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Piloter som streiker
Parat har mange luftfartsansatte som medlemmer og får mye oppmerksomhet når det er konflikt
mellom ansatte og ledelsen. Vi har sett det i Norwegian, der både kabinansatte og piloter ved flere
anledninger har vært uenige med ledelsen i selskapet. Nå sist var det SAS-pilotene som streiket med
to mann i tre dager.

Det er nok slik at enkelte, spesielt blant
pilotene som har vært lenge i bedriften,
har en høy lønn, sammenlignet med
andre norske arbeidstakere, og noen av
disse har også akseptable arbeidsforhold.
Sannheten er samtidig at svært mange
unge og nyutdannede ikke har spesielt
høy lønn. Kabinansatte ligger i hovedsak
under snittet for en industriarbeider i
Norge, og en ung pilot ligger omtrent på
snittet til den samme industriarbeideren.
Så langt er det lite å klage for.

Utgis av: Parat
- en arbeidstakerorganisasjon i YS
Parat,
Boks 9029 Grønland,
0133 OSLO

Problemet starter når vi skal sammenligne
arbeidsforholdene med den samme
industriarbeideren: Luftfartsansatte er
unntatt fra arbeidsmiljøloven, og mange
jobber vesentlig flere sammenhengende
timer hver uke. Mange (de fleste) har
ingen kontroll over egen fritid – 60
prosent av SAS-pilotene kan selv
disponere tre dager i måneden, alle
de andre dagene i måneden (inklusive
helger og helligdager) disponeres fritt av
arbeidsgiver. Arbeidsplanene legges av
arbeidsgiver måned for måned, og de tre
fridagene man selv disponerer, blir ikke
tildelt mer enn 14 dager i forkant.
Vi registrerer også at den måten enkelte
arbeidsgivere i norsk luftfart velger å
organisere seg på, adopteres av andre
norske arbeidsgivere. Et aktuelt eksempel
er tilknytning til reell arbeidsgiver, kontra
innleie fra et tilfeldig bemanningsbyrå.
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Det er ikke vanskelig å forstå at arbeids
givere ønsker stor fleksibilitet, men
det er samtidig like lett å forstå at ikke
alle arbeidstakere ønsker den samme
usikkerheten. Usikkerhet knyttet til når
du skal jobbe, hvor lenge du skal være
på jobb, og om du i det hele tatt har en
jobb å gå til i tiden fremover. Økende
grad av outsourcing, automatisering og
robotisering kan føre til at det som nå
skjer i norsk luftfart, snart vil berøre deg
og din arbeidsplass.

52

Andre grupper i Parat, sammen med
samfunnet for øvrig, stiller spørsmålet
om ikke dette er grådige, høytlønnede
og privilegerte grupper som hele tiden
krever mer. Bør ikke disse luftfartsansatte
med sine millionlønninger og glamorøse
jobber vi andre bare kan misunne, være
litt stille og holde fred?

Trykksak

Dette produktet er trykket etter svært
strenge miljøkrav og er svanemerket,
CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
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Utfordringer knyttet
til hjemmekontor

Lovlig
kvelds
arbeid

Dagens teknologi gjør det enklere å jobbe
utenfor et fast arbeidssted. Spørsmålene
er om du har rett på hjemmekontor,
hvilke krav som stilles, og hva eventuelle
konsekvenser av en slik avtale er.

Med arbeidsmiljøloven
i hånd kan du nå avtale
med arbeidsgiver å jobbe
på kvelden, hvis du
ønsker det selv. Det har
hittil ikke vært lov uten
avtalefestet turnus.
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Tusenvis faller ut
av arbeidsmarkedet
Anders Haug. Foto: Lill Fischer

8

Robotisering og
automatisering
uten målbar effekt

Debatten om ledighet handler stadig
mer om dem som melder seg ut av
arbeidsmarkedet. Det mest skremmende
er at mange arbeidstakere og jobbsøkere
fra midten av 20-årene til midten av
40-årene faller fra.

Selvbetjeningsløsninger gjør
det vanskelig å måle produktivitetsvekst. For hvordan måles
verdien av tiden vi bruker på
selvbetjente løsninger?

32

En mediebransje
i endring

16

Mediebransjen endres raskt,
papirutgavene av aviser og blader synker
i opplag, og stadig mer av innhold og
annonsering foregår digitalt. Dette får
konsekvenser for Parats-medlemmer.
2017 - 3

SMÅSTOFF

45 prosent er villige til å kutte i sykelønnen
Nesten halvparten av de spurte i en ny undersøkelse sier de er villige til å kutte i sykelønnen.
Like mange mener Norge har råd til å beholde dagens ordning, ifølge Dagbladet som har bestilt
undersøkelsen fra Ipsos MMI.
Den eneste aldersgruppen der det er klart flertall for å kutte i dagens sykelønnsrefusjon, er de over
60 år. Ellers er det en svak overvekt i alle aldersgrupper for å beholde ordningen der arbeidsgiver
dekker de første 16 dagene, mens staten gir full refusjon deretter. @NTB

Nesten én av ti mellom 18 og 67 får uføretrygd
I juni i år var det i alt 321 800 mottakere av uføretrygd her i landet.
Det tilsvarer en andel på 9,6 prosent av befolkningen i alderen 18 til
67 år. Andelen uføre kvinner i befolkningen var på 11,4 prosent,
mens tilsvarende andel for menn var 7,8 prosent.
Østfold har høyest andel uføre med 13,8 prosent, mens Oslo har
lavest andel med 5,3 prosent. Mens det er en langsiktig trend at
det blir flere unge, blir det færre eldre uføretrygdede. @NTB

Sysselsetting
viktigere enn
ledighet

Flere pensjonister
i fagbevegelsen

Én av tre jobber ved
siden av studiene

LO har nå over 917 000 medlemmer, og
Akademikerne, YS og Unio noterer til
stadighet nye medlemsrekorder. Men samtidig
som norsk fagbevegelse får flere medlemmer,
faller andelen som er yrkesaktive.

I fjor hadde én av tre heltidsstudenter
i Norge betalt arbeid gjennom hele
studieåret. Det å jobbe noen timer i
uken har lite å si for tiden brukt på
studier, viser tall fra den europeiske
studentundersøkelsen Eurostudent.

Færre menn «i sin beste
alder» deltar i arbeidsstyrken.
Siden 1972 har sysselsettingen falt med ti prosentpoeng
blant menn i alderen 25–54.
– Det er ikke fraværet av
arbeidssøkere som sikrer
velferden, men deltakelsen i
arbeidslivet, sier arbeidslivs
forsker Simen Markussen ved
Frischsenteret til Aftenposten.

Ifølge statistikken bruker studentene som
ikke jobber, og studentene som jobber 1–5
eller 6–10 timer i uken, omtrent like mye
tid på studier. Over 20 prosent av student
ene i Norge
jobber 11
timer i
uken eller
mer. @NTB

Forskeren peker på effektivisering, teknologi og økte
kompetansekrav som årsaker
til det økende utenforskapet.
– Dette handler om lange,
tunge utviklingstrekk, som
delvis skjer uavhengig av
konjunkturer og av hvilken
regjering som sitter, sier han.
@NTB

I 2005 var i alt 74,3 prosent
av alle medlemmer i fagbevegelsen yrkesaktive. I 2017
var andelen nede i
68,2 prosent, skriver
Klassekampen. Fra 2005
til 2017 økte de fire faglige hovedorganisasjonene
sitt samlede medlemstall
fra 1,4 millioner til 1,68
millioner. @NTB

Pris til Pøbelprosjektet
Grunnleggerne av Pøbelprosjektet, Eddie Eidsvåg og Arne Husjord, er tildelt
Jonas-prisen for å ha bidratt til et romsligere og mer tolerant samfunn.
Institutt for spesialpedagogikk deler ut Jonas-prisen, som er oppkalt etter
hovedpersonen i Jens Bjørneboes roman med samme navn. Pøbelprosjektet
ble startet i Stavanger i 1997, men finnes nå også på Sørlandet og Østlandet. Det
retter seg mot ungdom mellom 16 og 25 som har falt ut av skole og arbeidsliv. @NTB
Eddie Eidsvåg og Arne Husjord. Foto: UiO.
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Fire av ti tror maskiner kan
overta jobben deres
Rekordmange
midlertidig
ansatte i Tyskland
Flere tyskere enn noensinne
er midlertidig ansatt. 993 000
personer var ved utgangen av 2016
midlertidig ansatt i Tyskland,
opplyser landets regjering. Antall
midlertidig ansatte er dermed
rekordhøyt og steg 4,4 prosent fra
2015. Økningen har vært på 16,4
prosent når man går tilbake til 2013,
og tredoblet siden 2003. @NTB

39 prosent av de spurte i YS Arbeidslivsbarometer
tror roboter kan overta hele eller deler av jobben
deres. 57 prosent ser ikke for seg at de kan erstattes
av en maskin, mot 68 prosent for et år siden.
Mange har en helt berettiget frykt for at jobbene
deres forsvinner i fremtiden, mener direktør Arild
Henrik Steen ved
Arbeidsforsknings
instituttet (AFI).
Arbeidslivsbarometeret er utarbeidet
av instituttet ved
Høgskolen i Oslo og
Akershus på oppdrag fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. @NTB

Taper milliarder på feildisponert arbeidskraft
Tusenvis av innvandrere jobber i lavlønnsyrker de er overkvalifiserte for. Det koster Norge
fem til seks milliarder kroner hvert år, ifølge Aftenposten. Nesten hver
femte innvandrer har høyere utdanning, det vil si universitets- eller
høgskoleutdanning, ifølge SSB.
Samtidig viser en undersøkelse gjort for Inkluderingsutvalget at tapet
ved overkvalifisering er beregnet til to millioner kroner per person i løpet
av en tiårsperiode. Dette utgjør over fem milliarder kroner årlig for de
28 000 innvandrerne som regnes som overkvalifisert arbeidskraft. @NTB

Unge følger
foreldrene,
men mener de
velger selv
Barn og unge sier at det er
egne interesser og evner som er
avgjørende for deres fremtidsplaner. De aller fleste opplever
ikke foreldrenes yrke eller
utdanning som viktig i denne
sammenhengen, men forskning
viser at det er foreldrenes sosioøkonomiske status som i aller
størst grad påvirker barnas
fremtid. Det fremgår av en
landsrepresentativ undersøkelse
fra Sentio på oppdrag fra
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). @NTB

Åtte av ti bønder har annen inntekt
Flere enn åtte av ti bønder har inntekter utenom direkte landbruksvirksomhet. Nesten halvparten skulle ønske de
kunne konsentrert seg om gårdsdriften.
73 prosent av bøndene har inntekt fra en helt annen virksomhet enn landbruk, mens to tredeler har
inntekter fra binæringer knyttet til gårdsdriften, viser en undersøkelse fra Agri Analyse. 44 prosent
av dem som har tilleggsinntekt fra annen virksomhet, skulle ønske at de kunne konsentrere seg om
gårdsdriften, mens 39 prosent oppgir at de trives med flere inntektskilder. @NTB

Folk fra Sogn og Fjordane arbeider lengst
Folk fra Sogn og Fjordane står lengst i arbeidslivet, viser nye tall fra NAV. De jobber i gjennomsnitt
13,3 år etter fylte 50 år, noe som gir en relativt klar førsteplass mellom fylkene i landet, til tross for at
befolkningen i fylket har lavere utdanning enn landsgjennomsnittet for aldersgruppen.
Bedre helse og gradvis høyere utdanningsnivå hos dem som passerer 50 år,
vil trolig bidra til enda høyere tall i årene fremover. @NTB
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Flere velger klima foran olje
Flere nordmenn sier de er villige til å begrense oljevirksomheten for å verne miljøet.
Ifølge en ny meningsmåling utført av Ipsos for Dagbladet ble deltakerne spurt om
de er villige til å begrense norsk oljevirksomhet for å begrense utslipp. Av de 1002
spurte var 44 prosent for, 42 prosent imot, mens 15 prosent svarte «vet ikke».
Blant dem som er for miljøvern, er 52 prosent kvinner og 36 prosent menn, mens
prosentandelen for dem som er imot begrensing av oljevirksomheten, er 54 prosent
menn og 29 prosent kvinner. @NTB

Regjeringen vil opprette
nytt seriøsitetsregister

Lav organisasjonsgrad
YS, LO, Unio og Akademikerne har gått
sammen om et felles prosjekt for å få flere
til å organisere seg.
– Mange tror godene de har, er selvsagte
eller skyldes ledernes snillhet, sier YS-leder
Jorunn Berland til avisen Klassekampen.
Frem til starten av 1990-tallet steg antall
yrkesaktive medlemmer i fagbevegelsen.
Så gikk organisasjonsgraden ned. I 2008
lå den under 50 prosent. Siden har den
bare fortsatt å synke. Nå vil YS, LO, Unio
og Akademikerne ta felles grep for å snu
utviklingen.
Kilde: ys.no

Seriøsitetsregisteret skal gi underleverandører
og foretak i ROT-markedet (rehabilitering,
ombygging og tiltak) mulighet til å vise at de er
seriøse.
– Formålet er å gjøre det enklere for
innbyggerne å velge seriøse selskaper når
man skal pusse opp eller bygge. Det skal være
trygt å velge håndverkere når
man skal pusse opp eller få
andre håndverkertjenester
hjemme, sier kommunal- og
moderniseringsminister Jan
Tore Sanner.
Både privat
personer, foretak og
myndigheter skal
kunne søke i seriøsitetsregisteret.
Kilde: regjeringen.no

Lange ventetider på omsorgstjenester
Innbyggerne i store kommuner må vente klart lenger på omsorgstjenester enn dem bosatt i små.
Ventetiden er særlig lang for plass på institusjon.
I alt blir 50 prosent av alle innvilgede søknader om
langtidsopphold i institusjon (sykehjem) iverksatt i
løpet av 15 dager fra søknaden er registrert. Det er
betydelige forskjeller mellom små og store kommuner.
I kommuner med færre enn 5 000 innbyggere får åtte
av ti sykehjemsplass innen 15 dager. I kommunene
med 50 000 eller flere innbyggere er tallet fire av ti.
Kilde: ssb.no
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Nulltoleranse
mot mobbing
lovfestes
Nye regler om skolemiljø
vedtatt av Stortinget i juni
trådte i kraft 1. august.
Den nye loven sikrer nulltoleranse mot mobbing og
en tydelig og handlings
rettet aktivitetsplikt.
Med denne regelendringen
vil barn og foreldre få
et skikkelig sikkerhets
nett dersom skolen ikke
følger opp mobbesaker,
gjennom at fylkesmannen
blir førsteinstans for klager
fra elever og foreldre.
Ordningen skal være
enklere, raskere, mer
brukerorientert og mer
effektiv enn i dag.
Kilde: regjeringen.no
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Europeisk klageportal
Nå blir det enklere for norske forbrukere å klage på
varer og tjenester som er bestilt på nett. Gjennom
en ny nettportal kan nordmenn nå klage på
næringsdrivende i andre europeiske land.
Klageportalen kan benyttes for klager på varer
og tjenester kjøpt på nett fra EØS- og
EU-land. Forbrukeren registrerer
klagen, og nettjenesten finner det riktige
klageorganet i det aktuelle landet.
Deretter foregår all kommunikasjon
og saksbehandling over nett – og
det hele skjer på norsk. Mer
på forbrukereuropa.no

Kilde: regjeringen.no

Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert
Anne Grethe Solberg

Kjønnsbalanse i ledelse

Debatten om hvordan få til kjønnsbalanse i
næringslivet er aktuell, og mange mener mye
om hvorfor vi bør ha kjønnsbalanse og hvorfor vi ikke har det. I boken «Kjønnsbalanse i
ledelse» tar forfatteren for seg hva som er forskjellen på kjønnsmangfold og kjønnsbalanse,
og hvordan kvinner og menn er like og ulike
som ledere. Boken bør kunne gi et faglig
grunnlag for å ta stilling i den politisk ladete debatten.
Cappelen Damm

Bistand til utdanning virker
Norge har trappet kraftig opp
bistanden til utdanning. En ny rapport
fra Norad viser gode resultater av
satsingen fra 2013 til 2016.
– Utdanning er
helt avgjørende
for å skape utvikling
og
bekjempe fattigdom. Vi har
nådd målet
om å doble bistanden, fra 1,7 til 3,4 milliarder
kroner, til utdanning i denne stortingsperioden, sier
utenriksminister Børge Brende.

Kilde: regjeringen.no

Flere går i barnehagen
Nesten 283 000 barn har nå plass i barnehage.
Av alle barn i alderen 1−5 år har 91 prosent nå
barnehageplass, nesten en femdobling siden 1980. Av
de eldste barna (3−5 år) har nesten alle
(97 prosent) barnehageplass.
For de yngste barna sank
dekningsgraden noen år
fra 1999 da kontantstøtten
ble innført, men har senere
økt til drøyt 80 prosent.
De senere årene har det
vært en markert nedgang
i antallet barn som mottar
kontantstøtte, fra 86 700 i
2000 til 27 700 i 2011.

