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Uklar miljøpolitikk

LEDER

   M
ILJØMERKET 

241                                    393

Trykksak

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

Det er viktige sider av miljøpolitikken som 
ikke styres av Miljødepartementet, men av 
Olje- og energidepartementet. Dette 
departementet har overordnet ansvar for 
energieffektivisering av bygninger og skal 
ta avgjørelsen om oljeboring i Lofoten – to 
saker som har vært heftig diskutert den 
siste tiden.

Fellesnevneren i disse sakene er miljø-
spørsmålet og olje- og energiminister Ola 
Borten Moe. En minister som tilsyne-
latende ikke er mest opptatt av miljøet.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell går 
åpent ut mot regjeringskollega Ola Borten 
Moes forslag om å åpne for oljeboring i 
Lofoten, og han ber Senterpartiet bevare 
dagens grønnfarge. Miljøvernministeren 
mener det sannsynlige tallet på 
arbeidsplasser ved utbygging i Lofoten er 
800, ikke 37 000 som er fremkommet i 
mediene. Han spør også om verden trenger 
mer fossil energi enn hva som allerede er 
funnet. To tredeler av verdens kjente fossile 
ressurser, tilsvarende 2860 gigatonn CO2, 
kan ikke brukes dersom vi skal nå FNs 
klimamål i 2050, ifølge Solhjell.
 
Regjeringen med Borten Moe i spissen har 
også lagt fram mål for energieffektivisering 

i bygg fram mot 2020 og 2040. – Bløff, 
verdiløst og uten ambisjoner er blant 
karakteristikkene fra opposisjonen og 
eiendoms- og byggebransjen. Mye av 
årsaken skyldes Olje- og energi-
departementets unøyaktigheter og 
uklarheter ved fremleggelse av 
målsettingene.
 
Målet på 15 terawatt-timer (TWh) 
energieffektivisering i bygg innen 2020 
ligger over målet som ble satt av det 
tidligere Arnstad-utvalget, ledet av Eli 
Arnstad. Dette utvalget foreslo en 
reduksjon fra dagens forbruk på 80 TWh 
til 70 TWh i 2020. Arnstad er i dag 
skeptisk til regjeringens mål og tror ikke 
regjeringen mener å redusere forbruket til 
65 TWh, selv om det er den logiske 
reduksjonen med et mål på 15 TWh som 
nå er foreslått.

Til tross for Borten Moes manglende 
engasjement er det flere positive elementer 
i energieffektiviseringen av bygninger. I 
Stortingsmelding 21, levert av 
Miljøverndepartementet i år, går det fram 
at utslippene fra bygg er redusert med 
rundt 30 prosent siden 1990. Utfasing av 
fossilt brennstoff til oppvarming har 
bidratt positivt, mens utslippene fra 

fjernvarme har økt. Myndighetene vil 
skjerpe energikravene i byggteknisk 
forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten 
nullenerginivå i 2020.
 
Konkrete tiltak, beskrevet i stortings-
meldingen, er innføring av komponentkrav 
for eksisterende bygg, utfasing av oljekjeler 
i husholdninger fram mot 2020, i tillegg til 
en utvidelse av forbudet mot installering av 
fyrkjeler som bruker fossilt brensel i alle 
eksisterende bygg.

Fondet for klima, fornybar energi og 
energiomlegging er et grunnfond for 
energieffektiviseringstiltak der Enova har 
flere økonomiske støttetiltak som skal 
medvirke til energieffektivisering i 
bygninger. Husbanken tilbyr lån med 
samme formål. Fondet er i dag på 25 
milliarder kroner, og vil få tilført ytterligere 
25 milliarder fram mot 2016. 
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Portrett: 
Vegard Einan

Tøffe intervaller og 
tunge løft må til for at 
nestlederen skal yte sitt 
beste for Parat. Side 8.

Kunnskap og planker 
med smil
Det norske folk pusser opp som aldri før, 
og strømmer til byggevarehusene for å få 
inspirasjon og kunnskap. Det tar Montér 
på Stord på alvor.Side 30

Skjæggerud og Einan er 
gjenvalgt
Hans-Erik Skjæggerud og nestleder 
Vegard Einan ble gjenvalgt med 
akklamasjon på Parats landsmøte i 
november. Side 28

Streiker for tariffavtale
Ni tannhelsesekretærer ved 
Colosseumklinikken i Trondheim har 
streiket i mange uker for å få tariffavtale.
Side 14.
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16 Parat UNG
17 Kurs i 2013

18 SAS ansattes fremtid
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27 Parat internasjonalt
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30 Montér Stord
34 Spørsmål fra medlemmer
36 Kryssord
37 NTNU fyller 75 år
38 Parat informerer

1. januar 2013 implementeres vikarbyrådirektivet i norsk lovverk. Det sentrale er kravet 
om «likebehandling». Vikarer skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår vedkommende ville 
fått som ansatt i virksomheten. Side 22

Likebehandling av vikarer
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SMÅSTOFF

Gammelt norsk øl 
Bioforsk vil nå sammen med flere 
mikrobryggerier prøve ut gamle 
lokale kornsorter til malting. 
Sammen med norsk humle og urter.

Mikrobryggeriene vil gjerne ha 
råstoff med lokal tilknytning og 
historie. Maltet gir ølet smak og 
farge. Ved Bioforsk på Toten har de 
i sommer startet dyrking av flere 
eldre byggsorter. Noen av disse, 
samt nyere sorter, skal prøves ved 
testmalteriet som Løken etablerer i 
samarbeid med Valdres 
Gardsbryggeri.  Kapasiteten blir vel 
300 kilo per malting, og partiene 
skal brukes til prøvebrygging ved 
bryggeriene som deltar i prosjektet.

Psykisk helse for arbeidende unge
Rapporten etter studien «Ikke slipp meg» har nylig blitt presentert. Den belyser blant 
annet unge som faller ut av skolegangen, og senere får arbeidsutfordringer.

Bakgrunnen for studien er at psykiske helseproblemer ses som årsak til at stadig flere 
unge faller ut av skolen og blir stående helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Unge som 
faller fra videregående skole og i arbeidslivet, må forstås på en bedre måte. Unge men-
nesker kan ha fått negative erfaringer gjennom livet 
fra grunnskole og oppvekst. Tre av fire deltagere i 
studien sier at de har opplevd ensomhet. Halvparten 
rapporterer inn om at de har vært utsatt for mobbing 
og dårlig økonomi. 43 prosent av de unge meldte inn 
at de ikke hadde noen å snakke med da de gikk på 
ungdomsskolen. Det samme gjaldt for en av 
fire på videregående skole.
 
Kilde: Mentalhelse.no

Ledere kjenner ikke til IA
Norges ledere kan ikke reglene, avslører Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds (YS), som i sitt 
arbeidslivsbarometer konkluderer med at ledere i norske bedrifter og offentlig sektor ikke kjenner til 
innholdet i hovedavtalen, tariffavtalen eller arbeidsmiljøloven. 

Mellom 60 og 70 prosent av lederne i det offentlige har ingen eller minimal kunnskap om sine ansat-
tes rettigheter med tanke på ansettelses- og arbeidsforhold. I privat sektor er tallene om mulig enda 
verre viser undersøkelsen.

I november 2011 ble nettsiden inkluderende.no lansert, men har i ettertid ikke fått så mange besøk man 
skulle ønske. Bare en av ti kjenner til den, til tross for at den har vunnet priser for nettbasert læring. Det 
er altså bare et mindretall av arbeidstakere og ledere i norsk arbeidsliv som kjenner til nettstedet.

Kilde: ys.no

Ansatte overtar egen bedrift
110 ansatte i bedriften Wärtsilä på Bømlo ville legge ned 
produksjonen av propeller og girsystemer til skip. Nå har en 
gruppe på fem ansatte har lyktes med å kjøpe virksomheten 
fra Wärtsilä.
 
Foreløpig er det fem ansatte som nå kjøper selskapet, men 
resten av arbeiderne vil etter hvert få tilbud om å kjøpe 
aksjer i selskapet. Wärtsilä produserer propeller og 
girsystemer.

Kilde: frifagbevegelse.no
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SMÅSTOFF

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

Raino Malnes
Kunsten å begrunne
Hva skal til for at det vi tror, er sant? Hva skal 
til for at det er velbegrunnet? Denne boken 
forsøker å gi en kortfattet, men grundig 
innføring i viktige temaer fra kunnskapsteori. 
Den handler om tro, sannhet, virkelighet, 
empirisk begrunnelse, språk og vitenskap. 
Forlag: Gyldendal

Torkel Guttormsen     
Skap livet du alltid har drømt om
Trenger du forandring i livet ditt? Ønsker du 
nytt innhold i jobben din eller å utvikle evnene 
dine, men er usikker på hvordan? Har du lyst 
til å gjøre endringer, men føler at du sitter fast i 
gamle vaner og personlighet? Eller har du rett 
og slett bare en liten drøm du ikke er helt 
sikker på hvordan du skal gjøre til virkelighet? 
Boken skal gi hjelp og inspirasjon og det ekstra 
puffet som kanskje trengs for å skape deg det 
livet du drømmer om og presenterer de 7 enkle 
stegene som kan få deg nærmere målet om et 
enda bedre liv. 
Forlag: Aschehoug

Charlotte Koren
Kvinnenes rolle i norsk økonomi 
En stille revolusjon. I løpet av en generasjon 
gikk kvinnene fra å være hjemmeværende 
husmødre til å gå ut i lønnet arbeid. Det fikk 
store konsekvenser for både husholdningene og 
norsk samfunnsøkonomi. Store deler av den 
økonomiske veksten i Norge kommer fra denne 
omveltningen i kvinners arbeidsliv. For fullt ut 
å forstå utviklingen i norsk økonomi de siste 40 
år, må kvinnenes bidrag inkluderes, både i 
arbeidsmarkedet, i husholdningene og i 
forholdet til velferdsstaten.
Forlag: Universitetsforlaget

Avisdød og journalister 
på oppsigelse
De store mediehusene varsler oppsigelser, det er 
fall i annonsekroner, kutt i budsjetter og lavere 
lesertall. Alt dette ryster avishusene i Norden. 
Mediebransjen er midt i en omfattende 
endringsprosess der ingen vet hvordan fremti-
den vil se ut. Små og store avisbedrifter innser 
at leserne eldes hvis de ikke klarer å konkur-
rere på digitale plattformer og med sosiale 
medier. Nyheter produseres og konsumeres 
på nye måter. Så langt har journalistrollen og 
redaktørinstituttet garantert for kvalitet, det 
vil kunne endres i fremtiden.

Kilde: Arbeidsliv i Norden.

Fedrekvote på 14 uker
Fedrekvoten utvides med to uker til 14 uker. 
Stønadsperioden er foreslått utvidet med to 
uker, noe som vil gi 49 uker med 100 pro-
sent dekning, alternativet er 59 uker med 80 
prosent dekning.

 Endringene skal gjelde for barn som er født 
eller adoptert fra og med 1. juli 2013. 
Stortinget har vedtatt en tydeligere tredeling 
av foreldrepengeperioden, som trer i kraft 
neste år. Tredeling innebærer en like stor 
kvote til mor og far etter fødsel, og en felles 
del som de kan dele som de ønsker. 

Kilde: regjeringen.no
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SMÅSTOFF

Herbie Skarbie Kawuma er Årets forbilde
Prisen Årets forbilde deles ut til en person med innvandrerbakgrunn som gjør 
en særlig innsats for barn og unge. I år går prisen til Herbie Skarbie Kawuma 
for hans evne til å engasjere og motivere barn og unge.  

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet deler ut prisen Årets 
forbilde for åttende gang. Kawuma vokste opp i Uganda og jobber nå på SFO i 
Asker og ved Asker kulturskole. Han driver også et barnehjem i Uganda der 18 
barn får et sted å bo, og mulighet til skolegang.

Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

16 000 ungdommer 
får lærlingkontrakter i år

Private bedrifter bidrar med hele 72 
prosent av lærlingkontraktene, 
kommunene med 17 prosent og staten 
med kun 6 prosent. Av totalt 23 519 søkere 
har 15 834 fått nye lærlingkontrakter ved 
inngangen til november i år.
 
Fylkeskommunene bidrar med omtrent 1,5 
prosent, de siste 3,5 prosent av 
lærlingplassene er ikke plassert i noen 
eksakt sektor.
– Vi har en jobb å gjøre for å sikre flere 
lærekontrakter i statlig sektor. Sammen 
med statsråd Rigmor Aasrud i Fornyings – 
og administrasjonsdepartementet oppretter 
vi et nytt opplæringskontor. Kontoret skal 
gi statlige virksomheter støtte og veiledning 
i lærlingarbeidet og bidra aktivt til å øke 
antallet lærlinger i staten, sier 
kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Arbeidstilsynet har fått i oppgave å føre tilsyn med at 
arbeidstakere som jobber for det offentlige, slik at de har 
lønns- og arbeidsvilkår i tråd med tariffavtaler eller allmenngjøringsvedtak.  
 
Reglene om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter krever at stat og 
kommune i sine anskaffelseskontrakter sikrer at leverandører og underleverandører 
tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med minimumsvilkårene i 
landsdekkende tariffavtaler eller allmenngjøringsforskrifter. Forslaget innebærer at 
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at offentlige myndigheter ivaretar dette ansvaret. 
Det betyr at Arbeidstilsynet blant annet kan gi pålegg til det offentlige. 

Kilde: Arbeidstilsynet

Tilsyn med offentlig sektor

Mobbing og sykefravær
En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser en sterk sammenheng mellom mob-
bing og dårlig mental helse, mens sykefraværet i mindre grad ser ut til å påvirkes av 
mobbing.
En metaanalyse av 54 studier om konsekvenser av mobbing på arbeidsplassen konklude-
rer med at det gjennomgående er sterk sammenheng mellom mobbing og faktorer som 
dårlig mental helse, dårlig fysisk helse, lav jobbtilfredshet, planer om å slutte i jobben og 
liten tilhørighet i organisasjonen. Studien, som er gjort i samarbeid med Universitetet i 
Bergen, viser imidlertid at mobbing i liten grad kan relateres til sykefravær.

 Mobbing er definert som gjentagende, negative opplevelser over lang tid, det handler 
ikke om tilfeldige enkelthendelser. Det finnes også mange tilfeller av skjult eller indirekte 
mobbing, for eksempel gjennom utfrysing, som ikke er lett for andre å se.

Foto:Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
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LEDER

Hva bør en arbeidstakerorganisasjons rolle være? Skal den være 
vokteren over status quo i arbeidslivet, pådriveren for endringer, 
arbeidsgivers medspiller, skrustikken som alltid vrir maksimale 
betingelser for medlemmene ut av enhver situasjon eller den som 
snur kappa etter vinden og tilpasser seg det som til enhver tid er 
mest populært blant medlemmer og opinion? 

Ser vi på Europa finner vi hele spekteret av arbeidstakerorganisasjoner 
innenfor disse beskrivelsene. Fra de mest innbitte motstanderne av 
enhver endring, uavhengig av hvor nødvendig disse kan være, til de 
såkalte «gule» arbeidstakerorganisasjonene som kun gir individuell 
bistand og ingen kollektiv ivaretakelse.

I Norge finner vi flest tradisjonelle arbeidstakerorganisasjoner, selv 
om vi også her ser tendenser til fremvekst av «gule» organisasjoner 
som ikke kan betraktes som arbeidstakerorganisasjoner, da et hvilket 
som helst advokatkontor kan ivareta de samme behovene som disse 
forsøker å dekke Arbeidstakerorganisasjonene i Norge har likevel et 
stort spekter i hvilke tradisjoner de har og hvilke av beskrivelsene 
ovenfor de best faller inn under. 

Parat på sin side faller inn under flere av disse beskrivelsene. På den 
ene siden er vi blant de som streiker mest og tar ut flest kollektive og 
individuelle søksmål i forhold til antall medlemmer. Dette skjer i de 
tilfellene det er nødvendig. På den andre siden kjennetegnes vi av å 
gå i front blant mange for å finne løsninger når det er nødvendig og 
tjener større formål enn betingelser knyttet til lønns- og 
arbeidsforhold. Sist eksemplifisert ved vår rolle i dramatikken rundt 
fremtiden til SAS. I dette tilfellet ble tusenvis av arbeidsplasser lagt i 
vektskålen sammen med opparbeidede rettigheter. Våre tillitsvalgte 
var tidlig ute på vegne av sine medlemmer og gav beskjed om våre 
prioriteringer selv om dette gikk voldsomt hardt utover 
medlemmenes arbeidsbetingelser. 

Dette var et unikt tilfelle, og det er ikke lett å se for seg lignende 
situasjoner i nær fremtid. Saken viser allikevel Parats evne til å 
handle i tråd med det som er utfordringen. Dette mener jeg også er 
vår styrke. Vi er ikke låst i et bestemt handlingsmønster som alltid 
trer frem uavhengig av situasjon og utfordring. Med andre ord er vi 
ikke voktere av status quo, men bruker skrustikken når vi mener det 
er riktig. Vi er pådriver for endringer og samtidig medspiller for 
arbeidsgiver eller myndigheter når vi mener dette best ivaretar våre 

medlemmers interesser. Dette er en av flere årsaker til at Parat er en 
unik arbeidstakerorganisasjon i Norge og Europa. 

Parats særpreg kom også godt til uttrykk på den nylig gjennomførte 
Parat-konferansen. Tema dette året var kompetanse, mestring, 
arbeidsglede og innovasjon. De samme temaene som går igjen i 
neste års flaggsak i Parat, «Kompetanse og utdanning bygger 
fremtiden». Både gjennomføring og innhold ga deltakerne en unik 
opplevelse og startskudd på flaggsaken.
Kompetanse og utdanning er to av flere elementer som utgjør vår 
kunnskap, som igjen er vår forståelse av noe og 
evnen til å bruke denne forståelsen til en 
bestemt hensikt. Vår forståelse kommer av 
den realkompetansen vi har, altså den 
kunnskap og de ferdigheter vi har tilegnet 
oss gjennom utdanning, arbeid, ulønnet 
arbeid, organisasjonsarbeid eller 
fritidsaktiviteter. I sum er dette 
elementer hver enkelt av oss er 
avhengig av for å kunne utføre de 
oppgavene vi har i arbeidslivet. 
Med bakgrunn i det har Parat på 
sitt nylige landsmøte vedtatt at vi 
alle er kunnskapsarbeidere og 
ingen enkeltstående 
arbeidstakergruppe har enerett på 
å omtale seg som det.

Avslutningsvis vil jeg på vegne av 
meg selv og det nyvalgte 
hovedstyret takke for tilliten vi 
ble vist av medlemmene gjennom 
valgene som ble gjennomført på 
landsmøtet i Trondheim 14. til 15. 
november. Vi ser frem til å få bidra 
til å forme Parat videre til beste for 
medlemmer, tillitsvalgte, arbeidsliv og 
samfunn de neste tre årene.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

    Parat er en unik arbeidstaker-
organisasjon i Norge og Europa. 

Unike og i front
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PORTRETTET

Fakta:
Navn: Vegard Einan
Født: 1977
Stiling: Nylig gjenvalgt nestle-
der i Parat, leder for YS Privat og 
medlem i sentralstyret i YS.
Sivilstand: Samboer med Anne-
Line Karlsen, to barn, Kasper på 
halvannet og Hermine på fem år.
Bosted: Jessheim i Akershus.

Tre ganger i uka, etter at ungene 
har lagt seg, tropper Vegard Einan 
opp på treningssenteret såframt han 
ikke er på reise. – En treningsøkt 
trenger ikke ta stort mer tid enn å 
se et TV-program, men hvis jeg ikke 
trener kjenner jeg det fort i ryggen, 
sier nestlederen i Parat. 
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Tøffe intervaller og tunge løft må til for at nestlederen skal yte sitt beste for Parat. På jobb er finn-

markingen kjent som dedikert og uredd. Men hjemme er Vegard Einan først og fremst pappa.

Av: Eline Dalland

En overraskelse venter når pappa henter 
ungene i barnehagen denne fredag 
ettermiddagen. Halvannet år gamle 
Kasper har laget noe fint: et stort, rødt 
hjerte. To avtrykk av guttens hender og et 
bilde av ham selv, slik han ser ut akkurat 
nå, den første høsten som barnehagegutt. 
Avisene er fulle av spekulasjoner om 
sparepakker eller mulig konkurs i SAS. 
Nestlederen har mye å tenke på. Mange 
medlemmer er bekymret. Men akkurat nå 
er det bare Kasper og femåringen 
Hermine som gjelder. En kjempestor, 
turkis bag med skiftetøy skal få plass i 
bilen. Snart er det middag i rekkehuset på 
Jessheim og i morgen er det barneidrett.

Ufaglært pappa
– Jeg er først og fremst far. Det er noe jeg 
tenker på i alle sammenhenger og en rolle 
jeg setter høyt. Det kan være utfordrende, 
særlig når ungene er i trassalderen. Jeg er 
jo ufaglært i dette faget, smiler Vegard 
Einan.

Likevel er han ganske god til å være 
pappa, ifølge eksperter på hjemmebane.
– Jeg vil alltid leke med ham, slår 
femåringen Hermine fast.

Vegard hjelper henne av med boblebukse 
og minstemann av med støvler. Mamma 
Anne-Line Karlsen er også kommet hjem 
og utdyper:
– Vegard er den rolige i familien. Han er 
snill og veldig omtenksom. Han tenker 
både på meg og ungene. 

Balanserer tidsklemma godt
En mann som skjønner hva andre trenger, 
en som stiller opp og tar i et tak når det 
trengs. Slik beskrives nestlederen i Parat 
både av samboeren og venner. 

– Vegard smiler alltid, også når han 
snakker, og det gjør at folk får tillit til ham. 
Det er lett å like Vegard, sier hans venn 
Fritz Hansen.

Da Vegard ble valgt som nestleder i Parat i 
2008, var det etter forslag fra leder Hans-
Erik Skjæggerud. I dag er Vegard også leder 
for YS Privat og sitter derfor i sentralstyret i 
YS. På landsmøtet i november ble både 
Einan og Skjæggerud gjenvalgt.
– Han er i en utfordrende situasjon siden 
han er småbarnsfar. Han kjenner nok på 
tidsklemma, men det virker som han klarer 
å balansere det godt. Det er en god 
egenskap i den krevende rollen han har i 
jobbsammenheng, sier Skjæggerud.

Vegards samboer Anne-Line Karlsen smiler 
når hun forteller om hvorfor hun falt for 
Vegard den gangen hun sto i baren og han 
hadde ekstrajobb som dørvakt på et utested 
i Oslo.
– Det var vel sjarmen, innrømmer hun.

Nestkommanderende i hjemmet
Som kjærester hadde de frie år med 
spennende reiser til eksotiske steder. Vegard 
dyrket sin interesse for kiting, en 
ekstremsport han drev både på snø og 
vann. Men etter at de ble foreldre, stemmer 
ikke hverdagen helt overens med det man 
leser på Facebook, der alle tilsynelatende 
lever glamorøse liv, forklarer samboer 
Anne-Line.

Hun legger ikke skjul på at hun og Vegard 
akkurat nå har travle dager. Det blir mye 
reising på Vegard. Det er stridt med unger 
som akkurat har begynt i barnehagen. 
Øreverk kommer alltid ubeleilig. Og 
besteforeldre, som kunne vært gode 
barnevakter, bor langt mot nord.
– Vi gjør ikke så mye uten ungene. Vi leker 
med dem og spiser middag om 
ettermiddagene. Vi går ikke mye ut på 
byen. Men vi koser oss masse, sier 
Anne-Line.

Ifølge datteren er nestlederen i Parat 
nestkommanderende hjemme også. 
Femåringen pleier å si at mamma er sjefen, 
mens pappa er kokken. Fryseren er fylt 
med fisk nordfra. Men denne fredagen vil 
kokken ha fri.
– Bestille pizza, kanskje? foreslår Vegard, og 
det til tross for at han er kjent for å være 
ganske nøye med hva han putter i 
munnen. 

– Man får bare én sjanse i livet. Derfor er 
det viktig å få det til å vare lengst mulig 
ved å ta vare på seg selv. På reiser har jeg 
mulighet til å forsyne meg av dessertbord 
flere ganger hver uke. Men selv om 
tilbudet er der, trenger man ikke å benytte 
seg av det. Det handler om måtehold, sier 
Vegard.

Fra sløying av fisk til SAS
35-åringen vokste opp i fiskeværet Sørvær 
på Sørøya i Finnmark. Hans egen barndom 
var ganske annerledes enn den barna får på 
Jessheim, tror han. Selv gikk han ikke i 
barnehage, men tilbrakte dagene hos 
mormor i nabohuset. Storfamilien betyr 
derfor mye for Vegard. Hans foreldre og 
hans 93 år gamle farmor fra Troms flyr 
jevnlig sørover på besøk til barnebarn og 

Viser muskler for Parat

     Han kjenner nok på 
tidsklemma, men det virker som 
han klarer å balansere det godt. 
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oldebarn. Etter videregående skole var 
Vegard skolelei. Men på fiskebruket var 
det nok å gjøre for arbeidsvillig ungdom. 
Dagen etter skoleslutt var Vegard på jobb. 
Han tok imot fisken fra skøytene, veide, 
sløyde og håndterte ferdigvarer. I 
fiskeindustrien fikk Vegard for første gang 
også oppleve hvordan det kjennes å ha en 
usikker jobb.
– Vi hadde nok å gjøre fra nyttår og fram 
til august. Men så var det full stopp, og vi 
ble permittert fram til jul, minnes han. 

Heldigvis hadde venner fra fiskeværet fått 
jobb i flyselskapet Braathens og banet vei 
for Vegard. Et telefonintervju var alt som 
skulle til før flybillettene kom i posten og 
22 år gamle Vegard fløy sørover til ny 
jobb som sjauer på Gardermoen. For en 
gutt med bakgrunn i fiskeindustrien var 
arbeidsmiljøet lett gjenkjennelig: sterke 
karer, direkte tale og stor takhøyde. 
Mange undret seg derfor over hvorfor 
Vegard et par år senere gjorde et 
utradisjonelt valg. Han ble flyvert, og tok 
overgangen til et utpreget kvinneyrke på 
strak arm.
– Jeg tror nok ikke du finner 
arbeidsplasser som er mer typisk 
maskuline enn en sjauejobb, og det å være 
flyvert ligger i helt motsatt ende av 
skalaen. Du kan trygt si at det var modig 
gjort av ham å gjøre et slikt valg, sier 
Steinar Paulsen, en av hans venner og 
tidligere kolleger som også lastet og losset 
kofferter sammen med Vegard i 
Braathens.

Ung og heterofil
Vegard selv ler av innvendingene.
– Hvis man er en ung, heterofil mann er 
det jo ingen bedre steder å jobbe enn der 
hvor det er mange attraktive kvinner. 
Men seriøst: Hvor jeg jobber har lite å si, 
så lenge jeg trives. Jeg liker å jobbe både 
med kvinner og menn, sier Vegard.

Ifølge venner har Vegard noen egenskaper 

som kommer spesielt godt med, både på 
bakken og i lufta.
– Han er serviceinnstilt. Vegard har 
antenner og lytter til folk. Har du med deg 
Vegard, så vet du at han hjelper til. Han 
står aldri og ser på, han jobber og hjelper 
til, sier hans venn Fritz Hansen.

De gamle vennene og deres familier drar 
iblant på hytteturer sammen, eller møtes 
over middager hjemme hos hverandre. Da 
er Vegard rask med å sette frem godsaker, 
gjerne kaker han har bakt selv. Vennene 
mener han har tatt med seg den 
nordnorske gjestfriheten sørover. For en 
flyvert, som skal holde orden i trange hyller 
høyt over bakken, kan det heller ikke være 
noe minus å bli kalt et petimeter.
– Sjekk garasjen hans, så skjønner du at 
Vegard er strukturert! Og selv om han har 
to barn, er bilen hans aldri møkkete, tipser 
Fritz Hansen.

Og rett skal være rett. Til å være et hjem 
der det bor småbarn, er det usedvanlig 
ryddig i rekkehuset på Jessheim. Selv gir 
Vegard samboeren æren for all orden og 
struktur hjemme. 
– Stort sett er det hun som rydder, 
forklarer han. 

Verdifull service
Vegard nekter ikke for at han er en 
«handyman», men at det går rykter om 
hans praktiske sans i hage og garasje, 
skyldes nok at slike jobber synes mer enn 
det som skjer innendørs, tror han selv. 
Men serviceinnstilling, det er en holdning 
han vedkjenner seg. Kanskje har det satt 
spor at han hjalp til på foreldrenes kafé 
hjemme i Sørvær helt fra han var 13 år 
gammel?
– For meg er serviceinnstilling å møte 
mennesker med et åpent sinn. Å være på 
bølgelengde. Det er å forstå og gjøre seg 
forstått, sier Vegard.

For ham handlet jobben i lufta om å få 
passasjerene til å føle seg vel. 
– Det handler om å se de som er redde og 
ikke har det greit. Målet er at passasjerene 
skal føle at de har hatt en god tur. Hvis de 
ikke føler seg velkomne, så kommer de 
ikke tilbake, sier Vegard.

10 - 2012 Parat 

       Hvor jeg jobber har 
lite å si, så lenge jeg trives. 

       For meg er service-
innstilling å møte mennesker 
med et åpent sinn. 

Pappa har hentet Kasper og Hermine i 
barnehagen. Nå skal støvler og boble-
bukser av før det endelig er helg i 
rekkehuset på Jessheim.
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Akkurat dette er viktig for ham. Han 
snakker om verdien av jobben de ansatte i 
luftfarten gjør.
– Det handler om å forstå hva en reise er 
og hvordan passasjerene har det. De som 
kanskje ikke kommer seg hjem til en 
skoleavslutning eller et bryllup. Dette er 

opplevelser selskapet ikke merker hvis de 
bare ser på bunnlinja. Å forstå denne 
situasjonen er avgjørende også nå, for de 
som betaler lønna di kan alltid velge å gå 
et annet sted. Slik er det i privat sektor, 
men også i det offentlige. Hvis man ikke 
kan gjøre en forskjell, mister man 

inntektsgrunnlaget, sier Vegard, som tror 
arbeidsgiverne er blitt mer opptatt av 
rollen de ansatte spiller.

Turbulensen er stor i lufta. I Braathens og 
senere SAS opplevde Vegard Einan igjen 
hvor usikker en jobb kan være. Før han 
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var 30 hadde han opplevd å bli permittert 
flere ganger, sagt opp to ganger og 
virksomhetsoverdratt tre ganger. 
– Du kan trygt si at jeg har hatt min andel 
av endring i arbeidslivet, sier han tørt.

Irritert på fagforeninga
Selv om Vegard alltid har landet trygt og 
beholdt jobben, var det slike erfaringer som 
tente fagforeningsmannen i ham.
– Jeg ble forbannet fordi de sa opp flere enn 
de måtte. Og jeg ble irritert på fagforeninga 
fordi jeg ikke syntes de gjorde en god nok 
jobb. Man engasjerer seg fordi man vil gjøre 
en forskjell for seg selv og andre, sier han.

At Vegard ikke var redd for å gå på 
talerstolen og si høyt det mange mente, kan 
ha gitt ham en flying start i Parat. Uten 
organisasjonserfaring ble han valgt inn i 
forhandlingsutvalget og deretter til nestleder 
da han så vidt hadde passert 30. 
– Jeg har hørt at jeg som nordlending kan si 
hva jeg vil. Det har med dialekten å gjøre. 
Det gir muligheten til å være åpen. Jeg 
snakker rett fra levra. Om de opplevde meg 
som plagsom eller engasjert, er ikke godt å 
vite, sier han om den første tiden som 
fagforeningsmann.
Godt samspill med lederen i Parat
Vegard Einan ble i alle fall lagt merke til.
– Han hadde en ureddhet og en idérikdom 
som jeg hadde stor tro på kunne hjelpe 
Parat videre, sier Parats leder Hans-Erik 
Skjæggerud om hvorfor han foreslo nettopp 
Vegard som nestleder for fire år siden.

Han trives godt i tospann med Einan på 
jobb.
– Fra første stund har vi utviklet et godt 
samspill og en god oppgavedeling, der begge 
har respekt for hverandres roller. Der jeg 
kanskje er litt strukturert og rolig, er han 
mer utålmodig, setter ting på agendaen og 
ønsker å få det gjort så fort som mulig. Vi 
utfyller hverandre, og til sammen blir det 
veldig bra, sier leder Hans-Erik Skjæggerud.

Hard trening
For å holde tempoet på jobb og hjemme er 
Vegard nødt til å holde på formen. Mens 
tidligere treningskompiser har lagt 

joggeskoene på hylla etter at de fikk barn, er 
Vegard ofte å finne på treningssenteret etter 
at ungene har lagt seg. 
– Vegard er flink til å ta vare på seg selv. 
Han har alltid sett bra ut og trent mye, selv 
om han også jobber masse. Jeg er litt 
misunnelig på at han klarer det, selv etter at 
han er blitt småbarnsfar, sier kameraten Fritz 
Hansen.

– Jeg kjenner det i ryggen hvis jeg ikke 
trener. Jeg har hatt mange fysisk tunge 
jobber. Og selv om jeg var ung da, så har det 
satt sine spor, sier Vegard.

Alle som har vært på et treningssenter vet at 
det finnes mennesker som ser ut som om de 
liksom hører til der. De beveger seg omkring 
med en selvfølgelighet som fomlete 
nybegynnere bare kan drømme om. På 
Elixia Jessheim er Vegard Einan en slik type, 
kledd i sorte, proffe treningsklær. Ganske 
svett, men langt fra rød i ansiktet, selv etter 
en hard omgang på tredemølla. 
Intervalltrening med fire ganger fire 
minutter intensiv løping. Beintøft, med 
andre ord. Nå er det tid for en halvtimes 
styrketrening. Og dette er faktisk fjerde 
treningsøkta bare på en uke.
– Vanligvis trener jeg tre ganger i uka. Men 
nå har det gått litt lang tid siden sist på 
grunn av reising, og da må jeg ta det igjen, 
forklarer Vegard.

Trening har vært en del av Vegards liv helt 
siden han var gutt i Sørvær. Han var en 
aktiv svømmer og valgte idrettslinja på 
videregående. Nå står svømmehallen i 
Sørvær tom, i likhet med en mengde andre 
svømmehaller på småsteder langs kysten. 
Det opprører ham.
– Når man vokser opp på en liten øy med 
hav på alle kanter er det avgjørende å kunne 
svømme. I det siste har det vært mange 
drukningsulykker, særlig blant barn. Derfor 

er det viktig å prioritere svømmeopplæring. 
Vi har ventet lenge på at regjeringen skal 
sørge for å fylle bassengene igjen, sier Vegard 
Einan engasjert.

Født med kjeften åpen
Etter trening sitter Vegard Einan rolig og 
nydusjet i kafeen på Jessheim Storsenter. 
Han er velkledd og skikkelig i dongeribukse 
og med hvit strikkejakke over skjorta. Han 
har akkurat hilst vennlig på en høygravid 
nabo. De som har jobbet på Oslo Lufthavn 
Gardermoen kjenner nemlig mange på 
Jessheim. Unge mennesker fra hele Norden 
flyttet hit, fikk nye venner og ble nærmest 
hverandres familie. Og når Vegard Einan 
sitter slik, oppmerksom og lyttende over 
kaffekoppen, da er det vanskelig å tro at han 
også kan oppleves som for mye rett fram i 
opphetede debatter, slik han selv påstår. 
Men det har han altså fått reaksjoner på. 
– Ja da. Ikke alle forventer en direkte tone. 
Jeg har jo ikke gått gradene i politikken og 
lært omgangsformen. Jeg er født med 
kjeften åpen. Man skal ha respekt for at ikke 
alle setter pris på det, sier han.

Likevel er det samarbeidet mellom 
arbeidstakere og arbeidsgivere Vegard er 
mest opptatt av å jobbe for. Grunnlaget for 
det må dannes i gode tider, mener 
nestlederen.
– Vi har hatt en lønnsvekst som har overgått 
resten av Europa og vi har klart å beholde 
jobbene våre som et resultat av et godt 
samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver 
og myndigheter. En gjensidig respekt gir 
fleksibilitet til å tilpasse seg konkurransen og 
skape større verdier å fordele, sier Vegard.

En viktig oppgave er derfor å sørge for at de 
tillitsvalgte i Parat har best mulig 
forutsetninger for å gjøre den jobben. Det 
krever en nestleder som stadig er på farten. 
En natt her, en der, og så en i Brussel. Det 
handler om nettverk og samarbeid. Men når 
han ikke reiser, forsøker Vegard Einan å dra 
hjem klokken 15.00. Det er i rekkehuset på 
Jessheim det aller morsomste i livet skjer. 
– Hadde jeg visst hvor artig det er å ha barn, 
så hadde jeg begynt lenge før, sier han. 

       Vegard har en uredd-
het og en idérikdom som jeg 
hadde stor tro på ville hjelpe 
Parat videre.
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Ni tannhelsesekretærer ved Colosseumklinikken i Trondheim har streiket i mange uker for å få tariff-

avtale. Arbeidsgiver sier nei, og flyr inn streikebrytere fra hele landet for å holde hjulene i gang.

Standhaftige 
tannhelsesekretærer i Trondheim

Av: Trygve Bergsland • Foto: Ned Alley

Tillitsvalgt for de streikende, Ellinor 
Brattset, sier det burde være unødvendig å 
streike for tariffavtale i 2012, men at de er 
innstilt på å fortsette så lenge som 
nødvendig.

Støttes av 1,4 millioner arbeidstakere
Under Parats landsmøte i november 
marsjerte over 200 tillitsvalgte fra 
landsmøtehotellet til Colosseum-klinikken 
for å markere støtte til de streikende.
De streikende har også fått støtte fra LO, YS 
og Unio, med til sammen nærmere 1,4 
millioner medlemmer. YS og Unio har bedt 
sine medlemmer boikotte 
Colosseumklinikkene rundt om i landet.

Tariffavtale med AFP
Kravet er en tariffavtale som også omfatter 
en AFP-ordning. Det har ikke ledelsen for 
Colosseumklinikken gått med på.
– Dette burde være unødvendig. Det er helt 
uhørt at vi i 2012 må stå på gata for å få en 
tariffavtale. Vi ønsker oss klare kjøreregler 
både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi 

krever at faste ansatte og vikarer skal ha like 
vilkår, vi vil ha orden på kontrakter, lønn og 
sosiale ordninger. Det har vi ikke i dag, sier 
Ellinor Brattset.

Colosseumklinikken har hentet inn ansatte 
fra andre deler av landet under streiken og 
driver åpent med streikebryteri. De går så 
langt at de skryter av streikebryterne på egne 
websider.
– Det er mulig at streikebryteri ikke er 
ulovlig, men det er moralsk forkastelig, sier 
en forbannet Ellinor Brattset.

Vil ikke godta AFP
Colosseumklinikken er ikke imot en 
tariffavtale i utgangspunktet, men kan ikke 
godta AFP som del av en slik avtale, sier 
administrerende direktør Rikke Overgaard 
til NTB.
– Vi har stilt oss positive til å diskutere en 
lokal tariffavtale om blant annet 
medbestemmelse for de ansatte i 
Trondheim, men ikke med AFP. Vi har tolv 
klinikker med 150 ansatte i Norge, og kan 

ikke inngå en avtale som eventuelt bare 
gjelder de ansatte i Trondheim, sier hun.

Overgaard sier AFP ikke er vanlig praksis i 
bransjen, og at det er usikkerhet og 
økonomisk risiko knyttet til ordningen. 
Hun erkjenner at Colosseumklinikken har 
fått avbestillinger etter at YS og Unio kom 
med sin oppfordring om forbrukerboikott.
– Tariffavtaler er selve grunnfjellet i norsk 
arbeidsliv og den nordiske modellen. Det er 
grunnmuren det store flertall av arbeidstakere, 
arbeidsgivere og myndigheter mener må 
være på plass for å utvikle norsk arbeidsliv 
og samfunnsliv videre. Den viktigste 
ingrediensen i den velferdsstaten vi alle 
setter så stor pris på og er så privilegert for å 
være en del av. At ikke Colosseumklinikken 
vil være en del av dette er uforståelig, sier 
Hans-Erik Skjæggerud, leder i Parat.

Colosseumklinikken er del av en 
skandinavisk tannlegekjede og har til 
sammen 24 klinikker i Norge, Sverige og 
Danmark.

Streiker for tariffavtale:



Parat 2012 - 15  

YS, LO og Unio med sine til sammen 1,4 millioner medlemmer 
støtter tannhelsesekretærene i deres krav om å få tariffavtale. 
Parats landsmøte setter stor pris på den massive støtten de 
streikende tannhelsesekretærene har fått. De streikende og Parat 
krever tariffavtale på linje med hva som er vanlig i privat sektor. 
Bedriften har avvist kravet og begrunnet dette med at innføring 
av avtalefestet pensjon blir for dyrt. AFP er en del av alle 
tariffavtaler. At Colosseumklinikken avviser AFP som en del av 
tariffavtalen er helt uakseptabelt. Parats landsmøte vil også 
uttrykke sterk misnøye over at Colosseumklinikken har leid inn 

annet personell for å utføre streikerammet arbeid for å redusere 
virkningen av den lovlige streiken. Dette er et grovt overtramp 
av de etablerte spillereglene i arbeidslivet, og bidrar både til 
forlengelse og eskalering av konflikten. Tannhelsesekretærene 
kjemper en kamp for grunnleggende faglige rettigheter. Når 
bedriften velger å benytte seg av streikebrytere, blir konflikten i 
realiteten en viktig prinsipiell kamp for alle arbeidstakeres faglige 
rettigheter. Parats lands-møte oppfordrer alle om ikke å bruke 
Colosseum-klinikkenes tjenester så lenge kravet om tariffavtale 
ikke er innfridd.

Resolusjon fra Parats landsmøte
Parats landsmøte vil gi sin helhjertede støtte til de ni Parat-medlemmene som har vært i streik 
siden 1. oktober 2012. De ni tannhelsesekretærene er ansatt ved Colosseumklinikken i Trondheim.

Vil ikke bruke Colosseumklinikken
«Jeg akter ikke å kjøpe tjenester fra en leverandør som benytter seg av streikebryteri i en helt lovlig konflikt», skriver en av 
Colosseumklinikkens kunder i en e-post og avbestiller timen sin. E-posten lyder slik:

«Hei
Jeg har time hos dere den 5. desember klokken 11.00. Jeg avbestiller herved timen, og avslutter mitt kundeforhold hos dere.
Jeg akter ikke å kjøpe tjenester fra en leverandør som benytter seg av streikebryteri i en helt lovlig konflikt.
For ordens skyld – jeg er ikke medlem av Parat, jeg er en helt vanlig forbruker som boikotter Colosseumklinikken for å vise min avsky 
for streikebryteri, og for å støtte de streikende.
Hilsen Eva»

Så enkelt kan man bruke forbrukermakten sin for å støtte de streikende.
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Parat UNG har som ett av sine mål å være en rugekasse for politiske 
talenter i Parat. Unge tillitsvalgte, og andre engasjerte medlemmer, 
skal kunne trene på utforming og utførelse av politikk i posisjoner 
med reell innflytelse. For at vi skal kunne skolere flest mulig er vi 
avhengige av at de eldste, både i alder og erfaring, går videre til andre 
funksjoner i Parat og slipper yngre, nye talenter til i ung-arbeidet. 
Nå er det min tur til å frigjøre en slik plass.

Fem aktive år
Et fellestrekk ved ungdomsorganisasjoner er at engasjementet går i 
bølger. Noen år er det stille, andre år står saker, aktiviteter og talenter 
i kø og vi gjør mer enn noen hadde drømt om. Slik er det også i 
Parat UNG. Enkelte år har vært preget av mer aktivitet enn andre. 

Jeg er heldig som har fått med meg snart fem år med sterkt og 
økende engasjement i
Parat UNG, der hvert år har hatt flere og bedre aktiviteter enn det 
forrige, og der vi har kunnet utforme og utøve stadig mer og bedre 
politikk. Det begynte i 2009 med planlegging og gjennomføring av 
den første ungsamlingen som ble arrangert i Saltstraumen. Siden har 
vi hatt ungsamlinger i Longyearbyen, på Karmøy og på Sommarøy. 
Neste ungsamling er under planlegging, og selv om vi ikke ennå går 
ut med tid og sted, kan jeg love dere at trenden kommer til å 
fortsette: Den neste blir større, morsommere og mer nyttig enn de 
forrige.

