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

2
nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

YS og Virke har bestemt seg for å ikke støtte forslaget fra LO og NHO om å utvide tiden som 

permitterte kan få dagpenger fra 30 til 52 uker. De mener dette ikke vil bidra positivt og føre 

til at mange vil gå permittert i et helt år før de likevel blir sagt opp. 

Det er lov å være uenig, men det er 
vanskelig å se at de har kommet opp med 
et alternativt forslag som kan hindre at 
flere faller ut av arbeidslivet. Noe må 
gjøres når det ved utgangen av 2015 var 
13 000 personer mellom 18 og 29 år 
som var uføretrygdet. Tallene for uføre 
under 55 år var ved utgangen av desember 
314 800, noe som utgjør 9,4 prosent av 
befolkningen i alderen 18 til 67 år.

Antallet alderspensjonister vokser også 
raskt ifølge NAV, som viser til at det ved 
utgangen av 2015 var over 200 000 flere 
mottakere av alderspensjon sammenlignet 
med i 2010. Knapt 870 000 mottok 
alderspensjon i 2015, og NAV forventer 
at antallet alderspensjonister vil passere 
900 000 i 2017 og én million i 2020.

Andre problemer er mangel på utdanning. 
Ifølge OECD har over 400 000 voksne 
her i landet svake grunnleggende 
ferdigheter, det vil si de sliter med å lese, 
skrive og regne. Regjeringen erkjenner i 

en ny stortingsmelding problemene og vil 
innføre noen nye tiltak. Noen av tiltakene 
er endring av utdanningsloven, slik at 
ungdomsretten til videregående opplæring 
går direkte over i voksenretten. De vil 
etablere en ny vei til fag- og svennebrev for 
voksne som gir mulighet til å kombinere 
opplæring med arbeid, og aldersgrensen 
for utdanning som arbeidsmarkedstiltak 
senkes fra 26 til 22 år.

Tiltakene vil kanskje hjelpe noen av dem 
som har havnet utenfor arbeidsmarkedet 
og unge som dropper ut av skolen, inn-
vandrere som mangler norskkunnskaper, 
og voksne som har svakt kunnskaps-
grunnlag, men hvor er tiltakene som kan 
komme fra aktørene i arbeidslivet?

Stormberg-sjef Steinar Olsen har foreslått 
fem års fritak fra arbeidsgiveravgift for 
arbeidstakere som har vært utenfor 
arbeidslivet i minst to år. I tillegg til at 
det offentlige bidrar med 50 prosent 
i lønnstilskudd i en toårsperiode, 

for den samme gruppen. Det tredje 
forslaget er å innføre et ungdomsfritak 
i arbeidsgiveravgiften for medarbeidere 
under 30 år. Alle forslag er sablet ned av 
LO. Hva YS mener i dette spørsmålet, 
er noe uklart.

Mens arbeidsledigheten i 2016 ifølge 
økonomiske eksperter fortsatt vil øke, 
er det kanskje på tide å bruke treparts-
samarbeidet mellom regjeringen, arbeids-
taker- og arbeidsgiverorganisasjonene 
til en felles innsats for kreative og gode 
forslag istedenfor å bruke energi på det 
motsatte.

Et inkluderende arbeidsliv

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør
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Medier i endring
Norske aviser faller i opplag 
og mister inntekter. Samtidig 
øker antallet lesere på digitale 
medier, men man 
klarer ikke helt 
å demme opp 
for tapte 
inntekter på 
papir. Side 24

Lønnsoppgjøret 2016
Forhandlingene starter med NHO 
og den konkurranseutsatte delen 
av industrien. Dette oppgjøret, kalt 
«frontfagsoppgjøret», vil være retnings-
givende og gir signaler for resten av 
lønnstakerne i Norge. Side 28
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Drømmen om én 
pensjonskonto
Tenk om du kun hadde 
én pensjonskonto 
der du samlet opp 
pengene du skal leve 
av som pensjonist, 
og som følger deg 
hele livet, helt 
uavhengig av 
hvem som er 
arbeidsgiver. 
Side 19

Delingsøkonomien 
er over oss

Endelig fast jobb 
i NAV
NAV er på de fleste steder i Norge 
delt i to, der både kommunen og 
staten har ansatte på samme kontor. 
Som vikar risikerer du å jobbe en 
dag for den ene arbeidsgiveren og 
neste dag for den andre – i samme 
kontorstol. Side 12

Delingsøkonomi kan være forlokkende eller 
skremmende alt etter hvilket perspektiv vi ser 
det fra. Nå er det Uber og Airbnb som  
kanskje truer det bestående. Side 8

Foto: Trygve Bergsland

Foto: Trygve Bergsland

Foto: Trygve Bergsland
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Lønnskutt 
Krisen i oljebransjen fører til at Aker 
Solutions innfører midlertidig lønnskutt. 
Lønnskuttet skal omfatte alle ansatte som 
jobber med vedlikehold, modifikasjoner 
og operasjoner. Ledelsen vil få lønnen 
kuttet med ti prosent, mens øvrige 
ansatte får et lønnskutt på fem prosent, 
skriver E24.

Fagforeningen skal ha gitt sin støtte til 
tiltaket, som i utgangspunktet er ment 
å gjelde i ett år. Om nødvendig skal det 
kunne forhandles om en forlengelse. 
Rundt 3600 ansatte vil rammes av 
lønnsreduksjonen. 

Cargolink legges ned 
70 personer mister jobben som 
følge av at jernbaneselskapet 
Cargolink legger ned virksomheten. 
Avgjørelsen begrunnes med 
«krevende konkurranseforhold».

Cargolink, som ble etablert i 2008, har drevet med privat godstransport på norsk 
jernbane. Avviklingen betyr stopp for selskapets tog på Sørlandsbanen, Bergensbanen, 
Raumabanen og Dovrebanen. ©NTB

SMÅSTOFF

Krangel om offshoresikkerhet 
Norge og EU har i flere år diskutert om Norge må innføre EUs sikkerhetsregler for 
olje- og gassutvinning til havs, men klarer ikke å bli enige.

EU mener at direktivet om offshore-sikkerhet må innføres i Norge på grunn av EØS-avtalen, 
men norske myndigheter mener dette ikke er relevant for Norge, da det i EØS-avtalen er avtalt 
at den norske kontinentalsokkelen ikke er en del av avtalen. Myndighetenes motstand skyldes 
trolig selskapenes frykt for ekstra byråkrati og utgifter i forbindelse med utbygging av nye felt, 
fordi EU gjennom direktivet skal godkjenne alt av beredskapsplaner på nye prosjekter. ©NTB

Over 30 000 
jobber kuttet i 
oljenæringen 
Norge har nå passert 30 000 
kunngjorte jobbkutt i olje- og 
gassbransjen, og oljeanalytiker 
Torbjørn Kjus i DNB Markets sier 
til NTB at han er sikker på at stil-
lingskuttene vil fortsette i 2016.

Statoil har måttet fjerne flest stillinger, 
med 2400–2800 fast ansatte og 2000 
innleide, mens Aker Solutions følger 
etter, med om lag 2500 fast ansatte og 
400 innleide. Kjus sier at det er krise 
i en global næring, og det blir bare 
verre og verre. 
– Det ser vi når det ikke bare er 
selskaper, men hele land som sliter. 
Aserbajdsjan har søkt om kriselån hos 
Det internasjonale valutafondet, og 
Angola og Nigeria har bedt om lån fra 
Verdensbanken, sier Kjus. 

Store kutt i 
MedieNorge
VG skal kvitte seg med 40 årsverk med 
kuttplanen som blant annet innebærer 
nedleggelse av lokalkontorer. Også andre 
aviser kutter bemanningen. I oktober i 
fjor ble det kjent at hver 
femte medarbeider i 
Bergens Tidende må 
gå. I november i fjor 
ble det kjent at Aller 
Media skal slanke 
bort 65 årsverk, 
39 av dem skal tas 
i Dagbladet.

Også Budstikka 
i Asker og Bærum 
skal kutte 15 årsverk, det 
tredje kuttet i avisen siden 2012, mens 
NRKs nyhetsdivisjon skal fjerne opp mot 
22 stillinger i perioden januar–mars. 
©NTB



2016 - 5  

Språkkrav til 
barnehageansatte 
Regjeringen vil ha lovfestet krav 
til norskkompetanse blant ansatte 
i barnehager. Forslaget vil bli lagt 
frem for Stortinget til våren, skriver 
Aftenposten. Ifølge en rapport utført 
for Utdanningsdirektoratet er det 
store forskjeller i språkkunnskapene 
blant ansatte i barnehager rundt 
om i landet. Blant annet svarer 
en av tre barnehagestyrere med 
minoritetsspråklige ansatte at 
norskkunnskapene deres er et 
problem.

Oslo, som har landets høyeste andel 
ansatte uten norsk som morsmål, 
krever at nyansatte skal bestå en 
norsktest. Det er foreløpig ikke 
klart om Kunnskapsdepartementet 
vil foreslå en slik modell, eller om 
arbeidsgiver skal få ansvaret

SMÅSTOFF

800 flere arbeidsløse i januar
I løpet av januar ble det 800 flere arbeidsløse i Norge, ifølge sesongjusterte 
tall fra Nav. Ved utgangen av januar var 93 300 registrert som helt arbeids-
løse hos Nav. Det gir en arbeidsløshet på 3,4 prosent av arbeidsstyrken, opp 
fra 3,0 prosent på samme tid i fjor.

Tilsvarende tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser 127 000 arbeidsløse, noe som 
tilsvarer 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsløsheten er størst innenfor bygg og 
anlegg og i industrien, mens det er lavest arbeidsløshet innenfor undervisning og 
akademiske yrker.

Ifølge SSB-tallene var det i 1993 flere arbeidsledige, og 
arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken var høyere enn 
i dag. I tredje kvartal 1993 var det 140 000 ledige, mens det 
høyeste tallet for 2015 var 129 000. Ledigheten i prosent av 
arbeidsstyrken var 6,8 i 1993. 

I EU var 9,1 prosent av arbeidsstyrken ledig i november, en nedgang på 0,2 prosent-
poeng fra august. Men forskjellene mellom EU-landene er store. Ledigheten var 21,4 
prosent i Spania, 11,3 i Italia, 10,1 i Frankrike og 4,5 i Tyskland. I Danmark og Sverige 
var arbeidsledigheten på henholdsvis 6 og 6,8 prosent i november. 

Krav om utvidelse av permisjonsregler 
Deler av industrien har det nå så vanskelig at både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene ber 
regjeringen om å utvide bedriftenes adgang til å permittere ansatte. Etter fjorårets lønnsoppgjør sendte 
NHO, LO og YS et felles brev til regjeringen der de tok opp bedriftenes lønnsplikt, og fikk aksept for at 
man ved permitteringer fikk redusert denne fra 20 til 10 dager, og den maksimale dagpengeperioden ble 
utvidet fra 26 til 30 uker.

En samlet bransje krever nå en utvidelse til mulighet for 52 ukers permittering, spesielt for å sikre at 
kompetanse ikke forsvinner fra næringen. Regjeringen fastholder imidlertid at dagens ordning er god 
nok. De frykter at arbeidssøkere med 52 ukers permittering vil la være å søke jobber andre steder i landet 
i påvente av utviklingen i hjemregionen – den såkalte innlåsingseffekten. ©NTB

Kommunene mener Norge har 
plass til flyktningene 
Det norske samfunnet bør ha rom for de 20 000 
flyktningene som skal bosettes i år, mener KS. Årsaken er 
at befolkningsveksten i Norge har avtatt kraftig. Norge 
har i flere år, og særlig i årene 2011 til 2013, hatt en av de 
høyeste ratene for befolkningsvekst i hele Europa, en befolkningsvekst som 
først og fremst skyldes arbeidsinnvandring.

KS’ sjeføkonom Per Richard Johansen sier til NTB at det er en nedgang på 20 000 
personer årlig i lavere befolkningsvekst enn vi har hatt de siste årene, og mener at det er 
rom for tilsvarende antall flyktninger knyttet til et samfunnsøkonomisk synspunkt.
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Verdens arbeids marked svikter kvinnene
I en verden som både er rikere og mer ulik enn noen gang, henger  
kvinnene langt etter på arbeidsmarkedet, slår FN fast i rapporten 
«Transforming Ecomomies, Realizing Rights».

Globalt ligger kvinners årsinntekter 24 prosent 
lavere enn for menn. Men ulikhetene hoper seg 
opp over tid. Med lavere sysselsetting og dårligere 
pensjon og tilgang på andre rettigheter blir 
ulikhetene mye større i løpet av et langt arbeidsliv. 
I Tyrkia kan kvinner forvente å tjene 25 prosent av 
det en mann gjør i løpet av sin karriere. I et likestilt 
land som Tyskland er livsinntekten for kvinner 49 
prosent lavere enn for menn. ©NTB

Krav om utdanning 
for å bli bonde
Skal du bli bonde i fremtiden, må 
du ha formell utdanning, foreslår et 
regjeringsoppnevnt utvalg som skal 
bidra med tiltak for bedre rekruttering 
til landbruket. Forslaget om formelt 
krav til utdanning tilsvarer VG3-nivå 
eller voksenagronom for nye bønder.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- 
og Småbrukarlag, Landbruks- og 
matdepartementet, Innovasjon 
Norge, Landbruksdirektoratet og 
utvalgsmedlemmer fra regionale 
myndigheter mener et utdanningskrav 
kan styrke både status og omdømme 
for næringen. ©NTB

SMÅSTOFF

Asylsøkere og arbeid
Flere asylsøkere raskere i jobb er målet for 
en arbeidsgruppe nedsatt av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). 
Arbeidsgruppa skal blant annet se på tiltak for å bruke tiden i mottak og 
etter bosettingsvedtak best mulig. Målet er ifølge arbeidsministeren å unngå 
arbeidslivskriminalitet og at det utvikler seg et A- og et B-lag i arbeidslivet. ©NTB

Ustabil hunderase 
i politiet
Den belgiske gjeterhundrasen mali-
nois vil ikke lenger bli utprøvd som 
tjenestehund ved Politihøgskolen, 
fordi rasen har vært involvert i flere 
uheldige episoder, hunden har blant 
annet gått til angrep på mennesker.

Fagbladet Politiforum skriver at 
Politidirektoratet skal vurdere om hun-
derasen fortsatt er egnet i tjeneste, noe 
som i praksis kan bety en halvering av 
hunde tjenestens beredskap. Ifølge Anders 
Hjerthén, tillitsvalgt for hundeførerne i 
Oslo politidistrikt, kan dette få enorme 

konsekvenser for den sivile 
redningstjenesten, men også 
for den generelle politibered-
skapen, spesielt i Oslo.
– I ytterste konsekvens får 
dette også konsekvenser for 

terrorberedskapen i Norge, 
sier Hjerthén til NRK.

NHO kutter og 
nedbemanner
På grunn av lavere inntekter skal 
NHO forsøke å kutte kostnadene 
med 25–30 millioner kroner innen 
2020. Det betyr nedbemanninger. 
NHO sentralt og regionalapparatet 
har i dag 215 ansatte.

Viseadministrerende direktør i NHO, 
Ole Erik Almlid, sier til Dagens 
Næringsliv at organisasjonen skal 
redusere kostnader med 25–30 millioner. 
På grunn av lavere inntekter fra medlems-
bedriftene risikerer organisasjonen 
å miste stadig mer av inntektene. 
Helårseffekten av inntektstapet kan 
bli på 50 millioner kroner i 2020. 
Kostnadskuttene og nedbemanningen 
gjelder ikke NHOs landsforeninger.

Snart slutt på 
postombæring
Siden begynnelsen av januar er det 
blitt klart at posten skal kutte om 
lag 450 stillinger, og i siste utgave 

av Posthornet sier 
konsernsjef Dag 
Mejdell i Posten 
at han tror det 
siste postbudet 
kan ha gått sin 
siste runde innen 
de neste 15 til 
25 årene, skriver 
Dagsavisen.

Det vil komme flere endringer i 
Posten fremover, blant annet skal A- 
og B-post endres til todagerslevering. 
Antall årsverk for postbudene har 
gått fra 10 000 i 1999 til drøyt 
6000 i dag. I år 2000 ble det solgt 
rundt 2 millioner frimerker. Siden 
den gang har aktiviteten dalt, og 
frimerkesalget er i dag halvert.

Arbeids- og 
sosialminister 
Anniken Hauglie. 
Foto: Arbeids- og 
sosialdepartementet.
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Peter Lødrup og John Asland 

Oversikt over arveretten
Når en person dør, finnes det en rekke regler 
om hva som skal skje med avdødes eiendeler og 
forpliktelser. Oversikt over arveretten behandler 
i stor grad alle aktuelle spørsmål innenfor 
arveretten og gir en innføring i reglene som 
kommer til anvendelse ved en persons død. 
Boken inneholder også eksempler på hvordan 
man skriver et testament.

Boken skal egne seg som et første hjelpemiddel for alle som trenger en 
oversikt over arveretten. 
Forlag: Cappelen Damm 

Ole Andre Gjerde 

Taler & retorikk 
Håndbok i taleskriving
Boken forsøker å vise hvordan du skriver en 
tale som overbeviser tilhørerne dine, påvirker 
holdninger og handlinger eller selger ideer og 
produkter.

Den viser hvordan du selv skriver slike taler, og boken følger utviklingen 
i en tale fra start til mål, og er illustrert med eksempler.
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag 

Aage Rognsaa

Kunsten å skrive godt
Hovedbudskapet i boken er enkelt: Skriv slik 
at leserne dine lett oppfatter innholdet. Dette 
er ment som en håndbok for deg som skriver 
på jobben, og gir praktiske råd om hvordan du 
skriver en tekst som er rask å lese, lett å forstå og 
lett å huske.