Kilde: ssb.no

Fanny Duckert og Kim Edgar Karlsen

I medienes søkelys
Eksponering, stress og mestring
Boken kan være aktuell for organisasjoner og
enkeltpersoner som risikerer å bli hengt ut i
mediene. For enkelte kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse.
Boken er et resultat av et forskningsprosjekt
ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
og skal gi innsikt i dem som er berørt, og deres opplevelse av eksponering, stress og mestring i møtene med journalistene, oppslagene
og omgivelsene rundt. Hvilke mekanismer og reaksjoner mobiliseres? Hvordan påvirkes ulike livsarenaer? Når blir medieomtalen en
så sterk påkjenning at liv og helse trues? Boken gir også medieråd og
veiledning i hvordan hjelpe personer som har vært utsatt for negativ
medieeksponering.
Gyldendal forlag

Jan Erik Grindheim, Knut Heidar og Kaare Strøm

Norsk politikk

Boken forsøker å gi grunnleggende innsikt i
hvordan det norske politiske systemet er bygget opp, og hvordan det fungerer. Den setter
dagens system inn i et historisk perspektiv samtidig som den sammenligner det norske demokratiet med hvordan demokratier organiseres i
andre land.
Boken er delt i tre, der del én beskriver den
historiske utviklingen av det norske demokratiet. Del to tar for seg de politiske og rettsstatlige institusjonene og
den parlamentariske styringskjeden. Del tre er konsentrert om politiske aktører og prosesser, med spesiell vekt på stridsspørsmål i norsk
politikk, de politiske partiene og valg og velgere.
Universitetsforlaget
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Lovendring åpner for kveldsarbeid

Fleksibiliteten vant
Med arbeidsmiljøloven i hånd kan du nå avtale med arbeidsgiver å jobbe på kvelden, hvis du
ønsker det selv. Det har hittil ikke vært lov uten avtalefestet turnus. – En positiv nyhet for oss
småbarnsforeldre, sier tobarnsfar og IT-arkitekt Anders Haug.
Av: Johnny Gimmestad

– Lovendringen er bra, og det er godt
for begge parter å komme innenfor
lovverket med arbeid som allerede skjer
på kveldstid, sier Vegard Einan, nestleder
i Parat.

arbeidstakers initiativ, så beskytter den jo
også mot press fra arbeidsgiver om å jobbe
mer enn man har mulighet for. Uten at
det har vært noe problem i mitt tilfelle,
understreker Anders Haug.

Haug sier det er positivt for småbarns
foreldre å ha mulighet til å inngå en slik
avtale med arbeidsgiver om kveldsarbeid
mellom klokken 21.00 og 23.00.
– Det lønner seg for oss som er i denne
fasen av livet å kunne jobbe fleksibelt.
Ikke minst hvis du i perioder både må
levere og hente i barnehage. Da rekker du
ikke å jobbe full dag. Derfor er det fint å
kunne ta igjen det tapte på kvelden. Og
med denne lovendringen har du også noe
å slå i bordet med, hvis arbeidsgiver skulle
være motvillig, sier han.

Dette er den nye loven
Endringen av arbeidsmiljøloven ble
vedtatt av Stortinget 1. juni og gjelder fra
1. juli. Den sentrale endringen består av
følgende:
«Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå
skriftlig avtale om at arbeidstaker, på eget
initiativ, kan utføre arbeid mellom kl.
21.00 og kl. 23.00.»

Dagen strekker ikke til
Det sier Anders Haug, IT-arkitekt i
finansforetaket KLP og far til to små.
Med arbeidsplass midt i Oslo og bosted
litt utenfor bygrensen strekker ikke
dagene alltid til for både familiære
oppgaver og full jobb. Samtidig varierer
arbeidsmengden hans mye i en stilling
preget av prosjektarbeid – og hvor kravet
til arbeidsinnsats gjerne topper seg frem
mot deadline på det enkelte prosjekt.
– Selv om jeg har en fleksibel arbeidsgiver,
og har gode muligheter til å styre min
egen arbeidsdag selv, så er det greit å få
all arbeidstid inn i faste rammer, slik at
det er orden på forholdene. Og ettersom
loven forutsetter at inngåelse skjer på
8 - 2017

og medansatte kan gjøre at noen opplever
at de ikke har en reell avtalefrihet, men
føler seg presset til å inngå avtaler mellom
klokken 21.00 og kl.23.00». Dette kan
medføre negative helsebelastninger,
påpekes det i lovforslaget, som derfor
understreker at adgangen til å inngå
avtaler om kveldsarbeid «må innrettes slik
at arbeid faktisk skjer etter arbeidstakers
eget ønske og initiativ».

En ønsket mulighet
– Ble loven slik Parat hadde ønsket, eller
er det mangler eller formuleringer ved
lovteksten som organisasjonen vil jobbe for å
endre, nestleder i Parat Vegard Einan?
I tillegg åpnes det
– Vi kan være
i samme paragraf
negative til alle
for at fagforening/
endringer som
Det lønner seg for oss
tillitsvalgte
den enkelte
som er i denne fasen av livet å gir
kan avtale med
økt mulighet til
arbeidsgiver å
å avtale direkte
kunne jobbe fleksibelt.
fravike kravet om
med arbeidsgiver,
tobarnsfar og IT-arkitekt Anders Haug
11 timers hviletid
og mistro enhver
fra arbeidstidens
arbeidsgiver
slutt til ny arbeidsdag begynner.
for å ville utnytte dette til fulle. Jeg
velger å tro at denne lovendringen gir
I forslaget til lovendringen (Prop. 72 L)
flere arbeidstakere og arbeidsgivere
som ble fremlagt for Stortinget, påpekes
muligheten til faktisk å komme innenfor
det at
arbeidsmiljøloven med arbeid som
«formålet med endringen er å gi større
allerede skjer i dette tidsrommet – uten
mulighet til mer fleksible arbeidsdager, uten at det oppleves som ekstra belastende,
at arbeidstaker skal arbeide mer eller hvile
men tvert imot som en ønsket mulighet,
mindre».
sier Einan.
Samtidig blir det understreket at
«arbeidstakers lojalitetsfølelse til arbeidsgiver

– Noe av det spesielle med loven er jo at den
overlater til arbeidstaker og arbeidsgiver

å inngå tidsavgrensede avtaler – på
arbeidstakers initiativ. Tror du det vil bli
slik i praksis?
– De som er blitt presset av arbeidsgiver
til å jobbe mer og på andre tider enn
det som har vært lovlig tidligere, vil
trolig fortsette å bli presset – uavhengig
av loven. Lovbrudd er ikke det som
skremmer useriøse arbeidsgivere i dag, så
lovendringer tror jeg de bryr seg lite om
uansett, sier han.

mellom arbeidsøktene uthulet, når den
nye loven åpner for at arbeidstagere som
avslutter kveldsarbeid klokken 23.00, kan
møte på jobb før 11 timer er gått?
– Her er det viktig å vite å merke seg
at det kun er gjennom avtale med en
fagforening at arbeidsgiver kan avtale
kortere hviletid enn 11 timer. Slike avtaler
kan altså ikke inngås på individuell basis,
sier Einan.

Han sier at en fagforening samtidig skal gi
viktig støtte til den enkelte, og bidra med
kompetanse på arbeidstid som kommer
både arbeidstaker og arbeidsgiver til gode
for å sikre arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.
– Det betyr at slike lovendringer gjør det
enda viktigere for arbeidstakere å være
medlem i en fagforening, for å få det man
har krav på av hvile og andre rettigheter,
sier Einan.

Målet med arbeidsmiljøloven må ifølge
Einan alltid være at den omfatter
alle arbeidstakere, og at den er både
moderne og oppfattes relevant for
dem den gjelder, både arbeidstakere og
arbeidsgivere.
– Ellers blir arbeidsmiljølovens
anseelse redusert. Det er ingen tjent
med, aller minst dem som har lavest
forhandlingsstyrke mot arbeidsgiver, sier
Einan.
Parat i dårlig selskap?
– De fleste store fagorganisasjonene har
sagt nei til denne lovendringen, medregnet
moderorganisasjonen YS, mens Parat,
sammen med NITO og Akademikerne,
sier ja. Det samme gjør alle de store
arbeidsgiverorganisasjonene. Har din
organisasjon havnet i dårlig selskap?
– Parat er en fagforening for alle, også
dem som ikke jobber ni til fire. Vi kan
ikke lukke øynene for at stadig flere får
jobber som kan gjøres alle andre steder
enn på kontoret, og vi kan ikke si at alle
må følge de samme rammene som de
tradisjonelle fagforeningsmedlemmene,
sier Einan.
Han liker samtidig å tro på enkelt
menneskets muligheter innenfor de
kollektive rammene.
– Vi må våge å gi den enkelte mulighet til
å bestemme litt selv. Arbeidsmiljøloven er
en vernelov som må være i tråd med den
teknologiske og generelle utviklingen i
samfunnet, men den er ikke vernet mot
alle endringer, sier Einan.
Viktigere å være organisert
– Blir ikke prinsippet om 11 timers hvile

IT-arkitekt og far til to små barn kas være en utfordrende kombinasjon i en travel hverdag. Anders Haugs
løsning er å jobbe noen timer etter at barna har lagt seg.
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Manglende tilbakemeldinger fra sjefen og en arbeidsdag, der man føler seg fysisk og psykisk utmattet er hverdagen for mange.

Sliten – men ikke slått ut
Vi har for mye å gjøre, vi tenker stadig mer på jobben også i fritiden, og vi svarer stadig oftere på
jobbrelatert e-post også etter arbeidstid. Likevel synes arbeidstakere flest at den daglige dont ikke går
ut over familielivet. Selv om det kan røyne på for de mest utsatte.
Av: Johnny Gimmestad

Kari og Mohammed Arbeidstaker har det
bra på jobb, i all hovedsak, men det er ikke
alltid en dans på roser å være yrkesaktiv,
selv i verdens rikeste land. Nærmere halvparten av alle yrkesaktive mener de har for
mye å gjøre; andelen er noe høyere blant
kvinner enn blant menn. Med enkelte
variasjoner gjelder dette uansett næring og
om vi jobber i privat eller offentlig sektor.
10 - 2017

Samtidig svarer nesten like mange
arbeidstakere at de gjentar de samme
arbeidsoppgavene det meste av dagen.
Og når arbeidsdagen er over, føler én av
tre seg fysisk utmattet minst en gang i
uken, mens én av fem kjenner seg psykisk
utblåst. Også her opplever kvinnene
å være mer utsatt enn sine mannlige
kolleger.

Taushet er tull
Det gjør ikke saken bedre at mange
arbeidstakere, i gjennomsnitt hver fjerde,
sjelden eller aldri hører et knyst fra sjefen
om hvordan de utfører arbeidsoppgavene
de er satt til. Enda flere, rundt regnet én
av tre, har også erfart at kritiske synspunkter på hvordan virksomheten drives,
blir dårlig mottatt av nærmeste leder. Like

Det er ikke urimelig å tenke seg at arbeidstakere kan
være fornøyd med jobben sin, alt i alt, selv om de er utsatt
for enkelte belastninger eller stort arbeidspress.
Rådgiver Mari With i Statistisk sentralbyrå

mange opplever også at det ofte eller av og
til er et dårlig forhold mellom ansatte og
ledelse. Men de færreste er selv involvert i
slike ubehageligheter.
Dette er noen av resultatene, primært
fra den store arbeidsmiljøundersøkelsen
til Statistisk sentralbyrå, utført blant et
representativt utvalg av Norges yrkes
aktive befolkning mellom 18 og 66 år i
2016 og presentert nå.
Hovedtrekkene blir langt på vei bekreftet,
selv om det er nyanseforskjeller, i
tidligere SSB-undersøkelser, de siste års
Arbeidslivsbarometer fra YS og i den
internasjonale undersøkelsen Global
Employee Index 2017 (heretter kalt
GLEx), hvor HR Norge er ansvarlig for
den norske delen.
Ni av ti er fornøyde med jobben
– Feier arbeidstakerne problemene under
teppet, når nesten alle svarer at de er fornøyd
med jobben, rådgiver Mari With i Statistisk
sentralbyrå?
– Det har vi ikke grunnlag for å si.
Arbeidsmiljøundersøkelsen vår viser at 90
prosent oppgir å være ganske eller svært
fornøyd med den jobben de har. Samtidig
rapporterer mer enn 10 prosent om ulike
arbeidsmiljøutfordringer. Men det er ikke
urimelig å tenke seg at arbeidstakere kan
være fornøyd med jobben sin, alt i alt, selv
om de er utsatt for enkelte belastninger
eller stort arbeidspress, sier With.
– Kan dere slå fast hva som betyr mest
for hvor tilfredse vi er med jobben og
arbeidsplassen?
– Vi har ikke undersøkt dette direkte.
Sammenligner man derimot ulike
yrkesgrupper, viser våre funn at andelen
som er fornøyd, er noe større i lederyrker

og yrker som krever høyere utdanning,
enn for eksempel i kundeserviceyrker,
blant renholdere og i manuelle yrker.
Det kan tyde på at kjennetegn ved
de akademiske yrkene, som mindre
fysisk belastning og selvstendighet i
utførelsen av arbeidsoppgaver er viktig for
tilfredshet. Samtidig er andelen som er
fornøyd, over 80 prosent i alle gruppene
vi har sett på, sier hun.
– Hvilken betydning har alder og inntekt
for hvor godt man trives?
– En noe høyere andel sysselsatte i
aldersgruppen 45–66 er tilfreds med
jobben enn i yngre aldersgrupper. Når
det gjelder inntekt, har vi bare sett på
dette for 2013-undersøkelsen, og der
finner vi at personer i husholdninger
med høy inntekt er noe mer tilfredse enn
personer som tilhører husholdninger med
lavere inntekt. Her må det understrekes
at vi ikke ser på forholdet mellom
lønn og tilfredshet direkte, men på
husholdningsinntekt, sier With.
– På hvilke områder ser vi størst fremgang –
og hvor går utviklingen i gal retning?
– To utviklingstrekk er blant de mest
markante i 2016-undersøkelsen:
nedgangen i andelen som utsettes
for ulike typer helserisiko på jobb,
og økningen i andelen som opplever
jobbusikkerhet, særlig i oljebransjen, sier
hun.
Blir respektert
De aller fleste arbeidstakere opplever
å få den respekt og anerkjennelse de
fortjener for sin arbeidsinnsats. Men
så var det dette med å gi klare og
gode tilbakemeldinger på hvordan
arbeidsoppgavene utføres. Der samsvarer
de relativt svake resultatene fra Norge

Mari With i Statistisk sentralbyrå (SSB) sier de
fleste er fornøyd med jobben, selv om de er utsatt
for enkelte belastninger eller stort arbeidspress.

og Statistisk sentralbyrå med ferske funn
fra nevnte GLEx, hvor norske sjefer
havner langt nede på den internasjonale
rankinglista med hensyn til å gi sine
medarbeidere feedback.
Skillet jobb–hjem viskes ut
Tradisjonelt har norsk arbeidsliv vært
preget av et tydelig skille mellom jobb og
fritid. Den gjengse oppfatningen har vært:
Når klokka slår, ikke minst for helg og
hyttetur, så stimer nordmenn av gårde fra
arbeidsplassen jo før jo heller. Men dette
bildet slår nå sprekker:
Én ting er at de yrkesaktive i stadig større
grad oppgir at de tenker på jobben også
når de er hjemme – eller på hytta. Det
siste tiåret, etter at iPhone ble vår viktigste
elektroniske legemsdel, har denne
utviklingen virkelig skutt fart. Og de som
ser ut til å være aller mest jobbengasjert
også på fritiden, er lærere og pedagoger.
Blant disse sier bare én av tre (37 prosent)
at de sjelden tenker på arbeidet når de er
bort fra arbeidsplassen. (Her er for øvrig
lærere og ledere på samme nivå.)
På den motsatte enden av skalaen finner
vi håndverkere. Blant snekkere og
elektrikere, rørleggere og blikkenslagere
oppgir et flertall på 58 prosent at de
sjelden engasjerer seg i jobben når de er
ferdig for dagen.
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Er på nett
Mange yrkesaktive nøyer seg ikke med å
tenke på jobben når de i utgangspunktet
skulle hatt fri: Daglig svarer én av fem
også på jobbmail utenom arbeidstiden,
ifølge SSBs tall.
En tilsvarende andel holder seg
oppdatert på arbeidsrelatert informasjon
via internett eller andre elektroniske
informasjonskanaler. Og trenden fra
Arbeidslivsbarometeret viser at 37,5
timers arbeidsuke ikke er en realitet: De
aller fleste av oss jobber drøyt fire timer
ekstra per uke.
Forstyrrer ikke familielivet
Selv om yrkeslivet tar stadig større plass i
vår hverdag, tyder lite på at arbeidstakere
flest opplever noen sterk konflikt mellom
jobb og hjem. Internasjonalt rangeres
Norge som nummer tre på spørsmål om
balanse mellom arbeid og fritid, ifølge
GLEx. Og bare hver syvende yrkesaktive
her i landet oppgir at krav på jobben
forstyrrer hjemmeliv og familieliv, ofte
eller alltid, ifølge SSB-undersøkelsen.
(Andelen er lik for kvinner og menn.)
Samme trend blir langt på vei bekreftet av
Arbeidslivsbarometeret.
– Er disse tallene et uttrykk for at problemet
med tidsklemma er overdrevet og stort sett
rammer småbarnsforeldre?
– I våre arbeidsmiljøundersøkelser
har vi ikke sett på andelene etter
husholdningstype eller livsfase. Men
andelene som mener jobb forstyrrer
hjemme- og familieliv, er høyere blant
25–44 åringer, der mange har små barn,
enn blant yngre. Imidlertid ser det ikke
ut til å ha vært en stor økning de siste tre
årene, sier SSB-rådgiveren.
With sier det også er forskjeller mellom
yrkesgrupper på i hvilken grad man tar
med seg jobben hjem og er tilgjengelig på
fritiden.
– En analyse basert på Arbeidsmiljø
undersøkelsen i 2013 viste at personer
som jobber i yrker der man må ta med
seg jobben hjem daglig, oftere rapporterer
at kravene på jobb forstyrrer hjemme- og
12 - 2017

