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LEDER

MILJØMERKET
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2
nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

Parats hovedstyre har bestemt at flaggsaken for 2015 skal være «billigst for enhver pris?». 

Dette var også tema på Parat-konferansen i november.

Bakgrunnen for temaet er arbeidsgiver-
sidens iver etter å gjøre ting billigst mulig 
for å øke profitten. Samtidig er vi forbru-
kere veldig opptatt av pris når vi kjøper 
varer eller tjenester. Resultatet av både 
arbeidsgivers handlinger og forbrukernes 
jag etter lave priser kan forringe arbeids-
takernes lønns- og arbeidsvilkår, samtidig 
som vi glemmer at vi har et etisk og 
moralsk ansvar for alle våre handlinger.

Debatten som oppsto under Parat-
konferansen viser at spørsmålet vekker 
stort engasjement og er relativt vidtrek-
kende. Mange mener at spørsmålet må 
konsentreres om arbeidstakeres rettig heter, 
der også menneskerettigheter inngår. 
Samtidig er det lett å koble spørsmålet til 
globale miljøproblemer, energiforbruk og 
hva vi som forbrukere kan gjøre.

Helt grunnleggende sier vi at en 
virksomhets eksistens er basert på 

samfunnets aksept og at en virksomhet 
ikke kan isolere seg fra omgivelsene og 
kun jobbe for egeninteresser. Mange vil 
mene at virksomheter skal møte høye 
sosiale og miljømessige standarder, og det 
kan ligge en forventning om at de også 
skal løse sosiale problemer gjennom den 
makt og posisjon de utøver, og at denne 
makten forplikter.

Begrepene etikk, samfunnsansvar og 
omdømme er sterkt knyttet til hverandre. 
En virksomhet som ikke tar dette på 
alvor, vil i mange tilfeller tape legitimitet i 
offentligheten. Politikere vil ta avstand og 
mediene vil være kritiske. 

Det blir interessant å se om vi i 2015 kan 
få en diskusjon om både virksomheters og 
vårt eget ansvar for å ivareta grunnetiske 
holdninger, alternativt etikk knyttet 
til moral og hvilke oppfatninger og 
handlinger vi anser som akseptable. 
Uansett vil refleksjon rundt temaet 
være viktig. Ved å gå inn i spørsmålet 
vil vi samtidig oppdage en rekke 
ulike problemer og dilemmaer som 
oppstår i arbeidet med etikk, moral og 
samfunnsansvar.

Etikk og moral

  Vi glemmer at vi har 
et etisk og moralsk ansvar for 
alle våre handlinger.

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør
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Besøk i Statens 
pensjonskasse
Statens pensjonskasse jobber med 
kompliserte pensjonsspørsmål, avansert 
IT-arkitektur, bankvirksomhet, forsikring 
og omfattende kursvirksomhet. Side 30. 
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IKT og vekst
Den økonomiske veksten i USA er større enn i Europa, og i perioden 1995 til 2007 var 
produktivitetsveksten i tjenestesektoren i Europa bare en tredjedel av den i USA. EUs 
nye president Jean Claude Juncker ønsker endringer og vil rydde opp i nasjonale regu-
leringer for telekom-bransjen, opphavsrett og personvernlovgivning, i administrasjonen 
av radiobølger og i konkurranselovgivning.

EU-forskere mener det er best for Europa å fokusere på sektorer som har potensial til å 
øke sin bruk av IKT og ikke sektorer som produserer IKT. Det er med andre ord IKT-
bruk, ikke IKT-produksjon, som skaper vekst.
Kilde: Europaportalen

Ny ulvesak 
i Stortinget
Forhandlingene med Sverige 
om forvaltningen av ulv er 
utsatt på ubestemt tid og 
regjeringen legger derfor 
frem en sak for Stortinget 
om bestandsmål for ulv og 
ulvesonen i 2015.

Det skandinaviske 
ulveforsknings prosjektet 
(Skandulv) har på oppdrag fra 
Miljødirektoratet laget en egen 
rapport som sammen stiller 
oppdatert kunnskap om ulv 
i Skandinavia. Mye av proble-
matikken er knyttet til sauedrift 
og antall sau og lam i Norge har 
økt med 750 000 dyr fra 1925 
frem til 2013, og man regner 
med at det nå er 2,26 millioner 
sau og lam i Norge. 
Kilde: Klima- og 
miljødepartementet

SMÅSTOFF

EASA tillater bruk av 
elektronikk på fly
I septem-
ber avgjorde 
European 
Aviation Safety 
Agency (EASA) 
at bruken av 
mobil telefon, 
nettbrett og MP3-spillere på flygninger ikke 
utgjør noen sikkerhets risiko, og alle restriksjo-
ner er nå blitt opphevet selv om det fortsatt vil 
være opp til hvert enkelt flyselskap å avgjøre 
om de skal tillate bruk eller ikke. 

EASA forventer at flyselskapene bør undersøke 
om dette kan innebære en sikkerhets risiko for 
de enkelte flytyper, og forventer en tilpasning 
innen åtte måneder. 
Kilde: Samferdselsråden ved EU-delegasjonen

Europa ønsker seg flere 
norske råvarer
Rundt 30 millioner arbeidsplasser i EU er avhengig av tilgangen på råvarer, men 
råvareressursene i Europa er langt fra utømmelige, og en stor del importeres fra 
andre verdensdeler.

EU har lagt frem en råvarestrategi der de kartlegger tilgang, behov og ressurseffektivisering, 
der Norge er en stor råvareleverandør. I Nord-Norge er det forekomster av både stein, 
metall og mineral som kan hjelpe Europa å øke selvforsyningsgraden. Henrik Schiellerup 
fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) deltar som norsk representant i EU-prosjektet, 
og i tillegg til nordområdene peker han på mulighetene for gruvedrift på dypt vann.
– NTNU har gjort beregninger som tyder på at det finnes betydelige mengder kobber, sink, 
sølv og gull på store havdyp, sier Shiellerup. Kilde: Europaportalen

Rett til å bli glemt
I en kjennelse fra EU-domstolen 
fra i år kan privatpersoner ha rett 
til å bli glemt på Internett der-
som informasjonen er irrelevant 
eller ikke lenger av betydning.

I midten av juli hadde Google 
mottatt omkring 90 000 henvendelser 
fra personer som ville glemmes, og 
har innvilget omtrent halvparten av 
dem. Dersom en person får avslag 
fra Google, har han rett til å anke 
saken nasjonalt. Så langt har det blitt 
mottatt 90 anker i Storbritannia, 70 i 
Spania, 20 i Frankrike og 13 i Italia. 
Kilde: Samferdselsråden ved 
EU-delegasjonen
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Verdens høyeste i Bergen
Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) er i ferd med å bygge 
verdens høyeste trehus. Det er Moelven Limtre som utfører 
oppdraget med bygget som blir på 14 etasjer og 62 leiligheter. 

Fundamentering blir gjort i betong og det bygges flere etasjer med tre 
før det støpes et nytt betongdekke. Prosjektet kan bidra til at norsk 
treindustri får nye oppgaver i tiden fremover og at store, ubrukte 
skogressurser vil bli utnyttet.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet

SMÅSTOFF

Endringer av 
helserisikoen i 
arbeidslivet

Det er ikke lenge siden muskel- og 
skjelett lidelser var den største helse-
risikoen i arbeidslivet, men nå topper 
psykososiale problemer statistikken. 
En ny arbeidsmiljø undersøkelse fra 
Eurofound viser at en av fire arbeids-
takere har psykososiale vansker. 
Samtidig er det fortsatt mange skader og 
ulykker på tradisjo-
nelle arbeidsplasser.

Professor ved 
Universitet i 
Uppsala, Eva 
Vingård, mener 
interessen for fore-
byggende arbeidsmiljøarbeid er økende 
og at psykososiale problemer er lettere å 
forebygge enn å reparere i etterkant. 
Kilde: Arbeidsliv i Norden

Stormbergsjefens meninger om sykefraværet
Steinar J. Olsen, som er eier og sjef i turtøyprodusenten Stormberg, er bekymret for 
økende sykefravær og ber i et oppslag i Dagens Næringsliv de ansatte skjerpe seg og 
heller møte på jobb. 

Han mener de ansatte kan gå på jobb med influensa, feber, vondt i hodet, lungebetennelse eller 
bihulebetennelse. Olsen er bekymret både over de syke ansattes holdninger og belastningen de 
påfører sine kolleger ved å være borte fra jobb. Han mener økte sykepengeutbetalinger kan få 
følger for fremtidige lønnsoppgjør. 

Matsvinn 
Over 800 millioner mennesker lider av sult i verden, samtidig blir en tredjedel av 
verdens matvareproduksjon kastet. Det som kastes tilsvarer omtrent 40–50 prosent 
av verdens rotfrukter, frukt og grønnsaker, 20 prosent av oljefrøplanter, kjøtt og 
meieriprodukter, og om lag 35 prosent av verdens produksjon av fisk. Alt dette 

tilsvarer omtrent 1,3 milliarder tonn med mat og kan mette to 
milliarder mennesker.

FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO), det internasjonale 
fondet for landbruksutvikling (IFAD) og Verdens 
Matvareprogram (WFP) har lansert en ny nettportal som 
skal bidra til å minke matsvinn gjennom informasjonsdeling 

og diskusjonsfora. Sjekk derfor ut den nye nettportalen 
www.fao.org/save-food/en.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet

Busser får maksfart
Bybusser må begrense farten til 70 kilometer i timen, 
selv der fartsgrensene er 80 kilometer i timen eller høy-
ere. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen begrunner 
begrensningen med ønske om å redusere sannsynlig-
heten for trafikkulykker og begrense skadene dersom 
en ulykke skjer. Kilde: Samferdselsdepartementet

UKE 36   NR. 202 – Årg. 125

Løs salg kr. 30

264.000 le se re hver dag

UKE 44   NR. 252 – Årg. 125

Løs salg kr. 35

252.000 le se re hver dag

Torsdag 30. oktober 2014
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Merke 
for livet    
            Side 26–27

For noen
holder det 
ikke med  
en medalje. 

«Kostet 
meg en
milliard»
Side 8–9

Christen 
Sveaas om 
striden med 
Jens P. 
Heyerdahl:

«Å være hjemme 
fra arbeid når man 

er voksen fordi man 
har influensa, feber, 

vondt i hodet eller har 
en lungebetennelse 

eller bihulebetennelse, 
er betenkelig»

«Å være hjemme «Å være hjemme 
til 400 ansatte:til 400 ansatte:

i selfie-videoi selfie-video
Stormberg-sjefen

Stormberg-gründer Steinar J. Olsen Side 4, 5 og 6
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Nøkkeltall Dollar 
6,65 4 øre

Euro 
8,48 5 øre

Pund 
10,73 5 øre

100 SEK
91,06 90 øre

Oslo Børs
585,79 1,14 %

Nordsjøolje
87,46 1,58 USD

Pengemarkedsrente
1,59 % 0 basispunkter

Mye skiller Thon Hotel Rosenkrantz fra andre hoteller: Interiør, 

komfort og service. Smart-TV og BOSE-anlegg på alle rom. 

Eksklusiv gjestelounge og topp moderne treningsrom. Blant annet.

Bestill på tlf. 815 52 400 eller thonhotels.no

THON HOTEL ROSENKRANTZ 

SETTER NY STANDARD FOR 
FORRETNINGSHOTELL

Illustrasjon: G
raphisoft N

orge

Faksimile av Dagens Næringsliv
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som 

vil holde deg oppdatert

Linda Lai
Makt og påvirkningskraft
Hvordan få gjennomslag på jobben
Forfatteren spør hva som skal til for å få 
makt og påvirkningskraft på jobben og hevder at vi 
alle deltar i «maktspillet», enten vi vil det eller ikke. 
Og noen lykkes bedre enn andre.
Boken beskriver hva som gir makt og hva makten gjør 
med oss, og den gir en rekke ulike teknikker for å oppnå 
større påvirkningskraft. I boken beskrives også flere 
eksperimenter som demonstrerer hva som skal til for å 
lykkes med å bygge makt og påvirkningskraft i praksis.
Metoder som benyttes er kommunikasjon verbalt og 
nonverbalt, på en slik måte at man får bedre mulig-
heter til å få gjennomslag for det man ønsker.
Cappelen Damm 

Anne Sofie Allarp
Den nordiske modellen
Boken inneholder samtaler med de 
tre skandinaviske politikerne Mogens 
Lykketoft, Carin Jämtin og Jens 
Stoltenberg. Forfatteren tar opp sosial-
demokratiet og utfordringene med vel-
ferdsmodellen i en mer globalisert verden.
Gjennom samtaler forsøker forfatteren å få svar på 
hva som blir de tre velferdsstatenes hovedutfordringer 
i fremtiden, hva som er sentrale og ufravikelige verdier 
og om sosialdemokratiet vil bestå i tiden fremover.
Aschehoug

Bjarne Berg Wig
Lean - Ledelse for lærende organisasjoner
Lean handler om å lage produkter og 
tjenester med mest mulig nytteverdi og 
med minst mulig tap av ressurser gjennom 
å konsentrere seg om flyt, oversiktlige 
prosesser og kontinuerlig forbedring. 
Lærende organisasjoner beskrives som å 
arbeide med kontinuerlig forbedring og 
læring på arbeidsplassen der alle ledere og 
medarbeidere i kommuner og bedrifter er aktive i for-
bedrings- og fornyingsarbeid. Boken beskriver prosesser 
og løsninger på hvordan dette kan organiseres i praksis. 
Gyldendal Norsk Forlag 

SMÅSTOFF

Handelsavtale 
mellom EU 
og USA
Det er forhandlinger mellom USA og EU om en omfattende 
handelsavtale som går under betegnelsen Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP), en avtale som kan få 
betydelige negative konsekvenser for Norge. 

De negative konsekvensene vil kunne være at eksportører i EU får 
bedre vilkår i USA enn norske eksportører, og det er sannsynlig at 
konkurransesituasjonen for norsk fiskeeksport vil bli forverret siden 
Norge ikke har tollfrihet for fiskeeksport til verken EU eller USA.
Kilde: Europaportalen

Reduserer salt i maten
En reduksjon i befolkningens saltinntak vil kunne gi betydelige helse-
gevinster. Verdens helseorganisasjon (WHO) anser reduk-
sjon av saltinntak i befolkninger som et av de mest 
kostnadseffektive folkehelsetiltakene, og har et mål 
om 30 prosent reduksjon i saltinntaket innen 2025. 
Norge har stilt seg bak denne globale målsettingen.

