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Trykksak

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

Regjeringen ved moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner vil forenkle Norge og 
statlig sektor, mens leder for Parat, Hans-
Erik Skjæggerud, vil forenkle Parat og YS 
ved å fusjonere to store forbund.

Sammenslåinger i privat og offentlig 
sektor begrunnes ofte med ønske om å 
tilby bedre og enklere tjenester, noe som 
også er tilfelle i prosessen som er igangsatt 
mellom Parat og Negotia. En prosess som 
nå pågår med å utrede og analysere hvilke 
muligheter som ligger i en sammenslåing 
av de ressursene som forbundene i dag rår 
over, og hvordan medlemmenes interesser 
kan ivaretas på en bedre måte enn i dag.

Det betyr ikke at ressursene ikke utnyttes 
godt i dag, eller at det er misnøye blant 
medlemmene, men at flere medlemmer 
i ett og samme forbund gir større inn-
flytelse, flere advokater kan utvikle mer 
spisskompetanse, flere forhandlere og råd-
givere kan gi økt kapasitet i tarifforhand-
linger og økt bistand til tillitsvalgte.

Mange av de samme målsettingene har 
Jan Tore Sanner når han skal forenkle 
offentlig sektor. Et av Sanners store 
forenklingsmål er å effektivisere manuelle 
prosesser som stjeler store ressurser, og et 
konkret eksempel på dette er bevilgningen 
av 24 millioner kroner til Statens Kartverk 
som skal gå til utvikling av en løsning for 
elektronisk tinglysning. Et annet eksempel 
er Husbanken som får 16 millioner til 
satsing på digitale selvbetjeningsløsninger, 
og det er bevilget 10 millioner kroner 
til nye digitale opplæringsprogrammer i 
statlig forvaltning.

I Parat og Negotia skal fusjonsforslaget 
behandles av tillitsvalgte utover høsten 
som skal ta stilling til det videre arbeidet. 
Den siste rapporten som nå foreligger 
peker på noen åpenbare innsparings-
muligheter i de to organisasjonene, 
men peker samtidig på utfordringer 
på andre områder knyttet til hvordan 
ulike oppgaver løses forskjellig i de to 
organisasjonene.

Det kan synes underlig å sammenligne 
en fusjon i Parat med sammenslåinger 
og forenkling i statlig sektor, men det er 
noen fellestrekk. Begrunnelsen i begge 
disse tilfellene er forenkling av struktur, 
likeartet virksomhet, kostnadsbesparelser 
og markedsvurderinger. Andre forhold 
som visjoner, verdier og relasjonsbygging 
fortjener også plass i en samlet vurdering. 
Slike kjerneverdier er vanskeligere å 
tallfeste, men som allikevel vil være en 
viktig del i diskusjoner og refleksjoner i 
tiden fremover.

Fusjon, forenkling og 
forbedret medlemstilbud

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør
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Aker Solutions i Stokke
Utstyret som monteres og trykktestes 
på trykk opptil 1000 bar på verkstedet i 
Vestfold plasseres dypt på havbunnen og 
bidrar til å pumpe opp norsk oljeformue.
Side 30.
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Fagforenings
diskriminering
Med bistand av advokatene i Parat gikk 
50 medlemmer til sak mot Gate Gourmet 
i 2009 etter å ha blitt diskriminert på 
grunn av fagforeningstilhørighet. Nå, fem 
år senere, er saken vunnet. Side 24.

Parat og Negotia 
vurderer å slå seg 
sammen til en felles 
forening der målet er 
å tilby bedre tjenester 
til medlemmer og 
tillitsvalgte. Side 8.

Fusjonsplaner 
mellom Parat 
og Negotia

Én million 
fripoliser i spill
Har du en fripolise, kan du 
fra september i år selv ta risiko 
og inngå avtale om hvordan 
pengene skal forvaltes, men det 
medfører stor risiko og du sier 
fra deg garantert avkastning.
Side 12.

Mørke utsikter 
for norske 
arbeidsplasser
Det er få lyspunkter for 
norske arbeidstakere 
i fremtidig luftfart. 
Globalisering og libe-
ralisering tvinger fly-
selskapene til å etablere 
seg under bekvemme-
lighetsflagg. Side 28.
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Mobbing i 
arbeidslivet gir 
helseplager
Forskere ved Statens arbeidsmiljø-
institutt (STAMI) og Universitetet 
i Bergen har gått igjennom til 
sammen 750 forskningsartikler 
som omhandler mobbing og helse. 
Gjennomgangen viser at mobbing er 
forbundet med økt risiko for senere 
helseplager. Samtidig er eksisterende 
helseplager også forbundet med 
økt risiko for senere eksponering 
for mobbing.

SMÅSTOFF

Godt arbeidsmiljø gir 
økt produktivitet
En nylig offentliggjort rapport fra 
Nordisk Ministerråd, presentert av Statens 
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), viser 
analyser som bygger opp under antakelsen 
om at forbedret arbeidsmiljø og trivsel 
forsterker virksomhetens produktivitet og 
lønnsomhet.

Undersøkelsen som er basert på data 
fra fire nordiske land viser en sterk 
sammenheng mellom fysisk arbeidsmiljø 
og produktivitet. Analysene viser en 
signifikant (ikke-tilfeldig) positiv 
sammenheng mellom et godt fysisk 
arbeidsmiljø / medarbeideres trivsel og 
virksomhetens produktivitet. Analysene 
viser også en signifikant negativ 
sammenheng mellom sykefravær og 
produktivitet. 

Endringer i ferieloven

Ferieloven er endret med virkning fra 1. juli i år, og arbeidstaker som blir syk i løpet 
av ferien kan allerede fra første sykedag kreve å få sykedagen(e) utsatt som ny ferie 
senere. 
Tidligere var det slik at man måtte være syk i en uke for å ha rett til ny ferie. Sykdom 
må dokumenteres med legeerklæring. Muligheten til å få erstattet ferien økonomisk 
ved sykdom eller foreldrepermisjon, er fjernet. I disse tilfellene skal all ferie som ikke 
er avviklet isteden overføres til neste ferieår. 

Nye regler for  
oppfølging av sykmeldte 
Fra 1. juli i år er det innført forenklinger i 
sykefraværsarbeidet der målet er å frigjøre tid til 
praktisk sykefraværsarbeid på arbeidsplassen.

De viktigste endringene:
Rapporterings- og sanksjonssystemet er opphevet og oppfølgingen skal konsentreres 
om samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på den enkelte arbeidsplass, og 
ikke på skjemaer og sanksjoner. 

Kravet om obligatorisk dialogmøte når arbeidstaker er gradert (delvis) sykmeldt, 
oppheves. I slike tilfeller skal møtet kun avholdes når partene mener det er behov 
for det. 
Kravet om at sykmelder og bedriftshelsetjeneste alltid skal delta i dialogmøtet, 
oppheves. Møtet skal være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører 
(lege) skal bare delta dersom partene har behov for det.

Stabilt sykefravær

NAV oppgir at sykefraværet fra første til andre 
kvartal i år holdt seg stabilt på 6,5 prosent.

– Etter flere år med nedgang, har sykefraværet 
nå holdt seg på om lag det samme nivået i ett 
år. Det er fortsatt for høyt, og det er derfor 
viktig at alle parter fortsetter arbeidet med å 
redusere det, sier arbeids- og velferdsdirektør 
Joakim Lystad.

Målet om 20 prosent reduksjon er videreført i ny IA-avtale. Siden 2001 har 
sykefraværet gått ned med 10 prosent, og IA-avtalens mål er så langt ikke nådd.
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Ozonlaget på 
bedringens vei
En FN-rapport viser at ozonlaget 
er blitt tykkere takket være 
internasjonalt samarbeid for å 
redusere utslippene av ozon-
ødeleggende gasser. 
Utslipp av KFK og andre gasser 
som ødelegger ozonlaget er regulert 
gjennom Montrealprotokollen, 
en internasjonal avtale som ble 
fremforhandlet i 1987 og som 196 
stater har sluttet seg til.

SMÅSTOFF

Manglende 
arbeidsinnflytelse og 
førtidspensjon
Liten kontroll over egen arbeidssituasjon 
er med på å øke risikoen for å bli 
førtidspensjonert, viser en undersøkelse 
Det Nationale Forskningscenter for 
arbejdsmiljø har utført blant 40 000 
lønnsmottakere i Danmark.

Det er samtidig økt risiko for førtids-
pensjonering ved kombinasjon av dårlig 
ledelse og høye krav i arbeidet. En 
moderat arbeidsmengde førte derimot 
til en signifikant redusert risiko for 
førtidspensjonering.

Arbeidstidsutvalg  
skal vurdere 
fremtidens arbeidsliv

Regjeringen har ned-
satt et ekspertutvalg 
for å utrede hvordan 
arbeidskraften best 
mulig kan utnyttes i 
de kommende tiårene 
og skal blant annet 

 vurdere mulighetene for å øke fleksibili-
teten for den enkelte og virksomhetene, 
i tillegg til hvordan man kan mobilisere 
mer arbeidskraft.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe 
skal lede utvalget som er satt sammen 
av fagpersoner innen økonomi, juss, 
arbeidsmedisin, arbeidstidsorganisering og 
arbeidsmarked. Utvalgets utredning skal 
legges fram innen utgangen av 2015.

NAVs pensjonsblogg

NAV har startet en blogg om pensjon, der du på deterdinpensjon.no finner svar 
du har om alderspensjon fra folketrygden, i tillegg til spørsmål om tjenestepensjon, 
sparing og andre aktuelle temaer om pensjon.

Bloggeren er Stine Klepp Tryggestad, som er siviløkonom og som har jobbet med 
pensjon i flere år. Hun vil gjerne ha innspill til temaer og oppfordrer leserne til å 
benytte seg av kommentarfeltet i bloggen.

Jobbintervju 
To Fafo-forskere har vært fluer på 
veggen under en rekke jobbintervjuer 
for å få vite mer om hva som foregår, 
og funnene avdekker stor grad av 
tilfeldigheter.

Rapporten «Kulturelt betinget naturlig 
beskjedenhet» viser fraværet av klare 
kriterier for utvelgelsesprosessen. 
Arbeidsgiverne hadde derimot strategier 
for hvordan de skulle finne den rette 
personen til stillingen, allikevel er det 
i stor grad kjemi og magefølelse som 
avgjør. De som var kalt inn til intervju 
var alle formelt kvalifiserte for stillingene, 
men utover det fant forskerne ut at 
arbeidsgiverne ofte så etter hvem som 
ville passe best inn i virksomheten. Det 
handlet om kjemi, om felles humor – 
om en x-faktor det ikke er enkelt å spørre 
seg frem til direkte.
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde  

deg oppdatert

Tom Karp 
Endring i organisasjoner
Boken gir en oversikt over fagfeltet 
som handler om å bevege en organi-
sasjon, arbeidsgrupper og individene 
som jobber der, fra én tilstand til en 
annen tilstand. Det kan være forandringer i struktur, 
kultur, verdier, kompetanse, arbeidsprosesser, sam-
handlingsmønstre, systemer, produksjonsmetoder 
eller forandring av enkeltindividers kompetanse,  
holdninger og organisatoriske atferd.

Boken tar for seg ideologiske, teoretiske og ikke 
minst praktiske perspektiver på forandring i 
organisasjoner. 
Forlag: Cappelen Damm 

Roger Fisher og William Ury 
Fra nei til ja
Kreativ forhandlingsteknikk
Boken er ment som en hjelp til å 
bli en bedre forhandler og er basert 
på et samarbeid mellom Harvard 
University, Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) og Tufts University. Fra nei til ja viser trinn 
for trinn hvordan du skal skille mellom problem og 
person, rette oppmerksomheten mot interesser og 
ikke posisjoner, og arbeide sammen for å finne 
kreative og rettferdige alternativer der man mestrer 
en forhandlingssituasjon med enhver part og på 
ethvert nivå.
Forlag: Cappelen Damm

Laila Granli Aamodt
Den gode relasjonen
 Relasjonsarbeid, anerkjennelse, tillit  
og respekt er viktige elementer i boken. 
New Public Management som mål-
styring påvirker ifølge boken utøvende 
praksis i arbeidslivet og forfatteren mener aner- 
kjennelse er helt grunnleggende og et kjernebegrep 
i utøvelsen i arbeidet med å skape gode relasjoner.
Forlag: Gyldendal

SMÅSTOFF

Statlig hytteutleie 
Statskog er landets største grunneier og har 
rundt 70 hytter tilgjengelig for kortidsleie 
rundt om i landet. Mange av dem er 
opprinnelig skogsstuer og jakthusværer som 

ble brukt av skogsarbeidere, forstmenn, jegere og fiskere, men som nå kan 
leies på statskog.no.

Utleiehyttene koster fra 400 kroner døgnet og oppover. 
Gjennomsnittsprisen ligger på 550 kroner døgnet. Mange av hyttene har 
10–12 sengeplasser.

Systematisk arbeid  
reduserer antall sykemeldte

Da Hamarøy kommune signerte IA-avtale i 2003, var sykefraværet 
over 10 prosent, men et systematisk samarbeid over 11 år har ifølge 
Idébanken.org gitt imponerende resultater.

Tidligere rådmann Elin Eidsvik sier at ingen virksomhet har råd til 
så høyt sykefravær, og hun har gjennom IA-avtalen ansvarliggjort 
tillitsvalgte, ledere på alle nivåer, legene, frisklivssentralen og NAV, og 
etter mange år er sykefraværet nede i 3,7 prosent. Det betyr at 96,3 % 
av kommunens medarbeidere kommer på jobb hver dag. 

Økt fedrekvote blir tatt i bruk
Regelendringen 1. juli 2013 med økt fedrekvote fra 12 til 
14 uker har gitt en økning i fedrenes uttak. Tall fra NAV 
viser at i løpet av første halvår i år mottok rundt 38 000 
menn og 61 600 kvinner foreldrepenger. 

NAV antar at regelendringen 1. juli 2014, med redusert 
antall uker fedrekvote, vil gi motsatt effekt.

Kredittkortgjeld og gjeldstelefon
Gjeldstelefonen, 800GJELD, opplevde et 
rekordstort antall henvendelser i 2013 og 
økningen har fortsatt i 2014. Telefonen 
driftes av NAV og de fleste som kontakter 
telefontjenesten er i alderen 40–45 år som 
har kredittkortgjeld og inkassosaker. 

Tjenesten har som mål å sørge for at folk skal kunne hjelpe seg selv ut 
av økonomiske problemer før situasjonen blir for alvorlig. Rådgiverne 
driver ikke saksbehandling, og du kan være anonym når du ringer. 
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LEDER

En fargerik høst
September er oransje. Ikke bare fordi det er høst og naturen bader 
seg i denne fargen, men også fordi Parat gjennomfører sine årlige 
regionmøter rundt om i landet denne måneden, møter som er 
fargelagt av Parats oransje farge.

Den viktigste saken på disse møtene, ved siden av flaggsaken vår 
pensjon, er den mulige sammenslåingen av Parat og Negotia. Fra 
nyttår er det jobbet med å utrede forskjeller og likheter mellom 
de to forbundene, utfordringer og muligheter for et eventuelt 
nytt sammenslått forbund.

Idégrunnlaget for denne prosessen som kan ende med en sam-
menslåing av Parat og Negotia er at arbeidslivet er veldig for-
skjellig i dag, sammenlignet med 10–20 år tidligere. At det vil 
være annerledes fra i dag om ti år, er vi heller ikke i tvil om. Det 
vi vet, er at kravet til kunnskap og kompetanse, ressurser, styrke 
og mangfold vil øke fremover. Både vi og Negotia klarer oss hver 
for oss relativt fint i dag, men vi er betydelig mer usikre på hvor-
dan vi klarer oss om ti år. Et sammenslått forbund vil besitte 
større ressurser og kraft enn det vi hver for oss vil ha.