Mange småbarnsforeldre føler på tidsklemma med jobb, barnehage og fritid.

familieliv. Andelen i førstnevnte gruppe
utgjorde hele 25 prosent, mot 9 prosent
av dem som ikke tar med jobben hjem
daglig, sier hun.
Til tross for det mange arbeidstakere
opplever som høye krav til tempo og
arbeidsinnsats, mener halvparten av de
spurte at de i høy grad både kan påvirke
sitt eget arbeidstempo, beslutninger som
er viktige for arbeidet sitt, eller hvordan
det skal utføres. Et solid flertall kan også
avgjøre når de skal ta pauser, mens rundt
regnet én av tre i høy grad bestemmer
hvilke arbeidsoppgaver de skal få.
Plagsomt inneklima
Fysiske plager som følge av arbeidsmiljøet
er på rask vei nedover. Ikke til å undres
over, når tre av fire sysselsatte oppgir
at de utfører en vesentlig del av sine
arbeidsoppgaver ved hjelp av PC og
datateknologi.
Til gjengjeld er hver femte arbeidstaker
utsatt for plager i forbindelse med
inneklimaet mesteparten av tiden. Men
her er forskjellene mellom kjønnene store:
Nesten dobbelt så mange kvinner som
menn er utsatt.

Bildet er nesten identisk med hensyn til
nummer to på denne listen: smerter i
rygg, nakke og skuldre. Én av ti er plaget,
og igjen er andelen er nesten dobbelt så
høy blant kvinnene. Til gjengjeld går 15
prosent av dem på jobb selv om de er
syke, mot 12 prosent av mennene. Alt
ifølge Statistisk sentralbyrå.
Bedre utviklingsmuligheter
Kompetanse og faglig utvikling er en gjenganger i debatten om fremtiden for norsk
arbeidsliv. Men hvilke muligheter mener
arbeidstakerne selv at de har for å oppfylle
de forventningene som stilles til dem?
Utviklingen går i riktig retning, selv
om det ennå er et stykke igjen til mål:
Andelen arbeidstakere som mener de har
dårlige muligheter til å videreutvikle seg
faglig, er blitt halvert; fra 30 prosent i
1996 til 16 prosent i 2016. Og trenden
er den samme på spørsmål om man har
dårlige muligheter til å utnytte utdanning
og arbeidserfaring.
– Tyder dette på at arbeidsgiverne endelig
har tatt konsekvensen av at de ansatte er
bedriftens viktigste ressurs, Mari With?
– Vi kan ikke svare på hvordan
arbeidsgiverne tenker. Generelt har det

skjedd endringer i utdanningsnivået blant
sysselsatte i denne perioden og også hva
slags yrker folk jobber i. Disse endringene
kan ha betydning for hvor stor andel av
de ansatte som opplever å få brukt sin
kompetanse og ha muligheter til å utvikle
seg, påpeker SSB-rådgiveren.
Ifølge GLXe-undersøkelsen varierer
også den innsatsen norske arbeidstakere
gjør for å holde seg oppdatert mye.
Tallene herfra tyder imidlertid på at
engasjementet stiger med alderen og
topper seg rundt 50-årsalderen, mens
de unge tar denne utfordringen langt
roligere.
(At 94 prosent av landets bedriftsledere
ifølge samme undersøkelse mener å ha
den digitale kompetansen de trenger,
er noe vi registrerer uten ytterlige
kommentar.)

Fakta fra SSBs levekårsundersøkelse
Mindre lojale

2006

2016

Føler høy grad av tilhørighet til bedriften eller
virksomheten man jobber for (ansatte*)

92 %

80 %

Får sjelden eller aldri støtte eller hjelp i sitt arbeid fra
nærmeste sjef (ansatte)

13 %

12 %

Tas ikke hensyn til hvis man kommer med synspunkter på
arbeidsforholdene (ansatte)

12 %

15 %

Gått på jobb selv om man var syk fire ganger eller mer
siste år (alle sysselsatte)

22 %

13 %

Føler seg ofte eller alltid motivert og engasjert i arbeidet
sitt (alle sysselsatte**)

89 %

85 %

Er tilfreds med jobben (alle sysselsatte)

89 %

89 %

Kilde: Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå, gjennomført blant et
representativt utvalg av sysselsatte i alderen 18–66 år. Resultater for 2016-undersøkelsen
publisert i juli 2017.
*+**: Undersøkelsen skiller mellom sysselsatte**, som utgjør hele utvalget og inkluderer
personer med lederstillinger, og ansatte*.

Husk at du får YS-pris
på bilforsikring hos oss
Som YS-medlem får du 5 prosent
ekstra rabatt på Norges mest kjøpte
bilforsikring. Er du under 30 år, er
rabatten på hele 15 prosent.
Dette kommer i tillegg til samlerabatten på enten 16 eller 20 prosent.

A13_0571/06.2017

Regn ut din pris på
gjensidige.no/bilkalkulator
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Største endring på 20 år

Tøffere krav til personvern
Strengere krav, nye arbeidsoppgaver, mer omfattende regelverk, bedre dokumentasjon,
nye rettigheter. Det er en lang liste over endringer i personvernlovgivningen når nåværende
regelverk blir strammet inn og ny forordning settes ut i livet.
Av Sverre V. Bjørnholt

Den største endringen knyttet til person
vern på 20 år, lyder det fra EU og Brüssel.
Nå står Norge for tur.
Nye regler fra neste år
26. mai 2018 innføres den nye forordningen for personvern bygget på EUs
regelverk. Den vil gi forbrukere og
kunder nye rettigheter. Dessuten inneholde den nye, klarere og strengere krav
til alle som behandler enhver form for
personopplysninger.
Utviklingen av den digitale virkelighet
skjer med stormskritt. Det stiller nye
krav til utformingen av regelverket som
blant annet skal sikre den enkeltes vern
av personlig informasjon. Derfor innfører
EU en ny forordning som fører til at alle
virksomheter, uansett størrelse, må ta
bestemte hensyn når det samles inn eller
brukes personopplysninger om borgere
innenfor EU- og EØS-området. Den
største endringen på dette feltet på 20 år,
hevder lovgiverne i EU.
– Vi har akkurat fått oversendt hørings
utkastet fra departementet og vil i løpet av
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september utarbeide vårt høringssvar, sier
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.
Felles personvernregler i EU og EØS
Faggruppen for personvern i Parat har
startet med å arbeide frem organisasjonens
svar til departementet.
– Når det gjelder høringen til utkastet for
nye personopplysningslov, gir denne et
tydelig personvern for privatpersoner med
større kontroll over egne personopplysninger. Videre sikrer det nye regelverket at
personvernet håndheves likt innenfor hele
EU- og EØS-området, sier advokatfullmektig i Parat Victoria Krefting Rynning.
Krefting Rynning og leder for juridisk
avdeling i Parat, Anders Lindstrøm, sitter
begge i Parats faggruppe for personvern.
– Den nye forordningen åpner blant
annet for retten til å bli glemt. Dette i
form av at den enkelte får en klarere rett
til å kreve sletting av personopplysninger,
sier Krefting Rynning.
Lindstrøm legger til at man etter den nye
forordningen kan kreve å få med seg egne

personopplysninger fra en tjenesteleverandør til en annen, såkalt dataportabilitet.
– Kravene til samtykke ved innhenting av
personopplysninger vil også bli skjerpet,
sier han.
Bøter på nærmere 200 millioner
kroner
For virksomheter innføres det strengere
krav til system- og internkontroll, og
plikten til å vurdere konsekvensene av
personopplysninger utvides. Det stiller
krav til at informasjon om behandling
av personopplysninger skal gis på en
klar og tydelig måte. Med den nye
personvernlovgivningen blir det også
en plikt å bygge inn personvern i nye
IT-løsninger.
– Statlige virksomheter og private
virksomheter som har behandling
av personvernopplysninger som
kjerneområde, blir pålagt et eget
personvernombud, sier Krefting Rynning.
Ifølge Datatilsynet er det i dag 320
personvernombud i 500 norske
virksomheter. Det er ventet at det med

Storebror ser deg, men et nytt regelverk vil sørge for at personvernet håndheves likt innenfor hele EU- og EØS-området.

den nye personvernforordningen vil
antall ombud øke dramatisk. Leder
av Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, sier
det i tiden fremover vil bli et stort
opplæringsbehov for nye personvern
ombud. Det finnes ingen formelle
kompetansekrav til denne rollen. Men
ombudene må kjenne det nye regelverket,
i tillegg til å ha en teknisk og juridisk
forståelse.
Brudd på den nye forskriften kan ramme
den enkelte virksomhet kjempehardt.
Datatilsynet vil kunne ilegge svært høye
bøter, opptil 20 millioner euro eller fire
prosent av årlig omsetning.
Fagforeningsmedlemskap er sensitivt
Forordningen tar også med fra dagens
regelverk vernet når det gjelder medlemskap i fagforening. Det anses som sensitiv
personopplysning og er underlagt et særlig
vern.
– For Parat som arbeidstakerorganisasjon
er det naturligvis særlig viktig å sørge
for å oppfylle lovens krav når det gjelder
behandling av personopplysninger.

Parat innførte derfor tidlig et intern
kontrollsystem som er fullt i samsvar med
kravene. Dette gjelder ved behandling
av informasjon som gjelder både Parats
medlemmer og ansatte, sier Lindstrøm.
Han sier Parats medlemmer og
ansatte skal føle seg sikre på at person
opplysninger ikke skal komme på avveie,
at de lagres på en betryggende måte, og
ikke misbrukes.
– Mange arbeidsgivere opplever det
nok som ressurskrevende å etablerere
internkontrollsystem for behandling
av personopplysninger. Vår erfaring
er at når systemet først er på plass, så
letter det arbeidshverdagen. Dette skjer
fordi det ikke er noen tvil om hvilke
rutiner som skal følges, for eksempel
når ansatte slutter eller medlemmer
melder seg inn i organisasjonen, sier
Parat-advokaten.
Parats faggruppe for personvern
følger ifølge Lindstrøm nøye med på
endringer av lover og forskrifter på
personvernområdet.

– Vi vurderer også hva som skal med
i tillitsvalgtopplæringen til Parat, sier
advokatfullmektig Krefting Rynning.
To departement og ett tilsyn
General Data Protection Regulation,
forkortet til GDPR, ble innført i
EU-landene allerede i april 2016. Loven
er først og fremst en lov som skal styrke
forbrukernes rettigheter.
Forordningen pålegger
personvernmyndighetene i de enkelte
land å samarbeide og å utveksle erfaringer
og informasjon over landegrensene.
Samtidig vil landene i fellesskap etablere
organer som vil håndtere konfliktene
i de tilfellene ulike land har forskjellig
forståelse av hvordan reglene skal tolkes.
I Norge ligger det formelle ansvaret for
implementeringen av forordningen hos
Justisdepartementet, mens Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har ansvar
for deler av personvernlovgivningen, der
Datatilsynet har sitt formelle ankerfeste.
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PRODUKTIVITETSØKNING

De fleste har smarttelefon og samfunnet utnytter dette ved at vi stadig gjør flere oppgaver selv. Utfordringen er at dette er vanskelig å måle som
produktivitetsøkning.

Robotisering og automatisering
uten målbar effekt
Vi vil bruke selvbetjeningsløsninger til alt fra å finne ut hvilken sykdom vi har, til hvordan vi skal
forflytte oss. Det gjør det vanskelig å måle produktivitetsvekst. For hvordan måles verdien av tiden vi
bruker på selvbetjente løsninger?
Av: Claude Olsen

Tross alt snakk om robotisering,
automatisering og kunstig intelligens de
siste årene har veksten i produktivitet gått
ned i Norge, i likhet med mange andre
land. Direktør i Teknologirådet Tore
Tennøe tror det bare er et spørsmål om
tid før den går opp igjen.
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Digitalt skifte
Tennøe sier første fase i det digitale skiftet
kom på 90-tallet da vi fikk internett og en
rekke nye støttesystemer slik at man fikk
flyttet oppgaver fra papir til digitalt.
– Nå er vi i en ny fase, og vi kommer til å
se et hopp i produktiviteten de nærmeste

årene, når vi for alvor lærer oss å jobbe
sammen med intelligente maskiner, sier
han.
Teknologirådet er et uavhengig, offentlig
organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi. Teknologirådet

Når vi virkelig begynner å ta i bruk beslutningsstøtte
fra maskiner som gjør analyser for oss, vil det ta av.
Direktør i Teknologirådet Tore Tennøe.

publiserte i mai en rapport om det digitale skiftet i offentlig sektor.
– Digitalisering og kunstig intelligens
er en generell teknologi som virker på
veldig mange områder i samfunnet.
Når vi virkelig begynner å ta i bruk
beslutningsstøtte fra maskiner som gjør
analyser for oss, vil det ta av, sier Tennøe.
Stadig omtales nye roboter
i mediene:
•	En advokatgründer har utviklet en
robot for kontraktsskriving der du
legger inn dine egne data og får en
kontrakt tilbake.
•	NTB brukte under valget sin
egenutviklede journalistrobot
som automatisk lagde artikler
om valgresultatene tilpasset hvert
lokalsamfunn.
•	DNB bruker en robot til å svare på
flertallet av kundehenvendelsene. Den
kan svare på 100 ulike spørsmål.
Selvbetjening blir den nye normalen
Advokater, sykepleiere, journalister,
sjåfører og saksbehandlere vil miste
oppgaver til roboter. Robotene vil overta
mange av de kjedelige oppgavene og gi
mer tid til viktigere oppgaver.
Også i offentlig sektor vil innbyggerne
bidra til å levere mer og mer av tjenestene
selv.
– Vi har en demokratisk teknologi
utvikling. De aller fleste nordmenn har
smarttelefon og går med veldig avansert
teknologi i lomma. Dette kan samfunnet
utnytte ved at vi kan gjøre en del av
jobben selv. Det vil ikke måles som en
produktivitetsøkning, men vil måles som
en bedre tjeneste per krone. Men det
forsvinner ut av det man måler i BNP,
sier Tennøe.
Forskyver oppgavene i helsesektoren
Teknologirådet tror det blir store

endringer i helsevesenet over tid.
Sykepleierne vil ta over oppgaver fra
legene og hjelpepleierne fra sykepleierne
fordi de får mye mer støtte fra maskinene
til å gjøre trygge vurderinger om
diagnose og oppfølging.
Flere oppgaver vil også skyves ut til
pasientene. En kolspasient kan ta
målingene hjemme med smarttelefonen,
og de vil være like presise som når de
reiser til fastlegen for å ta målingene. Det
gjør også at de kan gjøre målingene oftere.
Transportsektoren står også overfor en
omveltning. Først med Uber-sjokket
der nesten enhver kan begynne å kjøre
taxi når han eller hun har tid og ledig
kapasitet. Men enda mer når vi får mange
selvkjørende biler. Da blir det åpent om
vi vil eie en bil selv, eller om vi nøyer oss
med å kjøpe transport som en tjeneste når
vi trenger det.
Trenger nytt system for utdanning
og organisering
De store endringene i oppgavene vi
utfører på jobben, krever kontinuerlig
etterutdanning. Teknologirådet har derfor
to budskap til Stortinget for å møte
utviklingen med kunstig intelligens og
delingsøkonomi:
•	Tenk helt nytt om utdanning, som
bør bli en livslang strømmetjeneste
istedenfor en engangsforeteelse i
20-årene.
•	Ivareta de tilknyttede ansatte i delings
økonomien, men vær åpen for at
arbeidslivet kan organiseres på nye
måter.
Tre digitaliseringsmuligheter
I rapporten Denne gangen er det personlig:
Det digitale skiftet i offentlig sektor peker
Teknologirådet på tre grunnleggende
muligheter som ligger i digitalisering for
offentlig forvaltning og tjenester.

Direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe, mener vi
må tenke nytt om utdanning, som bør bli en
livslang strømmetjeneste istedenfor en
engangsforeteelse i 20-årene.
Foto: Sandra Skillingsås.

1.	Deltakende innbyggere. Smarttelefonen
og tingenes internett gjør at innbyggerne
ikke bare benytter offentlige tjenester,
men også kan delta i utformingen og
leveransen av tjenestene. Personer med
kroniske lidelser kan for eksempel gjøre
målinger selv og på den måten få en
bedre tjeneste samtidig som de avlaster
helsetjenestene.
2.	Persontilpassede tjenester. Nye offentlige data gir mer inngående kjennskap
til hver innbygger, og det åpner for at
velferdstjenestene kan være tilpasset
den enkelte innbyggers behov på en
bedre måte enn i dag. Når Amazon
og Netflix klarer å tilpasse kundenes
behov, hvorfor skal ikke staten også
klare det? Smarte læremidler i skolen
kan gi hver enkelt elev tilpasset undervisning og tettere oppfølging.
3.	Forutseende virksomheter. Mer bruk
av dataanalyse kan dreie offentlige tjenester mot forebygging. Slik teknologi
blir tatt stadig mer i bruk i det private
næringslivet, og det offentlige må også
følge med. Brannvesenet og skattemyndighetene kan bli mer treffsikre i sine
kontroller når de leter etter feil.
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REGLER FOR HJEMMEKONTOR

Utfordringer knyttet
til hjemmekontor
Dagens teknologi gjør det enklere å jobbe utenfor et fast arbeidssted. Hjemmekontor kan være en
praktisk løsning, men det kreves en skriftlig avtale. Spørsmålene er om du har rett på hjemmekontor,
hvilke krav som stilles, og hva eventuelle konsekvenser av en slik avtale er.
Av: Katrine Andresen Roald, advokat i Parat

Forskrift om arbeid som utføres i
arbeidstakers hjem regulerer mange
spørsmål knyttet til hjemmekontor.
Hvem har rett på hjemmekontor
Arbeidsstedet skal fremgå av arbeids
avtalen, og for de aller fleste vil arbeids
sted være arbeidsgivers forretningsadresse.
I slike tilfeller vil i utgangspunktet
hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker
kunne kreve hjemmekontor.
I enkelte tilfeller kan det imidlertid være
i begge parters interesse å avtale hjemme
kontor for eksempel på grunn av lang
reisevei, eller det er arbeidsoppgaver som
ikke må gjøres på arbeidsstedet. En slik
avtale kan gjøres til
en fast ordning,

Parat-advokat, Katrine Andresen Roald,
anbefaler deg å inngå en skriftlig avtale
med arbeidsgiver om bruk av
hjemmekontor.
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og det bør inngås særskilte regler som
beskriver hvordan en eventuell oppsigelse
av hjemmekontorordningen skal hånd
teres. Hvis avtale om hjemmekontor
inntas som en del av din arbeidskontrakt,
er utgangspunktet at arbeidsgiver ikke
ensidig kan endre denne uten å gå veien
om en endringsoppsigelse.
I enkelte tilfeller kan arbeidstakerens helse
bilde tilsi at det er hensiktsmessig med
hjemmekontor, noe som i enkelte tilfeller
kan falle inn under tilrettelegningsplikten.
Det må i slike tilfeller vurderes hvilken
ulempe dette er for arbeidsgiver, men
utgangspunktet er at tilrettelegnings
plikten strekker seg langt.
Alle ansatte har rett til en fleksibel
arbeidstid, dersom det ikke medfører en
vesentlig ulempe for virksomheten. Det
er ikke uvanlig å avtale sporadisk bruk av
hjemmekontor, men det er ingen rett til
bruk av hjemmekontor i forbindelse med
en avtale om fleksibel arbeidstid.
Forskriftens bestemmelser
Dersom hjemmekontor er en del av
en fleksibel arbeidstidsordning, er
hjemmekontor sjelden en fast ordning og
«Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem»
gjelder ikke for dette tilfelle. Hverken lov
eller forskrift stiller noen formelle krav til
fleksibel ordning, men på samme måte

som ved hjemmekontor som fast ordning
bør arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en
skriftlig avtale.
Hjemmekontor som en fast ordning er
omfattet av «Forskrift om arbeid som
utføres i arbeidstakers hjem». I forskrift
ens paragraf to er det beskrevet hvilke
krav som gjelder, og avtalen må minst
inneholde opplysninger om omfanget
av hjemmearbeidet, altså hvor ofte den
ansatte skal jobbe hjemme. Videre må det
avtales hvilken arbeidstid som skal gjelde
for hjemmearbeidet, i tillegg til eventuelle
bestemmelser om når arbeidstakeren skal
være tilgjengelig for arbeidsgiver.
Dersom avtalen er midlertidig, skal
det fremgå hva som er forventet
varighet. Videre skal avtalen inneholde
bestemmelser om retten til å endre eller si
opp avtalen om hjemmearbeid, frister for
oppsigelse og eventuelle bestemmelser om
prøvetid for hjemmearbeidsordningen.
Det skal også avtales eiendomsrett til
utstyr, drift og vedlikehold av utstyr,
og eventuelle bestemmelser som gjelder
for saksbehandling, taushetsplikt og
oppbevaring av dokumenter. Forskriften
har ingen bestemmelser som sier hvem
som skal dekke utgiftene til datamaskin
eller annet utstyr til hjemmekontoret. Det
er det opp til partene å bli enige om.

Flere av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser er unntatt for dem som har hjemmekontor. Blant annet er det slik at rammene for
gjennomsnittsberegning av arbeidstid ikke gjelder når man jobber hjemme, men det er allikevel en maksgrense på 48 timer i uken.

Rett til et forsvarlig arbeidsmiljø
i hjemmet
Utgangspunktet er at arbeidsmiljøloven
også gjelder ved hjemmekontor. Forskriften
presiserer enkelte av lovens bestemmelser
og gjør visse unntak fra loven.
Arbeidsgiver skal så langt det er praktisk
mulig forsikre seg om at arbeidsmiljøet
er fullt forsvarlig, og arbeidstaker skal
medvirke til gjennomføringen av de tiltak
som blir satt i verk for å skape et sunt og
trygt arbeidsmiljø.
Internkontrollen som gjelder helse-,
miljø og sikkerhetsarbeid, gjelder også
for arbeid som utføres i hjemmet.
Arbeidsgiver kan her sørge for at kravene
er i varetatt ved å innhente skriftlig
erklæring fra arbeidstakeren om at
forholdene er forsvarlige. Verneombudet
og eventuelt arbeidsmiljøutvalg skal
så langt det er praktisk mulig ivareta
arbeidstakernes interesser, men det er
likevel viktig å merke seg at hverken
arbeidsgiver eller verneombud har tilgang

til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten
etter særskilt avtale.

dommen har oppstått på arbeidsstedet og
i arbeidstiden, mens man er i arbeid.

Mer fleksibelt arbeid i hjemmet
Flere av arbeidsmiljølovens arbeidstids
bestemmelser er unntatt for dem som har
hjemmekontor.

Det stilles strenge krav for at hjemme
kontor skal anses som arbeidssted i lovens
forstand. Minstekravene er at det bør
være en skriftlig avtale om hjemmekontor
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og
avtalen bør ha en klar arbeidsinstruks.
Videre vil det være en fordel om det er en
fast ordning, og at det kan dokumenteres
et behov for at arbeidet gjøres hjemmefra.

Rammene for gjennomsnittsberegning
gjelder ikke når man jobber hjemme, men
det er en maksgrense på 48 timer i uken,
beregnet over et gjennomsnitt på fire
måneder. Dette innebærer at den ansatte
fritt kan velge når det avtalte arbeidet
utføres.
Hvis arbeidsgiver ønsker at arbeidstakeren
skal gjøre arbeidet i ordinær arbeidstid,
bør dette inngå i den skriftlige avtalen.
Pålegges den ansatte arbeid utover 40
timer i uken, er dette å anse som overtid.
Forsikringer knyttet til hjemmekontor
Etter folketrygdloven og yrkesskade
forsikringslovens bestemmelser er det en
forutsetning at personskaden eller syk-

Ved sporadisk bruk av hjemmekontor
som en del av en fleksibel arbeidstid er
man trolig ikke dekket av yrkesskade
forsikringen. Manglende avtaleinngåelse
vil derfor kunne ha svært uheldige
virkninger for deg som ansatt. Hvorvidt
skader som skjer i tilknytning til hjemme
kontor skal være omfattet av yrkesskade
dekningen, vil i de fleste tilfeller bli et
spørsmål om bevis. Det er derfor anbefalt
at du får en bekreftelse av arbeidsgiver
på hvorvidt du er omfattet av deres
forsikring.
2017 - 19

AKTIVE PARAT

Tillitsvalgtsamling i Pefo
Personellforbundet (Pefo) samlet nylig
sine tillitsvalgte til konferanse der et av
temaene er ytterligere tilknytning til Parat.
Forbundet har røtter helt tilbake til 1898,
men utfordres av kontinuerlige omstillinger
i Forsvaret. Nå er det kongressen i 2018
som skal ta det endelige valget.
Leder i Pefo, Johan Hovde, sier forbunds
styret på bakgrunn av evalueringen har vedtatt å inngå en intensjonsavtale med Parat.
– Det er mulig vi skal velge et nytt navn
på forbundet vårt, men blir vi en del av
Parat, skal vi beholde vår egenart. Vi skal ha
eget organisasjonsnummer, eget styre, egne
vedtekter og en egen politisk ledelse slik
som i dag, sier Pefo-lederen.

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier
tilknyttede organisasjoner i Parat i stor grad
kan frigjøre seg fra administrative oppgaver.
– Hvert enkelt forbund kan bruke tid
på det viktigste, som ofte er fag- og
arbeidslivspolitikk. Forbundene har
samtidig egen økonomi og prioriterer selv
bruken av forbundets penger. Samtlige av
dagens ansatte i Pefo vil gjennom en form
for virksomhetsoverdragelse
beholde alle de rettigheter
og betingelser de har i
Parat, sier Parat-lederen.

Økt bruk av avtaleformer som
ikke gir forutsigbarhet for arbeid
og inntekt, såkalt «fast ansettelse
uten garantilønn» blir mer vanlig i arbeidslivet. Parat tror ikke
departementets forslag til endring av arbeidsmiljøloven løser
problemene.
Arbeids- og sosialdepartementets
forslag til endringer av arbeidsmiljøloven er ifølge departementet
ment som et samlet og helhetlig
forslag til regulering av problemstillinger knyttet til innleie av
arbeidskraft. Det er særlig uklarheter omkring ansettelsesavtalene
i bemanningsbransjen, og omfanget i bruk av innleid arbeidskraft,
samt de negative konsekvensene
av dette som er bakgrunnen for
departementets forslag.

Leder i Pefo, Johan Hovde, sier at de i
Parat skal beholde sin egenart, sitt eget
organisasjonsnummer, eget styre, egne
vedtekter og en egen politisk ledelse slik som i
dag. Foto: Trygve Bergsland.

Enighet i SAS-konflikten
Etter mekling og en kort konflikt i september aksepterte SAS-ledelsen pilotenes krav, og det har blitt signert en ny tariffavtale mellom SAS-pilotene i Parat og
Norsk Flygerforbund og motparten NHO Luftfart/SAS.
Den største utfordringen i meklingen har ifølge
forhandlingsleder Jan Levi Skogvang fra Parat vært uttalelsene
fra NHO-direktør Torbjørn Lothe og konsernsjef Gustavsson.
– Det vi nå har fått, er i tråd med hva de har fått i de andre
skandinaviske landene og det som lå på bordet i meklingen da
vi gikk fra hverandre.
Det er enighet om følgende:
• Pilotene har fått redusert den totale arbeidsbelastningen for
alle med variabelt skiftsystem.
• Det er innfridd et moderat lønnskrav.
• Bedre skiftplaner med større forutsigbarhet som nå blir
tilgjengeliggjort for større grupper.
• Bedre ordninger ved eventuelt tap av flysertifikat.

Problemer med
fast ansettelse
uten garantilønn

Forhandlingsleder for SASpilotene i Parat, Jan Levi
Skogvang, kritiserer NHOdirektør Torbjørn Lothe.

I sitt høringssvar skriver Parat at
faste ansettelser uten garantilønn
ikke er i samsvar med det Parat
oppfatter som lovens hovedregel
om faste ansettelser. Faste ansettelser skal gi forutsigbare lønnsog arbeidsvilkår. Parat mener
forslagene fra departementet ikke
vil løse problemene vi i dag
står overfor,
og vil føre til en
forringelse av
retten til fast
ansettelse.
Parat-advokat Vetle Rasmussen. Foto: Trygve Bergsland.
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AKTIVE PARAT

Innovasjonsdebatt med høy
temperatur i Arendal
Parat inviterte til debatt under
Arendalsuka, der nyhets
sjefen i Klassekampen, Mímir
Kristjánsson, gikk rett i strupen
på administrerende direktør i
Innovasjon Norge, Anita Krohn
Traaseth. Han mener Destruksjon
Norge ville være et bedre navn på
organisasjonen hun er leder for.
Krohn Traaseth sier det offentlige
har minst like stort potensial til å
fornye seg og utvikle nye løsninger
som det man finner i private bedrifter. Og hun parerte angrepet fra
Kristjánsson med at noe av og til må
destrueres for å skape ny innovasjon.

Teknologidirektør i Microsoft,
Shahzad Rana, sier det er lettere
å forstå hvorfor det gikk galt med
Kodak og andre store firmaer, når
han hører på Kristjánsson.
– Nyhetssjefen i Klassekampen vil
bevare alt slik det er i dag, men det
offentlige har et enormt potensial,
der det raskt kan spares inn milliarder ved å innføre nye teknologiske løsninger, sier Rana.
Han sier innføring av teknologi
og automatiserte tjenester kanskje er den beste hjelpen vi kan
gi eldre for å frigjøre tid til andre
oppgaver.
– Det er også mulig å eksportere
offentlig innovasjon. Altinn er et
av flere eksempler på gode innovative løsninger, sier Rana.
Elin Ørjasæter ledet debatten og
grep inn når temperaturen blant
debattantene ble for høy.
Administrerende direktør i Innovasjon Norge,
Anita Krohn Traaseth. Foto: Trygve Bergsland.

Ansvarlig for statlig sektor i
Parat er Odd Jenvin Steinvåg.

Ny lov om statens ansatte
Stortinget har vedtatt ny lov om statens ansatte som
avløser dagens tjenestemannslov fra 1. juli 2017.
Blant endringene er at muligheten for midlertidige
ansettelser strammes inn – som hovedregel skal
midlertidige få fast stilling etter tre år. Videre lovfestes
prinsippet om at den best kvalifiserte skal ansettes.
Andre endringer:
• Prosedyren ved ansettelser forenkles
• Adgangen til å unnta stillinger fra offentlig
kunngjøring begrenses
• Vilkårene for oppsigelse harmoniseres med reglene i
arbeidsmiljøloven
• Vilkårene for oppsigelse på grunn av virksomhetens
forhold blir like for faste og midlertidig ansatte
• Oppsigelsesfristen settes til 1 måned i prøvetiden
• Ordensstraff skal ikke lagres i personalmappen
lenger enn 5 år
• Tjenestemannslovens bestemmelser om avskjed
videreføres
Kilde: Compendia

Parat-annonse kastet ut av DN-bilag
Luftfartstilsynet hadde tidligere i
sommer et annonsebilag i Dagens
Næringsliv. Utgiver nektet imidlertid å trykke helsidesannonsen fra
Parat. Nestleder i Parat Vegard Einan
sier annonsen utrykte kritikk mot
Luftfartstilsynet, men han liker ikke
denne form for sensur.
Einan forventet større takhøyde fra et
statlig organ som Luftfartstilsynet.
– Bilaget i Dagens Næringsliv
omhandler i stor grad sikkerhets
spørsmål i luften og på norske flyplasser.
Vi er kritiske til Luftfartstilsynets
håndtering av sikkerheten på flyplassene
og valgte å gi utrykk for dette i

annonsen som ble kastet ut av bilaget,
sier Parats nestleder.
Han aksepterer utgivers rett til å nekte
å ta inn annonser man ikke liker, og
at ytringsfriheten ikke gjelder i samme
grad i annonsebilag som i avisen.
– Kritikken vi fremfører i annonsen, er i
form av et intervju med lederne for Nordens største pilotforbund, Petter Førde,
og tilsvarende leder for Nordens største
kabinforbund, Anneli Nyberg. De fremfører begge kritikk knyttet til innføring
av ny forskrift for bakgrunnssjekk av
personer fra tredjeland. Luftfartstilsynet
endret forskriften etter press fra Parat,
men vi er fortsatt kritiske til hvordan

Luftfartstilsynet vil
håndheve
forskriften,
sier Einan.