Å skrive klart, saklig og leservennlig er nødvendig om du vil nå frem 
med budskapet ditt, enten du skriver brev, e-poster, rapporter, notater, 
utredninger eller vedtak. Er du saksbehandler, helse- og sosialarbeider, 
jurist, ingeniør, økonom, informasjonsmedarbeider eller politiker, er det 
avgjørende at det du skriver, blir forstått. 
Forlag: Universitetsforlaget 

SMÅSTOFF

Null oppgjør i år
Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen kommer 
med en kraftig advarsel i forkant av vårens 
lønnsoppgjør: I år handler alt om null, null 
og atter null. Noe annet enn et svært moderat 
oppgjør vil ifølge Lier-Hansen føre til at enda 
flere blir arbeidsledige, og til at enda flere havner i 
Nav-systemet. 

Han mener lønnsoppgjøret må være så moderat 
at vi må tilbake til 1930-årene for å finne noe 
tilsvarende. Samtidig mener Lier-Hansen at 
nulloppgjør sentralt ikke vil bety at lønns-
mottakerne ikke får lønnsvekst i 2016, og viser til 
lokale oppgjør og overheng fra i fjor. ©NTB

Nye regler for dagpenger
Dagens regelverk gjør at det som hovedregel 
ikke er mulig å ta en utdanning og samtidig 
få dagpenger. Dette vil arbeids- og sosial-
ministeren endre slik at flere kan studere 
samtidig som de mottar stønad fra Nav.

Forslaget inneholder tre konkrete endringer; to 
forskriftsendringer og ett lovforslag: Vilkårene 
for hva som kan regnes som opplæring tilpasset 
fullt arbeid, skal justeres slik at utdanning/
studiesamlinger minst seks dager per semester blir 
tillatt. Muligheten for å fortsette utdanning som 
er påbegynt før ledigheten/permitteringen, skal 
utvides, og adgangen til å motta dagpenger under 
etablering av egen virksomhet utvides fra dagens 
ni til tolv måneder.  ©NTB

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Norsk 
Industri.
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AKTUELT

Parat-advokat Thore 
Eithun Helland.  
Foto: Trygve Bergsland.
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Hvordan håndtere 
delingsøkonomien
Delingsøkonomi kan være forlokkende eller skremmende alt etter hvilket perspektiv 

vi ser det fra. Samtidig er ikke dette noe nytt fenomen, på 60-tallet startet man med 

«timeshare», mens nå er det Uber og Airbnb som er populært.

Av: Trygve Bergsland

Caribbean International Corporation var 
det første store timeshare-selskapet som 
etablerte seg i USA. Forretningsideen var 
å leie ut enkle leiligheter på populære 
destinasjoner for én uke til hver kjøper. 
På 70-tallet kunne en slik uke koste over 
30 000 kroner, og når man har 52 uker å 
selge, blir fortjenesten høy.

Nordmenn deler gjerne
I dag er det den teknologiske utviklingen 
som gjør at mange selskaper kan utvikle 
lignende løsninger, men som kan spres 
på et betydelig større antall personer og 
omfatte langt flere tjenester og produkter.

Undersøkelser utført av Statens institutt 
for forbruksforskning viser at én av tre 
nordmenn har delt kunnskap gjennom 
kunnskapssider som Wikipedia, delt 
innhold i blogger og hjemmesider, 
og drevet med fildeling. Samtidig har 
i overkant av halvparten av oss delt 
erfaringer om for eksempel reiser på 
nettsteder som Tripadvisor, og vi har delt 
produkt erfaringer på nett. Mange har 

hørt om delingstjenester som Airbnb, 
Couchsurfing, Uber og Nabobil.

Forretningsmodellen går ut på at privat-
personer selger tjenester eller leier ut eien-
deler ved hjelp av et formidlingsselskap på 
internett. 
– Partene i modellen utnytter at nettsider 
og mobilapplikasjoner gjør det lettere å 
finne hverandre, og slik reduseres kostna-
dene. Bruker du ikke et rom i huset, kan 
du leie det ut som et hotellrom. I stedet 
for å la bilen stå, kan du tilby å leie den 
ut eller transportere varer og personer 
som har et behov i øyeblikket, sier Thore 
Eithun Helland som er advokat i Parat.

Han beskriver ulike selskaper som styrer 
denne delingen av tjenester og produkter 
gjennom tilrettelagte nettsider og 
applikasjoner som stort sett er gratis. 
– Tilbydere og de som etterspør varene 
og tjenestene, får disse dataverktøyene til 
rådighet på PC, nettbrett og mobil. Her 
får man god oversikt, og tjenestene kan 
evalueres, noe som skaper trygghet og 

tillit til sikkerhet og kvalitet, sier Eithun 
Helland.

Lover og regler utfordres
Utfordringen er ifølge Parat-advokaten 
at det norske lovverket ikke er tilpasset 
den nye økonomien, noe som fører til at 
de involverte ofte opererer i en juridisk 
gråsone. 
– Vanskelige spørsmål kan oppstå, 
både om myndighetene mener dette 
er næringsvirksomhet, og om hvordan 
aktiviteten skal skattlegges.

Skatteekspert og professor ved Norges 
Handelshøyskole, Guttorm Schjeldrup, 
har uttalt til Klassekampen at delings-
økonomien kan føre til økt omfang av 
svart arbeid.
– Er du arbeidstaker, vil arbeidsgiver 
rapportere din inntekt. Med småjobber 
stiller dette seg annerledes både fordi 
man skal selvrapportere, og fordi grensa 
for skatteplikt er skjønnsbasert. Det er 
vanskelig å se hvordan man skal få regulert 
dette fullgodt, sier Schjeldrup til avisen.
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Hotellkongen Petter Stordalen er en 
annen som frykter delingsøkonomien og 
mulighetene dette gir for svart arbeid. 
– Det kommer en liten tsunami av 
selskaper innenfor delingsøkonomien. 
Mange tenker i dag at dette gjelder hotell, 
reiseliv og taxi, men utviklingen vil få 
konsekvenser for en rekke sektorer, sier 
Stordalen til VG.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund har 
også kastet seg inn i debatten og mener 
alle selskaper må møte et minimum av 
standarder, inkludert betaling av skatt. 
Samtidig sier hun til Dagens Næringsliv 
at hun vil være forsiktig med å regulere 
for tidlig, av frykt for å kvele en 
fremvoksende økonomi.

Ifølge Klassekampen håper Finn.no å 
formidle småjobber for sju milliarder 
kroner på nett i løpet av kort tid, men 
selskapets direktør Sondre Gravir er en 
av mange som etterlyser bedre tilpassede 
skatteregler.

Skattereglene
Parat-advokaten opplever at mange er 
usikre på skattereglene, men sier mange av 
skattespørsmålene allerede er lovregulert. 
– Hovedregelen etter skatteloven er at 
alle leieinntekter fra egen bolig er skatte-
pliktig. Men det er gjort visse unntak 
for boligutleie. Dersom du bruker minst 
halvparten av boligen til eget bruk, betaler 
du ikke skatt. Her skal det gjøres en 
beregning etter utleieverdien, ikke etter 

areal. Gir det arealet du leier ut, høyere 
utleiepris enn det arealet du selv benytter, 
må du betale skatt av leieinntektene, ellers 
ikke, sier Eithun Helland.

Han sier at alle kan leie ut egen bolig for 
inntil 20 000 kroner i året uten å betale 
skatt av leieinntektene. 
– Dette gjelder selv om du leier ut hele 
boligen. Det vil si at du kan leie ut din 
egen leilighet noen uker om sommeren 
mens du selv er på ferie, så lenge du ikke 
tar for mye i leie, sier Eithun Helland. 

Han sier at alle som leier ut en fritids-
eiendom (hytte), kan trekke fra 15 prosent 
av inntektene til vedlikehold og må skatte 
av alle inntekter over 10 000 kroner.
– Systematisk utleie av eiendom eller tje-
nester over tid kan bli regnet som nærings-
virksomhet og vil bli skattet deretter. 
Skatteetaten vil i slike tilfeller gjøre konk -
rete vurderinger, sier Eithun Helland.

En bil regnes ifølge Eithun Helland 
som løsøre, der man som hovedregel er 
skattepliktig. 
– I praksis regnes ikke skatt av slike 
inntekter dersom bileieren selv bruker 
bilen privat og utleieinntektene er på 
under 10 000 kroner i året. Inntekter 
under dette beløpet er skattefri, mens 
inntekter over 10 000 kroner skal det 
skattes av, sier han. 

Eithun Helland sier at inntekter fra 
småjobber er fritatt for opplysningsplikt 

og skattefri for arbeidstakeren dersom 
arbeider skjer i tilknytning til hjemmet 
eller fritidseiendommen, slik som for 
eksempel renhold, hagestell, snømåking, 
eller arbeid på bygning, hage, kjøretøy 
eller løsøre. 
– Skattereglene er at slikt arbeid er fritatt 
for skatt forutsatt at samlet beløp gjen-
nom et år ikke overstiger 6000 kroner, og 
at den som betaler for arbeidet, er en pri-
vatperson. For arbeidsoppdrag som ikke 
er i tilknytning til hjemmet eller fritidsei-
endommen, er grensen for det skattefrie 
beløpet så lavt som 1000 kroner, sier han.

Liten bekymring hos myndighetene
Skattedirektør Hans Christian Holte sier 
til NTB at aktørene i delingsøkonomien 
ønsker å være stuerene og er positivt inn-
stilt til å samarbeide med myndighetene.
Han sier at skatteetaten nærmer seg en 
avtale med Uber som kan sette standarden 
for skattlegging og bedre regulering av 
delingsøkonomien. – Dette er viktig, og 
vi tror det vil kunne redusere muligheten 
for svart økonomi, sier han.

Uber-sjef Carl Edvard Endresen bekrefter 
at en avtale er på vei.
– Vi ønsker å bidra til at skatt kommer 
inn på riktig måte fra partnersjåførene. De 
har fått det til gjennom digitale løsninger 
i Estland, og så langt fremme Norge er 
teknologisk, skal vi løse dette. Det gjelder 
at myndighetene er fremoverlente og 
digitale, sier Endresen til VG.

Finansminister Siv Jensen og skatte-
direktør Holte har ifølge VG gjennom-
ført møte med selskapene Uber, Airbnb 
og andre som opererer i den voksende 
delingsøkonomien i Norge for å diskutere 
tiltak og muligheter for å regulere den.

Ifølge Aftenposten ønsker Holte seg en 
skatteapp-knapp som gjør det enklere 
for Uber-sjåfører og andre aktører 
i delingsøkonomien å rapportere 
inn skattemessig informasjon med 
mobiltelefonen til myndighetene.

Kilder: NTB, VG, Aftenposten, DN, 
Klassekampen og SIFO.

AKTUELT
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Nordmenn flest er positive 
til delingsøkonomien
Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) har spurt det nor-

ske folk om hva de mener om delingsøkonomien, og 68 pro-

sent av de spurte tror den vil være økonomisk lønnsom for 

forbrukerne. 

67 prosent mener den vil gi ressurs-
besparelser og et bedre miljø, mens 
54 prosent tror tilliten og den sosiale 
omgangen mellom fremmede vil 
øke. SIFOs undersøkelse viser at én 
av tre mener forbrukere kan få mer 
makt gjennom delingsøkonomien, 
mens halvparten av oss tror at denne 
utviklingen vil endre fundamentalt 
hvordan vi som forbrukere vil forholde 
oss til kjøp og salg i tiden fremover.

87 prosent av dem som bruker 
internett til å gi, få, kjøpe og selge 
brukte gjenstander, svarer at de bruker 
nettstedet Finn.no. Omtrent halvparten 
så mange bruker Facebook til samme 
formål. Menn bruker nettstedene 
Ebay og Amazon i større grad enn 
kvinner, men kvinner bruker i langt 
større grad Facebook til å gi, få, kjøpe 
og selge ting. Kvinner er altså i langt 
større grad enn menn komfortable 

med å gjøre ulike transaksjoner av 
brukte ting gjennom sosiale medier. 
Menn velger på den andre side å bruke 
nettsider som i større grad er tilrettelagt 
nettopp for slike transaksjoner, og 
gjerne kjennetegnes ved at tredjepart 
er avgjørende i formidling mellom to 
ukjente forbrukere.

Delingsundersøkelsen fra SIFO viser 
at 45 prosent av befolkningen hadde 
hørt om delingsøkonomi før jul – og 
langt flere eldre enn unge, og flere 
menn enn kvinner. Tar vi for oss de 
konkrete delingstjenestene Airbnb, 

Couchsurfing og Uber, er trenden for 
alder motsatt. Disse tjenestene er altså 
mest kjent blant unge. For tjenesten 
Nabobil er tendensen at de eldre kjen-
ner best til den.

SIFOs tall viser at 20 prosent av de 
spurte er enige i en påstand om at 
internasjonale teknologiselskaper vil bli 
mektigere og få mer kontroll gjennom 
delingsøkonomien, og at dobbelt 
så mange mener dette vil utfordre 
forbrukernes personvern. Én av tre tror 
at delingsøkonomien på sikt vil kunne 
true tradisjonelle næringer, gi grunnlag 
for et løsarbeidersamfunn og bidra til 
å endre markeder på en grunnleggende 
måte. En noe større andel tror at 
myndighetenes reguleringsmuligheter 
blir utfordret. 

Kilde: sifo.no

Regjeringen vil nedsette et delingsøkonomiutvalg
Finansdepartementet vil nedsette et delingsøkonomiutvalg, men har ennå ikke bestemt seg for utvalgets 
sammensetning og mandat. Utvalget skal ifølge Dagens Næringsliv gi politikerne råd og innstillinger om 
delingsøkonomien.

Det er flere problemstillinger rundt tjenestene. For det første har ikke politikerne bestemt seg om Uber er lovlig eller ikke. 
Frem til tidlig i februar er inntil 24 av Ubers «partnersjåfører» blitt avskiltet av politiet i Oslo. For det andre er det ubesvarte 
spørsmål knyttet til hvordan personer som tilbyr tjenester i delingsøkonomien, skal betale skatt. Utvalget vil sannsynligvis 
også se nærmere på hvordan rettighetene til arbeidstakerne kan ivaretas.

 Delingsundersøkelsen fra SIFO viser 
at 45 prosent av befolkningen hadde hørt om 
delingsøkonomi før jul – og langt flere eldre 
enn unge, og flere menn enn kvinner.
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Én kontorstol med 
to arbeidsgivere
Stat og kommune er begge arbeidsgivere på NAV-kontorene, gjerne under en felles ledelse. 

Advokat i Parat, Lene Liknes Hansen, sier ordningen åpner for å utnytte vikarer som benyttes 

vekselsvis mellom to arbeidsgivere i årevis uten å få fast ansettelse.

Av: Trygve Bergsland

Shahnaz Bhagat har jobbet for både den 
statlige og den kommunale delen av NAV 
i seks år. Gjennom disse årene har hun 
hatt 25 vikariater fordelt mellom de to 
arbeidsgiverne, men uten å få tilbud om 
fast jobb. 

Seier for Bhagat 
På vegne av Bhagat stevnet Parat-
advokatene Lene Liknes Hansen og 
Christen Horn Johannessen staten og 
Oslo kommune med krav om fast jobb.
– Bhagat hadde samlet vært ansatt på 
NAV Alna- og NAV Bjerke-kontorene 
i Oslo i mer enn fire år. Selv om det 
er to arbeidsgivere, mener vi disse 
må anses som én ut ifra de konkrete 
omstendighetene og det faktum at 
hun har utført tilnærmet de samme 
arbeidsoppgavene gjennom alle disse 
årene, sier Liknes Hansen.

Rett i forkant av at saken skulle opp for 
retten, har kommunen tilbudt Bhagat et 
forlik som innebærer fast jobb, noe hun 
har akseptert. Leder i Parat, Hans-Erik 
Skjæggerud, sier dette var en prinsipiell 
sak og en type sak som Parat gjerne vil 
prøve i rettssystemet.
– Vi er glad for at vårt engasjement løste 
saken for Bhagat, og kommer lignende 
saker opp på ny, vil vi bruke nødvendige 
ressurser på å føre disse for retten. NAV 
må få lov til å organisere seg slik de 
ønsker, men de kan ikke kaste ball med 
enkeltindivider på denne måten, sier 
Skjæggerud.

Gode kolleger på NAV Alna
Bhagat er svært glad for avgjørelsen og 
gleder seg til å begynne i fast jobb med 
gode kolleger på NAV Alna fra 1. april.
– Jeg var medlem av Fagforbundet og 

Norsk Tjenestemannslag (NTL), men de 
ville ikke hjelpe meg. Etter å ha snakket 
med fylkestillitsvalgt for Parat NAV i 
Oslo, Johan Valfrid Fors, meldte jeg meg 
inn i Parat og fikk med en gang hjelp av 
advokat, sier Bhagat.

Hun er også takknemlig for støtten hun 
har fått fra kollegene på NAV Alna.
– Selv etter at jeg fikk beskjed om at jeg 
ikke kunne fortsette i jobben, fikk jeg 
invitasjon til julebord fra kolleger og lokal 
ledelse, sier Bhagat til Parat-bladet.

Misbruk av vikarer
Parat-advokatene sier saken er interessant 
og mener organiseringen av NAV-
kontorene må ses på som et sammensatt 
arbeidsgiveransvar, uavhengig av om man 
har vært ansatt i Oslo kommune eller i 
Arbeids- og velferdsetaten (staten).

FAST ARBEID
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– Vi mener de har et felles 
arbeidsgiveransvar som kommer inn 
under reglene om fast ansettelse etter 
fire års sammenhengende arbeid. Der 
flere arbeidsgivere rent faktisk har 
utøvd arbeidsgiverfunksjoner overfor en 
ansatt, vil begge ha arbeidsgiveransvar 
overfor den ansatte, noe Bhagat hadde i 
denne saken, selv om det var delt på 25 
vikariater, sier Liknes Hansen. 

Hun sier Parat i denne saken mener NAVs 
vikarbruk representerer et misbruk av 
midlertidige ansettelser, der arbeidsgiver 
først og fremst har sikret seg mest mulig 
fleksibilitet på bekostning av Bhagats 
behov for forutsigbarhet i arbeidslivet. 
– Etter vår mening strider denne måten 
å organisere arbeidstakere på mot 
hovedregelen om at arbeidstakere skal 
ansettes fast. I tillegg strider det mot 
formålet bak reglene om midlertidige 
ansettelser, sier Parat-advokaten.

Liknes Hansen sier Bhagats arbeidskraft 
ble benyttet der det var behov, og hun 
arbeidet med oppgaver både innen statlig 
og kommunal del av NAV, uavhengig av 
hvem som i øyeblikket hadde det formelle 
arbeidsgiveransvaret. 
– Når NAV i tillegg har den samme 
daglige ledelsen i både statlig og 
kommunal virksomhet, er det 
problematisk om en ansatt faller mellom 
to regelsett og mister sentrale rettigheter. 
I denne saken benytter kommunen 
reglene i arbeidsmiljøloven, mens staten 
benytter tjenestemannsloven, sier hun.

Regjeringsadvokaten og 
kommuneadvokaten er uenig
Regjeringsadvokaten, representert ved 
advokat Stein-Erik Jahr Dahl, mener det i 
denne saken ikke foreligger grunnlag for å 
kreve fast ansettelse på grunn av dobbelt, 
eller sammensatt arbeidsgiveransvar.
– Det er heller ikke rettslig adgang til å 
legge sammen tiden man er ansatt i den 
statlige og kommunale delen av NAV, 
hevder Jahr Dahl i sitt prosesskriv.

Han skriver videre at det ved NAV-
kontorene i de fleste kommuner er enten 

en statlig eller en kommunal leder som 
på bakgrunn av fullmakter fra statlig eller 
kommunal eier rapporterer til de to ulike 
arbeidsgiverne.
– Det er ulike arbeidsavtaler for henholds-
vis de statlige og de kommunalt ansatte. 
Det er også ulike arbeids betingelser som 
gjelder beroende på om en er statlig 
eller kommunal ansatt, i tillegg til at det 
er ulike lover som gjelder avhengig av 
om en er statlig ansatt og er dekket av 
tjenestemannsloven, eller kommunalt 
ansatt og dekket av arbeidsmiljølovens 
bestemmelser, skriver regjeringsadvokaten.

Han peker videre på at samordningen av 
arbeidsoppgaver slik det praktiseres ved 
NAV Alna, verken berører eierskapet til 
NAV-kontoret eller styringslinjene og det 
etablerte fullmaktsystemet. 
– Det er fremdeles to eiere (stat og 
kommune), og det er to atskilte 
styringslinjer som møtes i det lokale 
partnerskapet som styrer kontoret. Det 
er også en klar ansvarsdeling mellom 
staten og kommunens forvaltning, 
selv om det er adgang til delegasjon av 

myndighetsoppgaver mellom stat og 
kommune. Det er også slik at den felles 
lederen må følge instrukser, overholde 
budsjetter og rapportere til henholdsvis 
statsetaten og kommunale myndigheter 
uavhengig av hvem som konkret utfører 
de ulike oppgavene og tjenestene, skriver 
Jahr Dahl i sitt prosesskriv.

Realiteten i saken
Parat skriver i sitt prosesskriv at de er enig 
i utgangspunktet om at stat og kommune 
er to
selvstendige og forskjellige arbeidsgivere.
– Det sentrale for oss er realitetene i 
ansettelsesforholdet til Bhagat som 
viser en sammenblanding av arbeids-
giveransvaret. Arbeidsmiljøloven er ment 
å skape stabile, forutsigbare og trygge 
arbeidsforhold, noe som i denne saken 
ikke er oppfylt. Det er også et paradoks at 
dette skjer i NAV-systemet som skal bidra 
til at flere sysselsettes i et velfungerende 
arbeidsmarked og med færre på stønad, 
sier Christen Horn Johannessen.

En blid gjeng som løste NAV-saken før den kom opp for retten. Fra venstre: fylkestillitsvalgt for Parat 
NAV i Oslo, Johan Valfrid Fors, Parat-advokatene Lene Liknes Hansen og Christen Horn Johannessen, 
med Shahnaz Bhagat som nå starter i fast jobb, i front. Foto: Trygve Bergsland. 
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Politisk press stanset 
nedleggelser av tingretter
Regjeringspartiene, sammen med KrF og Venstre, har gitt Domstoladministrasjonen beskjed om å 

stoppe nedleggelser og sammenslåinger av tingretter. Nestleder i Parat, Vegard Einan, er glad for at 

de tillitsvalgte har blitt hørt, og takker justiskomiteen.

Av: Trygve Bergsland

Etter et betydelig press og lokalt engasje-
ment lykkes Parat-tillitsvalgte å stanse ned-
leggelser av en rekke tingretter i desember. 
Det var justispolitikere fra Høyre, FrP og 
KrF, med støtte fra Venstre (i justiskomi-
teen er dette også støttet av Ap og Sp, red.
anm.) som ble enige om å stanse prosessen 
med strukturendringene i tingrettene.

Sammenhenger og dialog
Selv om prosessen midlertidig er stoppet, 
vil arbeidet med å slå sammen og legge 
ned enkelte tingretter fortsette i 2016, 
men forutsetter bedre dialog med ansatte 
og andre berørte.

Einan sier det er viktig med en prinsipiell 
tilnærming til strukturendringer i 
offentlig sektor.
– Domstolene og rettsstaten er avhengig 

av at befolkningen har tiltro til at prosesser 
og beslutninger også internt i domstolene 
er gode og velbegrunnet, sier han.

Einan sier at Parat har jobbet tett opp 
mot stortings- og lokalpolitikere for å få 
prosessen inn på riktig spor.
– Vi har tidvis stått alene i denne saken, 
men har hele tiden ment at det har vært 
kritikkverdig å gjennomføre dramatiske 
endringer i domstolene uten å se landet 
under ett og i sammenheng med andre 
reformer og endringer, sier han.

Videre sammenslåinger forutsetter 
lokal enighet
Sammen med de tillitsvalgte i domstolene 
mener Einan at prosessene i domstolene 
har vært dårlig begrunnet og manglet 
nødvendige konsekvensutredninger.

– Selv om prosessen nå er stanset, må vi 
regne med at den blir tatt opp igjen, men 
da med en mye bredere involvering fra 
dem som blir berørt. En slik utredning 
må baseres på forankring hos ansatte, 
lokale myndigheter, næringsliv og ikke 
minst politikere. Det er nå naturlig at 
vi tar et initiativ for å samarbeide med 
domstoladministrasjonen om fremtidens 
domstoler, slik at hele domstolsystemet 
kan moderniseres og tilpasses en ny tid, 
sier Einan.

I et tildelingsbrev til Domstoladminist-
rasjonen før jul skriver Justis- og bered-
skapsdepartementet at regjeringen ønsker 
større tingretter, basert på samfunnets 
krav og faglige utfordringer. De vil fort-
sette arbeidet med nedleggelse og sam-
menslåing av Nordhordland tingrett og 

FAGFORENINGSPOLITIKK

Parat-tillitsvalgt i domstolene, Nina Anderson og nestleder i Parat, Vegard Einan, under 
informasjonsmøte i Oslo tingrett. Foto: Trygve Bergsland.

Direktør i Domstoladministrasjon, Sven Marius 
Urke. Foto: Trygve Bergsland.
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Bergen tingrett, samt Eiker, Modum og 
Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett 
med videreføring av kontor steder både 
i Hokksund og på Kongsberg, men at 
videre sammen slåinger forutsetter lokal 
enighet. Domstol administrasjonen får 
ansvar for å gjennomføre sammenslå-
ingene i 2016. Dette er også i samsvar 
med innstillingen fra justiskomiteen om 
bevilgninger på statsbudsjettet for 2016.

Flertallet i justiskomiteen skriver at de 
har merket seg presset fra Parat og LO, 
men viser til Domstoladministrasjonens 
uavhengige rolle og fagansvar for videre 
utvikling av struktur i domstolene. 
Justiskomiteen har likevel ingen inten-
sjon om å gjennomføre flere sammenslå-
inger nå og peker blant annet på at det 
kommer en påtalereform som vil kunne 
få betydning for domstolstrukturen.

Flertallet i justiskomiteen peker videre 
på at hensyn til rettssikkerhet, fagmiljø 
og rekruttering er vesentlige faktorer 
som kan påvirke fremtidens tingretts-
struktur. Dersom man lokalt ønsker 
endringer i strukturen, må det ifølge 
justiskomiteen gjennomføres en prosess 
der det er gode diskusjoner og prosesser 
lokalt knyttet til sammenslåinger. 
– I dette arbeidet er det viktig å sikre at 
både kommunene og ansatte i domstol-
ene involveres på en god måte. Dersom 
man etter en slik prosess oppnår lokal 
enighet, har flertallet ingen motforestil-
linger mot en sammenslåing, skriver de i 
innstillingen.

Tingretter som kan bli nedlagt 
eller slått sammen
Domstoladministrasjonens (DA) styre har ifølge Agder og Flekkefjord tidende gitt 
administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med forslag til sammenslåinger av dom-
stoler. Forslaget skal senere i 2016 sendes Justisdepartementet for politisk behandling. 
Overfor Parat-bladet avviser imidlertid direktør for Domstoladministrasjonen, Sven 
Marius Urke, at det foreligger slike planer.
– Vi mener fortsatt det er riktig å effektivisere tingrettene slik vi tidligere har foreslått, 
men vil ikke ta noe nytt initiativ til dette i dagens politiske situasjon. Kommer det 
imidlertid innspill fra de lokale tingrettene, og det er lokal enighet, vil enkeltsaker 
kunne behandles på nytt, sier Urke.

De rettskretser som Domstoladministrasjonen har arbeidet med er følgende domstoler:
• Alstadhaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett
• Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett
• Sunnmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett
• Fjordane tingrett og Sogn tingrett
•  Bergen tingrett, Nordhordland tingrett, Sunnhordland tingrett, Hardanger tingrett 

og Haugaland tingrett
•  Lister tingrett og Kristiansand tingrett
•  Tønsberg tingrett, Nordre Vestfold tingrett, Sandefjord tingrett og Larvik tingrett
•  Fredrikstad tingrett, Sarpsborg tingrett, Heggen og Frøland tingrett, Moss tingrett 

og Halden tingrett
• Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett
• Valdres tingrett og Gjøvik tingrett
• Hallingdal tingrett og Ringerike tingrett
•  Nord-Gudbrandsdal jordskifterett og Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett
• Glåmdal jordskifterett og Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett

Tidligere i 2015 er disse tingrettene foreslått nedlagt eller slått sammen:
• Nordhordland tingrett og Bergen tingrett
• Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett
• Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett
• Jæren tingrett og Dalane tingrett
• Nedre Telemark tingrett og Aust-Telemark tingrett

Modernisering og digitalisering av domstolene
Justiskomiteen på Stortinget ønsker å modernisere domstolene og viser til at eksempelvis lyd- og/
eller bildeopptak kan bidra til å sikre bevis i eventuelle gjenopptakelsessaker og bidra til å sikre at 
domstolenes tillit i befolkningen forblir på et høyt nivå. De mener også at lyd- og bildeopptak av 
forklaringer kan bidra til å gjøre en eventuell ankesak mindre belastende for kriminalitetsofre 
dersom opptakene helt eller delvis kan benyttes fremfor en tradisjonell rettsforklaring.

Det er videre igangsatt arbeid med digitalisering av straffesakskjeden, noe som skal gi store 
effektiviseringsgevinster. Som eksempel vises det til at flere store hovedforhandlinger de siste årene har blitt gjennomført ved 
at alle dokumentene finnes digitalt, noe som har redusert gjennomføringstiden. Stortinget ber på denne måten regjeringen 
intensivere arbeidet med å digitalisere straffesakskjeden og øke antall rettsmøter med digitale dokumenter.
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Arbeidstids 
utvalgets
rapport og konklusjoner
For å gjennomgå og vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene nedsatte regjeringen i 2014 

Arbeidstidsutvalget. Sentrale forutsetninger for gjennomgangen var behovet for å mobilisere mer 

arbeidskraft og øke fleksibilitet for både arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Av: Vetle W. Rasmussen, advokat i Parat.

Rapporten konkluderer med at den gjen-
nomsnittlige ukentlige arbeidstiden per 
arbeidstaker er lav i Norge sammenlignet 
med de fleste andre europeiske land. Vi 
har høy yrkesdeltakelse blant begge kjønn, 
men for mange jobber deltid.

Vi må øke verdiskapingen
Norge, som mange andre europeiske 
land, står overfor store demografiske 
utfordringer. I tiden fremover vil det 
stadig bli færre yrkesaktive som står for 
verdi skapingen i samfunnet. Det tar lang 
tid før unge begynner i arbeidslivet, og 
det blir flere pensjonister. I tillegg faller 
mange ut av arbeidslivet. Skal vi opprett-
holde dagens velferdsnivå, må noe gjøres, 
og utvalget har kommet med forslag til 
tiltak og endringer. Disse endringene vil 

påvirke vår hverdag og utfordrer dagens 
lover og regler som verner og ivaretar 
arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Delvis uavhengig stilling
I dagens regelverk er arbeidstakere i 
ledende og særlig uavhengige stillinger 
unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Selv 
om rammene for å falle inn under kate-
gorien er forholdsvis klare, fremstår loven 
likevel som skjønnspreget, og vi erfarer at 
mange arbeidsgivere benytter disse unntak-
ene i stor utstrekning der vilkårene åpen-
bart ikke er til stede. Bakgrunnen kan være 
ønske om å unngå overtidsbetaling eller at 
arbeidstakere ønsker mer fleksibilitet. 

Utvalget erkjenner misbruk av dagens 
«særlig uavhengig stilling» og foreslår 

at det opprettes en ny kategori (delvis 
uavhengig stilling) i tillegg til den man 
allerede har.

For denne kategorien vil det også være 
et krav om at den ansatte kan bestemme 
når, hvor og hvordan arbeidet skal 
utføres. Det fremstår noe utydelig hvilke 
faktiske ulikheter det vil være i kravene 
til særlig og delvis uavhengig stilling, 
selv om det etableres en øvre ramme for 
gjennomsnittlig arbeidstid og minimum 
hvile mellom arbeidsøktene.

Kveldsarbeid
Utvalget foreslår å endre reglene for 
nattarbeid, slik at arbeid mellom 
klokken 21:00 og 23:00 ikke krever 
særskilt grunnlag. Dette for å sikre 

ARBEIDSMILJØLOVEN
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at arbeidstakere 
lovlig kan arbeide 
hjemme på kvelden. 
Forutsetningen skal 
være at dette skjer på 
arbeidstakers initiativ, 
basert på ønsker og 
behov. Forslaget kan være 
fornuftig og sikre at ansatte 
med fleksitidsordning også 
vil kunne jobbe hjemme 
på kvelden.

Skift og turnus
Ettersom de 
fleste skift- og 
turnusordninger 
forutsetter en 
gjennomsnitts-
beregning av 
arbeidstiden, 
er det i dag 
behov for at 
slike avtaler 
avklares 
med de 

tillitsvalgte, på samme måte 
som tillitsvalgte skal god-
kjenne avtaler om å utvide 
den daglige arbeidstiden, 
eller redusere hviletiden 
mellom arbeidsøktene. 

Arbeidsgivere, spesielt 
innen helsesektoren, hevder 

at det er vanskelig å etablere 
gode skift- og turnusordnin-

ger på grunn av arbeids-
takernes ønske 

om å begrense 
helgearbeid. 

Utvalget 
foreslår at 
det gjøres 
endringer 
i loven, 
slik at til-
litsvalgte 
ikke len-
ger skal 
kunne 
motsette 

seg slike skift- og turnusordninger. 
Den foreslåtte endringen får dermed 
konsekvenser for de ansattes reelle med-
bestemmelse ved fastsettelsen av egen 
arbeidstid, noe som er uheldig. Skift- og 
turnus arbeid medfører økt helserisiko, 
økt fare for feilvurderinger, ulykker og 
skader. Det er derfor svært viktig at de 
som  faktisk  kjenner belastningen på 
kroppen, beslutter hvorvidt slikt arbeid 
er forsvarlig, og har stor innflytelse på 
hvordan det skal gjennomføres med minst 
mulig belastning. 

Videre arbeid med saken
Utvalgets rapport og innstilling er sendt 
på høring, med frist 1. juli. Parat vil svare 
på høringen, i tillegg vil utfordringer 
knyttet til foreslåtte endringer bli nær-
mere belyst gjennom artikler i fremtidige 
utgaver av Parat-bladet. Parats advokater 
vil se nærmere på utfordringer knyttet 
til gjennomsnittsberegning, hvordan 
et regelverk om delvis uavhengig stil-
ling kan se ut, og mulige svakheter i en 
fleksitidsordning.
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 Rapporten konkluderer med at den 
gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden per 
arbeidstaker er lav i Norge sammenlignet 
med de fleste andre europeiske land.

Parat-advokat Vetle W. Rasmussen. Foto: Trygve Bergsland.
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Frykt for dramatiske lovendringer
Nestleder i Parat, Vegard Einan, mener at Arbeidstidsutvalgets forslag vil føre til dramatiske endringer 

av arbeidsmiljølovens funksjon, samtidig som forslaget også vil gripe inn i tre-parts samarbeidet – selv 

om utvalget mener noe annet. 

Av: Trygve Bergsland

Arbeidstidsutvalget sier at de anerkjenner 
arbeidsmiljøloven som vernelov, og at 
de ikke vil innføre endringer som kan gi 
utilsiktede konsekvenser.
– Vi er imidlertid bekymret og tror 
ikke at utvalget har sett at summen av 
de relativt beskjedne forslagene som er 
fremmet, vil føre til dramatiske endring-
 er. Konsekvensen er at arbeidsgivers 
styrings rett over arbeidstakernes arbeids-
tid forsterkes. Langt flere arbeidstakere 
vil oppleve mer ubekvem arbeidstid og et 
redusert skille mellom arbeidstid og fritid 
som følge av forslaget, og mange midler-
tidig ansatte vil vegre seg mot å si ifra i 
frykt for å miste jobben, sier Einan.

Positiv til større fleksibilitet
Han sier imidlertid at Parat kan være 
positive til å etablere en ny gruppe 
arbeids takere som plasseres inn mellom 
dem som i dag har en særlig uavhengig 
stilling og ordinære arbeidstakere.
– Parat ser at arbeidslivet er i endring. 
Den teknologiske utviklingen legger 
til rette for at arbeid kan organiseres 
på andre måter enn før, men det er 
avgjørende at fleksibilitet skjer både på 
arbeidstakers og arbeidsgivers premisser. 
Endringer i arbeidsmiljøloven som 
forskyver maktbalansen i arbeidsgivers 
favør, er uakseptabelt, sier Einan. 

Parats nestleder sier at rammene for en 
eventuelt ny gruppe arbeidstakere må 

avklares, enten gjennom lov eller avtale 
mellom partene, og denne avklaringen må 
ikke ensidig overlates til individuelle avtaler 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
– Dersom dette overlates til et privat 
avtaleforhold mellom arbeidsgiver og den 
enkelte arbeidstaker, vil i praksis parts-
samarbeidet og tariffavtalens betydning 
bli vesentlig redusert, samtidig som vi kan 
risikere at arbeidsgivere setter tilbud om 
jobb opp mot aksept av uheldig arbeids-
tid, sier Einan.

Et forslag basert på arbeidsgivers 
premisser
Han mener at summen av dagens gruppe 
med arbeidstakere med særlig uavhengig 
stilling og en eventuell ny mellomgruppe 
vil bli betydelig høyere enn det antallet 
som i dag har en særlig uavhengig stilling.
– Vi må samtidig kreve en grundig 
gjennomgang og rydde opp i bruken av 
særlig uavhengige stillinger som vi vet 
er unormalt høyt. Dette i kombinasjon 
med de andre forslagene fra utvalget, 
der man vil endre lovverket knyttet til 
skift- og turnusordninger, vil utelukkende 
tilfredsstille arbeidsgivernes behov, mens 
arbeidstakerne vil oppleve mer ubekvem 
arbeidstid og at skillet mellom arbeidstid 
og fritid blir borte, sier Einan.

Parat avviser ikke tilpasninger innenfor 
de ytre rammene i arbeidsmiljøloven 
som var gjeldende inntil lovendringene 

våren 2015, men 
understreker at 
arbeidstidsordninger 
og overtidsordnin-
ger ikke må være i 
strid med helse- og 
sikkerhetshensyn. 
– Hensikten med 
større lokal fleksi-
bilitet må ikke bli 
slik at de som jobber 
uforsvarlig mye, skal få fortsette uhemmet 
med dette. Men vi er positive til større 
grad av lokalt tilpassede arbeidstidsord-
ninger. Den lokalt tillitsvalgtes rolle og 
medvirkning må i den forbindelse styrkes 
slik at utilsiktede konsekvenser av økt 
fleksibilitet motvirkes, sier Einan. 

Konsekvensene må utredes 
Arbeidstidsutvalget foreslår at arbeids-
givere skal få en sterkere styring over 
konsentrasjonen og fordelingen av 
arbeidstiden. 
– Her mener Parat at det er tre elementer 
som må belyses. Det første som må 
utredes, er hvilken konsekvens dette 
forslaget vil få for partssamarbeidet og 
tariffavtalenes betydning. Det andre er 
hvordan arbeidstakerne eventuelt skal 
kompenseres for mer ubekvem arbeidstid. 
Det tredje hvilken konsekvens økt 
konsentrasjon av arbeidstid, over kortere 
tidsrom, vil ha for arbeidstakernes helse, 
miljø og sikkerhet, sier Einan.

ARBEIDSMILJØLOVEN

Nestleder i Parat 
Vegard Einan.
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All pensjon på én konto
Tenk om du kun hadde én pensjonskonto der du samlet opp pengene du skal leve av som 

pensjonist, og som følger deg hele livet, helt uavhengig av hvem som er arbeidsgiver. Det 

er en ønskedrøm som ikke helt vil kunne oppfylles, men kanskje et stykke på vei.

Kommentar av: Andreas Moen, advokat og pensjonsekspert i Parat
 

Norsk Industri, Fellesforbundet og Parat 
har i januar presentert hver sin rapport, 
der felles pensjonskonto i privat sektor 
er utredet.

Utfordringer i dagens innskuddspensjon
Pensjonskonto handler ikke om hvor 
mye pensjon man skal få innbetalt fra 
sin arbeidsgiver, men om å løse noen 
av de utfordringene til kostnader og 
fragmentert pensjonssparing som ligger 
i dagens innskuddspensjonsordninger.

De aller fleste arbeidstakere i privat 
 sektor har i dag innskuddspensjon gjen-
nom sin arbeidsgiver. Dette fungerer 
slik at arbeidsgiver fastsetter et innskudd 
på mellom to og sju prosent av lønn 
(mer til høytlønte) som betales til en 
pensjons leverandør som arbeidsgi-
veren har inngått avtale med, og 
hver enkelt arbeidsgiver har sin 
egen innskuddsordning. 

Så lenge du er i ordningen, er 
det arbeidsgiver som betaler 
kostnadene til pensjons-
leverandøren for å forvalte 
pengene. Arbeidsgiver velger 
om pengene skal for-
valtes kollektivt for 
alle av pensjons-
leverandøren, 
eller om det skal 
tilbys investe-
ringsvalg for 
den enkelte. 
Når du byt-
ter jobb 
eller pen-
sjonerer 

deg, får du med deg et såkalt pensjons-
kapitalbevis. Dette kan kalles en form 
for aksjekonto som du får tilgang til fra 
du fyller 62 år, da du kan begynne å ta 
ut pengene gradvis over et bestemt antall 
år. Da er det du selv som må betale kost-
nadene til administrasjon og forvaltning, 
normalt til langt høyere priser enn din 
arbeidsgiver måtte betale.

Hva du til slutt får i pensjon, avhenger 
av hva dine arbeidsgivere har innbetalt, 
hvilken avkastning du har fått, og 
hvor mye penger som er gått bort til 
forvaltning underveis.

I dagens innskuddspensjon er 
 situasjonen altså at arbeidsgiver bestem-

mer hvor pengene skal plasseres og 
rammene for hvordan de skal 

forvaltes, mens det er arbeids-
taker som har all risikoen for 

avkastningen. Det er ikke 
mulig å flytte pensjon mel-
lom arbeidsgivere, og tid-
ligere opptjente rettigheter 
er kostbare å forvalte. 
I tillegg er reglene slik at 

ansettelser kort ere 
enn tolv måneder 

og stillings-
prosenter 
under 20 
prosent ikke 
gir opptje-
ning. Det 
er også 
valgfritt 
for 
arbeids-
giver 

om du skal få pensjon først for lønn over 
1 G (90 068 kroner per i dag).

Hva kan pensjonskonto løse?
Pensjonskonto for innskuddspensjon 
vil gjøre det enklere å få oversikt over 
ens opptjente rettigheter fra innskudds-
pensjon. Arbeidstakere med mange 
arbeidsforhold vil kun forholde seg til 
én konto, noe som gir bedre oversikt 
og lavere administrasjonsgebyrer. 
Pensjonskonto ville kanskje også gjøre 
det vanskeligere å begrunne hvorfor 
korte arbeidsforhold og lønn fra første 
krone ikke skal gi pensjonsopptjening. 
Dessuten ville det være lettere å åpne for 
at den enkelte selv kunne velge å fylle på 
med noe ekstra.

Lang og komplisert vei til mål
Det er en lang vei å gå dersom pensjons-
konto skal bli en realitet. Først og fremst 
må det en rekke lovendringer på plass, 
og arbeidstakerorganisasjonene må bli 
enige med arbeidsgiverne. Utfordringen 
for fagforeningene vil deretter bli å 
tilby sine medlemmer en trygg havn for 
pensjonskontoen, med effektiv og billig 
forvaltning av pensjonskontoen. 

Dersom denne utfordringen løses riktig, 
kan fagforeningene med sine mange 
medlemmer enten presse frem større 
konkurranse og billigere forvaltning hos 
dagens pensjonsleverandører, eller rett og 
slett samle pengene i en fellespensjons-
kasse der volumet etter hvert vil føre til 
svært lave kostnader for den enkelte. 
I dag kan i verste fall mer enn en tredel 
av de fremtidige pensjonspengene bli 
borte i ulike kostnader.

KOMMENTAR

Aktuar i Actecan Sissel Rødevand. Foto: Trygve Bergsland.



20 - 2016

Ny tariffavtale for kabinansatte i Norwegian
Norwegians kabinselskaper og 
Norwegian Kabinforening har 
signert en ny toårig tariffavtale 
for Norge og Danmark.

Norwegians kabinselskaper, Norwegian 
Kabinforening (NK) og Parat, har ifølge 
leder i kabinforeningen, Marit Lindén, i 
lang tid forhandlet om ny tariffavtale for 
de kabinansatte i Norge og Danmark. 
– Vi har signert en ny avtale som vil 
gjelde for to år. Den tidligere avtalen 
utløp først 31. mars 2016, men vi har 
vært enige om å få på plass en ny avtale 
i god tid før fristen, sier Lindén.

De kabinansatte har fått en avtale med 
moderat lønnsvekst og ikke minst en 
stillingsgaranti som garanterer for et 
antall ansatte innenfor tariffområdet. 
Samtidig har kabinforeningen bidratt 
med mer fleksibilitet når det gjelder 
arbeidstid, og en endring i forsikrings-
ordningen som reduserer selskapets 
kostnader og fordelsbeskatningen for 
den enkelte medarbeider.
– Vi har forhandlet i en konstruktiv 
og positiv tone, og med et felles mål 
om en avtale som både ivaretar våre 
medlemmer og Norwegian som selskap. 
Avtalen som nå er signert, gir oss 
trygge rammer og en sikker vei videre, 

sier leder i Norwegian Kabinforening, 
Marit Lindén.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos berømmer 
forhandlingspartene og viljen til å bli 
enige. Han sier det gir gode resultater 
når selskapets ledelse og de tillitsvalgte 
kan sette seg ved forhandlingsbordet for 
å finne felles løsninger.

AKTIVE PARAT

Justisministeren og Parat 
enige om politireformen
Anundsen har besluttet å benytte avtalen om organisasjons-
modellen som Parat i politiet sammen med Politijuristene, NTL 
politiet og Norges Politilederlag signerte med Politidirektoratet 
Politiets Fellesforbund har markert uenighet og stiller seg uten-
for fellesskapet.

Av: Trygve Bergsland

Leder Parat i politiet Unn-Kristin Olsen er glad 
for at organisasjons modellen nå er på plass.
– Nå kan politidistriktene komme i gang 
med de prosessene som har stått litt på 
vent, sier Olsen.

Politisk beslutning
Justisministeren sier den overordnede organisasjonsmodellen for politi-
distriktene er et viktig bidrag til å oppnå et mer enhetlig politi som 
leverer likere polititjenester med bedre kvalitet i hele landet. 
– Forhandlinger om modellen har pågått i lang tid, og det ble endelig 
avklart at man ikke kom til enighet i meklingsmøte 15. februar 2016. 
Den manglende fremdriften i denne saken truer en god fremdrift i 
utviklingen av politidistriktene. Jeg har derfor besluttet at det er den 
overordnede organisasjonsmodellen som skal gjelde, sier Anundsen.

Løsninger tilpasset størrelse
Forhandlingsresultatet innebærer ifølge den Parat-tillitsvalgte to alter-
nativer, ett for de seks største politidistriktene og ett for de fem minste 
politidistriktene. Oslo politidistrikt vil bli behandlet særskilt på et 
senere tidspunkt.

Kilometergodtgjørelse 
og skatt
Fra 2016 må man betale skatt for jobbreiser 
med egen bil, dette som et resultat av regjerin-
gens budsjettavtale før nyttår. Fra i år skattes 
også elbil-eiere hardere enn dem som kjører 
diesel- eller bensinbil.

De fleste arbeidsgivere følger statens satser og betaler 
4,10 kroner i kilometergodtgjørelse for yrkeskjøring, 
men regjeringen har redusert den skattefrie kilometer-
godtgjørelsen til 3,80 kroner for kjøring inntil 10 000 
kilometer, resultatet er at det må skattes av 30 øre per 
kjørte kilometer.

Elbilister har 
etter statens 
satser krav på 
4,20 kroner i 
kilometergodt-
gjørelse, men 
den skattefrie 
summen er den 
samme som for 
alle andre, noe 
som innebærer 

at elbilister må skatte av 40 øre per kjørte kilometer.
Reglene over innebærer at arbeidstakere som kjører 
10 000 kilometer med sin private bil i jobbsammen-
heng, vil måtte skatte av en fordel på 3000 kroner. Eier 
man en elbil, er summen 4000 kroner.

Leder for Parat i politiet Unn-Kristin 
Olsen og justisminister Anders 
Anundsen. Foto: Trygve Bergsland/
Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: Norwegian.
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Rydd opp 
i gamle 
medisiner

Apotekene har 
nettopp avsluttet en 
kampanje for å få deg 
til å innlevere gamle 
medisiner, men tar 
fortsatt imot det du 
har liggende i skap 
og skuffer. Benytt 
muligheten til å levere 
medisiner utgått på 
dato, noe som vil 
beskytte både barn og 
miljø.

Norwegian får Paratstøtte mot urettferdig avgift
Regjeringens ønske om å innføre flyseteavgift skaper usikkerhet, og flyselskapene regner 
med nedgang i passasjerantallet. Nestleder i Parat Vegard Einan mener denne avgiften 
rammer Norwegian ekstra hardt, noe som bekreftes av Finansdepartementet.

NHO Luftfart peker i en artikkel i Aftenposten 
på at flyseteavgiften som innføres 1. April, vil 
ramme Norwegian hardere enn SAS og Widerøe. 
– Stortinget har vedtatt at avgiften kun skal 
betales én gang på hver reise, dette vil fungere for 
SAS og Widerøe som samarbeider, men 
ikke for Norwegian som operer alene, 
sier Torbjørn Lothe i NHO til avisen.

Avgiften truer norske arbeidsplasser
Parat organiserer et stort antall piloter og 
kabinansatte i Norwegian.
– Vi mener avgifter og rammebetingelser må 
være konkurransenøytrale og ikke favorisere 
eller diskriminere enkeltselskaper. Norwegian 
sysselsetter flere tusen norske arbeidstakere. En 
offentlig avgift som gjør reiser med Norwegian 
i Norge dyrere enn med selskaper som har 
samarbeid på gjennomgående reiser, eller av 
andre årsaker vil true norske arbeidsplasser, vil 

svekke konkurransen i luftfarten, sier Einan til 
Aftenposten. 

Konkurransetilsynet skriver i et høringssvar 
til Skattedirektoratet at flyseteavgiften kan gi 

ulike konkurransevilkår, og 
derfor må utredes 

nærmere.

– I ytterste 
konse kvens vil innfø-
ringen av flypassasjeravgiften 
kunne føre til færre aktører i 
det norske luftfartsmarkedet 
og redusert konkurranse, sier 
avdelingsdirektør Gjermund Nese 
i Konkurransetilsynet.

Ryanairsaken opp for Høyesterett
Høyesterett har bestemt at saken mellom Ryanair og Alessandra Cocca skal 
avgjøres av landets høyeste domstol. Parat fører saken på vegne av Cocca, og 
nestleder Vegard Einan regner med ny seier i denne prinsipielt viktige saken.

Av: Trygve Bergsland

Høyesterett har tidligere bestemt at saken 
skal føres for norske domstoler. Denne 
gangen skal de avgjøre om rettssaken skal 
føres etter norske lover, slik Borgarting 
lagmannsrett slo fast i oktober 2015. 
Avgjørelsen ble imidlertid anket av Ryanair.

Prinsipiell sak for alle norske 
arbeidstakere
Lagmannsretten mente i en enstemmig 
dom i oktober at det er viktig å sikre 
arbeidstakere vern i det landet der de 
utfører sin økonomiske og samfunns-
messige funksjon. Einan tror Høyesterett 
vil komme til samme resultat.
– Dette er en prinsipiell viktig sak for 
norske arbeidstakere. Ryanair er en 

useriøs arbeidsgiver som på alle måter 
forsøker å utnytte smutthull i lovverket og 
undra seg skatter og avgifter i de land de 
opererer i, sier Einan.

I forbindelse med at Ryanair den siste 
tiden har truet med å forlate Rygge fly-
plass, har Einan pekt på at dette er bevisst 
trusselretorikk fra selskapet og trusler de 
tidligere har benyttet i en rekke land for å 
unngå skatter og avgifter.
– Vinner Cocca på nytt i Høyesterett, har 
Parat gjennom to dommer i landets høy-
este domstol vist at Ryanair, og alle andre 
utenlandske flyselskaper, må forholde 
seg til norske lover og regler. De må også 
betale de samme skatter og avgifter som 

norske flyselskap dersom de vil drive virk-
somhet her i landet, sier Einan.

Ryanair har hele tiden avvist søksmålet og 
argumentert med at det er frivillig å jobbe 
i selskapet. Videre hevder Ryanair at en 
eventuell rettssak må føres i Irland og 
avgjøres etter irsk lov.
– Ryanair-sjef Michael O’Leary har uttalt 
at det aldri vil skje at selskapet må møte 
for noen norsk domstol. Jeg er litt usikker 
på om han tror det samme i dag, sier en 
kampvillig Parat-nestleder.

Parat-advokat Christen Horn Johannessen fører 
saken i Høyesterett. Foto: Trygve Bergsland.

Foto: Norwegian.
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Ønske om nye store reformer i Norge
Produktivitetskommisjonen har levert sin andre rapport, NOU 2016: 3 til 
finansminister Siv Jensen. Kort beskrevet konkluderer man i rapporten 
med at produktiviteten har falt de siste årene, og det må tas i bruk relativt 
drastiske tiltak for å beholde dagens velstandsnivå.

Jørn Rattsø som har ledet utvalget, 
mener vi står ved et vendepunkt. 
– Oljenæringen vil ikke lenger være 
den samme motoren for vekst. 
Handlingsrommet i offentlige finanser 
vil gradvis reduseres, vi står over-
for et skifte fra en yngrebølge til en 
eldrebølge, og vi må ha ny vekst som 
primært skapes i nye næringer med 
et skifte fra en ressursøkonomi til en 
kunnskapsøkonomi.

Endringer i offentlige 
pensjons ordninger
Kommisjonen mener økt yrkesdeltakelse 

blant eldre blir viktig 
for å mobilisere arbeids-
kraften fremover. Etter 
kommisjonens syn 
er tilstrekkelige øko-
nomiske insentiver i 
pensjons ordningen ett 
av de viktigste tiltakene 
for å få eldre til å stå 
lenger i arbeidslivet, 
og de trekker frem 
pensjons reformen fra 
2011 i privat sektor 
som et eksempel på 
noe som fungerer.

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, 
sier utvalget peker på noen av de samme 
løsningene som Parat lenge har foreslått.
– Pensjonssystemet i offentlig sektor må 
legges om og tilnærme seg løsningen 
som er innført i privat sektor. Samtidig 
må vi jobbe for at ordningene i privat- 

og offentlig sek-
tor samordnes på 
en måte som gjør 
det mer attraktivt 
å skifte arbeids-
giver i fremtiden, 
sier Parat-lederen.

Skjæggerud 
tvitrer om 
produktivitets-
kommisjonens 
rapport og andre 
aktuelle saker du 
kan lese på hans 
Twitter-profil.

Tannhelsesekretærseier i Høyesterett
Kvikksølvskadde tannhelsesekretæ-
rer har i mange år kjempet en kamp 
for å få utbetalt forsikringspenger 
på bakgrunn av skaden de er påført. 
Høyesterett har i en ny dom opprett-
holdt avgjørelsen til lagmannsretten 
som gir rett til millionerstatninger.

Av: Trygve Bergsland

Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) 
og Parat ved hjelp av advokat Øyvind 
Vidhammer i advokatfirmaet Simonsen 
Vogt Wiig har ført saken for Tordis Klausen. 

To seire i Høyesterett
Leder i ThsF, Gerd Bang-Johansen, sier 
kvikksølvskadde tannhelsesekretærer har 
vunnet to saker i Høyesterett. Den første 
dommen fastslo at tannhelsesekretærene 
var berettiget til yrkessykdom, og 
Høyesterett instruerte Trygderetten om å 
endre praksis i denne type saker 
– Saker som de gjennom alle år hadde 
avslått i tråd med saksgangen til 

motvillige byråkrater i NAV-systemet, sier 
Bang-Johansen.

Den siste dommen gir ifølge Skjæggerud 
de samme tannhelsesekretærene rett til 
forsikringserstatning selv om de ble kvikk-
sølvskadet før lov om yrkesskadeforsikring 
trådte i kraft i 1990. 
– Begrunnelsen fra en enstemmig dom i 
Høyesterett er basert på den urett yrkes-
gruppen er påført ved at myndigheter og 
fagmiljøer har nektet å erkjenne at disse 
kvinnene har blitt kvikksølvskadet, sier 
Parat-lederen. 

Vidhammer sier utfordringen knyttet til 
forsikringsspørsmålet har vært myndig-
hetenes og fagmiljøenes motstand mot 
å erkjenne at disse kvinnene har blitt 
kvikksølvskadet.
– Selv om lov om yrkesskade kom i 1990, 
var det ikke den gang mulig for kvikksølv-
skadde tannhelsesekretærer å vinne frem 
så lenge NAV og enkelte yrkesmedisinere 
benektet fakta. Det er først i senere tid 

både myndigheter og fagmiljøene har 
erkjent skadeomfanget, og forsikrings-
spørsmålet skal nå endelig vurderes ut fra 
dette, sier Vidhammer. 

Metoderapport
Parat har utarbeidet en omfattende 
metode rapport som beskriver arbeidet 
med denne kvikksølvsaken gjennom de ti 
siste årene. Rapporten som er tilgjenge-
lig på norsk, er også oversatt til engelsk 
og vil bli distribuert til arbeidsgrupper, 
organisasjoner og forskningsmiljøer i de 
nordiske landene i tillegg til England, 
USA og Brasil som jobber med tilsvarende 
problemstilling. 

Norge er det første land i verden som så 
klart har fått fastslått yrkesskader som 
følge av kvikksølvforgiftning.

Tordis Klausen hedret med blomster og kake. 
Foto: Trygve Bergsland.
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Førskole for rombarn
Tidlig skolestart øker i første rekke mulig-
heten for at rombarn fullfører grunn-
skolen, men også at flere tar høyere 
utdannelse på lengre sikt. Nå er det ved 
hjelp av EØS-midler åpnet en førskole for 
rombarn i Bulgarias hovedstad Sofia.

I hovedstaden Sofia ligger ifølge Utenriksdepartementet en av de største rom-
gettoene i Bulgaria. I området Fakulteta bor det om lag 35 000 mennesker. 
Her er det kun én offentlig skole med 1100 elever, der 90 prosent har rombak-
grunn. Som ledd i innsatsen for å bedre levekårene for romfolk i Europa har 
denne skolen nå fått en ny førskole for 50 barn. Kilde: Utenriksdepartementet 

PARAT INTERNASJONALT

Elektroniske billetter i Norden
Finsk minister for transport og kommunikasjon og nordisk samarbeids-
minister, Anne Berner, ønsker å skape et elektronisk billettsystem som 
gjør det enklere å kjøpe billetter ett sted når du skal reise med tog 
 mellom nordiske land. 

Finland har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2016. I sin 
tale ved lanseringen av formannskaps programmet la hun 
vekt på å bygge ned grensehinder i Norden. Nå synes det å 
gå i motsatt retning. Med den begrunnelse å få kontroll på 
flyktningstrømmen er det innført grensekontroll. Mens fri 
ferdsel er bunnplanken i det nordiske samarbeidet.
– Øverst på sakskartet for de nordiske 

samarbeidsministerne står en felles nordisk integrasjons-
politikk og nedbygging av grensehinder, sier Berner.

Kilde: arbeidslivinorden.org

Antibiotikaresistens
Verdens helseorganisasjon (WHO) og 
verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) advarer 
mot antibiotikaresistens. Sykdommer som i 
dag er regnet som ufarlige, kan i fremtiden 
bli livstruende på grunn av utviklingen av 
resistente bakterier. Resistente bakterier ledet 
til 27 000 dødsfall i Europa sist år. 

I Norge er det utarbeidet en handlingsplan 
mot antibiotikaresistens som setter mål for 
nedgang i antibiotikabruken i befolkningen 
med 30 prosent innen 2020 og med 10 
prosent på husdyr og 30 prosent på kjæledyr. 

Fra 2015 fikk Norge delta i en ny 
internasjonal arena for bekjempelse av 
antibiotikaresistens, TATFAR, som er 
EUs, USAs og Canadas Task Force om 
antimikrobiell resistens.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet og 
Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk EUgass
EU-kommisjonen har lagt frem «A 
sustainable Energy Security Package», der 
kommisjonen bekrefter at gass vil være en 
viktig del av energimiksen i EU i årene 
fremover. Som en stor leverandør av gass 
til Europa vil dette få betydning for Norges 
store gjenværende gassressurser.

Klimamål fra cella
EU er på god vei til å nå målet om at 20 prosent av energiforbruket i 2020 skal 
komme fra fornybare kilder. Bulgaria er ett av EU-landene som er kommet lengst 
med å oppfylle sine forpliktelser, og i Sofia har 130 innsatte, med 250 000 euro i 
støtte gjennom EØS-midlene, fått opplæring i å lage miljøvennlige solcellepaneler 
og varmtvannsberedere. 

Prosjektet er gjennomført av det statlige bulgarske foretaket «GE Prisons 
Production» i samarbeid med det norske selskapet International Development 
Norway. Det bulgarske selskapet er ansvarlig 
for økonomiske aktiviteter i 
bulgarske fengsler og for å få 
fengselsproduserte varer ut på 
markedet. Den norske partneren har bidratt 
i utformingen av verkstedet og tilpasset dette 
til europeiske krav til klimavennlig produksjon.
Kilde: Utenriksdepartementet
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Medier i endring
Mediebransjen er i stor endring, noe som også påvirker medlemmene i Parat Media. Leder i Parat 

Media, Liz Ovesen, passer på som en smed, men sier det er store utfordringer med å få på plass 

tariffavtaler i nye selskaper – spesielt i Schibsted-konsernet. 

Av: Vetle Daler 

Parat Media har rundt tusen medlemmer 
i mediebransjen, blant annet innen 
salg, it, markedsføring, utvikling, 
content marketing og distribusjon. 
Ovesen sier det er store endringer i 
bransjen, med fusjoner, nedleggelser og 
virksomhetsoverdragelser, noe som får 
store konsekvenser for medlemmene.
– Det at de ansatte ikke får tariffavtale, 

får konsekvenser for blant annet 
tjenestepensjon og AFP, sier hun.

Store endringer
Endringene har vært spesielt store i 
mediekonsernet Schibsted. I april 2016 
blir 350 ansatte overført fra mediehusene 
til Schibsteds nye kommersielle enhet 
for små og mellomstore bedrifter (SMB). 

Kun de skrivende blir igjen i de gamle 
mediehusene.
– Alle som jobber med salg og 
markedsføring, overføres til nye selskaper, 
og Schibsted gjør mange små endringer 
hele veien. Det fører til at vi må passe 
på som en smed ved opprettelsen av 
nye selskaper i Schibsted. Blant annet 
har vi stått hardt på at Schibsteds nye 

PARAT MEDIA

Leder i Parat Media Liz Ovesen. Foto: Trygve Bergsland.

 Selskaper som mener de 
kan reservere seg fra tariff-
avtaler og stryke ytelsespensjon, 
har ikke høy stjerne hos oss.

Liz Ovesen, leder i Parat Media
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kommersielle enhet ikke har 
anledning til å reservere seg 
mot tariffavtaler. Selskaper 
som mener de kan reservere 
seg fra tariffavtaler og stryke 
ytelsespensjon, har ikke høy 
stjerne hos oss, sier Ovesen.

Hun sier Schibsted er en av de 
aller største aktørene i bransjen, 
og det Schibsted gjør, blir lagt 
merke til. 
– Vi ser at andre selskaper ser 
til Schibsted og følger etter. 
Selv om Schibsted ikke er alene 
om dette, er smitteeffekten 
stor, og de ansatte sitter igjen 
med regningen, sier Parat 
Media-lederen.

Hele tiden på ballen
Det går ifølge Ovesen ikke 
mange måneder mellom hver 
virksomhets overdragelse i 
mediebransjen. 
– Våre medlemmer motsetter 
seg ikke omstilling og struktur-
endringer, men er selvsagt 
opptatt av lønn, pensjon, AFP 
og medbestemmelse. Mange 
tar for lett på de rettighetene 
de ansatte mister i forbindelse 
med omstilling. Folk blir gjerne 
«luftet» rundt i systemet til de 
blir helt ribbet for goder som er 
opparbeidet gjennom flere år. 
Grunnleggende goder er viktig 
for folk, og der er vi i Parat 
Media hele tiden på ballen, 
sier Ovesen.

Utviklingen i mediene
Norske aviser faller i opplag og mister inntekter. Samtidig øker 

antallet lesere på digitale medier, men man klarer ikke helt å 

demme opp for tapte inntekter på papir. Schibsted som Norges 

største mediehus øker imidlertid driftsinntektene hvert år.

Av: Trygve Bergsland

Ifølge års- og kvartalsrapportene til 
Schibsted har driftsinntektene økt jevnt 
fra 2010, og frem til tredje kvartal 
i fjor ser økningen ut til å fortsette. 
Driftsmarginen på ordinær avisdrift 
er fallende, men marginene til Online 
rubrikk holder seg høye. 

En dominerende medie-eier
I Norge kontrollerer Schibsted avisene VG, 
Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger 
Aftenblad og Fædrelandsvennen, i tillegg 
til trykkeri, distribusjonsvirksomhet og 
online- virksomheten. I Sverige eier de 
Aftonbladet og Svenska Dagbladet i tillegg 
til online-virksomhet også der. Schibsted 
Forlag og den digitale bokhandelen Ebok.
no har de solgt.

Online rubrikkvirksomheter driver for 
øvrig selskaper i en rekke land rundt i 
verden. I tillegg til den norske og svenske 
virksomheten som er beskrevet over, driver 
de virksomheter i Frankrike, Spania, Italia, 
Østerrike, Irland, Malaysia, Marokko, 
Colombia og Ungarn. Schibsted har også 
et samarbeid med Naspers, Telenor og 
Singapore Press Holding der de utvikler 
online-tjenester i Brasil, Indonesia, 
Thailand og Bangladesh. 

Schibsted er i tillegg majoritetseier i 
Shpock, som er en mobilapp for rubrikk-
annonser, der det planlegges en bred 
utrulling av konseptet, og man vil lansere 
Shpock på flere markeder i tillegg til Øster-
rike, Tyskland og Storbritannia hvor appen 
ifølge selskapet er dominerende i dag.

Kamp for like betingelser
Dagens Næringsliv skriver at Google 
kun skattet for én promille av reklame-
inntektene i Norge i 2014 – 1,9 millioner 
av 1,9 milliarder kroner. Dette samtidig 
som norske medier sliter med dramatisk 
bortfall av reklameinntekter.

For å kunne fortsette ekspansjonen og 
unngå å tape penger i Norge er Schibsted 
opptatt av konkurransen mot de store 
IT-selskapene, og de fronter kravet om 
lik skatt for norske medieaktører og 
multinasjonale selskaper som Google og 
Facebook, skriver Dagens Næringsliv. 
Hvis ikke tror de det blir umulig å vinne 
kampen mot nettgigantene.
– Andre må ikke leve under helt andre 
rammevilkår. Det er et minstemål at 
Google, Facebook og andre betaler skatt 
på samme måte som oss, sier Aften-
postens sjefredaktør Espen Egil Hansen.

Google fikk tidligere i år en avtale om 
å betale 1,6 milliarder kroner i skatt til 
Storbritannia, men skatteavtalen har møtt 
sterk kritikk fra britiske politikere. Også 
styreleder Ole Jacob Sunde i det norske 
mediekonsernet Schibsted er bekymret.
– Britiske myndigheter har ikke sagt at 
Google nå betaler like mye skatt som 
andre britiske selskaper, bare at Google 
nå betaler mer skatt enn før. De har 
skaffet seg et varig konkurransefortrinn, 
sier Sunde.

Kilde: års- og kvartalsrapportene til 
Schibsted, Dagens Næringsliv og NTB.

 Grunnleggende 
goder er viktig for folk, 
og der er vi i Parat 
Media hele tiden på 
ballen.

Liz Ovesen, leder i Parat Media
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Ny klubb i FINN.no
Mange benytter finn.no til å 

kjøp og salg av brukt og nytt, 

dette er en tidlig avlegger fra 

Aftenpostens rubrikkannonser 

og er en av de mest lønnsomme 

enhetene i mediekonsernet 

Schibsted. Nylig etablerte de 

ansatte en egen Parat-klubb 

i bedriften.

Av: Vetle Daler
 

Parat-tillitsvalgt Ann Brit Gjølstad sier 
Schibsted flytter mennesker hele tiden. 
– Noen får tariffavtaler, andre ikke, sier 
Gjølstad. 

Fremtiden er usikker
Gjølstad er klubbleder for den nye 
klubben i FINN.no, som ble etablert før 
jul i fjor, og hennes viktigste mål er å få på 
plass en tariffavtale for medlemmene.

Fra før finnes en annen Parat-klubb i 
datterselskapet Finn Torget, med 13 
medlemmer. Så langt har den nye klubben 
i finn.no rekruttert 26 medlemmer, men 
potensialet et stort. FINN.no har over 
400 ansatte. 

– Mange er ikke organisert, og mange har 
ikke et bevisst forhold til hvorfor man bør 
være medlem i en fagforening. Jobben vår 
er å forklare dem det, sier Gjølstad. 

Hun sier FINN.no går bra og med 
gode marginer, men det er tøffe tider i 
medie bransjen, og hun tror det kommer 
nedbemanninger i løpet av et år eller to. 
– Bedriften går bra akkurat nå, men frem-
tiden er usikker. De fleste har nok tatt 
inn over seg situasjonen i bransjen vår, og 
timingen for å etablere en klubb er bra 
fordi det skjer mye her nå, sier Gjølstad.

Feelgood
Nestleder i Parat-klubben Kjell-Erik 
Gillesen sier FINN.no oppfattes som en 
«feelgood-bedrift» hvor de ansatte har det 
godt. 
– Spørsmålet om hvorfor vi da trenger 
fagforening, kommer stadig opp. Men 
det er flere endringer på gang her, med 
virksomhetsoverdragelser og fusjoner. 
I disse prosessene ønsker vi at de gode 
arbeidsforholdene blir videreført. Der har 
vi en jobb å gjøre, sier Gillesen. 

God dialog
I februar gjennomførte de Parat-
tillitsvalgte en vervekampanje, med 

utdeling av informasjon som beskrev 
fordelene med å være organisert i Parat. I 
tillegg ble det avholdt informasjonsmøte 
for de ansatte.  
– Kampanjen ga oss en håndfull 
nye medlemmer, men vi ønsker oss 
selvfølgelig flere. Det handler mye om 
å jobbe i det stille, og å sette av tid til å 
snakke med en og en, sier Gjølstad.

Hun sier den nye klubben har god dialog 
med ledelsen i FINN.no. 
– Ledelsen er imøtekommende, men for 
å få på plass en tariffavtale må vi opp i 
antall medlemmer og må organisere rundt 
ti prosent av de ansatte. I praksis må vi 
derfor ha omtrent 40 medlemmer, klarer 
vi det, er ledelsen åpen for dialog om 
tariffavtale, sier Gjølstad. 

Talerør
Rune Berge er klubbleder for den 
eksisterende Parat-klubben i Finn Torget, 
som har 13 medlemmer.
– I omstillingsprosesser er det godt å ha 
et apparat som sørger for at arbeidsgiver 
oppfører seg ordentlig, og at de ansatte 
har et talerør mot ledelsen. Det er god 
dialog mellom klubben i Finn Torget og 
ledelsen, noe jeg håper vi får til også for 
resten av FINN.no, sier Berge.

F.v.: Runde Berge, Ann Brit Gjølstad og Kjell-
Erik Gillesen.

Den nye klubben i FINN.no rekrutterer nye medlemmer.
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PARAT UNG

Det var en fantastisk opplevelse 

for Parat UNG å være på lands-

møtet i 2015. Ikke bare fordi det 

var en bratt læringskurve, men 

også fordi vi ble hørt og fikk 

bidra til å forme organisasjonen 

de neste tre årene.

Av: Stine Bø, leder i Parat UNG

Signalene vi fikk på vårt eget årsmøte i 
september var tydelige. De unge er sultne 
på kunnskap og de ønsker å engasjere seg. 
De søker lett tilgjengelige plattformer 
hvor læring og meningsutveksling skal 
stå i fokus. En plass der man kan stille de 
«dumme» spørsmålene og få strukturert 
basiskunnskapen. Vi er overbevist om at 
det å få en ung representant inn i region-
utvalgene vil bidra til nettopp dette. I til-
legg vil de unge regionrepresentantene 
være friske pust som kan være med på å 
videreutvikle den gode jobben region-
utvalgene gjør.

Vi i Parat UNG er opptatt av utvikling. 
Vi er opptatt av at organisasjonen henger 
med i tiden og at vi er fremtidsrettet. Vårt 
største mål er få unge til å forstå viktig-
heten av å organisere seg, og ikke minst at 
flere unge tør å ta på seg tillitsverv. Vi er 
glade for at høyskolene og universitetene 
reiste en diskusjon rundt verving av stu-
denter. Parat UNG har i lang tid ønsket 
å dra i gang vervekampanjer rettet mot 
denne gruppen, men vi oppdaget tidlig 
at dette er en stor jobb og det er derfor 
utrolig viktig at organisasjonen samlet 
går inn for å få det til. Vi ser frem til et 
tett og aktivt samarbeid rundt denne 
utfordring en i 2016.

Til tross for at det er tøffere tider i det 
norske arbeidsmarkedet, er organisasjons-
graden nedadgående. Knappe 37 prosent 
av de som arbeider i privat sektor er 
organisert ifølge tall fra Fafo og Institutt 
for samfunnsforskning (ISF), mens 
tilsvarende tall for offentlig sektor er 79 
prosent. Fafo-forsker Kristine Nergaard 
sier til Dagsavisen at det ikke er ungdom 
og innvandrere som har skylden for 
nedgangen i organisasjonsgraden, men 
at frafallet viser seg i aldersgruppen 
35–44 år. Årsakene til nedgang kan være 
mange, men en av de helt åpenbare er 
«imaget». Fagforeninger er ikke sexy 
eller tiltrekkende, og når man spør folk 
hva de forbinder med fagbevegelsen, 
hagler det med adjektiver som «sirumpa 
gubbevelde», kommunister, Ap-patrioter, 
kjedelig, dyrt og unødvendig – listen er 

lang og det meste er rett og slett usant. 
Vår viktigste oppgave er å endre dette 
inntrykket og få arbeidstakere, unge som 
eldre, til å forstå fagforeningenes viktige 
rolle i norsk arbeidsliv og den nordiske 
modellen. Gjennom flaggsaken «verdien 
av et organisert arbeidsliv» vil Parat i 2016 
fokusere på utfordringen med full styrke 
og Parat UNG skal være en viktig kanal 
for å nå ut til de yngste arbeidstakerne. 
Med utradisjonelle ideer og godt driv 
skal vi være med på å snu trenden og 
vise morgendagens arbeidstakere at et 
organisert arbeidsliv er et trygt arbeidsliv.

Sammen bygger vi organisasjonen for 
fremtiden.

Styret i Parat UNG kan kontaktes på e-post: 
parat.ung@gmail.com.

Styret i Parat UNG. Fra venstre: Espen Grovassbakk (varamedlem), Hans-Erik Skjæggerud (Parat-
leder og ikke medlem av UNG-styret), Jonathan Medina Abrahamsen (styremedlem), Stine Bø (leder 
med krampelatter), Bente Valland (styremedlem), Idar Gundersen (nestleder) og Marlene Ferstad 
Viker (sekretær). 

Engasjement og utvikling
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Spesialrådgiver:
Odd Jenvin.

Forhandlingssjef:
Turid Svendsen.

Arbeidet med årets hovedoppgjør er mer omfattende for Parat enn for de fleste andre, da 

organisasjonen dekker alle fire sektorene i arbeidslivet med ulike forhandlingssystemer.  

I tillegg har Parat ansvaret for mer enn 70 forskjellige tariffavtaler. 

Av: Turid Svendsen, advokat og forhandlingssjef i Parat

Parat forhandler også med arbeidsgivere 
som har hovedkontor utenfor Norge, 
men som har ansatte i virksomheter 
etablert både i og utenfor Norge. Noen 
avtaler inngås på engelsk, i tillegg til 
norsk, og flere tariffavtaler er inngått med 
uorganiserte arbeidsgivere.

Under årets tariffoppgjør forhandler Parat 
med mer enn 17 forskjellige motparter 
i tillegg til at man har særavtaler i alle 
sektorer (privat, stat, kommune og 
Spekter*1). 
– Kompleksiteten og omfanget stiller 
store krav til både tillitsvalgte og ansatte, 
og det vil bli lagt stor vekt på å gi 
riktig informasjon til rett tid på Parats 
websider, via e-post, SMS-varsling og 
medlemsmøter. Det pågående arbeidet 
med oppdatering av medlemmenes e-post 
og mobilnummer er svært viktig for å 
sikre at denne informasjonen når frem, 
sier Freddy Pedersen som er leder for 
medlemsregisteret. 

Han oppfordrer alle til å oppdatere 
«Min side» på parat.com slik at alle har 
mulighet til å motta viktig informasjon.

Fremdriften i årets 
hovedoppgjør

Privat sektor
Forhandlingene starter med NHO og 
den konkurranseutsatte delen av indust-
rien. Dette oppgjøret, kalt «frontfags-
oppgjøret», vil være retningsgivende og 
gir signaler for resten av lønnstakerne i 
Norge. Dette er også årsaken til at dette 
oppgjøret får mest medieoppmerksomhet. 

Frontfaget omfatter følgende avtale-
områder: Verkstedoverenskomsten, 
Nexansoverenskomsten, Teknologi- og 
dataoverenskomsten, Kartonasje-
overenskomsten og Teko-overens komsten, 
som samlet kalles Industrioverenskomsten 
(første gang i 2012). 

Industrioverenskomsten som er inngått 
mellom Parat og Norsk Industri, starter 
8. mars og omfatter rundt 2000 arbeids-
takere. Fellesforbundet (en del av LO) 
har omtrent 35 000 medlemmer på 
tilsvarende avtale.

– Vi er forberedt på at dette oppgjøret 
ender hos Riksmekleren, der meklings-
datoen allerede er fastsatt til 29. mars. 
Partene må komme til enighet innen 
midnatt 31. mars, blir vi ikke enige, vil 
en eventuell konflikt være aktuelt fra 
arbeidstidens begynnelse fredag 1. april, 
sier Kjell Morten Aune, som skal lede 
disse forhandlingene for Parat.

De andre forhandlingsdatoene for 
øvrige tariffavtaler i NHO finner du 
på parat.com så snart disse er fastsatt. 
Forhandlingene på Parats avtaler i Virke 
starter normalt etter at frontfagsoppgjøret 
er ferdig, og vil sannsynligvis starte første 
uken i april.

Offentlig sektor
Det er YS Stat som forhandler på vegne av 
Parat (og de andre YS-forbundene) i tariff-
oppgjørene for staten, men våre forhand-
lere er representert i dette YS-arbeidet.

Oppgjørene i stat og kommune starter 
ifølge spesialrådgiver i Parat, Odd Jenvin, 
tirsdag 12. april og skal være avsluttet ved 
midnatt 30. april. 

Tariffoppgjøret 2016

Forhandler
Thomas Lilloe.

Spesialrådgiver:
Kjell Morten Aune.

Rådgiver:
Bjørn Are Sæther.
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– Dersom partene ikke kommer til 
enighet, vil oppgjøret gå til mekling. En 
eventuell streik i staten vil tidligst kunne 
iverksettes i slutten av mai, sier Jenvin.

Statistisk sentralbyrå har presentert 
prognoser som indikerer at en sannsynlig 
ramme for lønnsoppgjøret 2016 vil ligge 
på 2,5–3 prosent.
– I en situasjon med blant annet økende 
ledighet, vekst i offentlig konsum, lav 
rente og svak krone er det knyttet usikker-
het til dette tallet. Dessuten vil resultatet 
som oppnås gjennom forhandlingene 
innenfor frontfaget, legge avgjørende 
 rammer for oppgjøret i stat, sier Jenvin.

YS Stat anslår at overheng2 og glidning3 
inn i 2016 vil utgjøre om lag 0,7 prosent 
for statlig sektor. Dersom rammen for 
lønnsoppgjøret i staten blir på om lag 
2,5 prosent, vil partene i hovedoppgjøret 
i staten ha om lag 1,8 prosent av 
lønnsmassen å forhandle om.

Mye tyder ifølge Jenvin på at offentlig 
tjenestepensjon blir et tema i årets 
statsoppgjør. Det er fortsatt uklart i 
hvilken form og på hvilket nivå pensjon 
vil kunne bli et tema. 
– Fra Parats side vil det bli fremmet 
krav om at man i dette oppgjøret som 
et minimum blir enige om overordnede 
rammer og prinsipper for fremtidig 
tjenestepensjon i staten.

Lønnsstatistikk for ansatte i staten har 
ifølge Jenvin frem til nylig blitt registrert 
i Statens sentrale tjenesteregister (SST). 
Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet har nå besluttet at SST ikke lenger 
vil bli oppdatert, og at man i stedet vil 
benytte lønnsstatistikk som er rapportert 
inn til Arbeidsgiver- og arbeidstaker-
registeret (Aa-registeret). Aa-registeret er 
det sentrale grunndataregisteret som viser 

tilknytningen mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver i Norge.
– Problemet er at Aa-registeret ikke 
samsvarer med statens lønnssystem. 
Det blir for eksempel ikke mulig å få 
anslag på hvor mye det vil koste å gi ett 
lønnstrinn til alle i stillingskode 1408 
førstekonsulent, fordi ansatte i denne 
stillingskoden er kategorisert på en 
annen måte i Aa-registeret enn de var i 
statens sentrale tjenesteregister, noe som 
vil medføre store utfordringer med å 
beregne den samlede kostnaden ved et 
lønnsoppgjør, sier Jenvin.
 
Etter lønnsoppgjøret i 2014 ble partene 
enige om at Statistikk- og beregnings-
utvalget i staten skulle vurdere ordningen 
med avsetning til resirkulerte midler. Med 
resirkulerte midler mener man de midlene 
som frigjøres som følge av at ansatte 
slutter, og at nytilsatte arbeidstakere får 
lavere lønn er forgjengeren. 
– Dersom det samlede regnskapet over 
skifte av arbeidstakere viser overskudd, 
skal disse midlene tilføres de lokale 
forhandlingene. Staten og arbeidstaker-
partene har imidlertid ikke kommet til 
enighet verken om hvordan størrelsen på 
de resirkulerte midlene skal beregnes, eller 
om hvordan de skal fordeles, sier Jenvin.

Kommunal sektor (KS)
Det er YS Kommune som forhandler 
på vegne av Parat (og de andre 
YS-forbundene) i tariffoppgjørene for 
kommunal sektor, men våre forhandlere 
er representert i dette YS-arbeidet. 
Overlevering av krav til staten vil ifølge 
rådgiver i Parat, Bjørn Are Sæther, skje 

12. april, og forhandlingene skal være 
sluttført innen midnatt 30. april. 
– Dersom partene ikke kommer til 
enighet, vil oppgjøret gå til mekling. En 
eventuell streik vil kunne iverksettes i siste 
halvdel av mai, sier Sæther. 

På samme måte som for statsansatte (se 
over) er det uklart hvor stort lønnstillegg 
partene kan forhandle om, men det 
vil knyttes til rammene i frontfaget og 
statsoppgjøret. 
– I vår sektor gikk vi i mai 2015 over fra 
minstelønnsnivåer til et garantilønns-
system. Her gjenstår det fortsatt en del 
justeringer og utjevninger mellom de 
ulike ansiennitetsnivåene, i tillegg til å 
øke lønnen for fagarbeidere sammenlignet 
med ufaglærte, sier Sæther. 

Offentlig tjenestepensjon vil ifølge Sæther 
kunne bli et tema for kommunesektoren, 
og fra Parats side vil det bli fremmet krav 
om at partene i dette oppgjøret blir enige 
om overordnede rammer og prinsipper for 
fremtidig tjenestepensjonsordning.

Spekter
I Spekter starter «A del»-forhandlingene 
5. april. Disse forhandlingene fastsetter 
de generelle overordnede reglene og 
rammen for oppgjøret, der det er naturlig 
å benytte resultatet i frontfaget som 
utgangspunkt. For helsesektoren område 
10 (HSH-HUK-området – Helse, 
Utdanning og Kultur) vil forhandlingene 
ifølge forhandler i Parat, Thomas Lilloe, 
sannsynligvis ikke starte før oppgjøret i 
kommunal sektor er ferdig (se over).

TARIFF

 Fra Parats side vil det bli fremmet krav om at man i 
dette oppgjøret som et minimum blir enige om overordnede 
rammer og prinsipper for fremtidig tjenestepensjon i staten.

1  Fristilte statlige virksomheter slik som for eksempel sykehusene.
2  Overheng er differansen som oppstår når du sammenligner et tillegg du fikk etter oppgjøret i fjor (ofte mai/juni) med hvor mye dette tillegget utgjør over et 

helt år nå i 2016.
3  Glidning er differansen mellom det som ble resultatet etter forhandlingene i 2015 og lønnsvekst som kommer i tillegg, for eksempel som følge av 

ansiennitetsopprykk, bonus eller en nytilsatt som får et høyere lønnstrinn sammenlignet med tidligere ansatt i samme stilling.
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Tariffpolitikk
Alle krav som fremmes under årets 
hovedoppgjør, vil være forankret i Parats 
tariffpolitiske plattform som inngår i 
arbeidslivs- og samfunnspolitiske dokument 
(se parat.com). Dette er grunnlaget som skal 
sikre medlemmene gode lønns-, inntekts- og 
arbeidsvilkår. Hovedpunktene er som følger:
•  Parat vil ha et inkluderende samfunns og 

arbeidsliv uten diskriminering.
•  Parat vil at flest mulig arbeidstakere skal 

omfattes av landsdekkende tariffavtaler tilpasset 
utfordringene i den enkelte sektor, bransje og 
virksomhet.

•  Parat vil at medlemmene skal sikres selvstendig 
forhandlingsrett og økt forhandlingsstyrke på sitt 
avtaleområde gjennom målrettet rekruttering og 
ved å styrke de tillitsvalgtes rolle og status. 

•  Parat vil at medlemmenes skal sikres deltakelse i 
tjenestepensjonsordninger, og medbestemmelse 
når det gjelder type pensjon, nivået på 
pensjonsytelsen og endringer i pensjonsordningen.

•  Parat vil at medlemmene skal sikres gode lønns 
og arbeidsvilkår og reell mulighet til etter og 
videreutdanning.

•  Parat vil at systematisk og kunnskapsbasert 
likestillingsarbeid skal bidra til at medlemmene 
opplever likeverd, demokrati og medbestemmelse.

Lønnskrav tar utgangspunkt i tall fra 
Det tekniske beregningsutvalget (TBU), 
der alle de store arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjonene er representert, 
og som ledes av Ådne Cappelen i Statistisk 
sentralbyrå (SSB). I tillegg til ordinære 
lønnskrav blir disse temaene viktige i vårens 
oppgjør:
•  pensjon
•  arbeidstid knyttet til endringene i 

arbeidsmiljøloven
•  innleie og midlertidig ansettelse knyttet til 

endringer i arbeidsmiljøloven
• likelønn

Utover dette er det slik i Parat at det er 
forhandlingsutvalgene som er nedsatt på den enkelte 
tariffavtale, som selv vurderer hvilke krav som skal 
fremmes og prioriteres.

Økonomien i 
norsk næringsliv
Norsk økonomi er inne i en lavkonjunktur som for det meste 
skyldes nedgangen i oljeprisen. Den delen av næringslivet som 
er knyttet til produksjon av olje og gass, sliter derfor med lave 
investeringer, lav lønnsomhet og redusert aktivitet. Andre deler 
av næringslivet opplever gode tider, med gunstig kronekurs 
og høy etterspørsel, noe som gjelder blant annet fiskeindus-
trien. Samlet sett er derfor ikke norsk økonomi inne i en krise 
med fare for stagnasjon eller deflasjon, men vi må likevel vise 
forsiktighet. 

Mange av de toneangivende selskapene i Norsk industri sliter og 
må nedbemanne, det samme gjelder alle de små nisje selskapene 
og den øvrige delen av leverandør industrien tilknyttet olje og 
gass. 

Alt i alt er det stor aktivitet i norsk næringsliv. Selv med store 
kutt i olje industrien er det fremdeles slik at Norge har rekord-
mange sysselsatte. Problemet er at tilveksten av nye arbeidsplas-
ser er lav. Et annet faresignal er at takten i nyetableringer og 
opprettelse av nye arbeidsplasser går tregt og er synkende. 

Med økende tilstrømming av ledige hender, blant annet ved 
innvandring og synkende antall nye arbeidsplasser, vil vi se en 
økning i arbeidsledigheten i tiden fremover. Høyere ledighet 
gir ubalanse i arbeidsmarkedet og legger press på lønn- og 
arbeidsvilkår, vi må derfor regne med en stagnasjon i lønns-
utviklingen eller for noen bransjer også en nedgang i samlede 
vilkår. 
Partene i arbeidslivet vil vise ansvarlighet og akseptere at 2016 
blir et år der reallønnsutviklingen vil bli lav eller ned mot null.

I nasjonalbudsjettet for 2016 anslår regjeringen at vi hadde 
en reallønnsvekst på 0,6 prosent i 2015. For 2016 anslås 
årslønnsveksten til 2,7 prosent og reallønnsveksten til 0,2 
prosent. Den siste tids utvikling tilsier at dette estimatet er for 
lavt, og at prisveksten vil kunne bli høyere. Med et oppgjør på 
2,7 prosent vil vi derfor sannsynlig få reallønnsnedgang.

Kommentar av 
Thomas Lilloe, 

forhandler i Parat



32 - 2016

OMSTILLING

Norsk Polarinstitutt har hatt en opptelling som viser at det er 975 isbjørner på Svalbard, en økning på 290 isbjørner de siste elleve år.
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Utfordringer for 
Svalbardsamfunnet
Svalbardsamfunnet er inne i en stor omstilling fra gruvedrift til mer turisme og forskning. Det meste 

av gruvedriften er satt på vent, og myndighetene er tvunget til å investere milliardbeløp i årene 

fremover for å opprettholde en akseptabel bosetting.

Av: Trygve Bergsland

Parat-bladet presenterte i forrige utgave 
en stor sak om Svalbards globale frøhvelv. 
I ettertid er lokalsamfunnet rammet av 
et snøskred som kostet to mennesker 
livet – 42 år gamle Atle Husby og 2 år 
gamle Nikoline Røkenes. Flere andre ble 
skadd, og 200 mennesker ble evakuert. 
I tillegg må lokalsamfunnet finne frem til 
ny næringsvirksomhet som kan erstatte 
ulønnsom gruvedrift. 

Redusert gruvedrift
På grunn av lave priser er Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani (SNSK) tvunget 
til å stenge ned mye av gruvedriften og vil 
foreløpig innføre inntil tre års driftshvile 
i gruvevirksomheten i Svea-området. 
Regjeringen vil samtidig bidra med 
penger til gruveselskapet på Svalbard.

Gruveselskapet opplyser at de i løpet av 
året starter forberedelse til driftshvile i 
Svea og Lunckefjell fra årsskiftet. Planen 
er at driftshvile kan opprettholdes i inntil 
tre år, i påvente av at kullprisene skal 
bedre seg.
– Hensikten med driftshvile er å gi 
lokalsamfunnet noe lengre tid til å bygge 
opp nye næringer. Samtidig opprettholder 
vi muligheten for oppstart hvis markedet 
skulle ta seg opp, men vi har samtidig 
ingen garanti for at ikke forholdene 
forverrer seg, sier næringsminister 
Monica Mæland.

Store Norske vil samtidig øke aktiviteten 
i Gruve 7 ved Longyearbyen ved å gå fra 
ett til to skift fra andre kvartal neste år. 
Gitt at dagens kullpris-prognoser slår til, 
og driftspausen ved Svea og Lunckefjell 
opprettholdes, vil selskapet ha behov 
for årlige bevilgninger på 144 millioner 
kroner hvert år de neste tre årene – fra 
2017 til 2020.
– Vi har ingen garanti for at forholdene 
ikke forverrer seg. Som eier i Store Norske 
følger vi utviklingen tett og vurderer 
situasjonen løpende, sier Mæland.

Varmekraftverk
Longyear Energiverk er et kullfyrt 
varmekraftverk i Longyearbyen på 
Svalbard og er ett av to kullkraftverk som 
er i drift på norsk område, det andre 
er det russiskdrevne kullkraftverket i 
Barentsburg, også på Svalbard.

Parat-medlem Anita Utsi, som er ansatt i 
Longyearbyen lokalstyre, sier Gruve 7 blir 
den eneste norske gruve i drift på Svalbard.
– Det er viktig for oss at det fortsatt er 
gruvedrift her, og vi er avhengige av kullet 
for å drive energiverket, som gir strøm til 
hele Longyearbyen-området, sier Utsi.

Det er Svalbard lokalstyre som har 
ansvaret for driften av kullkraftverket, 
som hun omtaler som Longyearbyens 
kuleste arbeidsplass. 

– Uten eget kull ville vi måtte hente kull 
fra fastlandet, noe som ville være svært 
kostbart og uhensiktsmessig, sier hun til 
Parat-bladet. 

Energiverket har 25 ansatte og er 
døgnkontinuerlig bemannet. Operatør 
er selskapet Bydrift Longyearbyen AS, 
som eies av Longyearbyen lokalstyre. 
Utslippstallene fra varmekraftverket er 
ifølge operatøren cirka 60 000 tonn CO2 
per år, noe som tilsvarer 0,1 prosent av 
norske utslipp.

Sterk norsk bosetting
Til tross for nedbemanningen i gruve-
selskapet Store Norske har folketallet på 
Svalbard holdt seg tilnærmet uendret. 
Det var i 2015 registrert 2667 bosatte 
personer på Svalbard, av disse var 
2189 i de norske bosetningene, viser 
befolkningsstatistikken fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB).

Jussprofessor og ekspert i havrett, Geir 
Ulfstein, sier til NTB at gruvedriften på 
Svalbard ikke er avgjørende for om det 
skal være bosetting på Svalbard, men at 
det politisk kan være av betydning å vise 
at området er norsk territorium.
– Det er ingen grunn til absolutt å holde 
det antallet som bor der i dag. Det viktige 
er å gi et troverdig signal om at Svalbard 
er viktig for Norge. Hvordan man skal få 
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til det, er et annet spørsmål. Kulldriften 
har vært nyttig fordi den er en helårs 
virksomhet, noe for eksempel turisme 
ikke vil kunne være. Så er det spørsmål 
om hvor mye forskning kan bidra med, 
sier Ulfstein.

Økt satsing på forskning og turisme
Svalbardsamfunnet søker nytt fotfeste 
for tiden etter Store Norske. Tre nye 
hoteller skal opp, og lokalstyret håper på 
havneutbygging. 
– Svalbard skal overleve også etter 
at Store Norske en gang i fremtiden 
stenger dørene for kulldrift. Blant annet 
skal det investeres i havneutvikling, 
sier tidligere lokalstyreleder Christin 
Kristoffersen.

Svalbard Hotell har ifølge Svalbardposten 
investert 45 millioner i bygging av 
31 nye rom som alle er fylt opp resten 
av sesongen. Hotellkapasiteten er 
sprengt, og det var i november 3900 
overnattinger, noe som er en økning 
på 16 prosent fra året før. Her var 
52 prosent av overnattingene ferie- og 
fritidsovernattinger.

Kristoffersen, som i oktober gikk av som 
lokalstyreleder, mener Norge har et fortrinn 
når det gjelder å kunne lede an i en globalt 
bærekraftig og kunnskapsbasert utvikling 
av Arktis ved satsing på forskning, turisme 
og industri basert på ny teknologi.
– Universitetet her skal utvides, og det 
er håp om å starte nye ingeniørstudier 
her. Turisme er en annen bærebjelke. 
Men uten industriell utvikling har ikke 
samfunnet mulighet til å overleve, mener 
Kristoffersen.

Turisme
Svalbard-samfunnet strever med å finne 
veien videre med en kulldrift i krise. 
Mange setter sin lit til at turistnæringen 
kan utvikles.
– Oppsigelsene i Store Norske vil trolig 
medføre en befolkningsreduksjon på 
20–25 prosent. Det vil selvsagt ramme 
barer, restauranter, butikker, attraksjoner 
og kanskje også flytrafikken, sier reiselivs-
sjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard i 
Longyearbyen.

Et eksempel på ny turisttrafikk er avtalen 
Store Norske har gjort med Basecamp 

Spitsbergen om utvikling og drift av 
turistvirksomhet i gruvebyen. Avtalen 
er et testprosjekt og gjelder fra januar til 
midten av mai 2016.
– Svea er verdens nordligste operative 
gruvesamfunn, og vi gleder hos til å 
formidle historien fra svenskenes oppstart 
i 1917 til det som i dag er et av verdens 
mest avanserte gruvesamfunn øverst 
på jordkloden, sier administrerende 
direktør Steinar Rorgemoen i Basecamp 
Spitsbergen.

En annen aktivitet er muligheten til 
turer fra Longyearbyen på Svalbard til 
Barentsburg og Pyramiden i den nye 
katamaranen Vågsfjord.
– Det blir et helt nytt tilbud i reiselivet på 
Svalbard. Bruk av denne båten vil gjøre 
at turister og andre kan komme seg mye 
lenger på kortere tid, sier mannen bak 
selskapet og satsingen, Sten-Are Paulsen, 
til Svalbardposten.

Turistnæringen leter etter nye tilskudd 
som kan bidra til vekst, samtidig som 
naturen skal beskyttes. Voksende 
turisme i selve Longyearbyen, med turer 

Kummerlige arbeidsforhold innerst i gruven der takhøyden er under én meter. Foto: Trygve Bergsland.
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i nær området, historiske besøk i den 
nedlagte Gruve 3 og nordlyssafari er andre 
aktiviteter Svalbard har å by på.

Flere isbjørner enn før
Det er flere isbjørner på Svalbard enn 
tidligere, viser en ny opptelling. Det 
er 975 isbjørner på øya, en økning på 
290 isbjørner på elleve år. Det viser 
en opptelling Norsk Polarinstitutt har 
gjennomført, ifølge Svalbardposten.

Norsk Polarinstitutt understreker 
imidlertid at tallene er noe usikre, siden 
isbjørnene på Svalbard tilhører den såkalte 
barentshavbestanden som vandrer mellom 
norsk og russisk territorium. Russland sa 
tidligere i år nei til å delta i prosjektet, 
noe som førte til at kun dyr på norsk side 
av grensen kunne telles. 

Klimaendringer på Svalbard
Mens gjennomsnittstemperaturen i 
verden har steget 0,8 grader siden slutten 
av 1800-tallet, har økningen i Arktis vært 
omtrent det dobbelte. En av årsakene er 
at det blir mindre sjøis når temperaturen 
stiger. Dermed blir det mer åpent hav, 

som absorberer mer stråling fra sola – noe 
som forsterker oppvarmingen.

Langs kysten av Svalbard er mye av sjøisen 
blitt borte de siste tiårene. I fjorder som 
tidligere frøs til om vinteren, er det i dag 
åpent hav året rundt. På land ser det ut 
til at svært mange isbreer er blitt mindre. 
To breer utenfor Ny-Ålesund som måles 
nøye, har med unntak av to år krympet 
sammenhengende helt siden 1960-tallet.

Det er strenge restriksjoner for 
ferdsel i det sårbare naturmiljøet på 
Svalbard, opplyser reiselivsrådgiver hos 
Sysselmannen, Margrete Nilsdatter 
Skaktavl Keyser.
– De store cruiseskipene som går på 
tungolje, har klare restriksjoner på 
hvor de kan gå, og disse ble strengere 
i 2015 da unntakene for seiling til 
Magdalenefjorden og Ny-Ålesund falt 
bort, sier hun. 

Kilder: Store Norske Leksikon, Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani, Svalbardposten og 
NTB.

Svalbardtraktaten
Svalbardtraktaten er en internasjonal 
avtale, som ble inngått 9. februar 
1920 og trådte i kraft 14. august 
1925. Den slår fast Norges «fulle og 
uinnskrenkede høihetsrett» over 
Svalbard, inklusive Bjørnøya, og at 
norske lover og regler gjelder for 
området.

Borgere og selskaper fra alle 
traktatland har lik rett til adgang 
og opphold. De skal kunne 
drive fiske, fangst og all slags 
næringsvirksomhet på like vilkår. 
All virksomhet er underlagt 
lovgivningen som norske 
myndigheter vedtar, men ingen kan 
behandles forskjellig på bakgrunn av 
nasjonalitet.

Skatter, gebyrer og avgifter som 
kreves inn, skal ikke overstige det 
som kreves for å dekke utgiftene 
ved administrasjon av Svalbard. 
Svalbard er norsk territorium, 
Atlanterhavspakten gjelder derfor 
på øygruppa. I fredstid er det ikke 
faste, militære baser her, men 
under annen verdenskrig var det 
i en periode en norsk garnison på 
Svalbard.

Traktaten er i dag ratifisert av 
42 land: Afghanistan, Albania, 
Argentina, Australia, Belgia, 
Bulgaria, Canada, Chile, Danmark, 
Den dominikanske republikk, Egypt, 
Estland, Finland, Frankrike, Hellas, 
India, Island, Italia, Japan, Kina, 
Litauen, Monaco, Nederland, New 
Zealand, Norge, Polen, Portugal, 
Romania, Russland, SaudiArabia, 
Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, 
SørAfrika, SørKorea, Tsjekkia, 
Tyskland, Ungarn, USA, Venezuela og 
Østerrike.

Kilde: Sysselmannen, 
Forsvarsdepartementet og NTB

Parat-medlem 
Anita Utsi i kontroll-
rommet på 
Energiverket.  
Foto: Vetle Daler.

Energiverket ligger i 
utkanten av 
Longyearbyen og 
forsyner hele området 
med elektrisitet. Foto: 
Vetle Daler.

OMSTILLING
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Ledige plasser på kurs
Det er fortsatt ledige plasser på flere kurs, og selv om påmeldings-
fristen er utløpt, kan du sende en e-post til kurs@parat.com for å 
sjekke om det fortsatt kan være en ledig plass. 

Til førstkommende Trinn 2-kurs i Tromsø 12.–14. april, for region Nord- og 
Midt-Norge, er det ledige plasser, og du finner en rekke kurs for din region i 
kurskalenderen på parat.com.

Ny avdelings
sekretær 
Liss Fusdahl vil vikariere 
i forhandlingsavdelingen 
en periode fremover. 
Fusdahl treffes på e-post: 
liss.fusdahl@parat.com og 
telefon 909 91 297.

Broen til fremtiden
I februar ble det avholdt en ny miljøkonfe-
ranse der Parat er en av støtte spillerne. I tillegg 
til statsminister Erna Solberg holdt blant annet 
Jan Egeland fra Flyktninghjelpen, Johanne 
Sæther Houge fra Naturvernforbundet og 
Connie Hedegaard fra regjeringens ekspert-
utvalg for «grønn konkurransekraft» innlegg 
under konferansen.

Driftstilskudd og ekstra midler
Parat har en ordning med driftstilskudd hvor deler av kontingenten 
etter søknad tilbakeføres til underorganisasjoner eller medlems-
grupper med minimum fem fullt betalende heltids- eller deltidsan-
satte medlemmer. 

Midlene man mottar, skal brukes til lokal aktivitet blant medlemmene. Det 
er gruppas leder som kan søke og som mottar støtten. Dersom det er behov 
for å søke om ekstra midler utover driftstilskuddet, må dette gjøres i egen 
søknad om ekstra midler. Det er også her gruppas leder som kan søke og som 
vil motta støtten.

Søknadsskjemaene finner du ved å logge inn på «Min side», og søknadsfristen 
er 1. mars.

Ny advokat i 
forhandlings avdelingen
Kathinka Mohn har tidligere 
jobbet som advokat i Parat 
og er nå tilbake for å 
vikariere for Katrine 
Roald som er ute i 
foreldrepermisjon.  
Mohn treffes på e-post: 
kathinka.mohn@
parat.com og 
telefon 951 66 608. 

Liss Fusdahl. Foto: Vetle Daler.

Kathinka Mohn. Foto: Trygve Bergsland.
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Parats regionsutvalg (RU)
RU region Nord (Finnmark, Troms, Nordland):
Leder: Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no
Johanne Hagerupsen, Høgskolen i Harstad
E-post: johanne.hagerupsen@hih.no
Øivind Østbø, Remiks
E-post: oivind.ostbo@remiks.no
Anne-Katrine Thomassen, Brønnøysundregisterne
E-post: akt@brreg.no
Tor-Fredrik Olsen, Finnmark Fylkeskommune
E-post: tor.fredrik.olsen@ffk.no
Line Hoseth, NOKAS, Leknes Lufthavn, Ungrepresentant
E-post: line_hoseth_88@hotmail.com 

RU region Midt (Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal):
Leder, Jannike Hanssen, Statens vegvesen
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no
Morten Mørch, NTNU 
E-post: Morten.morch@ntnu.no
Siri Finseth, Helse Nord-Trøndelag
E-post: Sirs.finseth@helse-nordtrondelag.no 
Grete Kambuås, Boots Apotek 
E-post: gretkam@online.no
Marit Holstad Aarsæther, Høgskolen i Volda 
E-post: maritaa@hivolda.no 
Mona Nerland, Politiet i Molde, Ungrepresentant
E-post: mona.nerland@politiet.no

RU region Øst (Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og 
Akershus):
Leder: Hilde Margrete Bjørklund - Cappelen Damm AS
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no
Bente Iren Tollefsen Moen - Statens Pensjonskasse
E-post: bente.iren.moen@spk.no
Stein Grindheim - SAS Ground Handling
E-post: stein.grindheim@sas.no

Ronny Kjønsø - Asko Øst
E-post: ronny.kjonso@asko.no
Anja P. Ahlstrøm – NIBIO
E-post: Anja.Ahlstrom@nibio.no
Hans Andreas Bøhmer, Securitas i Oslo, Ungrepresentant
E-post: hanboh@gmail.com 

RU region vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane):
Leder: Rune Skaar, Bergen kommune
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no
Vidar Alfei, NAV Økonomiteneste
E-post: vidar.alfei@nav.no
Hege Solbakken Sæbø, Stavanger Aftenblad AS
E-post: hege.solbakken.saebo@aftenbladet.no
Wibecke Søraas Onarheim, Gulating lagmannsrett
E-post: wibecke.soraas.onarheim@domstol.no
Gro Nondal Buvik, Sognekraft AS
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.no
Erik Andreassen, Gate gourmet i Bergen, Ungrepresentant
E-post: eandreassen@gategourmet.com 

RU region Sør (Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold og 
Buskerud):
Leder: Ragnhild Negård - NAV
E-post: ragnhild.negard@nav.no
Helge Tverdal – AS Varden
E-post: helge.tverdal@varden.no
John-Inge Nerland – Fylkesmannen i Buskerud
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no
Nina Ødegård – Høyskolen i Buskerud og Vestfold
E-post: Nina.Odegard@hbv.no
Cecilie Holt, NAV
E-post: cecilie.holt@nav.no 
Hilde Valen, NAV i Vennesla, Ungrepresentant
E-post: hilde.valen@nav.no

Paratlederne på Facebook
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud og nestleder Vegard 
Einan har fått nye sider på Facebook der de i tiden fremover 
vil presentere seg selv og hva de til daglig jobber med for å 
fremme Parats og medlemmenes interesser i samfunnet.

Benytt muligheten til 
å stikke innom for å si 
«hei» samtidig som du 
oppfordres til å dele 
sidene med andre med-
lemmer og interesserte.

Ny dato for region
konferanse øst

Ny dato for høstens konferanse 
i region øst er 24. og 25. 

oktober 2016. Vi ber alle 
notere ny dato. For mer 

informasjon se Parats kurs- 
og konferansekalender på 
parat.com.

Parats nestleder 
Vegard Einan.

Parat-leder Hans-
Erik Skjæggerud.
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Lene Liknes Hansen
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

Thomas Lilloe,
Forhandler

Turnus og overtid
Vi har i min bedrift arbeidet dagtid 
frem til nå, men bedriften vil nå utvide 
åpningstidene og innføre turnus og mer 
overtid. Siden jeg har små barn og er 
alenemor, passer det svært dårlig å arbeide 
overtid eller turnus. Kan jeg si nei til 
overtid og turnusarbeid?
Emma

Svar: I regler for overtid kan arbeidstaker 
ha rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid 
utover avtalt arbeidstid når man av 
helsemessige eller vektige sosiale grunner 
ber om det. Arbeidsgiver plikter også å frita 
arbeidstaker som ber om det, når arbeidet 
kan utsettes eller utføres av andre.

I regler for turnus kan arbeidstiden, 
om ikke annet er avtalt i tariffavtale, 
plasseres mellom klokken 06:00 og 21:00. 
Arbeid etter klokken 18:00 på lørdag 

og frem til klokken 22:00 søndag regnes 
som helgearbeid, og kan ikke inngå i den 
alminnelige arbeidstiden. Arbeidsgiver 
står derfor ganske fritt når det gjelder å 
plassere arbeidstiden i løpet av døgnet. 
I motsetning til retten til å be seg unntatt 
for overtid kan man ikke nekte å arbeide 
turnus eller forskjøvet arbeidstid, med 
mindre arbeidstidens plassering er regulert i 
kontrakt eller tariffavtale.
Thomas

Renate Messel Hegre 
Forhandler 

Annbjørg Nærdal 
Advokat

Thore Eithun Helland 
Advokat

Alexander Iversen, 
Forhandler
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Problemer med leietaker
Jeg har en leier i kjelleren som støyer og 
lager mye bråk og som ikke betaler leien. 
Jeg kan reglene for oppsigelse og har sendt 
ham en skriftlig oppsigelse, men leieren har 
nå protestert mot oppsigelsen og nekter 
å flytte. Jeg har prøvd å ta kontakt med 
ham, men han nekter å ha noe med meg å 
gjøre. Hvem skal jeg nå ta kontakt med for 
å få løst denne uheldige tvisten, må jeg til 
tingretten, eller er det andre steder å gå?
Finn Einar

Svar: Det forutsettes her at du har sagt opp 
leieavtalen på korrekt måte, og at leieren 
har protestert i samsvar med reglene i 
husleieloven. Dersom du leier ut i Oslo, 
Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag eller 
Nord-Trøndelag, skal du sende en klage til 
Husleietvistutvalget. Informasjon finner du 
på www.htu.no. 

I andre deler av landet begynner en slik sak 
i forliksrådet. Det må også opplyses at fra 
1. juli i år får alle i Norge som leier bolig 
som forbruker, mulighet til å sende en klage 
til Husleietvistutvalget hvis utleier driver 
utleie som næring. Du som utleier kan 
ikke benytte deg at dette utvidede tilbudet. 
Men er du misfornøyd med avgjørelsen i 
Husleietvistutvalget eller forliksrådet, kan 
du anke saken til tingretten innen en måned 
fra forkynning.
Thore

60 år og flere feriedager
Jeg fyller 60 år i desember i år. Hvor 
mange dager ferie har jeg rett på i år?
Line

Svar:Etter ferieloven har du rett på 31 
virkedager ferie, tilsvarende fem uker og én 
dag ferie, slik det er beskrevet i ferieloven.

Alle arbeidstakere har rett på 25 virkedager 
ferie hvert år. I tillegg har arbeidstakere 
som fyller 60 år i løpet av ferieåret, rett på 

ekstraferie på seks virkedager. Virkedager 
er alle dager som ikke er søndager eller 
lovbestemte helge- eller høytidsdager. Er du 
bundet av tariffavtale, kan det også hende 
du har en «femte ferieuke», ofte regulert som 
fem virkedager ferie. I så tilfelle har du rett 
på 36 virkedager, 6 uker ferie, fra det året 
du fyller 60 år.
Lene 

Permisjon og lønn ved fødsel
Min samboer og jeg venter barn i juni. 
Ifølge mine kolleger på sykehusapoteket 
der jeg jobber, har jeg i tillegg til avtalt 
foreldrepermisjon også rett til permisjon 
med lønn i to uker i forbindelse med 
fødselen. Stemmer det?
Stian

Svar: Alle arbeidstakere har rett til 
omsorgspermisjon ifølge arbeidsmiljølovens 
paragraf 12-3. Sykehusapotekene er 
omfattet av tariffavtale som i tillegg sikrer 
lønn under omsorgspermisjon på lik linje 
med mange tariffavtaler i både statlige og 
private virksomheter. Permisjon etter disse 
bestemmelsene skal normalt avvikles i løpet 
av de første to ukene etter hjemkomst. 
Renate

Stillingsendring og lønn 
som statsansatt
Jeg er midlertidig ansatt i en statlig etat, 
men nå skal stillingen min gjøres om til 
en fast stilling. Jeg har hørt at jeg kan 
forhandle opp lønnen min når jeg går fra 
midlertidig til fast ansettelse. Er det riktig?
Maria

Svar: Når du går over fra midlertidig 
til fast stilling i staten, kan du få en ny 
vurdering av lønnen din innenfor stillingens 
lønnsalternativer, slik det er beskrevet 
i hovedavtalen. Det er imidlertid ikke 
en forhandling, men en vurdering fra 
arbeidsgiver.

Det betyr at du ikke kan fremme et krav 
gjennom din tillitsvalgte, en lønnsjustering 
i dette tilfellet vil derfor ligge innenfor 
arbeidsgivers styringsrett. Selv om du ikke 
kan fremme et krav, og heller ikke kan 
forhandle, er det imidlertid ingenting i 
veien for å minne din arbeidsgiver på at 
bestemmelsen er der og kan brukes.
Alexander 

Krav på ventelønn
Jeg har jobbet i en statlig etat i mange år, 
men nå er det snakk om at avdelingen jeg 
jobber i, skal legges ned. Har jeg da rett 
på ventelønn dersom jeg får en oppsigelse?
Filip 

Svar: Stortinget vedtok i desember endringer 
i tjenestemannsloven som innebærer at 
ventelønnsordningen utfases. Endringene 
gjelder fra 1. mars 2016. Dette betyr at 
ingen får ventelønn dersom de fratrer 
stillingen etter dette tidspunktet, og du vil 
dessverre ikke ha rett på ventelønn, siden 
fratredelsestidspunktet helt sikkert vil være 
etter 1. mars 2016. Du vil imidlertid ha 
rett på ordinære dagpenger på linje med alle 
andre arbeidstakere.
Annbjørg
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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 1/2016»

Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 11. april 2016.

Premie: Elvang INCA pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent fåreull og 
10 prosent mikrofiber. Målene er 130x200 centimeter (se foto).

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.5 – 2015 var: «PARAT OM KLIMA, MILJØ OG ARBEIDSPLASSER»
De tre heldige vinnerne er: Oddvar Johansen, Skedsmokorset, Solveig Bang-Olsen, Tranby, Karin W.Vanebo, Namsos.

PARAT KRYSSORD

Løsning: ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Navn: ..................................................................................................................................

Adresse: .............................................................................................................................

..................................................................................................................................................



2016 - 41  

Parats treningsside med hjernetrim
Sender du oss løsningen på alle oppgavene på denne 
siden, er du med i trekningen av et Elvang INCA 
pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent fåreull og 
10 prosent mikrofiber. Målene er 130x200 centimeter. 
Frist for å sende inn løsningen er 11. april 2016.
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 1/2016».
Vinneren av hjernetrim i 5/2015 er Renathe Karlsen, Kvaløysletta.

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:

FØNVIND
HAGLBYGE
HAVGULE
KAKELINNE
KORNMO
KULELYN
KULING
KUMULUS
LAVTRYKK
MISTRAL
MONSUN
NEDBØR
NORDLYS
ORKAN

PASSAT
REGNBUE
REGNV∆R
RIMFROST
SKYPUMPE
SLUDD
SOLGANGSBRIS
SOLSKINN
STORMBYGE
SYKLON
TAIFUN
TORNADO
TYFON
ØSTAVIND

PARAT HJERNETRIM
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LEDER

Samfunnsansvar og delingsøkonomi
Ordet «delingsøkonomi» er nytt og benyttes nå så ofte av så mange at det sannsynligvis ligger 

helt i tet i konkurransen om å bli kåret til årets ord i 2016. Det er selvfølgelig ikke viktig. Mange 

mener imidlertid at betydningen av ordet og konsekvensene dette har på norsk arbeidsliv og 

samfunnsøkonomi, er store.

Når vi åpner eller ser på et hvilket som helst nyhetsmedium 
i dag, slår ord som delingsøkonomi, teknologi, digitalisering, 
automatisering og robotisering imot oss med varsel om at vi 
står midt i en pågående revolusjon. Varselet følges ofte av en 
påstand om at endringene får konsekvenser for den enkelte av 
oss, enten vi vil eller ikke. Dette tror jeg også på, men jeg er ikke 
så redd for endringene som mange andre gir uttrykk for at de er. 
Historien viser jo nettopp at utviklingen opp gjennom alle tider 
hviler på mange små og store revolusjoner. Disse endringene 
har medført mer eller mindre kortvarig smerte for samfunn og 
enkeltpersoner, men de langsiktige virkningene har alltid har 
vært positive. 

Noen av de fremste eksemplene på begrepet «delingsøkonomi» 
er Uber, et nettverkselskap hvor privatpersoner henter og 
kjører andre for en avtalt pris etter bestilling gjennom en 
delingstjeneste på mobiltelefonen, Airbnb, en nettbasert 
markedsplass som gir privatpersoner mulighet for å leie ut sin 
bolig til andre mot vederlag, og Nabobil som gir privatpersoner 
en markedsplass for å leie ut bilen sin til andre. Det nye disse 
eksemplene representerer, er omfanget av delingen som den 
nye teknologien gir mulighet for, og mange får betalt for å 
dele. Det er i kjølvannet av dette at det likevel kan oppstå 
noen utfordringer. Vi har allerede verktøyene for å løse disse. 
Spørsmålet er nok heller om vi bruker disse godt nok.

For eksempel er det flere potensielle delingstjenester som 
i dag er omfattet av konsesjonsplikt eller er lovregulert på 
annen måte. Persontransport er et eksempel på dette. Dersom 
delingstjenestene bryter med slike lover, er det både ulovlig og et 
samfunnsproblem som må løses. I slike tilfeller må det vurderes 
om lovene er gode nok, og om de faktisk håndheves. Er lovene 
gode nok, men ikke håndheves, er det heller en ressursutfordring 
som må løses.

Betales det ikke pliktig skatt av inntekter fra delingstjenester, 
er det både ulovlig, umoralsk og et samfunnsproblem som må 
løses. Vi har allerede lover og skatteregler som regulerer dette, 
men kanskje må det ses på justeringer som gjør de enklere å 
håndheve disse. Kanskje skal vi også erkjenne at tiden er moden 
for å gå over til det kontantløse samfunnet hvor alle økonomiske 
transaksjoner er sporbare for å sikre at vedtatte skatter og avgifter 
betales.

Dersom delingstjenester tar form som profesjonell 
næringsvirksomhet og dette i realiteten innebærer at man 
unndrar seg arbeidsgiveransvar, er det både ulovlig og et 
samfunnsproblem som utfordrer den norske modellen. 
Vi har imidlertid lov- og avtaleverk som 
allerede regulerer dette, men både 
partene i arbeidslivet og myndighetene 
må påta seg et ansvar for å se til at 
disse følges. 

Jeg mener det er liten tvil om at 
vi nå er inne i en periode hvor 
det skjer flere endringer som 
representerer noe nytt og 
gjennomgripende, som får 
konsekvenser for oss alle og 
krever at vi endrer oss. I slike 
omgivelser er det lett å la 
seg rive med og overvurdere 
betydningen av alt vi oppfatter 
som nytt. Vi skal ikke forby 
eller gjør alt annerledes 
fordi «delingsøkonomien» 
vokser frem, men det vil 
nok være behov for noen 
justeringer for å sikre den 
norske arbeidslivsmodellen og 
velferdsstaten.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat
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Nå kan du kjøpe YS Hytteinnbo,  
en spesialpriset innboforsikring 
for deg som er medlem i Parat.

Besøk oss på gjensidige.no/ys 
eller ring 03100.

Ny medlemsfordel!
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Tyveri er den 
vanligste skaden 

på hytter

Kombikryssord er en morsom variant av kryssord. Her kombinerer man et kodekryss med et «vanlig» kryssord.
Dette kryssordet har nøkkelord og nummererte ruter der hver bokstav har sitt unike tall. Dersom du står fast på et ord er det bare å 
bruke tallene fra andre ord man allerede har løst og sies å være en kryssordvariant som det skal være umulig ikke å løse.



Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Les mer på gjensidigebank.no

Prisene er hentet fra bankenes hjemmesider 15.2.2016.

*Rente på Skandiabanken Høyrentekonto gjeldende fra 30.3.2016.  
Rente under 100 000 kroner er 0,05 %.

Sørg for å ha gode
betingelser på banksparing
Hos Gjensidige Bank får du gode betingelser på innskudd. Se under 
for sammenligning med andre banker.  

Gjensidige
Bank

Sparekonto Krav til fast 
sparing

Antall 
årlige uttak 0 – 100 000 100 – 500 000 Over  

500 000
Gjensidige Sparekonto YS Nei ubegrenset 1,00 % 1,00 % 1,00 %

Nordea Sparekonto Nei 12 0,80 % 0,80 % 0,80 %

DNB Sparekonto (maks 8 mill.) Nei ubegrenset 0,55 % 0,55 % 0,55 %

Høyrentekonto Krav til fast 
sparing

Antall 
årlige uttak 0 – 1 mill. 1 – 2 mill. Over 2 mill.

Gjensidige Høyrentekonto Nei 4 1,30 % 1,40 % 1,50 %

DNB SuperSpar Månedlig 12 1,20 % 1,20 % 1,20 %

Skandiabanken Høyrentekonto* Nei ingen 0,75 % 0,75 % 0,75 %

Nordea Bufferspar Månedlig ingen 1,00 % 1,00 % 1,00 %

Danske Bank SparExtra Månedlig ingen 0,90 % 0,90 % 0,90 %

BSU Alle beløp

Gjensidige BSU 3,40 %

Nordea BSU 3,40 %

DNB BSU 3,20 %

Skandiabanken BSU 3,00 %
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