Vi er nå i den unike situasjonen at vi kan gjøre endringer i dag 
som er nødvendig for å møte virkeligheten som treffer oss frem i 
tid. Om vi og Negotia skulle ende opp med å slå oss sammen, så 
gjør vi det for å møte fremtidens utfordringer.

Regionmøtene vi i Parat har gjennomført i september skal gi noen 
svar på det som foreligger så langt. Det gjør også andre hørings-
instanser, fra lokale medlemsgrupper til de større underorganisa-
sjonene i forbundet. Svarene vi får vil være viktige bidrag til det 
videre arbeidet med å lage et forslag til intensjonsavtale om sam-
menslåing som de to forbundene skal ta stilling til i november i år.

Det er altså ikke i år vi tar stilling til en sammenslåing eller ikke. 
Det skal landsmøtet i Parat gjøre når organisasjonen er klar for det. 

Samtidig med at Parat er i denne prosessen, skal vi ivareta våre 
forpliktelser overfor medlemmer og tillitsvalgte. Vi skal være 
tilgjengelige og behjelpelige. Vi skal også engasjere oss i viktige 
arbeidslivspolitiske saker som står høyt på agendaen. Det kan-
skje viktigste av alle disse er forslagene til endringer i arbeids-
miljø-loven som regjeringen har sendt ut på høring.

Parat har en godt forankret politikk på de fleste områdene som 
berøres av endringsforslagene. Politikk som er vedtatt av lands-
møtet i Parat i 2012. Vi er ikke som alle andre forbund, vi er 
unike. Det er også årsaken til at vi har en annen politikk på noen 
av disse områdene enn det dere hører andre har. For eksempel 
gjelder det forslaget om å heve aldersgrensen i arbeidslivet.  

Parat har lenge ment at denne bør oppheves eller heves til 75 år. 
Vi mener økt levealder, generelt bedre helse hos seniorene i 
arbeidslivet og de nye pensjonsreglene tilsier dette.

Vi er heller ikke kategorisk avvisende til at arbeidstidsreglene 
kan være modne for justering. Vi mener imidlertid at forslaget 
fra regjeringen ikke innfrir behovet for å vise at forslagene ikke 
vil gå ut over arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
Det kan virke som regjeringen i sin endringsiver har glemt at 
arbeidsmiljøloven er en vernelov for å ivareta nettopp 
dette. Dersom regjeringen legger frem 
forskning som viser at det ikke er noe å 
frykte på dette området, skal Parat være 
en konstruktiv part på endringer av 
arbeidstidsreglene.

Et område det likevel ikke skal herske 
noen som helst tvil om at Parat vil 
slåss mot, er forslaget om å øke 
mulighetene for midlertidige 
tilsettinger. Konsekvensene av 
en slik endring kan vi se i andre 
land hvor dette er gjennomført: 
Arbeidsledigheten går ikke ned, 
det skapes ikke flere jobber, 
samtidig som andelen i faste 
stillinger går ned og lojaliteten 
mellom arbeidstaker og arbeids-
giver blir lavere. Midlertidig 
ansettelse skaper heller ikke den 
trygghet som trengs for  
stabilitet, stifte familie og få 
barn.

Et forslag blir ikke godt av at statsrå-
den drar håpløse paralleller til fotball eller 
påstår at flere vil få muligheter på arbeids-
markedet som de ikke har i dag. Det er  
heller ingen skam i å legge bort et forslag 
som kun arbeidsgivere med kortsiktige 
gevinstbehov anser som godt. 
Legges det ikke bort, blir det garantert bråk. 
Mye bråk! 

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat
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FUSJON

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag 
er det nedsatt tre utvalg bestående av 
tillitsvalgte og ansatte i de to forbundene. 
Arbeidet har dannet grunnlag for en ny 
rapport som ble publisert i september 
og er ledet av Odd Jenvin i Parat og 
Mona Hermansen i Negotia. Rapporten 
viser likheter og ulikheter mellom de to 
forbundene og beskriver noen mulige 
felles løsninger. Leder i Parat, Hans-Erik 
Skjæggerud har presentert rapporten på 
høstens regionmøter.

Mulig intensjonsavtale i løpet av året
Hoveddelene i rapporten som nå 
foreligger og kan hentes under «Min side» 
på nettsidene til parat.com inneholder: 
•	 prinsipper	for	organisasjonsdemokrati	
•	 struktur	
•	 	overordnet	tariffpolitikk	og	

arbeidslivspolitikk 
•	 	kjerneoppgaver	overfor	medlemmer	og	

tillitsvalgte
•	 	økonomiske	forutsetninger	i	et	

eventuelt nytt forbund

En tidligere rapport om fusjonsplanene 
er omtalt i årets første utgave av Parat-
bladet, men ble ikke ferdigstilt før i mars i 
år. Denne første rapporten omfatter:
•	 	utviklingstrekk	i	arbeids-	og	

samfunnsliv
•	 	sammenfallende	og	eventuelt	

motstridene tariffinteresser
•	 	likheter	og	ulikheter	mellom	

forbundene

•	 	fordeler	og	eventuelle	ulemper	ved	en	
fusjon

•	 	kartlegging	av	interesser	og	eventuelle	
motkrefter ved aktører på utsiden av de 
to forbundene

Den videre prosessen er nå slik at de to 
forbundene ifølge Jenvin skal vurdere om 
de vil inngå en intensjonsavtale om fusjon 
og med det videre utredningsarbeid. 
– Avgjørelsen om det skal inngås en 
intensjonsavtale tas av de to forbundene 
uavhengig av hverandre i november 
i år. Dersom det er enighet om en 
fusjonsavtale, vil det tidligst bli et endelig 
vedtak om fusjon i siste halvår av 2015, 
sier Jenvin.

Et mer komplisert arbeidsliv
Norsk arbeidsliv er i kontinuerlig end-
ring og den siste rapporten peker ifølge 
Skjæggerud på en rekke utfordringer 
der norske arbeidstakere må forholde 

De to fagforeningene Parat 

og Negotia vurderer å slå seg 

sammen til en felles forening. 

Målet er å tilby bedre tjenester 

til medlemmer og tillitsvalgte, 

få større tyngde i forhandlinger 

med arbeidsgiver og få større 

innflytelse på arbeidslivspolitikk.

Av: Trygve Bergsland

Oppdatert 
informasjon om fusjon

Odd Jenvin, 
Parat

Mona Hermansen, 
Negotia
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seg til hyppige eierskifter, omorganise-
ringer,  virksomhetsoverdragelser, raske 
tekno logiske endringer og ikke minst 
utfordringer som følge av internasjo-
nalisering av produksjon, kapitalflyt og 
arbeidsmigrasjon.
– Medbestemmelse og ivaretakelse av 
kollektive goder og rettigheter som 
fagbevegelsen har opparbeidet over mange 
generasjoner, er under press. Dette er en 
av de viktigste utfordringene forbund som 
Parat og Negotia står overfor, sier Parat 
lederen.

Jenvin sier begge forbund ønsker å sikre 
sine medlemmer best mulig lønns- og 
arbeidsvilkår gjennom mest mulig 
effektiv utnyttelse av medlemmenes 
kontingentinnbetalinger.
– Forbundene har ambisjoner om å 
videreutvikle kompetansen og styrke 
påvirkningskraften i beslutninger som 
former arbeids- og samfunnsliv, sier han. 

Utredningen forsøker å analysere hvilke 
muligheter som ligger i en mulig fusjon og 
samtidig kartlegge om en sammenslåing 
av de ressursene som forbundene i dag rår 
over kan ivareta medlemmenes interesser 
på en bedre måte. 
– Den grunnleggende hypotesen er at vi 
står sterkere sammen. Flere medlemmer 
gir større innflytelse. Flere advokater gjør 
det mulig å utvikle spisskompetanse på 
ulike områder og på den måten ivareta det 
enkelte medlem bedre. Flere forhandlere 
og rådgivere gir større kapasitet til 
å utvikle tariffavtaler, gjennomføre 
forhandlinger, bistå tillitsvalgte og styrke 
beredskap og tilgjengelighet, sier Jenvin.

Tariffavtaler med høy dekningsgrad
Både Parat og Negotia er partipolitisk 
uavhengige arbeidstakerorganisasjoner 
tilsluttet Yrkesorganisasjonenes 
sentralforbund (YS). Begge forbund er 
landsdekkende og har hovedkontor i 
YS-huset i Lakkegata 23 på Grønland i 
Oslo. Parat har dessuten regionkontorer 
i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Bergen, 
Trondheim, Bodø og Tromsø. Begge 
forbund har et aktivt ung-arbeid.
Jenvin sier Parat organiserer 

ansatte innenfor de fleste yrker og 
bransjer og har fire selvstendige 
underorganisasjoner (Parat NAV, 
Parat Media, Farmasiforbundet og 
Tannhelsesekretærenes forbund) i tillegg 
til en rekke medlemsgrupper av ulik 
størrelse innenfor virksomheter i både 
offentlig og privat sektor. Parat er part 
i om lag 70 tariffavtaler som dekker 
anslagsvis 90 prosent av medlemmene.
– Negotia organiserer ansatte i alle typer 
private virksomheter med arbeid innen 
kontor, administrasjon, IKT, salg, service, 
regnskap, lager samt arbeidsledere og 
tekniske funksjonærer, og forbundet er 
part i over 20 tariffavtaler. Om lag 80 
prosent av medlemmene i Negotia er 
omfattet av en avtale, sier Jenvin.

Politisk organisering
Landsmøtet er Parats øverste politiske 
organ og avvikles hvert tredje år. 
Landsmøtedelegatene oppnevnes 
av de lokale klubbene og av 
underorganisasjonene. Hovedstyret 
ledes av styreleder og nestleder som 
begge er frikjøpte og har kontorplass 
i sekretariatet i Oslo. I tillegg til i 
hovedstyret og underorganisasjonene, 
foregår det politiske arbeidet i Parat i 
fem regionpolitiske utvalg som har en 
rådgivende rolle overfor hovedstyret.
– I Negotia er også landsmøtet øverste 
beslutningsorgan, og holdes hvert 
år. Landsmøtedelegatene velges av 
regionmøtene, som igjen består av 
avdelingsrepresentanter. Forbundsstyret 
er Negotias øverste besluttende organ 
mellom landsmøtene. Forbundsleder 
og 1. nestleder er begge frikjøpte og har 
kontorplass i sekretariatet i Oslo.

Økonomi og konflikt
Rapporten som er lagt frem viser at både 
Negotia og Parat har god økonomi.
– En sentral oppgave for enhver fagfore-
ning er å være forberedt på konflikt i 
forbindelse med forhandlinger om tariff-
avtaler, og begge forbundene har, som 
de aller fleste fagforeninger, sørget for å 
avsette økonomiske midler som skal gjøre 
det mulig å gjennomføre streik dersom 
det skulle være nødvendig, sier Jenvin.

Jenvin sier alle presseoppslagene viser at 
Parat ofte er i tøffe forhandlinger med 
arbeidsgiver.

– Når våre 70 tariffavtaler skal revideres, 
skjer det ofte at forhandlingene brytes 
og at vi må forberede oss på streik, men 
det er viktig å understreke at brudd i 
forhandlinger ikke er ensbetydende med 
streik, og man kan få inntrykk av at Parats 
medlemmer er i streik langt oftere enn 
hva som er tilfelle, sier han og peker på 
delrapporten som ble publisert i mars 
dokumenterer mye større likhet enn hva 
de fleste har vært klar over også på dette 
området.

Medlemstilfredshet
Parat og Negotia gjennomfører regel-
messige undersøkelser for å avdekke hva 
medlemmene tenker om fagforeningenes 
tilbud og tjenester, og for å samle 
grunnlagsdokumentasjon for å kunne 
videreutvikle og forbedre tilbudet til 
medlemmer og tillitsvalgte.
– Disse medlemsundersøkelsene viser 
høy medlemstilfredshet, men jeg er ikke 
i tvil om at vi kan bli bedre på mange 
områder. Det er grunn til å tro at det 
vil være mulig å oppnå ikke ubetydelige 
fordeler ved en sammenslåing av Parat og 
Negotia. Effekten av en fusjon vil være 
særlig tydelig gjennom å frigjøre ressurser 
som kan gi bedre medlemsservice og 
legge til rette for mer kostnadseffektive 
arbeidsprosesser over tid, sier Skjæggerud.

Han sier det ikke er grunnleggende 
interessekonflikter mellom Parat og 
Negotia når det gjelder tariff- og 
arbeidslivspolitikk, men at det er 
mindre nyanseforskjeller i forbundenes 
holdninger på enkelte områder som 
avtalefestet pensjon, minstelønn og 
innretningen på frontfaget. 
– Begge forbund slutter seg til YS’ hold-
ning om frontfagsmodellen, der den kon-
kurranseutsatte industrien forhandler først 
og legger rammene for de senere oppgjø-
rene. Det er likevel mindre forskjeller i 
forbundenes syn på frontfagsmodellens 
normgivende betydning på områder med 
kun lokal lønnsdannelse, sier Skjæggerud.

FUSJON
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Ulik organisering av tarif
forhandlinger og beslutninger
Jenvin peker også på at Parat og Negotia 
har ulike prosedyrer og beslutnings-
ordninger i forbindelse med inngåelse og 
revisjon av tariffavtaler.
– Mye tyder på at dette kan sees i 
sammenheng med ulikheter i omfang 
og innretning på forbundenes tariff-
avtaler. Parat forvalter et stort antall 
tariffavtaler, både bransjeovergripende 
og bedriftsinterne. I tillegg forhandler 
Parat hovedtariffavtalen i staten gjennom 
sitt medlemskap i YS-stat. Negotia 
forvalter færre avtaler som i første 
rekke er brede, bransjeoverskridende 
avtaler som forhandles med 
arbeidsgiverorganisasjonene, sier han.

Det er ifølge Jenvin forskjeller mellom 
forbundene når det gjelder hvilke deler 
av organisasjonen som har det formelle, 
overordnede ansvaret for gjennomføring 
av tariffoppgjør.

– I Parat ligger ansvaret for 
forhandlingene hos de berørte tillitsvalgte 
på avtalen. Forhandlingsutvalget på 
det enkelte tariffområde gjennomfører 
forhandlingene og fatter beslutninger 
om brudd eller aksept i forhandlingene. 
Sentralleddet samordner med 
overordnet politikk og har en sterk 
kontrollmekanisme ved at de vedtar 
eventuell streikestøtte, sier Jenvin.

I Negotia er det ifølge Jenvin 
forbundsstyret som er ansvarlig for at 
det utarbeides krav og det gjennomføres 
forhandlinger.
– I motsetning til oss i Parat tas 
beslutning om aksept eller brudd i 
forhandlingene av Negotias forbundsstyre 
som samordner med overordnet 
tariffpolitikk. Dette bidrar til at 
politikerne i Negotias forbundsstyre 
er mer direkte involvert i det enkelte 
tariffoppgjør enn det Parats hovedstyre. 
Samtidig kan en slik modell være 

vanskelig å gjennomføre i en organisasjon 
med mange tariffavtaler, sier han.

Konsekvenser for medlemmer 
i offentlig virksomhet
Tilbakemeldinger fra enkelte i statlig 
sektor viser ifølge Skjæggerud en viss frykt 
for at denne gruppen ikke vil få like stor 
oppmerksomhet som tidligere ved en 
eventuell fusjon.
– Lønnsdannelse og arbeidsvilkår for 
medlemmer ansatt innen offentlig sektor 
vil ved en fusjon mellom Parat og Negotia 
ikke ha noen direkte konsekvens. Revisjon 
av hovedavtalen og hovedtariffavtalen 
i staten skjer gjennom medlemskap i 
YS-stat. Parat representerer det største 
antallet medlemmer innenfor YS-stat, 
noe som ikke vil endre seg ved en fusjon. 
Dessuten er hovedavtalen og tariffavtalen 
i staten en «fyrlykt» for andre områder 
av arbeidslivet. At det nye forbundet har 
kompetanse på dette området er i alle 
medlemmenes interesse, sier han.