De største aktørene i matvarebransjen har satt 
konkrete mål for reduksjon av saltinnhold i 
ulike matvaregrupper innen 2018. Målet er at 
blant annet at saltinnhold i pølser, kjøttpålegg og 
farseprodukter reduseres med 15 prosent, brød med 
18 prosent, smør, smørblandende margariner og 
stekemargariner fra 25 til 45 prosent, ferdigpizza 
28 prosent og snacks 15 prosent.
Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Flere tusen tidstyver i staten
Regjeringen oppfordret i 2012 alle statsetater til å melde inn oppgaver, 
prosedyrer og regel verk som de opplever bidrar til unødvendig 

tidsbruk. Frem til i dag har kommunal- og 
moderniseringsminister Jan Tore Sanner fått 
inn over 1000 innspill på tidstyver som statlige 
virksomheter opplever i det daglige.

Områder mange etater er opptatt av er rutiner 
og regler knyttet til offentlige anskaffelser, 
tungvinte IKT-systemer, regnskaps- og perso-
nalsystemer i staten og plan- og bygningsloven.
Kilde: Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 



Parat 2014 - 7  

LEDER

Handel og hemmelige avtaler
I dag er det neppe mange som hardnakket vil hevde at den 
økonomiske veksten særlig den vestlige verden har hatt, ville 
skjedd uten utstrakt bruk av internasjonal frihandel. Denne 
politikken har likevel ikke vært ført uten nøye reguleringer 
som har beskyttet særinteresser eller verdier de enkelte landene 
har ment er viktige for dem. Reguleringer vedtatt i nasjonale 
demokratiske systemer.

Vi kjenner alle EU-debatten i Norge gjennom historien og 
hvor høyt den nasjonale selvråderetten har blitt verdsatt av 
befolkningen satt opp mot markedsliberalistiske krav EU har 
overfor medlemslandene. Norge har likevel klart seg godt. Noen 
vil si at grunnen er oljen, men det handler nok like mye om en 
kløktig politisk balanse mellom statlige reguleringer og en åpen 
markedsøkonomi. Den internasjonale handelsorganisasjonen 
WTO har vært viktig. Selv om WTO har hatt sine utfordringer, 
må vi nå kunne si at det er en relativt åpen og demokratisk 
organisasjon hvor Norge har akseptert medlemskap blant annet 
fordi balansen mellom demokrati, liberalistisk markedsøkonomi 
og nasjonale reguleringer er til stede. 

Nå har vi imidlertid en ny situasjon veldig få er klar over, og 
som har potensial til å snu opp ned på det som har vært 
viktige politiske prioriteringer i Norge gjennom lang tid. 
Handelsavtalen TISA (Trade in services agreement) har som 
formål å liberalisere tjenestehandel. Tidligere har slike avtaler 
blitt inngått i WTO. Nå skjer det utenfor WTO, i forhandlinger 
mellom 50 land, der Norge er ett av 22 land utenfor EU 
og de resterende 28 er EU-landene. Hva som skjer i disse 
forhandlingene er hemmeligholdt og har ikke offentlighetens 
innsyn. Når vi kjenner til noe av det som skjer der, er det blant 
annet som følge av Wikileaks’ avsløringer i sommer. Etter dette 
har blant annet PSI (public services international), hvor Parat er 
medlem gjennom YS-Stat, engasjert seg i saken og advarer mot 
konsekvensene av forhandlingene. 

Et åpenbart problem i saken er hemmeligholdet av hva som 
skjer i forhandlingene. Norske myndigheter er forsiktig med å 
dele informasjon med offentligheten utover å vise frem hvilke 
overordnede betingelser de har stilt for å forhandle, og avviser 
påstander som kommer fra flere hold om at handelsavtalen 
vil berøre spørsmål som gjelder organisering av offentlig 
sektor, konkurranse utsetting, privatisering eller utforming 
av velferds ordninger. Nærmere bestemt at offentlige tjenester 
som understøtter velferdsstaten og som er konkurranseutsatt, 
aldri kan tas tilbake i offentlig tjenesteyting fordi det vil være i 
strid med avtalen og gi grunnlag for søksmål fra internasjonale 
tjeneste leverandører som vil kunne påstå at de taper inntekter på 
grunn av vedtak i Stortinget.

Det er imidlertid ikke alle som holdes i mørket. Regjeringens 
gode venner i NHO er åpne på at de har jevnlige møter med 
regjeringen for å diskutere og gi innspill til forhandlingene som 
pågår, og proklamerer at de heier på regjeringen. Det alene 
kan jo være nok til å gi oss andre frysninger på ryggen. Det 
største demokratiske problemet er likevel at avtalens innhold, 
når den er inngått, ifølge Wikileaks ikke kan offentliggjøres 
før den har vart i fem år. Dette er selvfølgelig uakseptabelt i et 
demokratisk system.

Det er altså grunn til å tro at handels-
avtalen vil føre til privatisering av 
offentlige tjenester. Like urovekkende 
er det at avtalen vil kunne hindre 
deltakerlandene i å ha nasjonal lovgivning 
for miljø og arbeidsmiljø og reguleringer 
mot sosial dumping som er i strid 
med avtaleteksten. Unntaket er, 
ifølge lekkasjene, at det eksplisitt 
nedskrives detaljerte unntak fra 
dette i avtalen fra de respektive 
landene. Med andre ord må 
Norge nå reservere seg mot 
utfordringer som kan oppstå i 
fremtiden, men som man ikke 
vet om i dag.

Norske myndigheter må åpne 
opp og gi innsyn i hvilken 
avtale regjeringen er i ferd med 
å inngå. Norske arbeidstakere 
og den norske befolkningen har 
en demokratisk rett til å få vite.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat
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Hvorfor tariffavtaler 
er viktig
Parat mener at alle virksomheter og arbeidstakere bør omfattes av landsdekkende tariffavtaler 

tilpasset den enkelte sektor, bransje og virksomhet. Omtrent én million arbeidstakere i Norge er 

uorganiserte, og spørsmålet er hva disse kan vinne på å organisere seg.

Av: Turid Svendsen, advokat og forhandlingssjef i Parat

Vi har en organisasjonsgrad på rundt 
52 prosent. Det betyr at om lag én million 
arbeidstakere er uorganiserte; de aller fleste 
i privat sektor. Av disse jobber omtrent 
460 000 i bedrifter som er omfattet av 
tariffavtale. Rundt 300 000 av disse igjen 
jobber i bedrifter der det finnes en fagfore-
ning. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) 
har utarbeidet en arbeidslivsbarometer-
undersøkelse for 2014 som viser at det er 
lavest tariffdekning i yrker med lav utdan-
ning og høy inntekt, mens det er høy 

tariffdekning i yrker med høy utdanning 
og lav inntekt.

54 nye avtaler 
I offentlig sektor er de fleste arbeidstakere 
i staten, kommunene og fylkeskommu-
nene automatisk omfattet av tariffavtale 
slik det er beskrevet i hovedtariffavtalene 
og tilhørende lovverk.

I privat sektor derimot er det ingen slik 
automatikk. Der er tariffavtaledekning 

både avhengig av organisasjonsgrad og 
av at det blir inngått tariffavtale med den 
enkelte arbeidsgiver eller arbeidsgivers 
organisasjon.

Parat jobber kontinuerlig med å få på 
plass tariffavtale i nye medlemsbedrifter. 
I løpet av 2013 og frem til oktober 2014, 
har Parat inngått tariffavtale i 54 nye virk-
somheter i privat sektor. Arbeidet er ofte 
tidkrevende, og kan innebære at vi må ta i 
bruk kampmidler for å få avtalen på plass. 

ORGANISERT ARBEIDSLIV
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Colosseumstreiken vi gjennomførte og 
vant i 2012 er et eksempel på dette.

Ordnede forhold for alle
Hva er fordelene med tariffavtale, og hvorfor 
skal vi bruke ressurser på å øke tariffavtale-
dekningen blant Parats medlemmer? 

I Norge er den alminnelige oppfatningen 
at grunnleggende forhold mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker reguleres 
gjennom et system med tariffavtaler.

For arbeidstakerne betyr tariffavtalen at de 
er sikret bestemte lønns- og arbeidsvilkår 
i løpet av tariffperioden uten vilkårlighet 
fra arbeidsgivers side. For arbeidsgiverne 
blir forholdet til de ansatte forenklet i 
og med at det etableres et system med 

tillitsvalgte, samtidig som de kan legge 
tariffavtalen til grunn ved planlegging og 
kalkulering.

Dessuten drar begge parter og samfunnet 
fordel av arbeidsfred som et forpliktende 
prinsipp i tariffperiodene. Det vil si at 
partene ikke kan aksjonere (streike, nekte 
overtid, gå sakte og lignende) selv om de 
måtte være misfornøyde med de lønns- og 
arbeidsvilkår som tariffavtalen regulerer. 

De fleste tariffavtaler gir bedre rettigheter 
enn lovens minimumskrav og rettigheter 
som ikke er regulert i lov. Se neste med 
eksempler.

Hvordan vi 
oppretter avtale i 
privat virksomhet
En tariffavtale er en kollektiv 
avtale. Det vil si at den er ment 
å gjelde for flere. Avtalesystemet 
forutsetter også at arbeidsgiver 
kan forholde seg til valgte 
representanter (tillitsvalgte) for 
de arbeidstakerne som omfattes 
av avtalen.

Avtaleinngåelse forutsetter derfor at 
det er flere på arbeidsplassen som 
 organiserer seg, og at de velger tillits-
valgt. Regionavdelingen i Parat bistår 
med dette. Når medlemmer, tillits-
valgte og nødvendige opplysninger om 
virksomheten er på plass, kan forhand-
lingsavdelingen i Parat sende krav om 
avtaleopprettelse direkte til arbeids-
giver eller arbeidsgivers organisasjon 
som ofte er NHO, Virke eller andre.

Tariffavtale må normalt inngås på 
hvert organisasjonsnummer, og det 
er mange virksomheter som har eget 
organisasjonsnummer for hvert drifts-
sted eller avdeling. Det kan bety at 
ansatte i en avdeling i en virksomhet 
(konsern) har tariffavtale og rettighe-
ter som andre ikke har.

Det er derfor svært viktig at vi får 
melding om endringer som for eksem-
pel virksomhetsoverdragelser eller 
avvikling. Overføring av ansatte fra en 
del av virksomheten til en annen vil 
kunne få konsekvenser for retten til for 
eksempel AFP. Dersom de ansatte blir 
flyttet fra en del av virksomheten hvor 
det er tariffavtale, over til en del av 
virksomheten som ikke er tariffbundet, 
vil dette medføre at den ansatte ikke 
opptjener ansiennitet i ordningen, eller 
på annen måte ikke oppfyller vilkårene 
for ekstra pensjon (AFP). 
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Forhandlinger
Organiserte arbeidstakere med tariffavtale har rett til å forhandle med 
arbeidsgiver om lønns og arbeidsvilkår.

Arbeidstakere uten tariffavtale har ingen forhandlingsrett, bare mulighet 
– dersom arbeidsgiver vil, eller det er fastsatt i arbeidsavtalen.

Lønn
Er du organisert med tariffavtale vil tariffavtalen som oftest regulere hva 
din minimumslønn skal være. I tillegg kan du få høyere lønn gjennom 
lokale forhandlinger.

Det finnes ingen lov i Norge som fastsetter hvilken lønn eller lønnstillegg 
man har krav på. Er du arbeidstaker uten tariffavtale må du derfor avtale 
alt selv, og du har ingen rettigheter i lokale forhandlinger.

Arbeidstid
Organiserte med tariffavtale har normalt avtale om maksimal arbeidstid 
på 7,5 timer per døgn og 37,5 timer per uke. Jobber man mer enn dette får 
man overtidsbetalt. 

Det er arbeidsmiljøloven som fastsetter arbeidstiden for uorganiserte og 
medlemmer uten tariffavtale. Den gir adgang til å jobbe 9 timer per døgn 
og 40 timer per uke. Overtidsbetaling har man bare krav på hvis man 
jobber mer enn dette.

Betalt overtid
Medlemmer med tariffavtale får normalt 50 eller 100 prosent 
overtidstillegg avhengig av når de jobber.

Arbeidsmiljøloven sikrer deg bare 40 prosent overtidsbetaling uansett når 
du jobber overtid.

Ferie
Alle med tariffavtale på arbeidsplassen har krav på fem ukers ferie. 
Feriepengesatsen er 12 prosent.

Uten tariffavtale (eller annen avtale) har du bare krav på ferie i fire uker 
+ én dag (Grodagen). Feriepengesatsen er da 10,2 prosent.

Betaling for arbeid på hellig og høytidsdager
De fleste tariffavtaler gir rett til betaling for arbeid på alle årets 
18 helligdager.

Lovverket sikrer deg bare tillegg for arbeid på 1. og 17. mai. 

Tillitsvalgte
Tariffavtalen gir rett til å velge tillitsvalgte som forhandler på dine vegne 
og ivaretar dine rettigheter overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte får 
opplæring betalt av forbundet slik at de skal kunne gjøre en best mulig 
jobb for deg.

Er du uorganisert eller uten tariffavtale må du selv forhandle med 
arbeidsgiver og forsvare dine rettigheter.

Pensjon
Ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) er en del av tariffavtalen. 
Den gir deg en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til folketrygdens 
alderspensjon og tjenestepensjon. AFP kan tas ut fra 62 år og gir deg 
muligheten til å kombinere pensjon og jobb.

Jobber du ikke i en virksomhet med tariffavtale har du kun rett på 
folketrygdens alderspensjon og tjenestepensjon.

Velferdspermisjoner
Tariffavtalen gir deg rett til ulike korte velferdspermisjoner, herunder fri 
med lønn ved eksempelvis akutt sykdom i hjemmet, dødsfall i nær familie, 
ved flytting, ved lege og tannlegebesøk, fødsel, bryllup, med mer.

Arbeidstakere uten tariffavtale har normalt ikke krav på fri  
med lønn i disse tilfellene.

Pappapermisjon
Ifølge arbeidsmiljøloven har far rett på inntil to uker omsorgspermisjon for 
å bistå mor i forbindelse med selve fødselen. De fleste tariffavtaler gir far 
rett til lønn i denne permisjonen.

Loven sikrer ikke arbeidstakeren lønn i disse to ukene. Det er derfor opp 
til den enkelte å fremforhandle rett til lønnet omsorgspermisjon. 

ORGANISERT ARBEIDSLIV
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Utfordringene i mediebransjen skyldes 
endring i mediekonsum der tradisjonelle 
forretningsmodeller og distribusjons-
kanaler taper. Samtidig sliter de fleste 
mediehus med å erstatte tapte inntekter 
med nye løsninger.