Ungsamlinger er ikke alt vi gjør. Vi har styrket samarbeidet med 
YS-UNG, vi har aktiviteter i regionene og vi har befestet UNGs 
posisjon i Parat. I år vedtok landsmøtet at Parat skal ha et godt ung-
arbeid. Parat UNG skal bidra i dette politiske og strategiske 
arbeidet.

Heming er blitt voksen
Når jeg nå går av som leder i Parat UNG, et halvt år før valget, er 
dette et utslag av de asynkrone valgperiodene i Parat. I høst var det 
landsmøte for første gang, der det ble valgt et nytt hovedstyre. Jeg 
var heldig å bli innstilt til fast plass i hovedstyret, og ble valgt inn nå 
i november. Rugekassen har fungert – jeg er klekket og har gått 
videre til en «voksen» posisjon. Arbeidet med Parat UNG har vært 
spennende og lærerikt, og jeg har fått tillit fra landsstyret til nå å 
representere ikke bare ungdommene, men hele organisasjonen. Den 

tilliten vil jeg vise ved å gi min plass i Parat UNG videre til yngre 
talenter og ønsker at nye ungdommer skal få den samme sjansen 
som jeg fikk.

Frem til UNG-valget i juni tar Anders Bakkerud Larsen over som 
leder i Parat UNG. Styret kommer til å rekonstituere seg med ny 
fordeling av verv. I juni blir det igjen opp til årsmøtet under 
ungsamlingen å velge et styre for to år.

– Jeg ønsker Anders og Parat UNG lykke til videre, ta godt vare på 
henne for meg.

Av: Heming Welde Thorbjørnsen • Foto: Ned Alley

En fellesnevner for alle ungdomsorganisasjoner er at det fra tid til annen kommer et generasjons-

skifte – de eldste går av, og yngre krefter tar over styringen. Undertegnede går nå av og Anders 

Bakkerud Larsen kommer inn som ny leder. 

Generasjonsskifte i Parat UNG

Heming Welde Thorbjørnsen har fått fast plass i Parats hovedstyre.



KURS

Grunnopplæring

Fordypningskurs

Eksamenskurs

Grunnopplæringen for tillitsvalgte
Grunnopplæringen i Parat består av trinn1 til 3, og er et tilbud 
til alle nye tillitsvalgte. Hovedmålsettingen ved opplæringen er 
å gjøre den enkelte i stand til å utvikle og ivareta rollen som 
tillitsvalgt på en god måte.

Trinn1
Nye tillitsvalgte blir etter kort tid invitert av regionskontoret til 
et trinn1-kurs. Her får den tillitsvalgte en introduksjon til 
gjeldende lov- og avtaleverk, en presentasjon av Parat som 
organisasjon og refleksjon rundt rollen og vervet som 
tillitsvalgt. Trinn1-kurset strekker seg over en halv dag. 

Trinn2
Etter å ha vært gjennom trinn1 skal den tillitsvalgte gis tilbud 
om deltakelse på trinn2-kurs. Denne samlingen er også 
regionalt forankret og setter fokus på rollen som tillitsvalgt. 
Rettigheter, plikter, arbeidsoppgaver, hjelpemidler og 
virkemidler. Trinn2-kurset strekker seg over tre dager. 

Trinn3
Etter gjennomgang av trinn1 og trinn2 gis den tillitsvalgte 
tilbud om deltakelse på trinn3-kurs. Denne samlingen tar 
utgangspunkt i sektor- og avtaleområde og bygger videre på 
foregående samlinger, men med større grad av fordypning. 
Trinn3-kurset strekker seg over tre dager. 

Fordypningskurs for tillitsvalgte i 2013
Hvert år i september sendes det ut en spørreundersøkelse til 
tillitsvalgte om behovet for fordypningskurs kommende år.  
Kursene er i stor grad basert på svarene fra spørreundersøkelse 
foretatt i 2012. For oversikt over hvilke kurs som gjelder i 
2013 finner du dette i kurskalenderen.

Kurspyramiden for tillitsvalgte i Parat

Eksamensrettede høgskolekurs
I samarbeid med Høgskolen i Buskerud (HiBu) tilbyr vi 
«Årsstudium for tillitsvalgte» som gir 60 studiepoeng. Dette er 
et populært tilbud for tillitsvalgte som ønsker faglig 
videreutvikling, eventuelt for å formalisere den kompetansen 
de har tilegnet seg i rollen som tillitsvalgt. 

Studiet består av fem selvstendige moduler eller kurs, herav tre 
obligatoriske og to valgfrie. Det legges ikke opp til at kursene 

skal tas fortløpende, da dette vil bli for arbeidskrevende 
parallelt med tillitsverv og jobb. Tillitsvalgte som har bestått 
årsstudiet for tillitsvalgte får automatisk generell 
studiekompetanse, noe som åpner for videre studier ved 
universitet og høgskoler. 

Interessen er stor 
Det er stor interesse for disse kursene og tillitsvalgte vil bli 
prioritert med utgangspunkt i hvilket tillitsverv de har og hvor 
lenge de har vært tillitsvalgte. For å ha utbytte av kursene stilles 
det krav om at deltakerne har gjennomført grunnopplæring i 
Parat, eller har tilsvarende kompetanse og erfaring i rollen som 
tillitsvalgt.

Tre obligatoriske og to valgfrie kurs
Årsstudium for tillitsvalgte inneholder i alt fem kursmoduler. 
Det går fint an å ta en kursmodul uten å ha planer om å ta flere 
moduler. 

Obligatoriske kursmoduler
* Human Resource Management (HRM) – ledelse av 
menneskelige ressurser (15 studiepoeng) 
* Grunnleggende arbeidsrett (15 studiepoeng) 
* Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser (10 studiepoeng) 

Valgfrie kursmoduler
* Prosjektledelse (10 studiepoeng) 
* Coaching (10 studiepoeng) 
* Tariffavtaler og lønnsdannelse (10 studiepoeng) 

Noen kursmoduler inneholder to samlinger, mens andre bare 
har én samling. I tillegg må det i de fleste moduler leveres en 
oppgave, enten individuelt eller som gruppebesvarelse. Hver 
kursmodul avsluttes med en skriftlig oppgave ofte i form av en 
hjemmeeksamen over tre til fire dager. Det kreves en del 
egeninnsats for å gjennomføre hver kursmodul. 

Foreløpig plan for kursene finnes på www.parat.com under 
venstremenyen «kurs og utdanning». 

10 prosent rabatt hos Folkeuniversitetet
Som Parat-medlem får du ti prosent avslag på kurs hos 
Folkeuniversitetet, begrenset opp til 
1500 kroner. For å få rabatten må du oppgi ditt 
medlemsnummer i Parat når du melder deg på kurset. 

Kurs for tillitsvalgte i 2013

Parat 2012 - 17  
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KRISETILTAK

Parat har sju fagforeninger som 
organiserer ansatte i SAS- og Widerøe-
systemet, alle er på en eller annen måte 
berørt av hva som har skjedd, og hva som 
skjer videre i selskapet.

To som ledet forhandlingene
Anneli Nyberg i SAS Norge 
Kabinforening (SNK) og Jan Levi 
Skogvang i Scannor Flygerforening (SNF) 
er de to hovedtillitsvalgte som direkte var 
en del av forhandlingene om SAS skulle 
overleve eller ikke. De satt på to av de åtte 

underskriftene som bekreftet nye 
tariffavtaler, avtaler som bankene og tre 
regjeringer hadde krav om måtte endres 
for at selskapet skulle få forlenget sine 
kreditter. Alternativet var konkurs.

Fem berørte uten påvirkning
På sidelinjen satt de hovedtillitsvalgte i 
Parat SAS personalforening (PSP), 
Paratklubben Widerøe Teknisk, SAS 
Ground Handling, Widerøes 
Kabinforening og Widerøes 
personalforening. Disse fem er i aller 

høyeste grad berørt, men satt ikke i 
samme posisjon til å bestemme selskapets 
fremtid.

En del av sparepakken i SAS innebærer at 
Widerøe og SAS Ground Handling skal 
selges, noe som er beregnet til å gi rundt 
2,6 milliarder friske kroner i kassen. 
Hovedtillitsvalgt for Widerøe Teknisk er 
Vegard Michael Movik.
– Den største spenningen knyttet til 
Widerøe er nok hvem som kommer til å 
bli vår fremtidige eier, og om Widerøe vil 

Flyselskapet SAS var gjennom en «nær-døden»-opplevelse i november, men har som selskap 

kommet styrket ut av prosessen. Spørsmålet er hvordan de ansatte takler lønnsnedgang, oppsi-

gelser, lengre arbeidstider og dårligere pensjonsordninger. Noen ansatte er også til salgs.

Av: Trygve Bergsland

SAS-ansattes fremtid
Foto: iStockphoto
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bli beholdt i den form det drives i dag, 
både i forhold til teknisk, administrativt 
og operativt. Når det gjelder prosessen 
frem til i dag er dette noe vi aldri før har 
sett maken til. Ingen av partene hadde 
noen sterke kort å spille med og alle måtte 
svelge noen kameler for å få en avtale i 
havn. Alternativet dersom det ikke ble 
enighet var konkurs, der Widerøe kom til 
å gå med i dragsuget, sier Movik.

Tillitsvalgt i Widerøes Kabinforening Pål 
Espen Palmberg sier de vil fortsette som 
før og stå på for å beholde det gode 
miljøet i Widerøe uavhengig av hvem som 
blir ny eier.
– Vi skal bruke tiden framover til å øke 
kompetansen til de tillitsvalgte for å sikre 
fortsatt gode og rettferdige arbeidsavtaler 
og kollektivavtaler i Widerøe. Et selskap 
som har levert overskudd de siste 13 årene 
bør være lønnsomt også utenfor SAS. 

Etterlyser norske myndigheter
Palmberg mener norske myndigheter i 
sterkere grad må på banen.
– Vi må sørge for at arbeidstakere i 
luftfartsbransjen i Norge fortsatt får 
trygge og gode arbeidsforhold. Samtidig 
må myndighetene sørge for at aktører som 
driver med sosial dumping holdes utenfor 
det norske innenriksmarkedet. Det er ikke 
akseptabelt at flyselskap skal kunne bruke 
utenlandske arbeidsvilkår på norske 
innenriksruter. Flere flyselskap ansetter 
ikke lenger personal direkte i flyselskapet, 
men leier inn fra vikarbyråer på 
utenlandske vilkår. Slike metoder for å få 
ned kostnadene er svært spekulative og 
går utover vilkårene for alle arbeidstakere i 
bransjen, sier Palmberg. 

Hovedtillitsvalgt i Parat SAS personal-
forening Bente Ørberg er leder for mange 
medlemmer på funksjonærsiden i SAS.
– SAS ønsker å si opp 360 medarbeidere i 

administrasjon i Norge, slik at bare 150 
blir igjen her i landet. Hele vårt styre står 
i fare for å miste jobben, men vi prøver å 
fokusere på å hjelpe medlemmene, det er 
det viktigste nå, sier Ørberg.

Hun er kritisk til ledelsen og bekymret for 
selskapets fremtidige inntekter når en så 
stor del av driften skal flyttes til Sverige.
– Som leder for den største fagforeningen 
på salg og marked, kommersiell, stab og 
kabin-support i Norge, er det vanskelig å 
se på at ledelsen fjerner de avdelingene 
som gjør at vi har kontroll på inntektene i 
SAS og som har en lokalkunnskap om det 
norske markedet. Jeg er redd for at 
inntektene vil falle dramatisk når 
kompetansen her i Norge forsvinner. Skal 
SAS klare seg, må vi tjene penger, og ikke 
bare kutte kostnader og hoder. Norge står 
for den største andelen av omsetning, 
produksjon og inntekt. Vi setter 
spørsmålstegn ved om ledelsen i SAS har 
riktig kompetanse for å drive et flyselskap. 
Vi har ikke gitt opp håpet om å få 
ledelsen til å forstå hvor viktig Norge er 
for SAS, sier Ørberg.

Hovedtillitsvalgt i SAS Ground Handling 
Ole-Knut Fladby sier prosessen for 
medlemmene har vært preget av mange 
spørsmål og få svar. 
– Det har vært gitt frustrerende liten 
informasjon fra bedriftens side, og 
usikkerheten for fremtiden har preget 
mange i hverdagen. Vi vil påvirkes også i 
tiden fremover i form av usikkerhet om vi 
blir solgt eller ikke. Blir vi solgt, vet vi 
ingenting om hvordan en ny eier vil 
behandle oss ansatte i forhold til lønn, 
pensjon, arbeidsplaner og lignende. 
Spørsmålet mange stiller seg er om vi 
burde begynne å se oss om etter annet 
arbeid når utviklingen går i den retning 
den gjør, sier Fladby.

Ole-Knut Fladby støtter Pål Espen 
Palmbergs etterlysning av initiativ fra 
myndighetenes side.
– Myndighetene har et ansvar i forhold til å 
regulere bransjen slik at det fortsatt er mulig 
for norske flyplassarbeidere å ha en jobb. 
Det ansvaret tar de ikke i dag, sier Fladby.

SAS-piloter og kabinansatte 
Hovedtillitsvalgt og pilot i Scannor 
Flygerforening Jan Levi Skogvang er glad 
for den tillit medlemmene har vist.  
– Det som har skjedd vil påvirke oss i 
tiden framover. Vi skal jobbe mer for 
mindre betaling. I tillegg blir 
pensjonsnivåene endret, noe som slår 
veldig forskjellig ut alt ettersom hvor 
lenge man har vært i SAS og hvor lang tid 
man har igjen til pensjonsalder, sier 
Skogvang.

Leder i SAS Norge Kabinforening Anneli 
Nyberg sier det har vært en slitsom 
prosess der hun har vært både oppgitt, 
frustrert og sint underveis. 
– Sammen med Jan Levi har jeg følt et 
stort ansvar for de mange arbeidsplassene 
i SAS, samtidig som jeg har prøvd å 
bevare mest mulig goder for våre 
medlemmer. Nå håper jeg at 
arbeidsplassene våre er tryggere og at vi 
kan få litt ro, sier Nyberg.

Hun sier det åpenbart er stor avstand 
mellom intensjonene og det man til slutt 
ble sittende igjen med.
– Slike prosesser tærer på både 
tålmodighet og vilje til å bidra 
konstruktivt. Den klare og tydelige 
målsettingen var like avtaler med samtlige 
foreninger for flygende personell, men når 
resultatet ble åtte ulike avtaler er det lett å 
miste troen på å lykkes, sier Nyberg. 

Slankere SAS satser offensivt
Kort tid etter at selskapet ble enige med 
fagforeningene om sparetiltak verdt rundt 
tre milliarder kroner, er 
oppmerksomheten nå rettet mot å lokke 
til seg flest mulig reisende. I tillegg til 17 
norske ruter, blir det 28 nye ruter fra de 
andre nordiske hovedstedene og økt 
frekvens på eksisterende ruter, ifølge 
selskapet.

       En del av sparepakken 
i SAS innebærer at Widerøe og 
SAS Ground Handling skal selges.

      Det har vært gitt frus-
trerende liten informasjon fra 
bedriftens side, og usikkerheten 
for fremtiden har preget mange.
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Førstehjemslån: Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 3,30 % p.a., effektiv rente  
3,40 % p.a., inkl. terminomkostninger. kr 50. Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.954.783. Boliglån: Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 
75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 3,35 % p.a., effektiv rente 3,45 % p.a.,inkl. terminomkostninger kr 50. Samlet 
kredittbeløp- og kostnader kr 2.970.663. Prisen er per 15.11.2012 for nye lån til medlemmer i Parat. For å oppnå medlemsbetingelsene, 
må du ha konto med lønnsingang, bankkort og et kredittkort i Gjensidige Bank.

Boliglån fra 3,30 %
Du som er medlem i Parat har ekstra gode 
betingelser i Gjensidige Bank. Blant annet betaler du 
ingen etableringsgebyr på boliglån.

– gå til gjensidige.no/ysbank eller ring 03100.
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PENSJONIST

Oppdatering av medlemsregisteret
Parat har fått nytt medlemssystem, men dessverre har det 
vært store innkjøringsproblemer for våre 
pensjonistmedlemmer. Det er ikke helt i orden ennå, men 
innen årets utgang håper jeg alt fungerer som det skal. 

Jeg oppfordrer alle våre pensjonistmedlemmer til å logge seg 
inn i medlemsportalen for å sjekke at alt som står om dem er 
korrekt. Finner du feil, kan du selv rette opp dette 
umiddelbart. Trenger du hjelp, kan du kontakte 
serviceavdelingen i Parat.

Jubilanter
Mangler i medlemsregisteret har ført til at jubilanter ikke har 
fått tilsendt gratulasjonskort. En løsning på dette skal vi 
finne i tiden fremover.

Kontaktpersoner
Vi har fått noen nye kontaktpersoner i følgende områder:
• Narvik og Harstad-områdene: Terje Dahl, telefon 918 24 964.
• Buskerud: Ivar Hagen, telefon 971 24 689.
• Telemark: Tore Grini, telefon 957 22 911.
• Nord-Trøndelag: Kari H. Lien, telefon 917 25 918.
• Arne Braathu takkes samtidig av som kontaktperson for
  agderfylkene. 

Har du lyst til å gjøre en jobb for Parat pensjonist oppfordrer 
vi deg til å ta kontakt. Vi trenger kontaktpersoner flere steder 
rundt i landet og vi trenger initiativtakere til arrangementer 
og aktiviteter for Parats pensjonister.

Endringer i pensjonistutvalget
Etter snart åtte år som medlem av det sentrale 
pensjonistutvalget i Parat, og like lenge som aktiv i 
pensjonistgruppen for Oslo og Akershus, takker jeg for meg. 
Siste arrangement for min del blir etterjulsmiddagen for 
Oslo og Akershus i januar 2013. 

Som nytt medlem av pensjonistutvalget kommer Tore Grini fra 
Telemark inn og for Oslo og Akershus tiltrer Gunilla Faleby.

Medlemsregisteret i Parat har blitt byttet ut og i over-

gangsfasen har dette skapt noen utfordringer som 

skal bli løst tidlig i 2013. Det er flere steder i landet 

kommet inn nye kontaktpersoner og det blir endringer 

i pensjonistutvalget da undertegnede nå trer tilbake.

Av: Anne-Lise Halgunset, leder av det sentrale pensjonistutvalget i Parat

Informasjon til Parats pensjonister

Parats eldregeneral går av
Anne-Lise Halgunset (71) har bestemt seg for å bli pensjonist åtte år 
etter at hun gikk ut av arbeidslivet. Hun har ledet pensjonistutvalget 
i Parat helt siden opprettelsen i 2005, nå vil hun bruke mer tid på 
barnebarna Frida og Rikke.

Av: Trygve Bergsland

Halgunset jobbet i Statskonsult, underlagt Fornyings- og admi-
nistrasjonsdepartementet, i nesten 30 år etter å ha vært i Hærens 
forsyningskommando i 16 år. I Parat- og YS-systemet har hun vært 
leder av Stafo-gruppen i Oslo og Akershus og leder av Yrkesorgani-
sasjonens Studieforbund (YSF) før hun påtok seg vervet som leder 
for Parat-pensjonistene. – Jeg er gift og nå har vi flyttet fra Oslo til 
Kristiansand, der jeg har barn og barnebarn. Helt siden 2007 har 
vi også hatt et fast sted i La Manga, en halvøy i regionen Murcia i 
Spania som ligger på Costa Cálida. Dit reiser vi åtte uker vår og høst, 
noe vi har tenkt å fortsette med i mange år. I tillegg er jeg litt aktiv i 
Rebekka-ordenen i Kristiansand og vil bruke noe tid på velferdsarbeid 
på kreftavdelingen på Sørlandet sykehus, sier Halgunset, som også vil 
fortsette å nyte Oslos kulturliv med gamle venner gjennom mange år.

Helt uten meninger om Parats pensjonistarbeid i tiden fremover, er 
hun ikke. – Budsjettet for pensjonistene på 240 000 kroner i året er 
altfor lite. Regioninndelingen er for stor og vi trenger kontaktpersoner 
og aktiviteter i alle landets fylker. Jeg mener også Parat sentralt kan 
gjøre mer, og være tydeligere på at vi pensjonister er velkomne på 
temadager og andre arrangementer rundt i landet, sier en engasjert 
Halgunset.

Kaldt i Norge. Anne-Lise Halgunset forteller at hun liker 
varmen og går lange turer hver dag når hun er i Spania.
Foto: Trygve Bergsland
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FLAGGSAK

Direktivet inneholder bestemmelser om 
informasjon, tilgang til felles goder, 
representasjon, forbud mot visse avtaler 
mellom vikarbyrået og innleievirksomheten 
og krav om regler som skal sikre 
etterlevelsen av direktivet.

Ingen norske unntaksbestemmelser
Direktivet tillater at det gjøres unntak fra 
likebehandlingsprinsippet ved tariffavtale 
eller dersom arbeidstakerne har fast 
ansettelse i vikarbyrået. Norge har valgt å 
innføre direktivet uten disse unntaks  -
bestemmelsene.

«Det er så dumt at det ikke er til å forstå», 
skrev administrerende direktør i Norsk 
Industri Stein Lier-Hansen i Dagens 
Næringsliv 8. november i år. Han mener 
det bør være en selvfølge at høykostnads- 
slik at arbeidskraftkostnadene ikke øker 
ytterligere. Han får støtte av Magne Lerø, 
redaktør for Ukeavisen Ledelse, som sier 
at vikarbyrådirektivet vil gjøre det 
«svinedyrt» å leie inn vikarer. 
Det er riktig at det ikke lenger vil være 
økonomisk lønnsomt å bruke innleid 
arbeidskraft, en bedre løsning for mange 
kan bli å gi dem fast ansettelse. 

Midlertidig ansettelse er uproblematisk 
dersom det er et forbigående behov for 
arbeidskraft som skal dekkes.

Lier-Hansen og Lerø overdriver
De to herrer overdriver den økonomiske 
betydningen av å bruke unntaks-
bestemmelsene. Selv om man hadde 
innført unntaksbestemmelsene om at 
likebehandling kan fravikes ved 
tariffavtale, kunne ikke partene allikevel 
avtalt seg vekk fra prinsippet om 
likebehandling uten kompenserende 
rettigheter til de utleide arbeidstakerne. 

Likebehandling av vikarer
1. januar 2013 implementeres vikarbyrådirektivet i norsk lovverk. Det sentrale er kravet om «like-

behandling». Vikarer skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår vedkommende ville fått som ansatt i 

virksomheten.  

Av: Turid Svendsen, forhandlingssjef og advokat i Parat
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Avtalefriheten er dermed begrenset. Som 
eksempel kunne partene ha inngått avtale 
om et lavere lønnsnivå enn det 
likebehandlingsreglene tilsier i bytte mot 
bedre utdanningsmuligheter i periodene 
mellom oppdrag, dette blir det foreløpig 
ikke noe av. Det er mulig regjeringen 
senere vil endre reglene slik at unntaksrett 
kan legges til fagforeninger med 
innstillingsrett. Det er verdt å merke seg 
at både LO og YS har åpnet for en slik 
mulighet i sine høringssvar til direktivet.

Regjeringen fant heller ikke grunn til å 
benytte seg av den andre unntaks-
bestemmelsen som gir mulighet til å 
fravike likebehandlingsprinsippet dersom 
den innleide er fast ansatt i vikarbyrået 
med lønn mellom oppdragene. Det var 
fornuftig. 

Unntaksbestemmelsene kan omgås
Ansettelse i et vikarbyrå innebærer som 
oftest ikke fast ansettelse med lønn. 
Garantilønn mellom oppdragene 
innebærer en viss lønn, men ikke full lønn 
og likebehandlingsprinsippet omfatter 
heller ikke perioden mellom oppdrag. 
Dersom unntaksbestemmelsen hadde vært 
innført, ville det vært enkelt å omgå hele 
likebehandlingsprinsippet. Fafo 
oppsummerer i en ny rapport «Utleie av 
arbeidskraft 2011» at fast ansettelse uten 
garantilønn synes å være den vanligste 
formen for ansettelse i bransjen. Det er 
grunn til å tro at mindre enn 16 prosent 
har fast ansettelse med de samme vilkår 
som er vanlig i et fast ansettelsesforhold. 
Spesielt vilkårene som omfatter omfanget 
av arbeid og lønn.

Positive og negative sider ved 
direktivet
Innføringen av vikarbyrådirektivet vil 
antakelig få både positive og negative 
følger for samfunnet. Først og fremst vil 
det bli mer attraktivt å jobbe via 
vikarbyråene ved at utleide vikarer får 
sikret anstendige lønns- og arbeidsvilkår 
gjennom likebehandlingsprinsippet. I 
tillegg anerkjenner direktivet vikarbyråene 
som arbeidsgivere. Direktivet vil svekke 

useriøse vikarbyråer i markedet og 
forhindre illegalt arbeid og sosial 
dumping. 

Det er bra, men samtidig er det viktig å 
holde fast på hovedregelen i norsk 
arbeidsliv, som er fast ansettelse. Innleie 
og midlertidig ansettelse er a-typiske 
ansettelsesformer og skal ikke brukes for å 
fylle virksomhetens grunnbemannings-
behov. Med andre ord skal fast behov for 
arbeidskraft dekkes med faste ansettelser. 

Fast ansettelse er hovedregelen
Arbeidsmiljøloven inneholder viktige 
begrensninger i muligheten til å benytte 
innleid arbeidskraft. Innleie vil være et 
alternativ til midlertidig tilsetting i 
forbindelse med uforutsette driftstopper 
og sesongsvingninger.  

I virksomheter som er bundet av 
tariffavtale kan arbeidsgiver, sammen med 
tillitsvalgte, gjøre skriftlig avtale om 
tidsbegrenset innleie – selv om vilkårene 
for midlertidig tilsetting ikke er oppfylt. 
De tillitsvalgte må i slike tilfeller 
representere et flertall av den arbeidstaker-
kategori det er snakk om å leie inn. 

Krav om drøftelsesmøter med tillitsvalgte
Fra nyttår plikter arbeidsgiver å drøfte 
bruken av innleid arbeidskraft med de 
tillitsvalgte, også praktiseringen av kravet 
om likebehandling, minst én gang i året. 
Den informasjons- og drøftingsplikt 
arbeidsgiver har etter hovedavtalens 
bestemmelser tilsier at arbeidsgiver må 
drøfte slike spørsmål oftere enn det loven 
legger opp til.

Likebehandlingsprinsippet i vikarbyrå-
direktivet ble tariffestet i årets oppgjør. 
Ikke i alle tariffavtaler, men i mange og i 
hovedsak på de tariffområdene der innleie 
er hyppig benyttet. 

Uten en slik bestemmelse i tariffavtalen vil 
det være opp til den innleide selv å hevde 
sin rett etter likebehandlingsdirektivet. På 
de tariffområdene der likebehandlings-
prinsippet er tariffestet har Parat fått 
selvstendig søksmålsrett ved brudd på 
reglene om innleie av arbeidskraft. 

Organiserte arbeidstakere står 
sterkest
Dette er svært viktig, og gjør at vi kan ta 
opp med arbeidsgiver praktisering av, og 
eventuelt brudd på, likebehandlingskravet 
uavhengig av om den innleide er 
organisert i Parat og uavhengig av om den 
innleide er ansatt hos utleier eller ikke. 
Tariffbestemmelsene gjøres gjeldende fra 
1. januar 2013. 

Selv om innleid arbeidskraft får bedre 
beskyttelse gjennom vikarbyrådirektivet, 
er det ikke det samme å være innleid som 
å være ansatt der du faktisk jobber. Mange 
innleide opplever økonomisk utrygghet, 
mindre opplæring og lavere lønn. Slik 
arbeidsutrygghet kan gi forverret 
arbeidshelse og høyt sykefravær. 
Vikarbyrådirektivet vil bøte på dette, men 
skal innleide sikres innflytelse på egen 
arbeidsplass, kollektiv representasjon og 
tariffavtale, må de organiseres. 

Dette er en utfordring som ikke løses ved 
innføring av vikarbyrådirektivet, og Parat, 
i likhet med resten av fagbevegelsen, må 
arbeide målrettet med denne 
utfordringen.

  Fast behov for arbeids-
kraft skal dekkes med faste 
ansettelser. 

Svendsen mener Lier-Hansen overdriver den 
økonomiske betydningen av å bruke 
unntaksbestemmelsene i vikarbyrådirektivet. 
Foto: Erik Norrud.
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Grønne arbeidsplasser
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell mener fagbe-
vegelsen er en viktig alliert for å skape oppslutning om 
klimatiltak i befolkningen. YS, Unio og Akademikerne 
debatterte i november hvordan vi kan gjøre arbeidsplas-
sene grønnere. YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener utbyg-
gingen av fornybar energi går altfor sakte hvis vi skal klare å stoppe overopphetingen 
av kloden. – Fagbevegelsen ser mulighetene og er en pådriver i klimaarbeidet. I våre 
øyne handler dette om å skape flere bærekraftige arbeidsplasser. Jeg har også en innrøm-
melse å komme med: I 2005 sa jeg at hvis våre medlemmer var interessert i miljø, ville 
de melde seg inn i organisasjoner som Bellona og Natur og Ungdom. Jeg tok feil, våre 
medlemmer er opptatt av miljø og klimapolitiske spørsmål i egen organisasjon, sier 
Kvalheim.

Parats fem regioner har konkurrert mot hverandre. Ett kriterium var hvilken 
region som kunne vise til flest medieoppslag hvor Parat ble nevnt. En nærmest 
umulig oppgave når Parat nevnes flere tusen ganger gjennom året fordelt på lokal- 
og riksdekkende media. Parat er omtalt i 2850 artikler så langt i år. 
Annonseverdien tilsvarer, ifølge Retriever, nær 50 millioner kroner.