FUSJON
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Samfunnspolitikk
Skjæggerud sier begge forbund har ambi-
sjoner om å øke sin påvirkningsinnsats 
gjennom utforming av morgendagens 
arbeidsliv, videreutvikling av frontfags-
modellen, lønnsdannelse og ikke minst 
den generelle utviklingen av velferdsstaten.

Styringsgruppen skriver at grunnlaget for 
et sammenslått forbund må være lokale 
klubber og foreninger.
– Over tid kan enkelte klubber og for-
eninger slå seg sammen i større enheter 
basert på felles fag, bransje, etat eller 
konsern. Styringsgruppen anbefaler 
dessuten at det etableres 5–7 region-
avdelinger i det sammenslåtte forbundet. 
Regionavdelingene har sin hovedfunksjon 
innenfor faglig politisk arbeid, utvikling 
av tillitsvalgtapparat og organisasjons-
bygging, mens administrasjonen tilret-
telegger for slik virksomhet i den enkelte 
regionen gjennom regionkontorene, 
sier Jenvin, som understreke at styrings-
gruppen kun har presentert en skisse til 
organisasjons modell som skal utredes 
og diskuteres videre.

Negotias 22 geografiske avdelinger foreslås 
ikke nedlagt, men styringsgruppen ser for 
seg en utvikling over tid hvor avdelingene 
samles innenfor den enkelte regionen 
under det fusjonerte forbundet.
– Et sammenslått forbund etter en 
fusjon må være utformet som et repre-
sentativt demokrati hvor hvert medlem 
må ha mulighet til å kunne delta og 
påvirke politikkutformingen. Samtidig 
må forbundets besluttende organer 
være sammensatt på en måte som sikrer 
at hele medlemsmassen blir represen-
tert på en hensiktsmessig og balansert 
måte, sier Skjæggerud. Styringsgruppen 
foreslår at landsmøtet skal være det 
sammenslåtte forbundets øverste beslut-
tende organ og anbefaler at det legges 
opp til treårige landsmøteperioder.

Styringsgruppen foreslår ifølge Jenvin 
at leder og 2. nestledere velges fritt på 
landsmøtet etter forslag fra valgkomiteen.
– Styringsgruppen foreslår at det legges 
inn en bestemmelse i valgkomiteens 

FUSJON

Et tilfeldig utvalg medlemmer er spurt 
hva de tenker om en eventuell fusjon.

Rita Riksfjord Antonsen 
jobber ved sykehusapoteket 
i Tønsberg.
– Jeg er for fusjon med 
Negotia. Farmasiforbundet 
er akkurat gått inn i Parat 
og jeg ser hvor bra dette 
har vært for våre 
medlemmer.

Ragnar Holst jobber i 
Uloba med hovedkontor i 
Drammen, og jobber for 
at funksjonshemmede 
skal få leve et fritt og 
selvstendig liv. Er vi 
større, er vi sterkere. Vi 
har positive erfaringer fra 
tidligere fusjoner og jeg 
tror dette kan bli bra.

Bushra Choudhry jobber 
ved Bragenes Tannklinikk.
– Foreløpig er det mye vi 
ikke vet, men ut fra det jeg 
har hørt og lest, er jeg 
positiv til en
fusjon.

Tore Grini er 
representant for Parat 
pensjonist.
– Jeg tror en fusjon er 
nødvendig, samtidig er 
jeg som tidligere 
statsansatt opptatt av at 
også vår gruppe blir 
ivaretatt.

Terje Dyrendal jobber i Elpro Electro.
– Min første tanke er at vi er «lykkelige som små». Det er viktig å ha en 
grunnmur som gir medlemmene den hjelpen og støtten de trenger – når de 
trenger den. Det må ikke bli vanskeligere å få tak i de vi trenger å snakke 
med når vi trenger hjelp. Og jeg mener vi må beholde navnet.

retningslinjer som sikrer at leder og 
nestledere ikke kommer fra samme sektor. 
I den første treårige landsmøteperioden 
bør dessuten Negotia og Parat ha hver sin 
nestleder, sier han.

Kontingentspørsmål
Parat og Negotia har i dag ulike satser og 
modeller for beregning av kontingent.
– Styringsgruppen forutsetter at det 
vedtas en felles kontingentmodell som 
oppleves rettferdig og hensiktsmessig og 
som sikrer at kontingentinntektene til et 
nytt forbund er på samme relative nivå 
som i dag, sier Skjæggerud.

Styringsgruppen skriver i rapporten at 
et sammenslått forbund skal ha kort 
vei mellom tillitsvalgte og medlemmer, 
i tillegg til riktig og tilstrekkelig 
rådgiverkompetanse i sekretariatet. 

– Dette er et forhold som er påpekt 
av flere etter den første høringen og 
styringsgruppen legger til grunn at 
medlemmer og tillitsvalgte også etter 
en fusjon vil kunne ta direkte kontakt 
med ansatte rådgivere i et sammenslått 
forbund, sier Jenvin.

Skjæggerud sier styringsgruppen er 
tydelig på at de tillitsvalgte er forbundets 
viktigste ressurs, og det er derfor viktig 
at gevinstene og synergieffektene av å slå 
sammen Parat og Negotia kommer de 
tillitsvalgte til gode. 
– En ny organisasjon bør utarbeide 
konkrete kompetansemål som danner 
grunnlag for videreutvikling og forbedring 
av kurs- og opplæringstilbud, og styrings-
gruppen anbefaler at kurstilbudene tilbys 
alle medlemmene, selv om tillitsvalgte bør 
gis prioritet, sier Jenvin.

Foto: Arve Sigmundstad
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FRIPOLISE

Aner du sånn omtrent hva en fripolise er? 
Slapp av, du er ikke alene om du nøler. 
Ordet er ukjent for mange, men er du 
blant dem som faktisk har en fripolise, vet 
du antagelig at fripolisen er en tidligere 
opptjent pensjonsrettighet. Egentlig 
er fripolise bare et kjedelig navn på en 
pengesekk som du får lov til å hente fra 
når du blir gammel nok. 

Regelen gjelder kun private 
virksomheter
For å få en fripolise må du ha opptjent 
pensjon i en ytelsesbasert tjenestepensjons-
ordning fra en arbeidsgiver i privat sektor. 
Fripolisen kan du ha fått enten fordi du 
byttet arbeidsgiver eller fordi din arbeidsgi-
ver byttet til en innskuddspensjonsordning. 
Har du opptjent rettigheter i offentlig 

tjenestepensjon derimot, gir dette ingen 
fripolise. Fripolisen gir normalt en rett til 
månedlig utbetaling, og du kan tidligst 
begynne pensjonsuttaket når du fyller 62 
år. Jo lenger du venter med uttaket, desto 
høyere blir den månedlige utbetalingen.

Fram til 2011 var det lite du kunne gjøre 
med en fripolise annet enn å samle dem 

Én million fripoliser i spill
Har du en fripolise kan du fra september i år selv ta risiko og inngå avtale om hvordan pengene 

skal forvaltes, men sier samtidig fra deg en garantert avkastning. Med den nye muligheten til å 

bestemme over pensjonspengene øker risikoen, men også muligheten for høyere avkastning.

Av: Andreas Moen, pensjonsekspert og advokat i Parat
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sammen dersom du hadde flere. Det var 
nemlig pensjonsleverandøren som passet 
på fripolisen. Mot et lite gebyr, sørget 
pensjonsleverandøren for at fripolisen fikk 
en årlig rentegaranti og at den ble utbetalt 
til deg når du nådde pensjonsalder. 
I 2011 åpnet myndighetene, som en del 
av pensjonsreformen, for at du fikk såkalt 
fleksibelt uttak. Nemlig at 
du kunne begynne å ta ut 
fripolisen allerede fra du var 
62 år, men fortsette å jobbe. 

Garanti
Pensjonsleverandørene 
er fortsatt ansvarlig for å 
gi deg en rentegaranti på 
fripolisen. Rentegarantien 
følger en beregningsrente 
som fastsettes av Finans-
tilsynet. På grunn av 
generelt lavt rentenivå og 
blant annet nye kapitalkrav 
til pensjonsleverandørene, 
har renten stadig blitt 
justert nedover. Fra å ligge 
på omtrent fire prosent i 
mange år til 2,5 prosent i 
dag. Fortsatt er gjennom-
snittlig rentegaranti på 
fripolisene om lag på 3,5 
prosent. Dersom rente-
garantien er på 3,5 prosent, 
betyr det altså at penge-
sekken øker tilsvarende 
hvert år.

For å kunne garantere dette, 
er pensjonsleverandørene 
nødt til å investere dine 
pensjonspenger i aksjer 
og obligasjoner på en slik 
måte at avkastningen er 
stor nok til å dekke rente-
garantien. De er også nødt til å sitte 
på mye penger (premiereserve) i tilfelle 
det blir dårlige tider. På grunn av rente-
garantien er det grenser for hvor høy 
risiko pensjonsleverandøren kan tillate 
seg. I gode tider betyr det at avkastningen 
gjerne blir mye lavere enn den kunne 
vært, og over tid viser historien at høy 
risiko lønner seg mest.

Det er i lys av dette at myndighetene fra 
1. september i år åpnet for en ny mulighet 
for deg til å passe på fripolisen selv. Det 
nye nå er at du kan velge å si fra deg 
den årlige rentegarantien. Til gjengjeld 
får du muligheten til å kaste deg ut i 
aksjemarkedet og velge risikoprofil etter 
eget investeringsvalg. 

Frihet til å velge
De fleste fornuftige mennesker vil nok 
mene at pensjonen ikke er noe å gamble 
med. Da er det viktig å minne om at 
fripolisen for de aller fleste bare er en 
liten del av den totale pensjonen. For de 
fleste er folketrygden grunnfjellet blant 
pensjonsrettighetene, og den desidert 
største pengesekken. Folketrygden er det 

staten som passer på, og den øker med 
lønnsveksten hvert år. For mange er huset 
nedbetalt før man når pensjonsalder, og 
fripolisen er ikke større enn at man kan 
ta litt risiko. Med friheten til å velge kan 
man øke avkastningen på fripolisen og 
dermed rett og slett få mer å rutte med 
som pensjonist. 

Med frihet til å velge følger 
imidlertid også frihet til å 
velge feil. Velger du først 
investeringsvalg, velger du 
samtidig bort rentegarantien, 
og det er ingen vei tilbake – 
valget er endelig. 

Et valg som medfører 
risiko
I noen situasjoner vil det 
være en svært dårlig idé å 
gi fra seg rentegarantien. 
Én ting er risikoen for 
en ny finanskrise, eller et 
plutselig fall i aksjemarkedet. 
Da følger fripolisen med 
ned. Du risikerer derfor 
å tape en betydelig del 
av livsgrunnlaget som 
pensjonist. Så om du har 
store verdier i fripolisen 
og kort tid igjen til 
pensjonsalder, er det neppe 
noen god idé å forlate 
rentegarantien.

Dersom du har mange 
år igjen til fripolisen 
kan utbetales, kan det 
kanskje være dumt å ikke 
gå over til investerings-
valg. Rentegarantien gir 
trygg, men lav avkastning. 
Garantert dårlig avkastning, 

vil noen si. Da kan det være en god idé 
å velge høy risiko for økt avkastning. 
Over mange år kan du tjene mye på fritt 
investerings valg, og over en lang tids-
periode tåler du et fall eller to i markedet.

Noen begrensninger
Ikke alle vil kunne benytte seg av 
investeringsvalget de første årene. Det 



14 - 2014 Parat 

Ved uførhet kan det bli vanskelig å betjene gjeld. Ved død  
må den gjenlevende betale ut straksarv til den avdødes  
egne barn, i tillegg til at det mangler en inntekt til å betale 
ned på gjeld. 

Med YS Dødsfallsforsikring kan du sikre deg en engangs-
utbetaling helt opp til 2 millioner kroner ved død. Og ikke  
er det dyrt: Du betaler fra 718 kroner i året for å være sikret 
en utbetaling på 2 millioner kroner ved dødsfall. 

Parat-medlemmer an også kjøpe rimelig uføreforsikring.  
Kom innom ditt nærmeste Gjensidige kontor, ring oss på 
03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys for mer informasjon.

(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)

Moderne familie 
med «mine, dine  
og våre barn»?

Krav om informasjon og rådgivning
Alle de store pensjonsleverandørene har inngått en bransjeavtale gjen
nom Finansnæringens Fellesorganisasjon om hvilken informasjon og 
rådgivning leverandørene skal gi til fripoliseinnehavere i forbindelse med 
overgang til fripoliser med investeringsvalg. 

Bransjeavtalen skal sikre at den som har en fripolise får god og nødvendig informasjon og råd-
givning, skal forstå konsekvensene av overgang til fripolise med investeringsvalg og skal kunne 
treffe et veloverveid valg ut fra sine økonomiske behov og ønske om risiko. Dette kan stille store 
krav til både pedagogiske evner og tålmodighet hos den enkelte rådgiver. Samtidig åpner det for 
at folk flest kan få et mer bevisst forhold til pensjonen sin, og for smartere investeringsvalg. 

Avtalen går så langt at den forplikter selskapet til å «fraråde overgang til fripoliser med investe-
ringsvalg dersom en slik overgang ikke forventes å lønne seg for den enkelte fripoliseinnehaver». 
Dette er neppe noen garanti som kan tolkes bokstavelig, men vi får tro at dette gir en brukbar 
beskyttelse mot de dummeste valgene. Valget er ditt.

Er du usikker på om du har en fripolise? 
En oversikt finner du ved å logge inn på ett av disse nettstedene:
www.norskpensjon.no
www.nav.no 

er nemlig litt for lite penger i de fleste 
fripolisene, knyttet til forventet levealder. 
På grunn av justering av dødelighets-
grunnlaget, altså at nordmenn lever lenger 
enn det pensjons leverandørene forventet, 
og internasjonale regler om kapitalkrav, 
er det bare opp kapitaliserte fripoliser 
som kan gis investeringsvalg. Dermed 
er det ikke sikkert at du får en telefon 
fra Storebrand, Nordea Liv, Silver eller 
andre pensjonsleverandører med det aller 
første. Og skulle du få en henvendelse, 
er det kanskje fordi leverandøren 
ønsker at nettopp du går over på fritt 
investeringsvalg. Det kan utvilsomt være 
en vinn–vinn-situasjon for begge parter, 
men det er du som overtar risikoen 
– tenk deg godt om.

FRIPOLISE
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Regjeringen må ta grep
PARAT UNG

Parat UNG har gjentatte ganger tatt opp 
problemet knyttet til studenters bo- og 
levevilkår, men registrerer et behov for 
å advare da det ikke har skjedd noen 
endring etter regjeringsskiftet.

Kunnskap som følge av trygghet
Noen spør seg kanskje om hvorfor en 
fagforening jobber med spørsmål knyttet 
til studenter, men det er nettopp på dette 
området Parat UNG mener samfunnet 
preges av høye krav til den enkelte og det 
er derfor viktig at det blir tilrettelagt for 
en stabil og trygg studiehverdag. Parat 
UNG ser dette som grunnleggende for 
økt kunnskap.

Parat UNG ønsker at studentene skal få 
lagt forholdende til rette slik at de kan 
være fulltidsstudenter. Dette er essensielt 
for at fremtidens arbeidstakere skal 
komme ut i arbeidslivet med best mulig 
kompetanse. 

