeidsgiver, en
såkalt sponsor. Masalats arbeidsgivere, et
eldre par, ventet på henne på flyplassen
i Beirut. De tok passet hennes, noe de
fleste arbeidsgivere gjør. Det innebærer
at de håndterer all kontakt med
myndighetene på hushjelpens vegne og
dessuten reduserer risikoen for at hun

Laxmi Chhetri fra Nepal er et av omkring 400 medlemmer i araberverdenens første fagforening for
utenlandske hushjelper, som ble etablert i Libanon i januar.

skal «rømme». Arbeidskontrakten er i
praksis gjestearbeiderens oppholds- og
arbeidstillatelse. Om hun forlater sin
arbeidsgiver, oppholder hun seg altså
ulovlig i landet.
– I Libanon skrev jeg under på en ny
kontrakt. Den var på arabisk, så jeg
forstod ingenting, sier Masalat.
Siden det er vanlig at kontrakter ikke
oversettes til gjestearbeiderens morsmål,
får arbeidsgiverne frie tøyler til å definere

vilkårene slik de selv vil. Dessuten spesifiserer ikke disse kontraktene, som ble
standardisert i 2009, noe om minstelønn,
arbeidstid eller fritid. Kun tre ting gir
gjestearbeideren rett til å bryte kontrakten: fysisk og seksuell vold, arbeid i mer
enn ett hjem og manglende utbetaling av
lønn i mer enn tre måneder.
– Da jeg kom til arbeidsgiverens bolig,
kastet husfruen alt jeg hadde med meg fra
Etiopia – klærne mine, bildene mine – alt,
sier Masalat.
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Arbeidsdagen hennes varte fra seks om
morgenen til åtte om kvelden. Hun
fikk ingen fridager, sov på en madrass i
oppholdsrommet og fikk ikke lov til å
gå ut alene. Husfruen krevde dessuten at
Masalat skulle klippe av seg håret.
– Jeg nektet, men etter to uker tvangs
klipte hun meg. Da fikk jeg nok og
krevde å få dra til arbeidsbyrået mitt i
Beirut, sier Masalat.
Ingen lønn
Arbeidsgiveren hennes skrev under på et
«fristillelsesskjema», noe som er påkrevd
for at en gjestearbeider skal kunne bytte
jobb. Byrået ordnet med en jobb hos en
tobarnsfamilie.
– Hos den nye familien sov jeg på gulvet
på balkongen. Det var veldig kaldt om
natten, sier Masalat.
Hun jobbet fra seks om morgenen til ti
om kvelden, noen ganger lenger, syv dager
i uken.
– Hver torsdag og søndag tvang de
meg til å gjøre rent hjemme hos mine
arbeidsgiveres slektninger, forteller Masalat.
I nærmere ett og et halvt år ble hun holdt
innelåst i boligen og hadde forbud mot
å åpne kjøleskapet. Til mat fikk hun kun
brød, løk og bønner.
– Jeg var alltid sulten. Familien min i
Etiopia trengte penger, men husfruen sa
at jeg ikke ville få utbetalt lønn før jeg
hadde jobbet i fire år. Jeg ble stadig mer
deprimert og følte at jeg holdt på å bli gal,
sier hun.
Masalat begynner å gråte når hun forsøker
å huske hvordan hun forlot arbeidsgiveren
sin.
– Jeg husker ikke og orker ikke å prate
mer. Jeg vil bare gjenforenes med familien
min, snufser hun.
Seksuell og fysisk vold
Masalat behandles med psykofarmaka
og venter på å få reise hjem. Det har
imidlertid vist seg å ta tid. Arbeidsgiveren
hennes har gått med på å betale
flybilletten, men nekter å utbetale lønnen
hun har krav på. Caritas jurister har tatt
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I Libanon finnes det omkring 250 000 utenlandske kvinner som jobber i private hjem. Mange av dem
låses inne av sin arbeidsgiver og får kun tilgang til frisk luft når de jobber på balkongene.

saken til domstolen. Mens den juridiske
kvernen maler ligger Masalats personlige
papirer, inkludert passet hennes, hos de
libanesiske sikkerhetsmyndighetene.
– Vi mener det er gode sjanser for at hun
vil få lønnen sin, siden det ikke foreligger
noen kvittering om utbetaling. Enkelte
tvinger hushjelpene sine til å skrive under
på en slik kvittering til tross for at de ikke
har fått lønn, sier Nivine.
Mange utenlandske, kvinnelige hushjelper
opplever de samme problemene som
Masalat, men det finnes dem som utsettes
for enda verre ting.
– En del utsettes for seksuell og fysisk
vold, andre lever under en vedvarende
trussel om vold, sier Nivine.

Fagforening
Stadig flere hushjelper begynner nå
å organisere seg. Den 25. januar
2015 ble araberverdenens første og
eneste fagforening for utenlandske
hushjelper etablert i Libanon. En søndag
ettermiddag sitter seks av foreningens
medlemmer i møte på en kafé øst i
Beirut. De kommer alle sammen fra
Nepal.
– Mange arbeidsgivere i Libanon har
større respekt for hundene sine enn de
har for oss. Fagforeningen er som en
paraply der vi kan søke beskyttelse under
mot overgrep og utnyttelse. Målet vårt er
å få avskaffet kafala-systemet og sørge for
at utenlandske hushjelper får rettigheter,
sier 32 år gamle Laxmi Chhetri.

En hushjelp som rømmer, risikerer å havne
i fengsel mens den juridiske prosessen
pågår eller til noen sørger for hjemreisen
hennes. Det samme gjelder dem som
anmelder sin arbeidsgiver til politiet,
siden arbeidsgiver ofte kommer med en
motanmeldelse om tyveri. Slike saker kan
det ta opptil to år å utrede.
– Påviser medisinske undersøkelser at hushjelpen har blitt voldtatt eller mishandlet,
behandler som regel politiet saken på en
seriøs måte. Ellers er det sjelden arbeids
givere arresteres, sier Nivine.

Libanesisk lov forbyr gjestearbeidere
å organisere seg. For å omgå loven er
derfor noen av fagforeningens omkring
400 medlemmer libanesiske statsborgere.
Organisasjonen er godkjent av Libanons
fagforeningsforbund (FENASOL),
men arbeidsdepartementet nekter å
anerkjenne det.
– Det betyr at departementet ser på
oss som slaver – ikke arbeidere – og at
vi ikke har noen menneskerettigheter,
sier Laxmi, som har jobbet i Libanon
i ni år.

Fagforeningen jobber for at gjestearbeidere skal omfattes av Libanons arbeids
lovgivning, og at landet skal ratifisere ILOs
(International Labor Organisation) konvensjon 189 om rettighetene til arbeidstakere i private hjem.
– Da ville noen av kravene våre bli
oppfylt, blant annet om faste arbeidstider,
minstelønn, at lønnen utbetales til avtalt
tid, en fridag i uken og pauser i løpet av
arbeidsdagen, sier Laxmi.
Laxmi har selv forhandlet fram høyere
lønn og bedre arbeidsforhold hos sin
arbeidsgiver. Så lenge fagforeningen ikke
anerkjennes som legitim, er det vanskelig
å drive kollektive forhandlinger, men en
viktig oppgave for foreningen er å spre
informasjon. Mange vet ikke at libanesisk
lov forbyr blant annet konfiskering av pass
og innelåsing.
– Vi forsøker å oppmuntre hushjelper til
å ta til motmæle og kreve det de har rett
på fra arbeidsgiveren. Vi har støtte fra flere
libanesiske og utenlandske organisasjoner,
fagforeninger og ILO. Vi er ikke redde og
kommer til å kjempe videre uansett om
arbeidsdepartementet godkjenner oss eller
ikke, sier Laxmi.

Flere engasjerer seg
Siden 2005 har ILO hatt et prosjekt
for utenlandske hushjelpers rettigheter
i Libanon, i samarbeid med arbeidsdepartementet, frivillige organisasjoner
og gjestearbeidere. Prosjektet har blant
annet omfattet informasjonskampanjer og
lobbyvirksomhet.
På ILOs kontor i Beirut treffer jeg Zeina
Mezher, prosjektleder for ILO i Libanon.
– Da vi startet, fantes det nesten
ingen kunnskap om hvordan
utenlandske hushjelper har det. Nå
har flere organisasjoner og også folk
generelt engasjert seg i saken. I 2009
resulterte prosjektet i en standardisert
arbeidskontrakt. Tidligere var det
arbeidsgiver selv som fritt kunne sette
opp kontrakten. Selv om dette langt fra er
nok, er det ett steg på veien, sier Zeina.
Også et utkast til ny lovgivning for
gjestearbeidere har blitt laget. Det har
ligget på parlamentets bord i flere år, men
politisk turbulens stikker kjepper i hjulet.
Det har vært mange regjeringsskifter.
– Hver ny regjering har sine meninger
og innspill, og vi må hele tiden starte om
igjen fra null, men vi forsøker å påvirke
alle beslutningstakere til å ratifisere ILOkonvensjonen 189. Da ville arbeidstakere
i private hjem i det minste få noen
grunnleggende rettigheter, sier Zeina.
Etableringen av fagforeningen er også et
resultat av prosjektet.
– ILOs rolle er å få i gang en dialog
mellom regjeringen og gjestearbeiderne.
Regjeringens første reaksjon var å erklære
fagforeningen for ulovlig, men dialogen
er i gang. Det oppmuntrer flere til å
organisere seg, sier Zeina.

Zeina Mezher er koordinator for ILO-prosjektet
PROWD (Protecting the Rights of Women
Migrant Domestic Workers) i Libanon.

Spørsmålet er om dette kan spre seg til
resten av Midtøsten, hvor det finnes
omkring 23 millioner gjestearbeidere som
omfattes av kafala-systemet.
– Libanon har et aktivt sivilt samfunn og
et miljø som åpner for forandring. Det var
derfor vi satte i gang pilotprosjektet vårt
her, i håp om at det skal spre seg videre,
sier Zeina.

Fakta
•	Det finnes cirka 23 millioner
fremmedarbeidere i Midtøsten.
Majoriteten av dem jobber i
bygg- og anleggsindustrien.
Rundt 2,4 millioner jobber i
private hjem. ILO antar at 600 000
fremmedarbeidere utsettes for
tvangsarbeid i regionen.
•	Kafala-systemet har sin bakgrunn
i en gammel beduintradisjon om
å gi fremmede midlertidig arbeid.
Dagens system gir arbeidsgiveren
tilnærmet total makt over
fremmedarbeiderens liv.
•	Kafala-systemet råder i Libanon,
Saudi-Arabia, Jordan, Irak,
Kuwait, Oman, Qatar og De
forente arabiske emirater.
Bahrain avskaffet offisielt Kafalasystemet i 2009, men ifølge
menneskerettighetsorganisasjoner
er lite forandret i praksis.
•	I Qatar er 95 prosent av
arbeidsstyrken fremmedarbeidere.
Landet er vertskap for VM i fotball
i 2022, og i byggeperioden døde
det minst én fremmedarbeider i
arbeidsulykker annenhver dag i
2014.
•	I juni 2011 vedtok ILO konvensjon
nummer 189 om arbeidstakere
i private hjem. Konvensjonen
regulerer deres arbeidsforhold og
rettigheter.
•	17 land, men ingen i Midtøsten,
har ratifisert ILO-konvensjon 189.
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Unntak for stat- og
kommuneansatte
Regjeringens nye endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til aldersgrenser gjelder ikke for
verken stats-, fylkes- eller kommuneansatte. Nær 700 000 arbeidstakere er dermed unntatt
disse nye bestemmelsene.
Av: Trygve Bergsland

I Parat-blad nummer to i år ble det hevdet
at aldersunntaket kun gjaldt statsansatte,
men det viser seg at ansatte i kommunene
og fylkene også er unntatt fra denne nye
bestemmelsen i arbeidsmiljøloven.
Stortingsvedtak
Advokat i Parat, Annbjørg Nærdal, sier
Stortinget har unntatt kommuneansatte
og fylkeskommunalt ansatte, fra endring
ene i arbeidsmiljøloven om aldersgrenser.
– I utgangspunktet gjelder arbeidsmiljøloven for kommunen og fylkeskommunen,
mens tjenestemannsloven gjelder for
statsansatte, sier hun.
Tjenestemannsloven og lov om alders
grenser for offentlige tjenestemenn er
ikke endret, derfor gjelder det ikke nye
aldersgrenser for statsansatte.
– Det skulle i prinsippet bety at endring
ene gjelder for alle unntatt statsansatte.
Imidlertid har Stortinget vedtatt at den
nye aldersgrensen heller ikke skal gjelde
kommunalt og fylkeskommunalt ansatte.
Dette fremkommer ikke i selve lovene,
men i stortingsvedtaket, sier Nærdal.
Følgen av dette er ifølge Nærdal store
forskjeller på ansatte i det offentlige og de
som jobber i privat sektor.
12 - 2015

– Offentlig ansatte vil kunne oppleve
å ha venner og kjente i privat
næringsliv som fortsetter
å jobbe til etter fylte 70
år, mens man selv må gå
ved fylte 70, sier
Parat-advokaten.

Arbeidsmiljøloven vs.
tjenestemannsloven
Endringene i arbeidsmiljøloven gjelder
fra 1. juli i år, og Parat-advokaten mener
det er mange som ikke har fått med seg
ulikhetene.
– Det har vært svært stille om forskjellen
mellom tjenestemannsloven og arbeids
miljøloven i medias dekning av saken,
men det er viktig at arbeidstakerne er klar
over hvilke lover og regler som gjelder,
sier Nærdal.

En annen forskjell mellom arbeidsmiljø
loven og tjenestemannsloven, er forskjellen i retten til å ansette noen midlertidig.
Også her er det kun gjort endringer i
arbeidsmiljøloven og ikke i tjenestemannsloven. Endringen består i at det er
åpnet for utvidet adgang til å ansette noen
midlertidig for inntil ett år.
– Når det gjelder de nye reglene i
arbeidsmiljøloven om generell adgang til
midlertidige ansettelser uten vilkår i inntil
tolv måneder gjelder dette for både privat
næringsliv og ansatte i kommunale- og
fylkeskommunale virksomheter. Men
disse regelendringene gjelder altså ikke
statsansatte, sier Nærdal.
I 2012 var andelen midlertidig ansatte
omtrent ni prosent i Norge. Nye regler
i arbeidsmiljøloven åpner for flere
midlertidige stillinger i tiden fremover,
men til tross for at tjenestemannsloven
ikke har denne åpningen, er andelen
midlertidig ansatte i staten stor.