Etter en totalvurdering der antall ikke er tillagt størst vekt, har juryen kommet 
frem til at den regionen som har kombinert egenproduksjon og kvalitet best, er 
region øst. Vinnerne får innsyn i en stor avisredaksjon og samtidig noen tips til 
hvordan de kan få enda flere saker på trykk.

60 000kr
til kreftsaken
Parat støtter Rosa sløyfe-aksjonen 
med 60 000 kroner. Parats hovedstyre 
har i år valgt å støtte brystkreftsaken i 
Parats solidaritetsarbeid. Årets målset-
ting har vært å samle inn 18 millioner 
kroner for å spre informasjon og øke 
kunnskapen om sykdommen. Hvert 
år rammes omtrent 2850 kvinner i 
Norge av brystkreft. Det betyr at hver 
tolvte kvinne rammes av sykdommen 
i løpet av livet. Antall brystkrefttil-
feller har vært stabilt de siste årene, 
men stadig flere av de som rammes 
overlever. I dag er 89 prosent av alle 
brystkreftpasienter i live fem år etter 
at de har fått diagnosen. 

Regional 
mediekonkurranse

Kvinnelig stemmerett 100 år
I 2013 feirer vi at det er 100 år siden alle 
voksne i Norge fikk stemmerett. Parats 
delegater på årets landsmøte uttalte at 
økonomisk selvstendighet er en viktig 
forutsetning for likestilling og har vedtatt 
at Parat i stemmerettsjubileet skal ha 
fokus på viktige saker som likelønn, 
kvinners pensjon, retten til faste ansettel-
ser, fulltidsarbeid og tariffavtaler.

 Norge har gjort store framskritt innen 
likestilling de siste 100 årene, likevel er 
det et stykke igjen. Vi har fortsatt et av 
verdens mest kjønnsdelte arbeidsmar-
keder og kvinner tjener fortsatt bare 85 
prosent av menns lønn. Det er også fort-
satt flere kvinner enn menn som faller ut 
av arbeidslivet. 

Æresmedlemmer i Parat
Berit Opedal Windheim, Gerd Harr Janson, Lillian Nordal 
og Gunnar Lingjerde er utnevnt som nye æresmedlemmer i 
Parat. John Giæver og Olav Monsen er allerede æresmedlem-
mer, men har blitt hedret på nytt. 

– Hovedstyret har vurdert kandidatene og alle fire er enstem-
mig valgt til æresmedlemmer, sier Hans-Erik Skjæggerud, 
leder i Parat. Æresmedlemskap tildeles medlemmer som 
gjennom lang og tro tjeneste har gjort en særskilt fremra-
gende innsats i Parat eller forbund som gjennom fusjon har 
blitt del av Parat.

Æresmedlemmene 
har fått tildelt 
Parat-nålen i gull 
sammen med 
diplom. Foto: 
Trygve Bergsland
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Vinnere av 
«Parat på jobben» 
Det har vært arrangert Parat i fokus- og Parat på jobben-
arrangementer i svært mange bedrifter over hele landet. 
Juryen har plukket ut tre verdige vinnere.

Vinner i medlemsgruppe med 1 til 15 medlemmer er Øvre 
Romerike Tingrett som får 7500 kroner til felleskassa. I 
medlemsgruppene med 16 til 100 medlemmer vant Elpro 
Industrier som får 15 000 kroner. Av medlemsgruppene over 
100 medlemmer gikk Handelshøyskolen BI i Oslo (BIFA) 
av med seieren og kan ta med seg 25 000 kroner. I tillegg til 
de tre vinnerne har juryen plukket ut fem bidragsytere som 
hver får 2500 kroner. Disse er NAV Ringsaker, Brønnøy-
sundregistrene, Departementenes Servicesenter, NORAD og 
Sunnmørsposten.

Ny leder for domstolene
Parats medlemmer i domstolene har valgt 
Trygve Bang som ny hovedtillitsvalgt for Parat 
i domstolene. Han overtar etter Berit Opedal 
Windheim. Trygve Bang har vært lokal 
tillitsvalgt de siste fire årene og 
er valgt for to år. 

Parat reiseliv
Jens Johan Orning har sammen med andre tillitsvalgte i Parat tatt 
initiativet til å danne Parat reiseliv. Parat organiserer i dag svært 
mange i fly- og reiselivsbransjen. Nettverket med tillitsvalgte dekker 
Norwegian, SAS og Widerøe i luften, men er enda flere i reiselivs-
bransjen som dekker Berg Hansen, American Express, Via Travel, 
HRG Nordic, Apollo, Star Tour og Ving.

– Vi kom sammen før sommeren og skal ha et møte nå i desember 
før vi arrangerer et møte for alle tillitsvalgte i disse bedriftene straks 
etter nyttår. Jeg oppfordrer alle som ennå ikke har vært i kontakt 
med oss og som jobber i reiselivs- og flybransjen til å ta kontakt, sier 
Jens Johan Orning.

Adecco-vikarer i Statens Vegvesen 

Statens Vegvesen er storforbrukere av vikarer som leies inn fra 
bemanningsbyråer rundt omkring i landet, og de fleste hentes fra 
Adecco. Vikarene benyttes mye på trafikkstasjoner og til 
publikumstjenester.

Jannike Hanssen som er Parats hovedtillitsvalgt i Statens Vegvesen 
mener bedriften bryter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven når de 
benytter vikarer i faste stillinger over flere år. – Vi organiserer svært 
mange Adecco-vikarer, men ønsker at langt flere skal få fast jobb. 
Vi har eksempler på vikarer som har jobbet hos oss i flere år, men 
når en ledig stilling lyses ut, får de ikke jobben. De risikerer 
imidlertid å fortsette i jobben som vikarer på samme sted sammen 
med de som har fått fast jobb. 

Jannike Hanssen, sammen med advokat i Parat Eva Borhaug, 
forsøker å løse flere av sakene gjennom dialog med Statens 
Vegvesen, men er forberedt på at de må ta saker til retten for å få 
orden på dette.

Parat Luftfart er en sammenslutning av Parats over 3700 
medlemmer i luftfartsbransjen, den største arbeidstaker- 
organisasjonen i Norge for ansatte i luftfarten. Nå har de valgt 
pilot i SAS Jan Levi Skogvang som ny leder. 

Med i arbeidsutvalget er Gøril Katrin Lysvoll 
Dahl, SAS; Bengt Eilertsen, Gardermoen 
Fuelling Services; og Ole Knut Fladby, SAS 
Ground Services. Varaer er Kurt 
Salomonsen, Bristow Norway 
Flygerforening; Frank Danielsen, Widerøe 
Kabinforening; og Rene-Charles Gustavsen, 
Norwegian Kabinforening.

Ny leder av Parat Luftfart

Jens Johan Orning

Jan Levi Skogvang

Foto: Ned Alley

Jannike Hanssen
Foto: Ned Alley

Trygve Bang. Foto: Privat
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Tøft i 
mediebransjen
Det er store nedskjæringer i medie-
bransjen. Mange mister jobben eller 
blir flyttet og får ny arbeidsgiver.

A-pressen har kjøpt Edda Media og skal 
kutte 350 millioner. Egmont, som eier 
Cappelen Damm og Hjemmet Mortensen, 
har kjøpt TV 2 og nå skal de spare penger. 
Hver fjerde ansatt i Aftenposten må gå, 
Stavanger Aftenblad skal kutte 70 årsverk, 
mens Fædrelandsvennen skal kutte mellom 
30 og 50 årsverk. Tun Media har vært gjen-
nom et halvår med dramatiske kutt, for-
slagsdelen er solgt ut og annonseavdelingen 
er omtrent halvert.

Parat Media med Liz Ovesen er bekymret 
for medlemmene i alle disse bedriftene som 
får tett oppfølging fra 
forhandlingsavdelingen og juristene i Parat 
som bistår medlemmene som er utsatt for 
nedskjæringer eller må bytte arbeidsgiver. 

Triumf og tragedie med Jarle And-
høy
Jarle Andhøy deltok på årets 
bransjeseminar i Parat Media og tok 
deltagerne med på en reise i Nord- og 
Sørishavet. En reise som viste gode venner 
på tur og en siste reise for tre kammerater 
som aldri kom tilbake.

En knurrende Jarle Andhøy sammen med Finn 
Schjøll og Liz Ovesen. Foto: Trygve Bergsland

Parat i politiet

Målet er å styrke Parat i politi- og 
lensmannsetaten og det er avholdt årsmøte 
for Parat i politiet som nå er etablert med 
et sentralstyre ledet av hovedtillitsvalgt 
Unn-Kristin Olsen som er valgt for to år. Resten av styret består av Geir Arne Bræck, 
Janka Cathrine Aasen, Liv Erika Grøttum og Anders Bakkerud.

Unn-Kristin Olsen (40) jobber ved Hordaland politidistrikt som namsfullmektig og er 
hovedtillitsvalgt i distriktet.
– Som hovedtillitsvalgt vil jeg være uredd, bruke mine erfaringer, min 
forhandlingskompetanse og være en klar aktør og påvirker i Politidirektoratet, sier 
Unn-Kristin Olsen.

Parat har innledet et samarbeid med den største spanske hovedorganisasjonen, Confede-
ración Sindical de Comisiones Obreras, CCOO. 

Ledelsen i Norwegian har uttalt at luftfarten vil følge etter sjøfarten med hensyn til 
arbeidsvilkår og utflagging. Parat har derfor tatt initiativ til å organisere Norwegians 
personell i Spania. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud opplyser at Parat gjennom den 
europeiske transportarbeiderføderasjonen, ETF, har inngått et samarbeid med CCOO. 
ETF organiserer over 2,5 millioner arbeidstakere i mer enn 41 europeiske land. – Hver-
ken Norwegian eller andre arbeidsgivere skal kunne flytte produksjonen til andre land 
for å unngå å gi grunnleggende rettigheter til sine ansatte. Vi vil i samarbeid med ETF 
forberede slike samarbeidsprosjekter der det er nødvendig, sier Hans-Erik Skjæggerud.

Samarbeid med spansk 
fagforening

Likestillingspris til 
Lars Ødegård 
YS’ likestillingspris for 2012 er tildelt 
Lars Ødegård, tidligere generalsekretær i 
Norges Handikapforbund. YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim fremhever Ødegårds 
mangeårige arbeid for likeverd, deltakelse 
og inkludering knyttet til mennesker 
med funksjonsnedsettelser.

Ødegård har jobbet nasjonalt og 
internasjonalt med felt som oppvekst, 
utdanning, arbeid, bolig, universell 
utforming, transport og hjelpemidler. 
Han er medlem av Statens råd for 

funksjonshemmede og Nasjonalt råd for 
kvalitet og prioritering i helsetjenesten. 
Han er også leder av 
Bioteknologinemnda og styreleder i 
Atlas-alliansen.

Foto: Trygve Bergsland

Foto: Trygve Bergsland
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Akvakultur i EU
Den pågående reformen av EUs felles 
fiskeripolitikk legger opp til en styrking av 
akvakulturnæringen som omfatter 
produksjon av fisk, bløtdyr, pigghuder, 
krepsdyr og andre levende akvatiske dyr 
og planter. 

Næringen står for en produksjon på rundt 
2,6 millioner tonn i Europa, inkludert 
Norge. For EU alene er tallet på omtrent 
1,3 millioner tonn. Antallet ansatte i 
næringen anslås til å være rundt 190 000. 
Europa er verdens største marked for 
sjømat, men er avhengig av en import på 
65 prosent for å kunne dekke 
etterspørselen. Den forventede 
demografiske utviklingen i verden vil 
medføre en ytterligere etterspørsel etter 
sjømat.

Færre klimakvoter
Europakommisjonen vil utsette salget av 900 millioner klimakvoter 
for å redde klimakvotesystemet. Formålet med utsettelsen er å forsøke 
å høyne prisen på klimakvoter, og dermed gi bedrifter større 
insentiver til å omstille til lavutslippsteknologi.

Kvotehandelsmarkedet omfatter 30 land; EUs 27 medlemsstater, pluss 
EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge. Norge er tilknyttet 
kvotemarkedet gjennom EØS-avtalen. EU tar utgangspunkt i 
klimagassutslippene målt i 1990, og har som mål å kutte 20 prosent 
av utslippene innen 2020, og 80 prosent innen 2050.

Enklere visumregler
Europakommisjonen vil gjøre det lettere for enkelte 
tredjelandsborgere å komme til Europa som turist. Målet 
med forslagene er å stimulere til økonomisk vekst i EU. 

Konkret gjelder forslaget visumsøkere fra land som Kina og 
India, i tillegg til 16 øystater i henholdsvis Karibia og 
Stillehavet. Det er også stort fokus på visumliberaliseringene 
for landene Serbia, Makedonia, Montenegro, Albania og 
Bosnia-Herzegovina. 

Erasmus-studenter får stipend
Europaparlamentet sliter med å dekke et underskudd på 9 milliarder euro på EUs 
budsjett for 2012. Uten tilførsel av nye penger vil det være en risiko for at 
Kommisjonen ikke kan gjennomføre en rekke av sine programmer, herunder 
Erasmus.

Utdanningsråd Harald Nybølet ved 
EU-delegasjonen forsikrer norske 
Erasmus-studenter om at de vil få 
stipend i studieåret 2012 til 2013. 
Erasmus-programmet gir studerende på 
videregående utdanning mulighet for å 
tilbringe mellom tre og 12 måneder i et 
annet europeisk land, enten for å 
studere eller for å være i praksis i en 
virksomhet eller en organisasjon. Alle 
studerende fra en høyere 
utdanningsinstitusjon i et av de 33 
Erasmus-landene kan nyte godt av 
ordningen (EU-landene, Island, 
Kroatia, Liechtenstein, Norge, Sveits og 
Tyrkia). 

Utenriksminister Espen Barth Eide sier 
han i Brussel vil legge vekt på aktivt bruk 
av de mulighetene EØS-avtalen, og andre 
avtaler med EU gir for å sikre norske 
interesser. Han er samtidig opptatt av den 
pågående diskusjonen om arbeidsliv og 
EØS.

 – Vi tar bekymringen om arbeidstakernes 
rettigheter på alvor. Løsningen er ikke å 
ta arbeidsliv ut av EØS-avtalen i stedet 
må vi passe på at arbeidstakerrettighetene 
fortsatt respekteres på norske arbeidsplas-
ser og sørge for at reglene overholdes av 
alle. Norge er gjennomgående tjent med 
utvikling av felles regler og standarder i 
det indre marked, sier Espen Barth Eide.

EØS-avtalen

Samarbeid med spansk 
fagforening
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Hans-Erik Skjæggerud kommer fra Bodø. Før han ble leder i 
Parat har han vært leder i Parat UNG og tillitsvalgt i NAV. 
Vegard Einan kommer fra Sørøya i Finnmark og er tidligere 
ansatt i SAS. 

Styret i Parat frem til 2015
Unn-Kristin Olsen, hovedtillitsvalgt for Politiet fra Bergen
Heming Welde Thorbjørnsen, Copyleft Solutions AS
Anne-Gro Årmo, nestleder i Tannhelsesekretærenes Forbund og 
ansatt i Telemark Fylkeskommune
Ole Martin Nodenes, hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Oslo 
Christine Mikkelsen, hovedtillitsvalgt i TV2 i Bergen

I tillegg består styret av Anders Bakkerud Larsen fra Parat UNG 
og ansatterepresentanter Thomas Lilloe og Margrete Heim.

Varamedlemmer til styret
1. vararepresentant Paal Hermann Seivaag, NAV 
2. vararepresentant Anneli Nyberg, SAS
3. vararepresentant Mona Steffensen, Byggmakker
4. vararepresentant Ida Ranes, NTNU

Parat UNG oppnevner selv en vararepresentant for Anders 
Bakkerud Larsen. Vararepresentanter for de ansattes 
representanter er Elin Lexander og Isabelle Holtsmark.

Hans-Erik Skjæggerud og nestleder Vegard Einan ble gjenvalgt med akklamasjon på Parats lands-

møte i november. Parats første landsmøte etter stiftelsen i 2005.

Skjæggerud og Einan er gjenvalgt

LANDSMØTE 2012

Foto: Ned Alley

Hans-Erik Skjæggerud gir sin stemme under landsmøtet.
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I sin tale til årets tillitsvalgt sier Parats 
leder Hans-Erik Skjæggerud at de som 
jobber sammen med Brattset beskriver 
henne som en potet som kan brukes til 
alt. Både kolleger og andre setter stor pris 
på henne. Som tillitsvalgte flest er hun et 
skikkelig stå-på-menneske og snakker som 
et maskingevær. Hun stiller alltid opp hvis 
noen trenger hjelp, på jobb eller privat.

Har bestått prøven
Som tillitsvalgt har hun virkelig blitt satt 
på prøve – og bestått med glans! Hun har 
vist at hun vet hva hun vil og hva hun 

ikke vil. Hun lar seg ikke pille på nesen. 
Hun vil ha like gode vilkår som andre i 
privat sektor. 

Denne høsten har vært tøff – og kald. 
Men stå-på-viljen til årets tillitsvalgt er det 
ikke noe å si på. En av hennes kolleger 
sier: «Som streikegeneral har Ellinor vært 
et samlende punkt for oss. Vi har mange 
ganger følt at vi er helt alene i verden, at 
vi henger i løse lufta, at vi kjemper Davids 
kamp mot Goliat. Og like mange ganger 
har Ellinor sagt: ’Nei da, vi har hele 
fagbevegelsen i ryggen jenter, så bare hev 

hodet og vær stolt av at vi tar kampen for 
mange, mange flere enn oss ni’.»

Ellinor Brattset er årets tillitsvalgt
Årets tillitsvalgte i Parat ble Ellinor Brattset fra Colosseumklinikken i Trondheim. Prisen, som består 

av en kunstglassbolle og en reisegavesjekk på 10 000 kroner fra Gjensidige, ble overrakt på Parat-

konferansen i Trondheim.

Av: Lill J. Fischer. Foto: Trygve Bergsland 

Årets tillitsvalgte i Parat ble Ellinor Brattset
Foto: Trygve Bergsland.

15. november i år var det åtte år siden Prifo og 2fo stiftet 
Parat. Parats leder Hans-Erik Skjæggerud håper alle 
tillitsvalgte noterer seg 15. november i kalenderen.
– Vi ønsker en markering på denne dagen hvert år, slik at det 
blir en tradisjon å feire oss selv. Det gir oss mulighet til å 
minnes, men enda viktigere å se fremover mot nye mål. Målet 
er å bruke denne dagen til å lage litt fest og markering for 

tillitsvalgte og medlemmer, sier Hans-Erik Skjæggerud.
Lokale bakerier i Trondheim startet bakingen av «cup-cakes» 
dagen før bursdagen. Kakene ble pyntet med oransje krem og 
Parat-logo. Morgenfuglene på landsmøtet i Trondheim stilte 
opp flere steder i 
byen for å dele med de som hastet i vei på jobb.

Parats bursdag 15. november
Grytidlig torsdag morgen 15. november og før start på landsmøtets andre dag, ble «Parat-dagen», Parats bursdag, feiret 
med kaker, boller, brus og kaffe.

Foto: Trygve Bergsland.



30 - 2012 Parat 

ARBEIDSPLASSEN

Servise med smil: Butikkleder Ingebjørg Strand Aarskog 
møter deg med god service og gir gjerne med et smil på kjøpet.

Foto: Jostein Weiby
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Klokka er halv sju om morgenen når Rolf 
Ekre stikker nøkkelen i døra inn til 
arbeidsplassen sin på Montér på Stord. 
Hakk i hæl følger sjefen hans, Bjørn 
Helge Anuglen, og det er ikke mer tid 
enn at de får kommet innenfor og gjort 
seg klare for å starte dagens økt.

Tidlig start på dagen
I minuttene før sju står det flere 
logokledde biler utenfor og venter. 
Snekkere og andre håndverkere kan 
skimtes gjennom rutene der de sitter med 
Statoil-koppen og en avis. Noen står på 
utsiden og småprater. Klokken sju går 
portene opp til det flunkende nye bygget 
til Montér, og fagfolkene kan begynne å 
hente ut materialene de skal bruke den 
dagen.
– Det er ikke mye tid til kaffe her på 
huset om morgenen, skjønner du. Fra sju 
og til rundt halv ni går det i ett, forteller 
Ekre som har ansvaret for utelageret.

Viktige kunder
65 prosent av Montérs omsetning 
kommer fra såkalte proffkunder, og de er 
derfor en veldig viktig kundegruppe for 
de elleve ansatte i butikken.
– De er stort sett enkle å ha her. Som 
regel henter de varene selv og vi løper 
rundt med håndscanneren. De vet 
nøyaktig hva de skal ha, og trenger ikke så 
mye veiledning, forteller Ekre mens han 
vinker til en kunde gjennom rutene ut til 

det store innendørslageret. – Jeg må ut, 
men bare heng på, sier han. Sekunder 
etterpå er han om bord i krana for å hente 
ned sponplater fra hyllene mange meter 
over bakken med lagertrucken og laster 
den forsiktig om bord i hengeren til Rune 
Salmo. Han er i full gang med å bygge seg 
et eget hus, og har valgt Montér som sin 
leverandør. Akkompagnert av fleip og 
latter sikres lasten mot vær, vind og 
humpete veier.

Kunnskap selger
Etter hvert som dagen skrider frem 
kommer privatkundene, og de ansatte 
sørger for at kundene får varer og 
veiledning. Det siste er bedriften tydelig 
opptatt av og har ansatt to byggmestere, 
tre med tømrer-fagbrev og én muremester.
– Det er viktig for oss at vi har en 
overlapping av kunnskaper slik at vi alltid 
har folk på jobb som kan hjelpe kundene. 
Bare det å regne på anbud for eksempel. 
Her gjør vi alt vi kan for alltid å ha folk 
som kan gjøre den jobben når kundene 
kommer, sier Anuglen.

Hos Montér skal kunden få kyndig hjelp 
når de trenger det, og skal en tolke 
veksten firmaet har hatt den siste tiden, så 
har de lykkes med det.

Etter at Montér i slutten av mars i år 
flyttet opp til det nye industri- og 
handelsområdet på Heiane utenfor 
Leirvik, har de merket en stor pågang av 
folk i butikken. Det 2400 kvadratmeter 
store bygget er lagt opp slik at kundene 
kan kjøre direkte inn i hallen og laste 
opp varene. På denne måten blir 
logistikken enklere og opplastingen 
skjermet for vær og vind. Det siste er det 
mye av på Stord. 
– Tidligere ringte kundene oss for å 
sjekke pris. Nå kommer de innom i 
stedet, og det tjener vi på, sier Anuglen 
som opplever at avdelingen har hatt en 
økning i omsetningen på 40 prosent.

I fjor hadde Montér en omsetning på 30 
millioner, men allerede i november har 
omsetningen passert 40 millioner.
– Det har vært godt for oss på alle måter 
å komme opp hit til Heiana, selv om 
konkurransen er beinhard her, sier 
Anuglen.

Det er sju byggevarekonkurrenter i 
bransjen oppe på Heiane like på utsiden 
av kommunesenteret Leirvik. Faktisk 
ligger alle sammen innen en strekning på 
700 meter.

Det norske folk pusser opp som aldri før, og strømmer til byggevarehusene for å få inspirasjon og 

kunnskap. Det tar Montér på Stord på alvor. Parat har 290 medlemmer i byggevarebransjen fordelt 

på Byggmakker, Maxbo, Byggeriet, Tools og Fargerike – i tillegg til Montér.

Av: Knut E. Sandersen

  Det er viktig for oss at vi 
har en overlapping av kunnskap, 
slik at vi alltid har folk på jobb 
som kan hjelpe kundene.

Kunnskap og planker 
med smil
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Pleier kundene
Det siste skuddet på stammen er Vegard 
Hvidevold. Hans jobb går ut på å 
betjene proffmarkedet slik at de får det 
de trenger når de trenger det.
– Det hender at de trenger parkett 
samme dag, og har vi ikke det inne så må 
jeg hive meg rundt for å løse problemet 
for kunden, sier Hvidevold som 
stortrives i jobben.

– Det kan være krevende til tider, men 
det gjelder å holde humøret og tonen 
med kundene oppe, så løser det meste 
seg. Hemmeligheten ligger i å ha inne 
det kunden til enhver tid trenger, og da 
er dialogen med kunden sammen med 
god logistikk viktig, smiler Hvidevold.

Nylig holdt gjengen på Montér en 
byggmestersamling ute i lagerlokalene. 
Med faglig input fra leverandører, 
pinnekjøtt og godt tilbehør dyrker de 
frem gode relasjoner som skal være med 
å sikre fremtiden til bedriften.
– Byggmesterne er også veldig viktige 

ambassadører for oss. Tenk deg selv hva 
det betyr for deg som hobbysnekker når 
en fagperson anbefaler et firma fordi de 
er dyktige. Du lytter til det, ikke sant, 
sier Ekre spørrende.

60 milliarder til oppussing
Oppussing er blitt en folkehobby, og vi 
nordmenn pusser opp for hele 60 
milliarder i året. Av disse går rundt 40 
milliarder til nødvendig vedlikehold for å 
opprettholde boligens verdi. Neste år 
ventes en ytterligere økning på to 
milliarder kroner, og det gjør at norske 
oppussere holder seg i verdenstoppen.

I gjennomsnitt bruker vi 23 000 kroner 
hver i oppussing i året på hjemmet, noe 
som er dobbelt så mye som 
gjennomsnittet for Europa. Dette er tall 

som de ansatte inne i butikken kjenner 
godt igjen.
– Det er mye damer som kommer innom 
nå, sier Snefrid Vikanes. Hun har 
ansvaret for salg av blant annet kjøkken, 
garderobe og maling og opplever at 
kundene også er blitt mer bevisst på hva 
de skal ha.

På spørsmål om hva som er trendy innen 
oppussing nå for tiden, får vi til svar at 
ferdigtapetserte veggplater er populært. 
Det forenkler oppussingen og reduserer 
sjansen for å gjøre feil.

De ansatte er likevel enige om at det er 
mange dyktige hobbysnekkere på Stord. 
Kunder som har lært seg hvordan ting 
skal gjøres, og hva slags utstyr som 
kreves.
– Om det er fordi vi er litt på landet og 
folk er mer vant til å klare seg selv, skal 
være usagt, men det er forskjell på by og 
land når det kommer til akkurat det å 
vedlikeholde og pusse opp, sier Angulen.
En av de som også jobber i butikken er 

Rune Salmo og Rolf Ekre sikrer varene med et smil. 
Jostein Weiby forsikrer seg om at kunden er 
fornøyd. 

  I gjennomsnitt bruker vi 
23 000 kroner hver i oppussing 
i året på hjemmet.
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Jostein Weiby. Han har fagbrev som 
murer i tillegg til å være tillitsvalgt i 
Parat. Det er naturlig at han har ansvaret 
for alt innen mur, utemiljø, varme og 
verktøy, samtidig som han drifter det 
lokale datasystemet i butikken.
– Det meste styres sentralt, men det er 
alltids noe som må ordnes lokalt også, 
sier Weiby som trives som tillitsvalgt for 
Parat ved bedriften. Av de elleve ansatte 
er syv organisert i Parat.

Enkelt fagforeningsarbeid
– Det har ikke vært vanskelig å ha dette 
vervet her på bedriften, smiler Weiby og 
berømmer sin sjef Anuglen for å være 
både fleksibel og løsningsorientert.

– Har det vært noe så har vi tatt tak i det 
med en gang. Dermed har ikke ting fått 
lov til å utvikle seg til å bli store og 
vanskelige, sier Weiby og får støtte av 
kollegene.

– Vi har et bra arbeidsmiljø her hos oss, 
og god kjemi mellom oss. Det gjelder å 

kunne gi og ta for både ansatte og 
ledelsen, og det føler jeg at vi har lykkes 
med her, sier Ekre, som selv alltid har 
vært organisert.

– Jeg går ikke og tenker Parat hver dag, 
men det gir en trygghet. En slipper å stå 
på bar bakke og alene om den dagen 
kommer, sier Ekre.

– Mange av de andre butikkene er 
organisert i Handel og Kontor i LO, 
men for meg var det viktig å være i en 
politisk uavhengig 
arbeidstakerorganisasjon, sier Weiby.

Parat i Montér
– Det er 179 medlemmer i Montér – 
Optimera, de er fordelt på 25 butikker 
og virksomheter, sier Marianne Hårtveit 

som er rådgiver i Parat Kristiansand.
Hårtveit forteller at det totalt er 290 
medlemmer i byggevarebransjen, og de 
er fordelt på blant annet Byggmakker, 
Maxbo, Byggeriet, Tools og Fargerike.

Snefrid Vikanes sørger for at en kunde får en ny reservenøkkel.

Harald Engevik regner på anbud til Kristian Tolås. 

Montér Optimera
Optimera er en del av det internasjo-
nale konsernet Saint-Gobain som har 
mer enn 190 000 ansatte i 64 land 
og en omsetning på over 300 milliar-
der kroner. I Norge har Optimera 94 
utsalgssteder, over 2000 ansatte og 
omsatte i 2011 for litt over 6 milliarder 
kroner.

Montér er Norges største byggevare-
kjede, og Optimeras kjedekonsept for 
gjør-det-selv-markedet, byggmestere 
og håndverkere.

