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2
nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

Fremtiden for norsk økonomi og syssel-
setting ser fortsatt relativt positiv ut, selv 
med sterkt fall i oljeprisen og økning i 
ledighetstallene. Norsk Industri har gitt 
ut en konjunkturrapport for 2015 der 
de beregner en eksportvekst i år på elleve 
prosent, mens nedgangen i hjemme-
markedet er beregnet til seks prosent. 

Bedriftene som er omtalt i rapporten 
forventer en nedgang i sysselsatte med 
seks prosent. Her skal vi merke oss at 
fallet blant egne (faste) ansatte er beregnet 
til tre prosent, mens de regner med hele 
31 prosent fall blant innleide, og verst 
blant innleide i de største selskapene som 
regner med å reduserer innleie med nær 
50 prosent.

Parat UNG skriver i denne utgaven av 
bladet om behovet for at flere tar yrkesfag, 
noe rapporten til Norsk Industri bekrefter 
er smart. Det vil si, rapporten sier at det 
er et betydelig behov i årene fremover for 
ungdom og andre med god utdanning.

Nordisk institutt for studier av 
innovasjon, forskning og utdanning 

(NIFU) har kartlagt kompetansebehovene 
hos medlemsbedriftene i NHO, og 
studien viser at nærmere 62 prosent 
av medlemsbedrifter oppgir at de i 
stor eller noen grad har et udekket 
kompetansebehov. 

Industrien oppgir at de har behov 
for fagkompetanse fra kategorien 
naturvitenskapelige fag, håndverksfag 
og tekniske fag gjennom universitets- og 
høyskoleutdanning på master- eller 
bachelornivå. Ser man derimot samlet 
på NHO-bedriftene er behovet størst 
for personer med fullført videregående 
opplæring i form av fagbrev og 
svennebrev.

Rapporten slår samtidig fast at både i 
industrien og i samfunnet ellers vil det i 
fremtiden generelt bli mindre manuelt 

arbeid og dermed også mindre behov 
for ufaglært arbeidskraft. I industrien vil 
effektivisering og automatisering redusere 
behovet for ufaglærte, mens behovet for 
faglærte med avansert IKT-kompetanse 
vil øke. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) 
vil vi i Norge mangle totalt 90 000 
fagarbeidere i 2030, og samtidig få et like 
stort overskudd av ufaglærte. 

Siden vi konkurrerer globalt og med et 
høyt kostnadsnivå, må vi være best på 
innovasjon og teknologi dersom vi skal 
fortsette dagens velferdsutvikling. Kanskje 
kan vi håpe på at lederne for de ulike 
organisasjonene i Norge, der fire av dem 
er omtalt i dette bladet, også leser kon-
junkturrapporten og vil gå i front for å få 
flere til å ta høyere utdanning.

Økonomi, framtidsutsikter og 
kompetansebehov

  Ifølge Statistisk 
sentralbyrå (SSB) vil vi i 
Norge mangle totalt 90 000 
fagarbeidere i 2030.

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør
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Endringer i lover, skatter 
og avgifter i 2015
Det er i år en rekke nye bestemmelser 
knyttet til dagpenger, ferietillegg, 
reisefradrag, formueskatt, leasing og 
forsikringer. Side 27

Slik foregår 
mellomoppgjøret 2015
I hovedoppgjørene forhandles normalt 
hver tariffavtale for seg, mens året 
imellom to hovedoppgjør (slik som i 
2015) forhandles i de aller fleste tilfeller 
lønnsspørsmålet i et såkalt samordnet 
oppgjør. Side 32
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Rett til 
utvidet 
stilling
En ny bestemmelse 
i arbeidsmiljøloven 
kan gi deltidsansatte 
rett til utvidet stil-
ling. Har du de siste 
tolv månedene jobbet 
utover avtalt arbeids-
tid, kan du ha rett til 
«stilling tilsvarende 
faktisk arbeidstid i 
denne perioden». 
Side 14

Professor i organisasjon og ledelse Turid Moldenæs sier kvinnene som leder norske 
organisasjoner fremstår som effektive, beslutningsdyktige og tøffe, og har det til felles at 
de bærer maskuline verdier og tråkker i sine forfedres fotspor. Side 8

Ledere i norsk arbeidsliv

Politikk og parti
politisk uavhengig
Parat leder Hans-Erik 
Skjæggerud forklarer 
hvordan Parat kan være 
partipolitisk uavhengig selv om 
organisasjonen engasjerer seg i 
arbeidslivspolitikk. Side 20
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Millioner til kommunesammenslåing
Vestfold-kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu er de tre første kommunene som formelt har søkt om å få slå 
seg sammen etter at regjeringen la fram kommunereformen sommeren 2014. Den nye kommunen får navnet 
Sandefjord. Kommunen vil få 62 000 innbyggere og sammenslåingen vil kunne tre i kraft 1. januar 2017.

Kommunen får 40 millioner kroner fra staten for å dekke ekstrakostnader ved sammenslåing pluss 
30 millioner kroner i reformstøtte. Ifølge regjeringen er ni av ti kommuner i gang med nabopraten, noe 
som tilsvarer 340 av 428.
Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bygging av norske 
F35 kampfly er 
i gang

Fredag 30. januar startet 
Lockheed Martin sammensettin-
gen av de fire skrogseksjonene i 
det første norske F-35-flyet. Det 
skal leveres to fly i 2015 og ytter-
ligere to fly i 2016. De fire flyene 
skal benyttes på Luke Air Force 
Base i Arizona hvor de skal være 
del av et flernasjonalt trenings-
senter som skal utdanne flygere 
for F-35.

Norge skal kjøpe inntil 52 kamp-
fly av typen F-35, en kostnad 
beregnet til 67,9 milliarder reelle 
2015-kroner.
Kilde: Forsvarsdepartementet

SMÅSTOFF

Likelønn på Island
Island har i 2015 innført en kvalitets-
sertifisering knyttet til likelønn mel-
lom kvinner og menn. Systemet tas 
først i bruk av det offentlige, og toll-
vesenet er den første etaten som blir 
tildelt sertifiseringsbeviset «fair pay».

Arbeidet utføres etter ISO 9001-stan-
darden og sanksjoner fra myndighetene 
inntrer dersom lønnsforskjellene overstiger 
fem prosent. En undersøkelse sommeren 
2014 viste at kvinnene tjente 2,6 prosent 
mer enn menn i samme stilling, en forskjell 
som ligger innenfor sertifiserings grensene. 
Det er forventet at også private selskaper 
på Island vil ta i bruk dette systemet.

Unødvendige arbeids oppgaver og helse
Det danske Nasjonale forsk ningscenter for arbejdsmiljø (NFA) har publisert en undersø-
kelse av arbeids oppgaver som oppfattes som unødvendige og urimelige. Resultatet viser at 
de som rapporterte at de måtte gjøre unødvendige arbeidsopp gaver hadde høyere risiko for 
nedsatt mental helse. Denne virkningen var uavhengig av kjønn, samboerforhold og stilling. 

Avdelingsdirektør og forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stein Knardahl, sier det kan 
være mange «tidstyver» i norsk arbeidsliv og trekker frem New public management med 
markedsorienterte styringsmetoder som et eksempel.
– Det synes nokså klart at prinsipper om målstyring inspirert av teorier om balansert mål-
styring, sammen med internett-baserte styringsverktøy, har ført til at mange bruker tid på 
rapportering av delmål som i mange tilfeller virker svært detaljerte, sier han.
Kilde: STAMI

Konstruktiv eller 
destruktiv ledelse 
Forskere fra Statens arbeidsmiljø-
institutt (STAMI) og Universitetet i 
Bergen (UiB) har studert forholdet 
mellom konstruktiv ledelse, laissez-
faire ledelse og tyrannisk ledelse 
knyttet til ansattes trivsel på jobb.

Resultatene viste at 
tyrannisk ledelse var 
forbundet med reduk-
sjon i jobbtilfredshet 
over seks måneder, 
men ikke over to år. 
Laissez-faire ledelse 

(passiv eller uten innblanding, red.
anm.) var ikke assosiert med endringer 
i jobbtilfredshet på kort sikt, men var 
derimot signifikant forbundet med redu-
sert jobbtilfredshet over en toårsperiode. 
Konstruktiv ledelse viste ingen sammen-
heng med endringer i jobbtilfredshet, 
verken på kort eller lang sikt.

Selve skroget er laget i Marietta, 
Georgia, og skal skipes til Texas der 
vingene blir montert.  
Foto: Forsvarsdepartementet. 
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Millioner i trygdesvindel 
NAV anmeldte i 2014 trygdesvindel for 271 millioner kroner, noe som er ny rekord. Antall anmeldte 
personer er i overkant av 1200 og de fem største sakene utgjør 10 millioner  kroner til sammen. 

De fleste er anmeldt for svindel av arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger. Til sammen har NAV 
anmeldt 991 personer for å ha svindlet 200 millioner kroner. Av disse har 813 personer vært i arbeid uten 
å melde ifra til NAV. I tillegg har NAV anmeldt flere for å ha oppholdt seg i utlandet med disse stønadene.

SMÅSTOFF

Enklere hverdag 
for 220 000 
arbeidsgivere
Alle som utbetaler lønn, pensjon 
og andre ytelser slipper fra 2015 
å rapportere lønns- og anset-
telsesforhold på fem forskjellige 
skjemaer til tre etater. I stedet 
skal arbeidsgiverne rapportere 
alle opplysningene elektronisk i 
en felles månedlig melding.

Den nye A-ordningen er et sam-
arbeid mellom tre store offentlige 
etater: Skatteetaten, NAV og SSB. 
Ordningen er beregnet å spare 
arbeidsgiverne for anslagsvis 600 
millioner kroner hvert år.

Økt satsing på basiskompetanse i arbeidslivet
825 virksomheter har fått innvilget til sammen 161 millioner kroner til kurs i grunn-
leggende ferdigheter for voksne. 59 prosent av midlene skal benyttes til opplæring 
i muntlig norsk og 77 prosent inkluderer opplæring i lesing og skriving.

I en OECD-rapport kom det frem at rundt 400 000 nordmenn mangler grunnleggende 
ferdigheter i blant annet lesing og skriving. Fylkene med flest virksomheter som skal 
gjennomføre kurs er Oslo (149), Møre og Romsdal (77) og Hordaland (74). Fylket med størst 
økning er Finnmark, der 15 virksomheter har fått midler, mot én i fjor.

Økte forskjeller i Norge
Fattigdomsproblemene øker blant barnefamilier med innvan-
drerbakgrunn, ungdom og unge voksne. Kunnskapsdirektør i 
NAV, Yngvar Åsholt, sier globalisering og økt konkurranse har 
bidratt til større lønnsforskjeller.
– Samtidig som mange innvandrere går inn i lavlønnsjobber, og 
ofte har de én familieinntekt og flere barn å forsørge, sier han. 

Mens andelen eldre som er fattige har gått ned de siste årene, stiger 
den blant de unge. En viktig grunn til dette er at stadig flere unge blir 
stående utenfor arbeidsmarkedet.
– Frafallet fra videregående skole holder seg høyt, og flere mangler 
kompetansen som blir etterspurt av arbeidsgivere. I tillegg fører høy 
arbeidsinnvandring til større konkurranse om jobbene for ufaglærte. Det er også flere 
unge som blir stående utenfor som følge av psykiske lidelser, sier Åsholt. 

Arbeidslivskriminalitet
Tre samlokaliserte enheter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet blir eta-
blert i 2015 fordelt på Bergen, Stavanger og Oslo der representanter fra 
Arbeids tilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten skal samarbeide.

De tre samlokaliserte enhetene vil hvert sted bestå av 10–20 
medarbeidere fra de fire etatene i tillegg medarbeidere fra de 
kommunale skatteoppkreverne og tollvesenet. Etatene satser 
i tillegg hver for seg. I Skatteetaten er det vel 250 årsverk 
som skal jobbe med temaet arbeidslivskriminalitet i 2015.
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Europa får nytt 
utseende
Før nyttår fikk nettsiden europalov.no 
oppgradert utseende. Informasjonssjef 
i EFTA, Tore Grønningsæter, bru-
ker fritiden sin på å gjøre det lettere 
å finne informasjon om EØS- og 
Schengen-relevante saker. På denne 
nettsiden samler og systematiserer han 
informasjon om saker fra over 30 for-
skjellige nettsider.

Nettsiden har fått et design som 
fungerer bedre for mobiltelefoner og 
nettbrett, en kraftigere søkemotor, nye 
innholdssider, mer brukervennlige 
områdesider og ordliste.

SMÅSTOFF

Vekstmuligheter for skognæring 
Skogen spiller en viktig rolle for en grønnere fremtid, men behovet for avis- og magasinpapir går kraftig ned. Allikevel har en samlet 
skog- og trenæring ambisjoner for en omsetningsvekst til 180 milliarder innen 2045, noe som tilsvarer en firedobling av omsetningen 
på 43 milliarder fra 2012.

Bygg står for den største andelen av næringens omsetningspotensial, og ifølge Skog og landskap (Norsk institutt for skog og 
landskap) kan økt bruk av tre og bioenergi føre til en utslippsreduksjon på inntil 9,5 millioner tonn CO2 per år om hundre år.

Finanskrise og sykefravær 
Under finanskrisen økte sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen sterkt sammenlignet med arbeidslivet for 
øvrig. Ifølge en Proba-rapport kan en av forklaringene være at mange ble syke på grunn av usikkerhet knyttet 
til lavkonjunkturen.

Rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet konkluderer med at sykepengeordningen i liten grad 
ble misbrukt, men at noen bedrifter med midlertidig nedbemanningsbehov benyttet sykmeldinger for å kunne beholde ansatte i 
påvente av en forventet oppgang. Kilde: Proba samfunnsanalyse og regjeringen.no

Solsmak på melk 
Om man tar med seg et glass melk ut en solrik dag, tar det få minutter før 
melken får en markant usmak. Det samme gjelder for smør og andre 
meieriprodukter. Men det er ikke bare sola som gir denne smaken, 
det er lys generelt, og det er derfor viktig å beskytte melk mot lys 
for å sikre holdbarheten. 

Årsaken til solsmaken er ifølge Nofima på Ås at melk inneholder 
ørsmå mengder av klorofyll og nedbrytningsstoffer av klorofyll. Disse 
stoffene ender opp i melken fordi kua spiser grønt gress. Klorofyll er 
svært lysfølsomt og setter i gang oksidasjon i melken. 

Norge kan lære 
IKT av Estland
Estland ligger langt fremme på digitalisering av offentlige tjenester. Etter at landet 
ble selvstendig i 1991, bestemte myndighetene seg for å bygge opp offentlige IKT-
systemer fra bunnen av og legge til rette for elektroniske ID-kort og mobil-ID som 
tjenester til landets innbyggere.

Norge har mange gamle systemer som skal oppgraderes og kommunal- og 
moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener vi kan lære mye om personvern og 
digital kompetanse, da Estland bygger sine IKT-løsninger på det prinsippet at alle eier 
informasjonen om seg selv.
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Jan Kristian Karlsen 

Tid til arbeid  tid til overs
Forfatteren beskriver hvilke utfordringer 
arbeids takere og arbeidsgivere står overfor 
og hvordan disse utfordringene kan løses.