Nærdal sier andelen midlertidig ansatte i
staten er det dobbelte av gjennomsnittet
i Norge, og ifølge Aftenposten er andelen
midlertidige 40 prosent eller høyere på en
rekke universiteter og høyskoler.
Endringer i tjenestemannsloven
Dagens regjering vil modernisere
tjenestemannsloven og har nedsatt et
utvalg ledet av advokat Ingeborg Moen
Borgerud. Utvalget skal legge fram en
rapport 1. november 2015.
– Det vil ta flere år før en forandring
vil skje. Først skal utvalget legge frem
rapporten, deretter skal det utarbeides
et lovforslag etterfulgt av høringer og
proposisjoner til Stortinget. Alt dette før
loven kan endres, sier Nærdal.
Det er flere ulikheter knyttet til hvor man
er ansatt. Tjenestemannsloven gir sterkere
stillingsvern sammenlignet med arbeidsmiljøloven, men gjør det vanskeligere
for statsansatte å jobbe etter fylte 70 år.
Tjenestemannsloven har ifølge Nærdal
prinsipielt ingen maksimal grense
for hvor lenge man kan være midlertidig ansatt, selv om det
i praksis gjerne er fire år
som gjelder.
– Selv om det er regler
for midlertidig
ansatte også i
tjenestemannsloven,
kan det synes som
noen arbeidsgivere i
staten tolker regelverket
om midlertidige
ansettelser noe
utvidende og til fordel for
arbeidsgiver, sier Annbjørg
Nærdal.
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Full lønn i karantenetiden
Innen flere yrker og bransjer er det i dag vanlig med en arbeidsavtale som hindrer deg å ta ny jobb
i en konkurrerende virksomhet uten karantenetid. Et nytt lovforslag vil endre spillereglene ved å
pålegge arbeidsgiver å betale full lønn i hele karantenetiden.
Av: Katrine Andersen Roald, advokat i Parat

Har du en arbeidsavtale med
konkurranseklausul, kan du få store
problemer hvis din nåværende arbeidsgiver vil forby deg å starte i en ny jobb.
I ytterste fall kan du bli stående mellom
to arbeidsgivere, uten å få lønn fra noen
av dem.
Kostbare brudd på arbeidsavtaler
Det finnes en rekke konkrete saker
der arbeidstakere er dømt til å betale
arbeidsgiver store erstatningsbeløp dersom
arbeidsavtale med konkurranseklausul er
brutt. Bergensavisen beskriver en sak fra
mars i år der tre kjørelærere måtte betale
nær en million kroner til sin tidligere
arbeidsgiver da de sluttet på dagen, tok
med seg 45 kunder og startet tilsvarende
virksomhet.
Dagens Næringsliv har presentert en
lignende sak der en selger ble nektet å
ta jobb i en konkurrerende bedrift og
måtte gå hjemme på dagpenger i seks
måneder før han kunne starte i sin nye
jobb. Samme avis skriver at i mange
bransjer har opptil 43 prosent av de
ansatte konkurranseklausuler innbakt i
standardkontrakten sin.
Ufrivillig avtalefrihet
Utgangspunktet i norsk avtalerett er at
partene har avtalefrihet. Arbeidsmiljøloven
setter visse minimumskrav som ikke
kan fravikes til ugunst for arbeidstaker.
Konkurranseklausuler har imidlertid ikke

vært regulert av arbeidsmiljøloven frem til
nå. Utgangspunktet har derfor vært at det
var lovlig med konkurranseklausuler.
Mange arbeidstakere skriver under på
konkurranseklausuler i arbeidsavtalen
ved inngåelsen av et nytt arbeidsforhold
eller ved en forfremmelse, uten å tenke
nærmere over dette.
Ukeavisen Ledelse tar opp problemet i en
sak fra januar i år, der de skriver at det er
en frivillig sak for en jobbsøker å signere
en avtale med konkurranseklausul, men
spør samtidig hvor reelt dette valget er
for de fleste av oss. Etter å ha søkt og
fått tilbud om drømmejobben er det
få eller ingen som tør å nekte å skrive
under en arbeidskontrakt som inneholder
konkurranseklausuler.
Derfor raser ofte spørsmålene når
ansatte skal avslutte arbeidsforholdet.
Kan jeg virkelig være bundet av en slik
klausul? Hvem er arbeidsgiver egentlig i
konkurranse med? Har jeg ikke krav på
lønn i denne perioden?
Ett år uten arbeid og kompensasjon
Avtaleloven av 1918 og rettspraksis knyttet til denne, har satt noen ytre grenser for
hvor omfattende konkurranseklausuler
kan være. Begrensningene i avtaleloven
medfører som en grov hovedregel at
konkurranseklausuler for underordnede
stillinger ikke er gyldige. Dette innebærer

at slike konkurranseklausuler kan kjennes
ugyldige av retten.
For mer overordnede stillinger har domstolen generelt akseptert konkurranseklausuler
på opptil ett år uten noen kompensasjon.
I mange tilfeller er det som en konsekvens
at samfunnet må bære kostnaden for at
vedkommende er ute av arbeid, ved at
de har rett på dagpenger. Men dagpenger
utgjør ikke full lønn, og dette kan ofte være
en tøff periode for den ansatte.
Grensene for hva som er en gyldig konkurranseklausul er per dags dato i mange
tilfeller vanskelig å trekke. Vurderingene
er skjønnsmessige, og det gjør det vanskelig for både arbeidstaker og arbeidsgiver
å forutse klausulens gyldighet. Å gå veien
om en rettslig prosess, er for mange ikke
et reelt valg.
Avtalen skal hindre misbruk
av kunnskap
Konkurranseklausuler er i denne sammenheng bestemmelser i arbeidsavtalen
som innebærer at arbeidstakeren ikke
kan begynne å arbeide i konkurrerende
virksomheter, eller starte, drive eller delta
i konkurrerende virksomhet, etter at
arbeidsforholdet har opphørt.
Bakgrunnen for konkurranseklausulene er
arbeidsgivers behov for å sikre seg mot at
bedriftshemmeligheter, «knowhow», kunnskap om nye produkter og markedsføringsstrategier som arbeidstaker får innsikt i
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gjennom ansettelsesforholdet, ikke brukes
til skade hos en konkurrerende virksomhet.
På den annen side tilsier hensynet til
arbeidstakere, som skal sikre seg arbeidsinntekt, og prinsippet om arbeidskraftens
frie bevegelighet, at de bør finnes begrensninger for hvor omfattende slike avtaler
kan være.
Foreslåtte endringer
Utgangspunktet for endringer av loven
vil være at konkurranseklausuler ikke
er lovlige, med mindre visse vilkår er
oppfylt. Det vil bli stilt krav om at det
skal foreligge særlige grunner for å ha en
slik klausul. Videre må avtalen inngås
skriftlig samt at arbeidstaker har krav
på lønn i karantenetiden. Det foreslås
også å innføre et krav om at arbeidsgiver
må redegjøre skriftlig for behovet for
klausulen ved avslutningen
av arbeidsforholdet.
Konkurranseforbudet kan
ikke avtales for mer enn ett år
fra oppsigelsestiden utløper.

konkurranseklausuler er et beskjedent
inngrep i arbeidstakers handlefrihet.
Geografiske og forretningsmessige
begrensninger
Endringer i loven innebærer at arbeids
giver må kunne påvise et behov for særlig
vern mot konkurranse. Ved vurderingen av virksomhetens behov vil den
enkelte klausul måtte vurderes konkret,
både med hensyn til hva den er ment å
beskytte, og i hvilken utstrekning den
skal gjelde. Det er bedriftshemmeligheter
og knowhow som skal beskyttes overfor
virksomheter han faktisk er eller i nærmeste fremtid vil være i konkurranse med.
Konkurranseklausulen må derfor også
begrense seg geografisk og forretnings
messig til de virksomhetene hvor det er et
særlig behov for vern mot konkurranse.

Vilkårene om skriftlig avtale
og skriftlig redegjørelse fra
arbeidsgiver foreslås som
absolutte vilkår for gyldighet.
Brudd på de øvrige vilkår kan
resultere i at konkurranseklausulen helt eller delvis kan settes
til side.
Dersom arbeidsforholdet avsluttes ved oppsigelse fra arbeidsgiver,
foreslås det at konkurranseklausulen
skal falle bort, med mindre det er saklig
grunn for oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. I tilfeller hvor arbeidstaker
har rimelig grunn til å si opp sitt ansettelsesforhold, skal klausulen også falle bort
dersom oppsigelsen skyldes at arbeidsgiver
har misligholdt sine forpliktelser.
NHO er imot lovendringer
Arbeidsgiversiden er imot forslaget og
mener det går for langt i arbeidstakers
favør. Nina Melsom, som er avdelings
direktør for arbeidsrett i NHO, mener
lovbestemt etterlønn er en betydelig
overkompensasjon og hevder dagens
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Ved oppsigelse fra arbeidsgiver,
skal redegjørelsen gis samtidig med
oppsigelsen. Ved oppsigelse fra
arbeidstaker, har arbeidsgiver fire uker på
å gi en slik redegjørelse. Arbeidstaker kan
også til enhver tid, med fire ukers frist, be
om en slik redegjørelse.
Kritikken mot denne løsningen har
vært at arbeidsgiver på dette tidspunktet
ensidig står fritt til å velge om de vil
benytte seg av klausulen.
Kompensasjon
Den viktigste endringen for mange vil
være at man ikke lenger kan ha slike
klausuler uten rett til vederlag. I perioden
hvor konkurranseklausulen løper, skal
lønn kompenseres. Kompensasjonen skal
beregnes på bakgrunn av det man har
opptjent de siste tolv månedene forut for
oppsigelsestidspunktet. Kompensasjonen
skal i utgangspunktet utgjøre full lønn,
men begrenset oppad til 18 G (utgjør ca.
1,6 millioner kroner).
I beregningen skal alle former for penge
ytelser inngå, slik som lønn, overtid,
provisjon, bonus, dekning av bilhold,
kost og lignende. Kostander til dekning
av pensjons- og forsikringspremier,
holdes imidlertid utenfor.

Arbeidstakers stilling og lengden
på ansettelsesforholdet vil være av
betydning for om arbeidstaker innehar
bedriftshemmeligheter eller knowhow.
Krav om redegjørelse
Ved opphør av arbeidsforholdet er
det foreslått at arbeidsgiver skal gi
en redegjørelse for behovet for at
konkurranseklausulen skal gjøres
gjeldende. Dette er ment å sikre at
arbeidsgiver faktisk tar stilling til behovet
på det tidspunktet hvor klausulen skal
komme til anvendelse.

Dersom man innenfor perioden hvor konkurranseklausulen
løper finner
annet arbeid, skal
annen inntekt komme
til fradrag, men kun opp til halvparten av
kompensasjonen. Formålet med denne
bestemmelsen er at arbeidsgiver skal motiveres til å utforme klausulen så snever som
det faktisk er behov for.
Ikrafttredelse
Saken er nå til behandling i Arbeidsog sosialkomiteen som skal avgi sin
innstilling 3. november i år, og det er
grunn til å tro at lovendringen kommer
i løpet av 2016. For allerede inngåtte
avtaler vil de nye reglene først få virkning
ett år etter at de nye reglene trer i kraft.

LANDSMØTE 2015

Parat-konferanse og
landsmøte 2015
Fra 19. til 21. november i år samles flere hundre tillitsvalgte i Parat til konferanse og
landsmøte på Gardermoen. Medlemmene skal velge ledere for ny treårsperiode og nye
planer for fremtiden skal vedtas.
Av: Trygve Bergsland

Det hele starter med Parat-konferansen
torsdag 19. november der temaet er
«Økt produktivitet – jobbe mer eller jobbe
annerledes?». Fredag 20. og lørdag 21.
november arrangeres landsmøtet. Deler
av arrangementene blir streamet og vist
på parat.com.

ikke har bidratt til å heve kvaliteten i
undervisningen. Samtidig etterlyser han
bedre beslutningsprosesser med en bedre
avveining av nytte mot finansiering.
– Det må bli en bedre kobling mellom de
som skal prioritere og de som skal betale,
sier Rattsø.

og bidra til positiv oppmerksomhet for
organisasjonen. Gjennom denne flaggsaken skal man delta og søke innflytelse på
arenaer der politikk formes, profilere Parat
som en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og ha et bevisst forhold til
klima- og miljøspørsmål.

Økt produktivitet
Parat-konferansen tar utgangspunkt i
arbeidet levert av produktivitetskommisjonen, en gruppe som ble nedsatt kort
tid etter valget i 2013 og som har vurdert
fremtidens Norge. Ifølge rapporten har
produktivitetsveksten gått ned de siste ti
årene. Oljenæringen vil i tiden fremover
ikke lenger være en motor for vekst, noe
som betyr at nye næringer må overta.
Svake resultater i skole og utdanning, dyre
samferdselsprosjekter og et lite framoverlent næringsliv trekkes fram som noen
viktige utfordringer.

I forbindelse med fremleggelse av rapporten sier sjeføkonom i IKT-Norge, Roger
Schjerva, at det trengs omorganiseringer
for å sikre bedre kultur for å ta i bruk
teknologi og fremme bedre styring med
IKT-prosjekter.

Beskrivelsen av Parats samfunnsansvar
er utvidet, og det heter blant annet at
saker som krever en bevisst holdning i
organisasjonen i første rekke er arbeidstakerrettigheter, men bør også omfatte menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.
Det heter videre at Parats identitet skal
bygges gjennom hva organisasjonen og
tillitsvalgte faktisk gjør og hva som kommuniseres utad og innad.