Nestleder i Parat Vegard Einan.
Foto Trygve Bergsland.

Han sier Parat ikke kan være med
på en unison og ensidig hyllest av
Luftfartstilsynet.
– I dette bilaget åpner samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen med å beskrive luftfartssikkerheten, og Luftfartstilsynets fagsjef fortsetter på de neste sidene å beskrive
hvor godt sikkerhetsarbeid som utføres.
Vårt innlegg, som ble sensurert og fjernet,
ville absolutt bidratt til en mer balansert
fremstilling, sier Einan.
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Ni prosent er misfornøyd med sjefen
Én av ti norske arbeidstakere mener at deres nærmeste leder sjelden eller
aldri gir støtte eller verdsetter deres arbeid, viser tall fra SSB.
De aller fleste ansatte har en støttende
sjef, men SSBs levekårsundersøkelse viser
likevel at mange opplever sjefen som lite
støttende.

Administrerende direktør i SSB
Christine Meyer. Foto: SSB.

Renholdere, vaktmestere og yrkessjåfører er blant yrkene
som opplever minst
lederstøtte, der er 20
prosent misfornøyd.
Førskolelærere og
presisjonshåndverk
ere er de mest fornøyde, med bare 4
prosent misnøye.

De som er minst fornøyd, har det til felles at de jobber mye alene. Avstand til

kolleger og ledere er en utfordring for
renholdsbransjen, mener tidligere konserndirektør i ISS, Tom Tollefsen, som er
leder for renholdsbedriftene i NHO.
– Medarbeiderne er spredt, fordi de
jobber ute hos forskjellige kunder. Da
kan det være en utfordring for lederne å
være nok ute og støtte hver enkelt, sier
Tollefsen til NTB.
Han forteller at noen møter sjefen daglig, mens andre treffer sjefen sin bare en
gang i måneden, selv om ISS er opptatt
av at lederne skal være mest mulig ute og
møte arbeidstakerne.
En studie viser også at yrkesaktive som
mener lederen er lite støttende, har
omkring 50 prosent høyere risiko for
langvarig sykefravær.
Kilde: NTB

Bedre vern for varslere
Fra 1. juli i år endres varslingsreglene
arbeidsmiljøloven. Krav til varslingsrutiner for
alle virksomheter med fem eller flere ansatte og
taushetsplikt for offentlige myndigheter om hvem som
har varslet, er noe av innholdet i de nye varslingsreglene.

i

Alle virksomheter med fem eller flere ansatte skal ha rutiner på plass om
hvordan ansatte kan varsle internt om kritikkverdige forhold i virksomheten.
Varslingsrutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte.
Rutinene skal være skriftlige og lett tilgjengelige for alle arbeidstakere i virksomheten.
De skal oppfordre arbeidstakerne til å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold, og
fortelle hvordan de kan gå frem. De skal også inneholde fremgangsmåten for mottak,
behandling og oppfølging av varslingen. Arbeidstilsynet skal kunne overprøve
virksomhetens vurdering.
Reglene om varsling skal gjelde også for innleide arbeidstakere.
Innleide arbeidstakere likestilles med innleievirksomhetens egne
ansatte både når det gjelder retten til å varsle, og vernet mot
gjengjeldelse.
Kilde: Compendia.no
Stadig oftere opplever Parat-advokatene at arbeidstakere motarbeides
av egne ledere slik at de i verste fall blir sykmeldt eller slutter i jobben.
Advokat i Parat, Annbjørg Nærdal, sier hun forstår arbeidstagere som
ikke tar sjansen på å si fra om kritikkverdige forhold på jobben.
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Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Parat.

Dårlig arbeidsmiljø
for kvinner

Både det fysiske og det psykososiale
arbeidsmiljøet er dårligere for kvinner enn for menn, ifølge en levekårs
undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå
(SSB). I undersøkelsen har SSB kartlagt
tilknytning til arbeidslivet, fysisk og
psykososialt arbeidsmiljø, yrkesrelaterte
helseplager samt jobbkrav, rollekonflikt
og forventning i jobben.
Det er betydelig flere kvinner enn menn
som er midlertidig ansatt (kvinner 13
prosent og menn 9 prosent). Tre ganger
så mange kvinner som menn er utsatt
for vold på arbeidsplassen (kvinner 6
prosent og menn 2 prosent), og tre
ganger så mange kvinner som menn
opplyser at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen
(kvinner 7 prosent og menn 2 prosent).
Parats leder Hans-Erik Skjæggerud er
ikke overrasket over tallene og mener
at de viser at det er langt igjen til vi har
likestilling i arbeidslivet.
– Vi har et svært kjønnssegregert
arbeidsliv, mange kvinner jobber deltid
og har en løsere tilknytning til arbeidslivet, sier Skjæggerud.
Han sier det er for liten oppmerksomhet rundt at arbeidsmarkedet reproduserer kjønnsstereotyper.
– Istedenfor å jobbe systematisk og
langsiktig for å fjerne disse strukturelle
utfordringene, forklares menns og kvinners valg med individuelle preferanser
som tilskrives kjønn, sier Skjæggerud.

PARAT INTERNASJONALT

Ansatte vant over Ryanair i EU-domstolen
EUs domstol slår fast at Ryanair ikke kan kreve at liberale irske arbeidslover gjelder for
kabinansatte som har base i Belgia. I likhet med saken som ble ført av Parat i Norge, har
selskapet tapt kampen om hvilke lover de ansatte er omfattet av.
Det irske flyselskapets påstand var at deres Belgia-baserte kabinansatte bør være omfattet
av arbeidslovgivningen i Irland, ettersom dette er en del av deres arbeidskontrakter,
skriver Reuters. Dommen får betydning for Ryanair-ansatte i andre EU-land. @NTB

Foto: iStock.

Kvinnelige journalister i BBC krever likelønn
Flere av BBCs mest kjente kvinnelige journalister krever
likelønn øyeblikkelig etter at den britiske kringkasteren ble
tvunget til å offentliggjøre mannlige lønninger. Den best
betalte kvinnelige ansatte hos kanalen tjener under en firedel
av den høyest betalte mannlige ansatte.
Det påpekes videre at Storbritannia har hatt en lov om
likelønn siden 1970.
Den britiske statsministeren Theresa May har kritisert
ujevnhetene i BBC-lønningene og sier forskjellene i lønnen
«vanskelig lar seg rettferdiggjøre». @NTB

Lavere ledighet i Storbritannia
Arbeidsledigheten i Storbritannia er nå på sitt laveste nivå på 42 år, men lønnsnivået vokser
langt mindre enn inflasjonen. Ledigheten i juli var på 4,3 prosent, det laveste nivået siden
1975, viser tall fra det britiske statistiske
sentralbyrået (ONS).
32,1 millioner mennesker er registrert som
arbeidstakere i Storbritannia, en økning på
181 000 personer gjennom mai, juni og
juli. Dermed har det britiske jobbmarkedet
rekordmange arbeidere. Arbeidsledigheten
var ved utgangen av juli ned med 175 000
personer til 1,46 millioner ledige. @NTB

Norsk agurk- og
miljøprosjekt
i ørkenen
Norske myndigheter ser et
stort potensial for norskstøttet
teknologi som gjør ørkenen
grønn og fruktbar.
Sahara Forest
Project (SFP)
benytter solcellepaneler som
gir energi
til et anlegg
der saltvann
blir til ferskvann, med grønnsaker
i fuktige, kjølige drivhus, midt i
en tørr, brennende varm ørken.
Nå starter driften for fullt, med
Sahara Forest Projects daglige produksjon av 10 000 liter ferskvann,
flere avlinger i året og estimert
produksjon av 130 tonn grønnsaker i året. Et pilotprosjekt i Qatar
har vist at SFP-konseptet fungerer.
@NTB

Protester mot arbeidslivsreformer i Frankrike
Fransk fagbevegelse protesterer mot Emmanuel Macrons arbeidslivsreformer. Macron mener det er
nødvendig å gi arbeidsgiverne friere hender med både ansettelser og oppsigelser. Presidenten ønsker at
flere arbeidsavtaler skal forhandles frem lokalt, ikke av de sentrale arbeidsgiver- og fagorganisasjonene.
Frankrikes president Emmanuel
Macron, foto: kremlin.ru.

Det er CGT, landets største fagorganisasjon, som står i spissen for protestene. Macrons forslag til
arbeidslivsreformer er ventet å bli vedtatt av nasjonalforsamlingen i løpet av de neste månedene. @NTB
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Fra mai til juni i år sank
arbeidsstyrken med 8000
personer, ifølge SSBs
AKU-undersøkelse.

Tusenvis faller ut
av arbeidsmarkedet
Debatten om ledighet er i endring. Nå handler den stadig mer om dem som melder seg ut av
arbeidsmarkedet. Det mest skremmende er tendensen som viser at mange arbeidstakere og
jobbsøkere fra midten av 20-årene til midten av 40-årene faller fra.
Av: Tellef Øgrim

Tradisjonelt handler arbeidsdebatten i
stor grad om ledighet. Både tiltak mot
økt ledighet og om selve målingen av
ledigheten har vært fremme.
Debatten om målingen har særlig
handlet om målemetodene som
benyttes når henholdsvis NAV
og Statistisk sentralbyrå gjør sine
beregninger.
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Metodene er svært forskjellige og gir
forskjellige tall.
Høyere tall fra SSB
I Statistisk sentralbyrås AKU-måling
(AKU=arbeidskraftundersøkelsen)
måles ledighet gjennom intervjuer
blant nordmenn. NAVs undersøkelse
rapporterer om hvor mange som har
registrert seg som helt ledige. SSBs

undersøkelse får med seg personer som
søker arbeid uten å registrere seg hos
NAV. Det gjelder særlig nykommere
på arbeidsmarkedet som ikke har krav
på dagpenger. Derfor er også ledighetstallene fra SSB gjennomgående
høyere enn dem som rapporteres fra
NAV. Dette er årsaken til at vi i realiteten har to forskjellige ledighetstall i
Norge, ett fra NAV og ett fra SSB.

I takt
– Over tid beveger NAVs og SSBs
ledighetstall seg stort sett i takt, sier Hilde
Christiane Bjørnland, som er professor i
økonomi på BI.
På kort sikt varierer likevel AKUledigheten mer enn NAVs tall. NAV
publiseres hver måned og har dermed
større nyhetsverdi enn SSBs tall.
– Under oljekrisen har imidlertid
AKU-tallene blitt tillagt større vekt enn
tidligere, fordi dataene fra AKU og NAV
avvek mer over en lengre periode, sier
Bjørnland.

Frafallet skremmer
Nordmenns deltakelse i arbeidslivet
synker. Tidlig i 2017 viste statistikken
tendens til økt deltakelse. Denne
tendensen gikk i revers da nye tall kom i
sommer, og bekreftet en trist trend som
noen forskere har fulgt tett i lang tid.
Fra mai til juni i år sank arbeidsstyrken,
som inkluderer dem som har jobb og
dem som er arbeidsledige, med 8000
personer, ifølge SSBs AKU-undersøkelse.
Det finnes flere forsøk på forklaringer på
hva som skjer, men like mange økonomer
peker på at lavere deltakelse i arbeidslivet
ikke er lett å forklare.

Frem mot stortingsvalget i september
ble det etter hvert mindre temperatur i
debatten om selve ledigheten. Grunnen
var at beregningene viste at ledigheten falt
måned etter måned. Det gikk bedre for
norsk næringsliv.

De beste forsvinner
Det er særlig en tendens til at mange
arbeidstakere og -søkere som er i sin
beste, arbeidsføre alder, fra midten av
20-årene til midten av 40-årene, faller fra
arbeidsstyrken.

Skjult bombe
Derfor blir også sysselsetting et mindre
aktuelt tema. Men det ligger en annen
bombe enn arbeidsledigheten og lurer.
Den er laget av en ingrediens som i verste
fall kan utgjøre en alvorlig trussel mot
evnen til å opprettholde velferdsstaten,
ikke minst i en fremtid preget av en stadig
eldre og sykere befolkning.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB
Markets ga overfor DN tidligere i sommer
uttrykk for at krisen i oljenæringen kan
være en forklaring på det som skjer.

Det handler om det faktum at stadig flere
trekker seg ut av arbeidslivet.

Ryggraden rakner
Professor Kjell Gunnar Salvanes leder
Norges Handelshøyskoles senter for
arbeidsforskning (CELE) og peker på
at deltakelsen i arbeidsstyrken her i
landet er stor. Likevel er det grunn til
bekymring.

– Det som er bekymringen, er en jevn
reduksjon over tid for den mannlige
arbeidsstyrken og særlig for unge menn,
sier han.
Salvanes viser til gjennomgang av
statistikk fra 1970-tallet og oppover, gjort
av forsker Simen Marcussen, som viser
at fallet i sysselsetting siden 2008 er klart
sterkest blant de yngste, men betydelig
også for de litt eldre, som tradisjonelt
utgjør ryggraden i arbeidsstyrken. Blant
30-åringer har sysselsettingsraten falt mer
enn fem prosentpoeng bare siden 2008,
og blant 40-åringer er fallet i overkant av
tre prosentpoeng.
Fra trygd til arbeidsavklaring
NHH-professoren peker på at nordmenn
i arbeidsfør alder går over fra ledighetstrygd til andre støtteordninger, og dermed ikke lenger er, eller blir registrert,
som arbeidssøkende. Disse er gjerne på
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.
– Er den nedgangen SSB registrerer
foruroligende?
– Ja, men den er ikke overraskende, siden
vi har sett at det har pågått over tid, sier
Salvanes.
– Hva sier tallene om norsk arbeidsliv?
– Det er mange ting som fungerer godt
i norsk arbeidsliv, med stor grad av
mobilitet og fleksibilitet. Men det er en

Ledighet (akk. endring prosentpoeng)
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Figuren viser ledigheten under finanskrisen sammenlignet med under oljekrisen.
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utfordring at så mange særlig unge menn
mellom 20 og 35 ikke deltar, sier han.
– Hvilke utfordringer reiser det for norsk
økonomi / finansieringen av velferdsstaten i
fremtiden?
– Det er opplagt at et velfungerende
arbeids- og næringsliv er hovedgrunnlaget
for en velferdsstat, og når unge menn
har en så kraftig reduksjon i deltakelse,
er dette kanskje en av de viktigste
utfordringene vi har, sier professoren.
Skolen er nøkkelen
Salvanes peker på stort frafall fra videre
gående, med svak tilknytting til arbeids
livet i utgangspunktet som resultat, som
en mulig viktig årsak til det som skjer.
Også sykdom kan spille inn.
– Hva kan vi gjøre med det for å snu denne
negative trenden?

– Det er det vanskelig å svare nøyaktig
på, siden vi har et uklart bilde av
årsakene. Men min og andres forskning
både nasjonalt og internasjonalt peker
tydelig på at problemene starter tidlig,
og kanskje til og med forsterkes gjennom
skolen. Tidlig oppfølging er det viktigste
virkemiddelet for å hindre frafall fra
videregående skole, sier Salvanes.

Sysselsettingen har med andre ord
økt de seneste årene, men andelen av
befolkningen som er sysselsatt, har falt.
– Det meste av dette fallet kom under
finanskrisen, men fallet har flatet ut.
Det er særlig blant de helt unge at fallet i
sysselsettingen har vært høy. Noe av dette
fallet skyldes at flere er under utdanning,
sier Hilde C. Bjørnland på BI.

– Vil trenden fortsette?
– Det ser jo ikke ut til at trenden svekkes,
men det kommer vel an på tiltak også,
sier Salvanes.

Selv om antallet under utdanning har økt,
sier hun at det også er en økning av unge
som hverken er under utdanning eller
jobber.
– Økt innvandring har også bidratt til
lavere total sysselsettingsandel i hele
befolkningen, særlig blant de yngre, sier
Bjørnland.

Under oljenedturen steg ledigheten (målt
ved AKU) med 1,2 prosentpoeng på det
meste, omtrent som under finanskrisen.
Ledigheten er nå på vei ned igjen og er nå
ca. 0,5 prosentpoeng høyere enn den var
ved starten av oljenedturen, i desember
2014.

Få hjelp til tannlegeregningen
Hull i tennene?
Sprukne fyllinger?
Rotfylling?
Nå kan du få dekket utgifter til tann
behandling. Som YSmedlem får du
tannhelseforsikring til en svært god pris.

Ny
medlemsfordel!