  Vi har et bra arbeids-
miljø og god kjemi mellom oss 
som jobber her.
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Har du spørsmål til juristene eller til forhandlingsavdelingen, kan du sende spørsmålene til 

trygve.bergsland@parat.com. Vi hjelper deg som medlem med alle typer problemstillinger knyttet til arbeidsforhold og 

tolkning av avtaleverket. Du kan også ta kontakt med oss når det er behov for skriftlig og muntlig rådgivning i forbin-

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

Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat

Lars Petter Larsen
Forhandler

Virksomhetsoverdragelse
Jeg jobber i teknisk avdeling i et stort 
konsern. Ledelsen ønsker å rendyrke 
kjernevirksomheten og vurderer å selge 
teknisk avdeling til et utenlandsk selskap 
som vil etablere seg i Norge. Ledelsen sier 
at det i så fall vil bli behandlet som en 
virksomhetsoverdragelse, og vi ansatte har 
våre rettigheter i behold. Flere av oss er 
skeptiske til å skifte arbeidsgiver. Vi lurer 
derfor på om vi er nødt til å bli med over, 
eller om vi har rett til å fortsette med vår 
nåværende arbeidsgiver?

Per

Svar:
Reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeids-
miljøloven gjelder overføring, vanligvis salg, av 
hele eller deler av virksomheten. Formålet med 
bestemmelsene er å sikre arbeidstakernes ret-
tigheter ved overføring av virksomheten til ny 
eier. Bestemmelsene fastslår at arbeidstakerne 
har rett til å bli med over til den nye eieren, 
med sine individuelle rettigheter i behold, noe 
som innebærer eksisterende arbeidsavtale og 
lønn.

At arbeidstaker har en rett til å bli med over 
innebærer ikke en plikt til å bli med over. 
Arbeidsmiljøloven fastslår at arbeidstaker har 
en reservasjonsrett og kan motsette seg overfø-

ring til ny arbeidsgiver. Konsekvensen av å 
utøve reservasjonsretten er at arbeidsforholdet 
opphører på det tidspunkt overføring av virk-
somheten skjer. Arbeidsforholdet opphører både 
i forhold til tidligere og ny arbeidsgiver. I for-
hold til tidligere arbeidsgiver har arbeidstaker 
fortrinnsrett til ny ansettelse i ledige stillinger i 
ett år fra overdragelsestidspunktet. 

Det finnes unntaksvis en valgrett for arbeidsta-
ker, der man kan velge å bli hos sin gamle 
arbeidsgiver. Dette unntaksspørsmålet vil jeg 
behandle i neste utgave av bladet.

Anders 

Andreas Moen
Advokat

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.

Advokat

Turid Svendsen, 
Leder forhandlingsavd.

Advokat

Eva Borhaug 
Advokat

Annbjørg Nærdal 
Forhandler
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Møte med arbeidsgiver under 
sykdom
Jeg er sykemeldt, men har blitt innkalt til 
et møte med arbeidsgiver for å diskutere 
arbeidsmiljøet på jobben. Har jeg plikt til 
å møte nå når jeg er syk?

Anne-Lise

Svar: 
I utgangspunktet har du ikke plikt til å 
møte når du har lovlig fravær. Dersom fra-
været, eller sykdommen, skyldes arbeidsmil-
jøet, har du plikt til å møte for å bidra til å 
forsøke å bedre arbeidsmiljøet. 

Dersom helsetilstanden din tilsier at et slikt 
møte vil hindre eller forsinke friskmelding 
av deg, bør du snakke med legen din om det. 
Du bør da få en legeerklæring som fritar deg 
fra å møte arbeidsgiver inntil videre.

Eva 

Dom mot tillitsvalgt flygeleder
En tillitsvalgt blant flygelederne ble nylig 
dømt til å fratre sitt tillitsverv. Norsk 
Flygelederforening hevder at dommen vil 
få konsekvenser for tillitsvalgte generelt 
ved at det nå blir vanskeligere å varsle om 
uverdige forhold. Hva mener Parat?

Lasse 

Svar:
Dommen du viser til konkluderer med at 
saken ikke gjaldt varsling, men brudd på 
fredsplikten som er nedfelt i hovedavtalene 
og i arbeidstvistloven. Fredsplikten i en 
avtaleperiode innebærer at det er uforenelig 
med partenes plikter å utføre eller medvirke 
til ulovlige aksjoner. Arbeidsretten har i 
dommen samtidig understreket at tillits-
valgte har et vidt spillerom til å ivareta sine 
medlemmers interesser.

Det ligger i vervets og rollens natur at det 
nødvendigvis vil kunne oppstå situasjoner 
hvor arbeidsgiver vil kunne reagere og være 

sterkt uenig i de syn tillitsvalgte forfekter, de 
standpunkter de inntar og måten disse blir 
fremført på. Dette innebærer at tillitsvalgte 
fortsatt skal og kan ta opp alle kritikkverdige 
forhold. I tillegg betyr det også at det er vide 
rammer for hvordan det tas opp. Selv om en 
tillitsvalgt skulle gjøre en feil i måten det tas 
opp på, så skal det mye til for at feilen får 
konsekvenser, og handlingens hensikt vil 
være av avgjørende betydning. Selv om 
Parats tillitsvalgte kjefter og smeller litt, men 
utøver sitt verv i samsvar med hva de lærer 
på våre kurs og etter eksplisitte råd i kon-
krete saker, så vil ikke denne dommen få 
noen som helst betydning for fremtiden. Du 
kan lese dommen i sin helhet på arbeidsret-
ten.no.

Lars-Petter 

Tariffavtale og AFP
Vi ønsker tariffavtale på min arbeidsplass 
for å få medbestemmelse, tarifflønn og 
avtalefestet pensjon. Men ledelsen sier at 
det ikke går fordi AFP blir for dyrt og 
uforutsigbart for bedriften. Hva koster 
AFP for arbeidsgiver? 

Kristian

Svar:
Premiesatsen for arbeidsgiver i AFP-
ordningen vil fra 2013 være to prosent av 
samlede årlige
utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til 
bedriftens arbeidstakere (mellom 1642 kro-
ner og 11 661 kroner for hver arbeidstaker). 
I 2012 er den noe lavere. Jeg vil påstå at 
dette verken er dyrt eller uforutsigbart. 
Siden ordningen er delvis statsfinansiert, vil 
arbeidstakerne få mer pensjon ut enn 
arbeidsgiverne betaler inn. 

Gammel AFP, før 2011, var basert på at 
arbeidsgiver, i tillegg til en lav løpende pre-
mie, måtte dekke en del av førtidspensjonen 
under utbetaling. Hvor mange ansatte som 
tok ut førtidspensjon kunne variere. Dette 
medførte uforutsigbare og noen ganger store 

kostnader for arbeidsgiver. Slik er det ikke 
lenger.

Andreas 

Tillitsvalgtes tilgang på lønnsoversikt 
Har man rett til innsyn i 
lønnsopplysninger knyttet til navn i 
forbindelse med lokale forhandlinger i 
staten?

Grethe

Svar:
Ja, dersom det er utarbeidet dokumenter i 
virksomheten som viser en oversikt over 
lønnsopplysninger til de ansatte, kan enhver 
begjære innsyn i disse dokumentene med 
hjemmel i offentlighetsloven. 
Lønnsforhandlingsprotokoller er et slikt 
dokument. Det betyr dermed at hvem som 
helst kan be om innsyn i protokollen.

Annbjørg 

Tillegg for arbeid i julen
Jeg jobber i en bedrift med 
helkontinuerlig drift året rundt. Jeg tror 
ikke vi har tariffavtale, og lurer derfor på 
om jeg har krav på tillegg i lønnen hvis 
jeg må jobbe på 1. og 2. juledag? 

Trond

Svar:
Lønn for arbeid på hellig- og høytidsdager er 
som oftest regulert i ansettelses- eller tariffav-
tale. Det kan derfor variere om man har 
krav på godtgjørelse og eventuelt hvor stor 
denne godtgjørelsen er. Det anbefales derfor 
at du undersøker arbeidsavtalen og eventu-
elle tariffavtaler som virksomheten er bundet 
av. Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeid på 
jul-, påske- og pinseaften fra kl. 15.00 til kl. 
22.00 dagen før neste virkedag regnes som 
søndags- og helgedagsarbeid. Bestemmelsen 
sier ingenting om lønn eller godtgjøring for 
arbeidet.

Turid 
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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 5/2012»

Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 20.1.2013.

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. 4 – 2012 var: «NAVIGERER ETTER HJERTET TÅLER RØFF SJØ»
De tre heldige vinnerne er: LIV BERIT FREDHEIM, Skjeberg, BJØRG YTTERLAND, Valderøya, SVEIN GUNNAR HILDRE, Hildre.

Foto: Eline D
alland
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fra første liter

øre50
NYHET!

DRIVSTOFFRABATT

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

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

Les mer om alle fordelene 
på nettsiden vår.

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

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

I STARTBONUS!

DRIVSTOFF*
liter25

NYHET!
ALLE NYE KUNDER FÅR

Jubileumsarrangementet var lagt til Suhm-huset tilhørende 
Vitenskapsmuseet i Trondheim. 

Starten i 1937
Funksjonærforeningen ved Norges Tekniske Høgskole (NTH) 
konstituerte seg 20. april 1937 med 21 deltakere. Foreningen 
skulle være partipolitisk nøytral og de tilsluttet seg 
Statstjenestemannsforbundet (STAFO) som var stiftet allerede i 
1923, dagens Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ble 
dannet i 1977. 1. juli 2000 fusjonerte Landsforbund for 
Universitets-, Høgskole- og Forskningspersonell (LUHF) med to 
andre YS-forbund, Etatsansattes Landsforbund (ELF) og 

Statsansattes Landsforening (SL). Den nye sammenslutningen fikk 
navnet Flerfaglig Felles Organisasjon (2FO). I 2005 fusjonerte 
2FO med Prifo og dannet dagens Parat.

YS’ arbeidslivsbarometer
Dagens utfordringer mener Mørch vi kan lese ut fra YS’ 
arbeidslivsbarometer. – For fire år siden svarte over 37 prosent at 
de kunne tenke seg å stille til valg for å ta tillitsverv. I år er 
svarprosenten på samme spørsmål 31 prosent. Samtidig svarer tre 
av fire at fagforeningen er viktig for å oppnå medbestemmelse på 
arbeidsplassen, sier Mørch.

Parat NTNU feirer 75 år. De kan se tilbake på starten i 
1937 som en ren funksjonærforening med 21 medlem-
mer. Dagens leder, Morten Mørch, opplever i dag et 
sterkt ønske om medbestemmelse på arbeidsplassen, 
mens viljen til å påta seg tillitsverv burde være høyere. 

Parat NTNU i Trondheim er 75 år

Av Mads Arind Holmvik

HISTORISK
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Nyansettelse i Tromsø
Parat har ansatt Mona Pedersen i ett års vikar-
stilling som rådgiver ved regionkontoret i 
Tromsø.

Julerabatter
Paratbutikken tilbyr 50 prosent rabatt på en rekke varer frem mot jul.

Dette gjelder ulike produkter fra Rosendahl Copenhagen, biopeis, Sea sett – tre boller 
i ett, i tillegg til flere andre varer. Sjekk link til butikken fra parat.com.

Gå inn på www.parat.com.

Trenger du julegaveideer?

Få inspirasjon i Parat butikken! 

I en verden der alt,  

alt er blitt så hvitt 
og vakkert,
skal du lyse 

i vinduet mitt

Kjerstin Aune

Mona er 45 år og kommer fra 
Karlsøy i Troms. Hun har lang 
erfaring fra tillitsvalgtarbeid i 
Sagene bydel i Oslo der hun også 
har hatt administrative stillinger i 
en årrekke. Hun har også flere års 
erfaring som hovedverneombud i 
sykehjemsetaten i Oslo 
kommune. Mona starter jobben i 
Tromsø 2. januar. 

Kontingent 2013 
Landsmøtet har vedtatt nye maksimalsatser for 
kontingent som gjelder fra 1. januar 2013. For ikke-
yrkesaktive og pensjonister som ikke er i jobb, er 
kontingenten uforandret på 250 kroner i året. 
Lærlinger og studenter betaler ikke kontingent.

Kontingenten til Parat for 2013 er 1,2 prosent, 
maksimalt 402 kroner i måneden. For medlemmer i 
BYEM (Parat Media, Tannhelsesekretærenes Forbund 
og Parat Nav) er kontingenten 1,4 prosent, 
maksimalt 470 kroner i måneden. Kontingenten 
trekkes av lønn og faste tillegg, mens overtid ikke skal 
være med i trekkgrunnlaget. Vi ber alle kontakte 
lønningskontoret for å informere om de nye satsene. 

Parat advarer

Parat anbefaler alle sine medlemmer 
om å si nei til å gå over til fripoliser 
med investeringsvalg. 

Fripoliseselskaper som DNB Liv, Storebrand og Silver ringer i disse 
dager ut til sine kunder for å si fra seg den garanterte renten som er på 
dagens fripoliser, og lokkemidlet er større avkastning. Problemet er at 
dette er penger som skal vare livet ut.

– Livselskapene forsøker å redde seg selv. Det finnes ikke noe endelig 
lovforslag som regulerer hvordan dette skal se ut i fremtiden og vi vet 
ikke resultatet fra Banklovkommisjonen. Jeg vil derfor klart fraråde 
Parats medlemmer å gå inn på en løsning med investeringsvalg nå, sier 
Vegard Einan, nestleder i Parat.

Nye regler øker kostnadene
Livselskapene må etter de nye reglene som snart blir vedtatt øke 
avsetningene til opp mot ti prosent av premiereserven når ny 
dødelighetstariff blir innført i 2014. Derfor har de stor interesse av å få 
fripolisekundene sine til å si fra seg den garanterte renten som er på 
dagens fripoliser. 
– I utgangspunktet mener jeg hver enkelt må avgjøre dette selv. 
Historisk har avkastningen på investeringer i fond gitt høyere 
avkastning enn tradisjonell banksparing, men den økonomiske krisen 
er ikke over og den kan bli mye verre. Da vil det være en økonomisk 
katastrofe for medlemmer med fripoliser der de selv må bære ansvaret 
for avkastningen, sier Einan.

Det som er fornuftig, ifølge spesialrådgiver i Parat, Kjell Morten Aune, 
er å sjekke om du har den beste fastrenten som tilbys i markedet.
– Alle bør sjekke om nåværende plassering av fripolisen er godt nok 
ivaretatt. Det kan lønne seg å se på hva andre livselskap tilbyr av 
fastrente og skifte forvalter dersom du får bedre betingelser andre 
steder, sier Aune. 



Les Parat-
bladet

Kontaktinformasjon
til alle ansatte

Parat på 
sosiale medier

Finn tariffavtalen for 
din arbeidsplass

Last ned parat appen

Last ned for 
iPhone og iPad

Last ned for 
Windows

Last ned for 
Android

Parat når du trenger det



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

Ikke la YS Innbo
gå deg hus forbi

85 000
medlemmer har 
kjøpt YS Innbo!

Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

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

Ikke la YS Innbo
gå deg hus forbi

85 000
medlemmer har 
kjøpt YS Innbo!