Professor Jørn Rattsø som har ledet
kommisjonen sier vi må investere i digital
infrastruktur og bli flinkere til å lære
teknologi og innovasjon av andre.
– Kunnskap er den viktigste kilden til økt
produktivitet, og vi er bekymret over at
norske elever viser lave ferdigheter i basisfag og at mange faller fra i videregående
skole og høyere utdanning. Resultatet
er at store grupper får lite ut av utdanningsløpet, sier Rattsø i forbindelse med
fremleggelsen av rapporten.
Han mener noe av problemet er at økte
ressurser har gått til administrasjon og

Jørn Rattsø. Foto: NTB/Scanpix

Planer for 2016–2018
I strategiplanen for neste treårsperiode
står det at Parat fortsatt skal være en
partipolitisk uavhengig organisasjon som
skal delta aktivt i samfunnsdebatter som
er viktige for arbeidstakerne generelt og
medlemmene spesielt.
Det legges vekt på at organisasjonen
hvert år velger en hovedsak eller flaggsak
som skal være aktuell for medlemmene

Flaggsak i 2016
Flaggsak for neste år vil være «Verdien av
et organisert arbeidsliv», ut ifra et ønske
om å bevare den nordiske modellen der
organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere
har forutsigbare prosedyrer for forhandlinger og konflikter.
Tall fra Fafo og Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser at organisasjonsgraden
samlet i Norge har gått ned fra 57 prosent
i 1995 til 52 prosent i dag. Leder for
Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier det er
viktig å synliggjøre styrken i den nordiske
og norske modellen der arbeidstakere,
arbeidsgivere og regjeringen inngår i et
trepartssamarbeid som sikrer lønn og
betingelser i tråd med den enkelte bedrifts
og landets økonomi.
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Fare for dårligere

tannhelsetilbud
Kommunalministeren vil flytte en velfungerende tannhelsetjeneste fra fylkeskommunen
og ut i kommunene. En svært dårlig idé før man vet hvilke konsekvenser det kan få,
mener tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.
Av: Marit Bendz

I mars la regjeringen fram stortingsmeldingen om hvilke oppgaver som kan flyttes til
kommunene i forbindelse med kommunereformen. Tannhelse er en slik oppgave.
Etterlyser en bedre helhetsvurdering
Parat organiserer tannhelsesekretærene i
Norge gjennom Tannhelsesekretærenes
Forbund (ThsF). Leder i forbundet,
Gerd Bang-Johansen, sier at den norske
tannhelsemodellen vi har i dag gir svært
gode resultater.
– Dersom vi skal gjøre endringer, må vi
være sikre på at det fører til minst like god
tannhelse som i dag. Vi er ikke negative
til å forandre dagens ordning, men det

må først foretas helhetsvurderinger der
alle organisasjoner og interesser deltar,
sier Bang-Johansen.
Også Den norske tannlegeforening
(NTF) og Norsk Tannpleierforening
(NTpF) er bekymret for manglende
konsekvensutredning. Peter Marstrander
er fylkestannhelsesjef i Troms og leder
av fylkestannlegenes arbeidsutvalg. Han
mener at en overføring til kommunene vil
gå ut over både kvaliteten og effektiviteten
til tannhelsetjenesten.
– Det er sikkert noen store kommuner
som vil klare det, men de små vil slite.
Dessuten blir det vanskeligere for sentrale
myndigheter å gi styringssignal til 200
enheter sammenlignet med 19 i dag, sier
Marstrander til bladet Tannhelsesekretæren.
Kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner sier tannhelse er et godt
eksempel på hva regjeringen ønsker å
oppnå der kommunene skal tilby et mer
helhetlig tilbud.
– Kommunesammenslåing vil gi mer
makt til kommunene og mindre statlig
detaljstyring, sier han.

Jan Tore Sanner. Foto: Torbjørn Tandberg/KMD
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Frykter dyrere og dårligere tjenester
Små kommuner med dårlig økonomi
må daglig velge mellom viktige formål.

Rådmann Steinar Nesse i Fjell kommune
i Hordaland er skeptisk til reformen.
– Reformen høres jo flott ut, men vi vet
hva som skjedde med finansiering av
barnehager. Da vi gikk fra øremerkede
midler til at dette ble en del av statens
rammeløyving til kommunene, tapte vår
kommune millioner av kroner, sier Nesse
til Vestnytt.
Et kronargument for å overføre tannhelse
til kommunene i reformen er at alle
helsetjenester skal være samlet ett sted,
noe som vil komme pasientene til gode.
– Tannhelse hører naturlig hjemme i
kommunene, sier Sanner.
Nesse ser at Sanner har et poeng, men er
usikker på hvor godt fundert det er.
– Den største utfordringen knyttet til
offentlig tannhelse, er ikke hvilket politisk
nivå som bevilger pengene, men at
budsjettene ikke strekker til for å utvide
tjenesten til flere grupper som trenger et
gratis eller rimelig tilbud, sier Nesse.
Spørsmål om ressurskamp
Rådmannen i Fjell deler ikke synet
til regjeringen om at det pågår en
ressurskamp mellom fylker, kommuner og
statlige organer, som hindrer effektivitet i
tjenesteytingen.

– Tannhelsetjenesten
i fylkene er etter vår
mening et godt eksempel
på et vellykket og
enhetlig helsetilbud som
dekker en rekke grupper.
Mange kommuner
vil sannsynligvis ikke
være i stand til å gi et
tilsvarende tilbud, sier Bang-Johansen.

Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander.
Foto: Lars Åke Andersen, frifoto.no

– Fjell kommune har et godt samarbeid
med andre forvaltningsnivåer og organer,
enten vi snakker om Husbanken,
Vegkontoret eller politiet. Kommunen
er åpen for å ta imot nye oppgaver, men
denne meldingen ser greiere ut når det
gjelder de små tingene enn de store
områdene med reformbehov, sier Nesse.
ThsF-leder Bang-Johansen er enig.
– Det finnes ingen slik ressurskamp, tvert
imot flyttet man i sin tid denne delen
av tannhelsetilbudet fra kommunene til
fylkene, sier Bang-Johansen.
Hun sier begrunnelsen nå er den
samme som den gang man flyttet
tannhelsetjenester fra kommunene
til fylket, nemlig behovet for bedre
organisering og et mer helhetlig
helsetilbud til befolkningen.

Tannhelsetjenestens
kompetansesenter (TkMN)
Sentrale myndigheter har opprettet
odontologiske kompetansesenter i alle
helseregioner. Disse kompetansesentrene
skal bidra til kunnskap gjennom
forskning innenfor områdene
epidemiologi, folkehelsearbeid,
odontologisk praksis og tannhelsetjeneste.
Ved en overføring av offentlig tannhelse
fra fylkene til kommunene går det
frem av stortingsmeldingen at disse
kompetansesentrene står i fare for å bli
lagt ned eller videreført i en helt annen
form enn i dag.
Bang-Johansen sier ThsF frykter at
tannhelsetilbudet vil svekkes og spesial
kompetanse vil gå tapt ved overføring
av offentlig tannhelsetjeneste til kommunene, og forbundet har sendt brev til
Kommunal- og forvaltningskomiteen der
de uttrykker sin bekymring.
– ThsF viser til at vi i Norge gjennom
mange år har bygget opp et godt
tannhelsetilbud som ikke må forringes
gjennom en reform som ikke er utredet,
sier hun.

Munnkurv
Det har vært vanskelig å få
fylkestannhelsesjefer til å mene noe om
dette. Fylkestannhelsesjef i Nordland
fylkeskommune, Elke-Maria Bunk,
fikk ikke lov til å svare på noen enkle
spørsmål fra Tannhelsesekretæren av sin
egen fylkesråd. Andre fylkestannleger
sier de ikke har tid til å snakke om
problemstillingen.
Fylkestannhelsesjef Marstrander vet at
mange fylkestannleger har problemer
med å uttale seg, og at mange er usikre og
engstelige for hva som er formelt riktig
internt i fylkeskommunen.
– Det pågår en generell diskusjon om
hva administrative ledere i kommuner
og fylkeskommuner har lov til å si noe
om. Alle uttalelser skal gå gjennom
de folkevalgte, men vi må jo diskutere
dette ut fra hva som er best for
tannhelsetjenesten, sier Marstrander.
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Nye regler for innskuddspensjon
Loven operer med maksimalgrenser for hvilke sparebeløp man kan ha
i en innskuddsordning. Dette var tidligere 5 prosent mellom 1 G og 6 G.
Deretter kunne arbeidsgiver spare 8 prosent av all lønn fra 6 G til 12 G.
(1 G er folketrygdens grunnbeløp på 90 068 kroner).
Disse reglene er endret slik at knekkpunktet (overgangen mellom de to prosentsatsene) er flyttet til 7,1 G. Beløpsgrensene er også økt fra 5 prosent til 7 prosent og fra
8 prosent til 18,1 prosent. Det høres bra ut, men du kan tape fremtidig pensjon.
Konsekvensen er en lavere sats på all lønn mellom 6 G og 7,1 G (sammenlignet med
tidligere). For å rette opp i dette har lovgiver åpnet for at man kan ta med all lønn
fra første krone. Dette er imidlertid ikke arbeidsgiver forpliktet til. Endringen fra 6
G til 7,1 G er innført, men med en overgangsordning ut 2016.
I god tid før utgangen av 2016 anbefaler derfor Parat at pensjonsspørsmålet tas opp
med arbeidsgiver gjennom tillitsvalgte, slik at man kan forhandle seg frem til at alt
fra 0 til 1 G skal inngå i pensjonsgrunnlaget.

Innskudd maks. 7 % (7,1 G)

Folketrygd 18,1 %
Illustrasjonen gjelder de som er omfattet av reglene opp til 7,1 G. Vær oppmerksom på at det gjelder andre
regler for de med lønn over dette nivået.

EU-dom kan gi mer i foreldrepenger
En fersk avgjørelse i EU-domstolen gjør at mors lønn ikke skal avgjøre hva
far får utbetalt under foreldrepermisjon. Avgjørelsen kan bety endringer
i EU, men vil også kunne føre til at norske myndigheter må endre praksis
på dette området.
Dommen innebærer at Norge må gjøre vesentlige
endringer i reglene for foreldrepermisjon, sier
Stig Eidissen til Aftenposten. Eidissen er tidligere
advokat og nå doktorgradsstipendiat i EØS-rett ved
Universitetet i Tromsø.
Avgjørelsen i EU-domstolen gjelder en offentlig ansatt
dommer i Hellas som har gått til sak mot staten fordi
han ikke fikk utbetalt penger for å ta foreldrepermisjon
på grunn av at kona ikke var i jobb. Domstolen mener
dette er i strid med EUs direktiv for foreldrepermisjon
og likestillingsdirektivet. Begge disse direktivene er
innført gjennom EØS-avtalen i Norge.
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Norwegian
stevnes for usaklig
oppsigelse av
hovedverneombud
Kaptein og hovedverneombud under
vårens pilotstreik i Norwegian har
fått sparken på grunn av «uakseptabel opptreden». Parat mener oppsigelsen er usaklig og et angrep på
rollen som tillitsvalgt.
Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier
Parat vil gi den oppsagte kapteinen all
juridisk støtte og bruke alle tilgjengelige
midler for å hindre arbeidsgivers angrep
på rollen som hovedverneombud og
tillitsvalgt.
– Det kan ikke være slik at norske
arbeidstakere som påtar seg lovpålagte
verv risikerer oppsigelse når de tar opp
aktuelle problemstillinger, og vi ser frem
til at saken kommer opp for retten,
sier Skjæggerud.
Advokat i Parat, Christen Horn
Johannessen, sier Norwegian begrunner
oppsigelsen med at selskapet ikke
har tillit til ham på grunn av det de
omtaler som «uakseptabel opptreden
som ansatt kaptein og i rollen som
hovedverneombud».
– I motsetning til selskapet mener vi
han har oppfylt sine forpliktelser som
hovedverneombud, der han har hatt
en rolle hvor det har vært naturlig og
riktig å ta opp kritikkverdige forhold.
Problemstillingen berører grunnleggende
deler av stillingsvernet for ansatte i utsatte
roller, både som fagorganisert og hovedverneombud, sier Horn Johannessen.

AKTIVE PARAT

Organisert arbeidsliv blir flaggsak i 2016

Leder for Parat, Hans-Erik Skjæggerud,
er redd mange tror man kan oppnå bedre
resultater for bedrifter og arbeidstaker ved
å stå alene.
– Det er klart det finnes eksempler
på enkeltpersoner som oppnår
bedre betingelser
ved å forhandle
alene uten å være
organisert. Samtidig
er det stor enighet om
styrken i den nordiske
og norske modellen
der arbeidstakere, arbeidsgivere og
regjeringen inngår i et trepartssamarbeid
som sikrer lønn og betingelser i tråd med
den enkelte bedrift og landets økonomi,
sier Skjæggerud.
Han mener ingen er tjent med å stå alene
den dagen det oppstår vanskeligheter.
– Det er ikke så vanskelig å stå alene i

oppgangstider og i situasjoner der flere
arbeidsgivere slåss om din kompetanse.
Verre er det når problemer oppstår og
man står alene overfor en motpart med
vesentlig mer ressurser enn hva du
selv har tilgjengelig. Parat
er et godt eksempel
på en organisasjon
som tar ansvar
for samfunnet og
overfor bedriftene vi
forhandler tariffavtaler
med. Samtidig tror jeg ingen skal være
i tvil om at Parat også er i stand til å
vise muskler når det er nødvendig, sier
Skjæggerud.
Tall fra Fafo og Institutt for
samfunnsforskning (ISF) viser at
organisasjonsgraden samlet i Norge har
gått ned fra 57 prosent i 1995 til 52
prosent i dag.

Foto: Birkebeinerrittet

Parats hovedstyre vil ha temaet «verdien av et organisert arbeidsliv» som
flaggsak i 2016. Bakgrunnen for valget er et ønske om å bevare den nordiske
modellen der organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere har forutsigbare prosedyrer for forhandlinger og konflikter.