Boligsituasjonen
Det trengs et vesentlig løft på 
tilgjengelighet av studentboliger. I 2013 
manglet det 13 000 studentboliger i 
Norge. Statsbudsjettet for 2014 hadde 
midler til å bygge studentboliger, 
men ikke nok til at etterslepet på 
boligsituasjonen er bedret. 

Ulempen ved for få studentboliger 
er at studentene må ut på det private 
eiendomsmarkedet for å finne seg bolig. 
De private boligene er langt dyrere 
enn de offentlige studentboligene, og 
boligmangel i det private markedet er 
med på å presse prisene stadig oppover. 

En student kan i år få inntil 7338 kroner 
i stønad per måned. Dersom man 
skal ut på det private leiemarkedet, vil 
de fleste få boutgifter som er nær det 
månedlige beløpet fra lånekassen, noe 
som tvinger studentene til å arbeide ved 
siden av studiene. For å få deltidsjobb 
krever arbeidsgivere som oftest at 
man er tilgjengelig på kort varsel på 
ettermiddager og i helger. Som ekstrahjelp 
er man ofte ikke i posisjon til å forhandle 
om arbeidstid og må ta hva man får. 
Dette går ut over tiden man skulle 
brukt til forberedelser, forelesninger, 
presentasjoner og eksamener. 

Manglende studiestøtte
Parat UNG mener regjeringen må komme 
med et betydelig løft for studentenes bo- 
og levevilkår i statsbudsjettet for 2015. 
For det første må det bygges langt flere 
studentboliger enn det gjøres i dag. 

For det andre må studiestøtten endres fra 
ti til elleve måneder, slik at studentene har 
stabilitet og økonomi til å studere hele 
studieåret. 

Myndighetene må satse mer på fremti-
dens arbeidstakere. Presset studentene blir 
utsatt for i form av boligpriser, deltids-
arbeid, krav til gode karakterer, trening, 
nettverksbygging og sosialt engasjement 
kan i verste fall gå hardt ut over studen-
tenes psykososiale miljø. Utbrenthet alle-
rede før man er kommet i arbeid vil koste 
samfunnet langt mer enn å ta ansvar nå. 

Høyre gikk til valg på at de er 
«kunnskapspartiet», vi venter derfor i 
spenning på konkrete tiltak som legger til 
rette for nettopp dette. 

Nå er det på tide at kunnskapspartiet Høyre faktisk viser seg som et kunnskapsparti. 

Parat UNG krever at det bygges langt flere studentboliger, og studiestøtten må utvides 

fra ti til elleve måneder.

Av: Bente Valland og Anders Bakkerud Larsen i Parat UNG
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Likestillings-
arbeid i 
praksis

Parats hovedstyre har enstemmig 

vedtatt å nedsette et rådgivende 

likestillings og diskriminerings

utvalg som skal ledes av Anneli Nyberg. 

Utvalget skal jobbe mot ulikheter i 

arbeidslivet lokalt, nasjonalt og globalt.

Av: Trygve Bergsland
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I tillegg til Anneli Nyberg som leder, er Hans-Erik Skjæggerud, 
Unn Kristin Olsen, Anne-Gro Årmo, Sara Nustad Mauland og 
Heming Welde Thorbjørnsen oppnevnt som medlemmer av 
likestillings- og diskrimineringsutvalget.

Kamp for et likestilt arbeidsliv
Hovedstyret skriver i sitt vedtak at utvalget skal være pådriver 
og bidragsyter til at Parat oppfyller landsmøtevedtatt politikk 
og bidra til at tillitsvalgte i ulike virksomheter jobber for å følge 
lovverket som regulerer likestillings- og diskrimineringsforhold.
– Jeg tror vi har et litt ubevisst forhold til likestilling og 
diskriminering i Parat. Landsmøtet i 2012 uttalte at økonomisk 
selvstendighet er en viktig forutsetning for likestilling, og at 
Parat skal jobbe for viktige saker som likelønn, kvinners pensjon, 
retten til fast ansettelse, fulltidsarbeid og tariffavtaler. Likestilling 
mellom kjønnene er viktig for å oppnå målene, sier Nyberg.

Leder av Parats nye 
likestillings- og 
diskriminerings utvalg 
Anneli Nyberg vil øke 
andelen kvinnelige 
ledere i styrer og utvalg.

DISKRIMINERING
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Hun har innkalt utvalget til et første møte 
tidlig i oktober for å diskutere hva de skal 
konsentrere seg om i arbeidet fremover.

– Vi må se på representasjon og kjønns-
sammensetning i styrer, ansatte, hvordan vi 
presenterer oss utad og hvem som represente-
rer på ulike konferanser. Valg av ledere i ulike 
Parat-sammenhenger foregår på fritt demo-
kratisk grunnlag, samtidig bør vi alltid være 

bevisst på sammensetning av kjønn, 
geografi og andre elementer som kan 

ha betydning. Det samme gjelder 
ved ansettelser i sekretariatet i Parat der jeg mener de 
samme hensyn må ivaretas, sier Nyberg.

Tariffavtaler, likestillingslov og likestillingspris
I forarbeidene til årets lønnsoppgjør har Parat og 

YS beskrevet behovet for at likestilling, mangfold og 
livsfasebehov blir omfattet av tarifforhandlingene.

– Spørsmålet er igjen hvordan arbeidet utføres i praksis. I en 
rekke tariffavtaler og overenskomster er likestillings arbeidet 
beskrevet i egne kapitler der de lokale partene skal identifisere 
eventuelle barrierer mot likestilling i virksomheten. Dette i for-
bindelse med rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse 
og utviklings muligheter, bestemmelser som også er nedfelt i 
likestillings loven paragraf 1, sier utvalgslederen.

Likestillingsarbeidet i Parat og YS synliggjøres gjennom YS’ 
likestillingspris.
– Jeg mener utvalget må jobbe konkret og praktisk med 
likestillingsarbeidet. Helga Aune som vant fjorårets 
likestillingspris har gitt ut boka «Deltidsarbeid» som omhandler 
vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag 
knyttet til likestilling i arbeidslivet og spesielt pekt på deltid 
som i stor grad er et kvinnefenomen som skaper en rekke 
utfordringer knyttet til likestilling, sier Nyberg.

Integrering og livsfasebehov
Nasjonalt ønsker Nyberg at Parat skal fortsette arbeidet sammen 
med andre interesseorganisasjoner for at kvinner og menn skal 

Helga Aune har skrevet 
boken «Deltidsarbeid», 
vern mot diskriminering 
på strukturelt og 
individuelt grunnlag.

gis lik mulighet til utdanning, arbeid og kulturell og faglig 
utvikling slik det er beskrevet i likestillingsloven.
– Norge kåres jevnlig til et av verdens mest likestilte land, men 
det gjenstår utfordringer å løse på likestillingsfeltet. Det er et 
klart kvinneflertall innenfor høyere utdanning, men utdannings-
valgene er fremdeles klart kjønnsdelte og det er fortsatt flere 
kvinner enn menn som faller ut av arbeidslivet, sier Nyberg.

Utvalget skal ifølge Nyberg jobbe bredt med å tilrettelegge 
for likestilling, mang fold, integrering og livsfasebehov. Til 
utvalgets første møte har Nyberg invitert Claus Jervell som er 
seniorrådgiver for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Jervell har jobbet mye 
med likestillings- og 
diskrimineringssaker som 
i tillegg til kjønn gjelder 
saker som etnisitet, 
religion, funksjonsevne, 
seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, 
kjønnsuttrykk og alder, 
sier hun.

I 2013 registrerte Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 448 saker om 
diskriminering. De fleste gjelder kjønn og nedsatt funksjonsevne, men 
oversikten viser også en rekke andre områder som krever oppmerksomhet.

  Vi har et litt ubevisst 
forhold til likestilling og 
diskriminering i Parat.

  Likestilling, mangfold og 
livsfasebehov er en naturlig del av 
en tariffavtale.

Alder 8,75 %
Annet (inkludert 
medmemskap,
politisk syn) 19,5 %

Etnisitet (inkludert
hudfarge, avstamming,
nasjonalt opphav) 12,5%Kjønn 28 %

Nedsatt funksjons-
evne 25,5 %

Religion 2 %

Seksuell orientering 1,25 %
Språk 2,5 %
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Lekkasje på bad
Mange boligeiere opplever lekkasje på bad uavhengig av om det er en 

ny eller brukt bolig. Spørsmålet er hva vi skal gjøre dersom vi mener 

håndverker, selger eller nabo er ansvarlig for lekkasjen.

Av: Thore Eithun Helland, advokat i Parat

TIPS

Har du kjøpt boligen under oppføring, sier 
boligoppføringsloven at du må reklamere 
overfor entreprenøren innen rimelig tid 
etter at du oppdaget eller burde ha oppda-
get mangelen ved badet. Dersom mangelen 
oppdages for sent (fem år), vil du ikke ha 
rett til å få rettet feilene. Unntaket er der 
entreprenøren har handlet svikefullt, eller 
har tatt på seg et utvidet ansvar.

Kjøp av ny bolig
Har du som kjøper reklamert i tide, kan 
du kreve at entreprenøren retter mangelen 
og de skader som er en direkte følge av 
lekkasjen. Entreprenøren har også en rett 
til å foreta utbedring så lenge han utfører 
arbeidet innen rimelig tid. Dersom 
entreprenøren venter lenge, eller nekter å 
reparere mangelen, kan du gå til en annen 
entreprenør eller en håndverker og få ham 
til å ordne opp. Kostnadene med arbeidet 
kan du kreve fra selgeren av boligen som 
et krav om avslag i prisen. Du vil også få 
erstattet andre kostnader som du har hatt 
i forbindelse med lekkasjen, for eksempel 
kostnader ved bruk av takstmann. 

Har du kjøpt boligen «nøkkelferdig», 
gir avhendingsloven deg de 
samme rettighetene som etter 
boligoppføringsloven. Også her er du 
godt sikret overfor den som selger deg en 
bolig med et defekt bad.

Brukt bolig
Rettighetene dine er dessverre dårligere 
dersom du kjøper en brukt bolig «som 

den er». Nesten alle brukte boliger blir 
i dag solgt med denne tydelige reserva-
sjonen. Når du har skrevet under en 
kjøpsavtale med en slik klausul, har du 
samtidig sagt fra deg de fleste rettighetene 
du ellers ville hatt etter avhendingsloven. 
Med andre ord har du tatt en stor 
risiko hva gjelder bad, drenering, tak og 
lignende. Kjøper du brukt bør du derfor i 
budsjettet ta høyde for større kostnader til 
vedlikehold i årene framover.

Er badet i boligen av eldre årgang, er 
det ikke noe større poeng i å kreve 
selgeren for et avslag i prisen som tilsvarer 
kostnadene med å reparere badet. Har 
selgeren også eierskifteforsikring, vil den 
juridiske veien være lang og bratt. Her 
bør du heller bruke pengene dine på et 
nytt bad fremfor å dekke sakskostnadene i 
tingretten i en sak som du fort taper.

I avhendingsloven heter det at du bare 
kan gjøre gjeldende en mangel dersom 
selgeren enten har kommet med uriktige 

opplysninger eller har holdt tilbake 
viktige opplysninger om badet. Ellers 
kan du bare gjøre gjeldende en mangel 
dersom det er et stort misforhold mellom 
det du trodde du kjøpte og det du virkelig 
har kjøpt. Rettspraksis har slått fast at 
kostnadene ved å reparere badet må være 
på fem–seks prosent av kjøpesummen om 
du skal ha rett på et avslag i prisen. 
Er kostnadene mindre, må du dekke disse 
selv – unntaket er i de tilfellene selgeren 
tydelig har opplyst at badet er rehabilitert 
av fagfolk etter våtromsnormen og det 
viser seg at arbeidet er utført av selgeren 
selv i ledige stunder. 

Rådet er å lese taksten som er vedlagt 
prospektet nøye før du legger inn bud 
dersom du ikke har råd til å dekke større 
vedlikeholdskostnader selv. Helst bør du 
ha med deg en fagperson under befaring 
av boligen.

Lekkasje på nytt bad i gammel bolig
Her forutsettes det en lekkasje på et bad 
som er nytt. Med dette menes at du har 
fått en håndverker til å rehabilitere badet, 
men der det allikevel oppstår lekkasje. 
Det følger av håndverkertjenesteloven at 
du må reklamere innen rimelig tid etter 
at du oppdaget eller burde ha oppdaget 
mangelen. Dette vil normalt si to–tre 
måneder. Dersom mangelen oppdages 
senere (fem år), vil du ikke ha rett til å 
kreve å få rettet feilene. Unntaket er hvis 
håndverkeren har handlet svikefullt, eller 
han har påtatt seg et utvidet ansvar.

  I avhendingsloven heter 
det at du bare kan gjøre 
gjeldende en mangel dersom 
selgeren enten har kommet 
med uriktige opplysninger eller 
har holdt tilbake viktige 
opplysninger om badet.
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Håndverkeren har rett til å reparere 
mangelen. Lar du ikke håndverkeren få 
denne muligheten, og han er villig til å 
komme etter kort tid, mister du retten til 
å kreve prisavslag og erstatning. Da må 
du selv ta kostnadene med å få en annen 
håndverker til å reparere lekkasjen. 

Det anbefales at du inngår en standard-
kontrakt med håndverkeren som skal 
rehabilitere badet. Helst bør du bruke den 
standarden som blir kalt for «våtroms-
normen». Avtalen sikrer at håndverkeren 
går fram på korrekt måte, og du vil få 
dokumentasjon på hva som er gjort. Slik 
dokumentasjon kan senere høyne prisen 
på boligen den dagen du skal selge. 

Lekkasje i boligblokk
Oppstår det lekkasje i en blokkleilighet, 

Skulle en av dere foreldre bli ufør, kan utbetalingene fra NAV 
utgjøre så lite som halvparten av opprinnelig inntekt. Ved 
dødsfall forsvinner inntekten helt. I verste fall kan det bli for 
dyrt å bli boende i barnas barndomshjem. 

YS Dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling som kan 
brukes til å betale ned på gjeld. Du kan velge mellom en 
engangsutbetaling på 1 eller 2 millioner kroner ved dødsfall. 
Og det er ikke dyrt: Du betaler fra 718 kroner i året for å være 
sikret en utbetaling på 2 millioner kroner ved dødsfall.

Parat-medlemmer kan også kjøpe rimelig uføreforsikring.  
Kom innom ditt nærmeste Gjensidige kontor, ring oss på 03100 
eller gå inn på gjensidige.no/ys for mer informasjon.

(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)

Et hjem å vokse opp i

kan vann renne ned i leiligheten under. 
Er det lekkasje fra en fellesledning, 
er styret i eierseksjonssameiet eller i 
borettslaget ansvarlig. Kommer lekkasjen 
direkte fra ditt bad, vil du på ulovfestet, 
tilnærmet objektivt ansvarsgrunnlag 
være ansvarlig for alle skader på naboens 
eiendom. Du må betale naboen erstatning 

for kostnadene med å reparere skadene, 
i den grad et forsikringsselskap ikke 
forplikter seg til å dekke utgiftene. 

Det kan medføre et stort ansvar og store 
kostnader dersom du utsetter å rehabilitere 
et bad som burde vært skiftet ut. 
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Press på den nordiske modellen 
Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, sier nordisk arbeids
liv utfordres av et økende velferdsbehov, eldrebølgen og globaliseringen. 
Samtidig er han kritisk til deler av rapporten «The Nordic Model – challenged 
but capable of reform» fra the Research Institute of the Finnish Economy. 