A13_0573/07.17

Sjekk hva du betaler i måneden:
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• 18–29 år:

47 kroner

• 30–49 år:

106 kroner

• 50–69 år:

170 kroner

Les mer og kjøp YS Tannhelseforsikring
på norsktannhelseforsikring.no/ys

Parat med egen kleskolleksjon

Dunjakk
e
superlett ,
kun

849,-

Skalljakke for vår og
sommer. Vind- og
vannavvisende i dame
og herrestørrelse
555 kroner *

Hettegenser i økologisk
bomull, leveres i dame
og herrestørrelse
379 kroner *

T-shirt i økologisk
bomull, leveres i dame
og herrestørrelse
149 kroner *

Liten sekk, 17 liter
185 kroner *

Parat har valgt ut et lite utvalg kvalitetsklær. Medlemmer og tillitsvalgte
kan bestille klærne i parat.shop.idegroup.no og betaler kun vår innkjøpspris.
Parat betyr at vi alltid står klar, uansett når du trenger hjelp. Et enkelt norsk ord som er
tydelig i sitt budskap og som har fått Språkrådets pris for nettopp dette.
Fargen er oransje, som gir varme og som signaliserer glede, bevegelse og nytelse.
Oransje virker oppløftende og den jager triste tanker på dør. Oransje stimulerer også til
aktivitet, nysgjerrighet og kreativitet.

Kabinkoffert 37 liter
Lett og solid koffert
med fire hjul
1370 kroner *

* Frakt kommer i tillegg.

ARBEIDSFORHOLD PÅ VESTBREDDEN

Arbeidsforhold

i okkupert område
I juni har den palestinske Vestbredden vært okkupert av Israel i 50 år. Okkupasjonen har ført
til vanskelige arbeidsforhold for mange og en splittet palestinsk arbeider- og fagbevegelse,
men også de palestinske myndighetene får kritikk fra fagforeningene.
Tekst og foto: Bengt Sigvardsson

Etter noen ukers arbeid i Israel sommeren
2014 var begeret fullt for den 44 år
gamle bygningsarbeideren Rizek Ibrahim
Nimr fra Ramallah på den palestinske
Vestbredden.
– Lønnen min i Israel var mye høyere enn
på Vestbredden, men jeg sa opp fordi jeg
enkelte ganger måtte stå tre timer i kø før
jeg ble sluppet gjennom kontrollpostene til
den israelske hæren i separasjonsbarrieren.
Det var ekstremt utmattende. Jeg vil heller
jobbe for lavere lønn på Vestbredden og ha
det bedre psykisk, sier han.
Under israelsk kontroll
Vi møtes på kontoret til den palestinske
hovedorganisasjonen PGFTU (Palestine
General Federation of Trade Union) i
Ramallah, hovedsetet for de palestinske
selvstyremyndighetene på Vestbredden.
I juni er det 50 år siden Israel okkuperte
Vestbredden. Separasjonsbarrieren rundt
Vestbredden som Rizek snakker om, ble
påbegynt av Israel i 2002, og skal bli
720 km lang. Den er bare ett av flere
problemer som okkupasjonen medfører
for palestinske arbeidere.
– Man føler seg alltid omringet og ufri,
sier Rizek.
Det var etter seksdagerskrigen fra 5. til 10
juni i 1967 at Israel okkuperte Vestbredden,
inkludert Øst-Jerusalem og Gaza. Israel
forlot Gaza i 2005, men området har vært
under israelsk blokade siden 2007. Etter
Oslo-avtalen mellom Israel og PLO i 1993
ble Vestbredden delt opp i A-områder som
kontrolleres av de palestinske selvstyre28 - 2017

Den 44 år gamle bygningsarbeideren Rizek Ibrahim Nimr fra Ramallah er medlem i PGFTU-forbundet
for bygningsarbeidere. Han jobber heller på Vestbredden for lavere lønn enn i Israel med høyere lønn.

myndighetene, samt B-områder der Israel
kontroller sikkerheten og palestinerne
siviladministrasjonen. Over 60 prosent av
Vestbredden er imidlertid C-områder som
er under fullstendig israelsk kontroll.
Mellom de ulike områdene er det israelske
veisperringer. Rizek vet aldri når han
kommer til og fra jobbene sine. Han føler
seg ikke engang trygg i sitt eget hjem.
– Jeg bor i et A-område, men det finnes
en israelsk militærsone i nærheten. Den
israelske hæren pleier også å gå inn i
A-områder. Jeg er alltid bekymret for at
noe skal skje, sier han.
Arbeidsledigheten på Vestbredden ligger
rundt 28 prosent. I 2013 beregnet
Verdensbanken at dersom palestinerne

fikk tilgang til C-områdene og natur ressursene som ligger der, ville det innbringe
3,4 milliarder dollar i året. All import og
eksport kontrolleres av Israel, det samme
gjelder tilgangen til strøm og vann.
– Okkupasjonen har åpenbart en stor del
av skylden for den høye arbeidsledigheten.
Israel har jo stengt grensene og konfiskert
mye land der palestinerne ikke kan starte
nye virksomheter, sier han.
Fagorganisert
Rizek sluttet seg til fagbevegelsen høsten
2014, blant annet for å få helseforsikring
som medlem.
– En annen grunn var at fagforeningen
kan hjelpe meg med jurister hvis jeg
begynner å jobbe i Israel og får problemer
der, sier Rizek.

måneden. Litt høyere er lønningene for
de cirka 22 000 palestinerne som jobber i
noen av de over 140 israelske bosetningene
som brer seg utover Vestbredden i strid
med folkeretten. Tidligere jobbet Sheerin
på en sminkefabrikk i en bosetning.
– Jeg mistrivdes. Arbeidet var hardt og
uten faste arbeidsoppgaver. Vi måtte
ofte jobbe overtid uten overtidsbetaling,
sier hun.
41 år gamle Wael Ahmed Awad, som er medlem
i PGFTU-forbundet for serviceansatte, forteller
at nesten alle på arbeidsplassen er med i fag
foreningen og at de har kollektivavtale. Det er
svært uvanlig på Vestbredden.

Det er svært få palestinske arbeidere
som er fagorganisert. 41 år gamle Wael
Ahmed Awad, som er medlem i PGFTUforbundet for serviceansatte, forteller at
nesten alle på hans nåværende arbeidsplass
i Ramallah er med i fagforeningen, og at
de har kollektivavtale.
– Men på de stedene jeg jobbet tidligere,
motarbeidet arbeidsgiverne fagforening
ene. De ansatte var redde for å få sparken
om de meldte seg inn, sier Wael.
I flyktningeleiren Jalazone bor 30 år
gamle Sheerin med mann og tre barn.
Leiren ble anlagt for palestinere som
flyktet eller ble fordrevet fra sine hjem i
dagens Israel under krigen som fulgte da
den jødiske staten ble grunnlagt i 1948.
I dag er leiren en overbefolket forstad til
Ramallah.

Et stykke unna Sheerins hus sitter 36 år
gamle Ahmed og 26 år gamle Muhammed
og drikker te. De er bygningsarbeidere og
tar jobber både på Vestbredden, i Israel
og i bosetningene. De skaffer seg israelske
arbeidstillatelser den uoffisielle veien.

Palestinsk arbeidslovgivning gjelder ikke
i bosetningene, men i 2007 fastslo den
høyeste domstolen i Israel at det gjør den
israelske arbeidslovgivningen. Den ble
ikke brukt på sminkefabrikken.
– Vi hadde ingen rettigheter overhodet.
Ingen svangerskapspermisjon, ingen
forsikringer, ingen sykepenger –
ingenting, forteller Sheerin.
Svart marked for arbeidstillatelser
Palestinske fagforeninger får ikke drive
virksomhet i bosetningene, og heller
ikke på israelske arbeidsplasser. Sheerin
kan ikke melde seg inn i israelske
fagforeninger fordi hun ikke er israelsk
statsborger. Hun og mannen Shady
vil ikke oppgi etternavn. Å arbeide i
bosetningene blir ikke sett på med blide
øyne av alle.
– Men mange ser realistisk på det. Hvis
man blir tilbudt 1 500 shekel (3 516
kroner) i månedslønn på en palestinsk

Den palestinske bygningsarbeideren Muhammed
må betale mellommenn for å fikse arbeidstillatelse
slik at han kan jobbe i Israel.

Den høye arbeidsledigheten på Vest
bredden i kombinasjon med at det er vanskelig å få arbeidstillatelse i Israel, har ført
til et svart marked. Ifølge PGFTU er både
falske og ekte israelske selskaper involvert.
– Våre mellommenn tar vanligvis 2 500
shekel for en arbeidstillatelse. Det tilsvarer
en ukelønn. Hvis vi har uflaks, får vi ikke
nok jobb til å tjene inn «avgiften», sier
Ahmed.
De palestinske arbeiderne samles på
forskjellige steder på den israelske siden
der arbeidsgiverne kommer for å finne
arbeidskraft. Siden arbeidet ikke er lovlig, beskyttes ikke arbeiderne av israelsk
arbeidslovgivning.
– Får vi problemer med arbeidsgiverne,
må mellommannen som fikset arbeids
tillatelsen ordne opp i det. Han har
ansvaret for oss, sier Ahmed.

Sheerin er én av titusener av palestinere
fra Vestbredden som jobber i Israel. Hun
er ansatt som sekretær ved en medisinsk
klinikk og trives i jobben. Hun har
israelsk arbeidstillatelse.
– Jeg har faste arbeidsoppgaver, 90 dager
betalt fødselspermisjon, forsikringer
og andre rettigheter som finnes i den
israelske arbeidslovgivningen. Hvert
halvår heves lønnen min med 200 shekel
(468 norske kroner), forteller hun.
Månedslønnen hennes er på 11 700
norske kroner. På Vestbredden ligger
minstelønnen på 3 393 norske kroner i

arbeidsplass, men 3 000 shekel i en
bosetning, så velger de fleste det siste
alternativet, sier Shady.

30 år gamle Sheerin er palestinsk arbeider i
Israel. Hun får ikke være medlem av israelske
fagforeninger.

– Det finnes mange mellommenn. Vi
stiller høye krav til dem. Hvis én virker
upålitelig, går vi bare videre til neste, sier
Muhammed.
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De har aldri vurdert å melde seg inn i en
palestinsk fagforening.
– Nei, for jeg tror ikke at de kan hjelpe
meg og familien min hvis vi får problemer, sier Ahmed.
Splittet fagbevegelse
Situasjonen ser med andre ord forskjellig
ut avhengig av hvor og hvordan de
palestinske arbeiderne jobber. Selv
fagbevegelsen er splittet. På Vestbredden,
som har rundt 2,8 millioner innbyggere,
finnes det nå seks føderasjoner.
Den siste i rekken er New Unions som
ble godkjent som føderasjon i mars 2016.
Den består av 28 forbund med 10 000
medlemmer, og har sitt hovedkontor
i Tulkarm på den nordlige delen av
Vestbredden.
– Okkupasjonen har ført til undertrykkelse
og utnytting av palestinske arbeidere og
den hindrer oss i å utnytte ressurser som
kunne skapt titusenvis av nye arbeidsplasser. Men alt kan ikke skyldes på okkupasjonen. Hvis gulvet mitt er skittent og
skjorten min er skitten, kan jeg ikke skylde
på okkupasjonen, tordner lederen av føderasjonen Mohammed Blady.
Han mener at de palestinske myndighetene danser etter arbeidsgivernes pipe
og at lønnstakerne har mistet tilliten til
fagforeningene.
– Vår hovedprioritet er å gjenopprette
verdigheten til de nasjonale forbundene
og at arbeiderne skal få tilbake tilliten til
dem. Arbeidernes interesser må komme
først. Vi er uavhengige av regjeringen,
arbeidskjøpere og politiske partier, sier han.

Mohammed Blady leder føderasjonen New
Unions i Tulkarm.
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ingen som kunne snakke på deres vegne,
sier Husain.
Samtidig ble det trukket avgifter til
Histadrut fra lønnen deres.
– De betalte fagforeningsavgifter uten å få
noe igjen for det, sier han.

Fatneh Abu Nasser er medlem i Forbundet for
ansatte i frivillige organisasjoner. Hun har vært
arbeidsledig siden 2010 og sitter i føderasjonen
New Unions kvinneseksjon.

Mohammed hevder at tillitsvervene i
PGFTU fordeles blant representanter
for PLOs partier i riggede valg. Han er
også kritisk til at PGFTU har en avtale
med den israelske hovedorganisasjonen
Histadrut.
– PGFTU behandler Histadrut som en
partner, ikke som en del av okkupasjonen,
sier han.
Kvinner blir diskriminert
Bare 13 prosent av de yrkesaktive på
Vestbredden er kvinner. Fatneh Abu
Nasser er medlem i New Unionsforbundet for ansatte i frivillige organisasjoner. Hun har vært arbeidsledig siden
2010 og sitter i New Unions kvinneseksjon. Hun forteller at kvinner har lavere
lønn og utsettes for mer diskriminering
enn menn. Mange blir seksuelt trakassert
på arbeidsplassen.
– Kvinner kan ikke snakke åpent med
familien om seksuell trakassering. Da ville
skylden legges på dem. Det er en enorm
oppgave å endre på dette, men vi jobber
med det, sier Fatneh.
Samarbeid mellom Israel og
Palestina
I PGFTUs lokaler i Ramallah forsvarer
Husain Al-Foqahaa fra ledelsen i PGFTU
avtalen som ble inngått med Histadrut
under og etter Osloavtalen i 1993.
– Da fantes det 150 000 palestinske dagarbeidere i Israel. Vi var nødt til å gjøre
noe med forholdene deres. Siden vi ikke
hadde lov til – og fortsatt ikke har lov
til – å representere dem i Israel, var det

I avtalen forplikter Histadrut seg til å
kontrollere at de palestinske arbeiderne
har samme rettigheter som de israelske.
Av fagforeningsavgiftene skal halvparten
gå til PGFTU. Husain sier imidlertid
at PGFTU ofte må engasjere israelske
arbeidsrettsjurister ved konflikter. Han
forteller videre at det har blitt trukket
milliarder av dollar fra palestinske
arbeideres lønninger, og at disse pengene
har gått til Israels nasjonale fond. Det
blir nå ført diskusjoner om å overføre
pengene til PGFTU og de palestinske
selvstyremyndighetene.
– Hvis vi lykkes, skal pengene gå til det
palestinske sosialforsikringsfondet, sier
Husain.

Husain Al-Foqahaa sitter i ledelsen for PGFTU.
Han forsvarer PGFTUs avtale med den israelske
hovedorganisasjonen Histadrut som ble inngått
under og etter Osloavtalen i 1993.

En av PGFTUs seire i senere tid er at
myndighetene, etter ca. fire år med
forhandlinger, vedtok en lov om sosial
forsikring for ansatte i privat sektor.
– Vi lyktes i å overtale presidenten til
å vedta loven i september 2016. Mest
sannsynlig vil loven bli implementert i
2018, sier Husain.
Myndighetenes maktbruk
På Vestbredden er arbeidsforholdene verst
for de palestinske arbeiderne i bosetningene.

– De har ingen rettigheter og arbeider ofte
i et farlig miljø. De fleste er dagarbeidere.
De med månedslønn har mange merkelige
fradrag på lønnsslippene sine, sier Husain.

– Den svekker oss ved å utnytte
representantenes partitilhørigheter. Vi
prøver å endre på dette, men har ikke
lyktes 100 prosent ennå, sier han.

Bosetterne er riktignok ikke alene om å
utnytte arbeiderne. På mange palestinske
arbeidsplasser ligger lønningene under
minstelønn, sikkerhetsforskrifter ignoreres
og ansettelsestryggheten er lik null.
Husain anslår at arbeidslovgivningen
bare er implementert på 40 prosent av
arbeidsplassene.
– Og nå vil bedriftslederne endre
arbeidslovgivningen. Arbeidsdepartementet
megler mellom dem og oss, men det er
en sterk relasjon mellom bedriftslederne
og regjeringen. Mange i regjeringen er
teknokrater som også er forretningsmenn,
forteller Hussain.

Lærerstreik og seier
I november 2014 gjorde myndighetene
føderasjonen av forbundene til de
offentlig ansatte ulovlig etter en bølge
med streiker og protester. Ett forbund
overlevde likevel, og det var det
palestinske lærerforbundet. Lærerne
lammet nesten Vestbredden i begynnelsen
av 2016.
– Myndighetene forsinket gang på gang
implementeringen av en avtale fra 2013
om bedre lønn samt lønnsøkning og
opprykk basert på antall år i arbeid, sier
Amjad Daoud Hasan Saleh.

Splittelsen i fagbevegelsen utnyttes av
myndighetene.
– Alle forhandlingene trekker ut i tid fordi
myndighetene sier de må rådføre seg med
alle forbundene, sier han.
Myndighetene legger seg også opp i
PGFTUs anliggender. I 2016 avholdt
PGFTU sin femte kongress, til tross for at
myndighetene hadde oppfordret dem til å
utsette den.
– Da frøs myndighetene bankkontoen vår
i ni måneder som en kollektiv straff, sier
Husain.
Kontoen ble åpnet igjen etter internasjonalt press og etter at PGFTU hadde gått
med på «ydmykende» vilkår. Det gikk
blant annet på at kongressen og valget til
tillitsverv ble omgjort, samt at myndighetene fikk utnevne en del av kandidatene.
– Det er den verste avtalen vi noensinne
har inngått, sier Husain.
PGFTUs mål nå er å forene arbeider
bevegelsen og å arbeide for en uavhengig
og demokratisk fagbevegelse, noe som
er stikk i strid med påstandene om
at PGFTU er under foten på PLO.
Husain innrømmer at kritikken ikke er
uberettiget. Systemet er inngrodd. Også
dette vet regjeringen å utnytte.