Birken 2015
Seks Parat-ansatte stilte opp i årets
Birkebeinerritt som ble gjennomført
uten fysiske skader. Flere melder
imidlertid om noen småskader på
selvtilliten etter sluttider som ikke
helt passer med ambisjonsnivået.
Intensjonen for neste år er å starte
sykkeltreningen i mars og øke
treningsmengden jevnt frem mot
rittet, gjerne kombinert med et
slankeprogram slik at det er mulig å
spare inn noe på mengden karbon i
ny sykkel. TV og sofa legges samtidig
ut på Finn.no.

NAV-høring
I Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) organiserer i tillegg til Parat også
AVYO og Delta stats- og kommuneansatte i NAV. De tre organisasjonene har
sendt et samlet svar på høringen Et NAV med muligheter – bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarked.
Høringen er en følge av rapporten som
ble levert av ekspertgruppen ledet av
Sigrun Vågeng. YS-leder Jorunn Berland
er opptatt av at omorganiseringene ikke
svekker oppfølgingen av IA-avtalen som
er inngått mellom partene i arbeidslivet.
– Vi mener det i rapporten er gjort et
grundig arbeid, og støtter de aller fleste
forslagene. Vi er spesielt fornøyd med
at ekspertgruppen legger så stor vekt
på utvikling av kompetanse på NAVkontorene, sier Berland.
Hun sier imidlertid at YS ikke er enig i
forslaget om å flytte arbeidslivssentrene til

NAV-kontorene på nåværende tidspunkt.
– Vi mener det viktigste må være å etablere og
videreutvikle
samhandlingen mellom
arbeidslivssentrene
og NAVkontorene,
og mellom de
ulike arbeidslivssentrene,
sier Berland.
Sigrun Vågeng.

YS mener det er et
betydelig forbedringspotensial i NAV når det
gjelder å øke aktiviteten
knyttet opp mot ulike bedrifter kombinert med å styrke kompetansen blant
NAVs medarbeidere når det gjelder dialog
og kunnskap om norske arbeidsgivere.
– Vi deler ekspertutvalgets vurdering
av behovet for å redusere mengden
av styringsmekanismer, prosedyrer og
dokumentasjonskrav som definerer NAVveiledernes oppgaver, sier Berland.
Hun sier at YS også er opptatt av en
enhetlig ledelse av NAV-kontorene og
støtter forslaget om at alle NAV-kontor på
sikt ledes av én leder.

Foto: NTB/Scanpix.
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Parats tariffpolitiske plattform i staten
Hovedstyret i Parat har vedtatt en tariffpolitisk plattform for medlemmer i
staten. Formålet er å tydeliggjøre Parats tariffpolitikk, styrke innsatsen for et
bedre lønnssystem og jobbe for en mer fleksibel tjenestepensjonsordning.
Parat organiserer svært mange statsansatte
i YS-systemet. Leder i Parat, Hans-Erik
Skjæggerud, ønsker å tydeliggjøre hvilket
ståsted Parat har i spørsmål knyttet
til lønn, medvirkning, utdanning,
modernisering og spørsmål knyttet til
endringer i tjenestepensjon.
Forenkling av statens lønnssystem
Skjæggerud sier lønn er viktig uansett
om man jobber i privat eller statlig
virksomhet.
– Vi mener lønnssystemet i staten er for
komplisert og i for liten grad belønner
erfaring, utdannelse og nødvendig

kompetanseutvikling. Samtidig ser vi at
gode oppgjør for industrien ikke følges
opp i staten, noe som ikke er forenlig med
frontfagsmodellen. Vi mener også at en
faglig karrierevei må kunne sammenlignes
med lederkarrierer, sier Parat-lederen.
Rett til medbestemmelse er ifølge
Skjæggerud en viktig motivasjonsfaktor
som også bidrar til en mer effektiv
forvaltning av statens ressurser.
– Vi vil rydde opp i statlige organisasjoner
der ledelsen ikke tar medbestemmelse
på alvor og våre tillitsvalgte skal være
sentrale i arbeidet med å utvikle åpne og

Fakta om konkurransen
og WorldSkills
• 1189 unge deltakere
• Mer enn 60 land
• 50 ulike fag
•	1144 eksperter
(voksne dommere)
• 301 tolker
• 800 frivillige

Yrkes-VM 2015

Foto: worldskills.no

Det er behov for at flere unge velger yrkesfag, og etter årets VM i Sao Paulo
er dette en studieretning som bør friste mange. Resultatet for Norge viser to
gull, og til sammen 14 stykker fikk mer enn 500 poeng.
Norge konkurrerte i til sammen
18 fag og worldskills.no løfter frem
industrimekaniker Martin Østnor
fra Sørli i Lierne kommune, og
helsefagarbeider Jenny Marlen S. Fossan
fra Oslo og Balsfjord, som begge gjorde
seg fortjent til hver sin gullmedalje.
Foto: Industrimekaniker
Martin Østnor og hele
VM-laget, worldskills.no.
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inkluderende
samarbeidsprosesser mellom
ledelsen og de
ansatte, sier han.
Parat-lederen mener det er et kontinuerlig
behov for høyt utdannede ansatte
i staten som løpende kan håndtere
omstillinger kombinert med bedre og mer
kostnadseffektive tjenester.
– Vi støtter en strategi om å øke de
statsansattes kompetanse og mener
staten som arbeidsgiver kontinuerlig skal
jobbe med å etter- og videreutdanne
alle sine ansatte. Det må jobbes mer
systematisk slik at alle tilbys løpende
kompetanseheving innenfor sitt fagfelt,
sier Skjæggerud.
Du kan lese mer om dette på parat.com.

Parat støtter
Kirkens Bymisjon
Parats hovedstyre har støttet
arbeidet til Kirkens Bymisjon
med 71 000 kroner. Styret gir
årlig støtte til en god sak og
årets bidrag går til arbeid for
mennesker som strever med
hverdagen på ulike måter.
Generalsekretær i Kirkens
Bymisjon, Johannes
Heggland, takker for støtten
og sier at ressursene brukes
til å få ungdom som har
havnet på skråplanet på rett kjøl, og
at rusavhengige får tilbake selvrespekten og troen på egne krefter.
Han beskriver visjonen om å gi alle
mennesker respekt, rettferdighet og
omsorg. Uansett om det er unge eller
eldre, psykisk syke eller bostedsløse,
er det helt avgjørende å bli møtt med
en positiv forventning til hva man
kan. For å kunne gjøre konstruktive
endringer i livet, trengs opplevelser
av mestring.

PARAT INTERNASJONALT

Slovakiske hunder skal redde norsk sau
Ved hjelp av EØS-midler testes det ut et samarbeidsprosjekt mellom Norge
og Slovakia der man plasserer ut vakthunder i saueflokken. Historisk er dette ifølge Utenriksdepartementet en
velbrukt metode der man bruker store gjeterhunder
som slovakisk cuvac og kaukasiske gjeterhunder.
Tre slovakiske cuvac-valper er sendt til en gård i Rondane
nasjonalpark. Hundene har bodd i fjøset sammen med
sauene gjennom vinteren og følger dem på beite. I alt
skal fem gårder på til sammen over 3000 hektar teste ut
denne metoden for å beskytte saueflokkene.

Standardiserte tobakkspakninger
Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener tobakksindustrien forsøker å motarbeide tobakksforebyggende tiltak, og vil sammen med andre europeiske land
innføre standardiserte tobakkspakninger. Høie har
møtt representanter fra Australia, Irland, New-Zealand,
Storbritannia, Sverige, Sør-Afrika, Ungarn og Uruguay.
Norge har tidligere i år hatt et forslag om å innføre
standardiserte tobakkspakninger ute på høring. Det
er innført i Australia og har blitt vedtatt i Irland,
Frankrike og England. Med unntak av Frankrike er alle
disse landene saksøkt av tobakksindustrien for sine lovvedtak om standardiserte pakninger.

Fenalår vil konkurrere
med Parma
Stiftelsen Matmerk har søkt EU
for å få Fenalår beskyttet som
nasjonalt varemerke på linje med
Parmaskinke, Pata Negra, Roquefort
og Champagne.
Det kan ifølge Landbruks- og
matdepartementet ta opp mot to år før
EU har ferdigbehandlet søknaden. Det
satses i første omgang på eksport til
Frankrike og Sveits, der bruk av EUs logo
og stempel vil styrke salget. EU har i dag
1200 produkter med beskyttet varemerke.

Østersjøen skal
rengjøres
Østersjøen er blant de mest forurensede havområdene i verden, og ifølge
Utenriksdepartementet anses mer enn
1/6 av havet som en dødsone.
I sommer har 700 personer ryddet 500
kilometer strandlinje på grensen mellom
Latvia og Litauen. Ekspedisjonen ble
arrangert av den latviske miljøstiftelsen FEE
i samarbeid med latviske myndigheter og
Norge gjennom EØS-midlene. Resultatene
viser at mer enn halvparten (noen
steder opptil 75 prosent) av alt avfallet
besto av ulike plastprodukter som med
holdningsendringer og effektive politiske
tiltak kan unngås.

Én milliard til
forskningssamarbeid
Etter at Forskningsrådet har vurdert
1500 søknader, har 142 forskningsprosjekter blitt finansiert med én
milliard kroner av EØS-midlene for
perioden 2009–2014. Prosjektene
skal avsluttes innen våren 2017.
Forskere fra Polen, Romania, Tsjekkia,
Latvia og Estland skal gjennomføre
forskningsprogrammer i de fem landene i
samarbeid med norske forskere.
Kilde: Utenriksdepartementet
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Forsikring
ved kjøp og salg av bolig

Det blir hevdet av eksperter at hver fjerde avhending av fast eiendom ender i en konflikt.
Noen forsikringsselskaper vil at du skal forsikre deg mot slike tvister. Selger får tilbud om en
eierskifteforsikring, og kjøper blir oppfordret til å kjøpe en boligkjøperforsikring.
Av: Thore Eithun Helland, advokat i Parat

Spørsmålet for mange er om det er
nødvendig med dette forsikringstilbudet,
og svaret kan være så enkelt at den som
vil gjøre det komfortabelt for seg selv, bør
forsikre seg.
Prisen er lav sammenlignet med de verdier
som står på spill ved boligkjøp, og du
slipper stresset og frustrasjonen som ofte
følger med en sint kontraktsmotpart.
Men samtidig er det slik at du som selger
må gi god informasjon om boligen, og
som kjøper bør du ikke bruke tid på
unødvendige reklamasjoner.
Eierskifteforsikring
Skal du selge en ny bolig som garantert
ikke har feil eller mangler, kan du vurdere
å hoppe over forsikringen. Skal du
derimot selge en eldre, brukt bolig, er
forsikring en god løsning.
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I en eldre bolig er muligheten stor for
at det finnes skjulte feil og mangler
som kjøper kan reklamere på. Har du
forsikring, vil forsikringsselskapet overta
din rolle som selger og imøtegå urimelige
anførsler som kjøper kommer med.
Selskapet vil også ta det økonomiske
ansvaret om det konstateres ansvar, noe
som også inkluderer advokatkostnader.
Prisen for forsikringen blir normalt regnet
ut fra en viss promille av salgssummen.
Men den er avgrenset nedover til en
minimumspris. For en enebolig kan den
være på omtrent 7500 kroner – og for en
leilighet omtrent 4000 kroner. Prisen er
således ikke urimelig.
Det er likevel en risiko du bør ta med
i vurderingen. Selskapet kan rette et
regresskrav mot deg om det viser seg at

du har holdt tilbake informasjon eller gitt
uriktige opplysninger. Det er derfor viktig
at du er ærlig i prospektet og taksten. Det
kan selvsagt hende at du i alle tilfeller
ville ha fått et krav om prisavslag eller
erstatning mot deg, men du risikerer at
selskapet betaler ut mer til kjøper enn det
du selv ville ha gjort.
Boligkjøperforsikring
Er du kjøper av en brukt bolig, har
du som oftest fraskrevet deg de fleste
rettigheter du ellers ville ha hatt etter
avhendingsloven. Dette gjør du ved å
underskrive en standard kjøpekontrakt
som har med en «solgt-som-den-er»klausul. Du kan bare kreve avslag i
prisen eller erstatning dersom du kan
bevise at selger har kommet med uriktige
opplysninger, eller at selger har holdt
tilbake relevant informasjon om boligen.

Du kan også rette et krav mot selger om
du kan bevise at utbedringskostnadene av
skjulte feil og mangler kommer på seks
prosent av kjøpesummen eller mer.
Mange kjøpere vil derfor ikke ha noe
krav mot selger. Heller ikke der kjøperen
selv føler at han har et krav. Men i noen
tilfeller kan for eksempel store skjulte
mangler bevises, og da kan du gå videre
med saken. Har selger eierskifteforsikring,
må du som oftest forvente deg et avslag
fra forsikringsselskapet.
Du kan klage avslaget inn til Finansklage
nemndas avdeling for eierskifteforsikring.
Selv om nemndas avgjørelser ikke er
bindende, vil vedtaket bli respektert om
du får medhold. Forsikringsselskapet
Protector har sin egen klagenemnd. Et
avslag hindrer deg ikke i å ta tvisten til

forliksrådet og eventuelt til tingretten.
Dette er i alle tilfeller framgangsmåten
om selger ikke er forsikret.
Et tap i tingretten eller en høyrere
rettsinstans kan bli dyrt dersom du også
må betale sakskostnader. Kanskje må du
ut med flere hundre tusen kroner uten å
oppnå prisavslag eller erstatning. Du kan
ha brukt dager og netter på saken uten å
ha fått noe igjen.
Da kan det være godt å ha en boligkjøperforsikring. Avtalen gir deg ikke forsikring
mot tapt prisavslag eller erstatning, men
du kan få dekket kostnadene ved tvisten.
Det er også selskapets advokater som
fører saken for deg. Du kan lene deg noe
tilbake, men du bør ha en rimelig god
sak. For advokaten står rimelig fritt til å
avgjøre hvilke rettslige skritt som skal tas.