Massive kutt i antall ansatte
Ifølge Norsk Journalistlag er en rekke 
redak sjoner redusert med mellom 20 og 40 
prosent. General sekretær i Norsk Presse-
forbund, Kjersti Løken Stavrum, frykter 
at resultatet blir mindre journalistikk, men 
tror ikke resultatet er mindre innhold.

Parat Media organiserer ansatte i medie-
husene som jobber med kundeservice, 
resepsjonstjenester, annonsesalg, utvikling 
og IT. Ifølge Ovesen har fall i avisopplag 
og annonseinntekter medført kostnadskutt 
og oppsigelser for over 400 medlemmer.
– Kuttene gjelder i nær sagt alle medie-
bedrifter og vi merker godt at terskelen 
for å nedbemanne er blitt betydelig lavere 
det siste året. Lykkes ikke bedriftene 
med frivillige løsninger, er trusselen om 
oppsigelse svært reell, sier hun.

Opprettholder tjenester 
med outsourcing
Ovesen er kritisk til norske mediehus og 
mener mange av satsningene og strategiene 

Medieutvikling

Medienes kamp 
for å overleve
Mediebransjen er i omstilling. Antall ansatte 

reduseres og lønnsutviklingen er negativ. 

Leder i Parat Media, Liz Ovesen, forteller om 

ansatte som flyttes rundt i nye selskaper 

med det resultat at de går ned i lønn, taper 

pensjonsrettigheter og mister AFP-ordninger.

Av: Trygve Bergsland

er feilslåtte, i tillegg til at de alle har en 
merkelig tendens til å bestemme seg for å 
gjøre de samme tingene.
– Det er riktig at det har vært store kutt 
i tradisjonelle journaliststillinger, men 
mange mediehus har allikevel utviklet 
seg ved å starte opp med en rekke andre 
produkter som rubrikktjenester, video, 
TV og andre nettjenester. Det betyr 
at det er et minst like stort behov for 
de tjenestene våre medlemmer utfører, 
men ansatte flyttes til nye selskaper eller 
outsources, sier Ovesen.

Endringene begrunnes ofte ifølge Ovesen 
med dårligere rammebetingelser som 
moms og pressestøtte, eller at det er 
Google og Facebook som stikker av med 
fortjeneste og kunder.
– Fakta er at overskuddene i mediehusene 
har holdt seg relativt stabilt høyt, mens 
ansatte «luftes» rundt i ulike selskaper 
innad i konsernet hvor de mister lokal-
avtaler, får nye lønnsbetingelser og 

pensjonsordninger. Når slike luftinger 
ikke gir optimal effekt, outsources de 
ansatte til selskaper uten tariffavtaler 
og AFP, sier den tillitsvalgte lederen, 
og mener mange av endringene skyldes 
mediehusenes behov for å vise handlekraft 
utad og overfor aksjonærer.

Redefinering og utvidelse
Ovesen tror Parat Media også vil endre seg.
– Vår desidert største suksess er flyt av 
kunnskap mellom våre klubber i alle 
konsern. Våre klubber konkurrerer i lese- 
og annonsemarkedet, men samarbeider 
når det gjelder å forhandle fram gode 
løsninger i vanskelige tider. Det gjør at 
vi kanskje bør redefinere målgruppen, 
eller utvide bransjeområdet, slik at 
vi kan organisere flere yrkesgrupper i 
mediehusene enn hva vi tradisjonelt 
har gjort frem til i dag. Parat Media 
har verktøy og kompetanse som gjør at 
flere vil kunne nyttiggjøre seg av vårt 
fellesskap, sier en kamplysten Ovesen.

Leder i Parat Media Liz Ovesen er kritisk til 
norske mediehus og mener mange av satsningene 
og strategiene er feilslåtte.



Fordypningskurs for tillitsvalgte i 2015
Hvert år i september sendes det ut en spørreundersøkelse 
til tillitsvalgte om behovet for fordypningskurs neste 
år. Kursene nedenfor er i stor grad basert på svarene fra 
spørreundersøkelsen i september 2014.
• Forhandlingsteknikk (sektorvise kurs)
•  Lokale forhandlinger for tillitsvalgte for funksjonæravtalen i 

NHO-området
•  Grunnleggende konflikthåndtering med juss
•  Jussen i konflikthåndtering
•  Tilsettingsråd i staten
•  Arbeidsgivers styringsrett, omstilling, permittering og 

nedbemanning i privat sektor
•  Styrearbeid med medbestemmelse 
•  Presentasjonsteknikk, kommunikasjon og formidling
•  Økonomiforståelse for privat sektor
•  Retorikk

Nytt for 2015 er at vi har slått sammen grunnleggende 
konflikthåndtering og jussen i konflikthåndtering. Dette 
går nå over tre dager. Det kjøres et dagskurs med jussen i 
konflikthåndtering for å fange opp de deltakerne som har gått 
grunnleggende konflikthåndtering tidligere.

De fleste av våre kurs har oppstart klokken 11.00 på start-
dagen, slik at alle deltakere skal kunne rekke å komme til 
kurset samme dag. Vi prøver å unngå at deltakere ankommer 
dagen før kursstart, slik at vi kan bruke alle våre midler på 
kurset, og ikke på overnatting.

Årets kurskalender kommer med Paratbladet nummer én i 2015. Kursene som avholdes for 

de tre første månedene i 2015, finner du her. Informasjon om påmelding blir lagt ut på Parats 

nettsider tidlig i desember.

Kurs 2015

KURS

Grunnopplæring

Fordypningskurs

Eksamenskurs

Kurspyramiden for tillitsvalgte i Parat
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KURS

Eksamensrettede kurs/høgskolekurs
I samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) 
tilbyr vi «Årsstudium for tillitsvalgte» som gir 60 studiepoeng. 
Dette har vist seg å være et populært tilbud for tillitsvalgte som 
ønsker faglig videreutvikling, eller som ønsker 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 å 
kombinere med tillitsverv og jobb. Tillitsvalgte som har bestått 
studiet og oppnådd 60 studiepoeng får automatisk generell 
studiekompetanse, noe som åpner for videre studier ved 
universiteter og høgskoler. 

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

Tre obligatoriske og to valgfrie kursmoduler
Årsstudium for tillitsvalgte inneholder i alt fem kursmoduler. 
Tillitsvalgte melder seg på én kursmodul om gangen og 
bestemmer selv hvilken modul de ønsker å ta. Det går fint an 
å ta én kursmodul uten å ha planer om å ta flere moduler. De 
som tidligere har tatt eksamen i noen av disse kursmodulene 
behøver ikke gjennomføre modulen på nytt, men kan søke 
Høgskolen i Buskerud om å få godkjent det kurset de allerede 
har gjennomført.

Tre obligatoriske kursmoduler:
•  Human Resource Management (HRM)  

– ledelse av menneskelige ressurser (15 studiepoeng) 
• Grunnleggende arbeidsrett (15 studiepoeng) 
•  Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser 

(10 studiepoeng) 

To 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–fire dager. Det kreves derfor en del 
egeninnsats for å gjennomføre hver kursmodul. Det er ikke 
meningen at kursmodulene skal tas fortløpende.

Foreløpig plan for kursene finnes på www.parat.com under 
venstremenyen «kurs og utdanning».
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10 prosent rabatt 
hos Folkeuniversitetet
Som Paratmedlem får du 10 prosent avslag på kurs hos Folkeuniversitetet, begrenset oppad til 1500 kroner. For å få rabatten må du oppgi ditt medlemsnummer i Parat når du melder deg på kurset hos Folkeuniversitetet. 



Dato Kursnavn Dager Sted

  Eksamenskurs

6.–9. jan Eksamensrettetkurs Grunnleggende arbeidsrett 
15 studiepoeng  gruppe 1  samling 1

4 Oslo

20.–23. jan Eksamensrettetkurs Grunnleggende arbeidsrett 
15 studiepoeng  gruppe 2  samling 1

4 Oslo

10.–13. mars Eksamensrettetkurs Grunnleggende arbeidsrett 
15 studiepoeng  gruppe1  samling 2

4 Oslo

17.–20. mars Eksamensrettetkurs Grunnleggende arbeidsrett 
15 studiepoeng  gruppe 2  samling 2

4 Oslo

  Fordypningskurs

9.–11. feb Kurs i grunnleggende konflikthåndtering 
med juss 

3 Olavsgaard

3.–5. mars Kurs i økonomiforståelse/ 
lok. Forh. i privat Sektor

3 Olsvagaard

23.–25. mars Kurs i forhandlingsteknikk privat sektor 3 Sanner

  Grunnopplæringen

3.–5. feb Trinn2kurs Øst og Sør 3 Tønsberg

3.–5. feb Trinn2kurs Midt og Nord 3 Tromsø

10.–12. feb Trinn3kurs stat 3 Olavsgaard

17.–19. feb Trinn2kurs Vest 3 Bergen

3.–5. mars Trinn2kurs Øst og Sør 3 Kongsberg

9.–11. mars Trinn3kurs Privat og spekter (19) 3 Sanner

  Regionkonferanser

9. mars Regionkonferanse Nord 1 Bodø

10. mars Regionkonferanse Vest 1 Bergen

16. mars Regionkonferanse Øst 1 Oslo

17. mars Regionkonferanse Sør 1 Tønsberg

18. mars Regionkonferanse Midt 1 Trondheim

Påmelding og kontaktinformasjon til kurs for tillitsvalgte i Parat
Påmelding: www.parat.com – kurskalender – velg kurs – meld på aktuelt kurs 
Du må ha medlemsnummer og passord for å melde deg på kurs. Har du ikke dette, så ta kontakt med medlem@parat.com.
For informasjon om trinn 1 og regionkonferanser, ta kontakt med ditt regionkontor.
For øvrige kurs, kontakt kursadministrasjon på kurs@parat.com. Sentralbord: 21 01 36 00.
Hege Thorud, 924 49 819  •  Monica Johansen Bjørlo, 930 40 952
Vi tar forbehold om endringer på datoer til kurs/konferanser

Høgskolekurs

Fordypningskurs

Grunnoplæring

RegionskonferanserGrunnoplæring

Fordypningskurs

Høgskolekurs

2015 - Kurskalender for tillitsvalgte

Mars

Ma Ti On To Fr Lø Sø

23 24 25 26 27 28 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Februar

Ma Ti On To Fr Lø Sø

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 1

Januar

Ma Ti On To Fr Lø Sø

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

KURS
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Det er ingen hemmelighet at arbeids-
livet har endret seg de siste årene. 
Fagforeningenes posisjon utfordres på 
flere plan og det jobbes kontinuerlig med 
å tilpasse seg et nytt samfunn og en ny 
arbeidslivskultur. De tradisjonelle problem-
stillingene som ferie og arbeidstid har 
blitt overskygget av nye komplekse utfor-
dringer som outsourcing, multinasjonal 
konserndannelse, internasjonale arbeids-
tidsbestemmelser, innføring av måle- og 
prestasjonssystemer og lignende. Samtidig 
som arbeidsgiverne innfører hardere linjer, 
opplever fagforeningene høy turnover. 
Unge venter med å melde seg inn og i 
mange bedrifter er det mer vanlig med uor-
ganiserte fremfor organiserte arbeidstakere.

Styrke og økt aktivitet
Både i Parat og Negotia er det en viktig 
målsetting å aktivisere og engasjere unge 
medlemmer i fagforeningsarbeidet. Begge 
forbundene har vedtektsfestet bestem-
melser som sikrer unge medlemmer 
representasjon i forbundenes politiske 
beslutningsorganer. Disse skal ivaretas og 
utbedres i et nytt sammenslått forbund. 

På lik linje med Parat har Negotia en 
velfungerende UNG-gruppe som arbeider 
målrettet og aktivt med å organisere og 
ivareta unge arbeidstakeres interesser. 
Med doblet antall vil vi klare å forankre 
UNG-arbeidet bedre ute i regionene, og i 
forlengelse av det skape økt aktivitet blant 

medlemmene. Å skape møteplasser for 
unge medlemmer, potensielle medlemmer 
og tillitsvalgte vil være et av de viktigste 
virkemidlene for rekruttering i fremtiden. 
I et sammenslått forbund vil vi kunne 
strekke ressursene lenger og nå ut til en 
bredere masse. At oppbygningen av UNG 
er ulik i de to forbundene ser vi ikke som 
et stort problem. I et nytt sammenslått 
forbund vil hele strukturen tegnes på nytt, 
og UNG-segmentet kan gjenspeile den 
nye organisasjonen både når det gjelder 
styresammensetning og valgordning. 

Alle skal med
Fagforeningene er avhengig av medlem-
mer for å overleve, men også for å kunne 
påvirke politiske organer. Å slå seg sammen 
med Negotia vil styrke vår posisjon som 
politisk aktør. Både innad i YS, opp mot 
andre fagforeninger og ikke minst overfor 
Stortinget vil et nytt forbund få en sterkere 
og mer tydelig stemme.

Parat UNG ser mange fordeler ved en sam-
menslåing, men samtidig vil risikoen ved 
å bli større være at medlemmene mister 
nærheten til organisasjonen og at det blir 
for hierarkisk for enkeltmedlemmet. Et av 
våre viktigste signaler til den videre proses-
sen er at den flate strukturen beholdes og 
at medlemmene føler seg ivaretatt. Det 
er også viktig at stat og kommune får en 
verdifull plass i et nytt forbund. De statlige 
institusjonene har dyktige tillitsvalgte som 

er med på å dra organisasjonen fremover. 
Disse er vi helt avhengig av i et nytt, sam-
menslått forbund og det er viktig å sikre 
god representasjon for disse gruppene.

Et ungt syn på fusjonsprosessen
PARAT UNG

I november ble det avgjort 

at Parat og Negotia 

fortsetter fusjonsprosessen 

til neste nivå. Parat UNG 

følger aktiviteten nøye og 

er spent på om fusjonen til 

slutt vedtas i begge forbund.

Av: Stine Bø, styremedlem i Parat UNG

Parat UNG og NSO
Parat UNG har de siste to årene 
særlig konsentrert seg om studen-
ter og lærlingers bo- og levevilkår, 
og ønsker i tiden fremover å sam-
arbeide med Norsk studentorga-
nisasjon (NSO) for å få enda bedre 
gjennomslag for våre saker.

Av: Anders Bakkerud, leder i Parat UNG

I november inviterte Parat NSO til et 
kartleggingsmøte, og vi har sammen sett på 
områder det er naturlig å samarbeide på. Vi 
har flere felles problemstillinger og ønsker 
begge større slagkraft i våre budskap. Parat 
UNG oppfordrer samtidig flere fagforeninger 
med ungdomsarbeid om å ta kontakt slik at 
vi kan bli enda sterkere.