Arbeidsdagen er i endring. Gamle mønstre 
brytes opp. Kravene til konkurransekraft øker. 
Mobilitet og fleksibilitet brer om seg. Skillet mellom 
arbeid og fritid blir mer utydelig. Bruk av tiden endres. 
Effektive og gode arbeidsdager vil kreve at kunnskapsar-
beidere og ledere mestrer arbeidsmåter som er tilpasset 
den nye virkeligheten. Samtidig handler det også om ram-
mebetingelser i samfunn og arbeidsliv, hvilke løsninger og 
ordninger den enkelte virksomhet tilbyr sine ansatte, og 
hvordan de ansatte bruker betingelsene.
Forlag: Cappelen Damm

Bjørn Willadssen

Arbeidsmiljø og HMSarbeid 
Integrasjon - problemløsning - utvikling

Arbeidsmiljø og HMS-arbeid er et område med 
et bredt faglig spenn og er regulert gjennom et 
omfattende regelverk. Samtidig er variasjonene 
ute i virksomhetene store når det gjelder både 
arbeidsmiljøet og HMS-innsatsen.
Forfatteren beskriver problemer som noe vi vil unngå 
og forsøker å løse, mens målsetting er noe vil oppnå og 
dermed forsøke å utvikle oss mot.
Forlag: Gyldendal

Øyvind Kvalnes

Etikk og samfunnsansvar
Boken er delt inn i fire deler og etikkens verktøy 
tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra 
etikken kan brukes til å analysere utfordrende 
situasjoner. Videre beskrives grunnlaget for å 
trekke et skille mellom rett og galt i omgang 
mellom mennesker. Del tre drøfter ulike varian-
ter av oppfatningen om at hver og en av oss først og fremst 
er ute etter å tilfredsstille egne behov og hva holdbarheten 
og begrensningene til et slikt menneskesyn innebærer.
Boken avslutter med utfordringer som kan oppstå for 
bedrifter som ønsker å vise et samfunnsansvar utover å 
drive lønnsomt. 
Forlag: Universitetsforlaget

Tisa og norske helsetjenester
Regjeringen sier handelsavtalen Tisa (Trade in Services 
Agreement) ikke vil berøre Norges rett til å regulere eller 
tvinge oss til å legge ut helsetjenester på anbud. Statssekretær i 
Utenriksdepartementet Morten Høglund sier Norge aldri har 
tatt inn noen forpliktelser på offentlig finansierte helsetjenester 
eller pasientmobilitet i noen frihandelsavtale og heller ikke har 
til hensikt å gjøre dette i disse forhandlingene. 

Verdifullt reiseliv
En ny verdiskapingsanalyse viser at norsk reiseliv ska-
per verdier for 70 milliarder kroner i året fordelt på fem 
hovedbransjer: opplevelser, servering, overnatting, 
transport og formidling.

Rapporten, som er utarbeidet av Menon Business Economics 
i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, viser at 
reiselivsnæringen har nesten 140 000 ansatte som står for fem 
prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv.

NAOB: Det Norske Akademis 
Store Ordbok 
På naob.no kan du se og lese om nye ord som er kom-
met inn i språket vårt etter år 2000. I 2014 er det regis-
trert 2051 nye ord og det er planlagt en ny ordbok som 
skal komme ut i 2017. 

Satsingen er tatt inn på statsbudsjettet for 2015, med en 
tredobling av tidligere tilskudd og NAOB-redaksjonen utvides 
i år med ti stillinger. I tillegg til midler fra statsbudsjettet 
støttes satsingen med midler fra Fritt Ord, Sparebankstiftelsen, 
Schibsted, Fondet for Thorleif Dahls kulturbibliotek, Bergesens 
Allmennyttige Stiftelse, Eckbos Legat og Anders Jahres 
Humanitære Stiftelse.

SMÅSTOFF
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Kvinner leder norsk 
arbeidsliv
Mens det private næringslivet domineres av uoppdragne menn, ledes det 

offentlige liv av skikkelige kvinner, mener ekspert i ledelse, Jan Ketil Arnulf.

Av: LINDA LUND NILSSON   Foto: Pressetjenesten i YS, LO, NHO og Virke

I fjerde etasje i en hvit koloss i 
Lakkegata 23, sitter Jorunn Berland. 
Klokka er halv ni, men YS-lederen har 
vært på plass siden halv sju.
Hun har allerede rukket møte med 
sekretæren sin, korrigere en sak til hjemme-
siden og å forberede seg til dagens møter. 
– Jeg liker at folk er strukturerte og prøver 
å være det selv også, så jeg slipper å sitte 
og bla i papirer, sier Jorunn – hun er helst 
på fornavn.
– Men vi er forskjellige, det viktigste er at 
alle leverer når de skal.

Jorunn kommer fra et arbeiderklassehjem 
i Bergen. Far var snekker, mor 
hjemmeværende. Selv begynte hun et år 
for tidlig på skolen, tok tre års realskole 
på to, og begynte rett på handelsgym. 
Da hun var 18 fikk hun jobb i Bergens 
Privatbank. Året var 1974, og kvinner 
reiste sjelden i jobb. Men Jorunn ble 
sendt i et kundemøte for å presentere et 
nytt produkt. 
«Vi har fått besøk av en ung jente fra 
Bergen, vi får se om hun kan noe», intro-
duserte den middelaldrende banksjefen.

Der og da bestemte Jorunn Berland seg 
for å aldri gi noen anledning til å si at hun 
ikke fikk til jobben sin fordi hun var ung 
eller jente. 

Glasstak har knust siden den gang. 
Jorunn blir provosert av spørsmål som om 
det er tilfeldig at lederstolene i YS, LO, 
Virke, Spekter, KS og NHO besittes av 
kvinner. Ingen ville stilt dette spørsmålet 
om de var menn.
– Vi har disse posisjonene fordi vi på valg- 
eller ansettelsestidspunktet var best.

LEDELSE



Det er fortsatt mange myter som må 
knuses.
– Én er at jenter ikke vil. Det er tull. De 
er mange som vil. Et råd vil jeg likevel gi 
til dem som kanskje vil, men ikke helt tør: 
Du behøver ikke være 110 prosent sikker 
på at du kan alt før du begynner. Men du 
må tørre å prøve.

– Jeg har registrert at kvinner synes å 
ha lettere for å komme inn i valgte fora 
enn i gutteklubbene, sier Jan Ketil Arnulf. 
Han er førsteamanuensis i organisasjon og 
ledelse på BI, og har undervist om ledelse 
i Kina de ni siste årene.
Felles for de kvinnelige lederne i arbeids-
livet, mener Arnulf – ja, og stats ministeren 
og finans ministeren – er at de er silt ut i 
partiene og i mediene gjennom flere år 
som «de minst rare» i gjengen. 
– I disse posisjonene finner vi ikke ADHD-
lederne, som jeg litt fleipete kaller dem.
Dem finner vi til gjengjeld mange av i det 
private næringslivet:
– Jeg har selv jobbet som headhunter 
og hørt styreledere si de merkeligste 

ting. Som at man ikke kan stole på 
folk med små kjønnsorganer. Så mye 
uoppdragent de aldri ville sluppet unna 
med hvis de måtte forholde seg til presse 
og offentlighet. Så kan man spørre om 
kvinner har vanskeligere for å komme 
igjennom i slike miljøer, sier Arnulf.
For å stige i gradene er noe av det 
viktigste å være på rett sted til riktig tid, 
mener han.
– I Norge har vi et merkelig begrep vi 
kaller «mastersyke». Det går ikke an å ta 
for mye utdannelse, men folk må skjønne 
at den skal brukes til noe.
Han mener ledere med kort formell 
utdannelse kan føre til utdanningsfiendt-
lighet. Blant annet fordi ansatte med høy 
utdannelse koster mer.
– Vi er litt snobbete, du skal helst komme 
fra Oslo vest eller Bærum for å bli leder, i 
alle fall i næringslivet, men det er mange 
land som praktiserer dette hardere enn oss.

Jorunn Berland var 18 år og hadde 
akkurat begynt å jobbe i banken. «Alle» 
rundt henne snakket om en fest de skulle 

på i lokalavdelingen i Norske Bank-
funksjonærers Forbund, som det da het.
– For å få bli med på festen måtte jeg 
fagorganisere meg, ler hun.
Og slik begynte det.
– Alt som har skjedd i karrieren min har 
vært tilfeldigheter.

  Alle fremstår de som effektive, 
beslutningsdyktige og tøffe, og har det til 
felles at de bærer maskuline verdier.

Professor Turid Moldenæs
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Leder i YS Jorunn Berland.
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Tillitsverv var verken et ønske eller en 
plan. Det var resultatet etter en to og en 
halv times telefonsamtale med en fra valg-
komiteen, der hun takket ja til et år som 
varamedlem for å få lagt på røret. Når 
Jorunn Berland går inn i noe, så gjør hun 
det med liv og sjel. Og siden har ballen 
bare rullet. Via ti år som forbundsleder i 
Finansforbundet, og videre til YS, hvor 
hun nå har tatt fatt på en ny fireårs-
periode. Hun tør ikke engang prøve golf, 
den ballen vet hun at hun ikke har tid til.
– Jeg har jobbet hardt for å slutte å være 
så detaljfokusert som jeg var tidligere. 
For det var ikke det at hun ikke klarte å 
delegere oppgaver, men hun gjorde dem 
også. For sikkerhets skyld.
– Heldigvis var det noen som snakket til 
meg om det, så jeg kunne endre meg.
Hun forsto at hun måtte tørre å lene seg 
på folk. Skulle det føre til fall, var det ikke 
det verste. Da kunne hun heller bruke 
det for å vise hvor viktig det er at alle gjør 
jobben sin.

For ett år siden flyttet sekretariatet 
inn i splitter nye lokaler i Lakkegata. 
Egentlig skulle pulten hennes stå nærmere 
vinduet, men det ble for langt unna døra, 
syntes hun. Den står som regel åpen. 
Som YS-leder får hun en kanne kaffe på 
kontoret hver morgen, og en bukett roser 
hver mandag.
– Ellers liker jeg å være én av alle. Folk skal 
kunne komme inn, jeg skal være tilgjengelig.
Og nå er Tore Holme, hennes politiske 
rådgiver, klar for møte.
Mens fuglene flyr over heisekraner og 
trafikksuset på Grønland, blar YS-lederen 
og rådgiveren seg igjennom agendaens 
syv saker. De snakker om paragrafer og 
dokumenter, justerer et skriv som skal 
sendes ut i systemet om en sak som skal 
til behandling i hovedstyret i februar.
– Jeg ville prøvd det på gutta dine, jeg, 
sier Tore.
Vi snakker om mellomoppgjøret, og 
«gutta» er nestlederne.
– Hva, ikke mer du vil ha endret?  
Dette er uvanlig, humrer han.
Jorunn er kjent for å kreve mye, også av 
seg selv. Notatblokka ligger alltid klar på 
nattbordet.

– Å være YS-leder er en ensom post, 
sier Tore.
Jorunn er den sjuende YS-lederen han har 
jobbet med.
– Uansett kvinne eller mann, så må du ha 
kraft i kroppen for å orke det der.
– Ja, det hender jeg ser meg i speilet og 
sier «herregud, og dette gjør du frivillig?» 
sier Jorunn.
– Vi er helt i begynnelsen av en fireårs-
periode, det kommer til å bli tøft nå også. 
Du må bli flinkere til å kutte dager, for 
eksempel fredager, råder Tore. 
– Ja, jeg må kanskje det.

– Ha det, sier Jorunn. 
– Ha det, ja, sier vakten i resepsjonen. 
Hun snakker med dem hun omgås i det 
daglige. Og hun snakker likt med alle.
– Men jeg er jo også bevisst på posisjonen 
min. At jeg er YS’ ansikt utad, forklarer 
hun på hålkete fortausføre nedover 
Lakkegata. Hun har invitert seg «hjem» til 
alle forbundslederne for å ta en prat om 
den nye strukturen i organisasjonen – nå 
sitter alle medlemmer, små og store, rundt 
samme bord. Først ut i dag er STAFO.
– Neimen hei, der er du, sier hun til 
Delta-leder Erik Kollerud på vei forbi. De 
skal møtes senere i dag. Så ringer hun på i 
Lakkegata 3, og døra går straks opp.
– De kjenner meg her også, sier hun.

– Symbolkraften, sier Turid 
Moldenæs, professor i organisasjon 

og ledelse ved Universitetet i Tromsø. 
Hun mener det ikke er tilfeldig at de 
største organisasjonene i arbeidslivet har 
kvinnelige toppledere.
– Denne typen organisasjoner vet å løfte 
frem de til enhver tid viktige symbolene, 
i dette tilfellet kvinnelige ledere. På den 
andre siden gjør kvinner seg i dag gjel-
dende på de fleste arenaer, sier Moldenæs.
De fire topplederne har overfladisk sett 
lite felles: Mens de på arbeidstakersiden, 
Berland og Kristiansen, har lavere utdan-
ning og har gått gradene i organisasjonen, 
hadde lederne fra arbeidsgiversiden, 
Madsen og Skogen Lund, høy utdanning 
og topplederfunksjoner i næringslivet før 
de ble rekruttert til sine respektive organi-
sasjoner. Disse synes å ha en «akademisk» 
og noe «forfinet» stil, mens arbeidstaker-
sidens kvinnelige ledere fremstår mer i 
tradisjon med den litt «råe» og «barske» 
arbeiderkulturstilen, mener Moldenæs.
Hun viser til det famøse intervjuet med 
Kristin Skogen Lund i A-Magasinet, om 
det såkalte «glasstaket».
– Der leser vi om jenta som ikke lekte 
med dukker, og som var mest opptatt 
av tall og matematikk da hun begynte 
på skolen. I et VG-intervju med Gerd 
Kristiansen leser vi derimot om dama 
som «røyker som en skorstein» og mener 
at «trening er hysteri». Vi vet at hun 

LEDELSE 

LO-leder Gerd Kristiansen.

Adm. direktør i NHO Kristin Skogen Lund.
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FAKTA

YS
Leder: Jorunn Berland

•  Hovedorganisasjon for arbeids
takerne. 

•  Består av 18 forskjellige forbund, 
med cirka 227 500 medlemmer 
fra alle sektorer i arbeidslivet. 

•  Etablert i 1977.

LO
Leder: Gerd Kristiansen

•  Består av 24 fagforbund med 
over 900 000 medlemmer, 
og er dermed landets største 
hoved sammenslutning av 
arbeidstakere.

•  Etablert i 1899 (da Arbeidernes 
Faglige Landsorganisasjon – AFL)

NHO
Administrerende direktør: 
Kristin Skogen Lund

•  Hovedorganisasjon for arbeids
giverne, landets største interesse
organisasjon for bedrifter.

•  Cirka 24 000 medlemmer (cirka 
560 000 arbeidsplasser).

•  Etablert i 1989.

Virke
Administrerende direktør: 
Vibeke Hammer Madsen

•  Næringslivets nest største 
hovedorganisasjon representerer 
over 19 000 virksomheter. 

•  Etablert i 1990 (da Handels 
og Servicenæringens 
Hovedorganisasjon – HSH).

kommer fra enkle kår, tidlig ble enslig 
mor, og har jobbet som fisker. Begge 
fremstår som helter som har kommet seg 
frem ved egen hjelp, men likevel som 
ulike, fordi de representerer organisasjo-
nenes ulike verdier, sier Moldenæs.
– Men alle fremstår de som effektive, 
beslutningsdyktige og tøffe, og har der-
med det felles at de bærer såkalt masku-
line verdier. De tråkker i sine forfedres 
fotspor, og er nærmest symboler på at 
alt kvinner trenger å gjøre for å bli topp-
ledere, er å bli eller være som menn.

– Jeg hadde helt glemt at du skulle 
komme, men kaffen er straks klar! roper 
STAFOs leder Ingerid Bjercke borte i 
korridoren.
De hender de to møtes til kino og en 
matbit. Ikke fordi de er så like – men de 
har mange liknende utfordringer.
– Det var forresten Ingerid som fikk meg 
til å plukke opp strikketøyet igjen, sier 
Jorunn.
De har satt i gang et felles håndarbeids-
prosjekt – å strikke tepper til prematur-
avdelingen på Fredrikstad sykehus. Så kan 
de overrekke dem personlig – og samtidig 
avlegge den lokale tillitsvalgte i arbeidsta-
kerorganisasjonen Delta en visitt. 
– Det er fint av og til å faktisk se hvem 
det er vi organiserer, sier Ingerid. 
– Vi representerer jo helt ned til 
landpostbudet på Tana bru.
Så snakker de om forventninger. Har 
STAFO-lederen noen ønsker? Er det noe 
YS-lederen kan bruke posisjonen sin til 
for å hjelpe? Har Ingerid noen råd?
De snakker om balansen mellom selvstyre 
og samspill. Om sammenslåing og 
kraftsentra. Om matematisk makt, å dra i 
flokk, og elefanter i rommet. 
– Det er nå litt av hvert vi skal stå i. Men 
for å nå den ultimate verden, må vi strebe 
etter den. Det er dager som disse vi får 
lederlønn for, sukker Ingerid.
– Jeg skjønner hva du mener. Selv er jeg 
blitt litt flinkere til å legge inn blanke 
dager i kalenderen, forteller Jorunn.
– Jeg setter aldri opp møter etter lunsj på 
fredager, sier Ingerid.
– Å, du vil få innkalling til møte en fredag 
nå snart, sier Jorunn.