Mener advokaten at saken ikke skal tas
videre, må du respektere det. Og det er
lite sannsynlig at du får dekket sakskostnadene ved bruk av en ekstern advokat.
Du bør ellers vurdere denne forsikringen
opp mot det beløpet som rettshjelpsdelen
i boligforsikringen gir deg. Selskapet
dekker advokatkostnader opp til
rundt 100 000 kroner, men dekker
ikke motpartens sakskostnader.
Boligkjøperforsikringen dekker også dette
beløpet, noe som er en klar fordel.
Både som selger og som kjøper kan du
også få en gratis rettsrådstime i året som
medlem i Parat. Er du usikker på om du
har en god sak, kan denne tjenesten være
midt i blinken om du ønsker en rask
vurdering.
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Oppgrader ditt medlemskort til
YS Medlemskort med MasterCard
Kortet med de gode betingelsene

Med dette kortet kan du både spare og låne på samme smarte konto. Står kontoen i «pluss»
beregnes innskuddsrente, står den i «minus» beregnes kredittrente. Enten du sparer eller låner,
er betingelsene blant markedets beste. Kortet har ingen årsavgift og kan brukes «over alt».
1,75 % sparerente fra første krone

Lav kredittkortrente: 11,45 % *

Ingen begrensninger i antall uttak

Gratis reise- og avbestillingsforsikring

Gode tilbud og rabatter

SMS-varsling

Les mer og bestill på www.ysmedlemskort.no
Kundeservice 815 22 040

* Eff. rente 16,6 %, 15.000,- o/ 12 mnd. totalt 16.284. YS Medlemskort med MasterCard – et produkt fra DNB Bank ASA

PENSJON

Uførepensjon med fallgruver
Parat-bladet har tidligere skrevet om hvordan mange uføre i år har tapt på omleggingen av pensjon.
Noen av omleggingsproblemene er løst, flere gjenstår og det er noen fallgruver du skal være
oppmerksom på.
Av: Andreas Moen, advokat i Parat

Fram til i år ble uførepensjonen fra NAV
basert på en slags karriereinntekt, der pensjonen ble beregnet ut fra både tidligere og
fremtidig inntekt. Nå er uføretrygden fra
NAV (endret fra pensjon til trygd) beregnet ut fra de tre beste av de siste fem årene.
Pensjonsfelle ved gradert sykemelding
Med den nye beregningsmodellen kan
det være lurt å tenke gjennom hvordan
uføretrygden beregnes. Realitetene er
at man faktisk kan ta valg som påvirker
hva man får å leve av som ufør. Skulle
du havne i en slik situasjon, oppfordrer
vi deg uansett til å ta kontakt med våre
rådgivere i Parat.
Et eksempel på en typisk pensjonsfelle kan
være at Kari velger å trappe ned arbeidsinnsatsen på grunn av dårlig helse. Kari
kan få innvilget graderte sykepenger med
bare 20 prosent nedsatt arbeidsevne. Men
det er ikke nødvendigvis så heldig på lengre
sikt. Dersom Kari blir langvarig eller permanent syk, må hun kunne dokumentere
at arbeidsevnen er nedsatt med minst femti
prosent eller mer for å kunne få arbeidsavklaringspenger og etter hvert uføretrygd.

har vi fått få henvendelser fra medlemmer
som kommer bedre ut, selv om antallet her
sannsynligvis er like høyt.
Som mange nå har fått med seg, er uføre
pensjonen i offentlig sektor lagt om
fra en pensjonsberegning som gir 66
prosent av sluttlønn, til å være et tillegg
til uføretrygden fra NAV, noe som ikke
har gått knirkefritt. Flere uheldige utslag
av pensjonsreformen er i løpet av denne
våren blitt løst gjennom forskrifter
og nye beregninger, med påfølgende
etterbetalinger. Blant annet gjelder dette
delvise uføre
som også mottar
offentlig AFP
(tidligpensjon).

Får Kari først dårligere helse, kan det ut fra
beregningsreglene (de tre beste av de siste
fem årene) være en økonomisk fordel om
dette skjer ganske brått. En gradvis nedtrapping over flere år kan føre til at Kari får
pensjonen beregnet av langt lavere inntekt
sammenlignet med en rask nedtrapping.

Regelverket er
komplisert og enkelte
utslag har vært vanskelig å
forutse. Parat-bladet (utgave
5-2014, side 22) har tidligere
omtalt pensjonstapet for arbeidstakere med lavere uførepensjonsgrader
og varslede skatteregler som skulle
begrense tapet, et problem som
fortsatt ikke er løst. En annen
gruppe som fortsatt opplever
store tap er enkelte med sær
aldersgrenser i offentlig sektor,
en sak som ble slått stort opp
i Dagbladet 25. august i år.
Parat antar at det også her
vil komme et forslag om nye
beregningsregler.

Tap på omlegging av uførepensjon
Vi har så langt i 2015 mottatt mange henvendelser fra medlemmer i offentlig sektor,
både delvis uføre og helt uføre, som har
tapt på omleggingen i 2015. Naturlig nok

Manglende uførepensjon i
privat sektor
Uførepensjonen i de private
tjenestepensjonsordningene
har fram til i år vært en garanti

for å få 66 prosent av lønna på sykdomstidspunktet i uførepensjon. Den største
uførepensjonsfellen er nok her at det for
mange viser seg at de ikke har noen uførepensjon. Ifølge Storebrand tror 75 prosent
av de ansatte med innskuddspensjon at de
har en uførepensjon, men det er bare 40
prosent av arbeidstakerne som faktisk har
dette i sin ordning.
Høyere skatt og lavere utbetalinger
Parat har tidligere også pekt på problemet
med at de som allerede har en fast utbetaling fra tjenestepensjonsordningen, nå får
høyere skatt – uten at dette er kompensert.
Dersom dagens ordning skal være like god
som tidligere, må arbeidsgiver heve nivået
på kompensasjonen før skatt.
En ordning med 66
prosent av lønn som
uførepensjon vil i prinsippet ikke lenger gi
noen ekstra utbetaling
utover det man får
fra folketrygden, og
nivået på kompensasjonen fra
arbeidsgiver må
heves med tre–fire
prosent for at det
skal være en like
verdifull ordning
som tidligere.
Dette er noe vi
oppfordrer deg
til å ta opp med
tillitsvalgt eller
direkte med
arbeidsgiver.
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Heiret: YS og LO bør slå
seg sammen
Professor ved Universitetet i Bergen, Jan Heiret, ser ingen grunn til at det skal være to såpass
like hovedorganisasjoner som YS og LO. På årets regionkonferanse i Bergen foreslo han at disse
organisasjonene slår seg sammen til én. YS-lederen mener det er helt uaktuelt.
Av: Vetle Daler

Heiret er instituttleder ved institutt
for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap ved Universitetet
i Bergen, og har arbeidslivshistorie,
arbeidsmiljø, medbestemmelse og
forhandlingssystemer som spesialfelt.
Heiret har gitt ut flere bøker, blant annet
boken Arbeidsliv, historie, samfunn.
Små hindre
Heiret mener YS er blitt en samfunns
politisk aktør de siste årene.
– YS er ikke lenger en organisasjon som
holder seg unna politiske spørsmål. Ser
vi til Danmark, er dansk LO og YS’
søsterorganisasjon FTF i gang med en
prosess for sammenslåing, sier han.
Heiret mener det er mer som forener enn
som skiller de to organisasjonene.
– Jeg ser ingen grunn til at det skal være
to store hovedorganisasjoner som egentlig
er enige om veldig mye, og ser ikke store
motsetninger i de samfunnspolitiske
spørsmålene. Dere ville stått sterkere som
en samlet organisasjon, og det er bare små
hindre i veien, sier han.
Problemet er ifølge Heiret koblingen LO
har til Arbeiderpartiet.
– Det som skal til er at LO løsner litt på
koblingen til Arbeiderpartiet, noe som
slett ikke er noen umulighet, sier Heiret,
samtidig som han skisserer et annet
scenario der organisasjonene isteden
splittes opp og kjemper for egne saker.
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Dere ville stått sterkere som en samlet organisasjon. Foto: Vetle Daler

Han mener det siste vil føre til en alles
kamp mot alle, mer likt det man ser i
en rekke andre land hvor fagbevegelsen
tradisjonelt har vært mer opptatt av kamp
enn av samarbeid.
Skepsis i YS-ledelsen
På overordnet nivå sier Parat-leder HansErik Skjæggerud at han er enig med Jan
Heiret i at organiserte arbeidstakere står
seg best i å være mest mulig samlet.
– En fragmentert fagbevegelse der
alle kjemper sin egen sak, er en svak
fagbevegelse. Til sammen organiserer
vi i overkant av 50 prosent av norske

arbeidstakere, men er delt opp i for
mange organisasjoner. Vi ser en tendens
til at de minste fagforeningene søker seg
mot større organisasjoner, en utvikling
Parat gjerne ser at fortsetter i tiden
fremover, sier Skjæggerud.
Parat-lederen sier LOs fagpolitiske
samarbeid med Arbeiderpartiet, kontra
YS’ partipolitiske uavhengighet, er et
uttrykk for fundamentalt ulike strategier.
– Her er jeg uenig med Heiret. Dette er
ingen liten hindring da det handler om
grunnleggende forhold mellom de to
hovedorganisasjonene, sier Skjæggerud.

YS-leder Jorunn
Berland anser en
sammenslåing av
YS og LO for å
være helt uaktuelt.
– YS ble stiftet
i 1977 som et
alternativ til LO og
vi er partipolitisk
uavhengige, et
YS-leder Jorunn
Berland. Foto: Erik M. moment som
Sundt
var viktig for
opprettelsen av hovedorganisasjonen og
som fortsatt er sentralt for veldig mange
av våre medlemmer, sier Berland.
Leder i LO, Gerd
Kristiansen, er
mer pragmatisk til
spørsmålet om en
sammenslåing.
– I LO har vi
lenge hatt et godt
samarbeid med
YS. Hvordan vi
videreutvikler det
Leder i LO, Gerd
i fremtiden er det
Kristiansen. Foto: LO
i dag ingen fasit
på, men det er jo slik at jo flere vi er, jo
sterkere står vi når våre interesser skal
fremmes. Dette viste vi på en utmerket
måte da vi skapte en felles front med
YS og Unio mot regjeringens angrep
på arbeidsmiljøloven tidligere i år, sier
Kristiansen.
Fra konflikt til samarbeid
Heiret mener trepartssamarbeidet er
nøkkelen til at det norske arbeidslivet
fungerer så godt.
– Partene i arbeidslivet samarbeider
bedre i Norge enn i de fleste andre land,
fordi alle ser seg tjent med det. Dette har
vokst fram gradvis. På sekstitallet gikk
LO tungt inn for at tillitsvalgte skulle
være med på å gjøre virksomhetene
mer lønnsomme, noe som var et
grunnleggende skifte i tenkemåte – fra
å kjempe for interesser til å gå aktivt
inn for å bidra til større overskudd i
bedriftene. Dermed ble det også mer å
fordele, noe som har vært positivt for alle
parter, sier han.

Når det gjelder samarbeidet mellom
arbeidstakere og arbeidsgivere, beskriver
Heiret Norge som et annerledesland.
– Norge er et lite land med tette sosiale
bånd, uten tradisjon for adel, men med en
lang tradisjon for å samarbeide, sier han.

Lønnssystemet i Norge
er ikke laget for at dere skal
få mer lønn.
Et interessant fenomen er ifølge Heiret
at samarbeidet om å gjøre virksomhetene
mer effektive og produktive har
gått på tvers av den tradisjonelle
høyre–venstre-aksen.
– Disse ideene har også slått rot på ytre
venstreside i politikken, en gruppe som
vanligvis er motstandere av kapitalismen.
Det samme fenomenet finner vi på
høyresiden, sier Heiret.
Særegent nordisk
Også ordningen med
ansatterepresentanter i styrene har bidratt
til å gjøre modellen til en suksess, ifølge
Jan Heiret.
– Ansatterepresentasjon i styret er også
spesielt. De ansattes representanter gikk
ikke inn i styrene for å kjempe bare for
sine egne saker, men som styremedlemmer
med like rettigheter og plikter som resten.
Dermed følte de også ansvar for å gå inn i
tunge omstillingsprosesser.
Tradisjonen er at både ansatterepresentanter og tillitsvalgte går inn i prosessene for
å få omstillingene til å foregå mest mulig
smertefritt. Dette er særegent nordisk, sier
Jan Heiret.
At Norge er et egalitært samfunn med små
forskjeller og stor oppslutning om måten
velferdsstaten er organisert på, illustrerer
Heiret med en anekdote fra India.
– Jeg var på et seminar der og fortalte
inderne at nordmenn stort sett betaler sin
skatt med glede. Da lo de bare. De kunne
ikke forstå at middel- og overklassen kunne
ha noen egeninteresse av å betale skatt.

Modellen står trygt
En viktig del av den norske modellen er
måten lønn blir forhandlet på, nemlig at
konkurranseutsatt industri legger rammen
– den såkalte frontfagsmodellen.
– Lønnssystemet i Norge er ikke laget for
at dere skal få mer lønn, men for at AS
Norge skal være konkurransedyktig, sier
Jan Heiret.
– Det gjelder å hindre at arbeidstakerne
får så mye lønn at næringslivet mister
konkurransekraften. Dette har både dere
og arbeidsgiversiden akseptert.
– Begge parter ser seg tjent med et
organisert arbeidsliv, og derfor fungerer
det norske arbeidslivet så bra. Den norske
modellen står trygt, sa Heiret, men la til:
– Vi har hatt en vanvittig reallønnsvekst
i Norge de siste 15 årene. Hvis ikke
systemet klarer å holde lønnsnivået
moderat, kan hele systemet stå i fare.