Av: Trygve Bergsland

Rapporten er utarbeidet i samarbeid 
 mellom Nordisk Ministerråd og arbeids-
giverne i Norden. Til arbeidslivinorden.org 
sier Oppegaard at rapporten avdekker at 
den nordiske modellen er under press og 
forsterker behovet for å se på nye løsninger 
der myndighetene må være villige til å ta 
upopulære beslutninger.
– Utfordringene krever at det gjøres end-
ringer i respektive land. Det er nødvendig 
med ytterligere pensjonsreformer og 
det er behov for å gi økt kompetanse til 
unge «dropouts» og arbeidsinnvandrere. 
Rapporten gir et bilde av en velfunge-
rende offentlig sektor, men skattesystemet 
må tilpasses slik at vi ikke får skatteflykt-
ninger, sier Oppegaard. NHO-direktøren 
mener det er behov for mer kunnskap og 
at rapporten på viktige felt ikke går dypt 

nok i sin analyse, og etterlyser blant annet 
en vurdering av sammenhengen mellom 
aldring, lønn og produktivitet.
– Hvor viktig er det å beholde eldre i 
arbeidslivet dersom eldres produktivitet er 
lavere? spør han.

Politianalyse og omorganisering
Parat i politiet benyttet muligheten til å diskutere politianalysen og 
omorganiseringen av politiet på Parats statskonferanse i august. I diskusjonen 
deltok også statssekretær i Justisdepartementet, Hans Røsjorde; leder i 
justiskomiteen, Hadia Tajik; og HRdirektør i Politidirektoratet, Karen Aslaksen. 

Av: Lill J. Fischer

Hovedtillitsvalgt Unn Kristin Olsen sier Parat har gjort et 
grundig arbeid med politianalysen og er godt forberedt når 
omorganiseringen av politiet starter. – Det er først når de 
politiske beslutningene foreligger at vårt arbeid starter. Vi 
har ukentlige møter med justisministeren og det skal ikke 
være tvil om hva vi mener, sier hun.

Hadia Tajik (Ap) er opptatt av et «nærpoliti» som gir 
borgerne trygghet og inviterte Parat til dialog i forkant av 
beslutningene. 
– Vi er enige i at vi trenger et «nærhetspoliti» og at 
publikum skal oppleve et lokalt tilstedeværende politi som 
gir trygghet. Samtidig mener vi politiet fortsatt skal ha et 
sivilt preg og utføre sivile oppgaver innen forvaltningen. Det betyr ikke nødvendigvis at 
vi skal ha et lensmannskontor på hvert nes, men være tilgjengelig der folk er og til tider 
som passer publikum, sier Olsen. 

Strukturendringer  
ved høgskoler og 
universiteter
Arbeidet med stortingsmeldingen om 
struktur i høyere utdanning er i gang 
og Kunnskapsdepartementet inviterer 
nå til dialog med ledelsene for lan
dets universiteter og høgskoler, men 
uten tillitsvalgte til stede.

Parats tillitsvalgte reagerer negativt på at 
de ikke blir invitert til de samme møtene 
som ledelsen, og ønsker tilgang til den 
samme informasjonen som blir gitt i disse 
møtene. Departementet svarer på kritik-
ken ved at de har bedt styremedlem valgt 
av de ansatte om å være med i de samme 
møtene som styreleder, rektor, styremed-
lem valgt av studentene, styremedlemmer 
oppnevnt av departementet og direktør. 
Departementet vil møte de lokale fagfo-
reningene i etterkant av dialogmøtene. 
Strukturmeldingen skal være klar i 2015.

Kunnskapsministeren mener Norge sprer 
ressursene til forskning og høyere utdan-
ning for tynt. – Vi har for mange små og 
sårbare fagmiljøer som tilbyr de samme 
utdanningene. Det fører til at institusjo-
nene legger strategier for å konkurrere 
med hverandre i stedet for å samarbeide. 
Vi må konsentrere ressursene for å skape 
fagmiljøer som kan være ledende på sine 
felt, sier Torbjørn Røe Isaksen.

AKTIVE PARAT

Foto: NTB/Scanpix

Kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen. 
Foto: NTB/Scanpix.

Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO,  
Svein Oppegaard. Foto: NTB/Scanpix.
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Parat-representant i ITF
Tillitsvalgt i Parat og leder for SAS Norge 
Kabinforening (SNK), Anneli Nyberg, er valgt 
inn som representant i Den Internasjonale 
Transportarbeiderføderasjonens (ITF) seksjon for 
sivil flytrafikk og skal sammen med seks andre i 
denne seksjonen representere samtlige bakke- og 
luftfartsansatte rundt om i verden. 

Nyberg sitter også som representant for alle 
europeiske luftfartsansatte i EASAs human factors-
gruppe som er en del av European Transport 
Workers Federation (ETF).
Norsk samarbeid
ITF, som representerer omtrent fem millioner 
medlemmer fordelt på over 600 forbund i 140 land, 
arrangerte tidligere i høst sin årlige kongress i den 
bulgarske hovedstaden Sofia.

Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier Nyberg ble 
valgt i et samarbeid mellom Parat og LO.
– ITF velger representanter for en fireårsperiode og 
avtalen mellom Parat og LO gir Nyberg vervet de 
to første årene av denne perioden. LOs representant 
overtar deretter for de to siste årene, sier Einan.

AKTIVE PARAT

Fakta
ITF representerer transportarbeidernes 
interesser i FN-organer som Den internasjonale 
arbeidsorganisasjonen (ILO), International Maritime 
Organization (IMO) og International Civil Aviation 
Organization (ICAO), og har som en av sine oppgaver 
å organisere internasjonale solidaritetsaksjoner når 
medlemsforbund i et land er i konflikt med arbeidsgivere 
eller myndighetene.

ITF står tilsluttet International Trade Union Confederation 
(ITUC) som representerer 175 millioner arbeidstagere i 
305 medlemsorganisasjoner i 151 land og territorier. LO, 
Unio og YS er norske er medlemmer av ITUC.

Parat vant mot Ryanair i Høyesterett
I en enstemmig kjennelse har Høyesteretts ankeutvalg forkastet 
Ryanairs anke i saken Parat fører på vegne av Alessandra Cocca. 
Saken vil nå komme til behandling i Moss tingrett som vil måtte ta 
stilling til hvilket lovvalg eller hvilket lands rett som skal anvendes.

Det er et enstemmig ankeutvalg i 
Høyesterett som forkaster Ryanairs 
anke, og pålegger Ryanair å betale 
saksomkostninger til Cocca og Parat.

Norsk rett
Advokat Christen Horn Johannessen i 
Parat, som har ført saken på vegne av 
Cocca, er ikke overrasket over kjennel-
sen fra Høyesteretts ankeutvalg.
– Dette er helt i tråd med vår 
påstand, og det vil nå være opp til 
Moss tingrett å fastslå hvilket lov-
valg som skal legges til grunn når 
saken endelig skal behandles. Når 
Høyesterett har avvist Ryanairs anke 
og saken skal gå for norsk rett, er det 
vanskelig å se for seg at den ikke også 
skal gå etter norsk lov. Spørsmålet om 
valg av domstol og lovvalg bygger på 
bestemmelser med parallelle vurde-
ringstemaer, sier Horn Johannessen.

Europa følger med
Nestleder i Parat, Vegard Einan, 
mener Høyesteretts uttalelse vil 
kunne få vidtrekkende konsekvenser 
også for andre flyselskaper med base 
i Norge og resten av Europa.

– Det er nå slått fast at denne type 
saker skal behandles for norske 
domstoler, og vi forventer at den 
videre behandlingen av saken vil 
vise at det også er norsk lov som 
skal anvendes. Dette vil være av stor 
betydning for norske arbeidsplasser 
og konkurransesituasjonen i norsk 
og internasjonal luftfart, sier Einan. 

Spørsmålet om hvor en ansatt i et 
europeisk flyselskap skal få prøvd sitt 
ansettelsesforhold, og hvilken rett 
som gjelder, har lenge vært uavklart 
i stort sett hele EU. Det er tidligere 
kjent at EU-kommisjonen følger 
Cocca-saken tett, og europeisk fagbe-
vegelse venter på avgjørelsen i Norge. 

– Dette er en historisk avgjørelse 
som vil endre måten flyselskap 
opptrer i Norge på. Med seier 
også på valg av norsk lov som skal 
avgjøres ved bruk av de samme 
kriterier i neste runde, vil i praksis 
Ryanair ha brutt omtrent alle 
lover som finnes i Norge hva angår 
arbeidsforhold. De ansatte har da 
tapt feriepenger, sykepenger, betalt 
inn feil skatt, mistet pensjons- og 
trygderettigheter som andre norske 
arbeidstakere har og staten har tapt 
sine avgifter. Dette vil bli en alvorlig 
sak for Ryanair, med potensial til 
å endre forretningsmodellen i hele 
Europa, sier Einan.

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

Tillitsvalgt i Parat og leder for SAS Norge Kabinforening 
(SNK), Anneli Nyberg. Foto: NTB/Scanpix.
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Statskonferansen 
2014

Parats første store statskonferanse ble 
holdt på Gardermoen i august med 
200 deltagere, og leder i Parat Hans
Erik Skjæggerud ønsker å utvide sats
ingen på statlig sektor der forbundet i 
dag har nærmere 8000 medlemmer.

Eva Bratholm ledet første dag av pro-
grammet med foredragsholdere som Lars 
Svendsen med «Arbeidslivets filosofi», 
professor Haldor Byrkjeflot stiller spørs-
målet: «Hva er styrende for verdier 
for ledere og ansatte i det offentlige, 
og om omdømmebyggingen har 
gått for langt.», Parats advokater 
Andreas Moen og Katrine Roald med 
pensjonsfellene i offentlig sektor, 
statssekretær i Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet Paul Chaffey 
med «visjoner for velferdsstaten» og Eva 
Joly som var inne på verdien av tillit. 
Det ble også tid til en samtale mellom 
tidligere statsminister Kåre Willoch, 
tidligere riksrevisor Jørgen Korsmo, Paul 
Chaffey og Eva Joly.

Parat støtter flere endringsforslag 
i arbeidsmiljøloven
Leder i Parat, HansErik Skjæggerud, støtter kritikken mot regjeringens for
slag om å tillate økt bruk av midlertidig ansatte. Samtidig støtter han regje
ringens forslag om å begrense tidsperioden for midlertidig ansatte og økte 
aldersgrenser i arbeidslivet.

Skjæggerud er kritisk til forslaget fra regjeringen der de ønsker å gi bedriftene mulig-
het til å ansette midlertidig for ni eller tolv måneder uten vilkår.
– Dette forslaget virker ideologisk basert og ikke knyttet hverken til logikk eller 
forsk ning. Det finnes en rekke forskere som advarer mot midlertidighet i arbeids-
livet, nå sist psykologiprofessor Per Øystein Saksvik ved NTNU som sier vi vil få 
en vridning mot kortsiktig tenkning i arbeidslivet og arbeidstakere som er mindre 
engasjert i arbeidsplassen sammenlignet med fast ansatte, sier han.

Lovforslaget gir ikke flere arbeidsplasser
Parat-lederen har heller ingen tro på at flere midlertidige vil gi økt sysselsetting.
– En relativt ny doktorgrad utgitt av FAFO-forsker Jørgen Svalund konkluderer 

med at man ikke klarer å finne noen økt grad av sysselsetting som følge av 
midlertidige ansettelser, sier Skjæggerud.

Fotball og aldersgrenser
Parat har ifølge Skjæggerud lenge jobbet for utvidede aldersgrenser 

i arbeidslivet.
– Regjeringen foreslår å heve aldersgrensene i arbeidslivet til 72 
eller 75 år, noe som er i tråd med hva vi lenge har argumentert 
for. De foreslår også å begrense bedrifters adgang til selv å sette 
lavere aldersgrenser, noe vi også er positive til, sier Skjæggerud.

Skjæggerud ber arbeidsministeren slutte å blande fotball inn 
i arbeidslivsspørsmål.
– Som Robert Eriksson elsker jeg fotball, men når han bruker 
analogien om prøvespill for å forsvare endringer i arbeidsmiljø-
loven, blåser jeg for offside. De endringsforslagene regjeringen 
nå har presentert vil kunne berøre hele det norske arbeidslivet 

og han bør ikke utfordre arbeidstakersiden med lettvinte argu-
menter, sier Parat-lederen som ønsker en faktabasert dialog.

Apotekteknikere krever endring 
av legemiddelforskriften
Farmasiforbundet mener de hindres i å motta viktig informasjon om reseptpliktige legemidler. 
Leder av forbundet, Irene Hope, mener legemiddelforskriften har gått ut på dato og ber Helse- og 
omsorgsdepartementet om å endre regelverket.

Hope mener apotekteknikere som autorisert helsepersonell må få tilgang til verdifull informasjon fra 
legemiddelindustrien på lik linje med faggrupper som leger, farmasøyter og sykepleiere.
– Vi ønsker å gi best mulig informasjon til kundene og bidra til bedre pasientsikkerhet på apotekene, men 
blir nektet å motta verdifull kunnskap om produkter – kunnskap som er viktig for pasientene, sier hun.

AKTIVE PARAT

Leder av Farmasiforbundet 
Irene Hope. Foto: Vetle Dale.
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PARAT INTERNASJONALT

Ozonlaget på 
bedringens vei
Utslipp av klorfluorkarbon (KFK) og freon-
gasser på 1970- og 1980-tallet truet med å 
bryte ned ozonlaget. I dag er utslippene av disse 
gassene redusert til nesten null. Konsekvensen 
er at ozonlaget er i ferd med å bli reparert og 
FN-sambandet skriver at ozonlaget sannsynligvis 
vil være friskmeldt en gang etter 2050.

Kommunikasjon 
og journalistikk
Leder for redaksjonen til nettstedet Arbeidsliv 
i Norden, Berit Kvam, spør hva som skjer i 
samfunnet når det i dag er to kommunikatører 
for hver journalist, og hvordan det påvirker 
samfunnets vaktbikkje.

Kvam spør om demokratiet utfordres når ansatte 
rådgivere og kommunikasjonsfolk har mer 
innflytelse enn politikerne, og i hvor stor grad 
journalistikken blir skadelidende av de store 
nedbemanningene i avishusene.

Gradvis bedring i EUs 
arbeidsmarked
Samlet i EU var arbeidsledigheten på 
10,4 pro sent i april 2014 sammenliknet med 
10,9 prosent på samme tid året før. I april 2014 
var det registrert en ledighet blant unge på 
22,5 prosent, ned fra 23,6 prosent i april 2013.

Sammenliknet med første kvartal 2013 økte 
sysselsettingen med 0,2 prosent i euroområdet 
og med 0,7 prosent i EUs 28 medlemsland. 
Sysselsettingsraten for aldersgruppen 20–64 år 
lå ved årsskiftet på om lag 68,6 prosent, som er 
under målet på 75 prosent for 2020.

I EU-delegasjonens halvårsrapport om 
arbeids- og sosialpolitikk regner man med en 
moderat vekst gjennom det kommende året 
og en gradvis bedring i arbeidsmarkedet, både 
når det gjelder økt sysselsetting og nedgang i 
arbeidsledigheten.

Uakseptabel politirazzia i Ungarn
Statsråd for EØS-saker, Vidar Helgesen, sier aksjonen ungarske myndigheter 
har gjennomført mot Økostars i Budapest har stoppet videre utbetalinger 
til landet. Økostars har ansvaret for forvaltning av EØS-midler til frivillige 
organisasjoner i Ungarn på vegne av Island, Liechtenstein og Norge.

I inneværende periode utgjør EØS-midlene til Ungarn 153,3 millioner 
euro (herav 13,5 millioner euro til NGO-programmet). Av dette beløpet er 
129,8 millioner euro frosset.

OECD mener lavere lønn ikke gir økt 
sysselsetting
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har 
presentert «Employment Outlook» for 2014, og organisasjonens 
generalsekretær Angel Gurría sier at lavere reallønn ikke gir økt 
sysselsetting, men derimot hindrer videre vekst i Europa.