Snart er det klart for mer kaffe. 
På nabokontoret venter Knut Are 
Svenkerud, leder for Kriminalomsorgens 
Yrkesforbund (KY) gjennom de siste 
11–12 år. Jorunn lurer på om han har 
gjort seg noen tanker om de ferske 
forandringene i YS. Å ja, han har da gjort 
seg noen tanker. Han mener den nye 
organisasjonsstrukturen fører til en usunn 
maktforskyvning. Han etterlyser større 
balanse mellom små og store aktører. 
Og mener noen har vært mer opptatt av 
posisjon enn å kartlegge konsekvenser.
YS-lederen lytter, spør, nikker.
– Den som ikke tror små aktører kan ha 
stor innflytelse, har ikke sovet i telt med 
en mygg, sier KY-lederen.
– Jeg ser det er noe i denne prosessen 
jeg ikke har vært nok oppmerksom på, 
medgir Jorunn. 

Styrke gjennom samspill. – Mottoet 
betyr mye for meg, sier hun, ordet 
«vi» faller henne helt naturlig. Og med 
respekt, rolleforståelse og god dialog er 
det utrolig hva de får til.
– Jeg kunne ikke hatt denne jobben 
alene. I stillingen min er jeg helt avhengig 
av å hente kompetanse fra dem rundt 
meg. Som jeg pleier å si: Jeg har ingen 
problemer med å stå på scenen, så lenge 
de har sørget for at jeg er riktig påkledd.

Administrerende direktør i Virke Vibeke 
Hammer Madsen. Foto: NTB/Scanpix.
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STATUS 
i fusjons
forhandlingene
Det jobbes for å avklare en rekke spørsmål og mulige løsninger før en mulig fusjon mellom 

Parat og Negotia i november. Pål N. Arnesen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) tror en 

vellykket fusjon kan føre til at flere YS-forbund vil fusjonere i tiden fremover.

Av: Arve Sigmundstad, kommunikasjonssjef i Parat

Leder av YS-stat, Pål N. Arnesen, sier at 
en fusjon mellom Parat og Negotia virker 
som en fornuftig løsning.
– En prosess som tar utgangspunkt i med-
lemmenes behov i møtet med morgen-
dagens arbeidsliv er positivt, sier han. 

Mulig med flere fusjoner i YS
Arnesen er tidligere leder i Statsansattes 
Landsforening (SL) og tidligere nestleder 
i Flerfaglig Fellesorganisasjon (2fo). Han 
har også vært nestleder i Parat og har 
fulgt organisasjonen og den overordnede 
visjonen gjennom flere tiår.
– Det er flere YS-forbund som følger 
Parat/Negotia-prosessen med interesse og 
spenning. Skulle prosessen mellom Parat 
og Negotia føre til en fusjon mellom de to 
forbundene, ser jeg ikke bort fra at dette 

også kan bidra til å sette i gang prosesser 
mellom andre YS-forbund, sier han. 

Parat har ifølge Arnesen ved flere 
tidligere anledninger vist at det er mulig 
å gjennomføre fusjoner som bygger på 
organisasjonenes særpreg, samtidig som 
man etablerer noe nytt.
– Jeg tror det er viktig å konsentrere seg 
om det som er organisasjonens kjerne-
oppgaver, nemlig å ivareta medlemmenes 
interesser knyttet til lønns- og arbeids-
vilkår. Samtidig som man har styrke til å 
gå inn i politiske diskusjonene knyttet til 
arbeidslivsområdet, sier Arnesen.

Endringer som krever styrke
Flere forbundsledere i YS peker på 
et stadig tøffere klima i møtet med 

arbeidsgivere og politiske myndigheter. 
Forbundsleder i Delta, Erik Kollerud, sier 
etablerte rettigheter settes under press, 
bedriftseierne er opptatt av kostnadsre-
duksjoner og kravet til effektivitet brer 
om seg i stadig nye bransjer.
– Dette fører til at også fagbevegelsen må 
endre seg for å møte endrede utfordringer. 
Jeg tror derfor det er riktig å samle 
ressursene til større og mer slagkraftige 
enheter, og at dette er den eneste veien å 
gå. Arbeidslivet vi kjenner er i endring, 
samfunnsstrukturene våre er i endring 
og som organisasjoner må også vi endre 
oss for å møte de utfordringene våre 
medlemmer nå står overfor, sier Kollerud.

De siste 30–40 årene er det ifølge 
Kollerud en rekke eksempler på mindre 

SAMARBEID
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organisasjoner som har gått sammen, 
eller mindre organisasjoner som har 
søkt en trygg havn hos større og sterkere 
organisasjoner.
– Organisasjonene våre har gjennom mer 
enn hundre år vist evne til å omstille seg 
for å møte både demografiske og struktu-
relle endringer i samfunnet rundt oss. De 
organisasjonene som ikke lenger evne å 
omstille seg vil tape, sier Delta-lederen.

Manglende dugnadsånd
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet 
(YTF), Svein Furøy, viser til endringer i 
samfunnet som peker i retning av at det 
ikke lenger synes å være den samme viljen 
til å bidra i det dugnadsarbeidet som 
fagforeningsarbeidet er tuftet på.
– Vi har i YTF utredet mulige fusjons-
løsninger, men klarte ikke å dra prosessen 
i havn den gangen. Det er viktig å heve 
blikket og tenke helhet. Konsentrerer 
man seg om alle de praktiske detaljene, 
ender man til slutt opp med å gå seg bort. 
Det er vårt ansvar som politikere å se det 
store bildet og trekke opp strategien for 
fremtiden, sier Furøy.

Pågående utredningsarbeid
I prosessen mellom Parat og Negotia 
er det etablert arbeidsgrupper som skal 
avklare en rekke spørsmål knyttet til 
en mulig fusjon. Rapportene fra disse 
arbeidsgruppene skal legges frem for 
behandling i mars, før fusjonsprosessen 
også vil være et av flere temaer på 
regionmøtene i april.
– Jeg opplever at vi har en åpen, tillitsfull 
og konstruktiv dialog med Negotia, sier 
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud, som 
ser frem til å komme et skritt videre 
i prosessen.

Skjæggerud mener en fusjon med Negotia 
vil kunne være én måte for Parat å møte 

morgendagens arbeidsliv på.
– Det er altfor tidlig i prosessen til at vi 
nå kan slå fast at jeg vil anbefale et endelig 
forhandlingsresultat og et rammeverk 
for en ny og fusjonert organisasjon, 
men så langt synes det å være flere ting 
som forener oss enn som skiller oss, sier 
Skjæggerud, som er betinget optimist.

Furøy pekte på hvor viktig det er å 
konsentrere seg om organisasjonens 
kjerneoppgaver, og ikke glemme at det 
er medlemmenes interesser som må 
være i sentrum. Parat-lederen sier denne 
erkjennelsen også preger deres arbeid i 
styringsgruppen for prosessen som nå 
pågår.
– Vi må aldri glemme at vi er her 
utelukkende for å ivareta våre 
medlemmers interesser. For oss handler 
medlemmenes interesser om kompetente 
tillitsvalgte, bistand knyttet til lønns- og 
arbeidsforhold, et godt opplæringstilbud 
og tilstedeværelse på de arenaer hvor 
beslutninger som berører medlemmene 
avgjøres, sier Skjæggerud.

Samarbeid også blant 
hovedorganisasjonene
Gjennom høsten og vinteren har YS, 
LO og Unio, med støtte av en rekke 
andre organisasjoner, reagert på det 
som omtales som et angrep på etablerte 
rettigheter. Parat-lederen mener 
regjeringens manglende vilje til dialog 
også oppleves som et angrep på selve 
trepartssamarbeidet.
– Skal vi evne å stå imot disse kreftene, 
tror jeg vi trenger enda større og sterkere 
organisasjoner. Dette er ikke bare en 
erkjennelse i Parat og Negotia, jeg har 
et bestemt inntrykk av at dette er noe 
som også diskuteres flere andre steder i 
YS-systemet også, sier Skjæggerud. 

Regjeringens forslag til endringer i 
arbeidsmiljøloven har ført til at også 
hovedorganisasjonene har begynt å 
samarbeide på nye måter. Den politiske 
streiken 28. januar var et synlig bevis på 
dette samarbeidet.
– Samarbeidet som er etablert mellom 
hovedorganisasjonene tror jeg vil komme 

alle norske arbeidstakere til gode, sier 
Skjæggerud, som også er valgt som 
nestleder i YS. 

Han sier Parat og Negotia tar sikte på å 
presentere en anbefaling om en mulig 
fusjon på landsmøtene som skal avholdes 
i løpet av høsten 2015.
– Det er viktig for meg å være tydelig på 
at selv om vi tror en fusjon mellom Parat 
og Negotia kan være en god idé, så er 
dette fortsatt en åpen prosess. Nå er vi i 
en utrednings- og forhandlingsfase, og 
det skal gjennomføres brede drøftings- 
og høringsrunder i hele organisasjonen. 
Resultatene fra disse prosessene vil 
være avgjørende for om vi vil anbefale 
landsmøtet å si ja til det resultatet som 
foreligger, sier Skjæggerud.

UNGarbeid 
og fusjon
UNGstyrene i Parat og Negotia 
gjennomførte et fellesseminar 
20. til 22. februar der de drøftet 
organiseringen av UNGarbeidet 
i et eventuelt fusjonert forbund. 
Mer informasjon om dette arbeidet 
kan du få ved å kontakte rådgiver 
i Parat, Ragnar Eggesvik på epost: 
ragnar.eggesvik@parat.com eller 
leder i Parat UNG, Anders Bakkerud 
på epost: bakkerud@gmail.com.

  Skal vi evne å stå 
imot disse kreftene, tror jeg 
vi trenger enda større og 
sterkere organisasjoner.

Organisering av 
utredningsarbeidet
Arbeidet med fusjonsutredningen 
ledes av en styringsgruppe med 
representanter fra begge forbund. 
Videre er det nedsatt fem arbeids
grupper som skal se på økonomi, 
vedtekter, tariff, medlemstilbud, 
visjoner, verdier og politikk. Du kan 
lese mer om arbeidsgruppene og 
mandat på www.utredningen.org.
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Deltidsansattes 
rett til utvidet stilling

En ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven kan gi deltidsansatte rett til utvidet stilling. Har du de 

siste tolv månedene jobbet utover avtalt arbeidstid, kan du ha rett til «stilling tilsvarende faktisk 

arbeidstid i denne perioden», forutsatt at behovet for ekstraarbeid fortsatt er til stede.

Av: Lene Liknes Hansen, advokatfullmektig i Parat

Fra 1. januar 2015 har deltidsansatte 
mulighet til å kreve utvidet stilling 
tilsvarende faktisk utøvet arbeid de siste 
tolv månedene, forutsatt at vilkårene er 
oppfylt. Dette følger av arbeidsmiljøloven 
paragraf 14-4a. Vilkårene for å få utvidet 
stilling tilsvarende faktisk arbeidstid 
er ifølge loven at man har jobbet som 
deltidsansatt de siste tolv månedene og at 
man i denne perioden jevnlig har arbeidet 
utover avtalt arbeidstid, og arbeidsgiver 
ikke kan dokumentere at behovet for 
merarbeid er bortfalt.

Hvordan loven skal forstås
Bestemmelsen gjelder alle ansatte som 
jobber i deltidsstillinger, men er helt ny 
og det har ennå ikke vært ført saker for 
retten. Forarbeidene til bestemmelsen gir 
imidlertid veiledning til hvordan bestem-
melsen skal forstås, selv om de nærmere 
grensene og konsekvensene av bestemmel-
sen senere vil bli avklart gjennom praksis. 
Vurderingene som fremkommer av for-
arbeidene er derfor Parats utgangspunkt 
når medlemmer i deltidsstillinger vurderer 
å kreve utvidet stilling.

Opparbeidelse av tid
Tolvmånedersperioden skal beregnes med 
utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker 
fremmer sitt krav. Som eksempel vil det 
være slik at om man fremmer kravet om 
utvidet stilling mot arbeidsgiver 1. januar 
2015, vil vi se på hvor mye man har 
jobbet i siste tolvmånedersperiode, i dette 
tilfellet fra 1. januar 2014. 

Loven trådte i kraft 1. januar 2014. 
Deltidsarbeid utover avtalt arbeidstid 
utført før dette tidspunktet teller ikke 
med, noe som er beskrevet i en egen 
endringslov. Det er derfor først nå fra 
januar 2015 at bestemmelsen er blitt 
aktuell for deltidsansatte.

Kravet om arbeid utover avtalt 
arbeidstid
Hva som er arbeid utover avtalt 

ARBEIDSMILJØLOVEN

  Hva som er arbeid utover avtalt arbeidstid i deltids-
stillingen, avhenger av hvilken arbeidstid som er beskrevet  
i den individuelle arbeidsavtale.

Foto:Trygve Bergsland
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arbeidstid i deltidsstillingen, avhenger 
av hvilken arbeidstid som er beskrevet i 
den individuelle arbeidsavtale, eventuelt 
hvordan dette er beskrevet i tariffavtalen 
som gjelder i det enkelte tilfelle.

Slik det er beskrevet i forarbeidene 
skal arbeid utover avtalt arbeidstid 
typisk være ekstravakter eller «overtid» 
i deltidsstillingen. Videre fastsettes det 
at årsaken til at man arbeider utover 
avtalt arbeidstid ikke skal tillegges noen 
betydning. Det er altså irrelevant om 
ekstraarbeidet skyldes for eksempel økt 
arbeidsmengde i bedriften eller sykefravær 
blant kollegaer. 

Bestemmelsen gjelder ikke situasjoner 
hvor man arbeider utover avtalt arbeids tid 
der dette er beskrevet i arbeids avtalen og i 
en lovlig inngått kontrakt om midlertidig 
ansettelse. For eksempel vil en ansatt som 
både jobber i en femti prosents deltids-
stilling og jobber femti prosent som vikar 
for en kollega i permisjon, ikke ha krav på 
utvidet stilling tilsvarende hundre prosent. 
Forarbeidene presiserer imidlertid at slike 
tilfeller ikke skal utnyttes av arbeidsgiver 
på den måten at arbeidsgiver omgår 
arbeidsmiljøloven ved å ansette folk 
i korte midlertidige stillinger fremfor 
deltidsstillinger.

Man må også ha arbeidet utover avtalt 
arbeidstid «jevnlig». I forarbeidene er 
dette beskrevet slik at den deltidsansattes 
arbeid må ha en viss hyppighet og være av 
et visst omfang. Det må derfor foretas en 
konkret vurdering av arbeidet utover avtalt 
arbeidstid i hver enkelt sak. Ekstravakter 
i forbindelse med ferieavvikling, arbeids-
topper og sesongsvingninger er alene ikke 
tilstrekkelig til å kreve utvidet stilling. Det 
er likevel ikke et krav at merarbeidet er likt 
fordelt over hele tolvmånedersperioden.

Arbeidsgivers behov
Dersom arbeidsgiver kan dokumentere 
at virksomheten ikke har behov for 
merarbeid i tiden fremover, vil ikke den 
deltidsansatte ha krav på utvidet stilling. 
Det må imidlertid fremlegges konkrete 
bevis fra arbeidsgiver for hvorfor 
behovet ikke lenger er til stede.

Dersom arbeidsgiver dokumenterer 
et det ikke vil være behov for tilsva-
rende mer arbeid, men kun en del av 
merarbeidet, er det i forarbeidene til 
loven gjort klart at den deltidsansatte 
vil ha krav på utvidet stilling tilsvarende 
arbeidsgivers behov. 

Retten til utvidet stilling
Dersom man har rett på utvidet stilling 
tilsvarende faktisk arbeidstid har man 
rett til fast stilling i samme omfang, på 
samme arbeidssted og med samme vakter, 
tilsvarende det arbeid som er blitt utført 
i tolvmånedersperioden. Det er for 
eksempel ikke slik at den deltidsansatte 
kan velge hvor stor stillingsbrøk 
utvidelsen skal være innenfor rammen 
av den faktiske arbeidstiden. I prinsippet 
må den deltidsansatte akseptere en 
utvidelse av stillingen tilsvarende faktisk 
merarbeid de siste tolv månedene. Det 
er imidlertid ingenting i veien for at 
arbeidsgiver og den deltidsansatte blir 
enige om en lavere stillingsprosent. 
Utvidelse til full stilling representerer 
uansett et tak for hvor mye en 
deltidsstilling kan utvides. Den 
deltidsansatte må eksempelvis også 
tåle å jobbe på flere avdelinger 
eller på «ugunstige» tidspunkter 
dersom dette har vært situasjonen 
i den aktuelle perioden hvor det 
er blitt arbeidet utover avtalt 
arbeidstid.

