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LEDER

   M
ILJØMERKET 

241                                    393

Trykksak

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

Arbeidstiden til de fleste norske arbeids-
takere er regulert gjennom arbeids-
miljøloven og tariffavtaler. Av ukens 
168 timer jobber de fleste i snitt ned 
mot 20 prosent av denne tiden.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har 
på oppdrag fra Parat og Negotia sett 
på den delen av norske arbeidstakere 
som har en særlig uavhengig stilling. 
Disse er på mange områder unntatt fra 
både arbeidsmiljølov og tariffavtale. 
75 prosent er menn i ledende stillinger 
med høyere utdanning, og der friheten 
i stor grad består av å jobbe mye uten 
begrensninger. I 25 prosent av disse 
forholdene blir ikke arbeidstid registrert 
noe sted og 14 prosent får ingen form for 
overtidskompensasjon.

Forskerne har funnet ut at de som 
jobber med forskning, media og idrett 
er overrepresentert i utvalget med denne 
type stillingsbeskrivelse. Det er samtidig 
lett å tenke seg at advokater og revisorer 
eller regnskapsmedarbeidere også er en 
del av denne gruppen. Dagens Næringsliv 
beskriver livet til en gruppe bank- og 

finans ansatte i USA som jobber 120 timer 
i uken, har 24 timers beredskap og der 
enkelte blir utbrente i 30-årsalderen, liten 
sosial omgangskrets og parforhold som 
ryker.

Professor ved Pennsylvania University, 
Alexandra Michel, sier at fritid for mange 
blir noe skamfullt. Finansinstitusjonene 
dette gjelder oppfordrer sine ansatte til å 
ta fri minst én dag i uken, eller fire dager 
i måneden. Spørsmålet er om dette er 
tilstrekkelig.

Tilbake til den hjemlige undersøkelsen 
viser den at et stort flertall mangler 
kjennskap til begrunnelsen for at de er 
ansatt i en «særlig uavhengig stilling». 
Et annet interessant funn er at det er 

en større andel ansatte innenfor denne 
stillingsbeskrivelsen i virksomhetene 
som er medlem av en arbeidsgiver-
organisasjon, sammenlignet med 
selskaper som ikke er organisert. Det 
er samtidig kun 60 prosent som har 
denne stillingsbeskrivelsen omtalt i 
arbeidskontrakten.

Forskernes svar på hvorfor vi utvikler en 
slik kultur som her beskrives, er at skillet 
mellom arbeid og fritid er blitt mer diffust 
og at man i hele den vestlige verden ser 
en forskyvning fra tradisjonelle yrker til 
en type arbeidsoppgaver som i prinsippet 
er vanskeligere å måle og derfor fører til 
en mer individuell arbeidsfleksibilitet. 
Rutinepreget 8–16-arbeidsliv er derfor 
ifølge forskerne byttet ut med et mer 
uforutsigbart, grenseløst arbeidsliv.

Rovdrift eller uavhengig

  75 prosent er menn i 
ledende stillinger med høyere 
utdanning, og der friheten i 
stor grad består av å jobbe 
mye uten begrensninger.

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør
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To store forbund 
vil bli større

INNHOLD

Konflikter og dårlig 
arbeidsmiljø
Det er mandag morgen. Helgen 
har vært preget av lite søvn og 
mange tanker om jobben. Du 
føler deg utslitt. Du gruer deg 
til å gå på jobb og du kjenner på 
klumpen i magen. Hvor lenge 
skal du ha det slik? Side 16.

Vegard Einan i 
EU-parlamentet
Nestleder i Parat Vegard 
Einan har vært i EU og 
talt de kabinansattes sak. 
Side 38

Arbeidsgiverne ypper 
til pensjonskamp
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud mener 
arbeidsgiverne allerede har startet en 

pensjonskonflikt i 
forkant av vårens 

lønnsoppgjør. 
Side 5 og 21.

2 Redaktøren har ordet

4 Småstoff

7 Leder i Parat

8  To store forbund vil bli 
større

12  Endringer i lover, skatter 
og avgifter

15 Parat UNG-web

16  Konflikter og dårlig 
arbeidsmiljø

19  Aktive Parat

22 Parat internasjonalt

23 Arveavgiften er fjernet

24  Tannlegene inngår 
tariffavtale

26  Nye uføreordninger 
fra 2015

29 Vitaminer og slagkraft

30 Finn.no

34 Spørsmål fra medlemmer

36  Kryssord, sudoku, 
anagram og på kryss 
og tvers

38 Parat informerer

Endringer i 2014
Det er innført en rekke nye lover, skatter 
og avgifter i år, og de viktigste som 
berører deg finner du på side 12.

En utredning om mulig 
fusjon mellom Parat og 
Negotia, er i gang. De 
to forbundene skal finne 
ut hvilke muligheter en 
sammenslåing vil gi og 
hva som er de største 
utfordringene eller 
hindringene 
for et fremtidig 
storforbund. 
Side 8.
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Regjeringen styrker fagbevegelsen
EU-statsråd Vidar Helgesen viderefører og styrker muligens fondet som 
skal hjelpe fagbevegelsen i Øst- og Sentral-Europa. Fondet er finansiert ved 
hjelp av EØS-midlene, har prosjekter i 12 land og er på over 60 millioner 
kroner. YS er en av seks organisasjoner som støtter dette arbeidet.

SMÅSTOFF

Høy arbeidsledighet i EU 
I EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialpolitikk i EU, er det tegn til 
gradvis bedring i økonomien for EU samlet sett, og arbeidsledigheten har stabilisert seg. 
Men det er store variasjoner mellom medlemslandene.

Arbeidsledigheten har i løpet av 2013 begynt å stabilisere seg rundt 11 prosent, noe 
som tilsvarer 27 millioner ledige. Det er vekst i sysselsettingen i blant annet de baltiske 
landene og Irland, mens sysselsettingen har fortsatt å falle i flere sørlige land som Italia 
og Spania. Ungdomsledigheten varierer fra 7,7 prosent og 8,7 prosent i henholdsvis 
Tyskland og Østerrike til henholdsvis 56,5 og 57,3 prosent i Spania og Hellas.

Kilde: Europaportalen

Miljøfyrtårn og kompetanse
Stiftelsen Miljøfyrtårn mener det er behov for mer kunnskap  
i arbeidet med systematisk HMS- og miljøarbeid. Nå skal medlemmene kurses for 
økt kompetanse på lover og forskrifter som omfatter risikoanalyse, avvikshåndtering, 
bransjekrav, vernerunder, handlingsplan, HMS-mål, avfall og kjemikalier. Parat er en 
av landets mange organisasjoner som er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Stabil arbeidsløshet i Norge
I desember ble det 700 flere helt arbeidsledige, viser sesongjusterte tall fra NAV. 
Arbeidsløsheten er nå på 2,4 prosent av arbeidsstyrken. I løpet av desember ble det 
lyst ut 11 000 ledige stillinger, 4 prosent flere enn året før.

Innen serviceyrker og annet arbeid ble det lyst ut 29 prosent flere ledige stillinger. 
Det var også en sterk økning innen industriyrker og helse, pleie og omsorg med 
henholdsvis 21 og 17 prosent økning. Innen bygg- og anlegg ble det lyst ut 30 
prosent færre stillinger sammenlignet med for ett år siden.

Nye regler om 
permitteringer
Fra nyttår har arbeidsgiverperioden ved 
permitteringer blitt økt fra 10 til 20 
dager, samtidig er perioden man kan 
permittere uten lønn blitt redusert fra 
30 til 26 uker. Enkelte frykter at høyere 
kostnader for å permittere ansatte kan 
føre til at flere arbeidsgivere vil gå til 
oppsigelse i stedet for permittering ved 
mangel på arbeid. 

Permittering er et virkemiddel for 
å redusere kostnader der bedriften 
har midlertidig mangel på arbeid. 
Arbeidsforholdet består, men 
arbeidstaker er midlertidig fritatt for 
arbeidsplikt og bedriften er midlertidig 
fritatt fra lønnsplikten. 
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SMÅSTOFF

Norsk Industri truer med pensjonskonflikt
Parat deltar i frontfagoppgjøret og har varslet at pensjon vil være et viktig tema under 
tarifforhandlingene. Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, truer med konflikt dersom 
pensjonsspørsmålet kommer opp i årets tariffoppgjør.

I et intervju med VG sier Lier-Hansen at arbeidsgiversiden vil beholde styringsretten over 
pensjonene og at det er en viktig prinsippsak for dem.
– Vi er villig til å ta en konflikt på vår prinsipielle linje, sier han til VG.

Kvikksølvskadde med ny seier
Arbeidsministeren lover fortgang i erstatningssakene til kvikksølvskadde 
tannhelsesekretærer etter at Høyesterett i en dom kritiserer trygderetten for 

feil og for streng praksis i disse spørsmålene.

Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) Gerd Bang-Johansen 
sier hun er glad for at Arbeids- og velferdsetaten (NAV) 

nå skal være i gang med å gå gjennom 
sakene som berører mange av deres 

medlemmer.

Kilde: Tannhelsesekretæren

Farligere å jobbe i Norge 
enn i Sverige
I Norge omkom 48 personer i arbeidsulykker 
i 2013. I Sverige var det 45 registrerte arbeids-
skadedødsfall. Aldri før har så få mennesker blitt 
drept i arbeidsulykker i nabolandet. Av de 45 var 
9 ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver og jobbet 
midlertidig i Sverige. 

I Norge er utviklingen i ulykkesstatistikken 
negativ. I 2012 var det registrert 37 arbeidsulykker 
som økte til 48 i 2014. 5 av dødsfallene er 
registrert i forbindelse med terrorhandlingene ved 
Statoils gassanlegg i In Amenas i Algerie. 

Kilde: frifagbevegelse.no

Svart arbeid
En av tre bedrifter blant 
medlemsbedriftene til 
Byggenæringens landsforening 
(BNL) sier de har tapt oppdrag til 
det svarte markedet det siste året. 
Ifølge NBL er det særlig bedrifter som tar oppdrag 
i privatmarkedet som er utsatt. Malere, murere, 
anleggsgartnere og byggmestre er de yrkesgruppene 
som i størst grad taper i en useriøs konkurranse.

Regjeringen er blitt bedt om å utrede innføring av 
ROT-fradrag. Det vil si at man får skattefradrag 
for arbeidskostnadene hvis man bruker hvite 
håndverkertjenester ved rehabilitering, oppussing 
eller påbygg på egen bolig. I Sverige har ROT-
fradrag eksistert siden 2008, og ordningen skal ha 
vært en suksess i kampen mot svart arbeid.

Valg av verneombud
Arbeidsmiljøloven beskriver plikten til å velge 
verneombud, der det heter at alle bedrifter skal velge 
verneombud. Er man færre enn ti ansatte, kan man ha en skriftlig avtale om 
ikke å ha verneombud – en avtale som gjelder for to år av gangen.

I utgangspunktet skal valget av verneombud være en demokratisk prosess 
hvor aktuelle kandidater melder seg, og man så har en avstemning 
blant disse. Den lokale fagforening har rett til å utpeke verneombud, og 
arbeidsgiver kan ikke motsette seg arbeidstakernes valg. Det skal informeres 
på arbeidsplassen om hvem som er valgt til verneombud.

Deltidsansatte må vente 
Selv om regelendringen kom 1. januar i år, må 
deltidsansatte vente til 2015 før de kan kreve å få den 

faktiske stillingen de har jobbet i det siste året, ifølge 
fagbladet.no. Forklaringen er at beregningstida på 12 
måneder ikke kan ha tilbakevirkende kraft.

Deltidsansatte kan derfor fra 1. januar 2015 kreve stilling 
tilsvarende deres faktiske arbeidstid de siste 12 månedene, 

dersom vilkårene i den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven 
er oppfylt.
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Helga Aune
Deltidsarbeid
Vern mot diskriminering på strukturelt og 
individuelt grunnlag
Denne boken tar opp vern mot diskriminering 
på strukturelt og individuelt grunnlag knyttet til 
likestilling i arbeidslivet. 

Deltidsarbeid er i stor grad et kvinnefenomen 
der omtrent 40 prosent av alle sysselsatte kvinner 
jobber deltid. Dette reiser flere spørsmål i forhold 
til at kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og 
kulturell og faglig utvikling slik det er beskrevet i likestillingsloven. 
Forlag: Cappelen Damm

Lee G. Bolman og Terrence E. Deal
Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse
Struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler
Den begrepsmessige kjernen i boken er en firedelt 
modell, der organisasjoner betraktes fra fire ulike 
synsvinkler: Som fabrikk, som familie, som jungel 
og som tempel.

Den strukturelle rammen knyttet til hvordan orga-
nisere og strukturere grupper og team for å oppnå 
best mulig resultater. Human resource-rammen som forklarer hvordan 
skreddersy organisasjoner for å tilfredsstille menneskelige behov, for-
bedre human resource-ledelse og skape en positiv dynamikk mellom 
 mennesker. Den politiske rammen sier noe om hvordan takle maktbruk 
og konflikter og bygge koalisjoner, mens den symbolske rammen forkla-
rer hvordan vi kan skape en kultur som gir arbeidet en mening.
Forlag: Gyldendal 

Jan Erik Støstad
Sosial dumping
Trues den norske modellen?
Forfatteren er tidligere statssekretær i Arbeidsdeparte-
mentet og nå spesialrådgiver i LO. Sosial dumping 
med lav lønn, lang arbeidstid, svakt stillingsvern og 
dårlig HMS er ikke bare uakseptabelt for arbeids-
innvandrere, men fører også til at useriøse bedrifter 
vinner kontrakter og setter arbeidsvilkår under press. 
Dermed får utbredt sosial dumping konsekvenser for 
de seriøse virksomhetene og vanlige, norske arbeidstakere. 
Forlag: Gyldendal

Støy, arbeidsliv 
og helse
Støy anses som et av de største problemene i 
arbeidslivet ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt 
(STAMI). Arbeidsrelaterte støyskader utgjør nær 
60 prosent av totalt antall meldte arbeidssykdom-
mer, og holder seg stabilt tross forebyggende tiltak.

Omfanget av hørselsskadelig støy og hørselsskader 
er ifølge STAMI på vei nedover i den vestlige 
verden, men er stabilt i fastlandsnorge og øker 
offshore. Det er flere negative helseeffekter av støy, 
dette i form av stress, irritasjon, nedsatt funksjon, 
økt risiko for arbeidsulykker samt høyt blodtrykk 
og kanskje også hjerte-karsykdommer.

Håp om mer norsk olje
Regjeringen har tilbudt 48 oljeselskaper deltakelse 
i totalt 65 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. 
Dette er ny rekord både i antall utvinningstillatelser 
og antall selskaper.