Bo og levevilkårene til studenter og lærlin
ger er langt under akseptabelt nivå, og for at 
studentene skal få høyere studiestøttebeløp 
og flere studentboliger, er flere nødt til å 
stå sammen om dette budskapet. Slik situa
sjonen er i dag, er studiestøtten nærmere 
40 000 kroner lavere enn den burde ha vært 
dersom beløpet skulle fulgt pris og lønns
veksten siden forrige oppjustering.

Et samlet UNG-styre. Foto: Morten Seglem.
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NYTTIGE RÅD

Vinter og 
snøkrangel

Hva gjør du om naboen en snørik vinterdag står tidlig opp og bruker snøfreseren for å rydde sin 

egen oppkjørsel ved å fylle din velstelte hage med snø, eller om den kommunale brøytebilen 

velter store snømengder innover hagegjerdet ditt?

Av: Thore Eithun Helland, advokat i Parat

Mange villaeiere og eiere av leiligheter 
i borettslag og eierseksjonssameier 
kjenner seg igjen i den fortvilelsen som 

kan oppstå en tidlig morgenstund når 
snøproblemet oppdages i en ellers travel 
hverdag. Løsningen er ikke å gå fysisk løs 

på gjerningsmannen, men heller forsøke 
å avtale fjerning av snøen, selv om dette 
ikke alltid er et oppnåelig resultat.
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Ved avgjørelse av om noe er urimelig 
eller unødvendig, skal det legges vekt 
på hva som er teknisk og økonomisk 
mulig å gjøre for å hindre eller avgrense 
skaden eller ulempen. Det skal også 
legges vekt på om handlingen er ventende 
etter forholdene på stedet, eller om 
handlemåten er vanlig på dette stedet.

Dersom snømåkingen ikke er urimelig 
eller unødvendig, må du tåle den. Det må 
derfor gjøres en konkret vurdering av om 
snøryddingen til naboen er av det slaget 
du ikke kan protestere mot, eller om det 
er beviselig at han kunne ha snudd tuten 
på snøfreseren slik at snøen havnet tilbake 
på hans side. Så lenge snøen ikke skader 
hagegjerdet, ikke ødelegger busker og trær 
eller hindrer fri ferdsel inn og ut av huset, 
kan det hende at du bare må akseptere at 
noe av snøen til naboen havner hos deg.

Forliksråd og tingrett
Den samme vurderingen må gjøres 
om du som styreleder har ansvaret 
for eiendommen til fellesskapet. En 
tilsvarende vurdering må gjøres om det 
er en andelseier eller en seksjonseier 
som har kastet snø over til en medeier. 
Reguleringen finnes da i borettslagsloven 
eller eierseksjonsloven.

Dersom du kan bevise at naboen har 
handlet i strid med den relevante 
lovbestemmelsen, kan du kreve retting 
ved at snøen blir flyttet, eller du kan 
kreve erstatning for skadene på hagen din. 
En slik sak starter i forliksrådet og går 
eventuelt videre til tingretten.

Kommunen kan tillate seg mye
Dessverre er løsningen ikke like enkel 
om det er kommunens ansatte eller 
en kommunal oppdragstaker, som for 
eksempel en gårdbruker, som står bak 
snøpresangen i hagen. En kommune har 
ansvar for å brøyte etter rydde og kjøre 

bort snø og strø på alle kommunale 
veier, fortau og gangveier. Utførelsen 
er delt mellom statlige, kommunale og 
private aktører.

Brøyting gjennomføres når det er falt en 
gitt mengde snø. Er det nødvendig, vil 
etterrydding skje, blant annet ved bort-
kjøring av snø. Problemet oppstår der løs-
ningen er å plassere snøen i private hager, 
enten som en konsekvens av brøytingen 
eller som en endelig løsning. Bare unn-
taksvis vil kommunen etterkomme ditt 
ønske om fjerning av snøen.

Kommunen vil normalt legge til grunn 
at tålegrensen ikke er overskredet. 
Argumentet er at framkommelighet og 
sikkerhet må overstyre ønsket ditt om 
en snøfri hage. Vegdirektoratet har sagt 
rett ut at ulemper som følger av normal 
snøbrøyting på offentlig vei, herunder 
snølagring på private eiendommer, er 
gjennomgående forhold veiens oppsittere 
erstatningsfritt må finne seg i, også når 
snøen er blandet med grus eller salt.

Erstatningsansvar
Selv om du synes det er irriterende å få 
snø brøytet inn på eiendommen din, 
advares det mot å flytte snøen ut i veien 
eller gaten igjen. Det tilrådes at snøen 
bare flyttes rundt inne på din egen 
eiendom. Blir snøen liggende ute på veien 
eller i gaten, kan den skape vanskelige 
forhold for fotgjengere og bilister, med 
det erstatningsansvaret som handlingen 
kan føre med seg. 

Det er derfor ikke sikkert at du kommer 
noen vei om du klager kommunen din 
inn for forliksrådet med krav om flytting 
av snøen eller krav om reparasjon av et 
ødelagt hagegjerde. Fellesskapets interesser 
kan fort veie tyngre når tålegrensen for 
snø skal vurderes av forliksrådet eller 
tingretten.

  I naboloven heter det at «ingen» må ha, gjøre eller sette 
i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller 
ulempe for nabo eiendommen.

Tenk deg godt om
Det første du da bør gjøre, er å foreta 
en juridisk vurdering av om gjernings-
mannen har overtrådt tålegrensen.

I naboloven heter det at «ingen» må 
ha, gjøre eller sette i verk noe som 
urimelig eller unødvendig er til skade 
eller ulempe for naboeiendommen. Med 
ulempe menes også det som er farlig. 
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Over og ut for YS Ung
YS har besluttet å legge ned YS-UNG og 
hvert enkelt forbund må i større grad enn 
tidligere ta ansvar for å organisere dette 
arbeidet. Leder for ung-arbeidet i YS, 
Genevieve Prebensen, forsøkte å argu-
menterte for å videreføre arbeidet, men 
ble ikke hørt.

Tekst: Svein Åge Eriksen. Foto: Erik Norrud

Prebensen mener de unge må få være med på å 
forme framtida til YS. 
– Vi kan ikke bli satt på sidelinjen. Ved å legge 
ned YS-UNG vil vi miste muligheten til å være til 
stede på viktige internasjonale arenaer, sier hun. 

Voteringen gikk ikke i de unges favør, og 
kun 16 av 97 stemmeberettigede stemte for å 
videreføre ung-arbeidet i YS.
– Det er et kjempeproblem at fagbevegelsen og 
YS har en høy gjennomsnittsalder og at man 
ikke evner å trekke med seg flere unge. Jeg 
håper det kommer en ny plan for ung-arbeid 
i YS og mener man ekskluderer de unge ved å 
fjerne deres stemme, sier Prebensen.

Anneli Nyberg 
– årets Parattillitsvalgt 2014
Leder av SAS Norge Kabinforening, Anneli Nyberg, ble mandag hedret 
som årets tillitsvalgt i Parat for 2014. Prisvinneren fikk utdelt en 
kunstglassbolle og en reisegavesjekk på 10 000 kroner under årets 
Parat-konferanse.

Parat-leder Hans-Erik 
Skjæggerud delte ut prisen og 
trakk i sin tale frem Nybergs 
internasjonale engasjement, der 
hun er valgt til å representere 
alle flygende i en ekspertgruppe 
som skal jobbe med «human 
factors» i European Aviation 
Safety Agency (EASA), og 
hun er i tillegg valgt inn i 
International Transportworkers 
Federation (ITF) som en av syv 
representanter på verdensbasis.

Nyberg er også valgt til å lede Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg.
– Mange vil si at du reddet arbeidsplassene i SAS Norge da selskapet sto i fare 
for å måtte avvikle i 2012. Du viste klokskap og mot og var den første av flere 
tillitsvalgte som sa ja til dramatiske kutt i lønns- og arbeidsvilkår. Med det sør-
get du for at nye, levedyktige avtaler kom på plass, slik at medlemmene fortsatt 
har en jobb å gå til, sier Skjæggerud.

Anneli Nyberg bor i Stjørdal, men kommer opprinnelig fra Harrok i Sverige 
og interesserer seg for alt fra bjørnejakt til tankerangling. Hun er utdannet 
hjelpepleier og Skjæggerud sier hun har et stort hjerte for både mennesker og 
dyr. 
– Hun har et grunnleggende sosialt syn på det meste og støtter organisasjoner 
som Leger Uten Grenser, Amnesty International, World Wildlife Fund og 
SOS-barnebyer. Alt dette gjør Nyberg til en flott representant for Parat, sier 
Skjæggerud.

AKTIVE PARAT

Billig for enhver pris
Flaggsaken i 2015 blir «Billig for enhver pris», og på Parat-konferansen i 
november spurte Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud om hva som gjør at vi er 
mer opptatt av pris enn samfunnsansvar og hvilket arbeids- og samfunnsliv 
vi overlater til våre barn.

Skjæggerud utfordrer medlemmer, forbrukere og myndigheter til å diskutere konsekvensene 
av de valg vi tar.
– Kostnader og pris handler om ideologi, det handler om politikk og det handler om moral. 
Vi kan alle utøve forbrukermakt gjennom de små valgene vi tar i hverdagen. I en større 
sammenheng handler det om et rettferdig, sikkert og godt arbeidsmiljø for alle, sier han.

YS-UNG-leder Genevieve Prebensen mener det er feil å 
legge ned ung-arbeidet sentralt i YS.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud og årets Parat-
tillitsvalgt Anneli Nyberg. Foto: Vetle Daler.
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AKTIVE PARAT

Parat lederens kritikk 
av regjeringen
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud gikk kraftig 
ut mot regjeringens politikk på arbeids-
livsområdet under YS-konferansen hvor 
statsministeren var til stede. Han mener 
regjeringen ikke vil samarbeide, og ikke 
følger opp det som ble lovet før valget.

Tekst: Vetle Daler. Foto: Erik Norrud

Skjæggerud er kritisk til regjeringens 
arbeid med arbeidsmiljøloven.
– Det er et brudd med norsk tradisjon 
og den norske samarbeidsmodellen når 
regjeringen velger å utrede endringer i 
arbeidsmiljøloven uten fagforeningenes 
medvirkning, og det er et brudd med alt 
Høyre sa før valget, sier han.

Advarer mot manglende samarbeid
Parat-lederen mener trepartssamarbeidet 
har vært et av de viktige suksesskriteriene 
for utvikling av velferdsstaten og for 
Norges velstand.
– Vi har et av verdens beste, mest 
effektive og mest likestilte arbeidsliv, et 
arbeidsliv som bygger på likeverd, inklu-
dering og deltakelse. Dette har vi fordi 
vi gjennom trepartssamarbeidet sammen 
har funnet de gode løsningene, sier 
Skjæggerud som advarte statsministeren 
mot konsekvensene av å ikke involvere 
de ansatte i endrings-, omstillings- og 
effektiviseringsprosesser i tiden fremover.

Statsministeren er uenig
Statsminister Erna Solberg kjente seg 
ikke igjen i kritikken fra Parat-lederen.
– Vi står ved alt vi har sagt om trepartssam-
arbeidet, og jeg mener det fungerer bra. Vi 
har samtidig fått et mandat fra velgerne til 
å gjennomføre endringer. Disse endringene 
står i våre programmer, og er det vi har gått 
til valg på, og det er det naturlig at vi gjen-
nomfører dem, sier Solberg. 

Hun mener det en grensegang mellom 
trepartssamarbeidet og det politiske 
ansvaret.
– Alle parter må ikke nødvendigvis være 
med i utvalgsarbeid på alle områder, 
det viktigste er at partene involveres i 
prosessen når endringene skal imple-
menteres, sier statsministeren.

Utviklingen i norsk og 
internasjonal luftfart
Under Parats luftfartskonferanse 
i oktober beskriver luftfartsdirek-
tør Stein Erik Nodeland en fortsatt 
global utvikling i luftfart som er 
beregnet å vokse med omtrent fire 
prosent hvert år frem til 2030. Han 
sier EU ønsker økt liberalisering og 
flere multilaterale avtaler.

Nodeland beskriver en urolig verden der 
luftfarten må forholde seg til stadig nye 
sikkerhetstrusler.
– Nye systemer og metoder introduseres 
for å opprettholde sikkerhetsnivået, men 
det gjenstår utfordringer som ikke er løst. 
Ønsket om ytterligere liberalisering av 
markedet må balanseres mot hensynet til 
arbeidstakernes rettigheter og flysikkerhet, 
sier han.
Styrmann i US-Airways Flight 1549, Jeff 
Skiles, beskrev på konferansen hvordan 

han sammen med kaptein 
Chesley Sullenberger 
landet på Hudson River 

med en Airbus A320-200. 
Video av innleggene 

og animasjon som 
viser landingen finner 
du på nettsiden til 
 paratluftfart.no.

Skjæggerud inn i YSledelsen
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud er valgt inn som ny 2. nestleder i YS. 
Jorunn Berland fra Finansforbundet er gjenvalgt som leder, og Erik Kollerud 
fra Delta er valgt som 1. nestleder.

Av: Trygve Bergsland

Jorunn Berland, Erik Kollerud og Hans 
Erik Skjæggerud ble alle enstemmig valgt 
ved akklamasjon.

Skjæggerud sier han vil ha en annen rolle i 
YS enn hva han har som leder i Parat.

– I YS-ledelsen skal jeg ivareta fellesskapets 
interesser, og det kan oppstå tilfeller der 
dette vil stå i motsetning til hva enkelte 
særinteresser i Parat mener. Jeg føler meg 
likevel sikker på at dette er noe vi skal klare 
å håndtere på en god måte dersom slike 
situasjoner oppstår, sier han.

Representantskapet i YS har også vedtatt 
at det er det samme grunnlaget ved 
avstemminger som gjelder i hovedstyret 
og i kongressen. 

Det er også vedtatt å etablere en rådgi-
vende nemnd som på et faglig grunnlag 
skal foreta innstilling til hovedstyret i de 
tilfeller det oppstår behov for avklaringer 
blant YS’ medlemsorganisasjoner.

Forbundsadvokat i Parat, Per Jostein 
Ekre, er gjenvalgt som 1. varamedlem til 
kontrollutvalget i YS.

Statsminister Erna Solberg  
er uenig med Parat. 

Luftfartsdirektør  
Stein Erik Nodeland. 

Foto: Trygve Bergsland.
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AKTIVE PARAT

Globalt ansvar
Konserndirektør i Bama, Øyvind Briså, og tillitsvalgt i bedrif-
ten, Jostein Hestøy, beskrev samfunnsansvar i praksis på 
Parat-konferansen i november. De krever at leverandørene 
legger til rette for organisasjonsfrihet og ikke bryter grunn-
leggende menneskerettigheter.