  Årsaken til at man arbeider utover avtalt arbeidstid 
skal ikke tillegges betydning. Det er altså irrelevant om 
ekstraarbeidet skyldes for eksempel økt arbeidsmengde i 
bedriften eller sykefravær blant kollegaer.



Takras kan 
koste liv 
og penger

Ansvarsforholdet til eiere av hus og bygninger er strengt regulert, og det er korte frister 

for rydding av snø og is som kan være til fare for forbipasserende. Styremedlemmer i et 

aksjeselskap, borettslag eller sameie har tilsvarende ansvar.

Av: Thore Eithun Helland, advokat i Parat

Ansvaret for å rydde tak for is og snø 
er ikke nødvendigvis regulert gjennom 
skrevne lover, men er et ansvar som man i 
praksis er pålagt gjennom tidligere avgjø-
relser i domstolene, et ansvar som i juri-
disk sammenheng kommer som en «følge 
av ulovfestet rett». Den enkelte kommune 
kan imidlertid ha vedtekter som enda 
tydeligere pålegger eierne plikter.

Politivedtekter
Et eksempel er at det i politivedtektene 

for Oslo heter at når snø eller is truer 
med å falle fra hustak og ned på offentlig 
sted, skal eieren straks sette opp avvisere 
eller liknende som gjør det tydelig at 
ferdselen er forbundet med fare eller 
ulempe. Eieren skal straks sørge for at 
taket blir ryddet. Fortauet skal også 
ryddes for snø og is. Når faren er borte, 
skal avvisere og skilt fjernes. Et skilt kan 
derfor ikke settes opp om høsten og 
fjernes til våren. Eieren må fortløpende 
vurdere situasjonen.

Eier vil være erstatningsansvarlig 
overfor den som kommer til skade på 
grunn av manglende oppfølging av 
pliktene. Eier vil i tillegg kunne bli 
strafferettslig ansvarlig. Ikke bare må 
eier betale millioner; eieren kan i verste 
fall havne i fengsel. Dette vil også gjelde 
medlemmene i et styre, for eksempel 
styret i et eierseksjonssameie. Snørydding 
er et stort ansvar, og kommuner kan 
ilegge eiere gebyrer dersom eierne ikke 
tar ansvar.

  Isdannelsen skyldes ofte varme 
tak som følge av dårlig isolasjon eller 
dårlig lufting på undersiden.

HUSEIEREN
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Profesjonell hjelp
Mange eiere har vanskeligheter med å 
fjerne snø og istapper fra tak og tak-
renner. Det beste da er å ta kontakt med 
et selskap som utfører dette arbeidet, 
enten ved å bruke lift eller klatre utstyr. 
Eieren bør i etterkant kunne dokumen-
tere at han har fulgt godt med på værfor-
holdene og at han straks har tatt kontakt 
med et selskap som kan fjerne isen 
dersom dette har vært nødvendig. For å 
komme fri fra ansvar må eier straks sette 
opp avvisere og fjerne faren.

Det kan være en god løsning å inngå 
en fast avtale med et snøryddingsfirma. 
Ansvaret forsvinner ikke, men over-
våkningen kan blir mer effektiv og 
profesjonelt utført. Slik unngår eieren å 

bli innblandet i det som fort kan bli en 
personlig tragedie. En stor istapp kan 
lemleste eller drepe et menneske.

Private boliger
Ansvaret til villaeiere er ikke like stort, 
med unntak for de tilfellene at en offent-
lig vei går nær huset eller garasjen. Vil 
skoleelever passere forbi på gangveien om 
morgenen, må eier opp om natten for å 
fjerne snøen eller sette opp avvisere. Så 
lenge snøfangere er montert på taket, er 
ikke faren like stor. Et godt råd er derfor å 
sjekke taket og få påmontert alle nødven-
dige sikkerhetstiltak. Det er ikke på taket 
eier skal gjøre de største innsparingene.

Økonomi
Utover det store ansvaret for andres 

helse og sikkerhet, er isdannelse i tak-
renner og nedløpsrør dårlig økonomi 
som ofte fører til store årlige utgifter til 
vedlikehold og reparasjoner av taktek-
king, takrenner og fasader.

Isdannelsen skyldes ofte varme tak 
som følge av dårlig isolasjon eller 
dårlig lufting på undersiden. Den ytre 
takflaten varmes opp av varmetap fra 
bygningen. Snø på taket smelter da selv 
ved lave temperaturer. Smeltevannet 
renner ned til takrennene og fryser til is. 
Kalde tak derimot er godt isolert og har 
god lufting, for eksempel ved hjelp av 
uoppvarmede og godt ventilerte loft.

2015 - 17  
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Alarm om yrkesfag
Det er tid for valg av studier, og mange tusen studenter holder i disse dager på med å klargjøre 

søknader for studiestart til høsten. Dessverre går antall søkere til yrkesfag ned. I fjor gikk antall 

søkere til bygg og anleggslinjen ned med 16 prosent, en trend som ser ut til å fortsette.

Av: Christer Knudsen, nestleder i Parat UNG

Selv har jeg de siste ukene stått på stand på 
forskjellige studiemesser og presentert mitt 
tidligere danske studiested, VIA University 
i Horsens, rundt om i landet, og har møtt 
mange som skal søke på nye studier.

Yrkesfagene trenger flere studenter
Valgene står mellom videregående, folke-
høyskoler, fagskoler, høyskoler og universi-
teter. Dessverre er det stadig færre studenter 
som velger yrkesfag, og mine danske kol-
leger er overrasket over hvor mange som 
kommer og spør om medisin, psykologi og 
jusstudier rundt om på messene.

Det gleder meg at både kunnskapsminis-
ter Thorbjørn Røe Isaksen og kronprins 
Haakon i magasinet «Ta utdanning» løfter 
frem håndverksfag og omsorgsfag som to 
av de områder vi kommer til å mangle 
arbeidere i fremover.
– Men kommer folk til å velge yrkesfag av 
den grunn? Jeg tror ikke det. I fjor gikk 
antall søkere til bygg og anleggslinjen ned 
med 16 prosent fra året før. Både regje-
ringen og NHO ropte varsku, men jeg er 
redd nedgangen vil fortsette i år. Samtidig 
hører vi ekko med gjentagelsen om eldre-
bølgen og det sterke behovet for omsorgs-
arbeidere, uten at rekrutteringen til 
norske ansatte i faget blir gjort noe med.

God lønn, men behov for høyere 
status
Parats aktuelle flaggsak i år, «Billig for 
enhver pris», er svært relevant for mange 
av yrkesfagene. 
– Siden jeg selv er i bygg- og anleggsbran-
sjen, mener jeg at jaget etter den rimelig-
ste løsningen tar livet av rekrutteringen 
til næringen. Jeg tror dagens unge velger 
vekk yrkesfag fordi det begynner å danne 

seg en mening om at det er lav status å 
«bare ha et fagbrev». I mastersykens tid er 
det langt ifra godt nok å kun jobbe som 
fagarbeider. Dette er en veldig feil oppfat-
ning når du som nyutdannet fagarbeider 
allerede i 19–20-årsalderen kan få en 
godt betalt jobb – som i tillegg er verdi-
skapende for samfunnet. Et fagbrev legger 
også et godt grunnlag for videre etter-
utdanning og kompetanseøkning. 

Regjeringen har satt ned en produktivi-
tetskommisjon med professor Jørn Rattsø 
i spissen som analyserer utfordringene i 
det norske arbeidslivet. De la frem den 
første rapporten i midten av februar og 
mener at bygg- og anleggsbransjen er den 
bransjen med størst forbedringspotensial 
når det kommer til produktivitet. 
– De peker på at ufaglært utenlandsk 
arbeidskraft senker produktiviteten og 
at arbeidskriminalitet skaper vanskelige 
konkurranse forhold i næringen. Bygge-
næringens landsforbund mener at halvpar-
ten av deres medlemmer mister oppdrag 
som følge av konkurranse fra utlandet.

Løsningsforslag
Hva er løsningen? Parat UNG mener at 
vi må øke rekrutteringen til yrkesfag, og 
at vi må få flere lærlinger ut i de gode 
bedriftene.
– Dette krever økonomisk satsing fra regje-
ringen og et større brannslukkingsarbeid 
før gode norske tradisjoner og uvurderlig 
fagkunnskap går tapt, samtidig som vi fort-
setter å leie inn utenlandsk arbeidskraft.

Hva kan du som Parat-medlem gjøre 
for yrkesfagene?
• Snakk opp omsorgs- og yrkesfag. 
•  Det er ingenting som heter polakkjobb. 

•  Gi en oppfordring til kjente og kjære 
om ta et fagbrev. Det gir et godt grunn-
lag videre i livet med flere muligheter 
for kompetansebygging, og mange fag-
arbeidere starter med meget god lønn 
rett etter endt læretid. 

•  Husk at den beste studieveilederen er 
mor og far hjemme. Foreldre har stor 
påvirkningskraft overfor sine barn, 
så vær oppmerksom på hvordan man 
snakker om arbeidslivet. 

•  Ikke kjøp svart arbeid. Byggebransjen 
alene omsetter for 100 milliarder køl-
svarte kroner hvert år. 

•  Kjøper du billige og ulovlige tjenester, 
er du med på å undergrave kredibili-
teten til faget. Blir du fakturert under 
400 kroner i timen for en yrkestjeneste 
bør varsellampene lyse, og du bør 
undersøke om bedriften følger grunn-
leggende lover 
og regler.

PARAT UNG
Foto: Kunnskapsdepartem

entet
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Parat NAV, Farmasiforbundet, Parat 
Media og Tannhelsesekretærenes Forbund 
arrangerte i januar et fellesarrangement 
der Aksel og Per Fugelli ble invitert. Nå 
er de enige om å gjøre flere slike felles 
aktiviteter i tiden fremover.

Per Fugelli beskriver sønnens bok som en 
obduksjonsrapport før tiden. Aksel skaper 
faren i krystall, dramaturgi og parodi.
– Det betyr ikke at boken er slem, men 
dypt ubehagelig, ærlig og rett på sak. Han 

ser inn i marg og bein, ingen pynt, ingen 
nåde. Han gjør seg til St. Peter før tiden 
og undersøker om jeg skal slippe inn i 
himmelen, sier Per Fugelli.

Aksel Fugelli beskriver utfordringene med 
å skrive en bok om en far som uhemmet 
snakker åpenlyst om sykdommer og død.
– Under arbeidet med boken måtte jeg 
lese flere og tjue helse- og dødsbøker han 
har gitt ut. Straks jeg var ferdig med dem, 
kommer han med to store kofferter med 

over 100 portrettintervjuer og flere tusen 
tilhengerbrev, kun for å forsikre seg om 
at jeg får et helhetlig bilde. Deretter kom 
han med en nyutgitt bok på 600 sider 
som er et sammendrag av alle bøkene 
hans, og mente jeg burde lese den også for 
å få oversikt. Så var det å intervjue ham i 
tre uker, høre på intervjuene i en måned, 
skrive dem ned og stokke det sammen – 
det har vært som å synge Hare Krishna 
uten pause i ett år, sier han.

Far og sønn Fugelli
Aksel Fugelli har skrevet boken «Glimt av min far», en bok han mener gir et mer nyansert og 

sant bilde av den kjente samfunnsdebattanten, legen og professoren i sosialmedisin. 150 Parat-

medlemmer møtte opp for å høre disse to beskrive en ny sannhet om Per Fugelli.

Av: Trygve Bergsland

SAMARBEID
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Parat får kritikk når organisasjonen kritiserer regjeringens 

arbeidslivspolitikk, nå sist som deltaker i en politisk streik mot 

endringer i arbeidsmiljøloven. Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier 

Parat er partipolitisk uavhengig selv om organisasjonen engasjerer seg 

i arbeidslivspolitikk.

Av: Trygve Bergsland

Skjæggerud mener Parat som en partipolitisk 
uavhengig organisasjon har stor frihet til 
enhver tid å kritisere politikere som ønsker å 
svekke arbeidstakeres rettigheter.
– Vi jobber kun for arbeidstakernes rettighe-
ter og står fritt til å kritisere politikere uansett 
hvilket parti eller hvilken regjering de er en 
del av. Vi vil derfor være like kompromissløse 
mot en Arbeiderparti-regjering med deltagere 
fra SV som dagens Høyre og FrP-regjering, 
sier han.

På spørsmål om det er noen forskjell på Parat 
og LO, eller en Arbeider parti-representant, 
mener Skjæggerud dette ikke kan sammen-
lignes.
– Nå er det slik at vi er enige med LO i kam-
pen mot de foreslåtte endringene i arbeids-
miljøloven, men vi har en rekke eksempler 
på saker der vi er helt uenige med LO og vi 
støtter på ingen måte Arbeiderpartiet politisk. 
For de som husker forrige regjerings-
periode, var Parat svært aktive i media 

PARTI POLITISK 

POLITIKK OG 

UAVHENGIGHET
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og advarte den gang arbeidsminister 
Anniken Huitfeldt mot endringer i utlen-
dingsloven, noe vi vant frem med, sier 
Parat-lederen.

Arbeidslivsspørsmål er ikke bare en kamp 
mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, 
men ifølge Skjæggerud like mye politikk 
gjennom ulike vedtak til den til enhver tid 
sittende regjering.

– Parat skal drive med politikk gjennom 
å få politikere til å forstå arbeidstakeres 
behov. For å beskytte arbeidstakere mot 
utenlandske kapitalkrefter og mot norske 
arbeidsgivere som utnytter hull i lov verket. 
Vår jobb som en partipolitisk uavhengig 
organisasjon er å bruke vår makt på alle 
områder der vi kan påvirke utviklingen i 
positiv retning, sier Skjæggerud.

Men er det ikke slik at Parat og andre 
arbeidstakerorganisasjoner overdri-
ver konsekvensene ved små endrin-
ger av arbeidsmiljøloven?
– Det er ikke små endringer, og vi skal 

huske på at arbeidsmiljøloven er en verne-
lov som skal ivareta arbeidstakernes helse, 
miljø og sikkerhet (HMS). Regjeringen 
og arbeids- og sosialminister Robert 
Erikssons forslag om endringer av arbeids-
miljøloven er på en rekke områder i 
konflikt med lovens intensjoner og norske 
arbeidstakeres behov for en trygg fremtid, 
sier Skjæggerud.

Forklar?
– Økt adgang til midlertidige ansettelser 
vil hindre unge i å etablere seg, og 
det vil ramme kvinner spesielt hardt. 
Det er ikke vanskelig å tenke seg en 
ung familie der begge er midlertidig 
ansatt og ikke fagorganisert. Rekk opp 
hånden de som tror de vil opponere når 
sjefen pålegger dem nye eller utvidede 
arbeidstidsordninger. Dette unge paret 
kan ikke planlegge fremtiden; uten 
fast jobb vil de ikke få lån til bolig, og 
regjeringens fleksibilitet gjør at de kan 
få sparken akkurat når det passer sjefen, 
sier Skjæggerud som mener regjeringens 
fleksibilitet er på arbeidsgivers premisser.

Her er det flere som er uenige med 
deg. Arbeiderpartimedlem og admi-
nistrerende direktør i Norsk Industri, 
Stein Lier Hansen, er en av mange 
som hevder disse argumentene er 
oppkonstruerte problemstillinger og 
at arbeidstakerorganisasjonene over-
driver noe veldig?
– Vi bygger ikke vår motstand mot mid-
lertidige stillinger på tro, men på erfaring 
og kunnskap om norsk arbeidsliv. Flere 
forskere og Organisasjonen for økono-
misk samarbeid og utvikling (OECD) 
støtter vår argumentasjon. I tillegg velger 
regjeringen å overhøre advarslene, ikke 
bare fra alle mulige interesseorganisa-
sjoner, men også eget fagdepartement 
som har fremholdt at det ikke forelig-
ger forskning eller erfaring som tilsier at 
endringen vil få den effekten regjeringen 
påstår den vil få. Tvert imot tilsier fors-
kning og erfaring at det ikke blir flere 
jobber som de utsatte gruppene kan fylle. 
Resultatet blir dessverre slik at de jobbene 
som allerede eksisterer blir mer utrygge, 
sier Skjæggerud som minner om at Lier 

Foto: Trygve Bergsland
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Hansen uttaler seg som representant for 
arbeidsgiversiden.