Han sier lavere lønninger hverken 
skaper flere nye arbeidsplasser 
eller øker etterspørselen etter 
arbeidskraft. OECD skriver at 
økt fleksibilitet heller ikke er en 
patentløsning.
– Mindre enn halvparten av de som 
får en midlertidig stilling har en fast 
jobb tre år senere, sier Gurría.
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PARAT I RETTEN

Fagforeningsdiskriminering
Med bistand av advokatene i Parat gikk 50 medlemmer til sak mot Gate Gourmet i 2009 etter å 

ha blitt diskriminert på grunn av fagforeningstilhørighet. Nå, fem år senere, er saken vunnet og 

medlemmene har fått dekket sine økonomiske tap på nærmere ni millioner kroner.

Av: Christen Horn Johannessen, advokat i Parat

Rettsavgjørelsen er den første i sitt slag og 
domstolene har gjennom sine avgjørelser 
slått fast et effektivt og godt arbeidervern 
mot diskriminering av arbeidstakere som 
er organisert i en fagforening.

Bakgrunn for saken
Våren 2009 gikk cateringkontrakten med 
SAS over fra LSG Sky Chefs Norge AS 
(LSG) til Gate Gourmet Norway AS (Gate 
Gourmet). I forbindelse med overgangen 
ønsket Gate Gourmet flest mulig ansatte 
med kompetanse innen yrket og erfaring 
med SAS-leveransen. Samtidig ønsket Gate 
Gourmet å unngå reglene om virksom-
hetsoverdragelse (en rett for alle som hadde 
arbeidet med kontrakten i LSG til å følge 
kontrakten over til Gate Gourmet).

For å unngå at reglene om virksom-
hetsoverdragelse kom til anvendelse, 

bestemte Gate Gourmet at de kun skulle 
rekruttere 30 prosent av de ansatte fra 
LSG. Gate Gourmet hadde inngått en 
rekrutteringsavtale med Luftfartens 
Funksjonærforening (LFF) og valgte der-
for i størst mulig grad å unngå ansatte fra 
LSG med en annen fagforeningsbakgrunn 
enn LFF. LFF hadde som ledd i rekrut-
teringsavtalen frasagt seg muligheten til 
å støtte medlemmer som eventuelt ville 
prøve spørsmålet om virksomhetsoverdra-
gelse for domstolen. 
En slik avtale hadde også Parat fått tilbud 
om, men avtalen ble avvist av Parat da 
man ikke ønsket å fraskrive seg potensielle 
rettigheter.

Våren 2009 mottok Gate Gourmet 
nærmere 1000 søknader på stillinger de 
hadde behov for som følge av at de over-
tok SAS-kontrakten. Det ble gjennomført 

flere hundre intervjuer og det ble til slutt 
ansatt 164 personer i Gate Gourmet 
Oslo, herunder 52 fra LSG.  
I forbindelse med søknadsprosessen var 
Gate Gourmet opptatt av hvem som 
kom fra LFF og hvem som kom fra LO 
og Parat, ettersom de hadde en rekrutte-
ringsavtale kun med LFF og ikke med de 
andre fagforeningene.

I den sammenheng innhentet Gate 
Gourmet opplysninger om fagforenings-
tilhørighet blant søkerne. Dette ble gjort 
både ved å spørre den enkelte søker direkte 
under intervju, ved å notere fagforenings-
tilhørighet på intervjuskjema, og ved å 
innhente liste over LFF-medlemmene. 
Det ble også gjort ved å stille spørsmål 
til søkerne på telefon eller ved å sortere 
dem i forskjellige kategorier på grunn-
lag av generell kunnskap Gate Gourmet 
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hadde om hvem som var organisert hvor. 
Fagforeningstilhørighet ble tillagt vekt ved 
utvelgelsen av hvem som skulle få tilbud 
om jobb i Gate Gourmet.

Forbud mot diskriminering
I arbeidsmiljøloven paragraf 13-1 (1) står 
det at «Direkte og indirekte diskriminering 
på grunn av politisk syn, medlemskap i 
arbeidstakerorganisasjon eller alder er for-
budt.» Diskriminering i forbindelse med 
ansettelse omfattes av forbudet, og den 
som har blitt utsatt for slik diskriminering 
kan kreve oppreisning etter paragraf 13-9 
(1) og erstatning for økonomisk tap etter 
reglene i arbeidsmiljøloven paragraf 13-9 
(2). Erstatning for økonomisk tap følger 
de alminnelige regler som krever skyld, 
økonomisk tap og årsakssammenheng 
mellom den skadegjørende handling (dis-
krimineringen) og tapet som har oppstått.

Resultatet i domstolene
Høyesterett kom i sin første befatning 
med saken i 2011 (Rt-2011-1755) til at 
drøyt 50 av Parats medlemmer hadde 
blitt diskriminert i forbindelse med 
ansettelsesprosessen i Gate Gourmet. 
Høyesterett skriver:
Når arbeidssøkerne som ikke var medlem-
mer av LFF – av denne grunn – ikke fikk 
samme rett, er det etter mitt syn klart at de 
ble diskriminert i strid med hovedregelen i 
arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd. Det 
faller også inn under bestemmelsen å for-
skjellsbehandle fordi en arbeidssøker ikke er 
medlem av en bestemt fagforening.
Det er, som nevnt innledningsvis, på det 
rene at en rekke av arbeidssøkerne ble stilt 
spørsmål om fagforeningstilknytning for å 
bringe på det rene hvem av dem som var 
omfattet av LFF-avtalen. Gate Gourmet 
fikk for dette formål også overlevert en 

liste over LFF-medlemmer som hadde vært 
ansatt i LSG. Dette er i direkte strid med 
forbudet i § 13-4 første ledd mot å be søkere 
om «opplysninger(...) om de er medlemmer 
av arbeidstakerorganisasjoner.

Alle de diskriminerte fikk på det grunn-
lag en symbolsk oppreisning (plaster på 
såret) på 5000 kroner. I saken hadde vi 
også lagt ned påstand om at reglene om 
virksomhetsoverdragelse kom til anven-
delse. Ettersom vi ikke fikk medhold i det 
spørsmålet, kom Høyesterett til at partene 
måtte dekke sine egne saksomkostninger.

Etter at Høyesterett hadde slått fast at det 
hadde foregått diskriminering i forbin-
delse med rekrutteringsprosessen, gikk 
Parat i 2012 til sak mot Gate Gourmet på 
vegne av drøyt 30 av de diskriminerte som 
vi mente også hadde tapt inntekt fordi 

Advokat i Parat, Christen Horn Johannessen førte saken i Høyesterett. Foto: Trygve Bergsland.
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de ikke hadde fått jobb i Gate Gourmet 
på grunn av diskrimineringen. Det endte 
med at Gate Gourmet måtte ut med mer 
enn seks millioner kroner i erstatning 
i forbindelse med behandlingen av det 
spørsmålet i tingretten. Gate Gourmet 
ble også gjort ansvarlig for begge parters 
omkostninger.

Tingretten avsa en grundig dom knyttet 
til det generelle spørsmålet om årsakssam-
menheng i slike saker der arbeidsgiver  
har gjennomført en uryddig prosess 
«infisert» av diskrimineringsspørsmålet. 
Tingretten skriver:

Retten legger imidlertid til grunn at når 
det er konstatert at saksøkerne er for-
skjellsbehandlet på grunn av fagforenings-
tilknytning, ved at de ikke er gitt samme 
fortrinnsrett til ansettelse som medlemmer 
av LFF, er det skapt en grunnleggende 
tvil om hvilke kriterier som er vektlagt 
ved ansettelsesprosessen. Gate Gourmet 
er i utgangspunktet nærmest til å bære 
risikoen for den uklarhet som hefter ved 
ansettelsesprosessen.

Ny anke og ny runde i rettssystemet
Tingretten frifant, etter en konkret vur-
dering i forhold til den enkelte saksøker, 
Gate Gourmet for erstatning overfor 
fem av saksøkerne. For fire av disse anket 
Parat saken videre fordi vi ikke var enige 

i tingrettens vurderinger. Etter Parats 
vurdering skulle alle fra LSG nyte godt av 
fortrinnsretten LFF-medlemmene hadde 
etter rekrutteringsavtalen de hadde inn-
gått. Det ville være eneste måte å oppnå 
likebehandling på.
Lagmannsretten ga de fire medhold, og  
en samlet erstatning på i overkant av  
2,5 millioner kroner og i tillegg dømt til  
å dekke våre medlemmers saksomkost-
ninger. I samsvar med Parats argumenta-
sjon la lagmannsretten følgende til grunn:

Hovedspørsmålet i saken er om det forelig-
ger årsakssammenheng mellom skaden og 
den skadevoldende handling. For at den 
diskriminerende LFF-avtalen skal kunne 
anses som årsak til de ankende partenes 
økonomiske tap, må denne avtalen være en 
nødvendig betingelse for at de ankende 
parter ikke fikk jobb i Gate Gourmet. 
Dersom det foreligger andre årsaksfaktorer 
må LFF-avtalen i forhold til de øvrige 
faktorene fremstå som et såpass vesentlig ele-
ment i årsaksbildet at det er rimelig å knytte 
ansvar til den. Som det fremgår av de oven-
nevnte siterte avsnittene i Rt-2011-1755, 
var den avgjørende innvendingen mot 
LFF-avtalen at denne ikke omfattet alle 
tidligere ansatte i LSG. Etter lagmannsret-
tens syn følger av dette at det ved vurderin-
gen av årsakssammenheng skal legges  
til grunn at Parat-medlemmene skal likebe-
handles med LFF-medlemmene.

Lagmannsretten er her enig med de ankende 
parter i at likebehandling av LSG-ansatte 
som ikke var medlemmer av LFF, her-
under Parat-medlemmene, bare kan skje 
ved at disse behandles på samme måte som 
LFF-medlemmene. Ettersom det ved anset-
telsesprosessen i Gate Gourmet ble gitt for-
trinnsrett for LFF-medlemmer, vil det ikke 
være mulig å tenke bort LFF-medlemmenes 
fagforeningstilknytning som grunnlag for 
fortrinnsrett.
Gate Gourmet anket saken videre til 
Høyesterett ettersom de mente Parat-
medlemmene ble gitt en fortrinnsrett 
de hadde takket nei til ved ikke å inngå 
rekrutteringsavtalen. Den 1. juli 2014 
satte Høyesterett punktum i saken ved 
at den nektet å behandle Gate Gourmets 
anke i sin fulle bredde og lagmannsrettens 
dom ble rettskraftig.

Diskrimineringsvern på  
grunn av fagforeningenes evne  
til å gjennomføre
Domstolsbehandlingen av sakene resul-
terte i et effektivt diskrimineringsvern 
som i årene fremover vil gi beskyttelse 
for alle arbeidstakere i landet. Saksøkerne 
oppnådde både oppreisning og dekning 
av sitt økonomiske tap. I tillegg til erstat-
ningsutbetalinger på nærmere ni millioner 
kroner og dekning av våre medlemmers 
omkostninger, har Gate Gourmet måtte 
dekke egne omkostninger på flere mil-
lioner kroner. Saken som har versert i 
domstolsapparatet i mer enn fem år viser 
at medlemmers vilje til å få sin rett, kom-
binert med Parats evne og vilje til å bruke 
de ressurser som trengs, er helt nødvendig 
for håndheve de rettigheter som ligger i 
arbeidsmiljøloven.

Avslutningsvis vil Parat anerkjenne nåvæ-
rende ledelse i Gate Gourmet Norge som 
har opptrådt veldig ryddig og ordentlig i 
en prosess som har vært styrt fra selskapets 
internasjonale ledelse.

PARAT I RETTEN
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Professor ved BI, Eli Moen, ledet konferansen, og sammen med 
andre forskere har hun sett på liberalisering og fremvekst av lav-
prisselskapene og hvordan disse har endret internasjonal luftfart.
– Konkurransen fra lavprisselskapene har gjort luftfarten mer 
effektiv, men samtidig har konkurransen ført til et vedvarende 
press om å kutte kostnader. Resultatet av den økende 
konkurransen har stadig ført til krav om endrede lønns- og 
ansettelsesforhold, sier Moen. 

Flere arbeidskonflikter
Forskningen viser ifølge BI at innføring av lavkoststrategier har 
ført til økende arbeidskonflikter i industrien som helhet.
– Til nå har konfliktene stort sett vært begrenset til det enkelte 
selskap, men i den pågående fasen ser det ut som kampen om 
arbeidsforholdene blir løftet ut av det enkelte selskap. I økende 
grad føres kampen ikke bare mellom organisasjoner på det 
nasjonale nivået, men også på det transnasjonale nivået og med 
deltakelse av stadig flere og ulike aktørgrupper.

Konferansen skal ifølge Moen forsøke å belyse problem stillingene 
for arbeidsgivere, arbeidstakere, regulerende myndigheter, politi-
kere og forskere både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
– Spørsmålet som stilles på konferansen er i hvilken grad det vil 
være mulig å skape like konkurransevilkår i internasjonal luftfart 
samtidig som de ansattes interesser ivaretas, sier hun.

Bekvemmelighetsflagg og kutt i lønnskostnader
Nestleder i Parat, Vegard Einan, holdt innlegg på konferansen 
og beskriver en bransje med stadig færre fast ansatte og at den 
økende flytrafikken bemannes med ansatte som kommer fra 
bemanningsbyråer eller «selvstendig næringsdrivende» som 
ansettes på kontrakter.
– Resultatet er mindre lojalitet til arbeidsgiver, liten innflytelse 
på egen jobbhverdag og svekkelse av ansattes forhandlingsmakt, 
sier Einan.

Han mener Ryanair-modellen har ført til en enorm endring i 
europeisk og internasjonal luftfart.
– Globalisering og liberalisering tvinger flyselskapene til å kutte 
arbeidskraftkostnader og maksimere produktiviteten ved å 
etablere seg under bekvemmelighetsflagg der de ansatte taper i 
kampen om å være billigst, sier Einan.

Ledelsen i disse selskapene benytter ifølge Einan et retorisk triks 
når de snakker nedsettende om fagforeninger.
– Ledelsen uttaler seg som om fagforeningene er i utakt med 
egne medlemmer og uttaler seg som om fagforeningen og den 
ansatte ikke har sammenfallende interesser og meninger. Fakta er 
at de på en rekke områder behandler sine ansatte dårlig og bryter 
grunnleggende menneskerettigheter, sier Einan.

GLObALT ARbEIDSLIV

BIs luftfartskonferanse
Institutt for kommunikasjon og kultur ved handelshøyskolen BI arrangerte i september 

en internasjonal konferanse om luftfart som tok for seg markedsendringer, kostnadspress 

og arbeidsrelasjoner i flybransjen.
 
Av: Trygve Bergsland

Nestleder i Parat, Vegard Einan, 
sier flyselskapene kutter arbeids-
kraftkostnader og maksimerer 
produktiviteten ved å etablere seg 
under bekvemmelighetsflagg.

Tillitsvalgt i Parat og leder 
for SAS Norge Kabin-
forening (SNK), Anneli 
Nyberg, sier ansatte bidrar 
til kutt i lønninger, pensjo-
ner og generelle rettigheter 
samtidig som antall fast 
ansatte reduseres.

Leder for Norwegian Kabin-
forening (NK), Marit Lindén, 
sier ansatte har gått fra å være en 
ressurs til å bli omtalt som et 
problem og en kostnad.

Direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, 
mener norske ansatte må venne seg til å 
svelge flere kameler i tiden fremover på 
grunn av høyt lønnsnivå og altfor kostbare 
sosiale ordninger.
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Globalisering og 
bekvemmelighets flagg 
i norsk luftfart
Det er få lyspunkter for norske arbeidstakere i fremtidig luftfart. Globalisering og liberalisering 

tvinger flyselskapene til å kutte arbeidskraftkostnader og maksimere produktiviteten ved å 

etablere seg under bekvemmelighetsflagg.