Vinnere. Lærerne Amjad Daoud Hasan Saleh og
Fayhaa Albash er med i ledelsen i det palestinske
lærerforbundet og deltok i den ville lærerstreiken i
2016 som førte til at lærernes krav ble innfridd.

Amjed sitter i ledelsen for lærerforbundet
og vi sitter sammen på hovedkontoret
deres i Ramallah.
– Vi ga myndighetene en tidsfrist på
å ordne opp i dette. Da de ignorerte
oss, begynte vi gradvis å heve røsten.
Det utviklet seg til en vill lærerstreik
tidlig i 2016, sier Fayhaa Albash, som er
forbundets internasjonale talsperson.
35 000 lærere streiket og protesterte.
– Den gamle forbundsledelsen ble tvunget
til å gå av da de ikke klarte å få gjennom
kravene våre, sier Amjad.
– Til slutt sa presidenten til myndighetene
at de måtte innfri kravene våre. I dag er
90 prosent av avtalen oppfylt, de øvrige

løftene håper vi vil bli innfridd snart, sier
Fayhaa.
Det var likevel ikke bare streiker og
protester som gjorde at lærerforbundet
overlevde. Amjad forteller at forbundet
alltid har vært lojalt mot PLO og hatt en
spesiell plass i organisasjonens hjerte.
– Så lenge PLO eksisterer, kommer vi
også til å gjøre det, avslutter han.
Histadrut forsvarer dagens system
Avital Shapira leder avdelingen for
internasjonale relasjoner i den israelske
hovedorganisasjonen Histadrut. Hun forteller at man etter avtalen med PGFTU
i 1993 har overført millioner av dollar
til PGFTU samt sikret at de palestinske
arbeiderne i Israel har samme rettigheter
som israelske arbeidere, uansett om de er
med i en palestinsk fagforening eller ikke.
– Noen palestinske arbeidere støter
naturligvis på problemer, men de
fleste gjør det ikke. Vi gir dem gratis
rådgivning, oppmuntrer dem til å kreve
rettighetene sine og har også dannet
komitéer for palestinske arbeidere
innenfor byggesektoren der de fleste
palestinerne jobber, sier hun.
Histadrut behandler ikke, og kan ikke
kommentere palestinske arbeideres
problemer utenfor arbeidsplassene i Israel,
som for eksempel det svarte markedet for
israelske arbeidstillatelser. Man har heller
ingen innflytelse på arbeidsplassene i de
israelske bosetningene på Vestbredden,
verken når det gjelder israelske eller
palestinske arbeidere.
– Arbeiderne der er ikke tilsluttet
Histadrut og ingen betaler medlems
kontingent. Jeg forstår at mange
palestinere jobber der fordi lønningene er
mye høyere og fordi de beskyttes av den
israelske arbeidslovgivningen, sier Avital.
Hun vet imidlertid ikke om det finnes
noen instans som kontrollerer at arbeids
lovgivningen følges i bosetningene.
– Histadrut er ikke et organ som implementerer lover. Vi kan saksøke en arbeidsgiver som bryter dem, men mer kan vi
ikke gjøre, avslutter Avital.
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En mediebransje i endring
Parats underorganisasjon, Parat Media, organiserer
ansatte i mediebransjen – en bransje som er i stor
endring. May Thingelstad og Janne Bjerkås Haraldsen
er tillitsvalgte i Norges fjerde største mediekonsern.
Av: Vetle Daler

Faksimile: Norsk presse rapporterer jevnlig om kutt og nedleggelser.
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Parat organiserer mange ansatte i mediebransjen. May Thingelstad er tillitsvalgt i Aller Media og står midt oppe i omstillinger og fusjoner.

Mediebransjen endres raskt, papirutgav
ene av aviser og blader synker i opplag,
og stadig mer av innhold og annonsering
foregår digitalt. Dette får konsekvenser
for Parat-medlemmer organisert i under
organisasjonen Parat Media.
Kulturer smeltes sammen
May Thingelstad og Janne Bjerkås
Haraldsen jobber i Aller Media, som er et
konglomerat av publikasjoner og tjenester,
både på papir og nett. Også i Aller har det
skjedd store endringer de siste årene.
I 2008 fusjonerte AFJ (Allers familie
journal) og Se og Hør-forlaget, og ble
til Aller Media. I 2013 kjøpte Aller
Media den gamle kultur-, debatt- og
tabloidavisen Dagbladet. Resultatet ble
et stort konsern med tilbud innen alt

fra lettere underholdning til politikk
og kultur.
Sammenslåingen betyr også at to ulike
bedriftskulturer skal smeltes sammen til én.
– Vi skal forene to kulturer og samtidig
samle oss mot et marked i endring.
Sterke ytre krefter påvirker oss veldig,
men skaper også nye muligheter i et stort
konsern, sier May Thingelstad.
Hun har sin bakgrunn fra salgsavdelingen
i Dagbladet. Janne Bjerkås Haraldsen har
22 års fartstid i administrasjonen i Se og
Hør og Aller.
Klubber smeltes sammen
Parat har totalt rundt 40 medlemmer i
Aller, hvorav rundt halvparten kommer
fra tidligere Dagbladet.

Ifølge de to Parat-tillitsvalgte, som kom
fra hver sin leir, har fusjonen gått greit.
Klubbsamarbeidet fungerer godt, blant
annet gjennom to runder med felles
lønnsforhandlinger.
– Vi sitter ikke på hver vår tue, men
samarbeider godt, forteller de.
Nå skal de to klubbene formelt bli én.
– Det er sterke bedriftskulturer i både
Dagbladet og Aller, sier Thingelstad.
Hun er opptatt av å bevare egenarten – at
merkevarene fortsatt står sterkt, samtidig
som man blir en del av et større fellesskap.
– Jeg tror det er mulig å bevare kjærlig
heten til enkeltprodukter samtidig som
man tenker på tvers av produkter og
kanaler. Jeg kommer nok til å fortsette å
ha hjertet i Dagbladet, sier Thingelstad.
2017 - 33

NORSK ARBEIDSLIV

Aller har samlet flere av sine virksomheter i eget hus, der man i dag finner
kjente nasjonale merkevarer som Dagbladet, Se og Hør, KK og SOL.

May Thingelstad og Janne Bjerkås Haraldsen jobber i Aller Media, et
konglomerat av publikasjoner og tjenester, både på papir og nett.

Jeg tror det er mulig å bevare kjærligheten til enkelt
produkter samtidig som man tenker på tvers av produkter
og kanaler.

Vi har mange bein å stå på.
Aller Media er som et tusenbein.
Tillitsvalgt Janne Bjerkås Haraldsen

Tillitsvalgt May Thingelstad

Mer og mer digitale
Aller Media satser mye på digitalt innhold
og digitale tjenester i tillegg til avis og
blader. De to tillitsvalgte er enige om at
det gjelder å henge med når endringene
skjer så fort som de gjør nå.
– Man må være på, ellers blir man fort
akterutseilt. Vi må henge med i svingene,
sier Haraldsen.
May Thingelstad er enig.
– Man må gripe de mulighetene som ligger der. Det nytter ikke å sove i timen.
Hun mener utviklingen med et fragmentert mediemarked, og en ny konkurransesituasjon, er både utfordrende og
spennende.
Nye produkter
Aller Media satser også på en rekke andre
områder, som event og leserreiser, og har
også eierandeler i innholdsmarkesføringsbyrået Redink og slankeselskapet Grete
Roede.
– Vi har mange bein å stå på. Aller Media
er som et tusenbein, sier Janne Bjerkås
Haraldsen.
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Smertefullt
Aller Media har siden sammenslåingen
med Dagbladet også hatt nedbemanningsrunder. Nedbemanning er alltid smertefullt, selv om man løser det med frivillige
sluttpakker.

bidra som coach og rådgiver overfor
medlemmene.
– Det gir en god følelse å kunne hjelpe
folk.

Thingelstad sier de tillitsvalgte har hatt
god dialog med ledelsen underveis.
– Vi i Parat Media har alltid lagt
vekt på at vi må ha et godt internt
arbeidsmarked – at folk skal ha
muligheten til å flytte seg innen
konsernet. Det er viktig at folk har
muligheten til å komme seg videre inn
på vekstområdene våre, sier hun.
Bistand fra Parat
De to tillitsvalgte er fornøyd med
bistanden de har fått fra Parat Media, i
tillegg til Parats advokater og rådgivere i
nedbemanningsprosesser og i andre saker.
– Det har fungert utrolig bra. Parat Medialeder Liz Ovesen og Parats advokater er
utrolig «på», sier May Thingelstad.
Hun sier at det som tillitsvalgt har vært
veldig interessant og givende å kunne

Leder av Parat Media, Liz Ovesen, organiserer
ansatte i mediebransjen som jobber med salg/
marked, IT, administrasjon, utvikling, medie
analyse, distribusjon, produksjon, i tillegg til
redaksjonelt arbeid innen forlag.

Radikale endringer
Aller Media
Det fjerde største medieselskapet
i Norge med en omsetning på ca.
1,8 milliarder kroner.
Multimedialt mediekonsern
som omfatter kjente nasjonale
merkevarer som blant annet
Dagbladet, Se og Hør, KK og SOL.
I tillegg til medievirksomhet eier
Aller Media en rekke selskaper
innenfor Marketing Services,
samlet i Ahead Group. Aller
Media har også eierandeler i
nyttetjenesten Grete Roede AS.
Selskapet beskriver seg selv
som teknologifokusert, og de
eier flere selskaper innenfor
innholdsproduksjon i ulike kanaler,
konseptutvikling, kommunikasjon,
content marketing, sisteleddsmarkedsføring, tjenestedesign,
CRM, søkemotorer og sosiale
medier samt nyttetjenester.
Rundt 600 ansatte i Norge. Eies av
Aller Holding A/S og har søster
selskaper i Sverige, Danmark og
Finland.

Parat Media
Bransje- og
arbeidstakerorganisasjon for
ansatte i mediebransjen som
jobber med salg/marked,
IT, administrasjon, utvikling,
medieanalyse, distribusjon,
produksjon samt redaksjonelt
arbeid innen forlag. Parat Media
ledes av Liz Ovesen.

Kommunikasjonsrådgiver og skribent Hans-Petter Nygård-Hansen mener
mediebransjen slik vi kjenner den i dag, vil være fundamentalt endret i
løpet av noen få år. Vinnerne blir de som mestrer teknologien best.
Av: Vetle Daler

Nygård-Hansen skriver på egen blogg
at fremtidens mediehus vil kontrollere
hele «økosystemet». Selskaper som
Google og Facebook har på få år blitt
internasjonale giganter som kontrollerer
mer og mer av det Hansen kaller
økosystemet – innhold, distribusjon
og ikke minst annonsene. Når disse
gigantene kobler dette sammen
ved hjelp av «big data», enorme
datamengder med opplysninger om
brukerne, får det en eksplosiv kraft.
Heldigitalt om få år
Han mener denne utviklingen endrer
hele mediebransjen, også i Norge.
– For norske mediehus vil det ikke
være tilstrekkelig i fremtiden å være
god på en isolert plattform – selv om
plattformen brer om seg på forskjellige
enheter som laptop, nettbrett og
mobil. Nøkkelen er at vi som brukere
er pålogget. På den måten kan dataene
struktureres, og redaksjonelt og
kommersielt innhold kan sømløst flyte
mellom de forskjellige enhetene vi
benytter oss av, skriver Nygård-Hansen.
Taperne blir ifølge Nygård-Hansen de
som ikke tilrettelegger og optimaliserer
innholdet via internett, utnyttet ved
hjelp av stordata, og levert uavhengig av
enhet og form.
Førsteamanuensis ved BI Erik Wilberg
er enig.
– Vi har ikke sett slutten på
endringene i mediebransjen. I 2020
er bransjen trolig 100 prosent digital.
Mediebransjen ristes i grunnvollene.
Farten i forandringene er større enn

noen gang. Hele bransjen, uten unntak,
må omstille seg raskere enn det mange
trodde bare for et par år siden, uttaler
Wilberg på BIs egne nettsider.
Færre journalister
Som en følge av kuttene i
mediebransjen de siste årene går
også antallet søknader til landets
journalistutdanninger ned.
– Det finnes færre faste årsverk i
bransjen, og det er flere ulike yrker i
mediehusene nå enn før, sier dekan ved
avdeling for mediefag ved Høgskulen
i Volda, Audhild Gregoriusdotter
Rotevatn, til Kampanje.
Hun sier at ikke alle som blir ansatt i en
redaksjon, er klassiske journalister.
– En del ansatte, og særlig de unge,
har andre typer medieutdanninger,
eller helt andre utdanninger. Der en
før «måtte» ha journalistutdanning,
finner man nå ansatte med
kommunikasjonsutdanning, kreative
studier, programmering og mediedesign,
sier hun.
Hun peker på at dette skjer samtidig
som antall studenter innen ulike IT-fag
skyter i været.
Kommunikasjonsrådgiver HansPetter Nygård-Hansen er ikke i tvil
om at medieselskapene som satser på
teknologi, vil stikke av med seieren i
konkurransen fremover.
– Vinnerne blir de som først og fremst
definerer seg som et teknologiselskap,
skriver han.

(Kilder: bi.no, kampanje.com, hanspetter.info)
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YS-stat inviterer til
dagskurs
Er du opptatt av omstilling i staten,
ny lov om statens ansatte eller
informasjon om tariffoppgjøret, kan vi
anbefale dagssamlinger som arrangeres
i Oslo mandag 9. oktober og Bergen
tirsdag 24. oktober

1. oktober er fristen for å søke utdanningsstipend.

Utdanningsstipend
Vi minner om at fristen for å søke om utdanningsstipend fra Parat er 1. oktober.
Utdanningsstipendet er ment som et tilskudd til medlemmer og tillitsvalgte som ønsker
å utvikle sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv.

Påmelding sendes kurs@parat.com.
Parat har begrenset antall plasser på de
ulike samlingene, og det vil bli foretatt
en prioritering om det blir mange
påmeldte. Samlingen i Oslo 9. oktober
vil bli videooverført, slik at interesserte
kan følge sendingen på Parats webside
denne dagen.

Økende kompetansekrav og et nytt utdanningssystem stiller stadig større krav til dem
som allerede er i arbeid. Kompetanseutvikling hos den enkelte arbeidstaker vil være
nødvendig for å hevde seg i konkurransen om å beholde jobben eller for å skaffe seg nytt
arbeid. Du finner søknadsskjema på parat.com, se «Min side».

Medlemsregisteret
informerer
Er det lenge siden du har sjekket om de
opplysningene vi har registrert på deg,
er riktige? På nettsiden parat.com og
«Min Side» kan du som medlem sjekke
at vi har korrekte opplysninger om deg.
På «Min side» kan du også se
kontaktinformasjon til tillitsvalgte, søke
stipend og endre passord. Du kan også
opprette avtalegiro dersom du ikke har
det fra før, og du har tilgang til å bruke
Compendia, som er et oppslagsverk der
du finner svar på det meste om lover
og regler knyttet til arbeid og fritid.
Får du av en eller annen årsak ikke tilgang til «Min side», ta kontakt med oss på e-post
medlem@parat.com for å få hjelp.
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Parat-rådgiver, Sandra Borch, på vei til
Stortinget. Foto: Sp.

Parat på Stortinget
Sandra Borch, som er ansatt som
rådgiver ved vårt regionkontor i
Tromsø, er nå valgt som stortings
representant. Parat gratulerer Sandra
med nye og ansvarsfulle oppgaver.
Borch har en allerede en lang politisk
karriere, både som kommunestyre
representant, fylkestingsrepresentant,
leder av Senterungdommen og vararepresentant til Stortinget fra 2009 til
2013. For stortingsperioden 2017 til
2021 er Sandra Borch valgt som fast
stortingsrepresentant for Troms og
Senterpartiet.

Parats medlemsfordeler
Du kan spare mye ved å bruke Parats medlemsfordeler og nyte godt
av noen av markedets beste forsikringer, og gode låne- og spareavtaler.
Som medlem får du også tilgang til en rekke advokater med spesial
kompetanse, der arbeidsrettslig bistand er gratis. Du kan i tillegg få en
times gratis konsultasjon med advokat i privatrettslige saker.
Rabatt på hotell, leiebil, drivstoff og strøm er andre fordeler du har
tilgang til, se parat.com for detaljer og mer informasjon.