Parat er også imot å fjerne kollektiv 
søksmålsrett?
– Ja, innføring av ny hovedregel med 
midlertidige ansettelser kombinert med å 
fjerne muligheten for kollektiv søksmåls-
rett fører til at arbeidsgiverne får all makt. 
Det er dessverre slik at enkelte arbeidsta-
kere utnyttes av useriøse aktører i arbeids-
markedet, og da særlig overfor midlertidig 
ansatte som ofte ikke er organisert. Disse 
arbeidstakerne utsettes for trusler og util-
børlig press dersom de forsøker å hevde 
sin rett overfor arbeidsgiver. Når regjerin-
gen nå fjerner muligheten for kollektiv 
søksmålsrett, vil aldri disse sakene bli 
fremmet for noen rettsinstans. En fagfore-
ning som Parat har ressurser og har ansatt 
mange advokater som ikke kan trues på 
samme måte, sier Skjæggerud. 

Men er det slik at Parat er uenige 
i absolutt alt regjeringen foreslår?
– Nei, vi støttet regjeringens ønske om å 

heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år, 
og senere til 75 år. Samtidig som vi er 
opptatt av å beholde fleksibiliteten der 
man fortsatt skal kunne ta ut pensjon fra 
62 år, og at det ikke skal være et krav om 
å jobbe til man er 75 år, sier Skjæggerud.

I denne saken virker det som om 
både LO og NHO er uenige med Parat?
– Det er riktig. Dagens pensjonsalder 
i Norge er omtrent 64,5 år og vi lever 
stadig lenger. I løpet av de siste 25 årene 
har den forventede levealderen i Norge 
økt med nesten seks år for menn og vel 
tre år for kvinner, ifølge Statistisk sentral-
byrå (SSB). Det betyr at vi lever 15 til 
20 år etter pensjonsalder og svært mange 
lever langt over 30 år etter å ha gått av 
med pensjon, i tillegg til at vi stadig blir 
friskere. Det er vanskelig å tro at vi kan 
leve lenger med færre i arbeid og fortsatt 
opprettholde en veldig høy pensjons-
utbetaling, sier Parat-lederen.

Ifølge EUs arbeid med pensjoner var 
det i 2008 fire yrkesaktive for hver 

EU-innbygger på 65 år eller eldre. I 2060 
vil dette forholdet være to til én.
– Vi har et raskt aldrende samfunn som 
stiller offentlige finanser overfor store 
utfordringer, og vi må gjøre det lettere å 
stå lenger i arbeid. Pensjonsreformen var 
en god start, og en naturlig oppfølging av 
denne er nettopp å heve aldersgrensene i 
arbeidslivet slik regjeringen nå ønsker, sier 
Skjæggerud.

Humankapital og nasjonalformue
Oljeinntektene utgjør en stor del av sta-
tens inntekter, men allikevel en relativt 
liten andel av nasjonalformuen.
– Beregninger utført av SSB viser at 
verdien av det arbeidet hver og en av oss 
utfører (humankapitalen), utgjør langt 
over 70 prosent av nasjonalformuen. 
En forlengelse av yrkesaktiviteten med 
ett år vil muligens utgjøre nærmere 30 
milliarder kroner i årlige verdier. Skal vi 
opprettholde norsk velferd er det flere 
gode grunner til at vi må jobbe lenger, 
sier Skjæggerud. 

Høyre-politiker og leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, 
Arve Kambe, og administrerende direktør i Bedriftsforbundet, Lars-Erik 
Sletner, mener begge at Parat oppfører seg usolidarisk og driver med 
feilslåtte markeringer knyttet til endringene av arbeidsmiljøloven.

Parats nestleder Vegard Einan sier Parat 
støtter regjeringen når de gjør noe som 
er fornuftig, nå sist med forslaget om å 
heve aldersgrensene i arbeidslivet. 
– Vi mener regjeringen på dette områ-
det gjør nødvendige tilpasninger basert 
på reelle fakta og solid forskning. Når 
det gjelder endringer knyttet til økt 
adgang til midlertidige ansettelser, 
velger imidlertid regjeringen det mot-
satte – de ser bort fra fakta og nekter å 
akseptere all forskning på området. Vi 
mener derfor forslaget nærmest ute-
lukkende vil øke midlertidig ansatte 
blant de som allerede er i arbeid til 

glede for NHO og Bedriftsforbundets 
medlemmer, sier Einan.

Han mener samtidig Kambe og regje-
ringen vingler i argumentasjonen for 
hvorfor de innfører økt adgang til 
midlertidige ansettelser.
– Ser vi på arbeidsmarkedstallene fra 
NAV, viser de en ledighet i Norge på 
3,1 prosent helt ledige, noe som utgjør 
82 600 personer. Det er vel knapt noe 
annet land i verden med så lav ledighet. 
Tallet kan bli lavere, men det kan aldri 
bli null. Dette har kanskje også Kambe 
forstått, som nå vrir argumentasjon 

til å gjelde 700 000 helt eller delvis 
utenfor arbeidslivet. Tallet til Kambe 
er litt upresist, men den største ande-
len av disse er varig uføre som ifølge 
SSB utgjør ca. 300 000. Videre er det 
omtrent 50 000 som mottar AFP og 
50 000 som mottar sosialhjelp. Dette er 
grupper som inngår i tallet til Kambe, 
og vi tror de fleste forstår at det ikke er 
en midlertidig ansettelse disse mennes-
kene går og venter på – her er det helt 
andre tiltak som må til, sier Einan. 

Einan mener regjeringen i sitt forslag 
nærmest utelukkende rammer den 
delen av befolkningen som allerede er 
i arbeid, og aller mest rammer endrin-
gene unge mennesker som i en midler-
tidig jobb vil slite med å etablere hjem 
og familie. 

USOLIDARISK OPPFØRSEL OG FEILSLÅTTE MARKERINGER
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Fornøyd med sikkerhetstiltak
Sikkerheten for NAV-ansatte har fått mye oppmerksomhet etter drapet på en ansatt på NAV-

kontoret på Grorud i Oslo i 2013. Randi Bakken hos NAV Nord-Odal er glad for at sikkerheten 

nå tas på alvor.

Tekst og foto: Vetle Daler

Verneombud og medlem i Parat NAV, 
Randi Bakken, sier det kun er en liten 
brøkdel av brukerne som er truende.
– De aller fleste som oppsøker et NAV-
kontor har ikke til hensikt å skade oss, 
sier hun.

NAV har kontorlokaler i rådhuset i 
Nord-Odal kommune, som ligger i 
kommunesenteret Sand. Her deler NAV 
lokaler med kommunens servicekontor, 

og for kort tid siden fikk kontoret på plass 
en lenge etterlengtet løsning som bedrer 
sikkerheten for de ansatte.
– En ekstra vegg og en låsbar dør var det 
som skulle til, sier Bakken.

Strengere sikkerhetstiltak
Sikkerheten for ansatte i NAV har vært et 
hett tema siden drapet på en ansatt ved 
NAV-kontoret på Grorud i Oslo i 2013. 
Nesten ukentlig har pressen skrevet om 

vold og trusler mot NAV-ansatte over hele 
landet. Flere episoder ved det beskjedne 
NAV-kontoret på Sand har bidratt til at 
det var nødvendig å innføre strengere 
sikkerhetstiltak også her. Likevel tok det 
lang tid før de ansatte på kontoret fikk på 
plass løsningen de ønsket seg.
– Det har vært mye fram og tilbake, 
blant annet har det vært flere runder med 
politisk behandling før veggen og døra vi 
trengte kom på plass, sier Bakken.

ARBEIDSPLASSEN 

Randi Bakken sier det er svært sjelden hun er redd eller engstelig på jobb, men ved ett tilfelle hadde hun en hammer 15 centimeter fra nesa.»
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Vold og trusler 
Antall tilfeller av vold og 
trusler mot NAV-ansatte øker 
viser statistikk fra Arbeids- 
og velferdsdirektoratet.

I 2012 ble det meldt inn 1112 
tilfeller av trusler og truende 
atferd, verbal utskjelling, sjikane 
eller trakassering. I 2013 økte tallet til 1843, og i 2014 økte 
det videre til 2086. Antall fysiske angrep er tredoblet fra 41 i 2012 til 126 i 
fjor. Det er Bergens Tidende som har hentet inn disse tallene fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet (NAV).
– Én sak er én sak for mye. Likevel er det ikke grunnlag for å si at økningen 
skyldes økt forekomst av vold og trusler generelt, sier organisasjonsdirektør 
Inger-Johanne Stokke i NAV til Bergens Tidende. 

Hun påpeker at det har vært full gjennomgang av sikkerheten ved NAV-
kontorene de to siste årene, og at de har jobbet bevisst for å få medarbeiderne til 
å registrere alt av vold og trusler.
– Vi jobber hele tiden med rutiner, fysisk utforming og andre sikkerhetstiltak. 
For å hindre at situasjoner oppstår, og for å dempe skadevirkningene når det 
først skjer. Økningen vi ser skyldes i all hovedsak at flere saker blir registrert, sier 
Stokke til avisen.

Fakta:
To av tre NAVansatte har opplevd 
trusler mot seg selv eller mot 
kontoret de jobber på. Det viste 
en rapport som ble lagt frem av 
en arbeidsgruppe i januar i fjor. 
Arbeidsgruppen ble satt ned etter at 
en kvinnelig NAVansatt på Grorud 
i Oslo ble knivstukket til døde i 
august 2013. I rapporten oppga 
2,3 prosent av de NAVansatte at de 
hadde vært utsatt for fysisk vold de 
siste tolv månedene.

Det gikk lang tid fra vedtaket om ombyg-
ging ble fattet til tiltaket ble gjennomført.
– Vi hadde en episode her i forrige uke 
hvor en bruker truet med å «svølke» – 
altså grisebanke – en av mine kolleger. 
Dette var en medvirkende årsak til at 
sikkerhetsveggen og døra endelig kom 
opp for noen dager siden, sier hun.

Sjelden engstelig på jobb
Bakken er en av tolv ansatte ved NAV-
kontoret i Nord-Odal, og hun har 100 
brukere hun følger opp. Kun et fåtall av 
disse utgjør et sikkerhetsproblem.

– Nord-Odal har 5200 innbyggere, og av 
dem er det vel tre personer vi er skeptiske 
til. Disse er ofte greie å ha med å gjøre, 
men når de har dårlige perioder kan de bli 
farlige. De aller fleste brukerne er ålreite 
mennesker, det gjelder også gjengangerne. 
Det er svært sjelden jeg er redd eller 
engstelig på jobb, sier hun, men legger 
til at hun har kollegaer som antakelig 
oppfatter det annerledes. 

Bakken sier at de få som er problematiske 
og som kan være farlige, er de som ikke 
kan kontrollere seg selv på grunn av at de 
er rusa eller psykotiske, eller en blanding 
av dette.
– Det er klart at dette kan skape frykt 
blant de ansatte, sier hun.

NAV-ansatte vil brukernes beste
Bakken har selv fått føle frykten på 
kroppen ved flere anledninger.

  Det er svært sjelden 
jeg er redd eller engstelig 
på jobb.

Inger-Johanne Stokke, organisasjonsdirektør i NAV. Foto: nyebilder.no

– Ved ett tilfelle hadde jeg en hammer 
15 centimeter fra nesa mi. Heldigvis 
traff den skjermen og ikke meg. Den 
samme brukeren kom også tilbake med 
en murstein, forteller hun.
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Ved en annen anledning hadde en av bru-
kerne kommet seg inn bak pulten hennes 
og var i ferd med å ta kvelertak på henne.

NAV-rådgiveren kan også fortelle om mye 
stygt språk.
– Det preller som regel av, men det er 
ubehagelig, sier Randi Bakken, som 
har følgende hjertesukk: – Måten vi 
fremstilles på i pressen legitimerer en ny 
språkbruk. Brukerne har fått et bilde av at 
vi er inkompetente hurper som bare er ute 
etter å stikke kjepper i hjula for folk. Det 
stemmer selvfølgelig ikke. Det er sikkert 
noen råtne epler blant oss også, våre 
rutiner og regelverk er ikke 100 prosent, 
men vi vil brukernes beste, og vi ser 
spillerom og muligheter, sier hun. 

I de verste tilfellene kan NAV vedta å 
utestenge brukere fra lokalene, og politiet 
kan dessuten ilegge besøksforbud. For 
tiden gjelder dette én bruker ved kontoret 
i Nord-Odal.
– Da stopper vi ikke ytelsene, bare den 
direkte kontakten, understreker hun.

Mange urasjonelle brukere
I en omdømmeundersøkelse gjort av 
Dagbladet i 2014, sier 34 prosent av de 
spurte at de har et negativt bilde av NAV. 
Det inkluderer for ordens skyld også 
mennesker som ikke har vært i kontakt 
med NAV.
– Mange som kommer hit for første gang 
er forberedt på et helvete ved å bli møtt 
med inkompetanse, manglende vilje og 
mistillit. Vi bruker mye tid på å få ned 
blodtrykket på folk. De har ikke øra 
oppe, bare kjeften på vid vegg. De som 
tenker rasjonelt kan også bli sinte, men 
de ser ingen hensikt i å skade oss. Det er 
mange som har urealistiske forventninger 
til hva de kan få, ikke bare når det gjelder 
penger, men også tjenester. For eksempel 
når det gjelder dagpenger. Skal du ha 
rett til dagpenger ved arbeidsledighet, 
forutsetter det at du er aktiv jobbsøker, 
sier Bakken.

Gode rutiner
Hva med sikkerhetsrutinene, hva 
gjør man når ubehagelige situasjoner 
oppstår?
– Når vi vet at noen av de vi definerer 
som mulig voldelige skal på besøk til 
oss, sørger vi alltid for å være to når vi 
snakker med dem. Når vi opplever vold 
og trusler slår autopiloten inn ved at vi 

følger rutiner: Utløser alarm, stenger 
døra og prøver å løse situasjonen. Vi går 
jevnlig gjennom disse rutinene for å være 
parat når noe skjer, sier Bakken, som 
innrømmer at hun har vurdert å kontakte 
lensmannen med spørsmål om det er 
mulig å gå til anskaffelse av en lovlig form 
for sikkerhetsspray som kan brukes hvis 
det verste skulle skje.

– Hvis jeg blir så redd at jeg tror jeg 
kommer til å dø, tar jeg i bruk de midlene 
jeg har. Som verneombud tenker jeg på de 
ansattes sikkerhet først, sier hun.

Ønske om åpenhet og nærhet
Ett av prinsippene som ligger bak NAV-
reformen er åpenhet slik at brukerne 
skal kunne bli møtt av serviceinnstilte 
medarbeidere i åpne og trivelige lokaler. 
Tidligere måtte brukerne pent stille seg 
i kø foran et vindu av glass med en rund 
«Tal her»-luke.
– Det ble det lite konstruktive samtaler 
av. Vi vil definitivt ikke tilbake til 
glassveggen, sier Bakken.

ARBEIDSPLASSEN 

Fortsatt utfordringer i NAV
Parat NAV-leder Anne Lunderbye Wang sier hun er glad saken i Nord-
Odal fikk et lykkelig utfall, og at NAV har sikkerhet høyt på agendaen. 
Hun mener imidlertid det fortsatt er mange utfordringer som må løses.

I begynnelsen av februar sto Parat 
NAV-lederen fram i avisa Glåmdalen 
og krevde at NAV-kontoret på Sand 
måtte stenge inntil sikkerheten for de 
ansatte var ivaretatt.
– At sikkerheten for de ansatte ivaretas 
er naturligvis uhyre viktig, og vi vet at 
det er flere NAV-kontorer som sliter 
med de samme utfordringene som i 
Nord-Odal. Særlig gjelder dette i de 

større byene, sier Lunderbye Wang, 
som også kjenner til tilfeller der de 
ansatte blir truet og sjikanert også 
utenfor arbeidstid.

– Blant annet har NAV-ansatte opplevd 
å få dekkene på bilene sine kuttet opp. 
Det er tragisk at de ansatte føler seg 
utrygge også på fritida, sier hun, og er 
tydelig på at sikkerhetsproblematikken 

er noe Parat NAV kommer til å følge 
med argusøyne også i tiden som 
kommer.

Foto: Vetle D
aler

  Mange som kommer 
hit for første gang er 
forberedt på et helvete.

  Vi vil definitivt ikke 
tilbake til glassveggen.
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Ferietillegg og dagpenger
Opptjening av ferietillegget til 
dagpengene opphører med virkning fra 
1. januar 2015. Det samme gjør retten 
til ferietillegg for den som har mottatt 
dagpenger eller sykepenger i mer enn 
åtte uker.