Av: Vegard Einan, nestleder i Parat.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har 
skrevet en rapport om fremtiden til norsk 
luftfart og sammenligner denne med 
norsk skipsfart og norske redere som 
allerede på 1920-tallet flagget ut skip. Nå 
registrerer flyselskapene seg i land med 
spesielt gode rammebetingelser, inkludert 
lave skatter, minimale reguleringer og 
svake tradisjoner for samarbeid mellom 
arbeidsgiver og arbeidstakere. Norwegians 
strategi knyttet til bruk av asiatiske 
ansatte på irskregistrerte fly brukes av AFI 
som et eksempel på hvordan en slik type 
praksis kan bli en ny global norm.

Norsk luftfart med norsk bemanning 
står ifølge AFI i fare for å forsvinne på 
samme måte som innenfor sjøfarten. Det 
kan oppfattes som proteksjonistisk å ville 
bevare norske arbeidsplasser i luftfarten, 
og det kan av enkelte oppfattes som 
et hinder for enda billigere flybilletter, 
men det kan være viktig å reflektere 
rundt de bredere spørsmålene knyttet 
til samfunnssikkerhet, distrikts- og 
helsepolitiske hensyn, kompetanse og den 
norske arbeidslivsmodellen.

Både myndigheter i EU og Norge 
utfordres og tvinges til en krevende 
balansegang der de må forholde 
seg til flyselskapers internasjonale 
ekspansjonsstrategi på den ene siden og 
behovet for oversiktlige arbeidsforhold 
på den andre. Regjeringen og 
samferdselsminister Ketil Solvik-
Olsen skvises i spørsmålet om Norge 
skal opprettholde en statsstrategi 
knyttet til fordelingspolitikk, nasjonalt 
orientert sysselsetting og nasjonal 
samfunnssikkerhet, eller støtte en fri og 
ekspansjonsrettet industri som er opptatt 
av å maksimere egen profitt.

Arbeidsmarkedet i Europa er 
fragmentert og det finnes per i dag 
ikke et felles europeisk regelverk som 
omfatter arbeidstaker siden og regelverk 
for arbeidsvilkår med unntak av 
hviletids bestemmelsene. Det er kun 
liberaliseringen som er felles, noe som 
medfører et press på både de ansatte og på 
selskapene. Den samme liberaliseringen 
som nå skjer i Norge og Europa så vi i 
USA før den fatale «Buffalo-ulykken», 

også kjent som Colgan Air Flight 3407, 
der 51 mennesker mistet livet. Ulykken 
har ført til strengere regulering av 
arbeidstiden i luftfarten, og USA har på 
flere områder mye strengere standard 
enn Europa.

Ifølge rapporten kan nettverksselskaper 
som SAS fremstå som gammeldagse og 
utdaterte, mens Norwegian kopierer mye 
fra Ryanair som leder an i Europa. Begge 
har kopiert mye av dagens driftsmodell 
fra det amerikanske lavprisselskapet 
Southwest Airlines – med ett viktig 
unntak: I motsetning til Southwest 
Airlines, hindrer Ryanair sine ansatte 
i å organisere seg. I Norwegian er det 
fortsatt mange som er fagorganisert, 
men ledelsen i selskapet ønsker seg et 
grenseløst globalt marked – samtidig som 
de strukturerer selskapet slik at de unngår 
medbestemmelse fra ansatte og reduserer 
muligheten til å etablere fagforeninger.

Arbeidsforhold og arbeidsrettigheter 
blir hver dag satt på prøve i luftfarten 
og mange elementer som har vært 

LUFTFART
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Skulle du være så uheldig å bli ufør, kan det bli vanskelig  
å betjene gjelden din. Utbetalingene fra NAV kan utgjøre  
så lite som halvparten av den opprinnelige inntekten.  
I aller verste fall kan dette bety at du må flytte fra hjemmet 
ditt, fordi det blir for dyrt å bo der. 

Som Parat-medlem kan du kjøpe rimelig uføre forsikring. 
Denne forsikringen vil gi deg en engangsutbetaling som 
kan brukes til å betale ned på gjeld. Kom innom ditt 
nærmeste Gjensidige kontor, ring oss på 03100 eller gå inn 
på gjensidige.no/ys for mer informasjon.

(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)

Fri og frank – men 
med relativt stor 
gjeld?

kjernen ved den norske modellen 
for arbeidslivsrelasjoner utfordres. 
Oppsplittingen av forholdet mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker er et viktig 
eksempel fordi dette tradisjonelt har vært 
en arena for dialog, medbestemmelse, 
tilhørighet og solidaritet som nå er i ferd 
med å bli svekket. I tillegg ser vi at i en 
globalisert verden blir inngåelse av avtaler 
på nasjonalt nivå utfordrende for partene i 
norsk arbeidsliv.

Ansatte og fagforeninger er ikke 
nødvendigvis enige i måten kostnads-
reduksjoner blir gjennomført på, men 
erkjenner behovet for omstilling og 
selskapenes behov for å rasjonalisere 
driften. Samtidig er det blant de ansatte 
stor vilje til samarbeid om løsninger 
som gjør at norske flyselskaper skal være 
robuste i en fremtidig global luftfart. 

Ansatte har en klar forventning om 
innflytelse på de strategier som blir valgt 
og krever fast ansettelse i flyselskapene. 
I tillegg må ansattes betingelser være 
knyttet til det stedet hvor arbeidstakeren 
har sitt hovedarbeidsforhold. 

Disse elementene burde ikke være 
vanskelig å imøtekomme for en moderne 
og innovativ bransje som luftfart. Praksis 
viser imidlertid nødvendigheten av at 
myndigheter, nasjonalt og internasjonalt, 
bruker sin makt til å sikre like spilleregler 
og tette smutthull i lovverket.

  Norsk luftfart med norsk bemanning 
står ifølge AFI i fare for å forsvinne på 
samme måte som innenfor sjøfarten.

Nestleder i Parat, 
Vegard Einan. 
Foto: Trygve 
Bergsland.
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Avansert teknikk
på store havdyp
Aker Solutions i Stokke håndterer teknisk avansert 

utstyr de færreste av oss noen gang får se. Utstyret 

som monteres og trykktestes på trykk opptil 1000 bar 

på verkstedet i Vestfold plasseres dypt på havbunnen 

og bidrar til å pumpe opp norsk oljeformue.

Av: Trygve Bergsland

Parat-hovedtillitsvalgt i verkstedklubben, 
Kjeld Henriksen, har jobbet i bedriften 
siden 2008. Den gang var det halvparten 
så mange ansatte og gründer Tor Ole 
Myhre hadde realisert drømmen om egen 
bedrift etter å ha jobbet som ingeniør for 
Cameron i flere år.
– Aker Solutions ønsket å sikre seg 
kunnskap og produksjonskapasitet og 
overtok daværende Subsea House i 2012, 
sier Myhre som fortsatt er daglig leder og 

ikke tillater fotografen å ta bilder av noen 
av elementene som klargjøres for testing.

Noe av utstyret som håndteres av Aker 
Solutions i Stokke kalles «tree running 
tool» og benyttes på havbunnen for at 
oljeselskapet på en sikker måte skal kunne 
gå inn i brønnen og utføre vedlikehold 
eller andre nødvendige justeringer.
– Utstyret vi leverer bidrar til at man 
slipper lange perioder med å stenge ned 

oljeproduksjonen og er et kontaktpunkt 
mellom selve produksjonsbrønnen og 
produksjonsskipet eller plattformen oppe 
på havoverflaten, sier Myhre.

Produksjonslokalet har tre store 
vannbasseng der utstyret som skal testes 
senkes ned under vann og trykktestes, 
først med vann og deretter med nitrogen.
– Enhetene vi tester veier ofte mellom 50 
og 60 tonn og trykktestingen i bassenget 

ARbEIDSPLASSEN

Aker Solutions i Stokke har vært leverandør av utstyr til Statoils Vigdis-prosjekt. Foto: Statoil
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kan passere 1000 bar. Bassengene 
har noen svært kraftige pumper og vi 
flytter 22 000 liter vann i minuttet, sier 
Henriksen på vei opp fra det 13 meter 
dype bassenget.

Kjetil Rød trykktester hydraulikken i 
verktøyet som leveres inne i en av tre 
bunkere i armert betong.
– Vi tester hydraulikken på 345 bar og 
innvendig er disse bunkerne kledd med 

tykk trepanel for å unngå rikosjetter 
dersom noe skulle gå galt. Sikkerheten er 
imidlertid satt i høysetet og vi har ikke 
hatt noen ulykker ved testing, sier Rød.

Blir du ufør, kan det bli vanskelig å betjene gjeld. 
Utbetalingene fra NAV utgjør ofte halvparten av opprinnelig 
inntekt. Ved dødsfall forsvinner inntekten helt. 

YS Dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling som kan 
brukes til å betale ned på gjeld. Du kan velge mellom en 
engangsutbetaling på 1 eller 2 millioner kroner ved dødsfall. 
Og det er ikke dyrt: Du betaler fra 718 kroner i året for å 
være sikret en utbetaling på 2 millioner kroner ved dødsfall.

Parat-medlemmer kan også kjøpe rimelig uføreforsikring. 
Kom innom ditt nærmeste Gjensidige kontor, ring oss på 
03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys for mer informasjon.

(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)

Ung og nyforelsket  
– med stor gjeld?

Parat-hovedtillitsvalgt i verkstedklubben, Kjeld 
Henriksen, på vei opp fra det 13 meter dype 
bassenget.

Daglig leder i Aker Solutions Stokke, Tor Ole Myhre. Kjetil Rød utfører trykktesting i en 
bunkers i armert betong.
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Parat får regelmessig spørsmål fra medlemmer som har aksep-
tert en konkurranseklausul og som spør om gyldigheten av 
denne. Det typiske er at henvendelsen kommer når man har 
fått tilbud om en stilling hos en ny arbeidsgiver – og oppdager 
at man kanskje ikke kan takke ja til tilbudet.

Spørsmålet om konkurranseklausulen er gyldig, vil bero på 
en konkret vurdering hvor blant annet type stilling, lengden 
på konkurranseforbudet og om det blir betalt etterlønn i for-
budsperioden vil være av betydning for om klausulen er gyldig.

Formålet med konkurranseklausuler
En konkurranseklausul har som mål å hindre ansatte i å ta 
jobb hos en konkurrent, eller starte konkurrerende virksom-
het, i en avtalt periode etter avsluttet arbeidsforhold.
Hensynet som ligger bak en klausul som dette er blant annet 
behovet for å beskytte bedriftshemmeligheter og unngå at 
arbeidstakeren tar med seg kunder over til konkurrerende 
virksomheter. Dette er legitime behov som gjør at konkur-
ranseklausuler i utgangspunktet er tillatt å ta i bruk. Det er 
samtidig slik at selv om bedriftens interesser skal ivaretas, må 
klausulen ikke på en urimelig måte hindre den jobbsøkendes 
mulighet til å skaffe seg nytt arbeid. Klausulen kan da bli satt 
til side som urimelig og ugyldig i henhold til regler i avtalelo-
ven. Reglene om begrensninger i adgangen arbeidsgiver har til 
å bruke konkurranseklausuler er nedfelt i avtaleloven paragraf 
38. Konkurranseklausuler er som hovedregel gyldige, men 
med noen unntak:

1.  Urimelige klausuler er ugyldige. 
  Selv om bedriften har et behov for å verne seg mot kon-

kurranse, må ikke klausulen på en urimelig måte inn-
skrenke arbeidstakerens mulighet til å ta nytt arbeid, og 

konkurranseklausulen må ikke gå lenger enn det som er 
påkrevd for å ivareta bedriftens interesser. Det betyr at en 
klausul som strekker seg over lang tid, for eksempel et år, 
lettere blir satt til side enn en klausul som for eksempel er 
på tre måneder.

  Dersom en konkurranseklausul både strekker seg over lang 
tid og det ikke er avtalt etterlønn i perioden, vil den ofte 
fremstå som urimelig og ugyldig. Andre elementer i vur-
deringen er om forbudet dreier seg om et stort geografisk 
område. Får for eksempel en kjøkkenkonsulent forbud mot 
å arbeide i kjøkkenbransjen i Norge i et år, vil det i realite-
ten innebære et yrkesforbud og konsekvensen vil i de fleste 
tilfeller være at klausulen er ugyldig.

  Generelt er det slik at bedriftens behov for vern mot kon-
kurranse må veies opp mot arbeidstakers behov for arbeid. 
Rettspraksis viser at domstolene i sin vurdering ofte har lagt 
størst vekt på arbeidstakers behov for arbeid.

2.  Konkurranseforbud i underordnete  
stillinger er ugyldig. 

  Paragraf 38 i avtaleloven sier at konkurranseklausulen kan 
settes til side dersom den ansatte har en underordnet stil-
ling i bedriften. Loven er fra 1918 og bruker noe foreldede 
begreper som «lærling, kontorist, betjent, arbeidsleder, eller 
lignende» for å gi eksempler på underordnete stillinger. Selv 
om eksemplene ikke lenger er dagsaktuelle, illustrerer de på 
hvilket stillingsnivå ugyldighet vil inntreffe. Det innebærer 
at bedrifter som ukritisk bruker standardarbeidsavtaler med 
konkurranseklausuler på alle tilsatte, vil oppleve at klausuler 
er ugyldig for en rekke ansatte i underordnede stillinger.

 Nødvendigheten av konkurranseklausuler må 

Forbud mot fritt å 
velge ny jobb
Ved tilbud om ny jobb aksepterer mange samtidig å signere på forbud mot å begynne hos en 

konkurrerende arbeidsgiver en periode etter avsluttet arbeidsforhold. Forbudet mot fritt å velge 

arbeidsgiver er en konkurranseklausul som senere kan medføre problemer.

Av: Anders Lindstrøm, advokat og leder for juridisk avdeling i Parat

ARbEIDSAVTALE
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arbeidsgiver derfor vurdere ved hver enkelt ansettelse. 
Konkurranseklausuler for underordnede stillinger vil  
unntaksvis kunne være lovlig der arbeidstakeren har særlig 
innsikt i forretningshemmeligheter eller kundekrets.

3.  Ugyldighet som følge av oppsigelse «uten rimelig 
grunn» eller mislighold. 

  Avtaleloven sier også at en konkurranseklausul kan settes 
til side dersom arbeidsgiver uten «rimelig grunn» har gått 
til oppsigelse. Rettspraksis viser at det med «rimelig grunn» 
menes det samme som «saklig grunn» for oppsigelse slik 
det er beskrevet i arbeidsmiljøloven. Bestemmelsen  dekker 
oppsigelse som følge av nedbemanning og oppsigelse eller 
avskjed på grunn av arbeidstakers forhold.  
Er det ikke saklig grunn for oppsigelse eller avskjed, vil 
konkurranseklausulen bli satt til side. Er det saklig grunn 
for oppsigelsen eller avskjeden, vil klausulen derimot gjelde. 
Dette er spørsmål som først endelig kan besvares etter en 
domstolsbehandling av oppsigelsen eller avskjedigelsen.

  Bestemmelsen åpner også for at arbeidstaker etter egen 
oppsigelse kan gå fri fra konkurranseklausulen dersom 

arbeidsavtalen misligholdes av arbeidsgiver.  
Et typisk eksempel er ved uetisk forretningsførsel fra 

arbeidsgivers side.

Konsekvensen av ugyldig konkurranseklausul
Dersom en konkurranseklausul er i strid med 
avtaleloven, er den ugyldig. I så fall skal som 
hovedregel klausulen settes til side, mens resten 
av arbeidsavtalen fortsatt er gjeldende mellom 

partene.