Briså er tydelig på at deres engasjement og samfunnsansvar ikke er 
det samme som bistand.

– Vi er en kommersiell aktør 
som stiller krav til våre leveran-
dører, og som til gjengjeld gir til-
bud om en langvarig relasjon. Vi 
lever i en verden i ubalanse, øko-
nomisk, sosialt og klimamessig, 
men ved å stille klare krav kan 
vi både bedre forholdene lokalt 
og vi ivaretar eget omdømme og 
kunderelasjoner, sier han.

Fagforeningsopplæring
Som et eksempel trekker Briså frem krav de har fremsatt overfor 
Dole på Costa Rica.
– Costa Rica har ratifisert alle ILO-konvensjonene, men de sliter 
med å gi arbeiderne rett til å organisere seg. Vi ga klar beskjed om 
at vi ikke ville handle med virksomheter som bryter grunnleggende 
menneskerettigheter og ikke gir arbeidstakerne rett til å organisere 
seg, sier Bama-direktøren.

Hestøy har vært aktiv i 
arbeidet med å lære opp 
fagforeningskolleger i Costa 
Rica.
– Det er full åpenhet til 
bedriftens ledelse og prosjektet 
har fått økonomisk støtte fra Parat 
og YS, der vi har skolert arbeiderne på bananfarmene på Costa 
Rica i hvordan de kan organisere og drive fagforeningsarbeid. Den 
viktigste økonomiske støtten har gått til Colsiba som er et regionalt 
koordineringsorgan for bananarbeiderforeninger i hele Latin-
Amerika, og støtten har gått til å delfinansiere regionale konferanser 
og regionale handlingsplaner, sier han.

Colombia og Sør-Afrika
I Colombia har de Parat-tillitsvalgte bidratt med midler til 
Sintrainagro, der det ifølge Hestøy er utarbeidet et opplæringspro-
gram for kvinner.
– Det er nå flere kvinner som har engasjert seg i fagforeningens akti-
viteter og forhandlinger med ledelsen. Vi har også planer om et pro-
sjekt i Sør-Afrika der de fleste av de lokale fagforeningene er veldig 
svake og har lite skolering, sier en engasjert Hestøy.

Luftfart i fritt fall
Forfatter og nyhetsleder i 
Aftenposten, Pål Vegard 
Hagesæther, har gitt ut en bok 
som med et kritisk blikk beskriver 
utviklingen i norsk og interna-
sjonal luftfart, illustrert  gjennom 
eksemplet med flybilletten 
 mellom Oslo og Bergen som 
kostet 429 kroner i 1980 og som 
i 2014 selges for 199 kroner.

Hagesæther sier at han som journalist begynte å inter-
essere seg for flybransjen etter at SAS i 2012 var nær 
konkurs, saken som har pågått i flere rettsinstanser om 
Ryanair og Alessandra Cocca og problemene som har 
oppstått i forbindelse med Norwegians langruter.
– I tillegg er jeg nok over snittet interessert i luftfart. 
Jeg er utdannet sosiolog og systemet med klassedeling, 
nasjonale særegenheter, inntrykket av glamour som 
henger igjen og det at man på kort tid flytter seg over 
så store avstander, fascinerer meg, sier han. 

Hagesæther tror fagforeningene fortsatt kan spille en 
viktig rolle i fremtiden.
– På grunn av økonomien i SAS og en rekke andre 
flyselskaper er ikke streikevåpenet like sterkt som 
tidligere, der trusselen om streik kan være nok til å 
ruinere selskapet man er ansatt i. Kampen vil i større 
grad måtte konsentreres mot regulerende myndigheter 
nasjonalt og internasjonalt, sier forfatteren, som også 
tror pilotene som forsøker å organisere seg i Ryanair 
kan lykkes med å etablere en forening med reell makt.

Når Hagesæther beskriver utfordringene i luftfarten, 
kommer han inn på hvordan denne bransjen sam-
menlignes med utviklingen i norsk skipsfart.

– Jeg mener skipsfarten ikke er noen 
suksesshistorie, og ser ingen grunn til 
å kopiere utviklingen vi har sett i den 
næringen, verken knyttet til arbeids-
plasser, sikkerhetsutfordringer eller de 
store kostnadene næringen har påført 

staten, sier forfatteren, som ikke 
utelukker en oppfølger av 
boken og håper tittelen 
ikke blir «krasjlanding», 
men «Mot nye høyder».

Forfatter Pål Vegard Hagesæther. 
Foto: Trygve Bergsland.

Tillitsvalgt i 
Bama Jostein 
Hestøy.  
Foto: Trygve 
Bergsland.



Parat 2014 - 21  

PARAT INTERNASJONALT

Norges omdømme 
22 000 mennesker i 24 land 
har blitt spurt om deres oppfat-
ning av Norge i den internasjo-
nale omdømmekartleggingen 
«Nation Brands Index» for 2014. 

Norge får tildelt en 13. plass av 
50 land med global innflytelse. 
Internasjonalt samkvem er basert 
på tillit, og utenriksminister Børge 
Brende mener et godt omdømme 
bidrar til å gjøre norske bedrifter 
og organisasjoner til attraktive 
samarbeidspartnere.

Ifølge rapporten oppfattes 
nordmenn som hardtarbeidende, 
ærlige og dyktige, i tillegg til at 
landets omdømme er kartlagt på 
områdene handel, styresett, kultur, 
folk, turisme og immigrasjon.
Kilde: Utenriksdepartementet

Kvinners rettigheter 
i Afghanistan
Andelen jenter som går på skole 
i Afghanistan har økt fra 0 til 
40 prosent de siste ti årene. 

Norge har bidratt med penger og vil 
i 2015 bidra med nye 750 millioner 
kroner forutsatt at arbeidet mot 
korrupsjon gir resultater og at kvinners 
rettigheter og rett til utdanning fortsatt 
prioriteres. I tillegg har Norge inngått 
en avtale med UN Women på 85,5 
millioner kroner til deres arbeid i 
Afghanistan i årene 2014–2017.
Kilde: Utenriksdepartementet

Enklere og billigere 
patenter 
Fra 1. januar 2015 blir det enklere 
og billigere å få europeiske patenter 
gjeldende i Norge, og det åpnes for å 
bruke engelsk i patentsøknader her i 
landet. Etter nyttår kan også norske 
søknader om patent i Norge leveres og 
behandles på engelsk.

Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet

Kultur skaper utvikling
Polske kommuner har lenge satset på kulturminner 
for å skape vekst og arbeidsplasser. Nå skal norske 
ordførere lære av sine polske kolleger.

Et samarbeid finansiert gjennom EØS-midlene gir norske og polske kommuner 
mulighet til å se hvordan kulturminner kan være en ressurs i lokal og regional utvikling. 
Stanislaw Vós, ordfører i Narol kommune, sier kulturminnesatsinger gir positive utslag 
i besøkstallene til kommunen, og legger til at et godt kulturtilbud er viktig for sosial 
integrering i en fattig region. Han mener mer kultur gir mindre sosiale problemer.
Kilde: Europaportalen

Sosialt entreprenørskap og ungdomsledighet
Ifølge Eurostat er ungdomsarbeidsledigheten i EU på 23,1 prosent, men det er store 
forskjeller landene imellom. Ungdomsledigheten er dobbelt så høy som ledigheten blant 
voksne, og mulighetene for å finne seg jobb er små. Resignasjonen er økende og stadig 
flere har sluttet å søke etter jobb.

Norske EØS-midler vil i større grad enn tidligere benyttes til å bistå unge uten jobb, og 
sosialt entreprenørskap trekkes frem som et satsingsområde gjennom blant annet flere 
midler til å støtte lærlingeordninger, entreprenørskap og innovasjon.
Kilde: Universitetet i Oslo
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Hvem blir 
vinnere og 
tapere?

Dette bør 
du vite om 
ny uføretrygd

Det er forskjellige veier til uføretrygd. Den vanligste er 
langvarig sykefravær, via sykepenger og arbeidsavklaring 
(tidligere attføring). En del uføretilfeller oppstår imidlertid 
etter arbeidsledighet og sosialhjelp. Blant uføre under 40–45 år 
har mange ikke vært på arbeidsmarkedet og mange har 
mottatt sosialhjelp.

Andelen uføre har gått ned
Perioden fra midten av 1990-årene og fram til tidlig på 
2000-tallet var karakterisert av en jevn økning i andelen med 
uførepensjon. De siste ti årene har imidlertid andelen uføre 
sunket med 1,1 prosent, og ved utgangen av 2013 var 9,3 
prosent av befolkningen mellom 18 og 66 uføre. Man kan håpe 

FLAGGSAK

Fra 1. januar innføres den nye uføretrygden. Spørsmålet er hva dette vil kunne ha å si for den 

som allerede er uføretrygdet, eller den som blir uføretrygdet etter nyttår. Myndighetenes mål er 

å forenkle regelverket og tilrettelegge for at uføretrygdede kan jobbe mer.

Av: Andreas Moen, advokat i Parat
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at vi nordmenn blir stadig friskere, men det kan nok hevdes at 
det aldri har vært vanskeligere å få en uføreytelse enn i dag. Blant 
annet er kravet til attføring skjerpet i flere omganger.

Fordelen med denne utviklingen er at det blir stadig vanskeligere 
å «jukse» seg til en uføretrygd. Vi kan altså være rimelig trygge 
på at de som blir uføretrygdet, faktisk trenger det. Om man kan 

hevde at mottagere av uføreytelser er heldige, er nok 
tvilsomt, selv om det er en høy terskel for å få 

uføretrygd. I alle fall vil et fellestrekk 
være at helsa beviselig er dårlig og 
arbeidsevnen er nedsatt.

Strenge kvalifikasjonsregler
Kravene for å få uførepensjon er som 

nevnt høye, og de samme kravene i 
folketrygd loven vil gjelde for den nye 

uføretrygden.

I utgangspunktet må man ha mistet minst 
halvparten av inntektsevnen for å kunne få 

uføretrygd. Det betyr at dersom du er frisk nok 
til å jobbe 60 eller 80 prosent, er du for frisk til å 

kunne få uføre trygd. Bare dersom du blir ufør etter 
en godkjent yrkesskade, vil du kunne bli ufør med 

en lavere uføregrad. Det er ikke bare inntektsevnen i 
det arbeidet eller yrket man har som må være nedsatt, 
men inntektsmulighetene i ethvert arbeid. I denne 

vurderingen undersøker NAV om all hensiktsmessig 
behandling er utprøvd. Dessuten må arbeidsrettede tiltak og 

arbeidsutprøving (attføring) være utprøvd. I de mest åpenbare 
tilfeller vil nok en søknad kunne ekspederes fort og greit. Men 

mange opplever det nok som en lang og tidkrevende prosess å få 
godkjent uførepensjon. 

Medlemskap i folketrygden
Det er medlemmer av den norske folketrygden som kan få norsk 
uføretrygd. Dette gjelder ikke bare norske borgere, men også 
utenlandske borgere som har vært medlem i folketrygden de 
siste tre årene før de blir uføre. Uføretrygden blir mindre dersom 
man har mindre enn 40 år fram til fylte 66 år. De fleste med 
utenlandsk bakgrunn vil derfor ikke få full uføretrygd. I hvilken 
grad man kan ta med seg rettigheter til og fra andre land, beror 
på hvilke trygdeavtaler Norge har inngått. Blant annet vil EØS-
avtalen inkludere EØS- og EU-borgere. 

Ny måte å beregne uføreytelse på
Ny uføretrygd skal beregnes som 66 prosent av tidligere inntekt. 
Grunnlaget er nærmere bestemt de tre beste av de fem siste 
årene før sykmeldingstidspunktet. Bare lønnsinntekt opp til 
530 220 kroner, seks ganger grunnbeløpet (G, der 1 G utgjør 
88 370 kroner), teller med. Dette er store endringer fra dagens 
beregning, hvor uførepensjonen avhenger av de 20 beste 

inntektsårene, altså en slags karriereinntekt, og der en tredjedel 
av inntekten over 6 G teller med.

Den nye uføretrygden vil likevel gi en klart høyere brutto ytelse 
i de aller fleste tilfeller. Til gjengjeld endres skattereglene slik 
at uføretrygdede får samme skatteregime som yrkesaktive og 
mottakere av sykepenger/arbeidsavklaringspenger. Dermed vil 
netto uføreytelse bli om lag det samme som i dag.

For deg som allerede har uførepensjon vil imidlertid NAV regne 
om uførepensjonen din til uføretrygd på en slik måte at du ikke 
taper noe. Fra oktober til desember 2014 skal du ha mottatt 
informasjonsbrev fra NAV om denne operasjonen.
Vinnere og tapere etter ny beregning
Noen grupper framtidig uføre vil fra 2015 få lavere netto utbetalt 
ytelse enn de kunne fått med den gamle beregnings måten. To grup-
per peker seg her ut. For det første gjelder det arbeidstakere med 
høy inntekt. Denne gruppen, i alle fall de høyest lønte, får lavere 
ytelse fordi inntekt over 6 G ikke lenger teller med. Det viktigste 
sjekkpunktet for høytlønte vil likevel, som i dag, være om man er 
dekket av en uførepensjon gjennom arbeidsgiver. Denne pensjonen 
sørger nemlig for uførepensjon også på inntekt over 6 G.

For det andre vil eldre arbeidstakere med tidligere god inntekt 
kunne tape på omleggingen. Noen opplever dårlig lønns-
utvikling i en fase med dårlig helse i perioden før man blir ufør. 
Da kan det være surt at det blir de siste årene som er grunnlaget 
for uføretrygden. For andre oppveies dette riktignok av at de 
har en høyere individuell lønnsvekst i løpet av karrieren enn 
den alminnelige lønnsveksten. For statsansatte er eksempelvis 
sluttlønna syv prosent høyere enn gjennomsnitts lønn. Vinnerne, 
i den grad uføre kan kalles vinnere, vil grovt sett være de fleste 
vanlige arbeidstakere med normal inntektsutvikling i området 
mellom 300 000 og 600 000 kroner. 



24 - 2014 Parat 

Det er en pågående politisk debatt rundt kutt i barnetillegget 
for uføre som har barn. I ny uføretrygd fra nyttår videreføres et 
behovsprøvd barnetillegg på 0,4 G per barn. Men barnetillegget 
er foreslått redusert fra 2016. Dette kan bety trangere kår for 
uføre med barn.