Vi har hatt en van
vittig reallønnsvekst i Norge
de siste 15 årene.
Fortsatt vekst?
Jan Heiret mener frontfagsmodellen har
vist seg overraskende stabil, men at det nå
truer flere mørke skyer i horisonten.
– Vi står foran store utfordringer når
det gjelder oljesektoren, oljeprisen og
krisen i eurosamarbeidet, for å nevne
noe. Den norske modellen vil nok bli
satt på prøve, men jeg tror den vil bestå
så lenge fagbevegelsen forholder seg til
krisen på en konstruktiv måte og er med
på omstillingene som kommer, mener
Heiret, og stiller følgende spørsmål: –
Hvor høyt skal levestandarden i Norge
komme? Det er et interessant politisk
spørsmål som jeg synes fagbevegelsen skal
gå dypere inn i.
Norsk fagbevegelse har fått gjennomslag
for veldig mye – vi har en sjenerøs
velferdsstat og et høyt lønnsnivå.
Når regjeringen planlegger framover,
forutsettes det at vi fortsatt skal ha vekst,
men trenger vi dette? spør han retorisk.
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Fremtiden for offentlig
tjenestepensjon
Jobber du i staten og er født etter 1954, er det ingen som kan fortelle deg hva du vil få
i pensjon den dagen du forlater arbeidslivet. Arbeids- og sosialdepartementet jobber
med ny pensjonsordning, og undertegnede representerer Parat i dette arbeidet.
Nøyaktig hvordan en ny modell for
offentlig tjenestepensjon vil se ut, er det
foreløpig for tidlig å si noe om. Mest
sannsynlig vil det bli endringer i dagens
ordning der den nye tjenestepensjonen vil
bli beregnet uavhengig av folketrygden.
Dessuten vil vi trolig forlate prinsippet om
full opptjening ved 30 år slik det er i dag.
Anbefaler ny modell
For alle som blir berørt vil naturligvis
nivået på opptjening være svært viktig.
Blant annet vil det være nødvendig å
fastsette et akseptabelt nivå på pensjonen
ved 62 år, gitt et rimelig antall år med
opptjening. Rapporten som nå utarbeides
skal imidlertid ikke gå inn i detaljene,
og den endelige løsningen kommer
derfor trolig ikke på plass før tidligst
i tariffoppgjøret 2016.
Når det gjelder allerede opptjente
rettigheter, vil disse i stor grad være
beskyttet av grunnlovsvernet. Og for
alle som er unge i dag,
mener vi i Parat og
Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund (YS)

Andreas Moen,
advokat og
ekspert på
pensjonsspørsmål
iParat.
Foto: Trygve
Bergsland.
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at våre medlemmer vil være best tjent
med en ny modell. Det bør altså ikke
være altfor stor grunn til bekymring, men
vi oppfordrer alle til å følge med på det
som nå skjer.
Totalt er om lag 700 000 personer i
dag aktive arbeidstakere med offentlig
tjenestepensjon. I tillegg er det rundt
600 000 som har opptjente rettigheter fra
tidligere arbeidsforhold.
Årsaken til at reglene ikke er klare, er
at regjeringen og mange av partene
i arbeidslivet ønsker å endre på den
offentlige tjenestepensjonsordningen. En
grunntanke er at offentlig ansatte i større
grad bør tjene på å stå lenger i jobb.
Økt levealder gir redusert pensjon
For yngre årskull vil det med dagens regler
ikke lenger holde å jobbe til fylte 67 år for
å få en pensjon på 66 prosent av sluttlønn.
Grunnen til dette er den såkalte levealdersjusteringen, som innebærer at pensjonen
reduseres med endret levealder. Med stadig
økende levealder betyr dette i praksis at
pensjonene reduseres relativt kraftig.
Problemet er at ansatte i offentlig sektor
har svakere muligheter til å kompensere
for virkningen av levealdersjustering
enn andre.
Tidligpensjon
En annen utfordring er dessuten at dagens
offentlige AFP-løsning (som er en ren

tidligpensjonsordning for de som ønsker å
gå av fra fylte 62 til 66 år) gjør det gunstig
å gå av tidlig. For mange er det en viktig
mulighet, rett og slett fordi man er utslitt.
Men samtidig kan dagens løsning lokke
arbeidstakere ut av arbeidslivet tidligere
enn nødvendig.
For yngre arbeidstakere vil det uansett
bli stadig mindre gunstig å benytte seg av
AFP-løsningen, fordi levealdersjusteringen
betyr mindre utbetalt pensjon fra 67 år.
Dermed kommer man i en vanskelig
valgsituasjon. Skal jeg benytte meg av
AFP, men tåle en kraftig reduksjon av
hva jeg får utbetalt fra 67 år? Eller skal
jeg jobbe lenge, men da uten å kunne
benytte meg av tidligpensjonsordningen?
Med stadig økende levealder vil det
etter vår mening være bedre for de
fleste arbeidstakerne om AFP-løsningen
utformes på en annen måte enn i dag.
Ny utredning mot slutten av året
Arbeids- og sosialdepartementet holder
i disse dager på å utarbeide en rapport
om nye pensjonsordninger for ansatte i
offentlig sektor, noe som også innebærer
overgangsregler fra dagens ordninger.
Rapporten skal danne grunnlag for å
vurdere om man sammen med partene
i arbeidslivet skal arbeide for å oppnå
enighet om nye pensjons¬løsninger for
offentlig ansatte. Underveis i arbeidet med
rapporten holder departementet møter
utover høsten for at vi som representerer

Arbeids- og sosialdepartementet holder i disse dager på å utarbeide en rapport om nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor. Stortingsbehandling
kan tidligst bli i 2016.

ansatte i offentlig sektor skal kunne følge
utredningsprosessen, og for at vi skal
gi innspill til temaer som bør omtales
i rapporten.
Deltakerne i disse møtene er representanter fra hovedsammenslutningene LO, YS,
Unio og Akademikerne. Undertegnede
deltar som representant for YS Stat, herunder Parats medlemmer. Utover dette
er representanter for Oslo kommune
og arbeidsgiverorganisasjonene NHO,
Spekter og Virke med.
Rapporten skal ferdigstilles 20. november
2015, og fra oppdragsbeskrivelsen til
Arbeids- og sosialdepartementet heter det:
De nye ordningene skal være bedre tilpasset
pensjonsreformen, og departementet tar
utgangspunkt i følgende prinsipper:
• Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening
•	Tjenestepensjonen skal beregnes
uavhengig av folketrygden
•	Pensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra
62 år og kombineres med arbeidsinntekt
uten at pensjonen blir avkortet

Rapporten skal dels beskrive mulige løsninger og dels presentere statistikk om pensjoner
og pensjoneringsatferd i offentlig sektor.
Arbeidet skal blant annet belyse følgende
problemstillinger:
•	Status for og forholdet til tjenestepensjoner
i privat sektor
•	Om AFP skal være en selvstendig pensjon i
offentlig sektor og hvordan AFP eventuelt
skal utformes, samt vilkår for å få AFP
•	Opptakskrav og hvor lenge en skal tjene
opp offentlig tjenestepensjon
•	Hvor lenge det skal være fleksibelt uttak
av offentlig tjenestepensjon
•	Hvordan nye regler skal fases inn
og forholdet til grunnlovsvern for
pensjonsrettigheter
•	Overføringsavtalen, organisering og
kjønns- og aldersnøytrale premier
•	Gjenstående spørsmål knyttet til dagens
ordninger, herunder reglene for samordning av tjenestepensjon med alderspensjon
fra folketrygden opptjent med nye regler
•	Virkninger av nye regler for den enkelte
og for grupper av offentlig ansatte
(fordelingsvirkninger)

•	Kostnader for arbeidsgiverne og for staten,
herunder regnskapsmessige konsekvenser
Rapporten skal ikke vurdere hvor høye
ytelser de nye ordningene skal gi, men egenskapene ved ulike løsninger skal illustreres
for realistiske lønnsprofiler og karrierer i
kommunene, staten og helsesektoren, og
sammenliknes med dagens ordning med
samordningsfordeler.
Arbeidet skal vurdere pensjonsordningene for
personer med aldergrense 70 år, men ikke
ordningene for personer med særaldersgrenser.
Løsning tidligst i 2016
Vi regner med at det vil komme flere
avklaringer utover høsten og vinteren
2015, men en løsning kommer tidligst
på plass i 2016. Det vil trolig gå enda
lengre tid før pensjonsleverandørene får
muligheten til å beregne din pensjon.
I mellomtiden oppfordrer vi våre
medlemmer til å leve sunt og passe på
helsa. En avgjørende faktor for hva vi får i
pensjon, er nemlig hvor lenge vi lever.
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Hjelp ved nedbemanning
25 000 arbeidsplasser er borte og Norsk Industri frykter at tallet kan stige til 70 000. Parat har mange
medlemmer innenfor ulike industri- og servicebedrifter og Parats advokater og forhandlere ber
tillitsvalgte og medlemmer ringe for å få hjelp tidlig i prosessen.
Av: Trygve Bergsland

Parats tillitsvalgte i Aker Subsea, DNV
GL og i en rekke andre bedrifter står midt
oppe i store nedbemanningsprosesser.
Aker Solutions skal igjennom en omfattende nedbemanningsprosess i selskapets
subseavirksomhet der 500 arbeidstakere
kan bli rammet av kuttene som vil ramme
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ansatte på Fornebu i Bærum, Stokke
i Vestfold, Moss i Østfold og Tranby i
Buskerud. DNV GLs sjef har uttalt til
Dagens Næringsliv at organisasjonen
vil bli kuttet med cirka 500 ansatte fra
dagens vel 15 700 i løpet av neste år, uten
at alle disse kuttene kommer i Norge.

Store deler av landet er berørt
Sjef for Aker Solutions i Norge, Per
Harald Kongelf, sier til VG at når oljeselskapene reduserer sine investeringer
og utsetter enkeltprosjekter, fører dette
til en markant nedgang i aktiviteten i det
norske oljeservicemarkedet.

DNV GL-tillitsvalgte er opptatt av å ivareta
de ansatte under nedbemanningene som nå
gjennomføres. Nina Ivarsen (til venstre) er
leder i VEFF og Linn Karsten er
styremedlem. VEFF er en del av Parat og den
største fagforeningen i DNV GL.

– Kuttene vil skje gjennom oppsigelser,
men også ved naturlig avgang og omplassering av ansatte til andre deler av selskapet,
skriver selskapet i en pressemelding.
DNB Markets har utarbeidet en oversikt
over antall stillinger som blir borte i oljebransjen og megler Truls Oma Erichsruds
anslår overfor VG at tallet nærmer seg 25
000 bare etter de varslede kuttene i Aker
Solutions og National Oilwell Varco som
sier opp 900 fast ansatte og 600 konsulenter. Sjeføkonom i Swedbank, Harald
Magnus Andreassen, mener tallene er
høyere og viser til at NAV anslår at over
36 000 oljejobber kuttes.
Andreassen sier den registrerte ledigheten
så langt har vært konsentrert langs kysten
fra Agder-fylkene og opp til Trøndelag,
men minner om at i Oslo og Akershus
får mer enn én av ti lønnen dekket av et
oljeselskap i Norge eller i utlandet.
Direktør i Norsk Industri, Knut E.
Sunde, frykter at inntil 70 000 jobber går
tapt, og sier bransjen i utvidet forstand
består av 350 000 personer.
Aker legger helt ned i Stokke
Kjeld Henriksen er Parat-tillitsvalgt og
jobber for Aker Subsea. Han er rammet
av nedbemanningene i selskapet som fra
nyttår legger ned all virksomhet på Stokke.
– Her på Stokke stenges dørene 1. januar
2016 og omtrent 85 prosent av de ansatte
må finne seg nye jobber. Vi som jobber på
verkstedet er heldige og beholder jobbene
våre dersom vi er villige til å flytte til
Akers avdeling i Tranby, sier Henriksen.
Han har bygget nytt hus på drømme
tomta og blir boende i Sandefjord, selv
om han nå må pendle en time hver vei til
Tranby.

– Det har vært en ryddig prosess fra
bedriftens side og samarbeidet blant oss
tillitsvalgte fra ulike forbund har vært bra.
Vi har tidligere forhandlet oss frem til
et godt lønnsnivå og får nå en lønnsfrys
frem til januar 2017. Samtidig har vi
forhandlet oss frem til en ubegrenset
fortrinnsrett på å komme tilbake til
Stokke dersom situasjonen i markedet
bedrer seg slik at vi kan åpne dørene
igjen, sier den Parat-tillitsvalgte.

Viktig med en åpen og involverende
prosess
Alle medlemmer av Parat har tilgang på
lover, regler og juridiske vurderinger knyttet
til ulike deler av arbeidsforholdet gjennom
oppslagsverket «Compendia» som man
finner på «Min side» (se parat.com). I spørsmålet om nedbemanninger har juridisk rådgiver i Compendia, Anne Toril Johnsgaard,
skrevet en artikkel som beskriver hvordan
slike prosesser bør gjennomføres.
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Tillitsvalgt for Parat i Aker Subsea, Kjeld Henriksen, skulle gjerne beholdt arbeidsplassene i Stokke, men sier det har vært ført ryddige forhandlinger fra
ledelsens side.
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Johnsgaard beskriver tiden før en
nedbemanning der arbeidstakerne
kanskje har gått i uker og måneder
med spørsmål og usikkerhet. Både
rykter og spekulasjoner preger
gjerne arbeidsmiljøet, og behovet for
informasjon er stort. Når avgjørelsene
endelig er tatt og oppsigelsene kommer,
utløser dette mange ulike reaksjoner og
følelser – for noen lettelse, for andre
fortvilelse og sinne.
– Imidlertid forteller mange at de
mest negative reaksjonene avhenger av
hvorvidt det har vært en åpen prosess med
involvering og samhandling med ansatte
og tillitsvalgte underveis. Å spille med
åpne kort, svare på spørsmål og bruke tid
på de vanskelige samtalene er gjerne det
som utgjør den store forskjellen på om
arbeidstakerne likevel føler seg ivaretatt
midt oppi det vanskelige.
Hovedtillitsvalgt i DNV GL (tidligere
Veritas), Nina Ivarsen, sier den norske
modellen med samhandling og åpenhet er
en forutsetning for en god gjennomføring
av nedbemanning.
– Tillitsvalgte må være med i prosessen
helt fra starten. Informasjonen i en tidlig
fase må gjerne være konfidensiell, men
arbeidstakerne må være representert i en
slik prosess. For oss i DNV GL ser vi også
at dette må gjelde uavhengig av hvilke
land eller avdelinger som er berørt av
nedbemanningen, sier Ivarsen.
Berørte arbeidstakere må ivaretas
Ved utvelgelsen av hvilke arbeidstakere
som rammes, må kriteriene for dette
ifølge Ivarsen være saklige. De vanligste
kriteriene er kvalifikasjoner, kompetanse,
ansiennitet og sosiale forhold.
– Kriterier for nedbemanning bør være
kunnskap knyttet til utdanning, men
også ansenitet og kunnskap opparbeidet
i virksomheten. Det er samtidig viktig
å være oppmerksom på at det kan være
ansatte som spesielt må ivaretas. Et annet
moment er at arbeidstakere fra andre land
kan rammes hardere enn de som er født
og oppvokst her i landet. Jeg tenker da
spesielt på de som har oppholdstillatelse
knyttet til arbeidsforholdet, sier Ivarsen.

Hun sier DNV GL i disse dager reduserer
bemanningen med ca. 100 arbeidstakere
innen avdelingen for olje og gass i Norge.
– Vår erfaring er at en nedbemanning ikke
rammer arbeidstakere i alderen 50–60 år
spesielt hardt. Med ny pensjonsalder på
72 år har disse har fortsatt mange år igjen
i arbeidslivet. Derimot ser vi at yngre
arbeidstakere ikke tar nedbemanning
noe lettere enn eldre. Mange har akkurat
fått jobb etter studier, kjøpt et sted å bo
og kanskje etablert familie, sier Ivarsen,
som er opptatt av at vernetjenesten og
bedriftshelsetjenesten involveres tidlig i
prosessen.
Bedriftshelsetjenesten må i slike prosesser
ifølge Ivarsen være i kontinuerlig bered
skap og hun er opptatt av at de som ikke
er organisert også blir tatt vare på.
– Det er stor forskjell på de som går
frivillig med sluttpakke og de som tvinges
til å gå. Mange tar det svært tungt og
nærmeste leder har i slike tilfeller et stort
ansvar. Det er viktig at slike samtaler tas
personlig og ikke for eksempel i form av
en video-link, sier hun.
Ledelse og fremtid
Johnsgaard peker i sin artikkel på hvor
avgjørende en god dialog mellom ledelse
og arbeidstakere er. Ledere som våger å
møte den enkelte ansikt til ansikt – er åpne,
svarer ærlig på spørsmål, bruker tid, lytter og
involverer seg personlig, omtales positivt av
arbeidstakerne. Noen forteller også at lederen
har vært til stor hjelp på veien videre – både
som samtalepartner om aktuelle jobber og
konkret i arbeidet med å finne ny jobb.
Ivarsen mener det er viktig å bevare
lojaliteten til bedriften selv om man
rammes av nedbemanning.
– Det er lett å bli sint, men det er ofte
ikke bedriften som er årsaken til behovet
for nedbemanning, men markedet som
har blitt svekket. Derfor er det viktig
å bevare et godt forhold til tidligere
arbeidsgiver når man skal gå videre i livet
og søke nye utfordringer, sier hun.

jobben tilbake, er det mulig for en leder å
bidra til at han eller hun ikke mister troen
på framtiden, men i stedet opplever å få
støtte og hjelp til en ny start.
Parat vil tidlig inn i prosessene
Parat har 14 advokater og jurister i
tillegg til regionkontorer og en stor
forhandlingsavdeling som har kapasitet
til å hjelpe medlemmer som har blitt
oppsagt, eller som står i fare for å miste
jobben.
– Det er svært viktig at vi kommer tidlig
inn i prosessen og ber både medlemmer
og tillitsvalgte å ringe oss for hjelp straks
de får kjennskap til nedbemannings
prosesser på sin arbeidsplass, sier Anders
Lindstrøm som er leder for Parats juridiske avdeling.
Han sier arbeidsgiverne har plikt til å
informere de tillitsvalgte om planlagte
og vedtatte nedbemanninger så raskt
som mulig.
– Arbeidsgiver er forpliktet til å gi de
tillitsvalgte alle relevante opplysninger
skriftlig, begrunnelsen for oppsigelser,
antallet arbeidstakere som kan bli berørt
og forslag til kriterier for utvelgelse av de
som eventuelt skal sies opp. Alt dette skal
drøftes med oss før tiltak iverksettes, men
det forutsettes at vi raskt blir kontaktet,
sier Lindstrøm.
Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen,
sier de allerede er engasjert i denne type
prosesser i store og flere små bedrifter.
– Vi har et apparat av forhandlere og
advokater som står klare til å besøke
de bedriftene som blir berørt for å gi
råd og støtte til alle de ansatte som
nå frykter for jobbene sine i tiden
fremover. Ved å komme tidlig inn i
prosessen bistår vi med en mer ryddig
nedbemanning, vi vurderer om omfanget
er reelt, om det finnes andre stillinger
i konsernet for de oppsagte og ser om
oppsigelsene er gyldige. Vi vil også delta
i forhandlingsmøter med det enkelte
berørte medlem, sier Svendsen.

Johnsgaard er inne på noe av det samme.
– Selv om arbeidstakerne ikke kan få
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Ny klimabok
Arbeidsledigheten stiger
Arbeidsledigheten i Norge steg til 4,5
prosent i juni, ifølge nye sesongjusterte
tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Om
lag 124 000 personer var arbeidsledige i
juni, viser de såkalte AKU-tallene som er
lagt frem. Fra perioden februar–april til
mai–juli har om lag 8000 flere personer
blitt ledige, noe som gir en økning på
0,3 prosentpoeng.

mellom 15 og 74 år er økningen på 0,1
prosentpoeng. Sjeføkonom Steinar Juel i
Nordea Markets mener ledighetstallene var
noe høyere enn ventet.
– Men det er ingen voldsom grunn til
å hoppe i stolen likevel. Tallene viser en
økning i antallet som søker jobb, og det
er fortsatt en viss økning i sysselsettingen,
sier han til Dagens Næringsliv.

Selv om flere personer er blitt ledige, har
antallet sysselsatte økt med 11 000 fra mars
til juni. Målt som andel av befolkningen

SSB påpeker at økningen i ledighetstallene
er innenfor feilmarginen, men at de er i
tråd med en stigende trend.

Søknad om
utdanningsstipend
En av medlemsfordelene i Parat er at du kan få
utdanningsstipend. Parats hovedstyre setter av
penger til stipend hvert år, og i år er det satt av
600 000 kroner. Første søknadsfrist er 1. oktober.
– Stipendordningen gir medlemmer som
tar ansvar for egen kompetanseutvikling
støtte til utdanningen. Parat dekker inntil 75 prosent av utgiftene, maksimalt
20 000 kroner per år, sier opplærings
ansvarlig i Parat Tove Løhne.
Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at de
ansatte får den opplæringen de trenger
i jobben sin. For de som søker til støtte
til utdanning som er relevant for den

jobben de har, er det et absolutt krav at
de først søker arbeidsgiver om støtte. Et
eventuelt avslag på slik støtte, må ligge
ved søknaden.
– Årsaken til dette er at arbeidsgivere
ikke skal kunne overlate ansvaret for
videreutdanning til Parat, sier Løhne.
Elektronisk søknadsskjema finner du på
parat.com og på «Min side».

I boken «Broen til framtiden» gir
ledere fra fagbevegelse, kirke, miljøog studentbevegelse, sammen med
eksperter på olje, juss, økonomi, landbruk og fiskeri, ulike perspektiver på
hvordan det kan være mulig å bygge et
fornybart Norge.
Andreas Ytterstad er
redaktør av boken
som er finansiert av 17
bidragsytere, deriblant
Parat, Fagforbundet,
Norsk tjenestemannslag (NTL), LO i Oslo,
Naturvernforbundet,
Framtiden i våre hender,
Greenpeace, Skaperverk og Bærekraft,
Concerned Scientists Norway, Natur
og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og For Velferdsstaten.

Arbeidstakere med
flere arbeidsgivere
Parat registrerer at flere
medlemmer har mer enn én
arbeidsgiver, og ber om at
alle arbeidsgivere blir registrert i medlemsregisteret.
For å få bistand uavhengig av arbeidsgiverforhold, må alle arbeidsgivere
man har være registrert i Parats
registre. Informasjon kan formidles
via «Min side» på parat.com eller på
e-post: medlem@parat.com.

Nær 500 000 har privat behandlingsforsikring
Gjennom arbeidsgiver er det nå 430 000 arbeidstakere som har behandlingsforsikring,
mens rundt 40 000 nordmenn har tegnet slik forsikring selv. Sett opp mot
antall sysselsatte i Norge er det dermed 18 prosent av de sysselsatte som har
behandlingsforsikring.
Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, skriver i en pressemelding at
behandlingsforsikring er et ansattegode som er med på å redusere sykefraværstiden og
ventetiden for ansatte som står i helsekø.
36 - 2015

Illustrasjon fra Finans Norge.

Foto: Norwegian.

Medlemsfordeler
Norwegian har
sagt opp hovedverneombud
Lars Stinessen er Parat-medlem og var hovedverneombud under vårens
pilotstreik i Norwegian. I slutten av juni fikk han sparken på grunn av
«uakseptabel opptreden». Advokat i Parat, Christen Horn Johannessen,
sier Norwegian begrunner oppsigelsen med at selskapet ikke har tillit
til ham på grunn av det de omtaler som «uakseptabel opptreden som
ansatt kaptein og i rollen som hovedverneombud».
Horn Johannessen sier Parat og Norwegian Pilot Union (NPU) står 100
prosent bak piloten og vil ta saken til retten.

Det er laget en fullstendig
oversikt over Parats
medlemsfordeler. Tilbudet
strekker seg fra juridisk
bistand i arbeidsforhold og
privatrettslig rådgivning, til
ulike rabattordninger.
Folderen «Medlemsfordeler
2015» finner du i elektronisk
versjon under «medlemsfordeler» på parat.com.

Parats regions utvalg (RU)
RU region Nord:
Leder: Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no
Johanne Hagerupsen, Høgskolen i Harstad
E-post: johanne.hagerupsen@hih.no
Øivind Østbø, Remiks
E-post: oivind.ostbo@remiks.no
Anne-Katrine Thomassen, Brønnøysundregistrene,
E-post: akt@brreg.no
Tor-Fredrik Olsen, Finnmark Fylkeskommune
E-post: tor.fredrik.olsen@ffk.no
RU region Midt:
Leder: Jannike Hanssen, Statens vegvesen
E-post: jannike.hanssen@vegvesen.no
Morten Mørch, NTNU
E-post: morten.morch@ntnu.no
Siri Finseth, Helse Nord-Trøndelag
E-post: siristinessen.finseth@helse-nordtrondelag.
no
Grete Kambuås, Boots apotek
E-post: gretkam@online.no
Marit Holstad Aarsæther, Høgskolen i Volda
E-post: maritaa@hivolda.no
RU region Øst:
Leder: Hilde Margrete Bjørklund, Cappelen Damm AS
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no
Bente Iren Tollefsen Moen - Statens Pensjonskasse,
E-post: bente.iren.moen@spk.no
Stein Grindheim - SAS Ground Handling
E-post: stein.grindheim@sas.no
Ronny Kjønsø - Asko Øst
E-post: ronny.kjonso@asko.no

Anja P. Ahlstrøm – NIBIO
E-post: Anja.Ahlstrom@nibio.no
RU region Vest:
Leder: Rune Skaar, Bergen kommune
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no
Vidar Alfei, NAV Økonomiteneste
E-post: vidar.alfei@nav.no
Hege Solbakken Sæbø, Stavanger Aftenblad AS
E-post: hege.solbakken.saebo@aftenbladet.no
Wibecke Søraas Onarheim, Gulating lagmannsrett
E-post: wibecke.soraas.onarheim@domstol.no
Gro Nondal Buvik, Sognekraft AS
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.no
RU region Sør: (IKKE OPPDATERT ETTER VALGET)
Leder, Paal Hermann Seivaag, NAV Kristiansand
E-post: paal.hermann.seivaag@nav.no
Mari-Ann Bakkelund, Kongsberg kommune
E-post: Mariann.bakkelund@
kongsberg.kommune.no
Nina Ødegård, Høgskolen i Buskerud
E-post: nina.odegard@hibu.no
Mona Steffensen, Byggmakker
E-post: mona.steffensen@eftevaag.no
Alrek Vedeler, Tønsbergs Blad
E-post: vedeler@yahoo.no
Sairan Palani
E-post: palanisairan@gmail.com
(observatør fra Farmasiforbundet)
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Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Alexander Iversen,
Forhandler

Vetle W. Rasmussen,
Advokat

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.
Advokat

Katrine Andresen Roald
Advokat

Bjørn Are Sæther
Rådgiver

Lene Liknes Hansen
Advokat

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

Lønnskrav
Jeg jobber i staten og har fått mange
nye arbeidsoppgaver som etter min
mening gjør det aktuelt å levere inn krav
om økt lønn etter hovedtariffavtalens
bestemmelser (2.3.4, 1a.). Arbeidsgiver
sier at jeg må vente til neste år, fordi det
var forhandlinger om andre krav etter
denne bestemmelsen tidligere i år. Kan
han gjøre det?
Jonas
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Svar: Ja, i utgangspunktet kan han det.
Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene
kan avtale at denne typen forhandlinger kan
avgrenses til én eller to ganger per år. Du
kan fremme kravet nå, men hvis dere har
avtalt å bare forhandle en gang i året, må
du vente til neste avtalte forhandling. At du
fremmer et krav som ikke blir forhandlet nå,
er ikke til hinder for at du kan fremme krav
i 2.3.3-forhandlinger i mellomtiden.
Alexander

Regler ved nedbemanning
Ved nedbemanning snakkes det ofte om
sosiale forhold og at ansatte med den
korteste ansienniteten likevel ikke blir
oppsagt. Hva slags forhold er det egentlig
her snakk om?
Trygve
Svar: Ettersom arbeidsmiljøloven fastsetter
at det skal foretas en interesseavveining
mellom arbeidsgivers fordel og arbeidstakers

ulempe ved oppsigelse, plikter arbeidsgiver
å vurdere konsekvensen for den enkelte
ansatte. Dette er grunnlaget for hvorfor
arbeidsgiver skal vurdere de sosiale
forholdene ved en oppsigelse.
Med sosiale forhold menes forhold som
gjør det vanskeligere for deg enn for
kollegaene dine å miste jobben. Gjeldsbyrde,
aleneforsørgeransvar, spesielle familieforhold
eller at ektefellen nylig har mistet sitt arbeid,
er her relevant. Hvis alle ansatte er like
vanskelig stilt, er det ikke grunnlag for å
legge vekt på det. De fleste av oss har jo blant
annet en god del gjeld. Det kan også være
tale om forhold som gjør det vanskeligere for
deg å få ny jobb. Herunder lite utdannelse,
en veldig spesifikk kompetanse som ikke
ellers er etterspurt, helsemessige forhold eller
begrensede språkkunnskaper.
Vetle
Ferieavvikling
Jeg har bedt om å benytte min siste
ferieuke i høstferien, men har fått avslag.
Nå sier arbeidsgiver at jeg ikke kan
overføre denne ferien til neste år, men må
ta den ut senere i høst. Det har jeg ikke
lyst til. Har man ikke krav på å overføre
to uker ferie?
Annette
Svar: Arbeidsgiver skal drøfte ferien med
deg, og skal gi beskjed om når du har rett
på ferie to måneder i forveien. Dersom du
først får beskjed om at du ikke kan få ferie i
høstferien nå, vil jeg anbefale at du ber den
tillitsvalgte ta opp dette med arbeidsgiver.
Fristen for arbeidsgiver er imidlertid kun en
ordensregel, og du har ikke rett til å avvikle
ferien i høstferien.
Overføring av ferie skjer først dersom det
er avtalt med arbeidsgiver, eller dersom
arbeidsgiver ikke har pålagt deg å ta ferie.
I ditt tilfelle fremstår det imidlertid som
om arbeidsgiver vil fastsette en uke i løpet
av høsten, dersom du ikke selv velger en.
Plassering av denne uken må imidlertid
drøftes med deg.
Katrine

Fast ansettelse
Jeg har vært ansatt som vikar i en
virksomhet siden 1. mai 2012, altså i over
tre år nå. Er jeg da å anse som fast ansatt i
virksomheten? Jeg mener det er noen nye
regler om dette.
Ida
Svar: Midlertidig ansattes rett til fast
ansettelse reguleres i arbeidsmiljøloven
paragraf 14-9 (6). Du opplyser at du er
vikar, og jeg legger da til grunn at du utøver
arbeid i stedet for en annen eller andre slik
det er beskrevet i arbeidsmiljøloven.
Det er riktig at det er kommet nye regler
på dette området. Etter de tidligere reglene
var det slik at en vikar var å anse som fast
ansatt etter å ha vært sammenhengende
ansatt i virksomheten i mer enn fire år. Etter
endringene i arbeidsmiljøloven er det nå slik
at vikarer som har vært sammenhengende
ansatt i virksomheten i mer enn tre år, er å
anse som fast ansatte.
Dette er imidlertid regulert i en egen
endringslov, og den nye treårsregelen
gjelder kun arbeidsavtaler som er inngått
etter at loven trådte i kraft 1. juli 2015.
Treårsregelen vil derfor ikke gjelde deg som
har en løpende avtale inngått i mai 2012.
Lene

bevisbyrden for at det ikke er sykdommen
som er den reelle begrunnelsen for
oppsigelsen. Arbeidsgiver må derfor kunne
dokumentere en saklig utvelgelsesprosess,
og at oppsigelsen er saklig begrunnet i
virksomhetenes behov.
Anders
Videreutdanning og lønn
Jeg har nylig fullført en videreutdanning
som jeg har god bruk for i min jobb i
kommunen. Utdanningen tok jeg ved
siden av full jobb. Har jeg krav på høyere
lønn, og i tilfelle hvordan går jeg frem?
Nora
Svar: I hovedtariffavtalen for kommunal
sektor er det en forhandlingsbestemmelse
om kompetanse som man kan benytte i
slike tilfeller. Dersom utdanningen din
er relevant for din nåværende stilling i
kommunen, kan du kreve forhandlinger
etter denne bestemmelsen. Blir dere ikke
enige, er det arbeidsgivers siste tilbud som
gjelder. Avgjørelsen kan ikke ankes eller
tvistebehandles. Rent praktisk må du ta
kontakt med din lokale Parat-tillitsvalgt
som vil kreve forhandlinger på dine vegne.
Bjørn Are

Sykemelding og nedbemanning
Jeg jobber i en bedrift som i løpet av
høsten skal nedbemanne kraftig. Det
kommer dels til å skje ved at ansatte
kan søke sluttpakker, og deretter ved
oppsigelser dersom ikke mange nok tar
sluttpakke. Jeg har vært sykemeldt i en
lengre periode, og lurer på om jeg kan bli
sagt opp når jeg er sykemeldt?
Tobias
Svar: Arbeidsmiljøloven paragraf 15-8
har et absolutt vern mot oppsigelse som er
begrunnet i sykdom de første tolv månedene
etter at du ble sykemeldt. En sykemeldt
arbeidstaker kan likevel bli sagt opp dersom
grunnlaget for oppsigelsen er bortfall av
arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver har imidlertid
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PARAT KRYSSORD

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.3 – 2015 var: «PARAT ØNSKER ALLE SOL, SOMMER OG TID»
De tre heldige vinnerne er: May-Britt Skjelbred, Skage, Johannes Nymo, Oslo, Sven Farnes, Tønsberg.
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 4/2015»
Premie: CEMO Tranchè sett for den perfekte kokk. Leveres i gave-eske som
inneholder stor kjøkkengaffel og kniv i tillegg til kokebok og krydder (se foto).
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Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 9. november 2015.

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

Navn:...................................................................................................................................
Adresse:..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................

PARAT HJERNETRIM

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

Lett

Middels

Ekspert

KRYSS OG TVERS:
Hvilket ord står IKKE i diagrammet?
Det ordet er oppgavens løsning.
ALMERIA
ARNHEM
BIRMINGHAM
BISCAGLIA
BOLTON
BOR≈S
BRINDISI
CASERTA
CORATO
DOVER
EISLEBEN
FORMIA
HAMBURG
HILVERSUM

HULL
KOUVOLA
LEEDS
LIVERPOOL
LONDON
MANTOVA
MARIBOR
MILANO
MURMANSK
NANTES
NAPOLI
ROSTOV
SASSARI
SPOLETO

SWANSEA
TETOVO
TORINO
TREDEGAR
TRELLEBORG

ANAGRAMKRYSS:

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

Parats treningsside med hjernetrim

Sender du oss løsningen på alle oppgavene på denne
siden, er du med i trekningen av et Elvang INCA pledd
av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent fåreull og 10
prosent mikrofiber. Målene er 130x200 centimeter.
Frist for å sende inn løsningen er 9. november 2015.
Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen til
redaksjonen, enten på e-post til trygve.bergsland@parat.com,
eller ordinær post til: Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo.
Husk å merke e-posten/konvolutten «Hjernetrim 4/2015».
Vinneren av hjernetrim i 3/2015 er Kari Nordland, Trysil.
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LEDER

Omstilling og nye satsningsområder
I dag er det forunderlig å tenke tilbake på hvordan Norge har
forholdt seg til den situasjonen som har herjet verdensøkonomien
siden finanskrisen i 2008. Som vi husker ble den verste stormen
ridd av med daværende regjerings motkonjunkturpolitkk. Siden
den gang har Norge vært i en modus hvor vi har sett på oss selv
som annerledeslandet, der folk flest ikke har måttet kjenne på
den økonomiske krisen som herjet i andre land. Vi oppfattet
kanskje oss selv som beskyttet mot nedgangen fordi vi har olje
og gass, og verden i overskuelig fremtid har behov for dette for å
dekke sitt umettelige energibehov.
I dag vet vi at slik er det ikke. I dag kjenner også Norge på de
økonomiske nedgangstidene med hurtig økende arbeidsledighet
og en svak krone som gjør at prisene på forbruksvarer øker
samtidig som lønnsveksten vil være lav. Situasjonen kommer
som en følge av strukturelle forhold i verdens oljeøkonomi
som gjør at den en gang så verdifulle oljen ikke lenger gir den
avkastningen vi har vent oss til.
Har vi nå en økonomisk krise? Regjeringen fastholder
hardnakket at dette ikke er en krise. De omtaler det som et
nødvendig skifte fra oljedrevet økonomi til en økonomi drevet
av noe annet. Hva dette andre er, er foreløpig ganske uklart.
Det er mulig å være både enig og uenig med regjeringen. Vi
kan si at Norge nå gjennomgår en økonomisk krise. Ikke
nødvendigvis som en følge av ledighet, svak krone og prisvekst,
selv om dette rammer mange hardt. Men en krise fordi Norge
ikke har klart å forberede seg på noe som før eller siden måtte
komme, og ikke er forberedt når grunnlaget for oljeøkonomien
nå har blitt veldig svak.

Vi er enig med regjeringen i behovet for omstilling. Hva gjør
så regjeringen for å stimulere til det? Selv om deres mantra så
langt har vært at vi ikke står overfor en krise, må politikken og
tiltakene være ekstraordinære. De må også ha en formening om
hva dette skiftet skal være. Det er nødvendig for å vite noe om
hvilken kompetanse vi skal satse på fremover gjennom opplæring
og etter- og videreutdanning.
Helse- og omsorgsteknologi kan være et satsningsområde.
Er det én ting vi vet med ganske stor sikkerhet, er det at
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Et annet satsningsområde burde være
fornybar energi. Verdens behov for
energi er uuttømmelig samtidig som
tilgangen i altfor stor grad er begrenset
til fossile energikilder. Dette misforholdet står seg ikke inn i fremtiden dersom
klimamålene skal nås. Noe verdens
forbrukere sannsynligvis vil kreve
skjer når vi i stadig økende grad
rammes av klimaendringer som
skyldes menneskelige utslipp.
Fornybare energikilder må dermed videre- og nyutvikles.
Regjeringen skal ikke nødvendigvis drive frem skiftet, men
de må legge til rette for det.
Det må skje gjennom tiltak
til blant annet opplæring og
videreutdanning av folk med
oljerelatert kunnskap og kompetanse. I tillegg må regjeringen gjøre det enklest mulig for
de som er hardest rammet av
dagens situasjon til å omstille seg.
Om regjeringen tar inn over seg situasjonen og ansvaret for å legge forholdene
til rette for at skiftet kan skje, får vi det
første svaret på i forslaget til statsbudsjett
for 2016.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

Foto: Trygve Bergsland

Det Norge nå opplever er ikke noe nytt sett i et historisk perspektiv. Det er nok mer vanlig enn uvanlig at omstilling av både virksomheter og nasjonale økonomier ikke skjer før det er nødvendig.
Det er overveiende sannsynlig at også Norge nå har kommet til
dette punktet der vi må omstille oss, selv om olje og gass også i
overskuelig fremtid vil være viktige eksportvarer for landet.

befolkningsveksten i verden vil være enorm. Mange av disse
menneskene vil leve lenger enn de gjør i dag som følge av bedre
levekår for mange. Samtidig vil stadig flere ha behov for pleie
og omsorg. Sannsynligvis i et omfang menneskelige hender ikke
vil være i stand til å levere for å tilfredsstille behovet. Med andre
ord vil etterspørselen etter helse- og omsorgsteknologi som kan
avlaste det menneskelige arbeidskraftbehovet innenfor denne
sektoren sannsynligvis bli formidabel og være et satsningsområde
som kan utvikles her i landet.

Pro13_0013 Kundeutbytte/06.15

Nå betaler Gjensidige
ut kundeutbytte igjen!
I syv av de siste åtte årene har du som har vært kunde hos oss fått
kundeutbytte. I år får du 12,9 % av det du betalte for de individuelle
forsikringene i fjor. Pensjonsprodukter gir ikke utbytte.
Logg deg inn på gjensidige.no/ys, og se hva utbyttet blir i år.
Dersom du ennå ikke er kunde; gå inn på
gjensidige.no/kundeutbytte og se hva du ville fått hvis du
hadde vært kunde. Bli kunde nå, så er du med neste gang!

Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

YS-medlemskapet ga Ole Marius
YS-medlemskapet
Marius gullrente
gullrente

Gjensidige.
– Til sammen sparer jeg flere tusen kroner hvert år. En del skal jeg putte
i banken, resten går til hobbyen min, som er å reise, smiler Ole Marius.
– Til sammen sparer jeg flere tusen kroner hvert år. En del skal jeg putte
i banken, resten går til hobbyen min, som er å reise, smiler Ole Marius.
Gode medlemsfordeler
YS har forhandlet frem en svært god avtale med Gjensidige Bank. Den
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Ole Marius anbefaler andre YS-medlemmer å gjøre seg kjent med
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Ole Marius anbefaler andre YS-medlemmer å gjøre seg kjent med
fordelene
– For mini Gjensidige.
del er det viktig at Gjensidige fremstår som et fremoverlent
selskap med hensyn til både priser, brukervennlige tjenester og
kundeservice.
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kundeservice. Jeg setter pris på å ha en kunderådgiver som alltid er
tilgjengelig og gir gode råd med utgangspunkt i min livssituasjon.
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Marius YS-fordelene
Sætrevik (32) ifra
Bergen. sier
gjennom
Gjensidige,
Ole Marius Sætrevik (32) fra Bergen.

Priseksempel boliglån inntil
50
% av verdigrunnlag
Priseksempel
boliglån inntil

50 % av verdigrunnlag
Eff. rente 2,32 %, 2 mill.
o/25
år, totalt:
Eff. rente
2,322.631,824,%, 2 mill.
(Pris for nye lån per 04.09.2015.
o/25 år, totalt: 2.631,824,Vilkårene kan bli endret.)
(Pris for nye lån per 04.09.2015.
Gjelder for YS-medlemmer som
Vilkårene kan bli endret.)
bruker Gjensidige Bank aktivt.
Gjelder for YS-medlemmer som
bruker Gjensidige Bank aktivt.

Foto: Linn Kristin Løvaas
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