De 65 utvinningstillatelsene fordeler 
seg på Nordsjøen (38), Norskehavet 
(19) og Barentshavet (8). Av de 48 ulike 

selskapene som har fått tilbud om andeler 
i en eller flere utvinningstillatelser, vil 

29 få tilbud om operatørskap.

Arbeidsmiljøet for gravide
I Norge blir omtrent 70 prosent av alle gravide 
sykmeldt i perioder i svangerskapet. En stor del av 
sykefraværet skyldes ifølge Statens arbeidsmiljø-
institutt (STAMI) manglende tilrettelegging på 
arbeidsplassen.

Både den gravide og det kommende 
barnet kan være ekstra følsomme for 
et mangelfullt arbeidsmiljø. Dette 
kan omfatte eksponering for 
kjemikalier, fysisk belastende 
arbeid, støy, stråling, smitte 
og skift- og nattarbeid. 
Det er viktig å kartlegge 
risiko forhold så tidlig som 
mulig i svangerskapet og å 
tilrettelegge arbeidsforholdene 
der dette er nødvendig.

SMÅSTOFF
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LEDER

Flaggsaken 2014
Årets flaggsak i Parat er pensjon. De siste årene har det skjedd store omveltninger i ordningene 

som avgjør hva den enkelte av oss får i pensjon. Den største endringen har vi fått gjennom ny 

fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Både opptjening og uttak er betydelig endret fra hva som 

gjaldt tidligere, for å møte endringene i økt levealder og bedre helse.

Ny fleksibel alderspensjon fra folketrygden skal stimulere folk 
til å stå lenger i arbeid. Den har også visket ut det tradisjonelle 
skillet mellom å være arbeidstaker og pensjonist. Det er opp til 
den enkelte å velge det som er best for en selv. Pensjonskostnaden 
skal uansett valg bli den samme for folketrygden og samfunns-
økonomien. Parat er enig i en slik utvikling.

I takt med endringene i alderspensjon fra folketrygden ble det 
nødvendig med endringer i tjenestepensjonsordningene fra 
arbeidsgiver, pensjonen som kommer på toppen av den vi får fra 
folketrygden. I dag har alle arbeidstakere en tjenestepensjons-
ordning, noe som ikke var tilfelle tidligere. Disse ordningene er 
i stor grad tilpasset endringene som er gjort i folketrygden for 
at kombinasjonen av disse pensjonene skal bli enklest mulig og 
virke mest mulig stimulerende i forhold til å jobbe så lenge som 
mulig. For arbeidsgivere og myndigheter har det vært viktig å lage 
tjenestepensjonsordninger som kostnadsmessig er forutsigbare.

Det er imidlertid store forskjeller mellom hva arbeidstakerne kan 
hente ut av sine innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger. Det 
avhenger av hva arbeidsgiver setter inn i ordningen og hvordan 
disse midlene forvaltes. De fleste arbeidsgiverne har satt av altfor 
lite penger. Dette, i kombinasjon med dyr forvaltning og dårlig 
avkastning på grunn av lave rentenivåer, gjør at ordningen 
dessverre er dårlig nytt for mange av landets arbeidstakere. Parat 
er derfor opptatt av at nivåene for avsetning øker betydelig, at 
vi får medbestemmelse på tjenestepensjonsordningene og at 
 forvaltningskostnadene må holdes lavest mulig.

Arbeidsgivernes største organisasjon, NHO, har vært overtydelig 
på at de ikke vil gi medbestemmelse på pensjon. Parat på sin side 
mener pensjon er en del av livslønnen og noe vi må være med på 
å påvirke. Dette er aktualisert med de pågående endringene fra 
tjenestepensjoner med garanterte minstenivåer fra pensjonsalder, 
til tjenestepensjoner hvor nivåene man oppnår er avhengig av 
arbeidsgivernes avsetning og hvor god forvaltningen av midlene er.

Når det gjelder økningen av nivåene, er mye kommet på plass 
gjennom banklovkommisjonens arbeid, der vi var representert 
gjennom hovedorganisasjonen YS, og der 
lovendringer som trådte i kraft fra nyttår 
gir muligheter for betydelig høyere 
avsetninger enn tidligere.

Forvaltningskostnader er et stort problem. 
Slik det er i dag finnes det nær sagt en 
tjenestepensjonsordning for hver 
enkelt virksomhet. Pengene som 
skytes inn i disse ordningene 
forvaltes av mange aktører. 
Denne spredningen øker selvsagt 
kostnadene. En samordning i en 
stor felles ordning ville innebære 
store besparelser som vil komme 
oss alle til gode.

Problemstillingene jeg her 
tar opp kommer i en eller 
annen form til å bli en del av 
det kommende hovedtariff-
oppgjøret. Pensjon er så viktig 
at vi ikke kan utelukke at denne 
uenigheten mellom arbeidsgiver- 
og arbeidstakersiden kan føre til 
streik. I så fall kan jeg ikke tenke meg 
en bedre sak å streike for. Det har også 
Parats medlemmer bekreftet gjennom en 
undersøkelse der de fremholder pensjon 
som det overlegent viktigste spørsmålet i 
tarifforhandlingene, og noe som de er villig 
til å streike for.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

  Ny fleksibel alderspensjon fra folke-
trygden skal stimulere folk til å stå lenger 
i arbeid.
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Initiativtakerne til utredningen er 
forbunds leder i Negotia Inger Lise 
Rasmussen og forbundsleder i Parat 
Hans-Erik Skjæggerud. I et felles 
intervju gir de deres egne betraktninger 
i starten av en lang prosess.

Konkurrenter
De to forbundene er i dag velfungerende 
og til dels konkurrerende enheter, som 
begge er med i Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund (YS). Negotia har drøyt 
22 000 medlemmer, i all hovedsak innen 
privat sektor, mens Parat organiserer i stat 
og kommune og har 35 000 medlemmer.

Dette er to forbund som hver for seg er sterke 
og går godt. Dere har likevel tatt initiativ til å 
starte utredninger om mulig fusjon – hvorfor?
– Det er kanskje nettopp derfor, det at 
det går bra med begge forbund, at det er 
riktig å se på muligheten for å fusjonere. 
Utgangspunktet nå er mye bedre enn om 

situasjonen hadde vært motsatt. Dette 
er ikke noe vi er nødt til akkurat nå, og 
det er bra. En sammenslåing vil gi oss 
mer styrke, flere medlemmer og økte 
inntekter, sier Skjæggerud.

– Kompleksiteten i arbeidslivet er 
økende og kollektive løsninger er mer 
kompliserte sammenlignet med hva vi 
opplevde tidligere. Etablerte rettigheter 
er under press. Det blir vanskeligere å få 
inn forbedringer i tariffavtalene og vi må 
stadig forsvare det vi har. Arbeidsgiver-
siden vil ha mer fleksibilitet, løse opp 
i arbeidstidsbestemmelsene og mange 
selskaper blir multinasjonale. Outsourcing 
og store HR-avdelinger med overvåking 
og karaktersetting krever også mer av oss 
som fagforening, sier Rasmussen.

Forbundslederne nevner to ferske eksempler 
på at en ny virkelighet tvinger fram behov 
for nye løsninger i fagforeningslivet:

Et eksempel på dagens utfordringer er 
Farmasiforbundet som organiserer ansatte 
i apotekene. Apotekene er organisert i 
store multinasjonale selskaper som krever 
høyt kunnskapsnivå og styrke fra oss som 
fagforening. Det samme ser vi i luftfarten 
der mange har arbeidsgivere utenfor Norge, 
lignende forhold må vi forvente i en rekke 
bransjer i årene fremover. De to mener 
at livsvilkårene for små fagforeninger er 
forringet de senere årene, og at dette bare 
vil forsterkes framover.

Likeverd i prosessen
Negotia og Parat er to forbund under 
YS-paraplyen, men med ulik struktur og 
oppbygging. Negotia har for eksempel 
avdelinger med fast returkontingent, 
mens pengefordelingen ut i organisasjons-
apparatet skjer mer etter behov i 
Parat. Og for ikke å glemme: Parat har 
fem region kontorer med til sammen 
15 ansatte.

Negotia og Parat utreder fusjon

To store forbund  
vil bli større

En utredning om mulig fusjon mellom Parat og Negotia er i gang, og de to forbundene skal 

finne ut hvilke muligheter en sammenslåing vil gi og hva som er de største utfordringene eller 

hindringene for et fremtidig storforbund.

Av: Terje Bergersen og Trygve Bergsland
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Hvilke utfordringer ser dere her?
– I en prosess der vi vurderer 
sammenslåing vil det åpenbart dukke 
opp mange utfordringer som må løses og 
vil kunne løses gjennom dialog og godt 
samarbeid. Et område er organisasjons-
strukturen der det helt klart vil være 
utfordringer, kanskje særlig når det gjelder 
pengestrømmen. Men vi mener det kan 

løses. Det er klart at en fusjon vil føre 
til nye løsninger. Det må være vilje til å 
tilpasse seg noe nytt. Likeverd i prosessen 
blir viktig. Vi har i stor grad den samme 
visjonen og de samme verdiene, og vi er 
demokratisk oppbygde forbund. Alle ledd 
skal få slippe til med sine meninger. Vi 
har respekt for at forankringen må være 
god underveis, sier de to forbundslederne.

Hvordan har reaksjonene fra tillitsvalgte og 
ansatte i organisasjonene vært så langt?
– Jeg opplever stort sett en positiv 
avventende holdning fra alle hold, ikke 
minst blant de ansatte. I tillitsvalgt-
apparatet gir noen uttrykk for en sunn 
skepsis, men det skulle bare mangle. Folk 
er glade i forbundet sitt. En tillitsvalgt 
ringte meg og sa: «Skal dere ødelegge 
Negotia nå?» Det skal vi ikke, vi skal 
bygge noe nytt og enda bedre for å møte 
utfordringene i tiden framover, sier 
Rasmussen.

– At spørsmål kommer opp, tyder vel 
nettopp på at det går bra. Jeg tror ikke 
noen hadde spurt slik hvis det hadde gått 
dårlig. Jeg velger å tolke det som positivt 
at medlemmer og tillitsvalgte er opptatt 
av å beholde det gode og det de er glad 

i. Vi skal bare bringe det over i en ny 
form. Et eventuelt fusjonert forbund 
blir noe nytt og det blir annerledes, 
men jeg mener man må være åpen for 

at alt ikke bare skal beholdes som det er. 
For egen del har jeg ikke fått de helt store 
reaksjonene ennå, sier Skjæggerud.

Streik eller forhandlingsløsninger?
Det er vel ikke å ta for hardt i å si at Parat 
er kjent som en mer streikehissig fagforening 
enn Negotia. Hva tenker dere om denne 
kulturforskjellen?

Fusjonskameratene; fra venstre Inger Lise Rasmussen og Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Trygve Bergsland.
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– Mange tror Parat streiker mye, men i 
de siste årene har vi kun hatt én streik 
i luftfart. Det som er riktig er at Parat 
leter etter og er opptatt av gode løsninger, 
samtidig har vi noen medlemsgrupper 
som blir lagt merke til når det er konflikt, 
blant annet kabinpersonalet og pilotene 
i flybransjen. Streik er siste utvei for oss, 
som det sikkert også er for Negotia, sier 
Skjæggerud.

– Vi har et navn som assosierer forhandlinger, 
det engelske «negotiate». Å finne gode 
løsninger står høyest på prioriteringslista 
vår. Men det betyr ikke at vi ikke er tøffe 
når vi må. Vi hadde en stor streik i 2002 
for å få inn en sanksjonsmulighet knyttet 
til de lokale lønnsforhandlingene i den 
største tariffavtalen vår med NHO, sier 
Rasmussen.

Gevinst ved fusjon
Det er ikke bare den organisasjonsmessige 
oppbyggingen som skal omstilles ved en 
fusjon. Det er også to administrasjoner, 
og det er lite trolig at man trenger dobbelt 
av alt …

Tenker dere at det kan spares en del 
administrativt? Er det noen ansatte som 
bør frykte for jobbene sine?
– Nei, det er det ikke. Det er ikke på 
det området vi skal hente ut gevinstene. 

Hvis dette blir noe av skal vi komme 
ut i den andre enden med skjerpet 
kompetanse. Da trenger vi alle hodene og 
hendene. Men det må være villighet også 
administrativt til å tenke på en ny måte. 
Alle ansatte kan ikke forvente å jobbe 
videre med nøyaktig det de har gjort til 
nå, sier de to forbundslederne.

Men hva ser dere som de viktigste gevinstene 
av en mulig fusjon da – helt konkret?
– Rent økonomisk er det noen klare 
gevinster. Vi vil ikke fortsette med to 
landsmøter, to forbundsstyrer, dobbelt 
sett med kurs eller tillitsvalgtkonferanser. 
På de områdene ligger det til rette for 
pengemessige besparelser. Men først og 
fremst er jeg opptatt av muligheten dette 
betyr for å bygge en sterkere organisasjon 
rustet til å møte dagens og framtidens 
utfordringer, sier Rasmussen.

– Vi har overlappende kompetanse som 
vil styrkes om den slås sammen. Å kunne 
gi medlemmene den oppfølgingen de 
trenger, opprettholde nærheten og servicen, 
ha større tyngde i tarifforhandlinger med 
motparten, bli en tydeligere stemme i 
samfunnsdebatten. Det er sånne ting det 
handler om, sier Skjæggerud.

I en sammenslått enhet vil Negotia og 
Parat ha rundt regnet 57 000 medlemmer. 

Ganske mange, men fortsatt mye mindre 
enn de største LO-forbundene. Spørsmålet er 
om man egentlig vinner så mye?
– Vi blir ikke det største fagforbundet i 
landet, men det er ikke noe argument for 
at vi skal la ting være som de er. Det er så 
mye som taler for at medlemmene vil tjene 
på at vi samler oss. Vi tror virkelig det. På 
de områdene som er pekt på nå er det mye 
å tjene, sier de to forbundslederne.

Så selv nå helt i starten av utredningene 
er dere sikre på at en fusjon vil være riktig. 
Dere anbefaler dette?
Begge lederne nikker samstemt og er enige 
om at en sammenslåing av Parat og Negotia 
vil kunne presse andre små YS-forbund til 
å vurdere tilknytning til større forbund. 
Mange er allerede i bevegelse. Konkurransen 
bør ikke være mellom ulike YS-forbund, 
men være konsentrert mot andre hoved-
sammenslutninger.

Konkurranseaspektet forsvinner
Negotia og Parat er i dag konkurrenter 
under samme paraply i YS. Er det ikke bra 
med mangfold og konkurranse?
– Konkurransen skjerper oss, den gjør det. 
Men samtidig er jeg ikke sikker på at det 
er en styrke i det lange løp. I dag møter 
vi hverandre stadig på arenaen når ansatte 
vurderer å melde seg inn i YS. En ansatt-
gruppe sa til meg en gang etter at både 
Negotia og Parat hadde hatt informasjons-
møte med dem: «Hvorfor gjør dere det så 
vanskelig for oss? Hvorfor slår dere dere 
ikke bare sammen?» sier Rasmussen. 

Parat har medlemmer innen stat og 
kommune og deres andel av medlems massen 
blir forholdsmessig mindre i en fusjonert 
enhet – hva sier de til det?
– Medlemmer i stat og kommune vil tjene 
på flere støttefunksjoner og at vi generelt 
får bedre gjennomslag for våre saker. Jeg 
tror faktisk Parats medlemmer på et NAV-
kontor er mer like Negotias medlemmer 
i en industribedrift enn mange av Parats 
grupper i det private. Jeg tror også at våre 
medlemmer i staten har minst like mye å 
vinne på en fusjon som de i privat sektor, 
sier Skjæggerud, som også mener at et 
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Negotia
Tilsluttet: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS.  
Uni Global Union internasjonalt.
Antall medlemmer: Cirka 22 000.
Sektor: Organiserer utelukkende i privat sektor.
Tariff: Største avtaleområder: NHO, Virke og Spekter. Største tariffavtale er 
Funksjonæravtalen med NHO, som omfatter ca. 10 700 medlemmer. Er part i 
totalt 27 tariffavtaler.
Lokalapparat: Bedriftsklubber, 39 lokale avdelinger, sju regioner. Fem ansatte i 
avdelingen Økonomiforbundet som er en egen organisasjon. Ellers ingen lokalt 
ansatte.
Administrasjon: 34 ansatte sentralt i Oslo. (Pluss forbundsleder og 1. nestleder 
frikjøpt på heltid.)
Politisk ledelse: Forbundsstyre. Årlige landsmøter. 
Medlemskontingent: 384 kroner per måned for heltidsansatte.

Parat
Tilsluttet: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS. Internasjonal 
transportarbeider føderasjon ITF og Europeisk transportarbeider føderasjon ETF.
Antall medlemmer: Cirka 35 000.
Sektor: Organiserer både i privat, kommune, stat og Spekter. 
Tariff: Er part i over 70 tariffavtaler. Avtaleområder med flest medlemmer er 
Staten som omfatter omtrent 8000 medlemmer.
Lokalapparat: Bedrifts- og etatsklubber, fire underorganisasjoner, fem regioner 
med regionutvalg. Sekretariatet er til stede i regionene med 15 ansatte ved syv 
regionkontorer.
Administrasjon: 50 ansatte sentralt i Oslo. (Pluss forbundsleder og 1. nestleder 
frikjøpt på heltid.) 
Politisk ledelse: Hovedstyre. Landsmøte hvert tredje år. 
Medlemskontingent: 1,2 prosent av lønn – maks 418 kroner per måned. 
Medlemmer av underorganisasjonene betaler 1,4 prosent, maks 489 kroner per 
måned.

Kartlegging
Hovedstyret i Parat og landsmøtet i Negotia har vedtatt å utrede en mulig fusjon 
av de to forbundene. Utredningen skal kartlegge alle forhold av betydning og 
gi grunnlag for de styrende organene i Parat og Negotia til å ta stilling til en 
intensjonsavtale om fusjon i november 2014.

Intensjonsavtale
Hvis Negotias landsmøte og Parats hovedstyre vedtar intensjonsavtale om 
fusjon, igangsettes arbeid for å forberede fusjon med virkning fra 1. januar 2016. 
I motsatt fall vil det videre arbeidet avsluttes.

Fakta knyttet til fusjons-
utredningene og prosessen videre

forbund som organiserer bredt vil lette 
overgangen mellom privat og statlig sektor. 
Han mener det også vil være lettere for 
medlemmene å bli i organisasjonen selv på 
tvers av bransjer og ulike yrkes retninger. 
Totalt vil de to forbundene kontrollere 
nær 100 ulike tariffavtaler.

Hva vil medlemskapet koste?
Det er ikke noen bombe at medlemmene 
vil ha mest mulig service til lavest mulig 
pris. Negotia har i dag fast medlems-
kontingent på 384 kroner per måned for 
heltidsansatte. Parat har 1,2 prosent av 
lønn, maks 418 kroner per måned.

Kan medlemmene forvente at det blir billigere 
å være med i et sammenslått Negotia og Parat?
– Det legger vi ikke opp til. Vi skal ikke 
lage et forbund på billigsalg. Blir det en 
realitet, skal vi bygge en organisasjon med 
rasjonell drift, men jeg tror vi vil trenge 
de økonomiske ressursene. Det vil være 
feil å signalisere at det skal bli billigere, så 
ærlige må vi være, sier Skjæggerud.

– Kontingenten er forskjellig i dag. Negotia 
har et fast beløp, Parat har prosent. Det 
blir selvfølgelig en utfordring å bli enige 
om et felles system, sier Rasmussen.

Utredingene går nå for fullt et halvt års 
tid. Mye ressurser brukes på dette. Begge 
forbundenes landsmøter skal høsten 2015 
ta stilling til om man skal fusjonere fra 
januar 2016.

Hva om utredningen avdekker så store 
hindre at prosessen stoppes i høst. Hva 
tenker dere da om ressursene som er brukt 
uten at det førte til noe?
– Utredningen som er iverksatt vil vise 
konkrete forskjeller og hvilke muligheter 
som finnes. Vi mener uansett at tiden er 
inne for å gjøre et ryddig forsøk på slå 
sammen Negotia og Parat, det er mye som 
taler for at det er riktig. Skulle forsøket 
strande, må vi ha respekt for det, og gå 
videre som ærlige og gode konkurrenter i 
YS-fellesskapet, sier de to forbundslederne.
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  Formuesskatten er 
redusert med 0,1 prosent-
enhet i 2014 og samlet sats 
på formuesskatt blir dermed 
1,0 prosent.

Skatt på inntekt
Det er vedtatt å redusere satsen på 
alminnelig inntekt for både selskaper og 
personer fra 28 prosent til 27 prosent med 
virkning fra 1. januar 2014. Tilsvarende 
blir skatten redusert fra 24,5 prosent til 
23,5 prosent i Finnmark og Nord-Troms.

Det er samtidig vedtatt å øke satsen for 
minstefradrag i lønnsinntekt fra 

40 prosent til 43 prosent. 
Den øvre beløps grensen for 
minstefradraget blir samtidig 
oppjustert fra 81 300 kroner 
til 84 150 kroner.

Fradraget i skatteklasse 2 for ektepar 
reduseres til 72 000 kroner for inntekts-
året 2014.

Beskatningen av arbeidsgiverfinansierte 
elektroniske kommunikasjonstjenester 
(slik som mobiltelefon) får i 2014 et fast 
inntektspåslag på 4392 kroner per år, 
uavhengig av om du disponerer eller får 
dekket en eller flere tjenester. Det blir i 
tillegg innført et særskilt skattefritt beløp 
på 1000 kroner for dekning av felles-
fakturerte tjenester og tilleggstjenester.

Endringer i lover, skatter 
og avgifter i 2014

NYTT I 2014
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Fradrag og stønader
Satsen for minstefradrag i pensjonsinntekt 
øker fra 26 prosent til 27 prosent, og den 
øvre beløpsgrensen for minstefradrag opp-
justeres fra 68 050 kroner til 70 400 kroner.

Stønaden til enslige forsørgere økes fra 
2 G til 2,25 G for å kompensere for økt 
skatt. De nye reglene gjelder for alle 
mottakere av overgangsstønaden fra 2017.

Fradraget for fagforeningskontingent 
videreføres som i dag, 3850 kroner. 
Regjeringen har samtidig opphevet 
reglene om at nye fagforeninger må være 
tilsluttet en hovedsammenslutning for at 
medlemmene skal ha krav på fradrag for 
medlems kontingenten.

Nedre grense for reisefradrag økes til 
15 000 kroner og det er innført et øvre 

Sparing og formue
Mulighetene for å spare i BSU-ordningen 
(boligsparing for ungdom) utvides, og 
maksimalt årlig innbetalt sparebeløp heves 
fra 20 000 kroner til 25 000 kroner. Taket 
for samlet innbetalt sparebeløp heves fra 
150 000 til 200 000 kroner.

Formuesskatten er redusert med 0,1 
prosentenhet i 2014 og samlet sats på 
formuesskatt blir dermed 1,0 prosent. 
Videre er bunnfradraget i formuesskatten 
økt fra 870 000 kroner til en million 
kroner (to millioner kroner for ektepar). 

tak for fradrag for daglige arbeidsreiser og 
for besøksreiser for pendlere på 75 000 
kilometer.

Personer bosatt i Norge som eier bolig 
eller fritidsbolig i utlandet skal få fradrag 

for gjeld og gjeldsrenter på samme vilkår 
som om eiendommen hadde ligget i 
Norge. Endringen gjelder eiendommer 
som ligger innenfor EØS-området. 
Endringen har virkning fra og med 
inntektsåret 2013.

Ligningsverdiene av sekundærbolig og 
næringseiendom er økt fra 50 prosent til 
60 prosent av anslått markedsverdi. 

Fra og med 2014 kan kommunene 
velge å taksere boliger (eiendomsskatt) 
ved bruk av formuesgrunnlag fastsatt at 
Skatteetaten. Fritidseiendom og nærings-
eiendom skal fortsatt takseres etter de 
ordinære takseringsreglene.

Arv
Arveavgiften fjernes etter dødsfall som 
skjer 1. januar 2014 eller senere, men 
det er vedtatt å innføre et kontinuitets-
prinsipp for fastsettelse av skattemessig 
inngangsverdi for eiendeler som erverves 
ved arv og gave etter fjerning av arve-
avgiften. Kontinuitet innebærer at arving 
eller gavemottaker overtar forgjengerens 
skattemessige verdier og posisjoner, med 
unntak for bolig, fritidsbolig og alminnelig 
gårdsbruk/skogbruk når dette kunne vært 
solgt skattefritt av arvelater eller giver.
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Bil- og eiendomskjøp

Fra 1. januar 2014 blir det billigere å 
importere bruktbil. Reglene om beregning 
av engangsavgiften ved import og status-
endring av brukte kjøretøy endres.

Dokumentasjon av budrunder må fra 1. 
januar 2014 være skriftlige og eiendoms-
meglere og advokater som driver 
eiendoms megling skal bare formidle bud, 
avslag og aksepter som er gitt skriftlig. Den 
videre kommunikasjonen mellom megler, 
selger, budgivere og andre interessenter, 
skal også skje skriftlig. Alle former for 
elektroniske meldinger som kan lagres 
på betryggende måte oppfyller kravet til 
skriftlighet, herunder SMS og e-post.

Forskning og forsinkelsesrenter

Det er vedtatt å øke beløpsgrensen 
for egenutført forskning og utvikling 
fra 5,5 til 8 millioner kroner og å øke 
beløps grensen for innkjøpt forskning og 
utvikling fra 11 til 22 millioner kroner. 
I tillegg økes den maksimale timelønns-
satsen for egne ansatte fra 530 kroner til 
600 kroner.

Endringer i forskrift om forsinkelsesrenter 
sier at rentesatsen skal være 9,50 prosent 
i året og Finansdepartementet har 
fastsatt standardkompensasjon 
for inndrivelses kostnader 
til 320 kroner. Lov om 
renter ved forsinket betaling 

(forsinkelsesrente loven) gir i utgangs-
punktet adgang til å avtale en annen 
(både høyere og lavere) forsinkelsesrente 
enn den som Finans departe mentet har 
fastsatt, men det er ikke anledning til å 
avtale en høyere forsink elses rente når 
skyldneren er forbruker. Vær oppmerk-
som på at inkassobyråer ikke er omfattet 
av den samme loven.

Bedrifter og ansatte
For å motvirke svart arbeid må serverings-
steder, frisører, skjønnhetspleiere, bilverk-
steder og bilpleiebransjen fra nyttår føre 
personallister. En personalliste er en liste 
over alle som arbeider i virksomheten, 
inkludert ulønnet og innleid personale. 
Listene skal vise når de starter og avslutter 
arbeidsdagen.

Det er vedtatt ny tjenestepensjonslov som 
trer i kraft 1. januar 2014. Loven åpner 
for en ny type skattefavorisert kollektivt 
alderspensjonsprodukt som kommer 
i tillegg til eksisterende foretaks- og 
innskuddspensjonsordninger. 

De maksimale innskuddssatsene i pensjons-
innskuddsordninger øker fra 1. januar 
2014. De nye maksimalsatsene er satt til 7 
prosent av all lønn opp til 12 G. I tillegg 

NYTT I 2014

får bedriftene adgang til å betale et ytter-
ligere innskudd på 18,1 prosent av lønn 
mellom 7,1 og 12 G. 

Det er vedtatt endringer i regnskapsloven 
om selskapers rapportering om samfunns-
ansvar. Store foretak skal rapportere hva 

foretaket gjør for å integrere hensynet til 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettig-
heter og sosiale forhold, det ytre miljø og 
bekjempelse av korrupsjon.

Oppbevaringstiden for regnskaps-
dokumentasjon er redusert fra ti til fem år.
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UNG-web
Parat UNG oppgraderer seg på web med ny hjemmeside med nytt innhold der vi hyppigere vil 

oppdatere innhold og være enda mer aktive på sosiale medier. Vi har allerede egen Facebook-side 

og Twitter-konto der vi legger til rette for debatt og synspunkter fra medlemmer.

Av: Anders Bakkerud, leder i Parat UNG og Idar Gundersen

Vi oppfordrer alle unge under 35 år til 
å like vår Facebook-side. Det arrangeres 
ulike sosiale arrangementer, vi presenterer 
medlemsfordeler, flaggsaken vår i tillegg 
til mye nyttig informasjon til deg som er 
arbeidstaker og under 35 år.

Nyhetsbrev og hovedoppgjør
Nyhetsbrev sendes regelmessig

 ut til tillitsvalgte og medlemmer. Dersom 
du ikke allerede mottar nyhetsbrevet, ber 
vi deg kontakte oss på e-post paratung@
gmail.com der du gir oss opplysninger 
med navn, medlemsnummer og 
e-postadresse (eventuelt også telefon-
nummer og riktig postadresse) slik at du 

i fremtiden kan motta 
relevant informasjon 
fra oss.

Frem mot våren skal vi igjennom et 
hoved oppgjør som innebærer at de aller 
fleste av Parats hovedtariffavtaler skal 
revideres. I disse dager forberedes kravene 
vi skal fremme overfor arbeidsgiver, 
hvordan  forhandlinger skal gjennomføres, 
eventuelle meklinger og i ytterste 
konsekvens streik. Innspill på krav som 
spesielt gjelder oss unge er her viktig 
å få med.

Parat er godt i gang med forarbeidet 
og i begynnelsen av mars skal vi 
gjennomføre en stor tariffkonferanse hvor 
tillitsvalgte fra både offentlig og privat 
sektor rundt om i landet skal møtes. 
På tariff konferansen skal kravene og 
argumentasjonen finpusses.

PARAT UNG

Parat UNG med regionkontakter 
Det er oppnevnt regionkontakter for Parat UNG. De skal fungere som et bindeledd mellom UNG-styret og 
de unge medlemmene i regionene. Regionkontaktene vil også arrangere temakvelder og samlinger i sitt 
geografiske område i tillegg til å ha ansvaret for verving av unge medlemmer.

Regionkontaktene er:
Region øst:  Ingvill Lindisdatter, e-post: lindisdatter@hotmail.com, telefon: 980 46 362. 

Hans Andreas Platou Bøhmer, e-post: hanboh@gmail.com, telefon: 922 10 317.
Region nord: Arvy Pedersen, e-post: arvy-ybarola@hotmail.com.
Region sør: Marlene Viker, e-post: marleneferstad@gmail.com, telefon: 975 49 173.
Region midt: Mona Nerland, e-post: mona.nerland@politiet.no, telefon: 975 88 677.
Region vest: Morten Seglem, e-post: morten.seglem@gmail.com, telefon: 988 28 668.

Sofasamling av regionkontakter for Parat UNG, 
fra venstre: Hans Andreas Platou Bøhmer, Mona 
Nerland, Ingvill Lindisdatter, Marlene Viker og 
Morten Seglem. Foto: Trygve Bergsland.
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Konflikter og 
dårlig arbeidsmiljø

KONFLIKTLØSNING
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Det er ikke noe ukjent scenario at 
medlemmene våre kontakter de tillits-
valgte eller sekretariatet i Parat og forteller 
om en vanskelig hverdag på jobben. Det 
kan dreie seg om små personkonflikter, 
større arbeidsmiljø-problemer eller 
problemer med dårlig ledelse. Som ansatt 
kan det være risikabelt å oppleve dette. 
Et dårlig arbeidsmiljø eller en konflikt 
kan ha mange uheldige og negative 
konsekvenser som kan føre til problemer 
med arbeidsutførelsen, asosial adferd, 
lav selvfølelse og depresjon. Familie og 
nærstående kan merke at man forandrer 
seg og blir mutt, lei seg og irritert. 
Sykemelding er nærliggende og i verste 
fall kan man ende opp delvis eller helt 
arbeidsufør.

Syk av jobben
I 2010 utførte bemanningsbyrået Xtra 
personell en undersøkelse som viste at en 
av fem blir syke av jobben. SSB utfører 
jevnlig levekårsundersøkelser blant den 
norske befolkningen. Den siste under-
søkelsen fra 2009 viser at tre prosent 
av alle sysselsatte svarer at de har blitt 
trakassert på jobb, og unge kvinner synes 
å være spesielt utsatt. Hele tolv prosent av 
unge kvinner svarte at de har vært utsatt 
for negativ seksuell oppmerksomhet, 
kommentarer eller lignende et par ganger 
i måneden eller oftere. På den annen 
side opplever færre enn tidligere dårlige 
forhold ansatte imellom, eller mellom 
ledelsen og ansatte. Vold på arbeidsplassen 
gjelder noen utsatte yrker. 

To prosent av alle sysselsatte svarer at 
de er utsatt for plaging eller erting av 
arbeidskamerater et par ganger i måneden 
eller mer. Like mange oppgir at de plages 
eller ertes av overordnede. Andelen 
sysselsatte som er utsatt for dette har vært 
omtrent på samme nivå i alle årene det 
har blitt kartlagt.

Demp konflikten
Hva kan man gjøre med en slik situasjon, 
og hva bør man gjøre? Det som er helt 
sikkert, er at man må søke hjelp så tidlig 
som mulig. Ikke stå alene i konflikten! 
Arbeidsgiver har en plikt til å ta tak i 
problemet og gjøre det hun kan for å 
dempe konflikten og sikre arbeidsmiljøet 
best mulig. Likeledes har arbeidstaker en 
plikt til å medvirke til at konflikten løses. 
Dess lenger tid det går, dess vanskeligere 
blir det å gjøre noe konstruktivt. Unnlater 
man å gjøre noe selv, vil det sannsynligvis 
også virke negativt, både i arbeidsmiljøet 
og på ens egen helse.

Mobbing
Den vanligste konflikten som oppstår 
på en arbeidsplass er mobbing. Konkret 
ser vi at mobbing ofte handler om bak-
snakking av andre, fratakelse av arbeids-
oppgaver og ansvar, utestengelse fra 
møter eller sosiale hendinger, manglende 
informasjon, isolering og ekskludering. 
Når en arbeidstaker blir utsatt for slike 
situasjoner, er det lett å bli apatisk og 
melde seg ut av det sosiale miljøet. 
Dette kan igjen føre til en eskalering 
av problemene.

Tallene omkring mobbing på arbeids-
plassen er usikre. Det skyldes både at 
det finnes for lite forskning på området, 
og at ulike undersøkelser bruker 
ulike definisjoner av begrepet. Noen 
undersøkelser ser på mobbing mellom 
kollegaer, mens andre fokuserer på 
mobbing fra ledere. Men uansett hvilken 
definisjon og hvilke undersøkelser som 
legges til grunn, er problemet alvorlig og 
omfanget for stort.

Arbeidstilsynets definisjon av mobbing er 
når en person «gjentatte ganger og over tid 
utsettes for negative handlinger. Dette kan 
dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, 

sårende erting. Det er typisk for situasjonen 
at offeret ikke er i stand til å forsvare seg».

Dersom partene som står mot hverandre 
er like sterke eller det handler om 
enkeltstående episoder, defineres det ikke 
som mobbing.

Juridiske utfordringer
Det er viktig å erkjenne at det å være 
i konflikt på arbeidsplassen ikke 
nødvendigvis betyr at man blir mobbet. 
Arbeidstakere som føler seg mobbet 
eller trakassert, er ofte ikke det i juridisk 
forstand. Dersom man skal rettsliggjøre 
en mobbesak, er vi der at den fornærmede 
krever erstatning for den skade man er 
påført som følge av mobbingen. Her 
er terskelen høy. Det skal altså mye til 
før domstolene anser krenkende adferd 
som erstatningsbetingende mobbing. 
Det er kun i de grove tilfellene og 
hvor det foreligger solide bevis for 
mobbingen at arbeidsgiver har blitt kjent 
erstatningspliktig.

Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven er en vernelov som 
skal bidra til å beskytte arbeidstakere mot 
krenkelser fra arbeidsmiljøet eller ledelsen. 
Dette fremgår i lovens aller første bestem-
melse. Arbeidsgiver har derfor en plikt til 
å kartlegge konflikter, risiko vurdere og 
sette opp en handlingsplan med forslag til 
tiltak og oppfølging. Arbeidstaker plikter 
således å bidra på sin måte. 

I arbeidsmiljøloven paragraf fire går det 
frem at arbeidstakere ikke skal utsettes for 
uheldige fysiske og psykiske belastninger 
i arbeidsmiljøet. Videre stilles det krav til 
det psykososiale arbeidsmiljøet i samme 
paragraf hvor det klart fremgår at arbeids-
taker ikke skal utsettes for trakassering 
eller annen utilbørlig opptreden. Med 
dette menes altså mobbing, sosial 

Det er mandag morgen. Helgen har vært preget av lite søvn og mange tanker om jobben. 

Du føler deg utslitt. Du gruer deg til å gå på jobb og du kjenner på klumpen i magen. 

Hvor lenge skal du ha det slik?

Av: Eva Borhaug, advokat i Parat
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isolasjon, uheldige belastninger og andre 
problemer av sosial- eller psykososial art.

Arbeidsgiver skal i tillegg sørge for at 
det foreligger tilstrekkelige rutiner for 
konflikt håndtering på arbeidsplassen. De 
tillits valgte skal være kjent med dette, og 
i flere tariffområder er det lagt opp til at 
partene i tariffavtalen (arbeidsgiver og 
tillitsvalgte) har plikt til å informere og 
drøfte aktuelle avvik i arbeidsmiljøet med 
de det gjelder og deres tillitsvalgte.

Her kan det være viktig å skille hvilke 
roller de enkelte har. Mange aktører kan 
være aktuelle å involvere i en konflikt. 
Det kan være verneombud, arbeidsmiljø-
utvalg, bedriftshelsetjenesten, fastlege, 
NAV (ved sykemelding) i tillegg til berørte 
arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver. 
Arbeidsgiver må her være den aktive part 
som driver prosessen fremover mot en 
 (forhåpentligvis) god løsning. 

Mulige løsninger
Det beste vil jo være om alle ble 
venner igjen og levde lykkelig for 
ettertiden. Det er dessverre sjelden 
realiteten. Ofte ser vi at konflikter 
lever sitt eget liv lenge før det 
blir håndtert (eller oppdaget, for 
den saks skyld) av arbeidsgiver. 
Det kan være forskjellige årsaker 
til det, både at arbeidstakere i 
konflikt kvier seg for å ta det 
opp med arbeidsgiver (det blir 
bare bråk), og at arbeidsgivere 
unnlater å handle så tidlig som 
mulig når de blir kjent med 
problemet. 

Det er mulig å få hjelp til å håndtere 
konflikter. Arbeidsgiver kan engasjere 
eksterne meglere eller psykologer som 
har god kompetanse på området. Dette 
forutsetter at partene som er i konflikt er 
villige til å jobbe med å få denne løst på 
en forsvarlig måte. Dersom dette lykkes, 
kan partene fortsette i samme arbeids-
forhold. Andre ganger kan det være for 
sent å forsøke å løse konflikten på en 
slik måte. Da vil det ofte være snakk om 
å avslutte arbeidsforholdet for en eller 

KONFLIKTLØSNING

flere arbeidstakere, enten i form av en 
oppsigelse fra arbeidsgiver eller et forslag 
til sluttavtale om frivillig fratreden.

Det er sjelden tale om å kreve erstatning 
i form av et søksmål mot arbeidsgiver 
eller kollegaer. Dette fordi terskelen for 
erstatningsansvar er høy. I tillegg utgjør 
det en mental belastning som i seg selv 
kan være vanskelig å takle. 

Konflikter på arbeidsplassen er ikke noe 
nytt. Mange som 
opplever dette sier 
«jeg trodde aldri 
det skulle skje 
meg». Men 
det kan skje 
den beste, 
mest 

lojale og dyktige arbeidstaker. Konflikter 
kan også oppstå med arbeidstakere som har 
jobbet i bedriften i flere tiår, så her er det 
ingen garantier.

Målet for oss som rådgivere, tillitsvalgte 
eller ansatte i Parat må være å gi gode 
og verdifulle råd til våre medlemmer i 
slike situasjoner, selv om noen kanskje 
vil oppleve at de ikke får den støtten som 
de forventer i forhold til «sin» sak. Det 
kan være mange grunner til det, men det 
viktigste er at medlemmene alltid kan 
kontakte Parat og få lagt frem saken sin. 
Parats advokater og forhandlere vil alltid 
bidra til den best mulige løsning i hvert 

enkelt tilfelle.
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Ny sak mot Gate Gourmet i lagmannsretten
Parat vant våren 2013 erstatningssaken mot Gate Gourmet der selskapet 
hadde diskriminert Parat-medlemmer på grunn av fagforenings-
tilhørighet. 25 tidligere jobbsøkere ble tilkjent millionerstatning, 
mens fire andre medlemmer ikke fikk noen erstatning. 

Av: Trygve Bergsland 

På vegne av disse fire har Parat anket 
saken mot Gate Gourmet. De fire krever 
å få dekket sine økonomiske tap. 

Saken føres av Parat-advokatene 
Christen Horn Johannessen og Vetle 
Rasmussen som tidligere har fått 
Høyesteretts medhold i at Gate 
Gourmet ulovlig diskriminerte fag-
foreningsmedlemmer når de overtok 
 kontrakten om levering av flymat.
– Gate Gourmet har brutt arbeidsmiljø-
loven og Høyesterett avgjorde tidligere 
at samtlige saksøkere ble diskriminert 
i ansettelsesprosessen. Vi mener derfor 
de siste fire medlemmene våre også må 
få dekket sine økonomiske tap, sier 
Vetle Rasmussen.

UMB og NVH har blitt 
til NMBU
Norges veterinærhøgskole (NVH) i 
Oslo og Universitetet for miljø- og 
biovitenskap (UMB) på Ås har nå 
slått seg sammen til ett universitet. 
Det nye navnet blir NMBU.

Parat har flere medlemmer ved det nye 
universitetet som tilbyr 64 studie- og 
forskningsprogram der studentene skal 
møte de store globale spørsmålene om 
miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- 
og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare 
energikilder, matproduksjon og areal- og 
ressursforvaltning.

Dette vil være den eneste institusjonen i 
Norge som tilbyr profesjonsutdanning for 
veterinærer og universitetet vil bestå av tre 
fakulteter: Fakultet for veterinærmedisin 
og biovitenskap, fakultet for 
miljøvitenskap og teknologi og fakultet 
for samfunnsvitenskap.

NMBU har Europas eldste landskaps-
arkitekturutdanning, 1700 ansatte og 
nærmere 5000 studenter, der omtrent 

900 av disse er sivilingeniør studenter. 
I norsk sammenheng er det to svært 
gamle utdanningsinstitusjoner 

som nå har slått seg sammen. 
Universitetet for miljø- og 
biovitenskap kan føre sin historie 

mer enn 150 år tilbake, mens 
Norges veterinærhøgskole 

har passert 75 års 
virksomhet.

AKTIVE PARAT

Ryanair-saken opp på nytt 
i lagmannsretten
Høyesterett har opphevet lagmannsrettens kjennelse i saken der Cocca, 
med hjelp av Parat, saksøkte Ryanair. Høyesterett har kommet frem til 
at lagmannsretten har gjort en saksbehandlingsfeil og saken må opp for 
lagmannsretten på nytt.

Advokat i Parat Christen Horn 
Johannessen sier Høyesterett 
opphever kjennelsen på grunn av en 
saksbehandlingsfeil som etter Parats 
syn ikke vil endre resultatet i en ny 
lagmannsretts behandling.
– Høyesterett har avvist Ryanairs 
anførsel om at arbeidet i flyene foregår 
på irsk territorium og skriver at en slik 
forståelse ville medføre en betydelig 
svekkelse av arbeidstakers krav på 
beskyttelse. Høyesterett konstaterer at 
den aktuelle bestemmelsen lagmanns-
retten har brukt er anvendt i tråd med 
den rettsforståelse som EU-domstolen 
har lagt til grunn i denne type saker, sier 
Horn Johannessen.

Han er glad for at Høyesterett konklu-
derer med at det ikke er noen feil ved 
lagmannsrettens lovtolkning i retts-
avgjørelsen.
– I spørsmålet om tilhørighet skriver 
Høyesterett at lagmannsretten 
har tillagt det faste mønstrings- 
og stasjoneringsstedet stor 
vekt i sin vurdering, noe som 
Høyesterett gir sin tilslut-
ning til og som er 
godt forankret i 
det rettskilde-
materialet lag-
mannsretten 
har brukt, 
sier Horn 
Johannessen.
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Foto: Trygve Bergsland

Foto: Eline Dalland
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AKTIVE PARAT

Luftfartstilsynets 
HMS-forum
Parat stiller seg positiv til det nye 
trepartsforumet i norsk luftfart, og 
mener det bør kunne sikre en god 
utvikling av HMS-arbeidet og at de også 
bør samarbeide med Arbeidstilsynet.

Parats nestleder Vegard Einan mener det bør 
vurderes en modell der enten Arbeidstilsynet 
eller Arbeidsdepartementet deltar i forumet 
på permanent basis.
– Vi har en selvsagt plass i dette forumet. 
Antallet selskaper vi organiserer og det 
samlede antall ansatte vi representerer, 
i tillegg til at Parat er den eneste 
organisasjonen som representerer alle 
gruppene arbeidstakere, både piloter og 
kabinansatte, tilsier at vi ønsker å være sterkt 
representert, sier han.

Parat organiserer fly- og helikopterpiloter 
i følgende selskaper: Norwegian, 
SAS, Bristow, Lufttransport, Norsk 
helikopterservice, Airlift, Helitrans og 
Bergen Air transport. I tillegg 
organiserer Parat kabinpersonale i 
Norwegian, SAS, Widerøe, TUI-Flynordic 
og Thomas Cook airlines.

Parat NAV arrangerer lands-
møte 9. til 10. april i Tønsberg
Quality Hotel i Tønsberg er ifølge Anne 
Lunderbye Wang møteplass for Parat NAVs 
landsmøte i 2014.

Parat-lederen ber arbeidsministeren 
droppe flere midlertidige tilsettinger
I et intervju med Aftenposten 23. januar er Robert Eriksson ifølge Parat-
lederen endelig ærlig på hva han egentlig vil med å utvide muligheten 
for midlertidige tilsettinger, nemlig at det er bra for næringslivet å 
hente inn ansatte for å ta unna topper i arbeidsmengden.

Ifølge Skjæggerud ser det med andre ord ut som at det er arbeidsgivers behov for 
fleksibilitet og muligheten til å kunne kvitte seg med arbeidstakere når det passer 
best, som er styrende for forslaget om flere midlertidige tilsettinger.

Eriksson har på vegne av regjeringen gått i front for å gjennomføre flere end-
ringer i arbeidsmiljøloven og har argumentert for at utsatte grupper på arbeids-
markedet vil få lettere innpass i arbeidslivet dersom arbeidsgivere får anledning 
til å tilsette flere midlertidig.
– Det er tilstrekkelig fleksibilitet 
i dagens arbeidsmiljølov for 
arbeids giver til å kunne sikre seg 
at arbeidstaker kan gjøre jobben 
man er tilsatt for å utføre. Dette 
ivare tas gjennom prøvetiden på 
seks  måneder og muligheten for 
saklig oppsigelse, sier Parat-leder 
Hans-Erik Skjæggerud, som ber 
regjeringen og Eriksson om å 
droppe forslaget om å utvide mulig-
heten for midlertidige tilsettinger.

Finansdepartementet hever 
pensjonsnivået
Finansdepartementet har endret maksimalgrensene for pensjons-
innskudd. Endringen fører til at arbeidsgiverne kan innbetale et høyere 
beløp til innskuddspensjonsordningen med skattefordel.

Endringen gjelder fra 1. januar 2014 og arbeidstakere med høy lønn vil få en 
bedre pensjonsopptjening.

Nærmere 1,1 millioner norske arbeidstakere er i dag omfattet 
av en innskuddsordning. Arbeidsgivere kan etter 1. januar 
betale innskudd på sju prosent av inntekt fra 1 til 7,1 G 

(folketrygdens grunnbeløp) og i tillegg 18,1 prosent på 
innskudd mellom 7,1 G og 12 G. 1 G utgjør i dag 

85 245 kroner.

Endringen medfører en heving av maksimal-
grensen for de fleste, og vil gjøre det mulig 
for arbeidstakere med høy lønn å ha en god 

pensjonsopptjening også i en innskuddsordning.

Foto: Trygve Bergsland
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NHO-sjef ypper til pensjonskamp
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud er redd NHO-sjef Kristin Skogen Lund 
starter en pensjonskonflikt i forkant av vårens lønnsoppgjør, og han 
aksepterer ikke at arbeidsgiverne skal ha full styringsrett på pensjon.

Skjæggerud sier pensjon er en vesentlig 
del av de totale lønnsbetingelsene og 
ansatte må ha både innvirkning og reell 
medinnflytelse på disse spørsmålene selv 
om tanken synes fullstendig fremmed 
for NHO og Virke.
– Når Skogen Lund krever at bedriftene 
skal ha full styringsrett i pensjons-
spørsmålet, fremstår dette for oss som 
både bakstreversk og merkelig. Vi kan 
ikke akseptere at arbeidsgiverne ensidig 
skal kunne endre nivå på tjeneste-
pensjon, bestemme hvilke ordninger 
man skal ha i den enkelte bedrift og hvor 
mye som skal innbetales i premie for den 
enkelte ansatte, sier Parat-lederen.

Må kunne være med på å styre 
egen pensjon
Det er ifølge Skjæggerud vanlig med 
tariffavtaler om pensjon i luftfarten og i 
deler av transportnæringen.
– Heismontørene har en indirekte 
regulering, mediebedriftene har innført 
medbestemmelse ved endringer og ikke 
minst finnes det svært mange eksempler 
på tariffavtaler i private virksomheter 

som har lokale avtaler om regulering 
av tjenestepensjon. Vi må derfor også 
kreve tilsvarende påvirkning på vår egen 
pensjon i resten av privat virksomhet, 
sier Skjæggerud.

Parat mener samtidig at AFP og 
tjeneste pensjonsordningene i offentlig 
sektor snarest må endres, for å få 
til mer smidige overganger mellom 
arbeidsmarkedet i privat og offentlig 
sektor slik at det sikres et felles arbeids-
marked for alle arbeidstakere i Norge.

Skjæggerud mener ledelsen i Design Forum må komme til fornuft
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier han ikke kan forstå at daglig 
leder Haakon Strømsmo i butikkjeden Design Forum ikke kan gi ansatte 
tariffavtale på linje med hva som er vanlig i private bedrifter. De ansatte har 
nå streiket i flere uker uten resultat.

Parat støtter Handel og Kontor i denne 
saken.
– Vi ønsker ryddige forhold på 
arbeidsplassen, forutsigbare rammer og 
like vilkår, noe jeg registrerer at Strømsmo 
ikke er villig til å gi sine ansatte. En leder 
av en butikkjede som ikke respekterer 
sine ansatte og ikke er villig til å gi dem 
rettigheter i forhold til egen lønn og 

sosiale ordninger, bør vurdere om han skal 
finne noe annet å gjøre, sier Skjæggerud.

Det er ifølge Parat-lederen en skam at 
butikkansatte ikke skal ha ordnede lønns- 
og arbeidsvilkår.
– En tariffavtale gir bedre samarbeid på 
arbeidsplassen, bidrar til økt fokus på 
informasjon mellom ledelse og ansatte 

og ikke minst til at lønn forhandles, og 
ikke tildeles fra arbeidsgiver. På lik linje 
med andre arbeidstakere i Norge må også 
butikkansatte 
kunne få 
likebehandling 
i forhold til 
velferd og sosiale 
ordninger, sier 
Skjæggerud, 
som oppfordrer 
de ansatte til 
aldri å gi seg 
på kravet om 
tariffavtale.

Samfunnskontrakt om 
nye lærlingplasser
Regjeringen har foreslått et 
stimuleringstilskudd på 50 000 kroner 
til nye lærebedrifter fra 1. januar i år 
for å få bedriftene til å ta inn lærlinger 
og lærekandidater. Myndighetene og 
partene i arbeidslivet inngikk i 2011 en 
samfunnskontrakt som forplikter partene 
til å bidra til at målet om 20 prosent flere 
læreplasser innen 2015 nås.

YS har skrevet under på kontrakten og 
Parat vil følge opp og ønsker kontakt med 
tillitsvalgte på arbeidsplasser hvor fagbrev 
er aktuelt. Deler av arbeidet for å få flere 
lærlingplasser har resultert i kampanjen 
«Lærlingløftet», der det er utarbeidet en 
brosjyre og en nettside som skal være til 
hjelp i arbeidet.

Foto: Trygve Bergsland
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Single European Sky II 
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier 
han ønsker å styrke det europeiske luft-
fartssystemet og mener det er avgjørende 
at rammevilkårene for lufttrafikktjenestene 
er de samme i Norge som i EU.

EU-kommisjonen har utarbeidet forslag 
om felleseuropeiske ytelsesmål knyttet til 
å øke sikkerhetsnivået, halvere kostnader 
for flysikringstjenester, redusere miljø-
belastninger, doble trafikkavviklings-
kapasitet og redusere flyforsinkelser.

Norge har som EØS-land uttrykt støtte 
til beslutningen og følger opp gjennom 
arbeid med en felles ytelsesplan for 
Estland, Finland, Latvia og Norge.

Antikorrupsjonsarbeid i EU
I en ny rapport anslår EU at korrupsjon koster 
økonomien i EUs medlemsland omtrent 120 
milliarder euro årlig. I rapporten evalueres 
alle EUs medlemsland, og det gis konkrete 
anbefalinger for hva som bør forbedres og hvordan 
for hvert land. Offentlige anskaffelser løftes frem som 
et risikoområde, og er viet et eget kapittel i rapporten.

De nordiske landene, Tyskland, Nederland og England trekkes 
frem som land som er kommet langt i arbeidet mot korrupsjon, med generelt lave 
nivåer av korrupsjon og gode tiltak og mekanismer for forebygging og bekjempelse. 
Middelhavslandene, Romania og Bulgaria trekkes frem som land hvor det fortsatt er til 
dels store utfordringer knyttet til korrupsjon og hvor mye bør gjøres.

Norge bidrar til helsetiltak i EU
Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til at mer enn 180 millioner euro 
benyttes til helse forbedrende tiltak i ti mottakerland.

Hvilke tiltak som støttes i hvert enkelt land 
defineres etter landenes behov og utfordringer 
og dekker mange utsatte grupper som barn, 
gravide, familier med lav inntekt, eldre, 

innvandrere og romfolk. Å forbedre tilbudet 
for mental helsehjelp er en prioritet i blant 

annet Tsjekkia, Estland og Ungarn. Å forbedre 
helseovervåking og helseinformasjon prioriteres 
i Slovenia og Portugal. For øvrig er Bulgaria, 
Kypros, Litauen, Polen og Romania med i 
dette programmet.

Nordisk ministerråd
I et nytt prosjekt skal alle de nordiske mattilsynene kartlegge i hvilken grad 
plastemballasje rundt mat representerer en helsefare for forbrukere.

Mesteparten av all mat vi spiser er på en eller annen måte pakket inn i emballasje som 
glass, papir eller metall. Svært mye kommer i kontakt med ulike former for plast og 
man vil kartlegge om maten er pakket som beskrevet og om produktene som brukes er 

laget i samsvar med dokumentasjonen som skal følge med.

Nordisk ministerråd har historie tilbake til 1952 og omfatter 
Danmark (inkludert de selvstyrte områdene Færøyene og 

Grønland), Island, Sverige, Finland og Norge. Hensikten 
med samarbeidet er å gjøre det attraktivt å bo, arbeide 
og drive forretningsvirksomhet i Norden, og å styrke de 

nordiske landene internasjonalt. Samarbeidet omfatter 
blant annet forskning, miljø, velferd og kultur. Dagfinn 
Høybråten er generalsekretær i Nordisk ministerråd.

Menneskerettigheter 
i Europa
Gjennom EØS-midlene inngår Norge 
 tettere samarbeid med EUs byrå for grunn-
leggende rettigheter (FRA) for å fremme 
menneskerettigheter og bekjempe diskri-
minering i Europa. I intensjonsavtalen er 
det identifisert en rekke temaer for sam-
arbeid, blant annet inkludering av rom-
folk, bekjempe hatkriminalitet, styrke sivilt 
samfunn og bekjempe vold mot kvinner.

FRA ble etablert i 2007 og byrået bidrar 
til å sikre at alle innbyggerne i EU 
behandles med verdighet og får oppfylt 
sine grunnleggende rettigheter gjennom å 
gi selvstendige og faktabaserte råd til EUs 
medlemsland.
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Stortinget har tatt bort arveavgiftsloven, 
men har samtidig gjort en annen 
viktig endring: Det er innført et 
kontinuitetsprinsipp som hovedregel ved 
overføring av gaver og arv. Dette vil si det 
samme som at mottakeren overtar givers 
eller arvelaters historiske inngangsverdi på 
det som blir overført når det som er arvet 
skal selges og dermed beskattes.

Eiendom og bolig
For å bruke eiendom og bolig som 
eksempel er inngangsverdien den 
markeds verdien på boligen som ble 
fastsatt ved kjøp eller oppføring. 
Utgangsverdien er markedsverdien på 
boligen ved videre overføring, som for 
eksempel ved salg. Er huset oppført av 
den som er gått bort i 1958 og du som 
arving videreselger huset i år, skulle du 
i utgangs punktet ha betalt 
27 prosent av forskjellen 

mellom utgangsverdi 

og inngangsverdi, noe som på en verdifull 
bolig kan utgjøre millioner i gevinstskatt.

Men fortvil ikke, Stortinget har 
videreført et diskontinuitetsprinsipp 
for boliger, fritidsboliger og landbruks-
eiendommer. Inngangsverdien settes som 
før til markedsverdien på overtakelses-
tidspunktet. Vilkåret er at giver eller 
arvelater selv kunne ha solgt boligen 
skattefritt. I skatteloven er det flere 
unntak. Har den avdøde eid boligen i mer 
enn ett år og bodd i boligen i ett av de to 
siste årene før overføringen, er det fritak. 
Skattefritaket gjelder også for den som har 
vært eier av en fritidsbolig i mer enn fem 
år, og som har brukt boligen i fritiden fem 
av de siste åtte år.

Gevinstskatt
Dersom den som er 

gått bort ikke var 
fritatt fra å betale 
gevinstskatt ved 
dødstids punktet, 

vil mottakeren 
overta den avdødes 
inngangsverdi og 
skatte reglene gjelde 
fullt ut, selv om 
det fortsatt finnes 
noen unntak. 
Har mottakeren 
flyttet inn i 

barndomshjemmet og bodd der i ett 
av de to siste år, skal han ikke betale 
gevinstskatt. Men dersom han aldri 
flytter inn, kan gevinstskatten bli høy 
(27 prosent).

De forhold som er beskrevet må den 
som arver bolig eller fritidseiendom være 
oppmerksom på, spesielt når du selv ikke 
tar eiendommen i bruk og eiendommen 
har lav inngangsverdi. Selv om arve-
avgiften er fjernet, gir altså staten med 
den ene hånden og tar med den andre.

Arv fra før 2014
Vær oppmerksom på at loven om arve-
avgift fortsatt gjelder for dødsfall, eller 
gavemelding til skattekontoret, fra før 
årsskiftet. I disse tilfellene må arving eller 
gavemottaker sende melding til skatte-
kontoret og verdiene fastsettes ved takst.

I disse tilfellene betales det ikke arveavgift 
for de første 470 000 kroner. Barn, 
fosterbarn og foreldre betaler en avgift 
på seks prosent for de neste 330 000 
kroner og ti prosent for alt overskytende. 
Andre har en arveavgift på åtte og 
15 prosent. Avgiftsplikten unngås ikke 
ved å kreve offentlig skifte for dødsfall 
i 2013 selv om skiftet sluttføres i 2014. 
Gaver kan heller ikke tilbakekalles for å 
hindre avgiftsplikten. Gaven er gitt når 
gavemelding er sendt til skattekontoret. 
Gaven kan heller ikke omgjøres til lån, 
men den som sitter i uskiftet bo kan gi 
avgiftsfrie gaver i år.

Arveavgiften er fjernet
Det er fra 1. januar 2014 ikke lenger nødvendig å sende gave- eller arvemelding 

til skattekontoret. Stortinget fjernet fra årsskiftet lov om arveavgift, noe som fører 

til at det ikke lenger er noen avgift å betale for deg som mottar arv.

Av: Thore Eithun Helland, advokat i Parat

AKTUELT
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Tannlegene inngår 
tariffavtale

Tannklinikken Dine Tenner i Trondheim med 25 ansatte har inngått tariffavtale 

der initiativet kom fra eier og styreleder i bedriften, Arnt Einar Andersen. Spesialrådgiver i Parat, 

Kjell Morten Aune, sier ingen tannklinikker er for små til å inngå en lignende tariffavtale.

Av: Trygve Bergsland

TARIFF
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Streiken ved Colosseumklinikken i 
Trondheim i 2012 har ført til en prosess 
i tannlegeforeningen, og i samarbeid 
med Parat er det åpning for at langt flere 
tannklinikker i tiden fremover vil inngå 
tariffavtale med sine ansatte.

Aune sier han er glad for å ha fått på 
plass enda en tariffavtale innen tannhelse 
i privat sektor. Uansett bransje og 
virksomhet kreves det ifølge Aune kun to 
ansatte for å inngå en tariffavtale.
– Minimum to ansatte gjennom to hele 
årsverk i bedriften er tilstrekkelig for å 
inngå en avtale. Det eierne, eller daglig 
leder skal huske, er at de ved å inngå en 
tariffavtale selv også blir omfattet av AFP-
ordningen, noe som gir dem en livsvarig 
pensjonsfordel, sier han.

Alle ansatte omfattes av avtalen
Tillitsvalgt i Dine Tenner, Britt Jorun 
Thanem Selnes, forteller at Andersen tok 
det første initiativet og at prosessen senere 
har gått raskt og smertefritt.
– Aune har bistått oss og nå nylig 
var han på besøk og gikk igjennom 
bestemmelsene i avtalen sammen med 
alle oss ansatte. Selv har jeg jobbet 20 år 
som tannhelsesekretær og vært medlem 
i Parat i snart 14 år. Tillitsvalgt her ved 
bedriften har jeg vært i omtrent fem år og 
har gjennomført tillitsvalgtkursene Parat 
tilbyr fra trinn en til og med tre, sier hun.

Thanem Selnes forteller at de er 17 
tannhelsesekretærer ved klinikken og at ti 
av disse er medlemmer. 
– Nå når tariffavtalen er kommet på 
plass, håper jeg flere vil melde seg inn. 
Uansett vil det nok være slik at vi vil ha 
noen gratispassasjerer, og de som ikke 
er medlemmer vil også bli omfattet av 
tariffavtalen, sier hun.

Det er den tillitsvalgte og medlemmer 
som ifølge Selnes forhandler innholdet 
og betingelsene i tariffavtalen med 
arbeidsgiver.
– De som ikke er medlemmer vil ikke 
få noen innflytelse eller kunne påvirke 
innholdet i tariffavtalen, sier hun og 
oppfordrer flere til å melde seg inn.

Ingen vesentlige endringer 
med tariffavtale
Administrasjonsleder ved Tannklinikken 
Dine Tenner i Trondheim, Camilia 
Thorvaldsen, forteller at tariffavtalen som 
nå er inngått regulerer lønns- og arbeids-
betingelser i tillegg til avtalefestet pensjon 
(AFP) og sluttvederlagsordningen. 
– Under punktet om arbeidsbetingelser 
reguleres blant annet arbeidstid, 
overtidsbestemmelser, permisjoner og 
lønn, sier hun.

Ifølge tannlegeforeningen er det satt i 
gang et utredningsarbeid hvor det vil 
bli etablere en mal for tariffavtaler hvor 
bestemmelser om medbestemmelse og 
tillitsvalgtes rettigheter vil være en del 
av tariffavtalen.
– Dersom tannlegeforeninger gjør 
endringer i mønsteravtalen med Parat, 
vil vi etter forhandlinger kunne ta inn 
nye bestemmelser i tariffavtalen. Det 
er vår intensjon at det på sikt tas inn 
bestemmelser om medbestemmelse og 
tillitsvalgtes rettigheter i avtalen, sier 
Thorvaldsen.

Hun sier spørsmålet om tariffavtaler har 
blitt mer aktualisert innenfor den private 
tannhelsetjenesten de siste årene og at de 
som arbeidsgiver med mange ansatte fant 
ut at en tariffavtale ikke ville medføre 
noen vesentlige endringer.
– Gjennom et godt samarbeid med til-
litsvalgte og alle medarbeidere i mange år 
vet jeg at involvering og medbestemmelse 
bidrar til en kvalitetsfokusert og effektiv 
organisasjon, sier Thorvaldsen.

Hun forteller at de med bistand fra 
tannlegeforeningen (NTF) avholdt et 
møte der bedriften sammen med NTF og 
Parat deltok.

– Avtalen ble gjennomgått, endret og 
bekreftet i møtet. Prosessen var med andre 
ord kort, og jeg opplevde et ryddig og 
godt samarbeid både med NTF og Parat, 
sier Thorvaldsen.

Viktig med godt samarbeid 
i bedriften
Samarbeidet med ansatte og tillitsvalgte 
er ifølge Thorvaldsen helt nødvendig og 
gjennom dialog og samarbeid får vi belyst 
saker fra flere sider. 
– Det gir oss et bedre beslutningsgrunnlag 
som kan forankres hos medarbeiderne. 
Ansatte og tillitsvalgte tar også på eget 
initiativ opp relevante utfordringer 
i arbeidssituasjonen, noe som gir 
oss mulighet til å iverksette tidlige 
tiltak når det er nødvendig. Aktive og 
samarbeidende medarbeidere er en 
forutsetning for å opprettholde kvalitet 
og produktivitet slik at vi sammen 
skaper trygge og forutsigbare rammer for 
virksomheten og med arbeiderne, sier hun.

Thorvaldsen sier at et viktig element 
med en tariffavtale er tydelig å regulere 
når det er fredstid og når det er tid for 
forhandlinger. 
– Partenes rettigheter og plikter er 
tydeligere regulert. Jeg mener avtalen kan 
bidra til at vi fortsatt kan opprettholde 
høyt fokus på arbeidsoppgaver og 
kvalitetsutvikling, og ikke bekymre oss 
over uklare arbeidsbetingelser, sier hun.

  Jeg mener avtalen kan 
bidra til at vi fortsatt kan 
opprettholde høyt fokus på 
arbeidsoppgaver og 
kvalitetsutvikling.

  Minimum to ansatte 
gjennom to hele årsverk i 
bedriften er tilstrekkelig for 
å inngå en avtale.



Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier det blir avgjørende at bedriftene velger så høye 
satser at de kompenserer for tap av lønn.

Folketrygden vil fra 2015 gi 66 prosent av inntekt opp til 6 ganger grunnbeløpet i 
folketrygden i uførepensjon. Inntekt utover dette, noe over 500 000 kroner, blir ikke 
kompensert fra folketrygden.
– Maksimal uførepensjon fra folke trygden blir omtrent som i dag etter skatt, 
rundt 337 000 kroner før skatt. For at ansatte i private bedrifter som blir uføre 
og som tjener over 6 G ikke skal komme økonomisk dårlig ut, må bedriftenes 

pensjonsordning også omfatte uføre pensjon og innbetalingen til ordningen må 
være tilpasset bedriftens lønnsnivå, sier Skjæggerud.

Pensjonsekspert og advokat i Parat, Andreas Moen, sier dagens uføreregler 
består av tre elementer: uførepensjon fra folketrygden, uførepensjon som en 

obligatorisk pensjon for ansatte i offentlig sektor.
– I tillegg er det en uføredekning som en valgfri del av tjenestepensjonen fra 
arbeidsgiver i privat sektor slik Skjæggerud har beskrevet, sier Moen, som legger 
forklarende til at denne dekningen sikrer den uføre innbetaling av alderspensjon 
som om vedkommende sto i arbeid.

Det nye regelverket vil ifølge Moen gi en høyere uførepensjon før skatt fra folke-
trygden for de aller fleste, men høyere skatt vil spise opp det meste av denne 
 fordelen, selv om Arbeidsdepartementet har beregnet at den nye uføretrygden 
i gjennomsnitt vil bli noe høyere etter skatt, om lag tre prosent de første årene.
– I dag er det slik at nivået for uføre pensjon er lavere enn 66 prosent, 
men til gjengjeld er skattenivået lavere. Fra neste år vil det være lik 
kompensasjonsgrad i arbeidsavklaringspenger og i uføretrygd. Uføretrygdede 
får da samme skatteregler som yrkesaktive og mottakere av sykepenger eller 
arbeidsavklaringspenger, sier han.

Ifølge Moen er hovedregelen at ny uføre trygd skal beregnes som 
66 prosent av den inntekten en hadde i de tre beste av de fem siste årene 
før uføretidspunktet (sykemeldingstidspunktet).

Nye uføreordninger 
fra 2015

I januar 2015 blir den nye uføretrygden innført og den enkelte 

bedrift kan fortsatt selv bestemme om pensjonsordningen 

også skal omfatte uførepensjon. Nivået på innbetalingen står 

bedriften selv fritt til å avgjøre innenfor noen fastsatte rammer.

Av: Trygve Bergsland

26 - 2013 Parat 
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– Dette er en stor endring fra dagens beregning, hvor 
uførepensjonen avhenger av de 20 beste inntektsårene. De som 
har lav eller ingen inntekt de siste årene før de blir uføre, og som 
har hatt høye inntekter tidligere, vil tape på dette. Derimot vil 
ytelsen være rettet mot å gi erstatning for bortfalt inntekt på det 
tidspunktet eller like før man ble ufør. For mange vil dette gi en 
høyere beregnet uføreytelse, sier han.

Pensjonseksperten sier de nye beregningsreglene ikke vil påvirke 
de som allerede er uførepensjonister, fordi de nye reglene bare 
skal gjelde for nye mottakere.
– Dagens uførepensjonister skal beholde den trygden de 
har, men vil rent teknisk bli overført til nye beregningsregler 
og vil dermed også få fordelene ved et enklere system der 
de blant annet slipper å få redusert uføregraden, eller miste 
uførepensjonen, dersom de tjener «for mye», sier Moen.

Han legger til at dagens system er slik at det lønner seg å arbeide 
litt ekstra, bare man ikke tjener så mye at uføregraden blir 
revurdert (1 ganger grunnbeløpet (G), som utgjør 85 245 kroner).
– Ny folketrygd vil være en sømløs ordning der uføre kan jobbe 
så mye de vil, uten å miste retten til den uføretrygden de har fått 
innvilget. Likevel vil det være et fribeløp på 0,4 G, sier Moen.

Den nye uføretrygden vil ifølge Moen bli oppregulert hvert år 
med lønnsveksten, på samme måte som dagens uførepensjon, og 
ved 67 år vil man gå over på alderspensjon, som i dag. 
– Ved overgangen til alderspensjon vil man naturlig nok 
ikke kunne stå lenger i arbeid, slik at man ikke vil ha samme 
mulighet til å motvirke levealdersjusteringen som de yrkesaktive, 
presiserer han.

I dag har alle offentlig ansatte og om lag halvparten av de ansatte 
i private bedrifter uførepensjon gjennom jobben.
– Det nye forslaget legger opp til at uføre vil få full uførepensjon 
uansett når de begynte i bedriften. I dag er derimot nivået på 
uførepensjonen koblet opp mot tjenestetid i bedriften, noe som 
har ført til at mange har fått en ubehagelig overraskelse, sier Moen.

Moen er positiv til at det nye systemet gjør at uføre kan jobbe så 
mye de vil, uten å miste retten til den uføretrygden de har fått 
innvilget.
– Dette er en ny rettighet som skaper trygghet for den enkelte, 
og legger til rette for at uføre kan arbeide så mye som helsa 
tillater. I dagens system er det slik at det å arbeide litt ekstra kan 
føre til at uføregraden blir revurdert; det vil ikke lenger skje i det 
nye systemet, sier han.

Ny uførepensjon i offentlig sektor
Moen forklarer at offentlig ansatte i dag har en uførepensjon 
som er en del av bruttoordningen i de offentlige 
tjenestepensjonsordningene.
– Det innebærer at uførepensjonen allerede er på minst 
66 prosent av sluttlønn for de offentlig ansatte. I den offentlige 
ordningen er det dessuten såkalte «samordningsfordeler» som 
for de aller fleste gjør den samlede ytelsen en god del høyere enn 
66 prosent, også for de som har jobbet heltid, men særlig for de 
som har jobbet deltid, sier han.

Moen sier den forrige regjeringen lovet at offentlig ansattes 
uføretrygd skulle økes så mye at skatteomleggingen ikke førte til 
redusert kjøpekraft.
– I forslaget som Stortinget skal ta stilling til ligger det et forslag 
om at offentlig uførepensjon skal gi 3 prosent i uførepensjon 
for inntekter opp til 6 G og 69 prosent for inntekter fra 6 til 12 
G. I tillegg til 0,25 G (21 000 kroner) i fastbeløp uavhengig av 
inntekt, men maksimalt 6 prosent av lønn, forklarer Andreas 
Moen, som mener Stortinget må øke det faste beløpet til 0,3 G, 
og at begrensningen må heves til 10 prosent.

Antall mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 
(venstre akse) og mottakere av disse ytelsene som andel av befolkningen 
18-66 år (høyre akse). Antall i tusen. Andel i prosent. Tall ved utgangen av 
året 2001–2012. Kilde: Regjeringen, proposisjon 1 S.
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Bilder av aktivitetene fra de 
ulike apotekene kan du se på 
Farmasiforbundets Facebook-side 
facebook.com/farmasiforbundet.

Vitaminer og slagkraft
Farmasiforbundet er blitt en yrkesorganisasjon i Parat som nå markerer seg i alle landets 

apotek. Forbundet, som har nær 3500 medlemmer, har startet en vervekampanje som består av 

motivasjonssamlinger, brosjyrer og en rekke produkter som gis bort til ansatte og kunder. 

Av: Vetle Daler

Forbundsleder Irene Hope deltar på 
samlinger i Tromsø og Bergen, mens 
nestleder Bodil Røkke tar ansvaret for 
samlingene i Kristiansand, Oslo og 
Trondheim.
– Det er første gang Farmasiforbundet 
markerer seg på denne måten over hele 
landet, noe som er veldig hyggelig. Til 
sammen har vi hatt over 200 tillitsvalgte 
og medlemmer på samlingene, der målet 
er å motivere dem til å gjøre en ekstra 
innsats på sine apotek for å synliggjøre 
yrket og forbundet overfor kollegaer og 
kunder, sier Hope.

Oppfordring om å dokumentere 
aktiviteten
Regionleder i Farmasiforbundet region 
øst, Torhild Sandboe Sauro, sier de i Oslo 
alene samlet 50 nysgjerrige medlemmer 
og tillitsvalgte på Royal Christiania Hotel.
– Dette er både sosialt og samlende. 
Nå skal jobben gjøres ute på de enkelte 
apotekene, sier hun.

Prosjektleder for kampanjen i Parat 
er Ragnar Eggesvik som sier de så 
langt har sendt ut 400 pakker med 
profileringsmateriell fordelt over hele 

landet, og han oppfordrer alle som er med 
på kampanjen til å sende inn bilder.
– Husk å sende oss bilder, enten det er 
aktiviteter rettet mot kundene eller mot 
kollegaene i apoteket. Alle som bidrar 
med dokumentasjon er med i trekningen 
om gavekort, sier han.

Den som rekrutterer gjør en viktig jobb for oss alle. Ved å rekruttere medlemmer til Parat vil du kunne velge 
flotte vervepremier fra Parat-butikken. For hvert medlem du verver får du ett vervepoeng, og du kan velge å ta 
ut premien med en gang eller “spare” opp poengene for å få en større premie.

Som takk for at du verver medlemmer til Parat har vi fine premier.

Har du spørsmål vedrørende vervepoeng vennligst ta kontakt og vi vil hjelpe deg. 
Vi gjør oppmerksom på nye regler som nå er gjeldende vedrørende vervepoeng.
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Verdensherredømme 
på rubrikkannonser
Schibsted er et stort mediehus i Norge og eier VG i tillegg til å kontrollere avisene Aftenposten, 

Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Finn.no er en annen satsing fra 

samme mediehus som gjennom lignende løsninger brer seg utover verden.

Av: Trygve Bergsland

ARBEIDSPLASSEN

Utvikler i Finn Kaare Ranum sørger for teknikken knyttet til brukeratferd 
og optimalisering av annonsevisninger. 

Organisasjonssjef i Finn Monica Hammer er i gang med å organisere de ansatte 
i nytt kontorlandskap, men nå er det mest flytteesker og umonterte skrivebord.
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Parat media organiserer mange ansatte i Finn.no. Klubbleder 
Rune Berge forteller at det i dag er over 400 ansatte i Finn.no og 
antallet ansatte øker.
– Hver eneste nordmann bruker i snitt 19,5 timer i året på 
Finn.no og vi formidler produkter til nyfødte, gjennom hele 
oppveksten til de blir gift, skilt 
og dør. Med nær 2,7 millioner 
unike brukere i snitt hver uke 
kan vi med stor nøyaktighet 
måle hvordan vi lever våre liv 
på nett, sier han.

Tall fra nettstedet viser stor 
aktivitet fra den kvinnelige 
delen av befolkningen når Champions League-kampene går på 
TV, og tilsvarende mannsdominert aktivitet når TV-kanalene 
sender Grey’s Anatomy.
– På samme måte ser vi menns aktivitet knyttet til biler, 
MC, elektronikk og oppussing. Barnefamilier bruker tid på 

barnevogn, stasjonsvogn og bolig med minimum to soverom. 
Særegent for de med høy inntekt er dyre kapitalvarer, søk etter 
lederstillinger og de er samtidig de hyppigste brukerne av iPad 
ved innlogging på våre sider, sier Berge.

Når det blir publisert omtrent 
90 000 annonser hver uke, åpner 
det for at nettstedet kan tjene 
mye penger på web-annonsering. 
Rune jobber med små og 
mellomstore bedrifter, eller det 
såkalte SMB-markedet, der han 
i tillegg til å være klubbleder har 
tittel som account manager og 

har ansvaret for noen større bedriftskunder som annonserer på 
Torget og på tvers av Finn-markedene.
– Finn.no består av flere avdelinger fordelt på eiendom, bil 
og motor, reise, jobb, oppdrag og torget/SMB som er den 
avdelingen jeg er ansatt i. Videre er vi delt opp i salg, utvikling, 

  Vår avdeling ble årets avdeling i Finn-
Awards. En konkurranse der kriteriene er 
budsjettoppnåelse, synlighet i organisasjonen, 
utvikling av nye produkter og oppfyllelse av 
Finns verdier. 

Klubbleder og tillitsvalgt i Parat Media Rune Berge er stolt av hva de får til på Finn-torget.
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Hammer forteller at de har besøkt Vitra i Sveits som forsker på 
støyforebyggende løsninger i kontorlandskap.
– Vi skal blant annet montere lydtette gardiner og vil bruke 
sofagrupper for å sikre at vi får sosiale soner i kontor landskapet, 
sier hun.
Berge sier de ansatte har treningsrom tilgjengelig og en egen 
massør der de kun betaler en liten egenandel på 150 kroner for 
hver behandling.
– Gjennom en forsikringsordning kan vi få opptil 20 gratis 
behandlinger dersom fastlegen henviser til fysioterapeut eller 
kiropraktor. Et annet gode vi setter stor pris på er kjøkkenet 
vårt. Her er det seks personer på heltid som lager all mat fra 
bunnen av og som skjemmer oss bort med altfor mye god mat, 
sier Rune som hilser på Filippo Orsomando som jobber på 
kjøkkenet og i dag tilbereder flere salater som skal være klare til 
lunsjen som starter klokken 11.00.

Kaare Ranum er utvikler og forteller at det er en stor avdeling 
i Finn.no som lager annonser og bannere for kunder. Her er 
det også ansatt webdesignere, ansvarlige for logistikk knyttet til 
når og hvor de ulike annonsene skal publiseres og ikke minst at 
alle annonser blir vist på den tid og innenfor de rammer som er 
avtalt.
– Vi publiserer ut fra blant annet kategori, søkeord, adferd, 
bestillinger og geografisk tilhørighet. Vi vil at en annonse skal 
være mest mulig relevant slik at annonsen gir merverdi for de 
som ser den. Derfor kartlegger vi også handlingsmønstre, vi 
benytter informasjonskapsler, eller såkalte cookies, og vi har mye 
kunnskap om de som er innlogget på sidene våre, sier han.

ARBEIDSPLASSEN

stab og HR. Av de omtrent 400 ansatte i hele Finn.no er 
omtrent 90 ansatt på salg, 130 tekniske stillinger, i tillegg til de 
som jobber med HR, analyse, annonseproduksjon, økonomi, 
markedsføring og andre stabsfunksjoner, sier han.

Berge forteller at selskapet er flinke til å stimulere selgerne.
– Vår avdeling ble årets avdeling i Finn-Awards. En konkurranse 
der kriteriene er budsjettoppnåelse, synlighet i organisasjonen, 
utvikling av nye produkter og oppfyllelse av Finns verdier. 
Som vinnere er vi nå også nominert til årets avdeling der vi 
konkurrerer med lignende selskaper Schibsted eier andre steder 
i verden, sier han.

Hele Finn.no-gjengen er samlet over flere etasjer i en gammel 
bygning i Grensen midt i Oslo sentrum og Monica Hammer, 
som er organisasjonssjef, forteller at det er noen utfordringer 
ved å vokse, samtidig som flere ansatte må dele på de samme 
kvadratmeterne.
– Det er utfordrende å utnytte plassen, så selv om vi har 
10 600 kvadratmeter til disposisjon, blir det ikke så mye plass 
til hver enkelt når vi snart når 500 medarbeidere. I disse dager 
ommøblerer vi og det blir åpne kontorløsninger der alle ansatte 
får hev/senk-skrivebord, men de må være helt firkantete slik at 
de kan stå tett sammen og vi får utnyttet plassen bedre, sier hun.

Brukte ting og gamle forsetter selges i 
store mengder på Finn. I 2012 ble 
det publisert 4,7 millioner annonser 
på nettstedet, nå har de ambisjoner 
om å gange dette tallet med fem.
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Ranum forteller at Finn.no og VG gjennom bransjeorganisasjo-
nen INMA jobber for en helt ny bransjestandard.
– Vi utvikler i disse dager et felles rammeverk med felles koder 
og formater for bransjen. Dette er ikke begrenset til Norge, men 
vil gjelde for en rekke andre land. Blant annet vil annonsene 
tilpasses automatisk til det formatet enheten som brukes krever, 
enten dette er en PC med stor 
skjerm, en mobiltelefon eller en 
iPad, sier han.

Ifølge Aftenposten vil det i 
løpet av første halvår i år være 
gratis å annonsere på deler av 
Finn-torget der privatpersoner 
selger og gir bort varer.
– I fjor la nordmenn ut nesten to millioner annonser for smått 
og stort på Finn-torget. I første omgang vil inntektene våre 
gå ned, men på lengre sikt regner vi med at omleggingen vil 
øke antallet annonser tre til fem ganger sammenlignet med i 
dag. Det vil også bli tatt inn elementer fra sosiale medier, egen 
brukerprofil og man kan velge hvem man ønsker å følge, sier 
Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Schibsted.

Administrerende direktør i Finn.no, Christian Printzell 
Halvorsen, sier de ønsker mer kunnskap om brukerne sine, noe 
som vil gi nye muligheter.
– Vår erfaring er at mange sliter med å finne innholdet. Vi 
må vise dem det de ikke visste fantes. Avansert bruk av data 

vil muliggjøre bedre produktutvikling, målstyrt innhold og 
nye annonsemuligheter. Nå skal vi bli flinkere til blant annet 
å anbefale relevante stillinger til våre brukere. Det tror vi blir 
et sterkt forsvar mot både LinkedIn og tilsvarende sider, sier 
Halvorsen til Aftenposten.

Analytiker i Danske Bank 
Markets, Martin Stenshall, 
mener Schibsted kan 
bli verdensledende på 
rubrikktjenester.
– Finn.no kom i 2000 og før 
Schibsted i 2003 kjøpte Blocket.
se, utviklet av svensken Henrik 
Nordström. I dag er Blocket 

etablert i over 30 land over hele verden. De er store i Sverige, 
Finland og Frankrike der Tori.fi og Leboncoin.fr er ledende, 
men de er også store i land som Spania, Italia, Østerrike, Irland, 
Brasil, Malaysia og Chile, ifølge Stenshalls.

Ryssdal sier til Dagens Næringsliv at det er rubrikktjenestene 
som har gjort Schibsted til et internasjonalt konsern.
– Fordelen med å være internasjonale er at vi kan teste ut ting, 
og overføre det vi ser fungerer til de andre landene. For eksempel 
er betalingsløsningen «Spid» felles for alle Schibsted-selskapene 
og brukes til å integrere avisene tettere med rubrikksidene, noe 
som igjen åpner for målrettede annonser, sier han og peker på at 
hovedutfordrerne nå er gigantene eBay og Naspers, eller Olx.

  Vår erfaring er at mange sliter med å 
finne innholdet. Vi må vise dem det de ikke 
visste fantes. Avansert bruk av data vil 
muliggjøre bedre produktutvikling, målstyrt 
innhold og nye annonsemuligheter.

Konsernsjef i Schibsted Rolv Erik Ryssdal ekspanderer kontinuerlig i nye rubrikk-markeder. Administrerende direktør i Finn Christian 
Printzell Halvorsen vil gi brukerne gratis tilgang 
til Finn-torget.
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SPØRSMÅL OG SVAR

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

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

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

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

Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat

Advarsel i arbeidsforhold
Jeg jobber i et transportfirma hvor det er 
stort arbeidspress for at vi skal kunne holde 
kjøreruten. For to uker siden kom jeg til 
å rygge inn i en lasterampe, slik at laste-
lemmen på bilen ble ganske mye skadet.
 
Arbeidsgiver har gitt meg et brev med 
skriftlig advarsel hvor det står at dette 
er min andre advarsel, og at ytterligere 
brudd på arbeidsavtalen vil kunne få 
konsekvenser for arbeidsforholdet. Den 
første advarselen var «forsentkomming», 
men det er over tre år siden jeg fikk den. 
Mitt spørsmål er for det første om den 
første advarselen fortsatt gjelder? I tillegg 

lurer jeg på hva jeg skal gjøre med den 
siste advarselen, som jeg ikke er enig i?

Darian

Svar:
Når det gjelder advarsler, så er dette noe som 
ikke er direkte regulert i arbeidsmiljøloven, 
men ifølge rettspraksis bør en arbeidstaker 
normalt gis advarsel før arbeidsgiver reagerer 
med kraftige sanksjoner, som for eksempel 
oppsigelse. Hensikten er at arbeidstaker skal 
ha mulighet til å korrigere sin atferd, slik at 
han kan behold sitt arbeid. Der heller ikke 
slik at tre advarsler i seg selv kvalifiserer for 
oppsigelse.

En saklig grunn for oppsigelse er avhengig 
av hvor alvorlig bruddet på arbeidsavtalen 
er. I tillegg vil det være av betydning om 
det er gått lang tid siden forrige advarsel, 
om det gjelder et annet forhold og om 
arbeidstakeren har innrettet seg etter 
arbeidsgivers pålegg. Det normale er at det 
ikke legges vekt på advarsler som ligger mer 
enn to år tilbake i tid.

Dersom du er uenig i den siste advarselen 
er mitt råd at du skriver en e-post hvor du 
meddeler at du har mottatt advarselen, 
men at du mener advarselen er en for 
kraftig reaksjon på forholdet. Du bør be om 
at denne e-posten arkiveres sammen med 

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.

Advokat

Eva Borhaug 
Advokat

Renate Messel Hegre 
Forhandler 

Bjørn Are Sæther 
Rådgiver

Thore Eithun Helland 
Advokat

Lars Petter Larsen
Forhandler
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advarselen i personalmappen. Årsaken er 
at det kan være viktig for deg å ha denne 
dokumentasjonen ved senere anledninger.

Anders 

Permisjon i forbindelse 
med begravelse
Jeg jobber i kommunen og lurer på hvor 
mange dager permisjon jeg har krav på for 
å delta i begravelse til en nær slektning.

Sienna

Svar:
Dette er omtalt i hovedtariffavtalen og man 
kan man få permisjon med lønn i inntil 
12 arbeidsdager per kalenderår når viktige 
velferdsgrunner tilsier det. Den enkelte 
kommune har egne permisjonsreglement som 
regulerer dette nærmere. Ta kontakt med din 
tillitsvalgt, eller nærmeste leder, slik at dere 
kan se nærmere på permisjonsreglementet for 
kommunen du jobber i.

Bjørn Are 

Lønn og dagpenger ved permisjon
Hvor lenge kan jeg regne med å få 
utbetalt lønn fra min arbeidsgiver ved 
permisjon, og har jeg senere rett på 
dagpenger?

Emma

Svar:
I permitteringslønnsloven fremgår det at 
arbeidsgiver plikter å betale lønn i 20 dager 
etter at permitteringen er iverksatt.

Når denne perioden er over, kan man 
søke om dagpenger hos NAV. Innenfor 
NHO-området kan partene (arbeidsgiver 
og tillitsvalgte) avtale seg imellom at 
grunnlaget for permittering er oppfylt og 
at virksomheten har gjort det som med 
rimelighet kan forventes for å unngå 
permitteringer, og at årsaken ligger utenfor 

det arbeidsgiver kan påvirke. Skrives det en
protokoll vil NAV legge dette til grunn og 
vilkårene for å få dagpenger vil som oftest 
være oppfylt. Selv om partene ikke inngår 
en slik protokoll, kan arbeidstaker allikevel 
ha rett på dagpenger etter bestemmelser i 
folketrygdloven.

Eva

Informasjon om min tariffavtale
Hvor på Parats nettsider finner jeg enkelt 
informasjon om årets oppgjør for min 
tariffavtale (tannhelse)?

Gulla

Svar:
Parat re-designer i disse dager tariffsidene 
før vårens vakreste eventyr starter. Nye 
nettsider skal være klare innen medio mars 
og på forsiden til parat.com vil du finne 
en tydelig link til «Tariff 2014». Her vil 
samtlige tariffavtaler ligge i alfabetisk 
rekkefølge – i ditt tilfelle «Mønsteravtale 
for tannhelsesekretærer». Her vil du også 
finne informasjon om hvem i Parat som er 
forhandlingsansvarlig, kontaktperson, når 
overenskomsten skal forhandles, løpende 
tariffinformasjon som er sendt medlemmene, 
resultater, protokoller og annen relevant 
informasjon. Med andre ord vil du finne all 
relevant informasjon samlet på ett sted.

Lars Petter 

Snø fra naboen i min hage
Naboen min har kjøpt seg en snøfreser 
som han har brukt flere ganger i vinter. 
Snøen freser han over i min hage, slik 
at et gjerde er blitt delvis ødelagt, og 
min kone må plante nye prydbusker til 
sommeren. Er det noe jeg kan gjøre for å 
stoppe naboen, som ellers er en hyggelig 
mann, og kan jeg kreve erstattet det som 
er ødelagt?

Emil

Svar:
Eier av fast eiendom kan ikke ha, gjøre 
eller sette i verk noe som er urimelig eller 
unødvendig til skade eller ulempe på 
naboeiendommen, heter det i naboloven 
(grannelova).

Du må vurdere om handlemåten til naboen 
din er urimelig og unødvendig til skade eller 
ulempe for deg og din kone. Kommer du 
til at naboen har brutt naboloven, kan du 
kreve at han freser snøen i en annen retning, 
særlig hvis naboen enkelt kan plassere snøen 
et annet sted. Du kan også kreve erstatning 
for skadene.

Du bør sende naboen et brev der du ber 
ham endre snømåkingen og kreve at han 
erstatter kostnadene med å reparere skadene. 
I det rekommanderte brevet bør du skrive at 
du vil ta saken til forliksrådet og tingretten 
om han ikke etterkommer dine krav.

Thore 

Betalt eller ikke betalt spisepause
Jeg jobber i et lite privat apotek med 
kun tre ansatte, noe som medfører at jeg 
nesten daglig må avbryte spisepausen 
min for å ekspedere kunder. På grunn 
av plassmangel har vi ikke noe spiserom, 
men må benytte sjefens kontor. Jeg får 
ikke betalt i spisepausen da den ikke 
medregnes i arbeidstiden. Er dette riktig, 
eller har jeg rett til å få betalt spisepause?

Linda

Dersom spisepausen ikke medregnes i 
arbeidstiden, kan arbeidstaker disponere 
denne tiden fritt. Hvis man ikke har 
mulighet eller anledning til å forlate 
arbeidsplassen, skal pausen regnes som en del 
av arbeidstiden og være betalt. 

Renate
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Løsning:

Navn: 

Adresse:

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

Husk å merke e-posten/konvolutten
«Kryssord 1/2014»

Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 14. mars 2014.

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

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.5 – 2013 var: «PENSJON ER PARATS FLAGGSAK I TJUE FJORTEN»
De tre heldige vinnerne er: WILLIAM HAy, Nesoddtangen, INGER MARI BREMNES, Buvika og GURI TOVE GJERDET , Stjørdal.

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

SUDOKU: 

Lett Middels Ekspert

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

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

ANAGRAMKRYSS:

Parats treningsside med hjernetrim
Sender du oss løsningen på alle oppgavene på denne siden,  
er du med i trekningen av en Parat-trillekoffert.
Frist for å sende inn løsningen er 14. mars 2014.
Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen til redaksjonen, 
enten på e-post til trygve.bergsland@parat.com, eller ordinær post til: 
Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo.
Husk å merke e-posten/konvolutten «Hjernetrim 1/2014».
Vinneren av hjernetrim i 5/2013 er Kari Nordland, Trysil.

AGURK
ARTISJOKK
BABYMAIS
ENDIV
GRØNNKÅL
GRÅERT
HAGESELLERI
HODEKÅL
JAMSBØNNE
KEPALØK
KNUTEKÅL
KRUSKÅL
KUNEPE
KÅLROT
MARKROE

MELON
MOROT
NYREPOTET
PILLERT
POTET
PURRE
REDDIK
ROSENKÅL
ROTKÅL
RØDBETE
RØDLØK
RÅNEPE
SALAT
SLIKKERT
SPINAT

SQUASH
STILKKÅL
SVENSKELØK
SØTERT

PARAT HJERNETRIM

TOMAT
VÅRKÅL
VÅRLØK
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Vegard Einans møte med 
EU-parlamentet
EU-parlamentet arrangerte i februar en høring i Brussel om 
sosial dumping i europeisk luftfart. Nestleder i Parat Vegard 
Einan talte de kabinansattes sak.

Einan tok opp utfordringene med selskaper som Ryanair, Easyjet, LGW 
Walter, Argus Air, Hamburg Airlines og NAS Longhaul (Norwegian).
– Det å tale direkte til medlemmene i EU-parlamentet ser jeg som 
en bekreftelse på at Parats gode arbeid for europeisk flybransje bærer 
frukter, sier Einan, som er opptatt av likeverdige konkurranseforhold i 
norsk og internasjonal luftfart.

Særlig uavhengig stilling
Arbeidstiden øker som følge av at skillet mellom arbeid og fritid viskes ut og skjer uten 
tilsvarende økning i kompensasjon, viser en ny rapport utført av Arbeidsforsknings-
instituttet på oppdrag fra Parat og Negotia.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier rapporten 
viser at mange arbeidstakere i realiteten pålegges 
å jobbe utover faste rammer uten å kunne styre 
arbeidsdagen eller få betalt.
– Stillingsbetegnelsen «særlig uavhengig stilling» er 
bra når den er reell, men kan også oppfattes som 
uavhengig og fri til å jobbe uten å få betalt, sier 
Skjæggerud.
Arbeidstiden i Norge er grundig regulert gjennom 

lovverk og tariffavtaler. Samtidig åpner loven for 
unntak blant annet knyttet til «særlig uavhengig 
stilling».
– 14 prosent av norske arbeidstakere oppgir at de i 
praksis er unntatt fra bestemmelsen om arbeidstid 
i arbeidsmiljøloven. Vi må ta på alvor når mange 
arbeidstakere forteller at de opplever det vanskelig 
å kombinere jobb med familieliv, et aktivt sosialt 
liv eller fritidsaktiviteter, sier Parat-lederen.

Regionmøter 
høsten 2014
Det er noen endringer på datoene 
for regionmøtene til høsten og 
Parat ber deg notere de riktige 
datoene som er:

Region midt: 8. og 9. september
Region sør: 10. og 11. september
Region øst: 15. og 16. september
Region vest: 22. og 23. september.
Region nord: 17. og 18. september

Utredningen.org
I forbindelse med en mulig fusjon mellom Parat og Negotia er 
det laget en egen nettside der det fortløpende legges ut relevant 
informasjon om utviklingen, se: www.utredningen.org.

Foto:Trygve Bergsland

Foto:Trygve Bergsland



Parat 2014 - 39  

Parats regions utvalg (RU)

RU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett,
E-post: Svanhild.meirud@domstol.no.
Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet,
E-post: Lrh@caa.no.
Liv Hanne Wist, Studentsamskipnaden 
i Tromsø, E-post: liv.wist@sito.uit.no.
Bård Arntsen, Bodin Videregående skole,
E-post: barbodin@nfk.no.
Laila Volden Baraa, Widerøe ASA - Kabin - 
Torp, E-post: lvbaraa@online.no.

RU region Midt:
Jannike Hanssen, Statens vegvesen,
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no.
Siri Stinessen Finseth, Sykehuset Namsos,
E-post Siri.Finseth@helse-nordtrondelag.no.
Wenche Husby, Skaun Tannklinikk,
E-post: wenche.husby@stfk.no.
Terje Hoel, NAF senteret Ålesund,
E-post: terje.hoel@naf.no.
Anne Ingrid Haukø, Sykehuset i Namsos,
E-post: anningrid.hauko@hnt.no.

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

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

RU region Vest:
Rune Skaar, Bergen Kommune,
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no.
May-Britt Rød, Norges Handelsehøgskole,
E-post: may-britt.rod@nhh.no.
Raymond Log Bjørvik, Edda Distribusjon,
E-post: raymond.log.bjorvik@diivest.no.
Irene Beyer, Stiftelsen Akvariet, Bergen,
E-post: beyer.irene@gmail.com.
Gro Nondal Buvik, Sognekraft AS,
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.no.

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

Ledige kursplasser  
Det er fortsatt noen ledige plasser på 
kurset om arbeidstid 12. og 13. mars. 
Det er også ledige plasser på kurs i 
økonomiforståelse og lokale forhandlinger 
24. til 26. mars.  
Påmelding på e-post: kurs@parat.com. 
Forbehold om fortsatt ledige plasser. 

Januar Februar Mars

Påmelding og kontaktinformasjon
Påmelding: www.parat.com - kurskalender – velg kurs – meld på aktuelt kurs 

Du må ha medlemsnummer og passord for å melde deg på kurs, 

har du ikke dette ta kontakt med medlem@parat.com

Kontakt: kurs@parat.com. Sentralbord 21 01 36 00.

•  Hege Thorud, 924 49 819  •  Monica Johansen Bjørlo, 930 40 952

For informasjon og påmelding til Trinn1, Trinn2 og regionkonferanser: Ta kontakt med ditt regionkontor
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Grunnoplæring

RegionskonferanserGrunnoplæring
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Høgskolekurs
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PåMeldinG: www.PARAT.coM/KuRS

2014
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6.– 9. jan eksamensrettet kurs Human Resource Management 

(HRM) for gruppe en i oslo, 1. samling.

15. jan Bruk av jussen i konflikthåndtering på Gardermoen.

18.–20. jan Trinn2-kurs for region vest.

20.–23. jan eksamensrettet kurs, Human Resource Management 

(HRM) for gruppe to i oslo, 1. samling.

21.–23. jan Trinn2-kurs for region øst og sør.

12.–14. mars Kurs i forhandlingsteknikk for privat sektor på Gran 

på Hadeland.

17.–19. mars Trinn3-kurs for stat på Gran på Hadeland.

17-20. mars eksamensrettet kurs i Human Resource Management 

(HRM) for gruppe en i oslo, 2. samling.

24.–26. mars Kurs i økonomiforståelse og lokale forhandlinger i 

privat sektor på Gran på Hadeland.

25.–27. mars Trinn2-kurs for region øst og sør.

31. mars–3. april. eksamensrettet kurs Human Resource Management 

(HRM) for gruppe to i oslo, 2. samling.

3-4. feb Grunnleggende konflikthåndtering på olavsgaard Hotel.

3-5. feb Trinn2-kurs for region midt og nord i Trondheim.

10-12. feb Trinn3 for privat og Spekter-område 1-9 på Sanner Hotel 

på Gran på Hadeland.

13. feb Kurs i tilsettingsråd for stat på Park inn på Gardermoen.

3.–4. mars Parat-tariffkonferanse.

12.–13. mars Arbeidstidskurs på Gran på Hadeland.

28.–29. april Grunnleggende konflikthåndteringskurs på 

olavsgaard Hotel.

30. april Kurs i lokale forhandlinger om funksjonæravtalen til 

nHo i oslo.

13.–15. mai Kurs i presentasjonsteknikk, kommunikasjon og 

formidling på Gran på Hadeland.

26. mai Kurs i tilsettingsråd for stat i Bergen.

4.–6. juni Kurs i forhandlingsteknikk for stat på Gran på 

Hadeland.

4.–6. juni Trinn2-kurs for region øst og sør.



Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Ikke la YS Innbo 
gå deg hus forbi

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

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

85 000
medlemmer har 
kjøpt YS Innbo!
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