Privat eller offentlig ansatt
Den samme uføretrygden vil gjelde for alle, uansett om du er 
ansatt i stat, kommune eller privat sektor. Likevel er det slik 
at statsansatte, sammen med apotekansatte og sykepleiere, 
har en lovfestet uføreordning i Statens Pensjonskasse (SPK). 
Denne uføreordningen garanterer en uførepensjon på toppen 
av uføretrygden. Denne ordningen vil sikre et fast tillegg til alle 
uføre på tre prosent, i tillegg til et fast kronebeløp på 0,25 G. For 
lønn utover 6 G sikrer ordningen hele 69 prosent av sluttlønn. 
Altså der hvor folketrygden ikke har noen dekning. Ordningen 
åpner dessuten for uføregrader ned mot 20 prosent.

De kommuneansatte har fastsatt, gjennom tariffavtale, at en 
tilsvarende uførepensjon som i SPK, også gjelder dem. I privat 
sektor varierer det, både hva som følger av eventuelle tariffavtaler 
og hva slags pensjonsordning som gjelder i den enkelte bedrift.

Gift, samboer eller enslig
Når det gjelder minsteytelsen i den nye uføretrygden, vil 
den videreføres på samme nivå etter skatt som i dag. Også 
prinsippet om å skille mellom samboende, gifte og enslige vil 
bli videreført. Samboende gis en minsteytelse etter ordinær 
sats, fastsatt til 2,28 G (tilsvarende 201 483 kroner), mens 
enslige etter en høy sats, fastsatt til 2,48 G (tilsvarende 
219 157 kroner). Bakgrunnen for skillet er at en enslig har 
høyere levekostnader enn to som lever sammen. En enslig har 
dermed behov for en høyere grunnsikring for å oppnå samme 
levestandard. Enkelte hevder at det er urettferdig at samboende 
og gifte «straffes» slik at de får lavere pensjon enn enslige, en 
debatt vi ikke skal gå inn på her.

En tydeligere arbeidslinje
Et problem for mange av dagens uføre er at man risikerer å 
miste uførepensjonen dersom man jobber for mye. Dersom 
en delvis ufør arbeidstaker forsøker å øke arbeidsinnsatsen fra 
eksempelvis 40 til 60 prosent stilling, er det muligheter for 
det i dag. Terskelen for hvor mye man kan tjene ved siden av 
uførepensjon er i dag på 1 G eller 88 370 kroner. Men det er 
strenge regler for å gi NAV beskjed når man utfordrer denne 
inntektsgrensen. Gir man ikke beskjed, risikerer man faktisk å 
miste hele uførepensjonen. Når utgangspunktet er dokumenterte 
og alvorlige helseplager, kan dette i mange tilfeller føre til 
urimelige resultater, og en skikkelig nedtur for en som bare har 
forsøkt å jobbe mest mulig. Et raskt søk på praksis i trygderetten 
viser at svært mange har gått i denne fella. Ny uføretrygd vil 
være en sømløs ordning der uføre kan jobbe nesten så mye de vil 
(80 prosent), uten å miste retten til den uføretrygden de har fått 
innvilget. Lønna man tjener vil avkortes mot uføretrygden når 
den overstiger 0,4 G. Men man risikerer altså ikke å bli stående 
uten rett til uføretrygd, slik det er i dag.

Hvor får du mer informasjon?
Vi anbefaler deg å ta kontakt med NAV dersom du har 
generelle spørsmål om den nye uføretrygden. NAV har et eget 
telefonnummer for spørsmål om uføretrygd: 21 05 21 05. Vi 
kan også anbefale en ny nettside som NAV har opprettet. Denne 
finner du på www.nyuforetrygd.no.

Dersom du er Parat-medlem og har problemer knyttet til vedtak fra 
NAV, kan du kontakte Parat for juridisk bistand.

FLAGGSAK
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Alle arbeidstakere i Norge er innmeldt i 
folketrygden og har dermed alle rettig-
heter fra NAV. I forbindelse med årets 
tarifforhandlinger ble 230 kabinansatte 
i Norwegian ifølge Einan flyttet fra det 
norske selskapet til et nyopprettet selskap 
i Danmark.
– I forbindelse med at de ansatte ble  flyttet 
fra det norske selskapet ble de meldt ut 
av den norske folketrygd ordningen og 
forsøkt meldt inn i tilsvarende ordning i 
Danmark, noe som ble avvist fra danske 
sosialmyndigheter. Resultatet er fatalt: 
Dersom de ansatte får barn, mister jobben, 
blir syke eller dør, får de eller etterlatte 
ingenting, de står helt alene, sier Einan.

Tarifflukt
Forhandler i Parat, Thore Selstad 
Halvorsen, sier Norwegian har tatt ansvar 
og dekker midlertidig kostnadene den 
norske folketrygden, eller alternativt 
dansk sosialsikring, normalt ville gjort.
– Rent juridisk mener vi at danske 
myndigheter i dette tilfellet har plikt til 
å innlemme de danske ansatte i landets 
sosialsikringssystem lik NAV her i Norge, 
sier han.

Einan sier saken med de Norwegian-
ansatte ikke er unik.
– Vi mener prinsipielt at ansatte skal være 
omfattet av det sosiale sikringssystem, lover 
og regler som gjelder der man er stasjonert 
og der selskapet har base. Et godt eksempel 
på dette er Parats engasjement mot Ryanair 
i Alessandra Cocca-saken. Problemet i 

Danmark er imidlertid at selskapet raskt 
flyttet de ansatte for å slippe unna tariff-
avtale, og resultatet ser vi nå. Det finnes 
overgangsordninger der de ansatte i en 
periode kunne tilhørt norsk folketrygd, 
men ved å foreta denne raske forflytnin-
gen, og uten avklaring med statlige myn-
digheter, er de ansatte blitt satt i en svært 
vanskelig situasjon, sier Parats nestleder.  

Norske og danske myndigheter
Einan etterlyser større vilje til ansvar og 
misliker at selskapene forsøker å unndra 
seg norske lover og regler ved å opprette 
papirselskaper i andre land.
– Vi har ingen problemer med at selska-
pet oppretter baser, men selskaper uten 
reelt innhold og drift, der alt styres som 
før fra Norge og det er de samme perso-
nene som er oppført med ulike stil-
linger i flere selskaper og i flere 
ulike land, er problematisk. 
De ansatte må kunne for-
vente at et selskap har en 
lokal ledelse som kjen-
ner landets lover og 
regler og som kan 
ivareta de ansattes 
grunnleggende 
behov og inter-
esser, sier han.

Parat har sendt 
flere hen-
vendelser til 
arbeids minister 
Robert 

Eriksson som har ansvaret for folketrygd-
spørsmål i Norge, i tillegg til ministeriet 
for barn, likestilling, integrering og sosiale 
forhold i Danmark, Manu Sareen.
– Selv etter purringer og alvorlighets-
graden i denne saken er det kun Sareen 
som har svart oss. I tillegg til sosial-
ministeren er den danske transport-
ministeren også involvert i saken der de 
har kommet med en redegjørelse om 
sosial dumping innen luftfarten. Det 
foreligger imidlertid ikke noen avgjørelse 
i saken og danskene venter på en 
vurdering fra EU, sier Einan.

Norwegian har fått anledning til å gi en 
kommentar til saken, men har ikke svart 
før deadline.

SOSIAL SIKRING

Regelshopping og 
sosial dumping
Bedrifters ønske om å konkurrere internasjonalt utfordrer synet på samfunnsansvar og etikk. 

Nestleder i Parat, Vegard Einan, mener det er uakseptabelt at Norwegian-ansatte som flyttes 

til nyopprettede selskaper i andre land opplever å miste all form for sosial sikring.

Av: Trygve Bergsland

Foto: N
orw

egian
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Psykososiale problemer og jobb
Arbeid er en viktig del av vår identitet, men psykososiale problemer topper statistikken og er den 

største helserisikoen i arbeidslivet. Helsevesenet og NAV jobber aktivt med å finne metoder for å 

få flest mulig tilbake i jobb så raskt som mulig.

Tekst: Caroline M. Svendsen, foto: Anette Andresen

Prinsippet om «place and train», altså at man skal få personer 
som sliter ut i arbeid med en gang og heller gi dem den støtten 
og eventuelt opptreningen de trenger på arbeidsplassen, er nå i 
ferd med å bre om seg. I mange år har tankegangen i NAV og 
blant de som jobber med personer med tunge psykiske lidelser 
vært at de må klargjøres for jobb, og at eventuell trening og 
bistand må skje før de starter i et arbeidsforhold. Nå er dette 
prinsippet i ferd med å snus på hodet, og både brukerne og 
hjelpeapparatet begynner å oppnå gode resultater ved å ta denne 
metodikken i bruk. 

Konferansen «Ung identitet uten arbeid» rettet seg mot alle 
som jobber med utsatt ungdom, og ellers voksne som sliter 

psykisk. I 2013 var det 40 000 med nedsatt arbeidsevne hos 
NAV. Mange av disse hadde behov for kvalifiserende tiltak og 
kunnskapsutvikling for å komme i jobb.

Systematisk jobbing
– Når man spør hvilken jobb han eller hun ønsker seg til, har man 
ofte bedre effekt, forklarer Siri Bjaarstad, faglig leder i NAPHA, 
som er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid som 
jobber med å sette brukeren i sentrum og konsentrerer seg om 
arbeidsevne og ikke sykdommen eller eventuelle begrensninger.

Det er ifølge Bjaarstad dokumentert gode resultater av slikt 
systematisk arbeid for å hjelpe mennesker med alvorlige psykiske 

JOBBNÆRVÆR

Professor Arnstein Mykletun spør om vi rekrutterer til trygdekarrierer og påpeker at Norge har den høyeste sykemeldingsraten i verden.
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lidelser tilbake i jobb, og metoden prøves nå ut i åtte kommuner 
og skal forskes videre på.
– Vi ser at flere og flere land nå innfører individuell jobbstøtte, 
kjent som IPS (individual placement and support). Da legges det 
vekt på å hjelpe til med å skaffe den jobben som arbeidssøkeren 
faktisk ønsker, og at det er i et ordentlig arbeidsmiljø, sier hun. 
En annen viktig metode som vi i økende grad jobber etter er det 
såkalte Recovery-perspektivet som vokste frem på 1980-tallet 
der man begynte å vektlegge andre ting i brukerens liv enn 
symptomer og sykdom.

Denne tankegangen rimer godt med funnene til professor 
Arnstein Mykletun, seniorforsker ved Nasjonalt folkehelse-
institutt. Han spør på generelt grunnlag hvilke symptomer som 
egentlig er uforenlige med arbeid.
– Jeg tror vi har gitt arbeidsmiljøet et ufortjent dårlig rykte. 
Det å få folk ut i jobb er best for de fleste, sier han. 

Samtidig viser Mykletuns forskning at det er et stort antall 
uføretrygdede og mennesker på tilsvarende ytelser, mens det er 
relativt få arbeidsledige i Norge. Mykletun kommer samtidig 
med et spark til attføringsbransjen og undrer på om det er nok 
ydmykhet for om tiltakene som tilbys mennesker som sliter med 
psykiske lidelser er effektive eller skadelige.

Hjelp til mestring
Mye tyder på at det er en økende grad av ydmykhet, og det 
er flere tiltak og flere pilotprosjekter i gang i hele landet der 
man konsentrerer seg om hvordan man skal hjelpe mennesker, 
ofte de som er unge, tilbake i et ordinært arbeidsliv. Ta for 
eksempel prosjektet «Jobbmestrende Oppfølging» (JMO). 
Dette er et samarbeid mellom NAV, arbeidsmarkedsbedrifter, 
kommunene og spesialisthelsetjenesten. 80 prosent 
av mennesker med psykoselidelser har kommet i jobb 
gjennom prosjektet.
– Vi hjelper folk med psykoselidelser ut i arbeid og med 
å beholde jobben. Det gjør vi blant annet ved å undervise 
samarbeidspartnere og kollegaer til disse menneskene om hva 
sykdommen er, sier prosjektleder Stig Evensen. 

Dessuten er varig støtte og oppfølging viktig. «Mange mennesker 
med schizofrenidiagnose kan oppnå ordinært arbeid, full eller deltid, 
når de får tett, individuelt tilrettelagt oppfølging kombinert med 
kognitiv atferdsterapi eller kognitiv trening, og når NAV, helse og 
arbeidsmarkedsbedrift/arbeidsgiver samarbeider,» heter det i en 
evaluering av prosjektet gjort av Sintef i 2013.

Jobb på resept
Et annet tiltak er Jobbresept. Det er et tilbud til unge voksne 

Faglig rådgiver Siri Bjaastad i NAPHA mener det er avgjørende å legge vekt 
på å høre på brukerens ønsker om jobb. I tillegg er det viktig med 
individuell oppfølging.

Prosjektleder Stig Evensen 
hjelper folk med psykoseledelser 
å mestre arbeidslivet. Mye 
handler om tett oppfølging, 
både i og utenfor jobb.

Klinisk sosionom Irene Grini har fokus på unge som 
sliter. Hovedmålet er å få unge mellom 16 og 30 år 
ut i ordinære jobber. Så langt er resultatene gode.
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Hva er de beste løsningene for å få unge med psykiske lidelser i jobb?

Anne Marie Svendsen
Vesterålen Vekst, APSleder 

(arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

Det økte fokuset på å få folk ut i 
praksis og vektleggingen på å gi dem 
den støtten og eventuelt opptreningen 
de trenger på arbeidsplassen, er noe 
jeg vil ta med tilbake i hverdagen. 

Utfordringen vi ser er at næringslivet må være villige til å ha 
folk i praksis. Det kan være vanskelig på en liten plass der det 
jo er færre bedrifter. For at en slik praksisplass skal fungere 
for begge parter, avhenger det av at vi har tid til oppfølging 
av både arbeidsstedet og den som er i praksis.

Monica Volden Sivertsen
Fagansvarlig, Durapart attføringsbedrift 

i Arendal

– Det viktigste jeg sitter igjen med er at 
ingen er enten frisk eller syk og at arbeid 
er bra med riktig tilrettelegging. Det er 
veldig viktig at de som skal ut i arbeid får 
oppfølging, og at vi må være kjappe leve-

randører av arbeidsplasser. Helse og arbeid henger sammen.

Gunnar Endestad
Regionkoordinator, oppfølgingstjenesten for 

videregående skoler i Troms fylkeskommune.

– Jeg var ikke klar over hvor stort 
satsningsområde «jobb først» var. 
Jeg syns også at det har vært veldig 
interessant å høre om erfaringene til 
de psykisk syke ungdommene som 

har deltatt på konferansen. Det høres ut som mange har 
oppnådd mange gode resultater når det gjelder å få denne 
gruppen ungdom i jobb. Samtidig vet jeg hvor krevende det 
er å følge opp denne gruppen. Det jeg tar med meg, er at vi 
kanskje må bruke ressursene på en annen måte.

Ola Vigdal
Rådgiver, videregående oppfølgingstjenester 

i Hitra

– Jeg syns det var interessant å høre om 
de ulike måtene å få ungdom i arbeid 
på. Det har vært veldig bra å snakke 
med kolleger som jobber med det 
samme. Det som virker klart, er at vi må 

ha mer kunnskap om angst og depresjon.

som sliter psykisk eller har hatt vanskeligheter i arbeidet, og er et 
samarbeid mellom NAV og sykehuset i Stavanger.

Hovedmålet er å hjelpe deltakerne til reell arbeidserfaring og 
ansettelse i ordinære bedrifter, basert på individuell tilrette-
legging og egne ønsker. Sekundært er målet å gi økt kunnskap 
om og toleranse for psykiske lidelser i samfunnet. I Jobbresept er 
altså arbeid integrert som en del av behandlingen og målgruppen 
er unge voksne mellom 16 og 30 år, og det er behandlerne som 
henviser til Jobbresept. Også her står IPS og recovery-metodene 
sentralt, og deltagerne i Jobbresept får jevnlig oppfølging både 
i søkeprosessen og ute i jobb. Resultatene er foreløpig gode: 
av 500 deltakere totalt, er cirka 45 prosent tilbake i arbeid 
eller utdanning.

Tett oppfølging virker
Petter Nilsen er selv en av de som har hatt psykiske 
vanskeligheter og fikk diagnosen paranoid schizofreni i 2008. Da 
han etter hvert ønsket seg tilbake til arbeidslivet, fikk han tett 
oppfølging på en arbeidsmarkedsbedrift i Oslo. 

Nilsen begynte å jobbe i en omsorgsbolig og hadde jobbeveileder 
gjennom attførings- og kompetansebedriften Sens.
– Jeg merket selv hvordan det har innvirkning på den psykiske 
helsen å ha en jobb, sier Nilsen.

Han forteller at i dag virker det som at også psykiatrien legger 
stor vekt på viktigheten av å ha en jobb. Nilsen forteller at han 
har fått god hjelp av NAV.
– Før fikk jeg mer følelsen av at NAV og behandlingsapparatet 
var separat, men nå virker det som de samarbeider bedre. Helse 
og NAV har blitt mer integrert, sier han.

Nå driver Nilsen, som egentlig er utdannet grafisk designer, sitt 
eget enkeltpersonforetak. Han reiser rundt og holder foredrag 
og har allerede gitt ut bok om sine egne erfaringer om et liv med 
psykiske lidelser.
– Det går bra nå, det har mye å si hva du jobber med, sier han.

JOBBNÆRVÆR

Petter Nilsen har gitt ut bok om sine egne 
erfaringer og et liv med psykiske lidelser.
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Nye besøks og 
postadresser:
Parat i Bergen
Strandgaten 1
5013 Bergen
Postadressen er lik besøksadressen. 
Epost: vest@parat.com 

Parat i Trondheim
Kjøpmannsgata 25
7011 Trondheim
Postadressen er lik besøksadressen. 
Epost: midt@parat.com 

Parat i Tromsø
Mackkvartalet øst 
Storgata 5–13 
9008 Tromsø
Postadressen er Parat region nord, 
postboks 1288, 9263 Tromsø. 
Epost: nord@parat.com 

Regionkontorer 
på flyttefot
Parats regionkontor i Bergen er på plass i splitter nye 

lokaler. Det samme er kontoret i Trondheim, og tidlig 

i 2015 vil også kontoret i Tromsø få ny adresse i byen. 

Leder for Parats regionavdeling, Kåre Kvalvåg, sier de 

nå kan gi medlemmene et bedre tilbud.

Av: Vetle Daler

I november flyttet Parats Bergen-kontor inn 
i nyoppussede lokaler ved Torgallmenningen. 
De fire Parat-ansatte i Bergen er på plass på 
hvert sitt romslige kontor, og lokalene inne-
holder dessuten to møterom.
– Med denne opp-
graderingen kan vi 
gjøre en enda bedre 
jobb for medlem-
mene. Blant annet 
blir det enklere for 
ulike medlems-
grupper å låne møte-
lokaler hos Parat 
i vestlandshoved-
staden. Det var på 
høy tid at vi fikk 
dette på plass, de gamle 
lokalene våre var utdaterte, trange og lite 
hensiktsmessige, sier Kvalvåg.

Rådgiver i Trondheim, Bente Hermanstad, 
sier de har flyttet til tredje etasje i 
Kjøpmanns gata 25, samme bygg som 
Peppes Pizza.
– I de nye lokalene har vi et stort 

møterom som kan lånes ut til ulike 
medlemsmøter. Dersom vi har behov 
for mer plass, har Peppes et møterom 
som kan leies i tillegg. Vi har også satt 

av et kontor tillitsvalgte kan 
benytte der de kan koble 
seg på nett og få tilgang til 
skriver, sier Hermanstad.

Mona Pedersen er 
rådgiver på Tromsø-
kontoret og hun er også 

på flyttefot.
– Tidlig i 2015 
flytter vi inn i nye 
lokaler i Mack-
kvartalet, nærmere 

bestemt Storgata 
5–13, der vi får mye 

bedre møteromsfasiliteter slik at vi kan 
arrangere lunsjmøter med tillitsvalgte og 
ulike grupper i Parat. De nye lokalene 
vil bli en møteplass for medlemmer og 
tillitsvalgte. Vi har også trådløst nett 
og rom for at tillitsvalgte kan komme 
innom og jobbe fra vårt kontor om det er 

ønskelig, sier Pedersen, som legger til at 
de i slutten av januar vil arrangere åpen 
dag for medlemmer i Tromsø-området.

AKTUELT

Rådgiver i Parat Erling Pedersen og 
leder for regionavdelingene, Kåre 
Kvalvåg, åpner nye dører i Bergen. 
Foto: Vetle Daler.
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ARBEIDSPLASSEN

Administrerende direktør i 
Statens pensjonskasse, 
Finn Melbø og Parat-
tillitsvalgt Bente Moen i 
det gamle og ærverdige 
styrerommet til Statens 
Pensjonskasse.
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Statens pensjonskasse
384 ansatte i Statens pensjonskasse jobber med kompliserte pensjonsspørsmål, men også 

avansert IT-arkitektur, bankvirksomhet, forsikring og omfattende kursvirksomhet. I tillegg til 

ansatte i staten har de ansvar for statsforetak og alle våre folkevalgte.

Av: Trygve Bergsland

Bente Moen er tillitsvalgt for en stor 
gruppe Parat-medlemmer i Statens 
pensjonskasse, og til daglig jobber 
hun med å svare på spørsmål fra noen 
av de over én million medlemmene i 
pensjonskassen.
– Vi har ansvaret for over 1600 virksom-
heter, 1 022 000 medlemmer og forvalter 
416 milliarder kroner i pensjonsmidler. 
Statstilsatte er automatisk med-
lemmer hos oss, men virksom-
heter med tilknytning til staten, 
som statlige aksjeselskaper, kan 
være kunder hos oss og de ansatte 
får da de samme rettighetene som 
statsansatte. Blant annet tilbyr vi 
boliglån med en rente som ligger 
under 2,5 prosent, reklamerer 
Moen.

IT-arkitekt og drift
Harald Aanderaa jobber med IT-arkitektur 
og er dermed en av dem som skal få alle 
elementer i et IT-prosjekt til å henge 
sammen og fungere som forutsatt, der 
teknikken kanskje ikke er det viktigste, 
men funksjon, mennesker og prosess.

– Vi er bindeledd mellom IT og marked. 
Det største prosjektet vårt har vært noe vi 
kaller «Perform», et IT-system som hånd-
terer pensjonsreformen som ble vedtatt 
av Stortinget i 2005. Vårt arbeid startet 
i 2008 med et budsjett på én milliard 
kroner. 75 egne IT-folk sammen med 100 
konsulenter leverte prosjektet ferdig og på 
budsjett 1. januar 2011, sier Aanderaa.

Han sier prosjektet egentlig ble levert 
noen måneder før, men det skulle tas i 
bruk fra 1. januar 2011 og det var mange 
som skulle læres opp.
– Det ble gjennomført 3370 kurstimer 
og produsert 35 000 sider med 

opplæringsmateriell for bruk på 
ulike måter. Nå har vi jobbet med ny 
uførereform, et mye mindre prosjekt, 
men allikevel et prosjekt som har tatt to 
år og med et budsjett på mellom 50 og 
70 millioner kroner, sier Aanderaa, som 
ikke forventer å bli arbeidsløs med det 
første, da staten står foran flere store 
IT-prosjekter i tiden fremover.

Geir Magne Torpen og Espen 
Gilbø jobber også med IT, men 
har mer operatør- og driftsansvar. 
– Vi drifter omtrent 200 
servere basert på både Linux 
og Windows, alt plassert her 
i bygget. Det er den enkelte 
arbeidsgiver som rapporterer 
lønnsdata direkte inn i vårt 
system og vi utveksler aktuell 
informasjon med NAV, KLP og 

Folkeregisteret. Medlemmer kan også 
logge seg inn gjennom «Min side» og få 
tilgang til opplysninger om pensjons-
beregninger, status på boliglån og det er 
mulig å søke om uførepensjon eller AFP, 
sier Gilbø.

besøk i

Det innrammede bildet du ser på side 30 er av Oscar Schjøll som var 
den første lederen for «Den norske enkekasse og Statens pensjonskasse» 
i 1904.
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Torpen forteller at de den siste tiden har 
gjort klar beregningene på uførepensjon.
– Alle medlemmene som berøres av denne 
pensjonsreformen får brev om hvordan 
dette påvirker den enkelte, og vi har de 
siste ukene sendt ut omtrent 8000 brev i 
uken, i tillegg til de nær 3000 brevene vi 
normalt sender ut med ulik informasjon, 
sier han.

Administrerende direktør i Statens 
pensjonskasse, Finn Melbø, er opptatt 
av mer selvbetjening og at den enkelte 
skal kunne finne mest mulig relevant 
informasjon om seg selv på nett.
– Vi ønsker fortløpende å bygge ut flere 
selvbetjeningsløsninger på web. Det er 
flere pensjonsspørsmål den enkelte selv 
må ta stilling til, og i dag er det mulig å 
søke om uførepensjon og AFP på nett, 
men ikke pensjon for de som er født etter 
1953 siden regelverket her ikke er fastsatt, 
men det vil komme, sier Melbø.

Uførepensjon
Nye regler for uførepensjon gjelder 

fra januar 2015 og ny uførepensjon er 
et tillegg til uføretrygd eller arbeids-
avklaringspenger fra folketrygden og 
skal være enklere å forstå, både for 
arbeidsgivere og ansatte.
– Reformen berører alle som har uføre-
pensjon i dag, både i folketrygden, 
offentlig og privat sektor. I Statens 
pensjonskasse er omtrent 47 000 personer 
berørt. I tillegg vil alle som søker om 
uføretrygd eller uførepensjon etter 
årsskiftet få beregnet ytelsen etter nytt 
regelverk, sier Melbø.

Et viktig mål med reformen er at det 
nye regelverket skal gjøre det lettere for 
uførepensjonister å bruke restarbeids-
evnen de måtte ha.
– Det nye regelverket gjør det lettere å 
kombinere pensjon og inntekt. Selve 
uføre pensjonen kan bli redusert når 
inntekten øker, men dersom uførepen-
sjonisten ikke lenger makter å jobbe, vil 
man igjen få utbetalt full uførepensjon 
lik uføre graden som først ble fastsatt, 
sier Melbø.

Pensjonsreformen
Solveig Berg jobber med pensjon og gjør 
beregninger på samtlige medlemmer som 
skal gå av, dør, etterlatte og barn.
– Vi foretar individuelle beregninger av 
samtlige pensjoner hvert år før vi sender 
informasjon til NAV som står for selve 
utbetalingen, sier Berg.

Alle medlemmer betaler ifølge Berg to 
prosent av lønnen hver måned, og for 
hver innbetalte krone betaler i tillegg 
arbeidsgiver mellom fem og seks kroner 
som avsettes til fremtidig pensjon.
– Vi betalte ut 22,8 milliarder kroner 
i pensjon i 2011, pensjonspenger som 
kommer i tillegg til folketrygd, sier hun.

Melbø mener allikevel vi trenger en bedre 
pensjonsordning i staten som støtter 
arbeidslinja og gjør det lønnsomt å stå 
lenger i jobb.
– I dag er opptjeningstiden 30 år og 
statsansatte har ingen incitament for 
å jobbe utover denne tiden før de går 
av med pensjon. Samtidig må det for 

Harald Aanderaa, Geir Magne Torpen og Espen Gilbø jobber med IT-arkitektur, utvikling og drift i Statens pensjonskasse.

ARBEIDSPLASSEN
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lavtlønnede være en reell pensjons-
utbetaling fra Statens pensjonskasse 
utover hva man for øvrig mottar fra 
folketrygden. Slik utviklingen er i 
dag, risikerer vi å kun bli et system for 
høytlønnede med inntekter over 600 000 
kroner, sier direktøren.

Kapitalforvaltning og forsikring
Melbø sier Statens pensjonskasse har 
ansvaret for skadeutbetalinger og 
forsikringssaker som dekker omtrent 
100 000 brukere.
– En stor gruppe er personer som har 
gjort en krigsinnsats for Norge utenfor 
landets grenser. For mange veteraner blir 
aldri oppdraget sluttført, fordi psykiske 
traumer eller fysiske skader følger dem 
lenge etter at de deltok i feltoperasjoner, 
sier han.

Statens pensjonskasse har også ansvaret 
for pensjonsordningen til ansatte i landets 
apoteker, der også de privatansatte er 
omfattet av ordningen. Fondet er på 
omtrent 6,6 milliarder kroner.

Boliglån
Melbø forteller at det i dag er 75 000 
medlemmer som har boliglån i Statens 
pensjonskasse og at det er mulig å 
søke om lån på inntil 1,7 millioner 
kroner, eller 3,4 millioner hvis det er to 
medlemmer i husstanden.
– Vi ligger i snitt ett prosentpoeng under 
markedsrenten, og vår rente er i dag 
2,472 prosent. Med en nedbetalingstid 
på opptil 30 år og mulig avdragsfrihet på 
fem år, er dette attraktivt, noe det samlete 
utlånet på 83,5 milliarder er et godt bevis 
på, sier han.

Kursvirksomhet
Statens pensjonskasse tilbyr kurs og 
seminarer for nyansatte, arbeidsgivere og 
arbeidstakere som nærmer seg pensjons-
alder. Hilde Sandberg holder kurs ute i 
bedriftene der hun ofte har med seg lege 
og jurist på seniorkurs der de tar for seg 
jus, helse og økonomi.
– Vår avdeling har holdt omtrent 300 
kurs hittil i år. I tillegg til en generell 
gjennomgang av rettigheter, setter vi 

av tid til individuelle samtaler. Hvert 
medlem får omtrent 30 minutter, der 
jeg har gjort klar beregningene for den 
enkelte på forhånd og kan svare konkret 
på de aller fleste aktuelle spørsmål, men 
eventuelle skattespørsmål henvises videre 
til skatteetaten, sier hun.

Andre kursavdelinger gir ifølge 
Sandberg nyansatte kurs og innføring 
i pensjons ordningen og de statlige 
forsikringsordningene.
– Administrativt ansatte får kurs i hvor-
dan de skal rapportere lønns- og stillings-
data og vilkårene for medlemskap. Ledere 
og ansatte som jobber med virksomhetens 
økonomi får kurs i beregning av pensjons-
premie, regnskapsføring og budsjettering 
av forsikringskostnader, sier Sandberg.

Statens pensjonskasse i tall
•  1 022 000 medlemmer fordelt på 1 600 

virksomheter har opptjent pensjonsrettigheter på 
432 milliarder kroner.

•  310 000 av 1 022 000 medlemmene er helt eller 
delvis yrkesaktive.

• Omtrent 152 000 får alderspensjon.
• Omtrent 11 600 får AFP.
• Omtrent 58 700 får uførepensjon.
•  Omtrent 47 500 får ektefellepensjon.
• Omtrent 2 200 får barnepensjon.

Solveig Berg jobber med å beregne hvor høy pensjon den enkelte skal ha. Hilde Sandberg holder pensjonskurs ute i bedriftene.
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SPØRSMÅL OG SVAR

Har du spørsmål til juristene eller til forhandlingsavdelingen, kan du sende spørsmålene til 

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

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

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

Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat

Guro Løkken Bærø 
Advokat

Antall seniordager
Jeg jobber i staten og er over 62 år. Hos 
oss får man ta ut åtte seniordager i året 
etter avtale med arbeidsgiver. Dette synes 
jeg er veldig rart, ettersom jeg har en 
venninne som også jobber i staten og som 
har 14 seniordager i året. Dette kan vel 
ikke være riktig?

Anne

Svar:
Ifølge hovedtariffavtalen i staten har 
arbeidstakere over 62 år åtte dager 
tjenestefri med lønn per år fra det 
kalenderåret man fyller 62 år. I tillegg 
kan de lokale partene (arbeidsgiver og 

de tillitsvalgte) inngå avtale om inntil 
seks ekstra dager fri med lønn per år. Til 
sammen kan man dermed få inntil 14 
seniordager i året fra man fyller 62 år. 
Dagene kan etter avtale med arbeidsgiver 
enten tas ut som hele dager eller redusert 
arbeidstid. Alternativt kan det godtgjøres 
med lønn istedenfor fri. Dagene kan ikke 
overføres til året etter.

Victoria 

Syk i ferien
Jeg ble syk i fire dager i høstferien, og 
lurer på om jeg har krav på å få disse 
feriedagene på nytt? En kollega av meg 
sier at jeg må ha vært sykemeldt i minst 

seks dager for å få utsatt ferien, er det 
riktig? Alternativt lurer jeg på om jeg kan 
ta ut disse feriedagene i form av lønn i 
desember hvis jeg ikke rekker å ta ferie?

Svar:
Det er innført viktige endringer i ferieloven 
fra juni i år, og disse endringene berører 
dine spørsmål. Reglene er slik at en 
arbeidstaker som blir helt arbeidsufør på 
grunn av sykdom før ferien, kan kreve at 
ferien utsettes til senere i ferieåret. 

Dersom man blir syk i løpet av ferien, var 
det tidligere slik at arbeidsuførheten måtte ha 
vart i minst seks dager. Kravet om seks dager 
er nå opphevet og arbeidstaker kan allerede 

Odd Jenvin
Forhandler

Katrine Andresen Roald
Advokat

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.

Advokat

Thore Eithun Helland 
Advokat

Victoria Krefting
Advokatfullmektig
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fra første fraværsdag kreve et tilsvarende 
antall virkedager utsatt til senere i året. Det 
er en forutsetning at uførheten dokumenteres 
ved legeerklæring uten ubegrunnet opphold 
etter at arbeidet er gjenopptatt.

Når det gjelder ditt spørsmål om å få ta 
ut feriedagene i form av lønn eller ferie-
penger ved årets slutt for ferie som ikke er 
avviklet, så er dette ikke lenger tillatt. Ved 
lovendringen i juni ble det bestemt at all 
ferie som ikke er benyttet ved ferieårets slutt, 
skal overføres til neste år.

Anders 

Problemer med utleie
Jeg har i nesten to år leid ut sokkel-
leiligheten min til en mann som ikke 
jobber og bare ligger på sofaen og ser på 
fjernsyn og røyker. Nå orker jeg ikke å ha 
ham i huset lenger, og siden han ikke har 
betalt husleie på fire måneder, tenker jeg 
å gå direkte til namsmannen for å få ham 
kastet ut. Er det så enkelt, eller er det noe 
i regelverket som hindrer meg?

Vebjørn

Svar:
Dersom du skal få namsmannen til å kaste 
ut leieboeren din, må du ha et alminnelig 
eller et særlig tvangsgrunnlag. Et alminnelig 
tvangsgrunnlag vil være en rettskraftig dom 
i forliksrådet eller i tingretten, som sier 
at oppsigelsen eller hevingen av avtalen 
er gyldig, eller at du har fått det samme 
stadfestet i et vedtak av Husleietvistutvalget. 

Et særlig tvangsgrunnlag vil blant annet 
være det som kalles for en utkastelsesklausul. 
Nå vet ikke jeg om du har fått med en slik 
klausul i husleieavtalen, men om du har 
brukt en standardavtale, har du trolig det. 
Dersom det står i husleieavtalen at utkastelse 
kan skje om leieren ikke betaler husleie, vil 
utleieren ha et særlig tvangsgrunnlag. Det vil 
si at du kan gå direkte til namsmannen for 
å kreve utkastelse om leieren ikke har betalt, 
men du må ha gitt leieren skriftlig varsel om 
det på forhånd og med en frist på to uker.

Thore

Tapt rett til ferie
Jeg har vært syk i sommerferien, og har nå 
bedt om å få overføre den ferien jeg skulle 
hatt når jeg var syk. Arbeidsgiver sier jeg 
ikke får overføre denne ferien, fordi den 
er brukt opp. Kan dette stemme?

Caroline

Svar: 
Dersom du vil ha igjen ferie etter at du har 
vært syk, må du uten ugrunnet opphold 
levere sykemelding og fremsette krav om 
overført ferie. Forutsatt at dette blir gjort, 
vil du ha krav på ferie det antall dager du 
var sykemeldt.
Kravet til ugrunnet opphold tolkes ikke 
strengt, men dersom du var syk i sommer, og 
ikke har levert sykemelding og krevd denne 
ferien utsatt nå flere måneder i ettertid, har 
arbeidsgiver rett i at du ikke har krav på 
denne ferien.

Katrine 

Fri julaften eller nyttårsaften
Jeg lurer på dette med jobbing i julen. Jeg 
har familien min langt unna og ønsker å 
reise dit når jeg har fri. Er det sånn at jeg 
har krav på fri nyttårsaften om jeg jobber 
julaften, og motsatt?

Svar: 
Julaften og nyttårsaften er vanlige arbeids-
dager og regnes ikke som helligdager etter 
«Lov om helligdager og helligdagsfred». Faller 
julaften og nyttårsaften på dager du vanlig-
vis skulle ha jobbet, må du også jobbe disse 
dagene. I år er julaften på en onsdag. Således 
er det vanlige arbeidsdager frem til og med 
onsdag. Torsdag og fredag er 1. og 2. juledag 
og anses som helligdager. Mandag, tirsdag og 
onsdag i romjulen er vanlige arbeidsdager. På 
noen arbeidsplasser har man imidlertid egne 
avtaler om arbeid i julen.

Du kan også ta opp problemstillingen 
med sjefen din direkte om det ikke finnes 
retningslinjer. I bransjer med stor etterspørsel 
i julen, for eksempel i handelsnæringen, er 
det nok likevel vanskelig å få fri.

Guro 

Kollegers lønnsbetingelser
Jeg er tillitsvalgt i en statlig etat. Vi er nå 
midt i lokale lønnsforhandlinger, og i den 
forbindelse er det enkelte av våre medlem-
mer som ønsker å vite lønnstrinnet til sine 
kollegaer før de skriver sine egne krav. 
Jeg har som tillitsvalgt fått innsyn i lønn 
til alle ansatte i etaten. Kan jeg videre-
formidle dette til våre medlemmer?

Svar:
Etter personopplysningsloven er 
lønnsopplysninger personopplysninger som 
ikke kan utleveres uten hjemmel som blant 
annet består av skriftlig samtykke. Som 
medlem av en tjenestemannsorganisasjon 
anses det som et samtykke til utlevering av 
lønnsopplysninger til egen fagorganisasjon 
for bruk i lønnsforhandlinger. Arbeidsgiver 
kan derfor utlevere lønnsopplysninger om 
den enkelte til tjenestemannsorganisasjonen.

Etter offentlighetsloven kan hvem som 
helst begjære innsyn i dokumenter der 
lønnsopplysninger for enkeltpersoner 
framgår, men en slik begjæring skal rettes til 
arbeidsgiver og ikke til tillitsvalgt. 

Når et medlem ber om å få 
lønnsinformasjon som du har mottatt i 
egenskap av å være tillitsvalgt, kan du 
ikke videreformidle dette. Som tillitsvalgt 
skal denne informasjonen behandles 
konfidensielt. Vedkommende som ønsker 
informasjonen må rette henvendelsen til 
arbeidsgiver, som så må vurdere den mot 
offentlighetsloven.

Odd
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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 5/2014»

Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 1. februar 2015.

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 – 2014 var: «MULIG FUSJON MELLOM PARAT OG NEGOTIA»
De tre heldige vinnerne er: INGVARD ØSTERHUS, Evje, ASTRID B. STØDLE MELAND, Haugesund og ARNE RIBE, Grimstad.

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

SUDOKU: 

Lett Middels Ekspert

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

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

ANAGRAMKRYSS:

Parats treningsside med hjernetrim
Sender du oss løsningen på alle oppgavene på denne siden, er du med 
i trekningen av en Parat-trillekoffert.
Frist for å sende inn løsningen er 1. februar 2015.
Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen til redaksjonen, 
enten på e-post til trygve.bergsland@parat.com, eller ordinær post til: 
Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Husk å merke e-posten/
konvolutten «Hjernetrim 5/2014».
Vinneren av hjernetrim i 4/2014 er Kari Nordland, Trysil.

ALDA
BARDOT
BARKIN
BERGEN
BOGART
BOYLE
BRANDO
BRONSON
COOPER
CRABBE
FORSYTH
FOSTER
GABLE
GARBO
GARDNER

GARLAND
GIBSON
GRANT
HOFFMAN
HOLLIDAY
HOPKINS
HOWARD
LADD
LANGE
LESLEY
MONROE
PACINO
ROBERTS
SCOTT
SEGAL

SHEEN
STALLONE
STANLEY
STOLZ
TAYLOR
TEMPLE
THOMAS
WINDSOR
WINGER
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Kurskalender 
I denne utgaven av bladet finner du oversikt over 
Parat-kurs og aktiviteter for første kvartal 2015. I første 
utgave av bladet 2015 vil du få med en komplett kurs- 
og aktivitetsoversikt for hele året.

Parat i EFTAdomstolen
Advokat i Parat, Christen Horn Johannessen, har ført en sak 
i EFTA-domstolen sammen med LO-advokat Nina Kroken i 
et spørsmål som gjelder hvilken plikt 

ny arbeidsgiver har for å videreføre 
innholdet i inngåtte tariffavtaler ved 
virksomhetsoverdragelse. Domstolen 
skal svare på et tolkningsspørsmål fra 
lagmannsretten om hvordan reglene 
om virksomhetsoverdragelse etter 
EU-reglene skal forstås.

EFTA-domstolen har samme 
funksjon som EU-domstolen, men 
tar avgjørelser for Norge, Island og 
Liechtenstein.

Saker som føres for retten er søksmål 
fra EFTAs overvåkningsorgan ESA 
i saker som manglende eller gal 
gjennomføring av EØS-regler i 
nasjonal rett. Land, personer og 
foretak kan reise søksmål mot ESA 
dersom de mener et tidligere vedtak 
er feil, og det er mulig å be EFTA-
domstolen tolke en bestemmelse 
knyttet til EØS-avtalen.

Kontingent 2015
Kontingenten er som tidligere 1,2 prosent. Maksimalsatsen i 2014 er 
433 kroner i måneden. For medlemmer i underorganisasjoner som 
Parat Media, Tannhelsesekretærenes Forbund, Farmasiforbundet 
og Parat Nav er kontingenten 1,4 prosent, maksimalt 507 kroner i 
måneden. 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 trekkes av lønn og faste tillegg, 
mens overtid ikke skal være med i trekk-
grunnlaget. Vi ber alle kontakte lønnings-
kontoret for å informere om de nye satsene.

Ny ansettelse i 
juridisk avdeling
Lene Liknes Hansen (27) er 
ansatt som advokatfullmektig i 
Parats juridisk avdeling og startet 
i sin nye jobb 24. november. 
Lene kommer fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiigs 
corporate-avdeling og mangler kun en halv rettssak før 
hun kan titulere seg som advokat.

I Simonsen Vogt Wiig har Lene jobbet med rådgivning 
innen konkurs, restrukturering og kontraktsrett i tillegg til 
selskaps- og organisasjonsrettslige problemstillinger.

Foto:Trygve Bergsland

Parat-advokat Christen Horn 
Johannessen og LO-advokat Nina 
Kroken i EFTA-domstolen.  
Foto: Marit Håvemoen
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Parats regions utvalg (RU)

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

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

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

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

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

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

Fusjonssamtalene videreføres
Både Parats hovedstyre og Negotias landsmøte har sagt 
ja til en intensjonsavtale om mulig fusjon. I praksis 
betyr dette at forhandlinger og tilpasninger fortsetter 
mot forbundenes landsmøter i 2015, som skal ta endelig 
stilling til spørsmålet.

Tidligere leder i Negotia Inger Lise Rasmussen og Parat 
leder Hans-Erik Skjæggerud jobber med å utrede fusjon 

mellom de to forbundene. Foto: Trygve Bergsland.
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Ikke la YS Innbo 
gå deg hus forbi

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

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

85 000
medlemmer har 
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