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Parat-bladet og miljøvern
Bladet du nå holder i hendene 

oppfyller kravene til å bære 

Svanemerket i tillegg til å merkes 

som en klimanøytral trykksak.

Miljø og klima er et aktuelt tema for 
mange, og Parat er som organisasjon 
godkjent som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn 
er et norsk, offentlig sertifi kat, gjennom 
en ordning som støttes og anbefales av 
Miljøverndepartementet. Parat har måttet 
lage en miljøanalyse og en handlingsplan 
for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. 
Miljøanalysen tar for seg internkontroll, 
HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp 
og materialbruk, avfalls og utslipps
håndtering, transport og klimaregnskap. 
Sertifi katet er gyldig i tre år før det igjen 
må fornyes.

Større virksomheter enn Parat med mer 
komplekse miljøutfordringer kan benytte 
ISO 14001sertifi sering eller EMAS (EUs 
miljøsertifi seringssystemregistrering). 
I forhold til enkeltprodukter som Parat
bladet er Svanen et tillegg til Miljøfyrtårn
merkingen. Det samme er rapportering av 
klimanøytral trykksak til Carbon Disclosure 
Project eller FNs Global Compact.

Klimanøytral trykksak skal være et 
kvalitets stempel som viser en helhetlig og 
transparent prosess for et klimanøytralisert 
produkt. Paratbladets nye trykkeri har 
utarbeidet klimahandlingsplan og har som 
målsetting å redusere sine klimagassutslipp 
med 25 prosent fra 2009nivå innen 2013. 
Resterende utslipp vil bli kompensert med 
kjøp og sletting av FNgodkjente klima
kvoter. Utslippsberegningene tar ikke bare 
hensyn til trykkeriets egne utslipp, men til 
hele produktets verdikjede. For å kunne 
kalle et produkt klima nøytralt, må det 
gjennom føres en CO

2
spesifi kk livsløps

vurdering og  kompenseres for det totale 
utslippet. De fl este produkter, som bladet 
du har mottatt, forurenser ikke mye i seg 
selv. Det er imidlertid fabrikkene som 
 produserer  bladet, lastebilene som frakter 
dem og forbrenningsanlegget for avfall som 
står for de største utslippene. For mer infor
masjon om prosessen knyttet til godkjen
ning anbefaler jeg å lese mer på CO2focus.
com eller lese FNs veileder for klimanøytra
litet «Kick the Habit – A UN guide to Cli
mate Neutrality». CO2focus anvender en 
metode for beregning av et produkts klima
gassutslipp fra vugge til grav.

Merkingen og jobben med dette bladet er 
et lite bidrag til bekjempelse av global 

oppvarming og en litt mer miljøvennlig 
hverdag. Jeg lover å holde et miljøfokus i 
hver utgave av bladet, og oppfordringen 
er at vi alle gir et lite miljøbidrag på de 
områdene der vi har mulighet. Det kan 
være alt fra å sortere vårt eget avfall, til å i 
større grad kjøre kollektivt, eller skru ned 
litt på energiforbruket – bevisste 
forbrukere tror jeg er den beste garantien 
for en grønnere fremtid. 

LEDER

   M
ILJØMERKET 

241                                    393

Trykksak

Dette produktet er trykket etter 
svært strenge miljøkrav og er 
svanemerket, CO

2
-nøytralt og 

100 prosent resirkulerbart.

Feil i Parat-bladet
AnneCarine Skarstad Hagen som er 
ansatt i Eidsivating lagmannsrett og 
Paratmedlem har gjort oss oppmerk
som på en feil i saken om Gate 
Gourmet i siste Paratbladet. Der 
lagmannsretten ble omtalt som «Øvre 
Romerike lagmannsrett», det er det 
ingen lagmannsrett som heter. Det 
riktige navnet på denne lagmanns
retten er Eidsivating lagmannsrett. 

08543_Parat_1_11.indd   2 21.02.11   16.21



Parat 2011 - 3  

innHOLD

Portrett av 
Berit Opedal 
Windheim
Berit har brukbar arbeids
kapasitet, altfor god hørsel 
og en del uvaner. Side 8

4 Småstoff   7 Forbundsleder   8 Portrett av Berit Opedal Windheim   12 Full seier mot Gate 

Gourmet   14 Tannhelsesekretærene vinner frem   17 Boikott er lovlig   18 Forpliktelser på 

arbeidsplassen   20 Aktive Parat   23 Konferanser og temadager   24 Sjefen kan lese 

e-posten din   27 Parat internasjonalt   28 Kompetent arbeidskraft   30 Parat i domstolene   

34 Spørsmål og svar til juristene   36 Kryssord   37 Fjellfoto   38 Parat informerer

Parat vant saken mot 
Gate Gourmet
Nå kan saken bli anket til Høyesterett og 
Parats egen advokat, Christen Horn 
Johannessen, er klar til å kjempe videre. 
Side 12

Boikott er lovlig 
tvangsmiddel
Boikott og sympatiaksjoner kan være 
aktuelle virkemidler for å oppnå 
tariffavtale. Side 17

Kompetent arbeidskraft
Antall unge som 
ikke fullfører 
videregående 
utdanning øker 
fortsatt. Side 28

Konferanser og 
temadager i 2011
Vær oppmerksom på ulike søknadsfrister 
for å delta på konferanser og temadager 
gjennom året. Side 23

Parat bemanner domstolene i Norge
I Borgarting lagdømme ligger Follo tingrett der nesten alle ansatte er medlemmer i 
Parat. Side 3033

Antall unge som 
ikke fullfører 
videregående 
utdanning øker 
fortsatt. Side 28

Sjefen kan lese 
e-posten din
Vær klar over at sjefen i visse tilfeller har 
rett til å lese eposten din. Side 24

08543_Parat_1_11.indd   3 21.02.11   16.21



4 - 2011 Parat 

SMÅSTOFF

Arbeidsrelatert sykefravær 
STAMI har undersøkt hvor stor andel av sykefraværet som kan relateres til 
arbeidet. En bedre oversikt over hvilke forhold som fører til sykefraværet vil 
kunne være viktig for å sette i verk effektive tiltak.

40 prosent av yrkesaktive med sammenhengende 
sykefravær på mer enn 14 dager det siste året, oppga 
at årsaken var helseproblemer som helt eller delvis 
skyldtes jobben. STAMI mener at det bør legges mer 
vekt på fore byggende tiltak for å redusere arbeids-
relatert sykdom og tilrettelegge arbeidet for personer 
med økt risiko for sykefravær, før de blir sykmeldt. 
Kilde: STAMI

Savner tilbakemeldinger 
En ny norsk undersøkelse, gjennomført av TNS Gallup, viser at 4 av 10 arbeidstakere 
savner tilbakemeldinger fra sine kollegaer. Hver fjerde arbeidstaker mener de har for få 
muligheter til å påvirke arbeidsmiljøet. 
– Arbeidsmiljøet er først og fremst leders ansvar. Men alle arbeidstakere må bli mer 
bevisst sitt ansvar og sine muligheter til å påvirke arbeidsmiljøet positivt. Å gi tilbakemel-
dinger, både faglig og sosialt, er viktig for et godt arbeidsmiljø, sier direktør Ingrid Finboe 
Svendsen i Arbeidstilsynet som nå gjennomfører en kampanje for gode kollegaer.

Oslofolk mener selv de er de beste kollegene, mens trøndere og nordlendinger gir seg 
selv dårligst karakter. Forskning viser at sosial støtte fra kolleger er en viktig buffer mot 
stress, sykdom og overbelastning. Tall fra SINTEF har vist at så mye som to tredjedeler 
av langtidssykefraværet helt eller delvis skyldes forhold på jobben, og stress er en viktig 
årsak til sykdom. En dansk studie viser at psykososiale faktorer forklarer 29 prosent av 
alt sykefravær.

Kilde: Arbeidstilsynet

Økende matbehov

FNs organisasjon 
for landbruk og 
mat, FAO, har 
beregnet at i løpet 
av 40 år vil verdens 
befolkning har pas-
sert ni milliarder. For 
at vi alle skal ha en sikker tilgang på mat 
må produksjonen økes med 70 prosent i 
forhold til i dag. Behovet for energi antas 
å øke enda mer i samme periode. 
Landbruks- og matminister Lars Peder 
Brekk ser derfor muligheter og utfordrin-
ger for norsk mat- og fôrproduksjon i et 
voksende og stadig mer krevende marked.

Kartlegger
overvåking

Statssekretær i Arbeidsdepartementet,  Jan-
Erik Støstad, forteller at regjeringen nå vil 
kartlegge omfanget av kontroll og over-
våking i arbeidslivet. Ny teknologi og et 
stadig svakere skille mellom jobb og fritid 
gir muligheter for å kontrollere de ansatte 
på en mer omfattende måte enn tidligere. 
– Regjeringen ønsker å få en oversikt over 
om problemer på dette området skyldes 
regelverket, eller om det er utslag av en 
ukultur i deler av arbeidslivet, sier Jan-
Erik Støstad.

Aktuelle offentlige tilsyn og partene i 
arbeidslivet vil bli bedt om komme med 
innspill i forhold til det praktiske 
omfanget av kontrolltiltak i arbeidslivet i 
dag, hvilke utviklingstrekk de ser for seg 
og tiltak de ser behov for. Kartleggingen 
skal være klar før sommeren.  

Kilde: Regjeringen
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Bærbar arbeidstid 
En av tre norske arbeidstakere blir 
ukentlig eller oftere kontaktet av 
jobben utenom arbeidstid. Det viser 
ferske tall SSB har presentert.

Eposten ligger på smart telefonen, 
hjemme kontoret blir med på ferie og du 
og jobben konkurrerer om å ha fl est mulig 
venner på Facebook og Twitter. Hvordan 
påvirker det oss når tiden for restitusjon 
havner i en gråsone mellom arbeidstid og 
fritid. Nå handler alt om å være online i 
følge Asbjørn Grimsmo ved 
Arbeidsforsknings instituttet som advarer 
mot at det grenseløse arbeidslivet kan 
komme til å få store helsemessige 
konsekvenser i fremtiden.

sMÅsTOFF

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

Jan Fougner
Omstilling og nedbemanning 
Jan Fougner har skrevet denne boken sammen med: 
Eli Aasheim, Camilla Schøyen Breibøl, Marit B. Frogner, 
Trond Erik Solheim, Tron Sundet og Johan Kr. Øydegard. 
I boken behandles blant annet styringsretten som grunnlag 
for å endre arbeidets innhold, bruk av arbeidskraft på annen 
måte enn ved ansettelse, virksomhetsoverdragelse, 
permittering, fremgangsmåten ved og vilkårene for 
nedbemanning, pensjon, trygd og sluttpakker og skatt. 
Omstillingsprosesser som ikke ivaretar den enkelte 
arbeidstaker på en forutsigbar, konsekvent og rettferdig måte, 
vil oftere mislykkes i følge forfatterne.
Forlag: Universitetsforlaget

Jan Erik Karlsen 
Metoder for HMS-regulering
Kravene til regulering av systematisk helse, miljø og 
sikkerhets arbeid i virksomheter er omfattende og ufravikelige. 
Forbedringer innen bredden av HMSregimets målfelt krever 
at man har enkle, kraftfulle og veltilpassede HMSmetoder 
og verktøy.

Denne boken knytter metodeutvikling og anvendelse for 
HMSregulering til ideen om et bærekraftig produksjonsliv. 
Bærekraftige virksomheter krever åpenhet om økonomiske, 
sosiale og miljømessige hensyn og motiver og at man har 
tilstrekkelige hjelpemidler i metodekassen for HMS
forbedring. Boken forsøker å presentere og analysere de mest 
sentrale og nyeste bidragene til dette arbeidet.
Forlag: Cappelen Damm Akademisk

Atle Sønsteli Johansen, Einar Stueland 
Arbeidsmiljøloven
Kommentarer og praksis
Siden den nye arbeidsmiljøloven ble vedtatt i 2006 har det 
skjedd betydelige lovendringer, det er vedtatt en rekke nye 
forskrifter og det er et stort tilfang av nye dommer fra 
Høyesterett og EUdomstolen de senere år. Boka er oppdatert 
på regler og rettspraksis frem til 2011. I boken fi nnes fyldige 
kommentarer til arbeidstid, ansettelse, oppsigelse, og 
utvelgelsesprosessen ved nedbemanning. I tillegg til den nye 
varslingsbestemmelsen og de nye personvernreglene. 
Stillingsvernsreglene er også viet en stor plass.
Forlag: Gyldendal Akademisk

Rose-nei fra Ap
Siden blomsterkjeden Mester Grønn 
nekter sine ansatte tariffavtale, 
nekter Arbeiderpartiet å kjøpe roser 
fra selskapet til valgkampen. 

Arbeiderpartiet har gjort det til sin merke
vare å dele ut roser under valgkampen. 
I 2009 var det Mester Grønn som leverte 
Fairtraderoser til partiet. Nå har 
blomster kjeden imidlertid mistet ordren 
på rundt en halv million roser til den 
kommende valgkampen. De ansatte ved 
Mester Grønn får ikke tariffavtale. 
Administrerende direktør Erling Ølstad 
sier til Drammens Tidende at han er for 
ordnede forhold, men at han er helt 
uvillig til å inngå tariffavtaler. 

Kilde: HK-Nytt
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sMÅsTOFF

Globalt kvikksølvforbud
Norge foreslår et globalt forbud mot bruk av kvikksølv i alle produkter, dette 
i de internasjonale forhandlingene om kvikksølvkonvensjonen i Chiba i 
Japan som ble gjennomført nylig.

Kvikksølv er en miljøgift som blir spredd 
over lange avstander. Kvikksølv hoper seg 
opp i dyr og næringskjeden, og fi sk i mange 
område inneholder for mye kvikksølv. Barn 
og fostre kan få varige utviklingsskader når 
de blir utsatt for kvikksølvforurensning. 

Norge og Arktis tar mot betydelige 
mengder kvikksølv fra andre steder i 
verden. Avtalen som diskuteres i Japan skal 
etter planen være ferdigforhandlet i 2013. 

Kilde: Miljøverndepartementet

Strammer inn skattelistene
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om innstramminger i 
reglene om offentliggjøring av skattelister. Skattelistene skal fortsatt være 
offentlige, men det foreslås endringer i måten opplysningene gjøres offentlig.

Informasjon om inntekts og skatteforhold er en sentral premiss for samfunnsdebatten 
og det er derfor viktig at skattelistene er offentlige. Departementet foreslår at pressen 
fortsatt skal få tilgang til elektronisk kopi av skattelistene, men listene gis bare til 
redaksjoner som inngår en avtale med skatteetaten om ikke å publisere fullstendige 
skattelister. I høringsnotatet foreslås det også at opplysninger om avdøde personer og 
personer under 18 år fjernes fra listene. 

Forebygg mobbing
Enkle virkemidler kan tas i bruk for å forebygge mobbing på arbeids
plassen. Innfør mobbepolitikk, fjern risikofaktorer i det psykiske arbeids
miljøet og sett fokus på kommunikasjon og omgangstone. Dette er blant 
rådene i en ny bok om forebygging av mobbing på arbeidsplassen som det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark har gitt ut.

De syv virkemidlene som blir nevnt i håndboken er:
1. Innfør en mobbepolitikk 
2. Fjern risikofaktorer i det psykiske arbeidsmiljø 
3. Sett fokus på kommunikasjon og omgangstone
4. Jobb med å endre en negativ kultur 
5.  Sett fokus på ledernes kompetanse til å 

forebygge og håndtere mobbing.
6. Rekrutter og forfrem riktige folk 
7. Lær å håndtere saker som omhandler mobbing

Kilde: STAMI

Fete barn
Nær en av seks elever i tredje klasse er 
overvektig eller sliter med fedme. Trolig 
skyldes dette en kombinasjon av for lite 
fysisk aktivitet og feil kosthold. Det er for 
lite grønnsaker, frukt, fi sk og grove 
kornvarer og for mye brus, godteri, kjeks 
og kaker. Regjeringen har økt avgiften for 
alkoholfrie drikkevarer for å øke forskjell 
mellom sukkerholdig drikke og usøtede 
drikkevarer. Det jobbes nå med å gjøre 
slike avgifter enda mer treffsikre.
 – Utviklingen er bekymringsfull, fordi det 
jo er godt kjent at overvekt gir økt risiko 
for helseproblemer, sier helse og omsorgs
minister AnneGrete StrømErichsen.
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Tidlig i januar kom meldingen fra trygderetten om medhold for 
to tannhelsesekretærer i yrkesskade som følge av kvikksølvekspo
nering. Dette var på mange måter konklusjonen på en mange årig 
kamp Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) i Parat har ført 
mot myndighetene. Kampen har omhandlet anerkjennelse av at 
kvikksølveksponeringen tannhelsesekretærene har vært utsatt for 
i arbeid på tannlegekontorene opp gjennom årene, for noen har 
medført forgiftningsskader. Skader som har vært totalt ødeleg
gende og yrkeshemmende. På tross av overveldende forskning 
som har bekreftet dette, har myndighetene vært gjenstridige og 
motarbeidende. Det er grunn til å stille spørsmål ved denne hold
ningen, og mulige svar er både skremmende og frastøtende.

Kjernespørsmålet er hvorvidt disse skadene skal kunne 
godkjennes som yrkesskader. En godkjenning gir rettigheter som 
er avgjørende for de som er skadet. Hvis skaden eller 
sykdommen blir godkjent, kan man ha krav på trygdeytelser 
etter mer gunstige regler enn vanlig. Hvis man har fått varig 
medisinsk mén som følge av yrkesskade eller yrkessykdom, kan 
man ha rett til menerstatning. 

Lov om yrkesskadetrygd kom i 1958 og samlet tidligere lover om 
ulykkesforsikring. Dette er loven som NAV vurderer påståtte 
yrkesskader opp mot. Loven er i stor grad uendret siden 1958 og 
bygger på forutsetninger som gjaldt et arbeidsliv vi dag ikke 
 kjenner igjen. De gamle lovene om ulykkes forsikring var innrettet 
mot menn som utførte arbeid innenfor industrien, og kom som 
en følge av industrialiseringen Norge gjennomgikk. Lovene tok 
sikte på å sikre arbeidere tilsatt i  industri, gruvedrift og anleggs
virksomhet en rimelig erstatning ved arbeids ulykker. Som vi vet 
var det kun menn som arbeidet innenfor disse yrkene på den tiden.

I dagens arbeidsliv er kvinner i stor grad yrkesaktive. Dette til for
skjell fra hva som var tilfelle da forgjengerne til dagens lov ble 
utformet. Mange av disse kvinnene har yrker som medfører belast
ningsskader, utviklet over tid. Disse skadene oppstår som oftest 
ikke som følge av en «plutselig og uventet ytre påkjenning», som 
er en viktig faktor i dagens lov.

Kvinner opplever i betydelig mindre grad enn menn å få god
kjent sine skader som yrkesskader. Statistikk som viser godkjente 
yrkesskader fordelt på kjønn er skremmende lesning og bekrefter 
at det stort sett er menn som får godkjent yrkesskade. Dette har 
åpenbar sammenheng med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet der 
menn i stor grad fortsatt har de «harde» yrkene, mens kvinner i 
størst grad tar arbeid innenfor de «myke» yrkene, for eksempel 

innenfor helse og omsorgssektoren. I den «myke» sektoren er 
det belastningsskader som gjør seg gjeldende, skader som ikke er 
oppført på listen over godkjente yrkesskader.

Hvorfor er det slik, og kan vi leve med denne åpenbare 
kjønnsdiskrimineringen? Svaret på det første spørsmålet er nok 
sammensatt, men kan lett settes i sammenheng med økonomi. 
Dersom klassiske belastningsskader, pådratt gjennom for 
eksempel arbeid i helse og omsorgssektoren, skulle godkjennes 
som yrkesskader, ville det innebære en 
dramatisk økning i utgiftene over stats
budsjettet. Norge er et rikt land, men  
det er mektige aktører som ville ha store 
betenkeligheter med dette. 

Svaret på det siste spørsmålet er et soleklart 
nei. Vi kan umulig akseptere at kjønns
diskrimineringen innenfor dette områ
det fortsetter. I dagens kjønns likestilte 
familie, arbeids og samfunnsliv vil det 
være både etisk og moralsk forkastelig. 
Løsningen er en reformering av både 
lovverk og arbeidsliv. Lovverket må 
endres slik at det sikrer en likebehand
ling av kvinner og menns yrkesskader. 
Parallelt må arbeidslivet reformeres 
og få et enda sterkere fokus på helse, 
miljø og sikkerhet (HMS) enn 
tilfellet er i dag. Med gode investe
ringer i gode og mange nok hjelpe
midler som vil bidra til å motvirke 
belastningsskader, bør regnskapet over tid 
kunne gå i et nullspill. 

Med bakgrunn i erfaringene fra kampen som 
ThsF i Parat har ført for sine kvikksølvforgiftede 
medlemmer, er det ingen grunn til å tro at den 
store kampen om en likestilt lov om 
yrkesskadetrygd og HMSfokusert arbeidsliv vil 
vinnes lett. Men kamper er til for å vinnes.

LEDER

HansErik Skjæggerud
Leder

Kampen for en likestilt lov om yrkesskadetrygd

   Statistikk som viser godkjente yrkes-
skader fordelt på kjønn er skremmende.

    Vi kan umulig akseptere at kjønns-
diskrimineringen fortsetter.
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PORTRETTET

   Streng? 
Nei, det er bare 
slik jeg liker å 
fremstå når jeg skal 
ha gjennom slag for 
synspunkter, sier 
Berit.
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Samfunnsoppdraget

– Jeg flyr fra Flesland på søndag og møter 
deg på Gardermoen, for å fly tilbake neste 
morgen, sier Berit på telefon.
Her skal det neimen ikke stå på viljen, 
kun på togtider og flyruter.
Klokken 17.30. Telefonen ringer. Berit er 
på plass. Presis. I alle år har hun holdt 
samme fart – og hun har fått til mye for 
fellesskapet. Hun forteller at det ikke er 
planlagt. Ting har bare blitt sånn. Og så 
har det vært utrolig morsomt og lærerikt. 

Hjemmekontor
Berit er født og oppvokst på gård i 
Hardanger. Hun hadde lykkelige dager 
med mor, far og tre søsken. Som niåring 
snudde livet. 
– Mor fikk poliomyelitt og bodde ikke 
hjemme på nesten to år, sier Berit. 
Som 15åring forlot hun barndomsredet 
og flyttet på hybel i Odda, og deretter bar 
det videre til Voss. På programmet sto 
realskole og handels og økonomifag.
– Ville man noe mer, måtte man flytte fra 
bygda, sier Berit, noe som førte henne 
videre i voksenverdenen. 
– Men det var ikke så mye galt jeg fikk 
gjort. Jeg kom jo ikke engang inn på 
voksenkino, ler Berit, som senere ble 
kjæreste med Hans Christian. Det ble 
giftermål og de flyttet til Tønsberg, bodde 
i Bergen og endte opp i Kjøpsvik i 
Nordland i 1975.
Berit hadde da blitt mor til to jenter og 
bestemte seg for å trappe ned yrkes

aktiviteten for en periode. Ikke mange 
dager etter ringte telefonen. Det var fra 
Tysfjord sparebank som trengte hjelp til 
intern revisjon. Berit var ikke til å bremse. 
Den tallglade damen ordnet med hjemme
kontor med regne og skrive maskin, og 
satte i gang med tallknusingen.

Berit er nemlig svak for to ting. Tall og 
tekst. Tallene plukker hun fra hverandre, 
systematiserer og bygger statistikker, 
kurver og grafer. Ser hun en tekst, må hun 
lese. Fra perm til perm. Hun elsker å lese 
seg opp på paragrafer og regelverk. 
Fordype seg og forstå.

Den gode mor
Berit syntes det var godt å bo i Nordland, 
men hun savnet familien. Den gang 
kostet det en formue å fly for å komme 
seg hjem til Hardanger. Da hennes eldste 
bror døde, søsteren ble alvorlig syk og 
hennes yngste bror skulle reise jorden 
rundt på et år, ville Berit hjem.
Hun var svanger med nummer tre og 
tallknuseren visste at hun ville mer enn å 
telle støvkorn i heimen. I jobbsøknaden 
til Hardanger sorenskrivarembete (i dag 
Hardanger tingrett) skrev hun at hun var 

gravid, og hvis hun fikk jobben måtte hun 
ha barselpermisjon fra omtrent 15. 
desember til 1.februar. Videre forklarte 
hun at hun ville ordne hjemmestell og 
barnepass med en dyktig praktikant.
Berit fikk jobben og begynte i den dagen 
før hun fylte 35. Den 15. desember gikk 
hun omtrent fra jobben til fødestua. Seks 
uker senere var hun tilbake i stillingen 
som saksbehandler.
– Mannfolka på kontoret syntes nok jeg 
var en elendig mor, sier Berit, som selv 
mente det stikk motsatte.
– Heller en opptatt mor enn en sur mor, 
sier hun, og legger til:
– Jeg trives ikke med å fylle dagene med 
vindusvask og gulvmopp.
Hun trivdes bedre med tinglysing, 
skiftesaker og dødsfallsregistreringer.

Arbeidskvinnen
For første gang i livet var Berit ansatt i det 
offentlige. Kulturforskjellen fra privat 
næringsliv var markant, og en av de store 
forskjellene var at det var kutyme å være 
organisert i et forbund. Berit oppdaget at 
det var uaktuelt å ha styreverv i 
organisasjonen. Da måtte hun nemlig hatt 
postadresse 5000 Bergen. Da gikk det en 
f… i damen. 
– Det er de små gruppene som har behov 
for å bli hørt. De store klarer seg alltid, 
sier Berit.
Hun satte seg ned. Terpet regelverket, 
meldte seg til årsmøtet – og selv om hun 

Ukeprogrammet til Berit Opedal Windheim er som regel fullpakket. Hun flyr hit og dit. Norwegian 

og SAS. Med møter i Trondheim, Bergen og Oslo blir det mange reisedøgn som hovedtillitsvalgt for 

Parat i domstolene.

Av: Vigdis Askjem Dahl

      Liker effektivitet og 
er altfor utålmodig.
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ikke skjønte at hun torde, gikk hun på 
talerstolen og sa sin hjertens mening.
At det var mange medlemmer som mente 
det samme, kom som en stor overraskelse, 
og Berit fikk lyst til å fortsette samfunns
oppdraget. Etter hvert ble regelverket 
endret og det ble lov med deltagelse fra 
distriktsrepresentantene.

Berit bestemte seg så for å ta artiums
fagene. Da begynte dagene klokken fem 
hver morgen. Hun pugget til syv, for 

deretter å få frokost i familien, før alle 
forsvant til hver til sitt. To år senere var 
hun ferdig med alle fagene og planla 
studier. 

Seiersdamen  
Da dukket det opp det Berit karakteriserer 
som en umulig sjef. Han beordret Berit på 
et økonomiansvar hun ikke visste hvordan 
hun skulle løse.  
– Jeg var fullstendig blank og fikk heller 
ingen opplæring.   
Igjen skulle det bli tidlige morgener. Berit 
leste seg opp på nye temaer. Samtidig var 
hun oppgitt. Det førte til et brev til 
forbundet hvor hun kritiserte de ansattes 
muligheter for opplæring i domstolene. 
– Det overrasket meg at Staten som 

arbeidsgiver ikke hadde mer system på 
opplæring av sine ansatte, sier Berit. 
Da ble hun innkalt til et møte i sam
arbeids rådet for domstolene. Adressen var 
Politi og justisdepartementet. Å si fra kan 
ha sin pris. Berit var ikke høy i hatten. 
Men denne dama møter aldri til et møte 
før hun har lest seg opp og er forberedt. 
Det ga resultater. Med mandat til å 
etablere opplæringsrådet for funksjonærer 
i domstolene og et budsjett på 2,5 
millioner kroner, ble dette en stor seier.  

Høster fruktene
Berit satt som leder for arbeidet med å 
systematisere og strukturere opplæring i 
domstolene. Arbeidet pågikk over ni år og 
førte til at Høgskolen i Buskerud lagde et 

PORTRETTET

      Jeg har brukbar 
arbeidskapasitet, altfor god 
hørsel og en del uvaner.

Berit har mye å takke Parat for. – Jeg har fått mulighet til å utvikle meg som menneske og å bidra til organisasjonsutvikling til det beste for medlemmene og 
ansatte i domstolene, sier hun. 
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Litt om Berit

Navn: Berit Opedal Windheim
Bosted: Lofthus i Hardanger
Alder: 65 år
Sivilstand: Gift med Hans Christian Windheim, mor til tre voksne barn. 
Seks barnebarn. 

Yrkeskarriere: 
Butikkmedarbeider 
Parfymeri (selvstendig næringsdrivende)
Bestyrer på handelslag 
Bankfunksjonær 
Intern revisjon i bank
Hardanger tingrett

Berits vervstige:
1984:  Tillitsvalgt 
1992:  Styremedlem i fylkesforeningen i forbundet 
1994:  Leder av fylkesforeningen 
1995:  Medlem av opplæringsrådet for funksjonærer i domstolene 
1996:  Sentralstyremedlem i Parat 
1996:  Representasjon i YSS
1995–1997:  Medlem av fagrådet for domstolene
1997–1999:   Medlem av regjeringsoppnevnt utvalg for å se på 

strukturen i domstolene 
1997–2006:  Leder for opplæringsrådet for funksjonærer i domstolene
1998–1999:  Personlig vara for nestleder i Datatilsynet 
2006:  Overtok som hovedtillitsvalgt for Parat i domstolene
2007–2009:  Hovedstyremedlem i Parat 
2009–2010:  Ledet RPU Vest (regionpolitisk utvalg) 
2009:  SOSutvalget

Vers som huskes:
Du må ikke sove 
Du må ikke sitte trygt i ditt hjem  
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!  
Du må ikke tåle så inderlig vel  
den urett som ikke rammer dig selv!     
Jeg roper med siste pust av min stemme:  
Du har ikke lov til å gå der og glemme!  
 
Arnulf Øverland 
Utdrag av diktet ble først trykket i Samtiden i 1935. 
Utgitt i diktsamlingen «Den røde front» i 1937 på Tiden forlag. 

Favorittmotto:
Det skjer ingenting før du begynner.

undervisningsopplegg hvor deltagerne kunne 
skaffe seg studiepoeng. Videre er det etablert en 
egen avdeling i domstolsadministrasjonen i 
Trondheim med omtrent fem ansatte og et 
budsjett på 27 millioner kroner. Avdelingen har 
ansvar for kompetanseutvikling for dommere, 
dommerfullmektiger og saksbehandlere.
– Det har vært kjempegøy og veldig lærerikt,  
sier Berit. 
Berit er i sitt 65. år. Pensjonist kunne hun blitt 
for lengst, men arbeidet er altfor moro, som hun 
sier. 
Sammen med ektefellen har de innredet kjeller
stuen til kontor. Der finner de begge roen. For er 
det noe Berit fortsatt ikke får nok av, er det tall og 
tekst som knuses på pcen.  
– Men jeg skal slutte å arbeide når jeg blir 67,  
sier hun. 

Hva skal du gjøre da?
– Reise masse. Se verden. Lære om ulike kulturer. 
Lære mer om samfunn og mennesker. Når jeg 
ikke gjør det, skal jeg være mer bestemor. Ellers 
finner du meg i hagen hvor jeg helst høster 
vindruer og søte fersken.

Berit brenner for domstolene, forbundet og rettferdighet.
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Full seier

Selv om Parat har fått medhold på alle 
punkter, velger de allikevel å anke 
dommen videre til Høyesterett. Årsaken er 
at erstatningsbeløpet for hver av de 50 
medlemmene som er berørt, endte på kun 
5000 kroner. Parats advokat, Christen 
Horn Johannessen, mener beløpet burde 
være vesentlig høyere, noe som også støttes 
av LOadvokat SigurdØyvind Kambestad.

Gate Gourmet anker til Høyesterett
Gate Gourmet har også valgt å anke saken 
på samtlige punkter. Deres advokat,  
Lars Holo, hevder i sitt prosesskrift til 
Høyesterett at dersom lagmannsrettens 
dom blir stående, vil den påføre Gate 
Gourmet en så stor økonomisk belastning 
at den vil være kritisk for selskapets videre 
drift. Gate Gourmet er ifølge lagmanns
retten et av verdens største selskaper 
innen flycatering.

Verner om organisasjonsfriheten  
og rettigheter
Lagmannsretten beskriver saken som et 
spørsmål om overføring av en kontrakt 
om cateringtjenester fra ett selskap til et 
annet, er virksomhetsoverdragelse etter 
arbeidsmiljølovens bestemmelser. I tillegg 
reiser saken spørsmål om ansatte i en 
ansettelsesprosess er blitt diskriminert 
etter arbeidsmiljøloven og har krav på 
oppreisning. De 101 Paratmedlemmene 
var tidligere ansatt i LSG Sky Chefs 
Norge som mistet kontrakten om 

cateringtjenester med SAS i 2009. 
Lagmannsretten konkluderer med at det i 
dette tilfellet har vært en virksomhets
overdragelse og at det har skjedd en 
diskriminering av ved ansettelse på grunn 
av fagforeningstilknytning. Retten 
bemerker at organisasjonsfriheten er 
vernet i den europeiske menneske
rettighetskonvensjon artikkel 11, og at 
disse bestemmelsene er nedfelt i norsk lov. 
Retten beskriver en prosess der Gate 
Gourmet benyttet lister med oversikt over 
hvem som var organisert i Parat, og at 
disse personene i hovedsak ble utelukket 
fra ansettelse i selskapet.

I lagmannsretten var begge parter enige 
om at tre vilkår må være oppfylt for at det 
skal foreligge en virksomhetsoverdragelse. 
Partene var i retten enige om at det har 
skjedd en overføring av en selvstendig 
økonomisk enhet. Uenigheten var knyttet 
til spørsmålet om virksomheten har 
beholdt sin identitet etter at kontrakten 
gikk over fra LSG til Gate Gourmet. 
Retten skriver at formålet med reglene 
om virksomhetsoverdragelse er å ivareta 
arbeidstagernes rettigheter ved en 
overdragelse av virksomhet fra ett selskap 
til et annet.

Brudd på arbeidsmiljøloven og  
personopplysningsloven
I spørsmålet om diskriminering, skriver 
lagmannsretten at Gate Gourmet hadde 

lister over hvem i LSG som var 
medlemmer av Luftfartens Funksjonær
forening (LFF), og arbeidstagerne ble 
spurt direkte om hvilken fagforening de 
tilhørte. Retten mener opplysningene om 
medlemskap er innhentet i strid med 
bestemmelsen i arbeidsmiljøloven, og at 
Linn Tømte i Gate Gourmet har forklart 
at hun spurte om hvilken fagforenings
organisasjon søkerne var med i. Dette 
mener retten er i strid med bestemmelsene 
i personopplysningsloven.

Retten skriver at mange av dem som ikke 
ble ansatt på grunn av forskjells
behandlingen, har en svak posisjon i 
arbeidsmarkedet. Dels på grunn av 
språkproblemer og dels på grunn av liten 
formell utdanning. Mange av dem er 
fortsatt uten arbeid, og forskjells
behandlingen har rammet dem hardt. 
Lagmannsretten mener det er skjedd en 
diskriminering på bakgrunn av 
fagforenings tilhørighet som gir krav på 
oppreisning etter arbeidsmiljøloven. 
Beløpet for oppreisning ble satt til 5000 
kroner for hver av de femti saksøkerne.

Oppreisningsbeløpet må økes vesentlig
Parat har anket saken i forhold til oppreis
ningsbeløpet. Advokat i Parat, Christen 
Horn Johannessen, mener diskriminerin
gen som er foretatt er grov. 
Fagforeningsfrihet er en sentral rettighet, 
og brudd på dette må sammenlignes med 

PaRaT i RETTEn

Parat vant i desember over Gate Gourmet i Eidsivating  
lagmannsrett. Avgjørelsen gir Parat medhold i forhold til  
spørsmålet om virksomhetsoverdragelse og diskriminering  
av forbundets medlemmer.

Av: Trygve Bergsland
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Advokat i Parat, Christen Horn Johannessen, 
er klar for å føre saken mot Gate Gourmet 
også i Høyesterett dersom det blir aktuelt.

brudd på likestillingsloven, 
en lov som omfattes av det 
samme stillingsvernet. Han 
mener det samtidig må 
 legges vekt på at person
opplysningsloven er brutt. 
På bakgrunn av dette 
mener Horn Johannessen 
at oppreisningsbeløpet lag

mannsretten er kommet frem til er 
altfor lavt og må økes vesentlig.

– Arbeidsgivers forhandlingsposisjon 
overfor en utsatt gruppe arbeids takere 
må ikke brukes til å  undergrave ansat
tes rettigheter på denne måten. 
Dersom arbeidsgivers handlemåte og 
argumenta sjon ikke blir møtt med et 
effektivt og avskrekkende sanksjons
nivå, vil vernet mot diskriminering 
svekkes og fagorganisasjonene bli 
 drevet inn i en prosess der de underbyr 
hverandre i  kampen om ansettelse, sier 
Christen Horn Johannessen.

Dommen truer driftsgrunnlaget
Gate Gourmet har anket hele saken til 
Høyesterett. De viser til at LSG hadde 
andre kunder enn SAS og at de begge 
hadde egne lokaler og utstyr i behold. 
Gate Gourmet fremhever at LSG fort
satte driften, selv om det var behov for en 
nedbemanning, da selskapet mistet SAS
kontrakten. De mener derfor det ikke er 
likhetstegn mellom LSG og SAS
kontrakten slik det er kommet frem i 
 lagmannsretten. Advokat Lars Holo i 
Arntzen de Besche Advokatfi rma, vil føre 
saken på vegne av Gate Gourmet i 
Høyesterett, dersom saken kommer 
opp. Han mener lagmannsrettens dom 
vil, om den blir stående, påføre Gate 
Gourmet en så stor økonomisk 
belastning at den vil være kritisk for 
selskapets videre drift.

Bakgrunn og fakta
Ifølge lagmannsretten var det tidligere vanlig 
at fl yselskapene selv stod for egen fl ycatering, 
men det utviklet seg etter hvert egne 
virksomheter som spesiali serte seg på slike 
tjenester. Nå er det vanlig at fl yselskapene 
etter anbuds runder kjøper slike tjenester av 
andre selskaper. SAS begynte å kjøpe slike 
tjenester på 1990tallet.

LSG Sky Chefs Norge (LSG) hadde kontrak
ten med SAS fram til april 2009. Etter en 
anbudskonkurranse overtok Gate Gourmet 
kontrakten som sto for omtrent 85 prosent 
av omsetningen i LSG, og som nå også utgjør 
en vesentlig del av omsetningen i Gate 
Gourmet. Flycatering innebærer først og 
fremst levering av mat og drikke til fl ypassa
sjerer, men også i noen tilfeller levering av 
taxfree produkter som selges på fl yene.

Etter at Gate Gourmet hadde vunnet 
anbudskonkurransen, var det kontakt 
mellom ledelsen i Gate Gourmet og 
fagorganisasjonene i LSG med tanke på 
rekruttering av ansatte. Det ble frem lagt et 
utkast til rekrutteringsavtale som innebar at 
Gate Gourmet forpliktet seg til å i hovedsak 
ansette søkere fra LSG, og til at ansettelse 
skulle skje etter gjeldende tariffavtale i Gate 
Gourmet. Utkastet til avtale innebar opprett
holdelse av lønnsansiennitet, men ikke av 
stillingsansiennitet. Det ble ført separate 
forhandlinger med Luftfartens 
Funksjonærforening (LFF) og Parat. LFF 
valgte å inngå avtale med Gate Gourmet. 
Parat sendte spørsmålet om inngåelse av 
avtale ut til avstemning blant sine 
medlemmer. Forslaget ble nedstemt, noe som 
skyldtes at avtalen ikke sikret at de ansatte 
fi kk med seg stillings ansienni teten. Parat 
avviste derfor for slaget. Etter dette sa LSG 
opp omtrent 170 personer.

Under jobbintervjuene ble også en betydelig 
del av søkerne spurt om fagforenings
tilknytning. Stevning ble inngitt fra Parat på 
vegne av 101 saksøkere på bakgrunn av 
virksomhets overdragelse og en diskriminering 
grunnet fagforeningstilhørighet i Parat.
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Kvikksølveksponert
I desember vant to tannhelsesekretærer sine saker i trygderetten. Dette er de to første innen 

norsk tannhelse som får erstatning for kvikksølvforgiftning på arbeidsplassen. 

Av: Trygve Bergsland

YRkEsskaDETRYgD

Oliva Rød fra Aukra i Møre og Romsdal 
vant den første saken 10. desember og er 
den første kvinnen med kikksølvskader 
som blir trodd av trygderetten. Retten 
legger til grunn at Rød frem til 1980 
fremstilte amalgam manuelt. Oliva 
fortalte retten hvordan hun blandet 
kvikksølv i fl ytende form og sølvpulver til 
amalgam. Retten legger til grunn at 
 forklaringen hennes stemmer med de 

opplysninger som professor Bjørn Hilt ga 
retten i sin utredning om tannhelse
personell og kvikksølveksponering.

Kvikksølvforgiftning
Retten har lagt til grunn at tilvirkningen 
av amalgam ble foretatt manuelt frem til 
ut på 1980tallet. Dette innebar ifølge 
retten at tannlegesekretærene innåndet 
kvikksølvdamp. Tannhelsesekretærene 

TRYGDERETTEN

Denne ankesaken ble avgjort den 10. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

Rettens sammensetning:

1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettensadministrator.
2. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem.
3. Kristin Løchen, juridisk kyndig rettsmedlem.

Ankenr: 09/01153

Ankende part: Ap, X

Ankemotpart: NAV Klage og anke Midt-Norge, Lillehammer

Saken gjelder: Anken gjelder avslag på søknad om godkjennelse av yrkessykdomlikestilt med yrkesskade etter eksponering av kvikksølv ogfremkallingsvæske samt avslag på søknad om menerstatning, samtavslag på søknad om godkjennelse av hørselsforverrelse somyrkessykdom likestilt med yrkesskade, jf. folketrygdloven § 13-4 samtavslag på krav om menerstatning, jf. folketrygdloven § 13-17.

Oliva Rød (Foto: Roar Halten/NRK).

Forside av dommen fra trygderetten (0901153)
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gned dessuten den ferdig tilblandete 
amalgamen i hendene. Tannhelsepersonell 
ble også eksponert for kvikksølv som var 
sølt under tilvirkningsprosessen av 
amalgam. Retten legger til grunn at dette 
var tilfelle selv om hun ikke arbeidet med 
fremstilling av kobberamalgam. Hun har 
likevel blitt eksponert for kvikksølvdamp 
fordi kvikksølv er flytende og fordamper i 
romtemperatur. Retten har benyttet 
dokumentasjon fra Den internasjonale 
arbeidsorganisasjonen (ILO) som viser at 
kvikksølv ved innånding lagres i hjernen 
og i nyrene. Som følge av dette har Oliva 
Rød ifølge retten blitt påført nevrologiske 
problemer, utbrenthetsfølelse og 
skjelvinger.

Rettens flertall har lagt avgjørende vekt på 
professor Hilts erklæring, og er kommet 
til at det må anses som tilstrekkelig 
sannsynliggjort at Rød har symptomer 
som er forenlig med den lette varianten av 
kvikksølvforgiftning (mikromerkurialisme) 
i den tid hun var eksponert. Flertallet i 
retten har også kommet til at det må anses 
tilstrekkelig sannsynliggjort at hun etter å 
ha sluttet å arbeide som tannlegesekretær 
har hatt symptomer som er forenlig med 
en følgetilstand etter en slik forgiftning.

Retten har funnet det utvilsomt at Røds 
tilstand, da hun arbeidet som tannlege
sekretær og i ettertid, har varige plager 
etter mikromerkurialisme som må anses å 
falle inn under yrkessykdomsforskriftens 
paragraf 1 bokstav A – sykdom – 
«Sykdommer som skyldes forgiftning eller 
annen kjemisk påvirkning». Retten er 
også kommet til at noen av de sympto
mene Rød har i dag, må anses som 
følgeplager etter mikromerkurialismen. 
Dette gjelder først og fremst symptomene 
med økt tretthet og kognitive 
funksjonsproblemer.

      Retten har lagt til 
grunn at tilvirkningen av 
amalgam ble foretatt manuelt 
frem til ut på 1980-tallet.

Sykehistorie
Rød ble sykmeldt og måtte slutte som 
tannhelsesekretær i 1992. Diagnosen for 
sykmeldingen var fibromyalgi, nedsatt 
hørsel. Rød hadde i lang tid vært plaget 
med søvnvansker, smerter i muskler, 
vissenhetsfølelse i muskler, nedsatt 
konsentrasjon, kvalme og svimmelhet og i 
tillegg hatt nedsatt hørsel og benyttet 
høreapparat.

Som følge av dette har Rød i forbindelse 
med yrkessykdomssaken påberopt seg 
 helseskader etter å ha blitt eksponert for 
kvikksølv. Hun har dessuten påberopt seg 
eksponering av fremkallingsvæske og god
kjennelse i forhold til forverring av sin 
nedsatte hørsel som yrkesbetinget hørsels
skade under henvisning til at hun var blitt 
utsatt for støy fra tannlegebor. Rød har 
dessuten fremmet krav om menerstatning.

Rød forteller til retten at hun ble ansatt i 
full stilling ved skoletannklinikken i mars 
1963, men hadde allerede jobbet samme 
sted uten fast stilling fra 1962. Rød 
fortalte retten at hun tidlig fikk store 
problemer med konsentrasjonen og ofte 

ikke klarte å følge med i samtaler eller 
huske hva som ble sagt. Hun forteller at 
hun har benyttet høreapparat siden hun 
var 28 år og ofte skyldte på hørselen når 
det ble vanskelig å forklare konsentrasjons
problemene. Hun forteller at hun 
gjennom mange år slet med mange 
sykmeldinger og attføring før hun ble 
50 prosent uføretrygdet i 1984. Hun 
arbeidet etter dette fire timer daglig, men 
var i lange perioder fortsatt sykmeldt og 
sluttet som tannhelsesekretær i 1992.

Juridisk – ikke medisinsk-faglig
For å kunne avgjøre om en person har fått 
symptomer som utgjør et karakteristisk 
sykdomsbilde i folketrygdlovens forstand 
i relasjon til en yrkesbetinget skadelig 
påvirkning, må man først få klarhet i 
hvilke skadelige stoffer vedkommende har 
vært utsatt for i sitt yrke og hvilken 
skadelig effekt disse kan ha. Retten 
påpeker at det dreier seg om et juridisk 
spørsmål og ikke et medisinskfaglig 
spørsmål. Det er trygdeforvaltningen som 
skal avgjøre krav etter folketrygdloven. 
Retten bemerker at det synes som 
medisinere ikke har fått en juridisk 
tilfredsstillende redegjørelse fra NAV med 
hensyn til hvilke trygderegler som gjelder 
for godkjennelse av yrkessykdommer 
likestilt med yrkesskade.

      Rød fortalte retten 
at hun tidlig fikk store proble-
mer med konsentrasjonen og 
ofte ikke klarte å følge med i 
samtaler eller huske hva som 
ble sagt.
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Folketrygdloven paragraf 13-4  
lyder slik:
«Visse yrkessykdommer som skyldes 
påvirkning i arbeid, klimasykdommer og 
epidemiske sykdommer skal likestilles 
med yrkesskade». Departementet gir 
forskrifter om hvilke sykdommer som 
skal likestilles med yrkesskade. Sykdom 
som angitt i forskriftene skal godkjennes 
som yrkesskade dersom
a)  Sykdomsbildet er karakteristisk og i 

samsvar med det som den aktuelle 
påvirkningen kan framkalle.

b)  Vedkommende i tid og konsentrasjon 
har vært utsatt for den aktuelle 
påvirkningen i en slik grad at det er 
en rimelig sammenheng mellom 
påvirkningen og det aktuelle 
sykdomsbildet.

c)  Symptomene har oppstått i rimelig tid 
etter påvirkningen.

d)  Det ikke er mer sannsynlig at en annen 
sykdom eller påvirkning er årsak til 
symptomene.

Det er et vilkår at påvirkningen som 
omtalt under punkt «b» har skjedd mens 
vedkommende var yrkesskadedekket. 
Etter folketrygdloven er det bare visse 
sykdommer som kan likestilles med 
yrkesskade. I lovteksten har lovgiver brukt 
betegnelsen yrkessykdom, men 
forgiftninger kan også likestilles med 
yrkesskade. Departementet er gitt 
fullmakt i loven til å gi forskrifter om 
hvilke sykdommer som skal likestilles 
med yrkesskade. Fullmakten gjelder ifølge 
retten også forgiftninger og andre 
tilstander.

Usunne arbeidsforhold
Rød forteller at i alle de årene hun 
arbeidet ved skoletannklinikken i Aukra 
kommune holdt de til i et lite klasserom 
på skolen som ikke var mer enn omtrent 
20 kvadratmeter, og det fantes ikke 
ventilasjon. På 60tallet var det svært mye 
karies blant barn og unge, og rekorden de 
hadde i fylte flater i tennene var 64 hver 
dag. Det var derfor mye amalgam og 
kvikksølv som ble knadd i hendene og 
behandlet i løpet av en arbeidsdag. 
I tillegg til arbeidet med amalgam hadde 

YRkEsskaDETRYgD

hun ansvaret for sterilisering av instru
menter, tok røntgenbilder og fremkalte 
dem. Hun brukte ikke hansker når hun 
var i kontakt med fremkallingsvæske.

Ledelsen i kommunen har uttalt at i dag 
ikke kjenner til arbeidsforholdene ved 
skoletannklinikken den gang. Kommunen 
viser til at det den gang ikke var vanlig å 
gjennomføre undersøkelser vedrørende 
støy og kjemikalier. Kommunen har 
imidlertid erkjent at ventilasjons anlegget 
var dårlig den gang. Fylkestannlegen har 
opplyst at han kan stadfeste at Rød ble 
utsatt for høyfrekvent støy fra tannlegebor 

i den tiden hun arbeidet ved 
tannklinikken. I dag finnes det ikke 
tilgang på opplysninger om grad av 
støypåvirkning fra dette tidsrommet.

Rettens avgjørelse
Retten viser til at professor Bjørn Hilt har 
konkludert med at det til tross for 
atskillige undersøkelser i helsevesenet ikke 
har lyktes å finne noen annen mer 
nærliggende årsak til Røds symptomer og 
plager, og godkjenner hennes plager som 
yrkessykdom likestilt med yrkesskade. 
Retten mener at plagene hennes i dag i 
form av økt tretthet og kognitive 
funksjonsproblemer godkjennes som 
symptomer på følgeskader etter mikro
merkurialisme. Retten har med dette 
godkjent yrkessykdom forårsaket av 
kvikksølv.

      Tannklinikken var 
omtrent 20 kvadratmeter 
uten ventilasjon.

Professor Bjørn Hilt konkluderte med at det til tross for atskillige undersøkelser i helsevesenet ikke har 
lyktes å finne noen annen mer nærliggende årsak til Røds symptomer og plager enn de som er forårsaket 
av kvikksølv. Foto: Trygve Bergsland.
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Problemstillingene rundt bruk av boikott 
for å tvinge bedrifter som ønsker å hindre 
lovlig organisering blant ansatte, har vært 
tema på et seminar for nærmere 
30 jurister i regi av Parat på vegne av YS 
Juristforum og med invitasjon til 
advokatene i LO og Fagforbundet. 
Advokat SigurdØyvind Kambestad som 
førte den aktuelle saken på vegne av LO, 
Fellesforbundet og Handel & Kontor, var 
foredragsholder.

– Denne saken reiste spørsmål om to 
varslede aksjoner. En betinget sympati
streik og en boikottoppfordring, noe 
motparten hevdet var i strid med 
boikottloven og Norges forpliktelser 
etter EØSavtalen. Dommen viser at 
vår tolkning var riktig, og endte med 
en domsslutning som sier at både 
sympati aksjonene og boikott
oppfordringene var lovlige, og 
bedriften ble i tillegg dømt til å betale 
våre saksomkostninger på 300 000 
kroner. Bedriften har godtatt dommen 
og har i ettertid akseptert å inngå 
tariffavtaler med våre medlemmer, 
forteller SigurdØyvind Kambestad.

Viktig med vilje til solidaritet
Leder for forhandlingsavdelingen i Parat, 
advokat Turid Svendsen, viser til at 
dommen er en bekreftelse på at boikott 
og sympatiaksjoner kan være aktuelle 
virkemidler for å oppnå tariffavtale.

– Når bedrifter viser en så fi endtlig 
innstilling til fagorganisasjonene, er vår 
vilje til solidaritet – gjennom boikott 
og sympatiaksjoner – avgjørende for å 
vinne kampen, sier Turid Svendsen, 

som mener det er viktig at juristene 
som arbeider med denne type saker 
oppdaterer hver andre regelmessig 
gjennom den type seminar som er 
gjennomført.

Bakgrunn for saken
Ansatte ved Bekken & Strøm har streiket 
siden 26. november i fjor for å få 
bedriften til å undertegne tariffavtale.
Like før jul varslet Handel & Kontor og 
Transportarbeiderforbundet sympati
aksjoner for å øke presset på bedriften. De 
to forbundene varslet at omtrent 500 
ansatte i seks spedisjonsfi rmaer ville nekte 
å håndtere transportoppdrag til og fra 
Bekken & Strøm fra og med 13. januar. 
I et brev til bedriften varslet de samtidig at 
dersom tariffavtalen ikke ble undertegnet, 
ville de fra 10. januar gå ut med en 
oppfordring til tillitsvalgte og ledere i alle 
landets bedrifter, private og offentlige, om 
ikke å inngå eller fornye avtaler om kjøp av 
arbeidstøy fra bedriften. Den betingede 
sympatistreiken ville rammet umiddelbart, 
og ledet til at all transport til og fra Bekken 
& Strøm AS ble lammet, noe som etter 
kort tid ville medført permisjoner, 
oppsigelser og etter hvert også innstilling 
av driften. 4. januar saksøkte Bekken & 
Strøm organisasjonene med påstand om at 
boikottoppfordringen og den betingede 
sympatistreiken var rettsstridige. Selskapet 
begjærte også midlertidig forføyning.

Retten skriver at verken sympatistreiken 
eller boikotten hver for seg eller samlet er i 
strid med boikottloven. «Bestemmelsen tar 
sikte på å ramme misbruk når formålet 

med boikotten er inngåelse av tariffavtale. 
Det er uavklart hvordan aksjonene vil 
ramme Bekken & Strøm AS. Det er imid
lertid meningen at aksjonene skal ramme 
hardt, og det følger av Sola Havndommen 
at slike virkninger ikke går ut over det 
Bekken & Strøm AS må fi nne seg i. Det 
må legges vekt på at aksjonene er støtte til 
lovlig arbeidskamp som gjelder tariffavtale.
En tariffavtale innebærer trygghet og for
utsigbarhet for arbeidstakerne og regulerer 
en rekke forhold av betydning for arbeids
forholdet; også ut over lønnsvilkår. 
Sympatistreiken er betinget for å i størst 
mulig grad å unngå å ramme tredjemenn.»

Boikott er lovlig
Oslo tingrett har i en ny dom bekreftet at boikott i kampen for å 

innføre tariffavtaler i bedrifter er lovlig. Ansatte ved Bekken & Strøm, 

med hovedkontor på Gjøvik, har streiket siden 26. november i fjor for 

å få bedriften til å undertegne tariffavtale. Nå er kampen vunnet.

Av: Trygve Bergsland

sOLiDaRiTET

Boikott i kampen for å innføre tariffavtaler er 
lovlig. Leder for forhandlingsavdelingen i Parat, 
advokat Turid Svendsen, på vegne av YS 
Juristforum, inviterte nylig LO advokat, Sigurd-
Øyvind Kambestad, som holdt foredrag om emnet.
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Forpliktelser på
arbeidsplassen
Medbestemmelse på arbeidsplassen gir deg ikke bare rettigheter, men også mange forpliktelser 

overfor både arbeidsgiver og kollegaer. 

Av: Vetle W. Rasmussen, advokat

Utover de rettigheter og plikter vi finner i 
lov og avtaleverk, er det skapt en struktur 
for samhandling i arbeidslivet, en virke
lighet våre tillitsvalgte opplever hver dag.

Mulighet for påvirkning
Generelt sett er det få ledernivåer og kort 
vei til beslutningstakere i norske virksom
heter. Det er også en kultur med god tak
høyde for ytringer i formelle og uformelle 
fora for medbestemmelse, noe som inne

bærer at muligheten for påvirkning av 
egen arbeidshverdag generelt sett er god. 
Når alle parter utnytter disse rammene for 
samarbeids kultur, medfører dette som 
oftest økt trivsel på arbeidsplassen, som 
igjen har en positiv effekt på de ansattes 
effektivitet. 

Dialog
På samme måte som arbeidsgiver plikter å 
informere de tillitsvalgte om forhold som 

er av betydning for de ansatte og virksom
hetens drift, plikter de tillitsvalgte å 
informere arbeidsgiver om forhold som er 
av betydning for virksomheten. Dette kan 
være tilbakemeldinger på rutiner som 
ikke fungerer eller det kan være uro og 
eventuelle konflikter mellom ansatte som 
krever arbeidsgivers oppmerksomhet. 

Bekymringer knyttet til HMS er et annet 
område tillitsvalgte plikter å opplyse 

MEDBEsTEMMELsE
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arbeidsgiver om. Særlig gjelder dette på 
arbeidsplasser som ikke har fungerende 
verneombud. At begge parter er forpliktet 
til å ta opp forhold som er av betydning, 
utgjør kjernen i den medvirkning og 
medbestemmelse som kjennetegner norsk 
arbeidsliv.

Høy effektivitet og gode rutiner
Gode rutiner og praksis for medbestem
melse er med på å bidra til høy effektivitet 
i den enkelte virksomhet. Ledelsen vil 
raskt kunne fange opp signaler fra ansatte, 
både i forhold til forbedringspotensial og 
praktiske tilbakemeldinger på om fore
slåtte endringer lar seg gjennomføre.

Et godt bedriftsdemokrati bidrar til økt 
motivasjon og ansvarsfølelse blant de 
ansatte. For å kunne oppnå gode rutiner 
må alle parter bruke og respektere de 
informasjonskanaler som etableres ved 
virksomheten. På samme måte som 
medinnflytelsen forutsetter deltakelse og 

engasjement blant ansatte og deres 
tillitsvalgte, påligger det arbeidsgiver å 
lytte til de signaler som kommer. Dersom 
arbeidsgiver ikke behandler disse seriøst, 
vil de ansatte fort miste tillit til hensikten 
med å fremme synspunktene sine. 
Arbeidsgiver vil i så fall kunne miste gode 
innspill og bidrag til den videre 
utviklingen av virksomheten.

Ærlig og direkte respons
Tillitsvalgte er representanter for de 
ansatte og kan forplikte dem i kollektive 
spørsmål. Ettersom en tariffavtale ved 
konflikt setter til side bestemmelser i 
individuelle arbeidsavtaler, er det spesielt 
viktig at de tillitsvalgte har støtte fra de 
ansatte for avtaler som inngås med 
arbeidsgiver. Kommunikasjonen mellom 
ansatte og tillitsvalgte er viktig for at de 
tillitsvalgte skal oppfatte problemstillinger 
ute i organisasjonen. Dette er ofte 
problemstillinger arbeidsgiver ikke klarer 
å se, eller å ta tak i, på eget initiativ. 
Dersom slike signaler ikke når frem til de 
tillitsvalgte, kan problemene forbli uløste, 
noe som ofte danner grunnlag for 
konflikt og mistrivsel.

Informasjon fra arbeidsgiver går ofte 
gjennom de tillitsvalgte frem til de ansatte. 
Dette er i mange sammenhenger hensikts
messig fordi tillitsvalgte som oftest vil 
motta en ærligere og mer direkte respons 
på informasjonen enn det arbeidsgiver 
selv ville fått. Responsen og den diskusjon 
som er resultatet av informasjonen som 
blir gitt, vil de tillitsvalgte kunne ta med i 
senere drøftelser med arbeidsgiver slik at 
anonymiteten til ansatte sikres.

Styrerepresentasjon
I privat sektor har flere bedrifter en 
 størrelse som gir de ansatte rett til styre
representasjon. For ansatterepresentantene 
kan taushetsplikten til styret forhindre en 
åpen dialog om saker som skal behandles. 
Dette er problematisk. Praktisk sett bør 
det i slike tilfeller etableres en ordning der 

ansatterepresentantene kan drøfte sakene 
med utvalgte personer, for eksempel tillits
valgte eller rådgivere som har samme 
taushetsplikt. Dette sikrer ansatte
representanten sparringspartnere utenfor 
styret, og vil kunne bidra til en bedre 
forankring i arbeidet ansatterepresen
tanten tar med seg inn i styrerommet.

Eget arbeidsmiljø
I et utvidet medbestemmelsesbegrep 
inngår påvirkning av eget arbeidsmiljø. 
Etter arbeidsmiljølovens kapittel fire har 
arbeidsgiver et overordnet ansvar for de 
ansattes arbeidsmiljø. Du som arbeids
taker plikter lojalt å følge de tiltakene 
arbeidsgiver iverksetter for å forbedre 
arbeidsmiljøet, noe som er et felles ansvar. 
Eget arbeidsmiljø er den mest direkte og 
kanskje viktigste påvirkningsmuligheten 
vi som ansatte har i ansettelsesforholdet.

Varslingsplikt
Til tross for at arbeidsgiver er den som har 
det overordnede arbeidsmiljøansvaret, 
forutsettes det at du som arbeidstaker 
melder ifra om problemstillinger i forhold 
til arbeidsmiljøet. Noe forenklet er det 
slik at så lenge arbeidsgiver ikke er kjent 
med et problematisk forhold, foreligger 
det ingen aktivitetsplikt. Ansatte har 
derfor en varslingsplikt når de ser 
trakassering eller diskriminering ved 
virksomheten. Årsaken er at en rekke 
forhold først blir kjent for arbeidsgiver 
når en sak blir tatt opp. Arbeidsgiver får 
da en undersøkelsesplikt, som igjen 
resulterer i en aktivitetsplikt dersom det 
viser seg å foreligge brudd på arbeids
miljølovens bestemmelser. Alle ansatte har 
plikt til omgående å opplyse om forhold 
som kan medføre fare for liv og helse 
dersom du som ansatt ikke selv kan rette 
på forholdet umiddelbart.

Engasjement
Det påligger arbeidsgiver en rekke plikter 
i lov og avtaleverk som sikrer ansatte 
innflytelse i arbeidshverdagen. Det er en 
forutsetning for innflytelse at du som 
ansatt bruker disse mulighetene, enten 
ved eget engasjement eller ved å støtte 
andre kollegaers engasjement.

      Gode rutiner og praksis for medbestemmelse er 
med på å bidra til høy effektivitet i den enkelte virksomhet.
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akTiVE PaRaT

Tror de vil bli uføre 
Syv prosent av de som i dag er i 
arbeid, tror de blir uføre i løpet 
av fem år, viser en studie gjort av 
AFI. YS-leder Tore Eugen Kvalheim 
er skremt og kaller tallene en 
tikkende bombe.

Studien viser at arbeidstakere som tror 
dette er mye mer bekymret for egen 
helse enn andre, og har i langt større 
grad vært langtidssykemeldte. I tillegg 
jobber de mer deltid og er bekymret 
for å miste jobben. De tror også det 
vil være vanskelig å finne en ny jobb 
som er like bra som den de har i dag.

Kilde: AFI

Seier i Tyrkia
Etter 272 dager i streik har det 
tyrkiske fagforbundet Tümtis 
undertegnet en avtale med UPS der de 
oppsagte arbeiderne tas inn igjen. Streiken er derfor avsluttet.  
Kampen for tariffavtale må Tümtis fortsatt slåss for. 

162 ansatte i UPS i Tyrkia ble sagt opp fordi de organiserte seg, men nå kan de gå 
tilbake til jobb. Parats leder, HansErik Skjæggerud, sier dette er et godt eksempel på at 
internasjonalt press og solidaritet virker. Parat har gjennom den internasjonale 
transportføderasjonen, ITF, støttet de utestengte arbeiderne. Nå er det inngått en avtale 
mellom UPS og fagforeningen som gir de ansatte en økonomisk kompensasjon i den 
perioden de var utestengt.

Tariffavtale gjenstår
Tümtis er anerkjent som fagforening og har rett til å organisere de ansatte i selskapet, 
men må fortsatt organisere over 50 prosent av de ansatte for å kunne kreve tariffavtale, 
noe som er regulert av tyrkisk lovgivning.

Parat har bidratt økonomisk
Siden august har fem norske fagforbund bidratt med til sammen 46 000 kroner hver 
måned i streikebidrag til Tümtis. Frem til februar i år er bidraget samlet på 230 000 
kroner. Halvparten er kommet fra Transportarbeiderforbundet, mens resten er fordelt 
på Parat, Yrkestrafikkforbundet, Handel & Kontor og Fagforbundet. 

Medlemmer av Parat har et 

årlig tilbud om én times gra-

tis hjelp fra advokat. I 2010 

var det 160 medlemmer som 

benyttet seg av tilbudet.

Av: Trygve Bergsland

Katrine Rygh Monsen er en av advoka
tene i Parat som tar imot henvendelser fra 
de som trenger hjelp.
– Hos oss er det slik at de som har behov 
kan ringe direkte til en av oss i juridisk 
avdeling for å få hjelp i saker som faller inn 
under medlemstilbudet «fritt rettsråd». For 
mange vil det innebære en stor personlig 
belastning hvis man for eksempel får et 
krav rettet mot seg, eller blir stevnet inn for 
forliksråd eller tingrett. Både fordi dette er 
et system de fleste ikke kjenner, og i 

forhold til ubehaget med å kanskje møte 
en motpart som stiller med advokat. En 
time er ikke så mye, men om saken ikke er 
for komplisert, kan vi bistå medlemmet 
med å sortere fakta og juss, i tillegg til å gi 
gode råd for hvordan den enkelte skal 
håndtere saken videre. Har du først fått en 
stevning mot deg, må du møte i retten. 
Møter du ikke opp, vil du kunne risikere å 
få en uteblivelsesdom og taper saken. Det 
er også slik at dersom du ønsker å trekke 
en sak risikerer du å måtte betale 
motpartens sakskostnader. I slike tilfeller 
kan våre råd være verdifulle, sier Katrine.

Hjelp i viktige saker
I en nylig avsagt dom i Sunnhordland 
tingrett bisto Katrine et medlem som var 
sagt opp i et leieforhold. Leieforholdet var 
tidsubestemt med en gjensidig oppsigel
sesfrist på tre måneder. Eieren ønsket å 
legge ut boligen for salg og sendte med
lemmet en skriftlig oppsigelse og brakte 
saken inn for rettslig behandling i ting
retten. Oppsigelsen var begrunnet med at 

eiendommen skulle selges og leieforholdet 
derfor måtte avsluttes. Medlemmet 
 motsatte seg oppsigelsen blant annet 
begrunnet med at han trengte mer tid til å 
flytte inn i en ny bolig han var i ferd med 
å klargjøre. Medlemmet vant saken.
– Dette er ikke den type saker vi har flest 
av, men viser hvor viktig det er å få hjelp 
og veiledning. De mest vanlige sakene vi 
bistår i, er hjelp og råd 
til å skrive enkle  
testamenter, ekte
pakter, samboer
kontrakter 
arv og skifte
spørsmål, eller 
det kan være råd 
i forbindelse 
med saker 
om fast 
eiendom, 
forteller 
Katrine 
Rygh 
Monsen.

Juridisk hjelp
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akTiVE PaRaT

Kvikksølvsaken i Stortinget
Laila Dåvøy (KrF) fremmet i en interpellasjon for Stortinget retten til yrkessykdoms
erstatning for tannhelsepersonell. Hun ville vite hvorfor NAV underkjenner 
dokumentert forskning og frem til i dag ikke har vært villig til å gi de kvikksølvskadde 
tannlegeassistentene rett til erstatning.

Laila Dåvøy trakk frem Gerd BangJohansen, leder i Tannhelsesekretærenes Forbund 
(ThsF), som eksempel på en organisasjon i Parat som utrettelig har kjempet for denne 
saken gjennom mange år.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm gikk langt i å love at kjennelsene som nylig er 
kommet i trygderetten, der tannhelsesekretærene fikk medhold, ikke vil bli anket til 
lagmannsretten. Hun ville imidlertid ikke love å endre regelverket, og ba om mer tid til 
å vurdere konsekvensene av dommen. Eventuelle endringer i regelverket vil ikke bare få 
konsekvenser for tannhelsesekretærene, men også for andre grupper som søker 
yrkessykdomserstatning, ifølge arbeidsministeren.

Laila Dåvøy (KrF) fremmet interpellasjonen for Stortinget og fikk støtte fra 
Høyres Torbjørn Røe Isaksen. Representanter fra samtlige partier som deltok 
i debatten støttet tannhelsese kretærenes kamp for å få yrkessykdomserstatning 
som følge av kvikksølvforgiftning. Foto: Trygve Bergsland

Fokus på HMS
Dagbladet har satt helsen til fly-
gende personell på dagsorden etter 
flere saker der ansatte helikopter-
piloter i Bristow Norway har store 
problemer med støy og virbrasjon 
i Sikorsky S-92. Pilotene får helse-
plager og må slutte i jobben.

Pilotene, som flyr oljearbeidere ut i 
Nordsjøen, har opplevd hjerteflimmer 
og en rekke andre plager. To piloter i 
selskapet har mistet lisensen til å fly på 
grunn av hørselsskader etter at de 
begynte å fly den aktuelle helikopter
typen i 2004.

Andre regler for flygere
Tillitsvalgt i Parat og fagforeningsleder 
i Bristow Norway bekrefter overfor 
avisen de store problemene med støy 
og vibrasjon. Flymedisinsk institutt 
har også utført målinger som viser 
høye støynivåer i S92, og at 
helikopteret vibrerer mye kraftigere 
enn andre helikoptre som trafikkerer 

Nordsjøen. Aircontact gruppen som 
representerer Sikorsky Aircraft 
Corporation i Skandinavia sier til 
Dagbladet at de tar problemene på 
alvor og at Sikorsky nå utvikler en 
motvibrasjonsgenerator i rotorhodet.
– Luftfartstilsynet har vært klar over 
situasjonen, men de har ikke gjennom
ført tilsyn etter at støy forskriften ble 
innført for flygende personell i februar i 

fjor. Tilsvarende regler om støy har vært 
gjeldende for arbeidstakere på bakken i 
mange år. Vi krever også at 
vibrasjonsforskriften blir innført for 
flygende personell, på samme måte som 
den gjelder i dag for andre yrkes
grupper. Det er ingenting som tyder på 
at det er mindre helseskadelig med 
vibrasjon i luften enn andre steder, 
sier Vegard Einan, nestleder i Parat.

Foto: Trygve Bergsland
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Utdannings-
stipend
Som medlem i Parat er det 

mulig å søke om stipend til 

videreutdanning. Første søk-

nadsfrist er 1. april.

Reglene sier at stipend kan gis til med
lemmer som tar utdanning samtidig 
med at de er i jobb og betaler ordinær 
kontingent. Det samme gjelder med
lemmer som har utdanningspermisjon 
etter arbeidsmiljølovens bestemmelser 
og medlemmer som er permittert eller 
arbeidsledige. Den som søker må ha 
vært fullt betalende medlem i minst 
ett år før utdanningen det søkes støtte 
til påbegynnes. 

Kontaktpersoner 
for ordningen er 
opplærings
ansvarlig 
Tove Løhne, 
stabs sekretær 
Gro 
Brandsar og 
rådgiver 
Bjørn Are Sæther. 
Retningslinjer og 
søknadsskjema 
for stipend ligger 
på parat.com 
under fanen 
«Kurs og 
utdanning». 
Rekker du 
ikke søknads
fristen 1. april, 
har du en ny 
mulighet til å søke 
innen 
1. oktober.

Bjørn Are Sæther. 
Retningslinjer og 

for stipend ligger 

mulighet til å søke 

ett år før utdanningen det søkes støtte 

Kontaktpersoner 
for ordningen er 

akTiVE PaRaT

Holmenkollstafetten 2011
Parat stiller lag i Holmenkollstafetten som i år arrangeres lørdag 14. mai, 
og målet er å stille et rent Parat-lag bestående av en fi n miks av spreke 
kvinner og menn.

Målet er (som i fjor) å markere oss høyt på resultatlistene, og har du som medlem lyst 
til å bidra til et godt resultat, kan du ta kontakt på epost trygve.bergsland@parat.com 
eller telefon 905 85 639 for mer informasjon. Det blir sikkert kamp om plassene, så 
her gjelder det å melde seg på raskt! Det er fortsatt god tid til trening, det gjelder bare 
å være påmeldt slik at treningsmotivasjonen holder seg høy i tiden fremover. For 
informasjon om etapper, resultater fra tidligere år og alt annet om stafetten, fi nner du 
på holmenkollstafetten.no.

Ny brosjyre 
Det er trykket opp ny Parat
brosjyre med ny design. Brosjyren 
kan bestilles fra hovedkontoret eller 
fra ditt regionkontor. Alternativt 
kan den lastes ned fra parat.com. 
Brosjyreteksten vil bli tilgjengelig 
på engelsk. 

Gro Brandsar.

Tove Løhne.

Bjørn Are Sæther.
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Konferanser og temadager i regionene
Følg med på www.Parat.com – fl ere arrangementer kommer

Region Nord 
Fredrik Langes gate 13, 9008 Tromsø,

nord@parat.com 
Terminalveien 10, 8006 Bodø, nord@parat.com 

Sentralbord: 21 01 36 00
Faks: 21 01 38 00

Ta kontakt med regionkontoret 
for nærmere opplysninger
Påmelding hos regionkontoret eller 
på www.Parat.com

Fikk du ikke invitasjon til kurset?
Tillitsvalgte får tilsendt kursinvitasjon på e-post. 
Hvis du som er tillitsvalgt ikke er registrert 
med riktig vervkode eller riktig e-postadresse 
i medlemsregisteret, vil du ikke få invitasjoner 

til kurs.

Spørsmål om kurs?
Les mer om på www.Parat.com under 
”Kurs og utdanning” i venstremenyen eller 
”Kursaktiviteter og møtekalender” i høyre-
menyen. Spørsmål om kurs kan også rettes 
til ditt regionkontor eller sendes på e-post til 
kurs@parat.com.

akTiVE PaRaTakTiVE PaRaTakTiVE PaRaTakTiVE PaRaT

28.2. Regionkonferanse om årets fl aggsak 1 dag Tillitsvalgte
1.3. Regionkonferanse for tillitsvalgte 1 dag Tillitsvalgte

21.3. Pensjon i offentlig sektor ½ dag Bodø Medlemmer og tillitsv.
5.9. Regionkonferanse for tillitsvalgte 1 dag Tillitsvalgte
5.9. Medlemsmøte om årets fl aggsak ½ dag Medlemmer og tillitsv.
6.9. Regionmøte for tillitsvalgte 1 dag Tillitsvalgte 

Region Midt
Kjøpmannsgt. 35, 7011 Trondheim, 

midt@parat.com
Sentralbord: 21 01 36 00

Faks: 21 01 38 00

2.3. Pensjon i offentlig sektor ½ dag Molde Medlemmer og tillitsv.
22.3. Pensjon i offentlig sektor ½ dag Stjørdal Medlemmer og tillitsv.

7.3. Regionkonferanse om årets fl aggsak 1 dag Tillitsvalgte 
5.5. Tillitsvalgtkonferanse 2 dager Tillitsvalgte
7.9. Regionkonferanse for tillitsvalgte 1 dag Tillitsvalgte
7.9. Medlemsmøte om årets fl aggsak ½ dag Medlemmer og tillitsv.
8.9. Regionmøte for tillitsvalgte 1 dag Tillitsvalgte

Region Vest
Valkendorfsgate 5, 5012 Bergen,

vest@parat.com
Sentralbord: 21 01 36 00

Faks: 21 01 38 00

14.2. Medlemsmøte med foredrag ½ dag Stavanger Medlemmer og tillitsv.
17.3. ”Ta-med-en-venn” temakveld, Parat Ung ½ dag Bergen Medlemmer Parat Ung
23.3. Regionkonferanse om årets fl aggsak 1 dag Bergen Tillitsvalgte
23.3. Medlemsmøte ½ dag Bergen Medlemmer og tillitsv.
24.3. Regionkonferanse for tillitsvalgte 1 dag Bergen Tillitsvalgte
6.4. Medlemsmøte med foredrag ½ dag Aksdal Medlemmer og tillitsv.

26.9. Regionkonferanse for tillitsvalgte 1 dag Bergen Tillitsvalgte
26.9. Medlemsmøte om årets fl aggsak ½ dag Bergen Medlemmer og tillitsv.
27.9. Regionmøte for tillitsvalgte 1 dag Bergen Tillitsvalgte

24.10. Medlemsmøte ½ dag Stavanger Medlemmer og tillitsv.

Region Øst
Brugata 19, 0133 Oslo, ost@parat.com

Sentralbord: 21 01 36 00
Faks: 21 01 38 00

17.1. Arv etter testament ½ dag Oslo Medlemmer og tillitsv.
25.1. Cato Zahl Pedersen ½ dag Sarpsborg Medlemmer og tillitsv.
1.2. Cato Zahl Pedersen ½ dag Lillehammer Medlemmer og tillitsv.
2.2. Presentasjonsteknikk 2 dager Hunderfossen Tillitsvalgte

21.3. Regionkonferanse om årets fl aggsak 1 dag Gardermoen Tillitsvalgte
22.3. Regionkonferanse for tillitsvalgte 1 dag Gardermoen Tillitsvalgte
25.6. Hunderfossen familiepark 1 dag Hunderfossen Medlemmer og tillitsv.
19.9. Regionkonferanse for tillitsvalgte 1 dag Gardermoen Tillitsvalgte
19.9. Medlemsmøte om årets fl aggsak 1 dag Gardermoen Medlemmer og tillitsv.
20.9. Regionmøte for tillitsvalgte 1 dag Gardermoen Tillitsvalgte

Region Sør
Grev Wedelsgt. 12, 3111 Tønsberg,

sor@parat.com 
Vestre Strandgt. 42, 4611 Kristiansand,

sor@parat.com
Sentralbord: 21 01 36 00

Faks: 21 01 38 00

9.3. Regionkonferanse om årets fl aggsak 1 dag Kr.sand Tillitsvalgte
10.3. Regionkonferanse for tillitsvalgte 1 dag Kr.sand Tillitsvalgte
29.3. Fokus og vilje i motbakke ½ dag Arendal kino Medlemmer og tillitsv.

25.5.
Medlemstur med M/S Klipperfjord 
(Nøtterøy rundt)

½ dag Tønsberg Medlemmer og tillitsv.

29.5. Medlemstur på Telemarkskanalen ½ dag Skien Medlemmer og tillitsv.
8.6. Medlemstur med MS Drammen ½ dag Drammen Medlemmer og tillitsv.

14.9. Regionkonferanse for tillitsvalgte 1 dag Tønsberg Tillitsvalgte
14.9. Medlemsmøte om årets fl aggsak ½ dag Tønsberg Medlemmer og tillitsv.
15.9. Regionmøte for tillitsvalgte 1 dag Tønsberg Tillitsvalgte

19.10. Medlemsmøte med foredrag ½ dag Kr.sand kino Medlemmer og tillitsv.
30.11. Tillitsvalgtsamling om medbestemmelse 3 dager Tillitsvalgte
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Sjefen kan lese 
e-posten din
Vær klar over at sjefen i visse tilfeller har rett til å lese e-posten din.

Datatilsynet oppfordrer til større bevissthet rundt bruk av e-post på arbeidsplassen.

Av: Sigurd Aarvig

Så lenge bedriften ikke har innført forbud 
mot at ansatte bruker sin epostkonto på 
jobben til private meldinger, kan du fritt 
sende og motta epostmeldinger av privat 
karakter fra datamaskinen du har fått 
tildelt av bedriften og via epostkontoen 
du er tildelt. Arbeidsgiveren har som 
hovedregel ikke rett til å lese private 
eposter, selv om de ligger på arbeids
giverens datasystem.

Men bedriften kan ifølge personopp
lysnings forskriften foreta innsyn i din 
epostkonto. Forskriften har fastsatt vilkår 
og prosedyrer for innsyn i arbeidstakeres 
epostkasse. Blant annet er det et 
ufravikelig krav at arbeidstakeren skal 
informeres om innsynet.

Første dom i 1993
Den første norske rettsavgjørelsen om 
epostsnoking på jobben kom allerede i 
1993, da en oppsigelse ble kjent ugyldig 
etter at en bedriftsleder i Memorex 
(senere fusjonert inn i Ementor, red.anm.) 
hadde vært inne på det private bruker
området til en ansatt og funnet en tekst 
med sterk kritikk av sjefen. Retten kalte 
bedriftslederens handlemåte for «et 
inngrep i den personlige integritet».

I 2006 ble Bazar Forlag anmeldt til politiet 
fordi all epost til en ansatt ble blind
kopiert til forlagssjefen i Bazar Forlag. 
Både forlagssjefen og bedriften ble ilagt et 
forelegg for brudd på informasjonsplikten 
i personopplysningsloven. I 2008 skriver 
Datatilsynet i sin årsmelding at 15 prosent 
av henvendelsene til tilsynet om arbeidsliv 
gjaldt spørsmål knyttet til innsyn i epost 
og overvåking. 

I 2009 ble personopplysningsforskriften 
endret med et nytt kapittel om bruk av 
epost på arbeidsplassen. 

– Forskriften er klar og tydelig på de 
avgjørende punktene, men det er 
vanskelig å regulere alle viderverdigheter 
knyttet til epostbruk på arbeidsplassen, 
sier avdelingsdirektør Kim Ellertsen i 
Datatilsynet.

Bedriftens behov
Ifølge det nye kapittel 9 i forskriften kan 
arbeidsgiveren åpne ansattes epost hvis 
det er nødvendig for å ivareta den daglige 
driften av virksomheten. 

– Hvis jeg er borte fra jobben, kan det 
være nødvendig for bedriften og få tak i 
epost som er sendt til meg, forklarer 
Ellertsen.

Arbeidsgiveren skal i slike tilfeller først 
foreta en «helhetlig nødvendighets
vurdering, og arbeidstaker skal så langt 
som mulig varsles før innsynet foretas. 
Kravet om forhåndsvarsling kan imidler
tid fravikes, for eksempel dersom det 
ligger et tilbud i arbeidstakerens epost
kasse med kort svarfrist. I så fall skal 
arbeidstakeren varsles snarest mulig om at 
innsyn er foretatt.
Videre kan arbeidsgiver gjennomsøke 
arbeidstakers epostkasse ved mistanke 
om at arbeidstakers bruk av epostkassen 
medfører grovt brudd på plikter som 
følger av arbeidsforholdet, eller gir 
grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Hvis 
bedriften frykter at bevis kan endres eller 
ødelegges, kan den åpne epostkassen 
uten å varsle arbeidstakeren på forhånd.

Manglende kunnskap
Er det generelt mye uklarhet og for lite 
kunnskap rundt epost på jobben?

– Etter min mening er det mest mangel på 
kunnskap og mangel på refleksjon. Spesielt 
skuffende er det hvis arbeids takeren ikke 
varsles om at arbeidsgiver overtar private 
områder der arbeidstaker har råderett. En 
god porsjon folkeskikk gjelder også på 
dette området, sier Ellertsen.

PERsOnVERn
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En del bedrifter har fulgt Datatilsynets 
anbefaling om å lage interne regler for 
epostbruk, men det er ennå langt igjen 
til at bedrifter flest har gjort det. Ellertsen 
råder arbeidstakerne til å skille mellom 
privat og jobbrelatert epost ved å 
opprette en egen mappe for private 
meldinger. Da vil det bli enklere for 
arbeidsgiveren å finne den saksrelaterte 
eposten ved et eventuelt innsyn.

Avslutning av e-postkonto
Datatilsynet mottar en del klager om 
epostsnoking fra folk som nylig har sluttet 
i en jobb. Etter reglene skal arbeids takerens 
epostkasse avsluttes og innhold som ikke 
er nødvendig for den daglige driften av 
virksomheten, slettes «innen rimelig tid» 
etter at arbeids forholdet er opphørt.

– Innen rimelig tid betyr etter min mening 
at epostkassen bør avsluttes uka etter, sier 

Ellertsen. Han anbefaler arbeidstakere å 
følge en sjekkliste når de avslutter et 
arbeidsforhold, hvor rydding av egne 

filområder og avslutning av epostkonto 
er blant punktene.

Fra § 9–2 i personopplysnings
forskriften:
«Arbeidsgiver har bare rett til å 
gjennom søke, åpne eller lese epost i 
arbeidstakers epostkasse 
a)  når det er nødvendig for å ivareta 

den daglige driften eller andre 
berettigede interesser ved 
virksomheten, 

b)  ved begrunnet mistanke om at 
arbeidstakers bruk av epostkassen 
medfører grovt brudd på de plikter 
som følger av arbeidsforholdet, 

eller kan gi grunnlag for oppsigelse 
eller avskjed. […]»

§ 9–3 om prosedyrene for innsyn:
«Arbeidstaker skal så langt som mulig 
varsles og få anledning til å uttale seg 
før arbeidsgiver gjennomfører innsyn 
etter dette kapittelet. […] Arbeidstaker 
skal så langt som mulig gis anledning 
til å være til stede under gjennom
føringen av innsynet, og har rett til å la 
seg bistå av tillitsvalgt eller annen 
representant.»

REGLER FOR INNSYN
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Viktig med avtale 
om personvern
Kunnskapen om reglene for innsyn i e-post på arbeids plassen  

er nok altfor dårlig, sier nestleder Vegard Einan i Parat.

Foran Paratkonferansen 2010 gjennom førte Parat en undersøkelse blant tillitsvalgte og 
kontaktpersoner om personvern. Syv prosent svarte da at virksomheten de arbeider i 
har iverksatt registrering eller overvåking av epost.
– Konferansen viste at overvåking på arbeidsplassen er et større problem enn vi trodde. 
Vi følger nå opp ved å informere mer om personvern på kurs for våre tillitsvalgte, sier 
Vegard Einan.

Han anbefaler at bedrifter og tillitsvalgte i fellesskap lager klare avtaler for person vern, 
som også omfatter bruk av epost, på arbeidsplassen. Reglene bør fastsette hva som kan 
registreres av personopplys ninger, hvem som skal ha tilgang til dem og varighet for 
lagring av personopplysninger.

Bøtelagt for 
e-postsnoking
Datatilsynet begynte i 2010 å utstede 
overtredelsesgebyr for brudd på reglene 
om epostbruk på arbeidsplassen. Blant 
annet måtte entreprenørselskapet GK 
Norge betale 75 000 kroner for å ha 
opprettholdt epostkontoen til en 
oppsagt arbeidstaker og latt all epost til 
den oppsagte bli videresendt til 
nærmeste leder. Etter Datatilsynets 
vurdering har bedriften «krenket klagers 
personvern interesser i betydelig grad».

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 
fikk et overtredelsesgebyr på 25 000 
kroner for å ha gitt en vikar påloggings
passord og tilgang til epostkontoen til 
en arbeidstaker som var sykmeldt. 
Dermed fikk vikaren i lang tid tilgang 
til private epostmeldinger til personen 
som var borte fra jobben. Den 
sykmeldte ble ikke varslet. Datatilsynet 

kaller denne framgangsmåten «svært 
lite personvern vennlig, på grensen mot 

sjikanerende og […] et klart brudd på 
regelverket».

– Regelverket har klare vilkår for at arbeidsgiver skal kunne kontrollere arbeidstakerens e-post, sier 
avdelingsdirektør Kim Ellertsen i Datatilsynet. Foto: Sigurd Aarvig

PERsOnVERn
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Universell 
mobillader
En universell mobillader ventes å nå det 
europeiske markedet denne våren. Rett 
før nyttår la de europeiske standardise
ringsorganisasjonene CENCENELEC og 
ETSI fram harmoniserte standarder for en 
universell lader til mobiltelefoner. 

Miljøvennlig
Denne standarden gjør det mulig for 
produsenter å produsere én felles mobil
lader – og mobiltelefoner tilpasset disse. 
Den nye laderen og tilhørende mobil
telefoner ventes å komme i butikkhyllene 
til europeiske forbrukere i løpet av våren. 
I tillegg til nytten for forbrukerne, vil en 
felles mobillader også få positive 
miljøvirkninger. EUkommisjonen har 
tidligere anslått at uønsket mobiltilbehør 
årlig utgjør flere tusen tonn søppel bare i 
Europa. En universallader vil gi årlige 
reduksjoner av miljøfarlig avfall og 
dermed mindre drivhusgassutslipp.

PaRaT inTERnasJOnaLT

EU støtter bredbåndsutbygging
Europakommisjonen (KOM) satt i fjor ny rekord ved å 
investere nær 15 milliarder kroner i bredbåndsutvikling.

Midlene brukes til å sikre at alle EUs borgere får tilgang til 
høyhastighetsinternett. Rekorden har bakgrunn i finans
krisen, der konkurransekommissær Almunia har uttalt at 
«smart investments into high and very high speed 

broadband infrastructures are crucial to create jobs, 
increase economic performance and to 

unlock the competitive potential of 
the EU in the long term».

Kilde: eu-norge.org

Foto: Hans Olav Nygård, Norwegian

EU-floke for 
Norwegian
Flyselskapet ønsket å opprette rute 
fra Oslo til Linate ved Milano i Italia, 
men italienske myndigheter nektet 
med den begrunnelsen at det bare 
kan flys til Linate fra EU-hovedsteder.

Koordineringssjef Richard A. Deryckere i 
Norwegian prøvde først å løse saken på 
egen hånd, uten hell. Underveis i 
prosessen ble han ble tipset om Solvit av 
Samferdselsdepartementet, sendte inn en 
søknad og overlot saken til Solvit, som 
jobber med løsning av tvister der EU og 
EØSlovgivning ikke blir anvendt riktig. 
Solvit hjalp Norwegian ut av 
regelverkfloken og italienske myndigheter 
erkjente at avslaget var EØSstridig og 
tillot Norwegian å søke om 
landingstillatelse for flygninger fra Oslo 
på samme vilkår som fra EUhovedsteder.

Gratis hjelp
Solvit er et nettverk med kontorer som 
eksisterer i alle EU og EØSland. Når en 
sak blir innrapportert, kontakter det 
lokale Solvitkontoret, i dette tilfellet i 
Oslo, sitt søsterkontor i utlandet. Derfra 
blir det jobbet opp mot de lokale 
myndighetene for å argumentere for hva 
som eventuelt er i strid med gjeldende 
rettigheter og regler. Å få hjelp av Solvit er 
gratis, og både privatpersoner og foretak 
kan melde sakene sine til Solvit.

Kilde: eu.norge.org

Radikale 
miljømål

EU ønsker seg en oljefri og i stor grad 
CO

2
fri energiforsyning for transport

sektoren innen 2050. En ekspertgruppe 
har overfor europakommisjonen levert en 
rapport som viser at alternative drivstoff 
har potensial til å erstatte fossile energi
kilder og gjøre transport bærekraftig.

Rapporten som er presentert vil inngå som 
underlagsmateriale for blant annet EUs 
transportpolitikk mot 2020 der dekarbo
nisering av transportsektoren vil bli en av 
de prioriterte målsettingene, men også i 
forhold til EUs ”Energy Efficiency Plan” 
som skal beskrive tiltakene som må gjen
nomføres for å nå målsettingen om 20 
prosent kostnadseffektiv reduksjon av 
energibruken innen 2020 i alle sektorer, 
også transportsektoren.

Karbonfrie byer
Miljømålsettingene tilsier at CO

2
utslipp 

fra transport reduseres med 50 til 70 
prosent innen 2050, oljeavhengigheten i 
transportsektoren reduseres fra 96 prosent 
i dag til mellom 40 og 50 prosent i 2050. 
Bytransport skal etter målsettingen være 
helt karbonfri i 2050.

Kilde: ec.europa.eu / regjeringen.no 
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Kompetent arbeidskraft

YS Stat arrangerte nylig en konferanse der 
avdelingsdirektør i Kunnskapsdeparte
mentet, Gry Ulverud, var opptatt av 
nettopp verdsetting og kompetanse og 
hvor viktig det er for både private og 
statlige bedrifter å bekjempe frafallet 
allerede i skolen. Hun pekte på at antall 
unge som ikke fullfører videregående 
utdanning fortsatt øker.
– Når ungdom ikke fullfører videregående 
utdanning blir det underskudd på 
kompetent arbeidskraft. På samme måte er 
videreutdanning av voksen arbeidskraft 
viktig for å møte utfordringene dagens 
samfunn krever, og det er viktig for den 
enkeltes mulighet til å stå lenger i jobb. 
Utdanning er lønnsomt for den enkelte og 
det er lønnsomt for bedriftene som trenger 
kompetent arbeidskraft, sier Ulverud. 

Mangler i videregående opplæring
Ulverud viste til sammenhengen mellom 
utdanning og helse.
– Undersøkelser viser at en av fi re uføre
trygdede bare har grunnskoleutdanning. 
De som fullfører videregående skole 
kommer bedre ut økonomisk og færre blir 
uføre. Derfor er det viktig å gi de som 
ikke fullfører videregående skole en ny 
mulighet. 660 000 voksne i alderen 20 til 
66 år har ikke fullført videregående 
opplæring, av disse er 435 000 under 
50 år, forteller Gry Ulverud.

Seniorrådgiver i YS, Bente Søgaard, fulgte 
opp problematikken Ulverud beskrev i 
sitt innlegg om kompetansereformen.
– Situasjonen i dag er at det er liten 
kontakt mellom sentrale myndigheter og 

fylkeskommunene. Voksne har mistet 
retten til realkompetansevurdering, og 
man har gått mer over til eksamens
forberedende kurs for å ta fagprøve eller 
svenneprøve, sier Bente Søgaard.

Svikter hos ledelsen
Forhandlingsdirektør i staten, Siri Røine, 
mener medarbeidersamtalen er et viktig 
tiltak for dem som er i arbeid. I statlige 
virksomheter er det foretatt undersøkelser 
som viser at medarbeidersamtaler har med 
trivsel å gjøre, men at dette ikke blir tatt 
på alvor.
– Halvparten av de spurte sier de opplever 
medarbeidersamtaler som nyttige, men 
40 prosent har kun hatt én eller ingen slik 
samtale i løpet av de siste tre årene. Videre 
viser undersøkelsen at tilfredshet på jobb 
henger sammen med resultatet etter en 
slik medarbeidersamtale. De som opplever 
at medarbeidersamtalen følges opp, føler 
en høyere tilfredshet på jobben, men 
tilfellet er motsatt hos dem som ikke 
opplever at samtalen følges opp, eller at 
ingen avtaler og tiltak avtales under 
medarbeidersamtalen, sier Siri Røine.

Helse og arbeid
YSleder, Tore Eugen Kvalheim, pekte på 
YS’ arbeidslivsbarometer som viser at 
mange arbeidstakere er usikre på egne 
fremtidsutsikter, noe som i tillegg til 
utdannelse har med helse å gjøre. 
– Mange er usikre på om de har god nok 
helse til å være i jobb om fem år. Det er 
fl ere i jobb enn før, men økt sysselsetting 
fører til at fl ere er sårbare for sykdom og 
uførhet. Det må vi akseptere, fordi økt 
sysselsetting betyr økt inkludering i 
arbeidslivet, sier Kvalheim.

Arbeidslivsbarometeret viser, ifølge Kvalheim, 
utfordringene i forhold til at hver tiende 
nordmann i yrkesaktiv alder er ufør.
– Jo fl ere som blir uføre, dess større blir 
utfordringene for bedrifter og samfunn. 
Arbeidslivsbarometeret peker nettopp på 

UTDanning

Flere undersøkelser viser at mange arbeidstakere opplever 

avstanden mellom egen kompetanse og faglige utfordringer 

som problematisk. YS’ eget arbeidslivsbarometer bekrefter 

skjevhetene mellom utdanning og arbeid.

Av: Trygve Bergsland / Liv Hilde Hansen

Livslang læring og statens evne til å 
rekruttere medarbeidere er viktig, i 
følge fornyings-, administrasjons- og 
kirkeminister Rigmor Aasrud.
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disse utfordringene. En fjerdedel av de 
spurte sier de er usikre på om de har god 
nok helse til å være i jobb fem år frem i tid. 
Denne gruppen er usikre på om de har jobb, 
om de er uføre, eller må forlate arbeidslivet 
om fem år. Mellom 13 og 15 prosent hevder 
at de kanskje, eller veldig sannsynlig, vil 
være uførepensjonist i løpet av fem år. Selv 
om statistikken ikke tilsier at 15 prosent vil 
være uføre om fem år, eller at en tredjedel av 
oss vil måtte redusere arbeidsinnsatsen, 
illustrerer barometeret at det er en stor grad 
av usikkerhet blant norske arbeidstakere, sier 
Tore Eugen Kvalheim.
 
Livslang læring
Fornyings, administrasjons og kirke
minister Rigmor Aasrud var i sin tale på 
konferansen fokusert på kompetente 
ledere og medarbeidere. Det å gjøre hver
andre gode, livslang læring, og statens 
evne til å rekruttere og beholde medarbei
dere var viktig for statsråden. 
– Å få fl ere med nedsatt funksjonsevne ut i 
arbeid er en stor utfordring, og her er mye 
ugjort. Vi må skille mellom funksjons hemm
ing og arbeidsevne, sier Rigmor Aasrud. 

Mennesker – den viktigste ressursen
Vi har både penger og kunnskap, en 
uslåelig kombinasjon, sa fi nansminister 
Sigbjørn Johnsen på YS Statkonferansen. 
Johnsen pekte på to forhold han mener er 
svært viktige for å opprettholde nivået på 
de norske velferdsordningene, nemlig 
utdanning og forskning. Uten en slik 
satsning klarer vi ikke å opprettholde 
effektiviteten og produktiviteten i norsk 
økonomi, mente fi nansministeren.
– Utdanning er viktig og kjernen i den 
framtidige arbeidskraften. Mange ute i 
verden vi skal konkurrere mot er bedre enn 
oss. Vi må hele tiden trene hvis vi skal holde 
følge med de andre. Human kapitalen utgjør 
80 prosent av statsbud sjettet, mens avkast
ningen fra pensjons fondet kun står for åtte 
prosent. Disse tallene forklarer hvorfor det 
er så viktig å investere i den fremtidige 
arbeidskraften, sier Sigbjørn Johnsen.

Mange arbeidstakere opplever et sprik mellom egen kompetanse og faglige utfordringer i følge Siri 
Røine, personladirektør i staten, YS-rådgiver Bente Søgaard og Gry Høeg Ulverud, avdelingsdirektør 
i Kunnskapsdepartementet. Alle foto: Trygve Bergsland

Penger og kunnskap er en uslåelig kombinasjon, 
mener fi nansminister Sigbjørn Johnsen.

En sterk offentlig sektor er avhengig av å fornye 
seg, sier fornyings-, administrasjons- og 

kirkeminister Rigmor Aasrud.

Økt sysselsetting vil gi fl ere sykemeldinger, mener 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
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Parat i domstolene

aRBEiDsPLass

Medlemmer av Parat er representert i mange ulike jobber, også i domstolene. Her i landet er det 

66 domstoler i form av tingrettene og Oslo byfogdembete. I tillegg er det seks lagmannsretter, og 

øverst troner Norges Høyesterett.

Av: Trygve Bergsland

Domstolene er opptatt av en 
verdig ytre ramme Tillitsvalgt fra 
Parat i Follo tingrett, Berit 
Stenerud, sammen med nestleder 
og dommer ved Follo tingrett, 
Helge Ståland.
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Høyesterett, lagmannsrettene og ting-
rettene dømmer i både sivile saker og 
straffesaker. I tillegg finnes det domstoler 
med spesiell kompetanse som eksempelvis 
jordskiftedomstolene, arbeidsretten og 
trygderetten. 

Konfliktløsning
Domstolene er samfunnets viktigste 
konfliktløser. I de sivile sakene skal 
partene som er i konflikt kunne slå seg til 
ro med at endelig løsning på konflikten er 
oppnådd når domstolene har sagt sitt og 
dommen er rettskraftig. I straffesaker skal 
samfunnet, den fornærmede og den 
tiltalte føle seg trygge på at rettssikker-
heten ivaretas, samtidig som samfunnets 
krav til reaksjoner blir ivaretatt.

Follo tingrett
Som hovedregel starter alle saker i ting-
retten, som er den ordinære domstol i 
første instans. Norge er inndelt i doms sogn 
og i hvert sogn er det en tingrett. 
Domstolene skriver selv at de skal møte 
alle med respekt og vise nødvendig 
forståelse for den enkeltes situasjon og 
bakgrunn, i tillegg til at de bevarer en 
verdig ytre ramme rundt sin virksomhet. 
Videre skriver domstolen at de er opptatt 
av å yte profesjonell service av høy kvalitet 
og ha medarbeidere som skal være gode 
representanter for domstolene og vise 
imøtekommenhet. I Borgarting lagdømme 
ligger Follo tingrett der alle kontoransatte, 
med unntak av to, er medlemmer i Parat. 
Berit Stenerud er tillitsvalgt.

 – Follo tingrett dekker Enebakk, Frogn, 
Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås 
kommuner og det nye tinghuset ligger i 
Ski. Vår domstols oppgave er i hovedsak å 
avgjøre straffesaker og å løse privat retts lige 
tvister. Forvaltnings- og registrerings-
oppgavene er blant annet dødsfalls-
registrering, utstedelse av skifte attester, 
notarialforretninger og vigsler. Hos oss 
jobber det seks dommere, tre dommer-
fullmektiger og tretten saks behandlere, 
forteller Berit Stenerud.

Dommernes uavhengighet
Nestleder og dommer ved Follo tingrett er 
Helge Ståland, som forteller at dommere 
utnevnes i statsråd og ikke er underlagt 
ordinær tariffavtale i staten.

Arbeid i domstolene krever store mengder dokumenta sjon. Bente Didriksen 
har ansvaret for mye av forvaltningen og må sørge for at alt teknisk utstyr 
fungerer.

Forsvarlig sikring. Politiet har tilgang til garasje i kjelleren på tinghuset med 
direkte tilgang til fengselssal. Gerd Grønneberg viser frem tinghusets egne 
fengselsseller for fanger som venter på at saken deres skal starte.
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– Dommere utnevnes etter regler i 
Grunnloven og har et helt spesielt 
stillingsvern. En dommer kan ikke sies 
opp eller forflyttes mot sin vilje, de kan 
kun avskjediges etter en rettssak med 
påfølgende dom. Spørsmål om det skal 
reises tiltale mot en dommer for straffbare 
handlinger i tjenesten må avgjøres av 
Kongen i statsråd. Dommernes stillings
vern skal sikre at de ikke blir sagt opp 
som følge av upopulære beslutninger som 
myndighetene eller andre er uenige i, noe 
som skal sikre at domstolene treffer 
uavhengige og nøytrale avgjørelser, 
forteller Ståland.

Ståland forteller at alle rettssaker ledes av 
fagdommere, men at den vanlige borger er 
sterkt representert i form av lekdommere. 
Tiltalte skal dømmes av sine likemenn, i 
tingretten og lagmannsretten deltar derfor 
som regel lekdommere ved behandling av 
straffesaker.

– Straffesaker i tingretten avgjøres enten 
ved tilståelsesdom eller gjennom en 
hovedforhandling. Ved hovedforhandlin
gen består retten som regel av én fagdom
mer og to meddommere. Meddommerne 
trekkes ut til hver sak fra et utvalg av 
 personer som er oppnevnt av bystyret 
eller kommunestyret for fire år av gangen. 
En sivil sak starter som regel med mekling 
i forliksrådet. Hvis partene ikke blir enige, 
kan saken bringes inn for tingretten. Etter 
at stevningen er kommet inn til retten, 
undersøker den forberedende dommeren 
om den oppfyller kravene i loven og 
 stevningen sendes deretter til den som er 
saksøkt. Under rettssaken møter partene, 
advokatene og dommeren, forteller 
Ståland.

Tvangsmidler
En dommer har også andre oppgaver, 
blant annet knyttet til begjæringer fra 
politiet.

– Under en etterforskning kan det være 
nødvendig å gå til retten for å få tillatelse 
til å bruke ulike tvangsmidler som for 
eksempel varetektsfengsling. Slike saker 
avgjøres av én dommer alene. Det er 
politiet som fremstiller siktede for 
dommeren. I fengslingsmøtet møter aktor, 
forsvarer og siktede.

Andre tvangsmidler under etterforsknin
gen kan være ransaking eller beslag i 
 gjenstander. Politiet kan også ha behov 
for å gjennomgå post, telefonutskrifter 
eller kontrollere annen telekommunika
sjon som ledd i etterforskingen. Alle slike 
spørsmål skal avgjøres av tingretten, sier 
Helge Ståland.

Etterutdanning
Follo tingrett ledes av sorenskriveren som 
sammen med nestleder og administrasjons
sjefen utgjør tingrettens ledergruppe. Follo 
er organisert i to seksjoner og en forvalt
ning, der seksjon én har ansvar for sivil og 
straffesaker og seksjon to har ansvar for 
skifte og namssaker, ifølge Berit Stenerud 
som forteller at mange oppgaver som 
tidligere var dommeroppgaver i dag er 
delegert til saksbehandlerne.

– Vi har hatt en kontinuerlig opplærings

virksomhet siden 1995, blant annet 
gjennom Høgskolen i Buskerud og 
«Justina», et studieopplegg som gir oss 
studiepoeng. Det er seks moduler: basis, 
anke, sivilprosess, straffeprosess, skifte og 
tvang. Samtlige moduler gir 15 studie
poeng. Målet er å gi saksbehandlerne 
bedre innsikt i blant annet rettskildelære, 
juridisk metode og opplæring i bruk av 
Lovdata og lovsamlingen. Berit Opedal 
Windheim, hovedtillitsvalgt for Parat i 
domstolene, var en av dem som tok 
initiativet overfor Justisdepartementet om 
et opplæringsråd for funksjonærer i 
domstolene, og 1995 var starten med et 
budsjett på tre millioner kroner, forteller 
Stenerud, som selv har gjennomført én 
modul av Justina.

Mange og varierte oppgaver
Mekling viser seg ofte som en effektiv 
måte å løse sivile tvister på, og er en større 
del av dommernes arbeid nå i forhold til 
tidligere. 

– Arbeidet med støttefunksjoner i forhold 
til dommerne er interessant og vi jobber 
med en rekke forskjellige sakstyper, som 
familiesaker, nabotvister, erstatningssaker 
og tvister i arbeids og forretningsforhold. 
Målet er å hjelpe partene til å finne en 
løsning alle kan leve med. Saken blir altså 
ikke avgjort ved dom. Dersom partene 
ikke blir enige under meklingen, går 
saken videre til hovedforhandling i 
tingretten. Vi har også mange oppgaver, 
som offentlig skifte i forbindelse med 
dødsbo, felleseie, konkurs, tvangssaker, 
giftemål og registrering av partnerskap. 
I tillegg til notarialforretninger som går ut 
på å bekrefte at en underskrift eller en 
fotostatkopi er ekte, forteller Berit 
Stenerud.

Økning av barnesaker
Gerd Grønneberg er rådgiver og leder for 
seksjon én. Hun registrerer nye saker og 
sender blant annet ut berammelser. 

– Familiesaker øker og er prioritert av 
domstolene. I disse sakene benyttes ofte 
psykologer som sakkyndige. Det er alltid 
flere sider av en sak, og det er viktig å 
ikke trekke forhastede konklusjoner, sier 
Gerd Grønneberg, som gjennom en 

aRBEiDsPLass

Forsvarlig sikring. Politiet har tilgang til garasje i 
kjelleren på tinghuset med direkte tilgang til 
fengselssal. Gerd Grønneberg viser frem tinghusets 
egne fengselsseller for fanger som venter på at 
saken deres skal starte.

08543_Parat_1_11.indd   32 21.02.11   16.22



Parat 2011 - 33  

grundig omvisning viser frem sider av 
tinghuset menigmann sjelden får 
anledning til å se.

Driftsansvarlig
Bente Didriksen har ansvaret for mye av 
forvaltningen, noe som omfatter ansvar 
for kontordrift, vaktmestertjenester, 
innkjøp av rekvisita, kontormaskiner, 
kjøkken og kantine. I tillegg til å 
journalføre personalsaker og ha ansvaret 
for lønn til de ansatte.

– I forvaltningen har jeg ansvar for perso
naladministrasjon, økonomi, innkjøp, 
drift, ekspedisjon og sentralbord, i tillegg 
til vigsler og notarialforretninger som 
også er delegert til enkelte av saksbehand
lerne, forteller Bente Didriksen.

Det var bruk av lovgivende, dømmende 
og utøvende makt allerede på 900tallet. 
For vikingene var ætten det viktigste og 
forbrytelser og konflikter ble løst ættene 
imellom. Ofte var det enighet om hva 
straffen burde være, og blodhevn var en 
av de vanligste straffene man kunne bli 
idømt.

Utover 1000tallet ble det dannet både 
lagting og bygdeting. Bygdetingene kom 
til som følge av befolkningsvekst og økt 
samarbeid mellom bygdene. 
Bygdetingene og lagtingene hadde som 
sin viktigste oppgave å komme fram til 
løsninger i konflikter. De mest kjente 
lagmannstingene fra denne tiden er 
Gulating på Vestlandet og Frostating i 
Trøndelag.

Kamp mellom konge og kirke
Den vanligste måten lover ble skapt på i 
middelalderen, var ved sedvanerett. Det 
vil si at det fantes mange rettsregler, men 
som ikke var blitt fastsatt av en offentlig 

myndighet. Sedvanerett er fremdeles i 
bruk i dag, både her i Norge og i 
internasjonal rett. I middelalderen fikk 
kongedømmet mer makt. Kirken fylte 
de samme rollene som kongen, og det 
var ofte en kamp mellom kongen og 
kirken i forhold til hvem som skulle ha 
mest makt. Gjennom middelalderen ble 
det viktig med lovformulering, og i 
1274 ble de gamle landskapslovene 
omarbeidet av Magnus Lagabøte som 
var konge den gangen. Landsloven var 
ment å gjelde for lagtingene og til en 
viss grad også for bygdetingene.

Unionstiden
For Norges varte unionstiden i nærmere 
400 år. I løpet av den tiden var Norge i 
union med Danmark, Sverige eller 
begge samtidig. Norske saker ble i 
førsteinstans prøvd for bygdeting eller i 
bytinget. Derfra gikk sakene til 
lagtingene og videre til Overhoffretten i 
Kristiania. Overhoffretten ble dannet i 
1667, før den tid var det Herredagen 

eller rettarting som var Norges versjon 
av Høyesterett. 

Høyesterett lå under kongen, og fram til 
1771 skulle alle avgjørelser truffet av 
Høyesterett forelegges kongen. Etter 
1771 gikk en bort fra dette, med unntak 
av dødsdommer. 

1814
Den franske filosofen Montesquieu 
utarbeidet maktfordelingsprinsippet, 
som innebærer skillet mellom den 
lovgivende, utøvende og dømmende 
makt. Montesquieus maktfordelings
prinsipp ble sentralt ved utformingen av 
den norske grunnloven i 1814. Kongen 
ble den utøvende makt, Stortinget den 
lovgivende makt og domstolene den 
dømmende makt. Norge fikk egen 
Høyesterett i 1815. Den norske grunn
loven var gjeldende selv om Norge kom 
i union med Sverige samme år, og gjaldt 
i hele perioden frem til 1905.
Kilde: Domstol.no

Det startet med vikingene

Sterk økning i barnesaker. Follo tingrett har et eget barnerom der det kan gjøres opptak. I tillegg har 
dommer psykolog og andre fagpersoner innsyn fra et tilstøtende rom for observasjon i følge Gerd 
Grønneberg.
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sPØRsMÅL Og sVaR

Har du spørsmål til juristene eller til forhandlingsavdelingen, kan du sende disse til parat@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

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisksavd.

Advokat

Katrine Andresen Roald
Jurist

Odd Jenvin
Forhandler

Thomas Lilloe,
Forhandler

Eva Borhaug,
Advokat 

Turid Svendsen, 
Leder forhandlingsavd.

Advokat

Høyere lønn
Jeg jobber i en statlig etat som første
konsulent. Etter at etaten ble slått 
sammen med en annen etat, har jeg fått 
noen nye arbeidsoppgaver. Avdelingen jeg 
jobber i har etter sammenslåingen fått 
flere ansatte, og mange av mine nye 
kollegaer har et høyere lønnsnivå enn det 
jeg har. Kan jeg kreve å få lønnen min 
oppjustert som følge av at jeg har fått 
endrede arbeidsoppgaver og at jeg har 
dårligere lønn enn mine nye kollegaer?

Trond

Svar:
Ja, det kan være grunnlag for å kreve 
oppjustering av lønnen din. Du kan kreve 

lønnsforhandlinger etter regler i hoved-
tariffavtalen dersom det har skjedd 
vesentlige endringer i de forhold som ble lagt 
til grunn da lønnen din ble fastsatt. 
Lønnskravet ditt bør underbygges gjennom 
stillingsbeskrivelse, stillingsvurdering, referat 
fra medarbeidersamtale eller andre 
opplysninger som gjør det mulig å måle 
endringene i arbeidsoppgavene du utfører. 

Hovedavtalen åpner også for at du kan kreve 
lønnsforhandlinger dersom det som følge av 
sammenslåing mellom to etater oppstår ube-
grunnede lønnsforskjeller. Det er den tillits-
valgte som fremmer krav overfor arbeidsgiver. 

Odd Jenvin
Forhandler

Rett på fri med lønn
Jeg jobber i «Spekterområdet» og 
spørsmålet er om jeg har rett på fri med 
lønn for å gå på kurs selv om jeg ikke er 
tillitsvalgt? I tilfelle ønsker jeg å vite 
hvilke kurs jeg får betalt for å delta på, og 
hvilke kurs jeg ikke får betalt for.

Gunn

Svar:
Reglene i hovedavtalen er delt inn i en 
bestemmelse for rett til fri for ansatte, 
regulert i hovedavtalens paragraf 26, der det 
heter at ansatte ikke uten tvingende grunn 
kan nektes tjenestefri når de skal delta i 
forhandlinger, kurs eller representantskaps-
møter. Det er en begrensning på inntil seks 
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dager i året for å delta på kurs uten trekk i 
lønn fra arbeidsgiver.

For tillitsvalgte er det reglene som er regulert 
i paragraf 52 som gjelder. Her heter det at 
du ikke kan nektes tjenestefri i forbindelse 
med forhandlinger, møter og kurs. Det er en 
begrensning på inntil 12 dager i året uten 
trekk i lønn fra arbeidsgiver.

Thomas Lilloe
Forhandler

Ansiennitet
I min arbeidskontrakt står det at jeg har 
ansiennitet fra 1. februar 2003. Hvis det 
blir innført ansiennitetstillegg i bedriften, 
er det da slik at jeg har krav på tillegg fra 
denne datoen?

Truls

Svar:
Nei, ikke nødvendigvis. Ansiennitetsdatoen 
i arbeidsavtalen er i utgangspunktet satt av 
hensyn til beregning av ansettelsestid og 
oppsigelsestid. Hvis det ikke står at lønn 
reguleres fra samme tidspunkt, er det ikke 
noe man automatisk kan kreve. Det finnes 
nemlig ingen faste regler for når det skal gis 
ansiennitetstillegg. Det er med andre ord et 
forhandlingstema. Ansiennitetstillegg kan 
godt gis på dato for ansettelse. Men det 
finnes mange eksempler på andre 
reguleringsdatoer.

Turid Svendsen
Forhandlingssjef/advokat

Midlertidig ansatt
Jeg er midlertidig ansatt i en statlig etat 
som er under omorganisering. Det er også 
grunnen til at jeg fikk jobben. Kontrakten 

min utløper første juli i år. Kan jeg 
risikere å miste jobben i juli, selv om 
omorganiseringen ikke er ferdig?

Yngvar

Svar:
Tjenestemannsloven åpner for å benytte 
midlertidig ansatte der arbeidet ennå ikke 
er fast organisert og det er usikkert hvem 
som trengs. Jeg forutsetter at det er dette 
grunnlaget du er tilsatt på. Ved opphør av 
slik midlertidig tilsetting, må arbeidsgiver 
gjennomføre en ordinær oppsigelse. Det betyr 
at oppsigelsen må være saklig. Dersom det 
fremdeles er behov for deg etter første juli, 
vil det sannsynligvis ikke være saklig å si deg 
opp. De kan ikke si deg opp og erstatte deg 
med en annen i samme stilling. Går 
stillingen du er i over fra å være midlertidig 
til fast, vil du ha rett til å beholde stillingen, 
selv om den ikke er lyst ut offentlig.

Eva Borhaug
Advokat 

Ansienniteten fra gammel arbeids-
giver
Jeg har jobbet som selger i 12 år og har  
nå fått et fristende jobbtilbud hos en 
konkurrent. Jeg er litt bekymret for å 
begynne hos en ny arbeidsgiver og starte 
med null i ansiennitet. Det kan bli 
oppsigelser. Mitt spørsmål er om jeg kan 
sikre meg ved å avtale å få med meg 
ansienniteten min på 12 år?

Bjørn

Svar:
Ved en eventuell nedbemanning er det 
ansienniteten hos den arbeidsgiveren du er 
ansatt hos som teller med. Du kan med andre 
ord ikke avtale å få med deg ansienniteten fra 

gammel arbeidsgiver dersom du starter i en 
annen bedrift. Dersom det derimot hadde 
skjedd en virksomhets overdragelse (typisk salg 
eller fusjon) av hele eller deler av bedriften, 
skal ansiennitet ifølge arbeidsmiljøloven 
videreføres.

Anders B. Lindstrøm
Avdelingsleder/advokat

Oppsigelse
Jeg har sagt opp på bakgrunn av en 
konflikt med min leder og ønsker derfor 
ikke å jobbe i oppsigelsestiden. Kan jeg 
kreve å få ta ferie i oppsigelsestiden? 

Lise
 
Svar:
Hovedregelen er at arbeidsgiver avgjør når 
du tar ferie. Du kan imidlertid kreve å få ta 
ferie i oppsigelsestiden dersom det ikke vil 
være mulig å avvikle tre uker ferie hos ny 
arbeidsgiver innenfor hovedferieperioden 
som er fra juni til september. Har du sagt 
opp etter 15. august, kan du imidlertid ikke 
kreve at ferien skal legges før 30. september. 
Du kan også kreve ferie i oppsigelsestiden 
dersom det ikke vil være tid til å ta ut 
restferien på syv virkedager samlet i løpet av 
ferieåret.

Katrine Andresen Roald
Jurist
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Løsning:

Navn:

Adresse:

Vi trekker ut tre vinnere hver gang. 
Send løsningen til redaksjonen enten som 
epost til trygve.bergsland@parat.com 
eller ordinær post til: 
Parat, Postboks 9029, Grønland, 0133 Oslo
Husk å merke e-posten/konvolutten 
«Kryssord 1/2011»

Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 20.03.2011

Premie: Trillekoffert med målene: 34 x 53 x 24. Vekten er 3,7 kilo 
og kan romme opp til 78 liter. Kofferten er låsbar og har stropper 
innvendig slik at innholdet skal ligge pent under reise.

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.5 – 2010 var: «LIVET ER IKKE ALLTID EN LEK» De tre heldige vinnerne er: Vivian Futterer, Ås, 
Erling R. Kjelbye, Bergen og Wenche Edvardsen, Trondheim.
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Fra Juss-Buss til Parat
Katrine Andresen Roald er nyansatt som 
advokatfullmektig på juridisk avdeling i Oslo og 
er vikar for Guro Løkken som har permisjon 
frem til november i år. Katrine er 25 år gammel 
og er fra Oslo. Hun er utdannet med master i 
rettsvitenskap. Masteroppgaven omhandler solid
aransvar for lønn i lov om allmenngjøring av 
tariff, som er et tiltak mot sosial dumping. Hun 
har tidligere arbeidet i JussBuss med arbeid 
sosial og trygderett. JussBuss er et gratis rettshjelpstiltak som drives av 

jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

IA-avtalen
I mars og mai arrangerer YS en konfe-
ranse for tillitsvalgte som er berørt av 
IA-avtalen. Temaet er «innhold og 
konsekvenser for arbeidslivet». 

Konferansen vil fokusere på elementer i 
fornyelsen av IAavtalen som får konse
kvenser for den enkelte arbeidstaker og 
ikke minst tillitsvalgte som har fått en 
forsterket rolle i IAavtalen. Program og 
mer informasjon fi nner du på ffhs.no 
eller telefon 23 11 45 00. Konferansen er 
gratis for deltakere. 

Dato og sted
23. mars, Lillehammer
– Radisson Blu Hotel Lillehammer
3. mai, Kirkenes – Rica Hotel
31. mai, Stavanger 
– Quality Airport Hotel

Ny hotellavtale
Det er forhandlet frem en ny avtale med 
Nordic Choice Hotels som gir alle 
YSmedlemmer 20 prosent rabatt i alle 
ukedager på kjedens hoteller i Norge. 
I tillegg er det avtalt 10 prosent rabatt på 
kjedens hoteller i 
Danmark, Sverige og 
de baltiske statene. 
Den nye avtalen gjel
der fra januar i år, og 
ved bestilling må 
du alltid oppgi 
en kundeID 
som er 
65 233.

Hva skjer når jeg dør?
Ikke akkurat lystig å tenke på, men temakvelden, arv etter 
testament, ble fort fulltegnet. Pågangen var stor, og det var 
mange som ikke fi kk plass. Det vil bli arrangert fl ere slike 
temakvelder til høsten.

Advokat i Parat, Katrine Rygh Monsen, sier det er viktig å 
tenke over hva vi vil at skal skje med eiendelene våre når vi 
en gang forlater denne verden. Det er smart å ha tenkt 
over hva som skjer med det du etterlater deg og de som 
blir igjen. Det var enklere før, nå har vi eksektefeller og 
ektefelle, ekssamboere og samboer, mine barn og dine 
barn og ikke minst våre felles barn.

Endring i Midt-Norge
Astrid Austvik ved regionkontoret i Trondheim slutter i 
Parat. Astrid har vært ansatt i Parat siden august 2000 og 
har hatt en deltids stilling. Hun har ved siden av stillingen i 
Parat jobbet i Norway Royal Salmon der hun nå vil arbeid 
på full tid.

Ny forhandler
Victoria Elisabeth Navelsaker Krefting er ansatt i forhandlingsavdelingen fra 1. april 
som vikar for Kathinka Mohn som har permisjon ut året. Victoria er 29 år, jurist og 
har jobbet som førstekonsulent og rådgiver i Fiskeri og handels departementet siden 
2007. Hun vil ha statlig sektor som sitt hovedarbeidsområde.

sosial og trygderett. JussBuss er et gratis rettshjelpstiltak som drives av 
jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Endring i Midt-Norge
Astrid Austvik ved regionkontoret i Trondheim slutter i 
Parat. Astrid har vært ansatt i Parat siden august 2000 og 
har hatt en deltids stilling. Hun har ved siden av stillingen i 
Parat jobbet i Norway Royal Salmon der hun nå vil arbeid 
på full tid.
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Parats regionalpolitiske utvalg (RPU)
RPU region Nord:
Svanhild Meirud, ØstFinnmark tingrett 
Epost: svanhild.meirud@domstol.no 
Åshild Sjøheim, Svolvær Politistasjon 
Epost: aashild.sjoheim@politiet.no 
Magnus Andersen, Studentsamskipnaden 
Tromsø 
Epost: magnus.andersen@trollnet.no 
Toril Merete Pettersen
Epost: torilmpettersen@hotmail.com. 
Karin Henriksen, Finnmark fylkeskommune
Epost: karin.henriksen@ffk.no

RPU region midt:
Turid Knudsen, Fylkesrådmannen i 
SørTrøndelag 
Epost: turid.knudsen@stfk.no 
Margrethe Vegsund, Sunnmørsposten
Epost: Margrete.vegsund@smp.no 
Per Ragnar Bjørkedal, NAV Helsetjeneste
forvaltning Hovedkontor
Epost: per.ragnar.bjorkedal@helfo.no 
Jannike Hanssen, Statens vegvesen 
Epost: jannike.hanssen@vegvesen.no 
Ida Birgitte Ranes, NTNU – Studieavdelingen
Epost: ida.ranes@ntnu.no 

RPU region øst:
Anne Lunderbye Wang, NAV Drift og utvikling 
Epost: anne.lunderbye.wang@nav.no 
Gunnar Lingjerde, Oslo Skinnauksjoner 
Epost: gunnar.lingjerde@parat.com

Tove Heggum Elshøy, Aftenposten 
Epost: tove.heggum.elshoy@aftenposten.no 
Ole Martin Nodenes, Universitetet i Oslo 
Epost: o.m.nodenes@usit.uio.no 
Kari Buer, Høgskolen i Østfold 
Epost: kari.buer@hiof.no 

RPU region vest:
Kari Vik, Unifob 
Epost: kari.vik@rbup.uib.no 
Rune Skaar, Bergen kommune 
Epost: rune.skaar@bergen.kommune.no 
Eric Holm, Parat Luftfart, student 
Epost: ericholm@broadpark.no 
Gro Nondal Buvik, NAV Sogndal arbeid 
Epost: gro.nondal.buvik@nav.no 
Berit Opedal Windheim, Hardanger tingrett 
Epost: berit.opedal.windheim@domstol.no 

RPU region sør:
MariAnn Bakkelund, Kongsberg kommune 
Epost: 
mariann.bakkelund@kongsberg.kommune.no 
Pål Hermann Seivaag, NAV 
Epost: paal.hermann.seivaag@nav.no 
Hilde Prestegården, Laagendalsposten 
Epost: hilde.prestegarden@laagendalsposten.no 
Torild Hildre, Psykiatrien i Vestfold Hf 
Epost: torild.hildre@piv.no 
Esben Moy, Universitetet i Agder 
Epost: esben.moy@uia.no 

Ny telefonløsning i Parat 
Fra januar i år har hele administrasjon i Parat, inkludert region-

kontorene gått over fra fasttelefoner til mobil telefonløsning. 

Dette betyr at alle henvendelser til Parat skal rettes til den enkeltes mobiltelefon
nummer. Sentralbordnummeret som er 21 01 36 00 vil fortsatt være betjent. Alle 
henvendelser til sentralbordet blir rutet videre til den enkeltes mobiltelefon nummer. 
Komplett oversikt over ansatte med direktenummer fi nner du på parat.com.

Fra januar i år har hele administrasjon i Parat, inkludert region-

henvendelser til sentralbordet blir rutet videre til den enkeltes mobiltelefon nummer. 
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Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

FAMILIEULYKKESFORSIKRING
FOR pARAt-MEDLEMMER
FOR bARE 80 KRONER pER MåNED KAN DU SOM ER MEDLEM  
Få INNtIL 2,7 MILLIONER KRONER I ERStAtNING!

Denne YS-forsikringen gir utbetaling dersom du  eller 
noen i din husstand blir rammet av ulykke som fører 
til medisinsk invaliditet. Beløpet kan  brukes til å 
nedbetale gjeld, bygge om huset eller til å tilpasse 
hverdagen på andre måter. Invaliditetsgrad og 
familiesammensetning på skadetidspunktet avgjør 
beløpet som kommer til utbetaling. 

Eksempel: Er du enslig og blir 100 % invalid som 
følge av ulykke, får du utbetalt 38 G som i august 
2010 er kroner 2 769 478.
årspris for YS-medlemmer: 959 kroner.

Les mer på gjensidige.no/ys eller ring Gjensidige på 
03100 eller YS Medlemsfordeler på 21 01 39 39. A2
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