Uføretrygd
Fra 2015 erstattes dagens uførepensjon 
med uføretrygd. Alle mottakere av uføre-
pensjon er regnet om til uføretrygd, noe 
som blant annet innebærer at uføre-
trygden justeres opp for å tilpasse seg at 
skatten også øker.

Reisefradrag
Det er for 2015 vedtatt økning av 
bunnbeløpet i reisefradraget til 16 000 
kroner.

Formuesskatt
Samlet formuesskattesats er i 2015 satt til 
0,85 prosent. Videre er bunnfradraget i 
formuesskatten økt fra 1 million kroner 
til 1,2 millioner kroner (2,4 millioner 
kroner for ektepar). Ligningsverdiene av 
sekundærbolig og næringseiendom er økt 
fra 60 prosent til 70 prosent av anslått 
markedsverdi.

Gaver til frivillige 
organisasjoner
Det er vedtatt å heve grensen for fradrag 
for gaver til frivillige organisasjoner fra 16 
800 kroner til 20 000 kroner (sjekk hvilke 
som er godkjent av skattemyndighetene).

Skattlegging av uføre
Uførereformen trer i kraft fra 1. januar 
2015 og innebærer blant annet at ny ufø-
retrygd fra folketrygden og uføreytelser 

fra andre ordninger skal skattleg-
ges som lønn. Det er vedtatt 

at det skal innføres en 
overgangsordning 

for uføre som 
får en 
betydelig 
nedgang 

i inntekt 
etter skatt 

som følge av 
overgangen til 

ny uføretrygd og 
lønnsbeskatning. 

Ordningen utformes 
som et individuelt beregnet 

skattefradrag som trappes ned 
jevnt i 2016 og 2017.

Toppskatt
Innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten 
økes fra 527 400 kroner til 550 550 
kroner. Innslagspunktet i trinn 2 i 
toppskatten økes fra 857 300 kroner til 
885 600 kroner. Satsene i toppskatten 
holdes uendret på 9 prosent (7 prosent i 
Finnmark og Nord-Troms).

Arbeidsgiveravgift for 
frivillige organisasjoner
Grensen for når frivillige organisasjoner 
skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 
450 000 kroner til 500 000 kroner for 
organisasjonenes totale lønnsutgifter, 
og fra 45 000 kroner til 50 000 for 
lønnsutbetalinger per ansatt. 

Leasing og utleie av kjøretøy
Det er vedtatt å øke bindingstiden fra tre 
til fire år for å unngå delvis tilbakebetaling 
av fradragsført merverdiavgift. Samtidig 
økes avskrivingen av avgift det første året, 
sammenlignet med de tre påfølgende 
årene. Endringene gjelder for kjøretøy 
som er anskaffet i 2015. Det er gitt 
overgangsregler som innebærer at de 
gamle reglene kan benyttes dersom det er 
inngått bindende kjøpe- eller leiekontrakt 
før 8. oktober 2014 for et bestemt 
kjøretøy.

Forsikring
Det er innført krav til kjønnsnøytrale 
premier og ytelser i private og frivillige 
livsforsikringer utenfor arbeidsforhold. 
Kravet gjelder for nye avtaler som inngås 
i 2015.

Endringer i lover, 
skatter og avgifter i 2015



28 - 2015 

Liten økning i ledigheten
Det ble 600 flere helt ledige i løpet av januar ifølge 
sesong justerte tall fra NAV. Summen av helt ledige og 
arbeids søkere på tiltak økte med 900 personer. Økningen 
er størst på Vestlandet og i yrker knyttet til oljeindustrien.

Ved utgangen av januar var 82 600 personer registrert som helt 
ledige hos NAV, en økning på 2 500 sammenlignet med januar i 
fjor. Arbeidsledigheten er dermed på 3,1 prosent, mot 3,0 

prosent i 2014. 
Summen av helt 
arbeidsledige og 
arbeidssøkere på 
tiltak var på 94 
700 personer. 

Rettelse – tillitsvalgt 
i Statens vegvesen
Hovedtillitsvalgt for Parat i Statens vegvesen, Jannike 
Hanssen, gjør oppmerksom på en feil i Parat-blad nummer 
fire i 2014. Riktig navn på regiontillitsvalgt i region Midt-
Norge er Torild Wirum og ikke Henning Bothner slik det 
fremkom i bladet.

Parats landsmøtet 2015
Parats andre ordinære landsmøte arrangeres på Clarion Hotel Oslo 
Airport, Gardermoen 20. og 21. november 2015. I tilknytning 
til landsmøtet arrangeres også Parat-konferansen torsdag 19. 
november samme sted. 

Påmelding og program sendes ut til tillitsvalgte tre måneder i 
forkant av landsmøtet.

Vikar i Parats forhandlingsavdeling
Forhandler og advokatfullmektig i Parat, 
Victoria Krefting Rynning, skal ut i 
foreldrepermisjon, og Alexander Svenning 
Iversen (32) vil vikariere fra 13. april i år. 
Iversen har en master i statsvitenskap og 
jobber som rådgiver i Utlendingsnemnda 
(UNE), der han også har vært tillitsvalgt 
for Samfunnsviterne.

Frokostmøte om 
graviditets diskriminering
To dager før årets 8. mars-arrangement inviterer 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) til et møte med 
likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 
Hun vil fredag 6. mars fortelle om funnene i en undersø-
kelse som omhandler omfanget av diskriminering knyttet 
til graviditet og foreldrepermisjoner. Påmelding på e-post 
til signe.karlsen@ys.no. 

Endring i vervepremiering
Parat har fra i år gjort det raskere og enklere for alle som 
verver nye medlemmer. En avtale med gavekorttorget.no 
gir alle som verver 
en raskere tilba-
kemelding og kan 
benytte gavekortet 
kort tid etter gjen-
nomført verving.

De som har 
vervet nye Parat-
medlemmer i 
2014 må utløse 
vervepremien(e) 
før utgangen av 
2015.

Sunniva Ørstavik. 
Foto: Likestillings- og 

diskrimineringsombudet.

Alexander Svenning 
Iversen. Foto: Privat.
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Kvinner redder den nordiske modellen
I forbindelse med at forsknings rapporten «The Nordic Model – challenged 
but capable of reform» ble lagt frem for de nordiske arbeidsministerne, uttalte 
OECDs visedirektør for seksjon for arbeid, sysselsetting og sosialpolitikk, 
Mark Pearson, at kvinners høye sysselsettingsgrad er avgjørende for den nordiske 
modellens fremtid, men at dette i liten grad er omtalt i rapporten.
– Hvis vi som ser den nordiske modellen utenfra skulle peke på noe som kan 
forklare hvorfor dere har en dynamisk økonomi og høy grad av likhet, mener vi 
at kvinners sysselsettingsgrad er kjernen i dette, sier Pearson.

Han mente også at kvinners høye deltakelse i arbeidslivet kan dekke over at 
nordiske land faktisk ikke gjør det så godt på andre områder.

Parats regions utvalg (RU)

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

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

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

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

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

RU region Sør:
Pål Hermann Seivaag, NAV,
E-post: paal.hermann.seivaag@nav.no.
Mari-Ann Bakkelund, Kongsberg kommune,
E-post: mariann.bakkelund@kongsberg.
kommune.no
Nina Ødegård, Høgskolen i Buskerud,
E-post: nina.odegard@hibu.no.
Mona Steff ensen, Byggmaker,
E-post: mona.steffensen@carlsenfritzoe.no,
Alrek Vedeler, Tønsbergs Blad,
E-post: alrek.k.vedeler@tb.no.
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Kamp for flere 
lærlingplasser
Antall årlige lærlingplasser i Norge er omtrent 38 000 og hvert eneste år er det cirka 8000 

ungdommer som ikke får lærlingplass. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at staten 

skal bidra med flere lærlingplasser og målet er en økning på 50 prosent.

Av: Trygve Bergsland

Regjeringen vil skaffe flere unge lærling plass ved å skjerpe regel-
verket for offentlige anskaffelser. Røe Isaksen sier målet med 
samfunnskontrakten, som er undertegnet av partene i arbeids-
livet, har vært å øke antall nye lærekontrakter med 20 prosent fra 
2011 til 2015, noe man ikke har lykkes med.
– Det er allikevel positivt at antall lærlinger i offentlig sektor har 
økt, men staten må gjøre mer og universitetene og høyskolene 
må øke antall lærlinger med 50 prosent innen 2016, sier 
kunnskapsministeren.

Strengere krav ved offentlige innkjøp
I overkant av 70 prosent av lærekontraktene finnes i privat sektor 
og antall godkjente lærebedrifter har økt med 400 bedrifter, der 
hovedvekten av disse er små bedrifter med færre enn 20 ansatte.

I dag er det slik at det offentlige kan kreve at bedrifter har 
lærlinger for å vinne et anbud. Nå foreslår regjeringen å endre 
reglene slik at det offentlige skal kreve dette.
– Når det offentlige setter oppdrag ut på anbud, må bedrifter 
i utvalgte bransjer ha lærlinger for å kunne få jobben. I tillegg 
foreslår vi at det skal være lærlinger tilknyttet det konkrete 
prosjektet. Det betyr at bedrifter ikke kan vinne anbud uten å 
bruke lærlingordningen aktivt, sier Røe Isaksen.

Kravet om å ha lærlinger gjelder både norske og utenlandske 
bedrifter. Tidligere kunne norske bedrifter som tok sitt 
samfunnsansvar for opplæring av fremtidige fagarbeidere, tape 
kontrakter til bedrifter som ikke tok det samme ansvaret.

Høyere krav om lærlingplasser i utvalgte bransjer
Kunnskapsdepartementet skal i samarbeid med Nærings- og 
fiskeridepartementet foreslå hvilke bransjer kravet skal gjelde for. 
De skal også vurdere om kravet til lærling klausul ikke skal gjelde 
for anskaffelser under en viss størrelse eller varighet. Forslag til 

UTDANNING

Oversikt over elever og lærlinger i videregående opplæring fra 2002 til 2013. 
Kilde. SSB.
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endringer skal sendes på høring og kravet skal etter planen inn-
føres fra april 2016.

Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet 
presiserer at det ikke vil være tilstrekkelig at leverandøren er 
tilknyttet en lærlingordning. Leverandøren må ha en eller flere 
lærlinger i arbeid ved utførelsen av den aktuelle kontrakten. Flere 
endringer kan gjennomføres i forskrift i 2015, mens pålegget 
om å stille slike krav krever lovendring og gjennomføres i 2016. 
Forholdet til EØS-retten må samtidig avklares.

Deler av byggebransjen har lenge kjempet mot useriøse aktører 
som vinner anbud på pris, men som ikke opprettholder kvalite-
ten. Offentlige anskaffelser står ifølge byggenæringen for over 40 
prosent av total byggevirksomhet hvert år.

Kravet om å ha lærlinger ved offent-
lige kontrakter er også et ledd i en 
strategi mot arbeidslivskriminalitet. 
Kriminalitet i arbeidslivet er en 
økende utfordring og de store arbeids-
taker- og arbeidsgiver organisasjonene 
samarbeider med myndighetene for 
å bekjempe problemet.

Blant annet skal antall 
underleveran dører begrenses ved 
offentlige anskaffelser. Det skal bli 
et tettere samarbeid mellom politi, 
Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og 
andre offentlige etater. I tillegg til at det 
skal etableres et  felles senter for analyse og 
etterretning.

Store ulikheter mellom fylkene
Over halvparten av norsk ungdom velger 
yrkesfag, men Røe Isaksen sier bosted kan 
være avgjørende for om de får lærekontrakt eller 
ikke.

– Det er ikke bra at tilbudet varierer så mye fra fylke til fylke, 
sier han.

Forskjellene mellom fylkene er stor i utviklingen av 
lærlingplasser fra 2011 til 2014. Fire fylker har en økning på 10 
prosent eller mer, og Finnmark er best med 26 prosent vekst. 
Deretter følger Oslo, der 81 prosent av søkerne får godkjent 
lærekontrakt. Tre fylker har en nedgang i perioden og størst 
tilbakegang har Hedmark, hvor antall nye lærlinger har sunket 
med seks prosent.

Det er også forskjeller mellom utdanningene. Helse- og 
oppvekstfag har fått 500 flere lærlingplasser, noe som vil si en 
økning på 20 prosent fra 2011 til 2014. Samtidig har det blitt til 
sammen 354 færre plasser i fagene design og håndverk, medier 
og kommunikasjon og restaurant- og matfag.

Elever og lærlinger som er under utdanning fordelt på ulike fag. Kilde: SSB.
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Mellomårsoppgjør i 2015
Tarifforhandlingene skiller mellom hovedoppgjør og mellomoppgjør. De aller fleste tariffavtaler 

i Norge inngås for to år av gangen. Det betyr at hele tariffavtalen revideres hvert andre år i et 

hovedoppgjør. Året imellom hovedoppgjørene forhandler man bare om lønn, med mindre noe 

annet er avtalt.

Av: Turid Svendsen, forhandlingssjef og advokat i Parat

TARIFF

I hovedoppgjørene forhandles normalt 
hver tariffavtale for seg, mens året 
imellom to hovedoppgjør (slik som i 
2015) forhandles i de aller fleste tilfeller 
lønnsspørsmålet i et såkalt samordnet 
oppgjør. I praksis betyr dette at størrelsen 
på lønnstilleggene avtales mellom 
hovedorganisasjonene på arbeidstaker- 
og arbeids giversiden på vegne av alle 
forbund.

De fleste tariffavtaler utløper om våren 
og nesten alle tariffavtaler i bedrifter 
som er medlem av NHO, Virke eller 
Spekter utløper 31. mars. Unntaket 
er helseforetakene. I de øvrige tariff-
områdene utløper de fleste tariffavtalene 
tidligst 30. april. Det gjelder blant annet 
hovedtariffavtalene for ansatte i stat og 
kommunesektoren.

Mellomoppgjøret forhandles «på grunnlag 
av den alminnelige økonomiske situasjon 
på forhandlingstidspunktet og utsiktene 
for 2. avtaleår.» – slik det er beskrevet i 
tariffavtalene mellom partene. I tillegg 

  Forhandlingene dreier 
seg i all hovedsak om den 
økonomiske rammen og 
fordeling av oppgjøret.

er det ulike presiseringer for hva som er 
forhandlingsgrunnlaget innenfor de ulike 
sektorene (offentlig, privat og Spekter).

Det er frontfaget 
(konkurranse-
utsatt industri) 
og resten av privat 
sektor innenfor 
NHO som forhand-
ler først. Deretter følger 
øvrige avtaleområder i privat 
og offentlig sektor.

Forhandlingene dreier seg i 
all hovedsak om den økonomiske 
rammen og fordeling av oppgjøret. 
Selv med et samordnet oppgjør kan man, 

etter avtale mellom partene, kombinere 
det med etterfølgende bransje- og 
forbundsvise tilpasningsforhandlinger – 
dette som oftest under de rammer gitt 
under det samordnede 
oppgjøret som har 
skjedd i forkant.
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I Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
(YS), som Parat er en del av, er den 
formelle forhandlingsfullmakten delegert 
av sentralstyret til det vi kaller YS-privat. 
Politisk ledes dette av Vegard Einan (som 
også er nestleder i Parat). Undertegnede 
leder tariffrådet, mens spesialrådgiver i 
Parat, Kjell Morten Aune, er administrativ 
representant sammen med tilsvarende 
representanter fra de andre store 
forbundene i YS innenfor privat sektor.

De aller fleste mellomårsoppgjør 
ender med forhandlingsløsning. Men 
dersom partene ikke kommer til enighet, 
kan avtalene som er omfattet av oppgjøret 
sies opp med 14 dagers varsel. I så fall går 
oppgjøret til mekling. Dersom meklingen 
ikke fører frem, kan det bli streik.

Parat vedtar årets 
tariffpolitiske 

dokument

Alle de andre 17 YS-forbundene kan på lik linje med Parat vedta tilsvarende tariffpolitiske dokument

TBU-tall

YS vedtar retningslinjer for oppgjøret basert på hva som er kommet som innspill fra forbundene i kombinasjon med tall fra TBU

Forhandlinger NHO

Forhandlinger Virke

Forhandlinger 
Spekter

Forhandlinger KS
Forhandlinger 

Staten

11. februar

16. februar

24. februar

23. mars

8. april

Tidslinje

15. april

23. april

Mai – forhandlinger avsluttet.