Konsekvensen av å bryte 
en gyldig konkurranseklausul

Dersom arbeidstaker bryter en gyldig klausul ved å 
begynne i arbeid hos en konkurrent, risikerer man å bli holdt 

erstatningsansvarlig for de tap arbeidsgiver har hatt som følge 
av avtalebruddet. Det kan i verste fall dreie seg om et søksmål 
med krav om store erstatningsbeløp. Å ta sjansen på å bryte 
en konkurranseklausul er derfor en «risikosport» som frarådes. 
Du bør under enhver omstendighet først ta kontakt med juri-
disk avdeling i Parat for å få råd. 

Signere arbeidsavtale med en ugyldig klausul 
Dersom du som arbeidstaker blir tilbudt en stilling, er du ikke 
alltid i posisjon til å ta opp problemet med konkurranseklausu-
len før ansettelse, men dersom det er mulig anbefaler Parat at 
det ryddes opp i forholdet før kontrakten underskrives.  
Er det ikke mulig å rydde opp i forkant, vil arbeidstaker uan-
sett ikke være bundet av klausulen dersom den er i strid med 
avtaleloven. For å få vurdert om klausulen er gyldig, anbefaler 
vi at du sender saken til Parats juridiske avdeling for vurdering.
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SPØRSMÅL OG SVAR

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.

Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat

Guro Løkken Bærø 
Advokat

Turnus og fridager
Jeg jobber som apotektekniker på et 
apotek i Oslo og min arbeidsturnus er lagt 
opp slik at jeg har fri annenhver torsdag. 
Dersom 1. mai eller en annen hellig- eller 
høytidsdag faller på min oppsatte fridag, 
er det da riktig at jeg ikke har rett til å få 
denne fridagen kompensert?

Lorena

Svar:
Ja, det er riktig. Du som arbeidstaker har 
ikke rett på ny fridag dersom denne faller på 
en hellig- eller høytidsdag. Det samme gjelder 
også dersom du er fraværende på fridagen på 
grunn av sykdom eller ferie.

I motsatt tilfelle der du ikke har opparbeidet 
tid til fridag fordi den inntreffer på hellig- og 
høytidsdager, eventuelt er syk eller har ferie 
i opparbeidelsestiden, skal du likevel ha din 
oppsatte fridag.

Renate

Konkurranseklausul
Jeg har nettopp begynt som konsulent 
i et firma som driver med salg av 
kjøkkeninnredninger. Da jeg begynte 
i jobben måtte jeg skrive under på en 
arbeidsavtale hvor det var et punkt om 
en konkurranseklausul. Denne klausulen 
innebærer at jeg ikke kan begynne i 
konkurrerende virksomhet de første to 

årene etter at jeg har sluttet i firmaet. Det 
betales ingen lønn i denne
forbudsperioden. I og med at det er i 
denne bransjen jeg har min fagkunnskap 
og erfaring, vil klausulen gjøre det 
vanskelig for meg å bytte jobb – er denne 
klausulen lovlig?

Marianne

Svar:
Konkurranseklausuler i arbeidsforhold er 
blant annet regulert av avtaleloven paragraf 
38, og bestemmelsen setter grenser for 
adgangen til å avtale konkurranseklausuler. 
Klausuler som er urimelige med hensyn 
til arbeidstakers mulighet til å skaffe seg 

Katrine Andresen Roald
Advokat

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.

Advokat

Renate Messel Hegre 
Forhandler 

Annbjørg Nærdal 
Advokatfullmektig

Victoria Krefting
Advokatfullmektig
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inntektsgivende arbeid, kan settes til side 
som ugyldige. Det samme gjelder klausuler 
som strekker seg lenger enn det som er 
nødvendig for å verne mot konkurranse. 
Litt grovkornet kan det sies at jo lenger 
konkurranseklausulene er, jo mer tilsier 
det at de er urimelige, særlig dersom det 
ikke er avtalt etterlønn i perioden. Videre 
vil klausulene lettere blitt satt til side som 
ugyldige dersom det dreier seg om mer 
underordnede stillinger og ikke lederstillinger 
og nøkkelstillinger, hvor man har nær innsikt 
i selskapets forretningsstrategier. Gyldigheten 
av klausulen i ditt tilfelle, med to års 
forbud uten etterlønn, er et inngripende 
«yrkesforbud» og jeg mener klausulen må 
settes til side.

Anders 

Sluttavtale og feriepenger
Jeg har skrevet under på en sluttavtale 
og arbeidsgiver har skrevet at jeg ikke får 
feriepenger av etterlønn. Har de lov til 
det?

Karl

Svar:
Arbeidstakere får i utgangspunktet 
ikke feriepenger av etterlønn eller 
lønnskompensasjon i sluttpakker. Dette 
er ikke arbeidsvederlag i ferielovens 
forstand. Utgangspunktet er derfor at man 
må spesifisere at man skal få feriepenger 
av sluttvederlag. Det er altså ikke bare 
adgang til å avtale at etterlønn ikke gir 
rett til feriepenger, men det er faktisk 
utgangspunktet.

Katrine 

Krav i lokale forhandlinger
Vi skal ha lokale forhandlinger i 
direktoratet jeg jobber i, og jeg er usikker 
på om jeg skal legge inn krav. Jeg kom 
tilbake på jobb i slutten av juli etter å ha 
vært hjemme i først lønnet og så ulønnet 
foreldrepermisjon i omtrent 1,5 år. Kan 
jeg legge inn krav i årets forhandlinger 
med mitt utgangspunkt?

Hege

Svar:
Dersom du er tilbake på jobb fra den 
ulønnede permisjonen før virkningsdatoen 
for de årlige lokale forhandlingene, har 
du har krav på å bli vurdert lønnsmessig. 
Virkningsdatoen for de årlige lokale 
forhandlingene er 1. august i år. Ettersom 
du var tilbake på jobb i juli, vil du være 
omfattet av forhandlingene og bør legge inn 
et krav.

Victoria 

Syk i ferietiden
Jeg ble syk noen dager i sommerferien 
min. Kan jeg få igjen disse feriedagene 
senere i år?

Arne

Svar:
Ja, ferieloven ble endret 1. juli i år. Før 
endringen fremgikk det av loven at man 
måtte være syk minst seks dager før man 
kunne kreve feriedagene tilbake. Nå kan 
man få tilbake dagene selv om man har 
vært syk færre dager. Husk at sykdommen 
må være dokumentert med legeerklæring, 
her gjelder ikke egenerklæring. Kravet 
om å få erstattet feriedager på grunn av 
sykdom må leveres til arbeidsgiver snarest 
mulig etter at man er tilbake på jobb etter 
ferien.

Annbjørg

Advarsler og oppsigelse
Jeg har fått to skriftlige advarsler av min 
arbeidsgiver og nå skriver han at dersom 
jeg får en til, vil jeg få oppsigelse. Jeg er 
ikke enig i grunnlaget for advarslene og 
mener han overdriver. Arbeidsgiver vil 
heller ikke ha et møte om saken. Kan 
jeg virkelig få sparken hvis jeg får en ny 
advarsel? 

Sigve

Svar:
Det finnes ingen regler i lovverket om 
advarsler. Advarsel er likevel et virkemiddel 
som brukes mye i arbeidsforhold og som 
arbeidsgiver har rett til å gi. Advarsler gis 

ofte for at arbeidstaker skal ha mulighet til 
å endre atferd, men også for å dokumentere 
at forholdet er tatt opp med vedkommende. 
En oppsigelse skal ha saklig grunn og det 
er arbeidsgiver som må bevise at slik saklig 
grunn foreligger. Det er ingenting i lovverket 
som sier at advarsel må ha vært gitt først, 
eller at et antall advarsler kvalifiserer til 
oppsigelse. Er det gitt en skriftlig advarsel 
vil imidlertid den kunne brukes for å 
underbygge en saklig oppsigelse. Det kommer 
likevel an på alvoret i saken samt en rekke 
andre momenter.

Dersom du er uenig i grunnlaget for 
advarselen, bør du formidle dette skriftlig 
når advarselen gis. Skriv ned på en saklig 
måte hvordan du oppfatter saken og hva du 
eventuelt mener har skjedd. Du bør også be 
om at dokumentet lagres i personalmappen 
din sammen med den aktuelle saken. Du 
kan be om hjelp fra Parat i dette arbeidet. 
Parat kan selvfølgelig også hjelpe deg dersom 
du mottar en oppsigelse.

Guro 
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Løsning:

Navn: 

Adresse:

Vi trekker ut tre vinnere hver gang.
Send løsningen til redaksjonen, enten som
e-post til trygve.bergsland@parat.com
eller ordinær post til: Parat, Postboks 9029, 
Grønland, 0133 Oslo

Husk å merke e-posten/konvolutten
«Kryssord 4/2014»

Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 10. november 2014.

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

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.3 – 2014 var: «EN I STREIK OG PARAT VINNER KAMPEN»
De tre heldige vinnerne er: HILDE F BERG, Trondheim, EGIL KLEPPE, Gravdal og ELDBJØRG BRATTEN, Kleppestø.

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

SUDOKU: 

Lett Middels Ekspert

KRySS OG TVERS:
Hvilket ord står IKKE i diagrammet?
Det ordet er oppgavens løsning.

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

ANAGRAMKRySS:

Parats treningsside med hjernetrim
Sender du oss løsningen på alle oppgavene på denne siden, er du med 
i trekningen av en Parat-trillekoffert.
Frist for å sende inn løsningen er 10. november 2014.
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 4/2014».
Vinneren av hjernetrim i 3/2014 er Elfrid Blomdal, Tysse.

DROSSEL
GJØK
GRANMEIS
GRÅFALK
GRÅGÅS
HEILO
HUBRO
ISMÅKE
ISRYPE
JERPE
KAKADUE
KAPUN
KOLIBRI
KRYKKJE
KRÅKE

KVINAND
LIAND
LINERLE
MUSVÅK
MYRHAUK
MÅLTROST
PETRELL
SANGSVANE
STORMFUGL
SUMPHAUK
TERNE
TIUR
TRELØPER
UGLE
VAKTEL

ØREGRIBB
ÅKERLO
ÅTSELØRN

PARAT HJERNETRIM
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Fastrente på 3,10 prosent
Gjensidige Bank har senket renten på boliglån 
og tilbyr nå fastrente til 3,1 prosent for Parat og 
andre YSmedlemmer. Renten gjelder uavhengig 
av låne beløp, og for lån innenfor 75 prosent av 
boligens verdi. 

Direktør for personmarked i Gjensidige Bank, Ole 
Bjørn Harang, hevder dette er den laveste boligrenten 
som er tilgjengelig for alle, uten krav til alder eller 
bosted.

Søknadsfrist for utdanningsstipend 
1. oktober er søknadsfristen for Parats utdanningsstipend. 
Innen denne fristen kan du som er Paratmedlem søke om 
økonomisk tilskudd til egen etter og videreutdanning.

Logg deg inn på «Min side» på parat.com og velg «stipend» i topp-
menyen. Her får du opp et elektronisk søknadsskjema som fylles 
ut og sendes inn. Trenger du hjelp til utfylling, eller har du glemt 
medlemsnummer eller passord, kan du ta kontakt med Parats 
serviceavdeling.

Rekordoppslutning i EuroPride
Omtrent seksti personer gikk under YSbanneret da EuroPride 
ble arrangert i Oslo i juni. Paratleder HansErik Skjæggerud 
hadde med seg hele familien og sier han støtter opp om 
mangfoldet og vil gjøre det ufarlig å være annerledes.

YS deltok i homoparaden for femte året på rad under parolen 
«Blanda drops – lik rett til å være forskjellig». Fagansvarlig for YS’ 
likestillings politikk, Hege Herø, sier det kan være vanskeligere å 
skille seg ut i små og konservative miljøer.
– Kampen er på en rekke områder ikke over, og jeg minner om 
at det helt frem til 1972 var kriminelt å være homofil mann her 
i landet, sier hun.

Egne Parat-
vedtekter 
i Statens 
vegvesen
I august gjennom
førte Parat i Statens 
vegvesen sitt første 
årsmøte der med
lemmene vedtok 
egne vedtekter og 
etablerte et styre.

Styret består av hovedtillitsvalgt Jannike Hanssen og 
regiontillitsvalgte Henning Bothner (Midt-Norge), Grete 
Utheim (Sør-Norge), Mette E. Skjerve (Vest-Norge), 
Herdis M. Eriksen (Nord-Norge), Hildegard Bangsund 
(Øst-Norge) og Anita Tveit fra Vegdirektoratet. Det er 
også valgt tre varamedlemmer.

Smakebit fra arrangementet i 2012. Foto: 
Trygve Bergsland.

Foto: NTB/Scanpix

Parat hovedtillitsvalgt i Statens Vegvesen 
Jannike Hanssen. Foto: Ned Alley.
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Parats regions utvalg (RU)

RU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett,
E-post: Svanhild.meirud@domstol.no.
Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet,
E-post: Lrh@caa.no.
Mona Johansen, Universitetet i Tromsø, 
E-post: mona.johansen@uit.no
Bård Arntsen, Bodin Videregående skole,
E-post: barbodin@nfk.no.
Laila Volden Baraa, Widerøe ASA - Kabin - 
Torp, E-post: lvbaraa@online.no.

RU region Midt:
Jannike Hanssen, Statens vegvesen,
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no.
Siri Stinessen Finseth, Sykehuset Namsos,
E-post Siri.Finseth@helse-nordtrondelag.no.
Wenche Husby, Skaun Tannklinikk,
E-post: wenche.husby@stfk.no.
Marit Holstad Aasæther, Høyskolen i Volda
E-post: maritaa@hivolda.noAnne Ingrid 
Haukø, Sykehuset i Namsos,
E-post: anningrid.hauko@hnt.no.

RU region Øst:
(Østfold, Hedmark, Oppland, 
Oslo og Akershus):
Anne Lunderbye Wang, NAV Drift og 
utvikling,
E-post: Anne.lunderbye.wang@nav.no.
Hilde Bjørklund, Cappelen Damm,
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no.

Gunn Inger Aasen, Schibsted A/S
E-post: gunn.inger.aasen@vg.no
DavidPearson, OsloUniversitetssykehus HF
- Rikshospitalet,
E-post: david.pearson@rikshospitalet.no.
Bente Iren Tollefsen Moen, Statens Pensjonskasse, 
E-post: bente.iren.moen@spk.no.

RU region Vest:
Rune Skaar, Bergen Kommune,
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no.
May-Britt Rød, Norges Handelsehøgskole,
E-post: may-britt.rod@nhh.no.
Raymond Log Bjørvik, Edda Distribusjon,
E-post: raymond.log.bjorvik@diivest.no.
Vidar Alfei, NAV
E-post: vidar.alfei@nav
Gro Nondal Buvik, Sognekraft AS,
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.no.

RU region Sør:
Pål Hermann Seivaag, NAV,
E-post: paal.hermann.seivaag@nav.no.
Mari-Ann Bakkelund, Kongsberg kommune,
E-post: mariann.bakkelund@kongsberg.
kommune.no
Nina Ødegård, Høgskolen i Buskerud,
E-post: nina.odegard@hibu.no.
Mona Steff ensen, Byggmaker,
E-post: mona.steffensen@carlsenfritzoe.no,
Alrek Vedeler, Tønsbergs Blad,
E-post: alrek.k.vedeler@tb.no.

Medlemsregisteret informerer
Leder for medlemsregisteret i Parat, Freddy Pedersen, 
oppfordrer alle medlemmer til å gå inn på «Min side» på 
parat.com og oppdatere opplysningene om seg selv.
– Vi vil også sende ut e-post og SMS til alle medlemmene 
med oppfordring om å oppdatere opplysningene vi sitter på. 
Vi har behov for riktig kontaktinformasjon på flere områder, 
blant annet knyttet til tarifforhandlinger og ved utsendelse av 
Parat-bladet, sier Pedersen. 



Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Ikke la YS Innbo 
gå deg hus forbi

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

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

85 000
medlemmer har 
kjøpt YS Innbo!
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