Parats regionutvalg (RU)
RU region Nord (Finnmark, Troms, Nordland):
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, Brønnøysundregisterne
E-post: akt@brreg.no
Tor-Fredrik Olsen, Finnmark Fylkeskommune
E-post: tor.fredrik.olsen@ffk.no
Line Anett Paulsen, Securitas, Leknes Lufthavn, Ungrepresentant
E-post: line_hoseth_88@hotmail.com
RU region Midt (Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal):
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: Sirs.finseth@helse-nordtrondelag.no
Grete Kambuås, Boots Apotek
E-post: gretkam@online.no
Marit Holstad Aarsæther, Høgskolen i Volda
E-post: maritaa@hivolda.no
Mona Nerland, Politiet i Molde, Ungrepresentant
E-post: mona.nerland@politiet.no
RU region Øst (Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og
Akershus):
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
Hans Andreas Bøhmer, Securitas i Oslo, Ungrepresentant
E-post: hanboh@gmail.com
RU region vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane):
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
Erik Andreassen, Gate gourmet i Bergen, Ungrepresentant
E-post: eandreassen@gategourmet.com
RU region Sør (Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold og
Buskerud):
Leder: Ragnhild Negård - NAV
E-post: ragnhild.negard@nav.no
Nina Ødegård – Høyskolen i Buskerud og Vestfold
E-post: Nina.Odegard@hbv.no
Cecilie Holt, NAV
E-post: cecilie.holt@nav.no
John-Inge Nerland – Fylkesmannen i Buskerud
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no
Anne Britt Skomedal, Vitusapotek Elefanten Kristiansand
E-post: annebritt1962@hotmail.com
Hilde Valen, NAV i Vennesla, Ungrepresentant
E-post: hilde.valen@nav.no
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SPØRSMÅL OG SVAR
Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Renate Messel Hegre
Forhandler

Thore Eithun Helland
Advokat

Lene Liknes Hansen
Advokat

Katrine Andresen Roald
Advokat

Bjørn Are Sæther
Rådgiver

Andreas Moen
Advokat

Har du spørsmål til juristene eller til forhandlingsavdelingen, kan du sende spørsmålene til
trygve.bergsland@parat.com. Vi hjelper deg som medlem med alle typer problemstillinger knyttet til arbeidsforhold
og tolkning av avtaleverket. Du kan også ta kontakt med oss når det er behov for skriftlig og muntlig rådgivning i
forbindelse med omorganisering, nedbemanningsprosesser, ferie, arbeidstidsordninger, trygdespørsmål og lignende.
Kompensasjon for reisetid
Jeg er nettopp tilsatt i en stilling i
Helse Sør-Øst som vil innebære noe
reisevirksomhet. Stort sett vil denne
reisevirksomheten foregå i arbeidstiden,
men det kan også forekomme at jeg må
reise veldig tidlig om morgenen eller
dagen før for å rekke frem i tide. Det jeg
lurer på i den forbindelse, er om jeg har
rett til noen form for kompensasjon for
reisetiden som går utover min ordinære
arbeidstid?
Ida
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Svar: Bestemmelser som gjelder kompensasjon for reisetid i tilknytning til ordinært
arbeid, er regulert i overenskomsten som er
avtalt med arbeidsgiver. For reisetid utenom
ordinær arbeidstid på hverdager regnes
eksempelvis hver time som en 0,5 time fra
og med 2. time. Den første reisetimen regnes
ikke som arbeidstid.
Dersom det gjelder reisetid på frilørdager, sønog helgedager, regnes hver time som en 0,5
time fra og med første time. Kompensasjonen
gis som fritid dersom arbeidstaker ønsker det
og tjenesten tillater det, hvis ikke skal den

utbetales. Kvelds- og nattillegg og lørdagseller søndagstillegg utbetales ikke for beregnet
reisetid i dette tilfellet.
Renate
Lei av parkeringsbøter
Cowboyvirksomhet er det jeg vil kalle
disse parkeringsselskapene som bøtelegger
meg over en lav sko der jeg ferdes med bil
som må parkeres. Flere ganger er det med
tungt hjerte at jeg har betalt gebyret, bare
for at jeg ikke skal havne i trøbbel. Er det

noe jeg kan gjøre for å få en slutt på dette?
Kan jeg klage et sted dersom jeg mener at
parkometervakten har gjort feil?
Svein Gunnar

Manglende lønnsøkning
Jeg jobber i privat sektor og har ikke fått
noen lønnsøkning i år. Har jeg ikke krav
på dette når jeg er medlem av Parat?
Per Olav

Svar: Jeg kan berolige deg med at 1. januar
i år tok en ny parkeringsforskrift til å gjelde.
Reglene vil som hovedregel gjelde for alle
som tilbyr vilkårsparkering. Det vil si parkering mot avgift, tidsbegrensning eller andre
vilkår. Slik blir parkering mer brukervennlig, reglene blir like for alle selskaper, og det
blir ført aktiv kontroll. Nå må parkerings
selskapet og parkeringsområdene registreres,
og statlige myndigheter vil føre tilsyn.
Jeg kan også opplyse om at det er opprettet
en ny parkeringsklagenemnd. Dersom klagen
din blir avslått av parkeringsselskapet,
kan du sende den til nemnda, som er
et selvstendig og uavhengig klageorgan.
Adressen er pklagenemnda.no.
Thore
Oppsigelse under sykdom
Jeg er nettopp blitt sykemeldt, og det er
sannsynlig at dette vil vare en stund. Min
arbeidsgiver ønsker av denne grunn å si
meg opp. Kan arbeidsgiver gjøre dette?
Amalie

Svar: Hvordan lønnsforhandlinger i din
virksomhet skal gjennomføres, beror på
hvilken tariffavtale du tilhører. I år er det
et mellomårsoppgjør. Rammen for årets
tariffoppgjør er beregnet til å være 2,4
prosent. For enkelte tariffavtaler i private
virksomheter utgjør dette et generelt tillegg
på 0,5 kroner i tillegg per time. Utover
dette er det på enkelte tariffavtaler avtalt et
lavlønnstillegg, mens for andre tariffavtaler
så skal hele rammen på 2,4 prosent
forhandles om lokalt (diskuteres direkte med
arbeidsgiver).
Jeg anbefaler deg å logge inn på «min
side» på parat.com. Der kan du finne ut
hvilken tariffavtale du har. Hvis du trenger
hjelp med å finne frem til informasjon om
ditt tariffområde, så kontakt gjerne din
tillitsvalgte, eller oss direkte dersom du ikke
har en tillitsvalgt. Ønsker du å opprette
tariffavtale ved din virksomhet, kan du ta
direkte kontakt med oss, se parat.com.
Katrine

Nye arbeidsoppgaver og lønnsøkning
I år er det lokale lønnsforhandlinger
i kommunen hvor jeg jobber. Jeg har
fått en del nye arbeidsoppgaver. Kan
jeg da søke om høyere lønn i disse
forhandlingene?
Nora
Svar: Når man søker om høyere lønn (legger
inn lønnskrav), skal kravet begrunnes. Nye
arbeidsoppgaver er absolutt noe du kan
bruke som begrunnelse, eventuelt sammen
med andre argumenter (som for eksempel
initiativ, innsatsvilje og fleksibilitet). Vær
oppmerksom på at dersom det er snakk om
store endringer i stillingens innhold, kan du
også legge inn krav i det som kalles særskilte
forhandlinger, disse gjennomføres hvert år.
Men betingelsen er at endringene må være
betydelige.
Bjørn Are
Sluttpakke under sykdom
Jeg har vært sykmeldt i snart et halvt år
og mottar sykepenger. Det vil fortsatt
ta noen måneder før jeg kan prøve
meg i jobb. Min arbeidsgiver er i en
omstillingsprosess og har nå tilbudt meg
en sluttpakke. Vil sluttpakken ha noe å si
for sykepengene?
Sander

Svar: Nei, man har et oppsigelsesvern
ved sykdom, noe som er regulert i
arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver kan ikke
si deg opp grunnet sykdom de første tolv
månedene etter at sykdommen inntrådte.
Merk at dette ikke innebærer at man er
vernet mot oppsigelse i alle situasjoner, for
eksempel i en nedbemanning.
Regelen medfører heller ikke at arbeidsgiver automatisk kan si deg opp etter tolv
måneder, dersom du fortsatt er syk. En oppsigelse må alltid være saklig begrunnet etter
arbeidsmiljølovens bestemmelser. Om en
oppsigelse er tilstrekkelig saklig begrunnet,
må vurderes konkret i hver enkelt sak.
Lene

Svar: Et vilkår for sykepenger er at du har
tapt arbeidsinntekt på grunn av sykdom.
Som utgangspunkt har du ikke tapt
arbeidsinntekt hvis du uansett vil motta
penger fra arbeidsgiver, og du vil derfor
ikke oppfylle vilkåret for sykepenger. Men
hvis det er klart avtalt at sluttvederlag
vil bli utbetalt uavhengig av om du får
annen inntekt eller ny jobb i løpet av
etterlønnsperioden, vil du likevel kunne
motta både sykepenger fra NAV og
etterlønn samtidig. En av våre advokater
vil ta kontakt for å gå gjennom forslaget til
sluttavtale med deg.
Andreas
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PARAT KRYSSORD
MINI KRYSSORD

Vannrett
1. Katterase
6. Tidsrom
7. Fager
8. Metode
9. Frø
10. En del
11. Landområde i
Russland
12. Område
13. Høystemt dikt
15. Sediment
16. Odde
17. Spise
18. Solo
19. Sedene

Loddrett
1. Gate i Oslo
2. Avvisningen
3. Folkemeningen
4. Toppmålene
5. Innvending
6. På byen
12. Student
14. Svelle

TALL PYRAMIDEN

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nummer. 3 – 2017 var: «MAJESTETISK SJØREISE».
Den heldige vinneren er: Synnøve Karine Håheim, Ulsteinvik.
Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 6. november 2017.
Vi trekker én vinner 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

Alle feltene skal fylles med tall.
Noen tall er fylt inn på forhånd,
og dette utgjør summen av
tallene i de to feltene under. Du
må sette inn begge tallene i de
to tilstøtende feltene for å finne
tallet i feltet over, og motsatt, du
finner tallet i et felt ved å trekke
tallet i feltet ved siden av fra
tallet i feltet over.

Husk å merke e-posten/konvolutten «Kryssord 4/2017».
Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse.
Premie: Elvang Latitude alpakka-pledd av 50 prosent
alpakkaull, 40 prosent fåreull og 10 prosent mikrofiber.
Pleddet er Fair Trade-sertifisert. Målene er 130x200
centimeter (se foto).

42
22

Løsning: ..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Navn: ..............................................................................................................................................................................
Adresse: ..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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Vanskelig

KRYSS OG TVERS
Finn alle ordene. Ordene kan stå vannrett,
loddrett eller diagonalt, og kan ofte stå
skrevet baklengs.

ASKELØV
BENLIM
BERENTSON
ENDELØYSE
FAKTORPRIS
KALMUKKISK
KLASSEFEST
KLORKALSIUM
KOMPLETTHET
LATERAL
PASTELLBILDE

PRESIDENTVERV
SARAJEVO
SKOVET
VERSESKJEMA

PARATS TRENINGSSIDE MED HJERNETRIM

NOEN SMÅ HINT
Ordet starter med bokstaven A
Unormale
Avvikende

R

M

FYLL INN ORDET:

N

L

E

A

SVAR:

ABNORMALE

Bokstavene i ordet under har blandet seg litt.
Kan du finne fram til riktig ord ved å plassere
bokstavene i riktig rekkefølge i de hvite feltene?
Den grå teksten på siden gir deg noen hint.
Skjul teksten om du ikke vil ha hjelp.

A

O

B

Sender du oss løsningen
på alle oppgavene på
denne siden, er du med i
trekningen av en Elvang
Latitude alpakka-pledd
av 50 prosent alpakkaull,
40 prosent fåreull og 10
prosent mikrofiber. Pleddet
er Fair Trade-sertifisert.
Målene er 130x200 centimeter (se foto).
Frist for å sende inn løsningen er 6.
november 2017.
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 4/2017».
Vinneren av hjernetrim i 3/2017 er
Bente Vestskogen, Stavanger.
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LEDER

Vi trenger flere som vil
organisere seg
I august kom nyheten om at hovedorganisasjonene YS, LO, Unio og Akademikerne går sammen i et
prosjekt som skal bidra til å øke organiseringsgraden. Et slikt samarbeid var utenkelig for kort tid siden
fordi det på mange arbeidsplasser er et innbyrdes konkurranseforhold mellom disse om medlemmer.
Hva har endret seg? Andelen organiserte arbeidstakere i arbeids
livet synker og er for første gang på flere tiår under 50 prosent.
En slik utvikling, og særlig om den skulle fortsette, innebærer
en fare for at organiserte arbeidstakere og deres meninger mister
relevans. Både på arbeidsplassene og i samfunns- og arbeidslivet
som helhet.
Er det så farlig om organisasjonsgraden synker? For å svare på
dette spørsmålet må vi først se på hvordan det norske samfunnet
og arbeidslivet er organisert, og i hvilken grad dette har hatt og
har betydning for andre forhold vi verdsetter.

Trepartssamarbeidet, hvor både arbeidstaker, arbeidsgiver og
myndighetene inngår, sørget sammen for at lite produktive og
lønnsomme arbeidsplasser ble byttet ut med nye og lønnsomme
arbeidsplasser. Enkelt sagt gjorde det at partene delte på byrden
ved omstillinger slik at begge sider kom styrket ut av disse og
verdiene til felleskapet og velferdsstaten økte.
Hva er situasjonen i et arbeids- og samfunnsliv hvor organisasjonsgraden har sunket eller alltid har vært lav? Hovedbildet
er at der sliter en med å ha et rettferdig bytteforhold mellom
lønn og arbeidskraft. Lønnsmottakere får mye mindre igjen for
arbeidskraften de selger enn i organisert arbeidsliv. Fordelingen
av verdiene som skapes er annerledes og skjev.
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Dersom høy organiseringsgrad er
en forutsetning for fortsatt høy
produktivitet, verdiskaping og
velferdsstaten, hva skal til for å få
flere til å organisere seg?
Det er ikke et enkelt svar på
dette, men mange. Men de mest
åpenbare er nok følgende: Flere
arbeidstakere må få kjennskap
til fagforeningene og spørres
om de vil organisere seg. Spør
kollegaen, naboen, vennen, den
bekjente.
I tillegg må vi få gratispassasjer
ene til å forstå at de risikerer å
miste sine goder, lik dem de organiserte har, dersom de ikke organiserer
seg. Parat vil bidra til å snu utviklingen og
gjøre vårt for at det organiserte arbeids- og
samfunnslivet i Norge står seg inn i en
ny tid.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat
Facebook: facebook.com/HansErikSkj/
Twitter: @Skjaeggerud

Foto: Trygve Bergsland

I løpet av de siste 120 årene har organiseringen av arbeidslivet
vært i utvikling. Like lenge har vi vært gjennom store omstillinger av arbeidslivet. I den tidlige fasen, hvor organisasjonsgraden
var lav, var også omstillingen mer konfliktfylt og bytteforholdet
mellom lønn og arbeidskraft var urettferdig. Det vil si lønna var
lav i forhold til arbeidet den enkelte gjorde for arbeidsgiverne.
Mange konflikter og dårlige vilkår for arbeiderne stimulerte flere
til å organisere seg. I neste omgang fant de organiserte arbeidstakerne og arbeidsgiverne sammen og løste utfordringene. Det
ble ro i arbeidslivet, og i takt med den videre organiseringen av
begge sidene økte produktiviteten og den økonomiske velstanden. Samtidig utviklet velferdsstaten seg.

Nordmenn på tur i Sør-Europa, USA eller
andre deler av verden oppdager fort at
effektiviteten i arbeidslivet og løsningene
forbrukerne må forholde seg til, er på et
annet nivå enn i Norge. Det handler om
omstillingsevnen deres som er dårligere
enn i Norge.

Kom nærmere opplevelsen
Med Esso Mastercard får du 50 øre/l i rabatt på drivstoff. I tillegg får du 25 %
rabatt på leiebil hos Europcar. Dessuten får du 20 % rabatt på bilvask hos oss
og hver 6. vask gratis når du bruker rabattheftet!*
Husk også at kortet ditt kan brukes til alle innkjøp, overalt!
Finn ut mer og søk på essomastercard.no/ys

*På stasjoner hvor rabatthefte tilbys.Drivstoffrabatt forutsetter bruk av et Esso Mastercard.
Effektiv rente ved kreditt på kr 15 000 o/12 mnd. er 31,13 %. Total kredittkostnad kr 1 947.
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Garantert
knallgod
sparerente

Fastrenteinnskudd til 1,80 % rente
En fastrentekonto passer for deg som har minst 25 000 kroner, og kan binde
pengene i 6 eller 12 måneder. Du får en god og forutsigbar avkastning.

Priser:
-Innskudd med binding i 6 måneder: 1,80 %
-Innskudd med binding i 12 måneder: 1,80 %
Prisene på Fastrenteinnskudd er nominelle renter gjeldende per 15.9.2017 og kan endres på kort varsel.
Sjekk gjensidigebank.no for dagens priser og bestill fastrenteinnskudd i nettbanken. Dersom du ikke allerede
er kunde, åpner du enkelt konto ved å bruke BankID.