Viktige datoer for mellomårsoppgjøret 2015:

11. februar:  Hovedstyremøte i Parat som vedtar overordnet tariffpolitisk 
dokument for oppgjøret 2015. 

16. februar:   Tallene fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 
(TBU) legger frem tallene. TBU er et statlig utvalg som beregner 
pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. 

17. februar: LOs representantskap vedtar retningslinjer for oppgjøret.

24. februar:  YS’ inntektspolitiske konferanse med representantskap vedtar 
retningslinjer for oppgjøret.

16. mars: Oppgjøret starter (NHO).

23.–26. mars:  Forhandlinger YS/LO – NHO.

8.–9. april:  Forhandlinger YS/LO – Virke (alternativt 15.–16. april dersom det 
blir mekling som følge av NHO-forhandlingene).

15. april: Forhandlingsstart Spekter-området.

23. april:  Forhandlingsstart med kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og 
medlemsorganisasjon (KS), med forhandlingsfrist 1. mai.

20. april:  Forhandlingsstart i staten (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet) med eventuell mekling 18.–20. mai.

  De aller fleste mellom-
årsoppgjør ender med 

forhandlingsløsning.
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NHO vant første runde 
i arbeidsretten
Parat og LO har parallelt ført en sak for 
arbeidsretten der blant annet spørsmålet 
om det er innleie- eller utleiefirmaet som 
er ansvarlig for likebehandling av den 
innleide arbeidstakeren og omfanget av 
likebehandlingsprinsippet.

NHO har fått arbeidsrettens medhold i at innlei-
ebedriften ikke kan ansvarliggjøres for lønnsvilkå-
rene til innleide arbeidstakere, forutsatt at de har 
gitt innleiebyrået tilstrekkelige opplysninger om 
bedriftens lønnsbetingelser.
Advokat i Parat, Vetle Rasmussen, viser til at det 
i dommen går klart frem at både arbeids giver- og 
arbeidstakersiden er enige om at likebehandlings-
regelen skal oppfylles.
– Uenigheten dreier seg om hvem som er ansvarlig 
for at den innleide faktisk mottar riktig lønn og 
hvordan riktig lønn i et innleieforhold skal bereg-
nes, sier Parat-advokaten.
Retten skriver at det ved innføring av vikarbyrå-
direktivet ble tatt inn et punkt i arbeidsmiljøloven 
som «minst» sikrer den innleide samme vilkår som 
en fast ansatt med tilsvarende arbeidsoppgaver.
Hele saken kan leses på parat.com.

AKTIVE PARAT

Politisk markering 9. desember
Parats medlemmer i luftfarten gjennomførte tirsdag 9. desember en politisk 
markering på flyplassene Bodø, Tromsø, Værnes, Flesland og Gardermoen. 
Nestleder i Parat, Vegard Einan, mener budskapet til regjeringen og den nor-
ske befolkningen var viktig.

Einan mener markeringen i desember 
var en viktig forløper for den store 
fellesmarkeringen 28. januar, og 
registrerte ingen negative reaksjoner fra 
andre enn NHO og Svein Oppegaard.
– En politisk markering er en demokratisk 
rett arbeidstakere lovlig kan ta i bruk, 
og som heldigvis ikke kan overprøves 
av NHO. Regjeringens forslag om økt 

adgang til midlertidige ansettelser rammer 
vanlige arbeidsfolk. Vanlige folk er våre 
medlemmer som risikerer å bli midlertidig 
ansatt, og som følge av det ikke tør å si 
ifra om kritikkverdige forhold, ikke tør å 
være hjemme når de er syke og som ikke 
får forlenget arbeidsforholdet dersom de 
blir gravide, sier Einan.
Einan understreker at den politiske 

aksjonen rettet seg 
mot regjeringen og 
arbeidsminister Robert 
Eriksson.
– Dette har vært en politisk markering 
og ingen konflikt med arbeidsgiverne i 
norsk luftfart. Parat gjennomførte derfor 
aksjonen så skånsomt som mulig for 
passasjerer og flyselskaper. Vårt inntrykk 
etter aksjonen er at vi har fått massiv 
støtte fra passasjerene, og uttalelsene fra 
flyselskapene tyder på at dette har gått 
bra, sier han.

Jagerfly og rednings helikoptre 
rammet av streik
Verkstedansatte i Aerospace 
Industrial Maintenance (AIM 
Norway), tidligere Luftforsvarets
hovedverksted på Kjeller, valgte å 
gå til streik etter brudd i meklingen 
4. februar og streiket i 14 dager før 
det ble oppnådd enighet mellom 

partene.

Forhandlingsleder for Parat, 
Thomas Lilloe, sier de er kommet 

frem til et resultat som ivaretar 
tidligere opparbeidede rettigheter.
– Jeg er glad streiken er over og 
at vi har kommet frem til en ny 
overenskomst for de ansatte i AIM. 
Avtalen som nå er signert oppfyller 
våre krav i forhandlingene, 
sier Lilloe.

I tillegg til Parats medlemmer var 
Fellesforbundet og Forbundet for 
Ledelse og Teknikk (FLT) omfattet 
av konflikten med AIM Norway.

Paratadvokat ute med nytt album
The Helland Brothers Band består av Thore Eithun Helland som er 
forfatter, musiker og advokat i Parat, og broren, Frank Eithun Helland. 
Nå har de gitt ut albumet «Murky dream» som er en oppfølger av albumet 
«Like a soul train» som kom ut i 2013.

Musikken skal være inspirert av Little 
Richard, Creedence Clearwater Revival 
(John Fogerty), Rolling Stones, John Hiatt, 
R.E.M., The Long Ryders og The Jayhawks. 
Helland-brødrene er allerede i gang med 
planene for et tredje album som skal 
presenteres senere i år eller tidlig i 2016.

Kilde: Hordaland Folkeblad

Vetle Rasmussen.  
Foto: Trygve Bergsland.

Foto: M
onica Jensen.

Arbeidsminister Robert 
Eriksson. Foto: Arbeids- og 

sosialdepartementet.
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TVteam ønsker kontakt med ansatte i norsk luftfart
Et produksjonsteam undersøker utbredelsen av sentralstimulerende stoffer blant luftfartsansatte og sammenhengen 
mellom arbeidspress og bruk av denne typen stoffer.

TV-teamet ønsker å komme i kontakt 
med personer som har brukt preparater 
(reseptbelagte eller ulovlige) for å takle 
det de betegner som urimelige krav til 
arbeidstid og korte standby-intervaller.

Har du lyst til å snakke med produksjons-
teamet om dette, kan du kontakte jour-
nalist Stein Inge Stølen i Tellus Works AS 
som skal produsere en dokumentarserie i 
åtte deler for TV3. Stølen treffes på e-post 
stein.inge.stoelen@gmail.com.

Parat er ikke en aktiv del av prosjektet, 
men nestleder i Parat, Vegard Einan, 
mener det er viktig å få belyst problem-
stillingen dersom sentralstimulerende 
stoffer benyttes av luftfartsansatte.
– Vi har ingen indikasjoner på at dette 
er et utbredt problem, men oppfordrer 
de som sitter med opplysninger om å ta 
kontakt med Stølen. Ønsker noen bistand 
fra Parat, kan de ta kontakt med meg, 
sier Einan.

AKTIVE PARAT

Ny seier over Ryanair
Moss tingrett har i en ny dom avgjort at Cocca-saken skal føres etter  norske 
lover. Lagmannsretten har tidligere avgjort at saken skal føres for norsk 
domstol. Nestleder i Parat, Vegard Einan, mener Ryanair nå må endre drifts-
modell og forholde seg til norske lover og regler. 

Tingretten skriver at det ikke kan være tvil 
om at Ryanair driver virksomhet fra Moss 
Lufthavn Rygge, på samme måte som 
selskapet gjør det i en rekke andre land, 
selv om selskapets hovedkontor ligger i 
Irland og driften organiseres derfra. 

Ansattes manglende tilknytning 
til Irland
Retten beskriver Alessandra Coccas italien-
ske statsborgerskap, at hennes opplæring 
fant sted i Tyskland, og at hun har betjent 
flyruter basert på norsk passasjergrunnlag. 
Hun har kun vært i Irland én gang, og det 
var for å motta oppsigelsen. 
– Dette gjelder svært mange av de ansatte 
i Ryanair. De har ingen tilknytning til 
Irland og det er helt urimelig at Cocca 
i dette tilfellet skulle møte for irsk rett 
og selv bekoste irske advokater. Rettens 
avgjørelse baserer seg på saken hun vant i 
spørsmålet om hvilket lands domstol som 
skulle behandle saken. Spørsmålet ble 
behandlet av Høyesterett i desember 2013 
og i en ny rettsavgjørelse i Borgarting 
lagmannsrett i mars 2014, sier Parats 
advokat Christen Horn Johannessen.

Horn Johannessen sier seieren i 
lagmannsretten i spørsmålet om rett 
verneting, altså hvilket lands domstol 
som skulle behandle saken, var en viktig 
prinsipiell seier.
– Spørsmålet denne gang gjaldt hvilket 
lands rett eller lovvalg som skal gjelde 
i denne type spørsmål. I tillegg til at 
arbeidstakeren som den svake part og 
skal ha en særlig beskyttelse baserer 
retten seg på hvor den ansatte har sin 
hovedtilknytning. Ansatte som bor og 
jobber ut fra selskapets base er med andre 
ord underlagt norsk domstol og norske 
lover og regler, sier Parat-advokaten.

Einan mener Ryanair må skatte til Norge
Parats nestleder, Vegard Einan, ser på 
seieren i retten også som en moralsk 
seier over selskaper som ønsker å drive 
virksomhet i Norge, men som samtidig 
forsøker å unndra seg landets lover og 
regler.
– For det første tror jeg dette er en dom 
som andre europeiske land vil adoptere 
slik at Ryanair i fremtiden må forholde 
seg til lovene og reglene som gjelder i 

det landet de har base. Samtidig tror 
jeg Ryanair og lignende selskaper på 
bakgrunn av Parats jobb i rettsapparatet 
nå må begynne å skatte til Norge, de må 
betale norsk arbeidsgiveravgift og de må 
på alle andre måter forholde seg til de 
samme reglene som norske selskaper, sier 
Einan.

Han mener denne saken vil kunne få store 
økonomiske konsekvenser for Ryanair 
og skape en mer rettferdig konkurranse 
mellom Ryanair og norske flyselskaper.
– De avgjørelsene Parat har oppnådd 
i domstolene i sakene mot Ryanair er 
en seier for norsk luftfart og for norske 
arbeidsplasser, sier Einan.

Christen Horn Johannessen.  
Foto: Trygve Bergsland.
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Ung identitet uten arbeid
Faglig rådgiver Siri Bjaarstad i NAPHA har 
tatt kontakt og påpeker feil i saken om 
«Ung identitet uten arbeid» som er publi-
sert i Parat-blad nummer fem i 2014.
Det riktige er at NAPHA er et nasjonalt 
kompetansesenter som jobber med å styrke 
kunnskapsgrunnlaget for psykisk helsearbeid i 
kommunene, der Bjaarstad jobber som faglig 
rådgiver og ikke som faglig leder. Videre er det 
leder av senter for jobbmestring, Hilde Schei, 
som er avbildet i saken på side 27, og ikke 
Irene Grini. Grini er imidlertid avbildet uten 
bildetekst på samme side. 

Handelsavtalen mellom 
EU og USA (TTIP)
Medlem av Parat ved Universitetet i 
Bergen, Daniel Ducrocq, har lest Parat-
lederens sak om de hemmelige forhand-
lingene om handelsavtalen mellom EU og 
USA (TTIP) i Parat-blad nummer fem i 2014.

I bladet er det også en kort sak under «småstoff» 
på side seks der det står at «Norge ikke har 
tollfrihet for fiskeeksport til verken EU eller 
USA», noe Ducrocq påpeker ikke er riktig, da 
Norge har null-toll på en rekke fiskeprodukter 
til EU, men har toll av forskjellige størrelse på 
eksport til USA.

Hele innlegget til Ducrocq er publisert på 
parat.com under «Ytring».

AKTIVE PARAT

Politisk markering 28. januar
Mer enn halvparten av alle norske arbeidstakere var representert 
da LO, Unio og YS onsdag 28. januar demonstrerte mot regjerin-
gens endringsforslag til arbeidsmiljøloven. 

Arbeidsmiljøloven er en vernelov som ifølge Parat-leder Hans-Erik 
Skjæggerud skal ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
Regjeringen og arbeids- og sosialminister Robert Erikssons forslag om 
endringer av arbeidsmiljøloven er på en rekke områder i konflikt med 
lovens intensjoner og norske arbeidstakeres behov for en trygg fremtid.
– I norsk arbeidsliv har vi en hovedregel som ivaretar behovet for faste 
ansettelser. Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vil føre til 
at dagens hovedregel erstattes av ny hovedregel med midlertidige ansettelser. 
Regjeringen påstår selv det motsatte, men dette vil skje fordi adgangen til 
å tilsette midlertidig nå blir uvilkårlig og uten krav til saklig begrunnelse 
slik det er i dag. Erfaringene fra andre land i Europa som har lignende 
bestemmelser bekrefter dette, sier Skjæggerud. 

Konsekvensen er ifølge Parat-lederen utrygghet for den enkelte, 
etableringsvansker, lavere lønnsutvikling, unge som vil få problemer med å 
etablere familie og kvinner som ikke våger å bli gravide.
– Vi mener det ikke er sammenheng i regjeringens argumentasjon når de 
sier at hovedregelen fortsatt skal være faste stillinger, men åpner opp for at 
midlertidige tilsettinger ikke lenger behøver å være saklig begrunnet i et 
midlertidig behov for arbeidskraft, sier Skjæggerud.

Regjeringens fleksibilitet er ifølge Skjæggerud på arbeidsgivers premisser.
– Arbeidsministeren argumenter med at ansatte får større ansvar for egen 
arbeidssituasjon, men du risikerer ikke en fremtidig karriere eller jobben 
din ved å si nei til en arbeidsgiver som etter eget forgodtbefinnende kan 
avslutte arbeidsforholdet ditt når som helst, sier han.

PARAT RETTER OG PRESISERER:

Politisk markering på Gardermoen 28. januar. Foto: Trygve Bergsland.

Siri Bjaarstad. 
Foto: Anette 
Andresen.
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PARAT INTERNASJONALT

Norge med i 
ny klimaavtale
Regjeringen vil i første kvartal 
2015 sende inn en selvstendig for-
pliktelse til FNs klimakonvensjon 
der Norge påtar seg en betinget 
forpliktelse om minst 40 prosent 
utslippsreduksjon i 2030 sammen-
lignet med 1990. I kvotepliktig 
sektor vil Norge bidra til gjennom-
føring av utslippsreduksjoner på 
43 prosent sammenlignet med 
2005 innenfor EUs kvotesystem. 

EU legger opp til at noen av 
kuttene i ikke-kvotepliktig sektor 
kan gjennomføres ved kjøp av 
kvoter i EUs kvotesystem eller 
gjennomføring av klimatiltak 
i andre EU-land. Regjeringen 
skriver at Norge vil benytte seg av 
denne fleksibiliteten på lik linje 
med EU-land.
Kilde: regjeringen.no

Minstelønn til utsendte arbeidstakere
I en sak som gjelder polske elektrikere utstasjonert i Finland, har EU-domstolen 
slått fast at det polske firmaet må betale sine ansatte etter den finske allmenn-
gjorte tariffen. Dommen presiserer begrepet minstelønn til utsendte arbeidstakere.

Direktivet regulerer hvilke arbeids- og ansettelsesvilkår som skal gjelde når 
arbeidstakere midlertidig utsendes på arbeidsoppdrag til et annet 
medlemsland. Formålet er å lette utvekslingen av tjenester 
mellom medlemslandene og å sikre arbeidstakernes rettig-
heter, herunder å hindre «sosial dumping», dvs. i Norges tilfelle 
at  norske arbeids- og ansettelsesvilkår også får anvendelse for 
arbeids takere som sendes til Norge. Kilde: europalov.no

Piketty kritisk til norske skattekutt
Den franske økonomiprofessoren Thomas Piketty som har skrevet boken «Kapitalen i 
det 21. århundret» mener Norge går for langt i kutt av arveavgift og formuesskatt. Han 
mener det er rart at vi skal betale mye skatt av en inntekt på 100 000 euro, samtidig 
som vi nesten ikke betaler skatt dersom vi arver 10 millioner euro fra familien.

Piketty mener Høyre og FrP-regjeringens skattekutt plasserer Norge i et merkelig 
selskap.
– Hvis man sammenligner Norge med andre rike land, følger Norge på en måte etter 
Italia under Berlusconi som fjernet arveavgiften, mens Tyskland og Storbritannia har en 
arveavgift på rundt 40 prosent. Også USA og Frankrike har arveavgift, sier han.
Kilde: NTB

Felles lader 
for alle nye 
mobiltelefoner
Norge, Island og Liechten-
stein ble i år enige om 
å benytte EUs reviderte 
radiodirektiv. Direktivet 
sikrer at forbrukerne kan 
benytte en felles lader for 
alle nye mobiltelefoner. Det 
vil imidlertid være opp til 
EU-kommisjonen å vedta 
detaljerte gjennomførings-
bestemmelser, for eksempel 
om nøyaktig hva slags type 
utstyr dette skal gjelde. 
Kilde: europalov.no

Minstelønn i transportsektoren
Ny leder for Nordens faglige samorganisasjon, Bente 
Sorgenfrey, tar til orde for lovbestemt minstelønn for trans-
portarbeidere i EU. Den svenske lastebilsjåføren Freddy 
Welles sier «det er et moderne slaveri ute på vegene» og vil 
kjempe for minstelønn og like konkurranseforhold, hindre 
sosial dumping og den utnyttelsen av sjåførene som preger 
bransjen i dag. 

Danskene er imot og transport er det eneste fagforbundet 
i Sverige som vil ha minstelønn. Resten av fagbevegelsen 
med LO i spissen er imot fordi de anser minstelønn som en 
trussel mot dagens modell med kollektive avtaler.
Kilde: arbeidslivinorden.org

Thomas Piketty og 
boken «Kapitalen i 
det 21. århundret». 
Foto: NTB/Scanpix.
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Renate Messel Hegre 
Forhandler 

Lene Liknes Hansen
Advokatfullmektig

Thore Eithun Helland 
Advokat

Victoria Krefting
Advokatfullmektig

Annbjørg Nærdal 
Advokatfullmektig

Andreas Moen
Advokat

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

Syk ektefelle
Mannen min som er svært syk må reise 
til Oslo for å ta en stor operasjon. Jeg må 
være med fordi han ikke er i stand til å 
foreta en slik reise alene. Arbeidsgiver sier 
imidlertid at jeg ikke har krav på fri med 
lønn for å være med til Oslo. Kan det 
virkelig stemme?
Sophie

Svar: Det er nok riktig som din arbeids-
giver sier. De rettighetene arbeidsmiljøloven 
gir til permisjon når andre enn du selv er 
syk, gjelder bare ved sykdom hos egne barn 
til og med det året de fyller tolv, eller for 

å pleie nære pårørende i hjemmet i livets 
sluttfase. Å følge en ektefelle til sykehus gir 
derfor ikke rett til permisjon. Det er meg 
bekjent heller ingen tariffavtaler som gir 
rett til fri i slike tilfeller. Det er mulig du 
kan benytte feriedager, men vær klar over 
at også dette må avklares med arbeidsgiver 
i forkant.
Annbjørg

Oppsigelse på grunn av sykdom
Jeg har vært sykemeldt i over ett år. Kan 
arbeidsgiver si meg opp på grunn av
sykdommen?
Marcus

Svar: Etter ett års sykemelding er man 
ikke lenger beskyttet av oppsigelsesver-
net i arbeidsmiljøloven som fastsetter at 
arbeids takere som helt etter delvis er borte 
fra arbeidet grunnet ulykke eller sykdom 
ikke av denne grunn kan sies opp de første 
tolv månedene etter at arbeidsuførheten 
inntrådte. 

Etter tolvmånedersperioden kan med andre 
ord sykdom være grunnlag for oppsigelse, 
men oppsigelsen må være saklig begrunnet. 
Det er altså ingen automatikk i at en 
oppsigelse som er begrunnet i at man 
har vært sykemeldt i over ett år, er saklig 
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begrunnet og derfor gyldig. I vurderingen 
vil det være relevant om arbeidsgiver 
har oppfylt den tilretteleggingsplikten 
arbeidsgivere har, og det vil ha betydning 
om den ansatte har utsikter til bedring. 
Det må også foretas en interesseavveining 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, der 
ulemper for bedriften må veies opp mot 
hvor hardt den ansatte vil rammes av en 
oppsigelse.
Lene

Gaver i jobbsammenheng
Jeg jobber i en statlig etat. Forrige uke 
holdt jeg et foredrag gjennom jobben og 
fikk en sjokoladeeske som takk. I ettertid 
har jeg begynt å lure på om jeg som 
jobber i staten egentlig har lov til å ta 
imot gaver. Finnes det regler for dette?
Terje

Svar: I tjenestemannsloven paragraf 20 går 
det frem at ingen statsansatt må motta gaver 
og lignende som er egnet til eller er ment å 
påvirke tjenestehandlinger. Loven setter ikke 
noe forbud mot å motta for eksempel en 
bukett blomster, sjokolade eller lignende etter 
å ha holdt et foredrag. Hensynet bak reglene 
er blant annet å sikre innbyggernes tillit til 
at forvaltningen treffer sine avgjørelser uten 
å ta utenforliggende eller usaklige hensyn. 
En sjokoladeeske i denne sammenhengen vil 
neppe svekke denne tilliten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har laget en egen veileder om gaver i tjenes-
ten som ligger på regjeringen.no. I tillegg har 
mange statlige virksomheter egne interne 
retningslinjer for dette.
Victoria 

Fri til amming
Jeg er ansatt ved et sykehus i Helse Sør-
Øst og skal snart tilbake i jobb etter endt 
foreldrepermisjon. I den forbindelse 
lurer jeg på om jeg har rett til redusert 
arbeidstid for å amme barnet mitt?
Maria

Svar: Ja, det har du. Bestemmelser i overens-
komsten for helseforetak gir arbeids taker 
rett til fri med full lønn i inntil to timer 
per arbeidsdag for å amme sitt barn. 

Friperioden vurderes i forhold til antall 
timer som arbeides pr dag.
Renate

Kjøp av leilighet i sameie
Jeg har inngått en avtale med en entre-
prenør om kjøp av en bolig under 
oppføring. Jeg skal etter hvert få overta 
en leilighet i et eierseksjonssameie ikke 
langt unna der jeg er vokst opp, men nå 
er jeg redd for hva som skjer om jeg finner 
mange feil og mangler ved leiligheten og 
entreprenøren går konkurs like etterpå. Er 
det noe jeg bør passe på her? 
Jacob

Svar: Entreprenøren du har inngått avtalen 
med er etter boligoppføringsloven paragraf 
12 forpliktet til å stille garanti for oppfylling 
av avtalen. Garantien skal gjelde fram til 
fem år etter at du har overtatt boligen, og 
garantien skal dekke en sum som minst 
tilsvarer ti prosent av det du har betalt for 
boligen. Så lenge kostnadene med å reparere 
manglene ikke overskrider denne summen, 
må banken som har gitt garantien betale for 
påviste mangler dersom entreprenøren går 
konkurs. 

Overskrider kostnadene garantien, vil det 
overskytende fort være tapt da summen bare 
vil være et uprioritert krav i konkursboet. 
Det er derfor viktig at du har med deg en 
takstmann under overtagelsesforretningen, og 
at du får protokollert alle feil og mangler som 
blir oppdaget, og at det i protokollen blir ført 
inn fristen for når manglene skal være rettet. 
Er feil og mangler rettet på en god måte, er 
det mindre sannsynlig at du vil ha bruk for 
å rette noe krav mot entreprenøren, enten 
denne går konkurs eller ikke. 
Thore

Uføreytelse skattlegges som 
lønnsinntekt
Fra 1. januar 2015 har jeg fått høyere skatt 
på både en privat uføreforsikring og på 
uførepensjonen fra Statens Pensjonskasse. 
Dette føles meget urettferdig når en har 
kommet i en situasjon som gjør at en aldri 
kan utføre en jobb. Jeg taper flere tusen 
kroner i måneden. Er dette lov?
Emma

Svar: Bakgrunnen for endringen finner vi 
tilbake i 2007, da Uførepensjonsutvalget i en 
offentlig utredning foreslo at den nye uføre-
ytelsen skulle skattlegges som lønnsinntekt. 
Skatteøkningen er i prinsippet kompensert 
med høyere utbetaling fra NAV, selv om det 
vil variere om den enkelte totalt sett kommer 
ut bedre eller dårligere enn før. Totalt sett, 
hevder myndighetene, kommer de fleste bedre 
ut. Verken personer med private uføreforsik-
ringer eller eksisterende uførepensjonister i 
offentlig sektor får skatteøkningen kompen-
sert, og du kommer derfor uheldig ut.

Lovendringene har bakgrunn i en 
lengre prosess der man har sett at noen 
blir «tapere» og noen blir «vinnere» av 
endringen. Det har vært vanskelig å forutse 
alle konsekvensene, både for myndighetene 
og for høringsinstansene. Fra et juridisk 
ståsted er skatteendringer lovlige, så lenge 
de ikke innføres med tilbakevirkende kraft. 
Nå som endringen er innført vil det være 
vanskelig å få til store endringer. 
Andreas 
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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 1/2015»

Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 7. april 2015.

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

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.5 – 2014 var: «PARAT MENER ALLE MÅ HA TARIFFAVTALE». De tre heldige 
vinnerne er: MERETE SANDNES BÅRDSDATTER, Melbu, SOLVEIG BANG-OLSEN, Tranby og WINNIE WESTENG, Klavestadhaugen.

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 «Trafikk».

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 7. april 2015.
Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen til redaksjonen, 
enten på e-post til trygve.bergsland@parat.com, eller ordinær post til: 
Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Husk å merke e-posten/
konvolutten «Hjernetrim 1/2015».
Vinneren av hjernetrim i 5/2014 er Gerd Sperstad, Mo i Rana.

BAMINTON
BANDY
BOKSING
BOWLING
BRYTING
CRICKET
CURLING
DISKOS
FEKTING
FOTBALL
GOLF
ISHOCKEY
JIUJITSU
JUDO

KAPPGANG
KARATE
LENGDE
PADLING
POLO
RALLYCROSS
ROING
RUGBY
SKISKYTING
SKØYTER
SLALÅM
SQUASH
SYKLING
TENNIS

TRESTEG
TURN
VOLLEYBALL

PARAT HJERNETRIM
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LEDER

Kvalitet og produktivitet
Produktivitetskommisjonen la nylig frem sin første rapport. 
Kommisjonen ble utnevnt av regjeringen for et år siden og skal i 
løpet av året ferdigstille arbeidet med å kartlegge årsakene til sva-
kere produktivitetsvekst og fremme forslag til hva som kan gjøres 
for å styrke produktiviteten og vekstevnen i norsk økonomi. 

Lavere produktivitetsvekst er ikke en utfordring Norge er alene 
om. Det spesielle for Norge er at oljen ikke vil være motoren 
for videre vekst slik tilfellet har vært de siste 50 årene, noe vi 
allerede merker med fallende oljepriser. I tillegg har vi interna-
sjonale forpliktelser om tunge utslippsreduksjoner i tiden som 
kommer. Med andre ord må Norge finne andre og nye veier til 
vekst. Kommisjonen peker på en rekke områder hvor det må 
skje endringer for å stimulere produktivitetsveksten. To av disse 
er utdanning og offentlig sektor. 

Det er kjent for de fleste at det norske utdanningssystemet ikke 
gir de resultatene vi burde forventet ut ifra ressursene vi tar i 
bruk. Ferdighetsnivået blant norske elever i grunnskolen er lavt 
sammenlignet med hva tilfellet er i andre land det er naturlig å 
sammenligne oss med, og det er kun om lag 60 prosent av de 
som begynner på videregående opplæring som fullfører. Det er 
også stort frafall på universitet og høgskoler. 

Dette hemmer produktivitetsveksten og er en bekymring 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har hatt i flere år og 
som nå kommisjonen bekrefter med å påpeke endringsbehov. 
Det handler om å generelt løfte kunnskapsutviklingen og øke 
ferdighetene. I grunnskolen må lærere i større grad få holde på 
med opplæring og mindre med trøste, bære og tørke. Vi må 
øke statusen til yrkesfagene slik at ungdommene stimuleres til 
å velge utdanningsretning i tråd med deres evner og interesser. 
Samtidig må ungdommer som har interesse for studiespesialise-
ring eller realfag få nødvendig støtte for utvikling av ferdigheter. 
Vi må også utvikle høyere utdanning som stimuleres av kvalitet 
og ikke kvantitet. Da må vi gjøre ting annerledes enn vi gjør i 
dag, og det må skje endringer på alle utdanningsnivåer samtidig. 

Offentlig sektor er viktig for produktiviteten i norsk økonomi. 
Utdanningssektoren er allerede nevnt. Gode helsetjenester og 
planlegging, beslutning og utbygging av infrastruktur er andre 
viktige oppgaver. På disse områdene står Norge overfor store 
utfordringer. Debatten rundt organisering av offentlige helse-
tjenester er evigvarende. Skiftende politikk på området og gjen-
nomgående høy ressursbruk har til nå ikke gitt de resultatene 
vi er avhengig av. Kommisjonen mener det er mye å hente på 
teknologi, IKT og arbeidstidsordninger.

Kostnadsnivå og overskridelser er nøkkelord i kommisjonens 
vurderinger av offentlig sektor. Særlig anskueliggjør de dette 
ved å vise til store utbyggings- og infrastrukturprosjekter hvor 
kostnadsoverskridelser er regelen og ikke unntakene, og at de 
faktiske kostnadene ofte ikke bare er doble, men mangedoble. 
Oppsummert mener kommisjonen at mye handler om 
organisering, i tillegg til manglende sammenheng mellom de 
som vurderer og prioriterer hvilke prosjekter som er lønnsomme, 
de som beslutter finansiering og hvem som har ansvaret for 
resultatet. Med andre ord dårlig politisk styring.

Produktivitetskommisjonen har satt 
skriften på veggen. Vi kan være enig 
eller uenig i det de har valgt å frem-
heve som utfordringer, men vi er alle 
enig i at endringer må skje på mange 
områder for å stimulere produkti-
vitetsveksten som er helt avgjø-
rende for opprettholdelsen av 
høyt lønnsnivå og god velferd.

Det som er bra, og som gjør at 
Norge har et fortrinn fremfor 
andre, er vårt gode utgangs-
punkt for omstillinger. Vi har 
unikt gode statsfinanser. Vi 
har allerede stor omstillings-
evne i både offentlig og privat 
sektor. Vi har gode institusjo-
ner som har stor grad av tillit 
i befolkningen. Vi har tillit til 
hverandre og ikke minst har 
vi tradisjonelt et godt parts-
samarbeid i arbeidslivet. Alt 
dette er viktig, men kanskje viktigst 
av alt er det siste. Det må skiftende 
politiske krefter forstå og ikke sette i 
spill på en slik måte at det blir svekket. 
Det har ikke Norge råd til nå når store 
endringsprosesser må gjennomføres. De 
konkrete forslagene til endringer venter vi 
i spenning på når produktivitetskommi-
sjonen kommer med sin siste og endelige 
rapport mot slutten av året.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

Foto: Trygve Bergsland
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Norges mest kjøpte bilforsikring
Vi er de som forsikrer flest biler i Norge. Kanskje fordi vi blant annet kan gi 8 års 
reparasjonsgaranti, og veihjelp uansett årsak?

I tillegg til skikkelig gode forsikringsvilkår, får du som Parat-medlem en svært  
god pris. Derfor anbefaler vi sterkt at du sjekker hvilken pris du kan få hos oss. 

På gjensidige.no/bil kan du beregne pris og kjøpe forsikring. Du kan også ringe  
oss på 03100, så hjelper vi deg. 

YS Bilforsikring ann_ma_v3.indd   17 20.02.15   13.23



Medlemskupp på fastrentelån
Les mer på gjensidige.no/bank

Gjelder for medlemmer i YS. Priseksempel: Boliglån u/75 % med fast rente i 3 år, Eff. rente 3,19 %, 2 mill., 
bindingstid 3 år, o/25 år, Totalt: 2.891.370,-. Forutsetter lønnsinngang, bank- og kredittkort.  
Prisen er per 08.12.2014 for nye fastrentelån. Tilbudet kan endres.

3,10 % 
nominell rente

Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO


