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Fri på religiøse høytidsdager
Ingen likestilling for antallet 

fri- eller helligdager til arbeids-
takere som står utenfor Den 

norske kirke. 

Kirken ut av staten
Om lag 1700 prester, proster, biskoper 
og tilsatte ved bispedømme kontorene 
og i Kirkerådets sekretariat er ikke 
lenger embets- og tjeneste - 
menn i staten. s. 27

Bonuser og 
målstyring 
uten effekt

BI-professor Bård Kuvaas s. 30

s. 8

En krevende 
grisejobb
Ansatte i Mattilsynet 
kontrollerer hver dag 
hundrevis griser.

s. 32
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Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør
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Dette produktet er trykket etter svært 
strenge miljø krav og er svane merket, 
CO

2
-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

Det blir nærmest daglig rapportert om 
falske nyheter, eller alternative fakta. Mye 
knyttes til den amerikanske presidenten 
som har et noe anstrengt forhold til 
pressen. Problemet kan se ut til å være at 
mange ikke klarer å skille falske nyheter 
fra nyheter vi ikke liker, eller slurvete 
journalistikk.

Først: Falske nyheter er slik medieforsker 
ved Universitetet i Bergen, Helle Sjøvaag, 
forklarer, en nyhetshendelse som ikke har 
skjedd, der målet er å forlede eller lure 
mottakeren. Falske nyheter er derfor ikke 
faktafeil, slurv eller meningsytringer vi 
ikke liker. Det betyr ikke at faktafeil og 
slurv fra journalister ikke er alvorlig, men 
det er noe helt annet enn falske nyheter.

Den siste tiden har sentrale politikere som 
justisminister Per-Willy Amundsen og 
statssekretær i Samferdselsdepartementet 
Tom Cato Karlsen beskyldt norske medier 
for å publisere falske nyheter. Det kan 

hende det er mulig å score noen politiske 
poeng ved å fremme slike påstander, men 
det store problemet er at det rent faktisk 
er feil og er med på å villede en stor del av 
befolkningen. 

Hva er så journalistikk? Her finnes det 
mange forklaringer, men noe av det 
grunnleggende er antallet kilder og 
kildebredde, i tillegg til å la alle sider av 
en sak bli belyst. Det å la flere komme 
til orde og ikke bare la én person uttale 
seg er lett å forstå viktigheten av. Litt 
vanskeligere kan det være når vi snakker 
om «kildebredde», men her bør både den 
som er direkte berørt være representert, 
eksperten, eller den som faglig kan mye 
om temaet, og den som bestemmer 
eller er ansvarlig. Utover dette kan både 
dokumenter, aktuell litteratur og ulike 
databaser være aktuelle kilder. For å 
forsikre seg om at alle sider blir belyst, må 
det både være stemmer og motstemmer 
i en sak. Det betyr som oftest at det i en 

sak vil være personer som uttaler seg i tråd 
med det du er enig i, og ikke minst viktig 
er uttalelsene og argumentene fra dem du 
ikke er enig med, som også bør uttale seg 
i den samme saken.

Oppfordringen til deg som leser er å være 
kritisk til alt som publiseres, også i norske 
medier. Det er sunt å være uenig, og det 
er bra om du reflekterer over det som blir 
presentert i ulike medier. Samtidig er det 
slik at norske medier, styrt av en redaktør, 
må være etterrettelige. Synder de, har de 
plikt på seg til å la motparten komme 
til orde, og de vil bli dømt av Pressens 
Faglige Utvalg (PFU) dersom de bryter 
god presseskikk.
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Valgmuligheter, 
seksualisering og 
kroppsidealer
Likestillings- og diskrimineringsombud 
Hanne Bjurstrøm mener de likestillings-
utfordrin-
gene som 
gjenstår, er 
vanskelige 
og vil kreve 
bred politisk 
mobilise-
ring.  
Side 28.

Interessant og  
krevende grisejobb
Ansatte i Mattilsynet har sin faste 
arbeidsplass ved Norturas slakteri ved 
Tønsberg. Deres jobb er å sørge for 
at lover, forskrifter og annet regelverk 
overholdes. Hver dag kontrolleres 
hundrevis griser. Side 32.
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Fri på religiøse høytidsdager 
– ingen likestilling i sikte
At Norge ikke lenger har en 
statskirke, får ingen praktisk 
betydning for det lovfestede 
antallet fri- eller helligdager 
til arbeidstakere som står 
utenfor Den norske kirke. 
Side 8.

Tariff 2017 – Klart 
for mellomoppgjør
Hvert andre år er det 
hovedoppgjør, hvor både lønn 
og tariffavtalene forhandles. 
Året imellom hovedoppgjørene 
forhandler man normalt bare om 
lønn, og i 2017 er det klart for et 
slikt mellomoppgjør. Side 14.

Bonuser på 
vikende front
Kortsiktige, resultatbaserte bonus- og 
lønnssystemer virker ofte mot sin hensikt 
ifølge BI-professor Bård Kuvaas. Side 30.
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Populær fedrekvote
Mens andelen fedre som tok ut full fedrekvote 
eller mer, falt i 2014, var det fullt uttak i 2015, 
ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Økningen 
var på 2 prosentpoeng. I gjennomsnitt benyttet 
70 prosent av fedrene seg av fedrekvoten eller 
mer i foreldrepengeperioden i 2015. Til sam-
menligning var andelen 60 prosent i 2008.

Sogn og Fjordane er høyest på indikatoren 
der 76 prosent av fedrene tok ut full kvote. 
Østfold, Finnmark og Telemark ligger lavest på 
indikatoren for fedrekvoteuttak, men har også 
hatt de laveste utslagene siden 2008. (©NTB)

Ruter planlegger å kjøpe førerløse minibusser
Kollektivselskapet Ruter vil spare kostnader og vurderer å kjøpe inn 40–50 førerløse minibusser. 
Strategileder Frode Hvattum sier det er for tidlig å si når bussene kan være i drift, men han mener 
de vil ha enorm effekt på planlegging og samferdsel i tiden som kommer, ifølge Teknisk Ukeblad. 
Mer en halvparten av Ruters kostnader er til sjåfører, opplyser Frode Hvattum. (©NTB)

Danskene vil ikke ha høyere pensjonsalder
Et flertall av danskene støtter ikke regjeringens plan om å heve pensjonsalderen.
56 prosent av de spurte svarer at pensjonsalderen bør være lavere enn 68 år i framtiden. 26 prosent 
mener pensjonsalderen bør være høyere, viser målingen som Gallup har utført for Berlingske.
– Hvis vi, der vi kan, står lenger i jobb, kan vi skape et rikere Danmark som vi kan gi til våre barn, 
sa statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin nyttårstale.
Men målingen viser at befolkningen ikke er interessert i det. (©NTB)

Omkamp om 
trygdeoppgjøret

Arbeiderpartiet, Senterpartiet 
og SV vil ha tilbake ordningen 
med at trygdeoppgjøret legges 
fram for Stortinget som egen 
sak i vårsesjonen. Partiene vil 
gjeninnføre reelle drøftinger 
mellom staten og pensjonist-
organisasjonene og behandle 
oppgjøret som egen sak i vår-
sesjonen, finansiert over yms-
eposten på statsbudsjettet.

Ingen av pensjonistorganisa-
sjonene valgte å signere trygde-
oppgjøret da det kom i mai. 
Pensjonistforbundets leder 
Jan Davidsen var «skuffet og 
forbannet» over en økning i 
pensjonen på 4600 kroner, 
som ifølge regjeringens egne 
beregninger vil gi samtlige 
grupper negativ kjøpekrafts-
utvikling i år. (©NTB)

SMÅSTOFF

Flere fattige i Norge
En ny NAV-rapport viser at det er en 
økning i andelen mennesker under 
30 år med lav inntekt, og at forskjellene 
blant folk blir større. I NAV-rapporten 
«Fattigdom og levekår i Norge 2016» 
kommer det fram at det er arbeids-
ledigheten som først og fremst gir 
økning i andelen mennesker med lav 
inntekt under 30 år, ifølge VG.

Andelen med vedvarende lavinntekt har 
økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en 
treårsperiode – målt mot EUs fattig-
domsgrense. Det er også en vekst i ande-
len med 
lav inntekt 
blant 
enslige 
forsørgere 
og i barne-
familier. 
(©NTB)

Færre jobber på fredager
Det er merkbart færre som møter på jobb på fredager, men det behøver ikke gå ut over 
produktiviteten, sier direktør Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Men fleksibiliteten er ikke likt fordelt ifølge Steen. Det er seniorene i 
arbeidslivet og ansatte i bank, finans og privat tjenestesektor som leder an.
– «Taperne» er dem med såkalt tidsstyrt arbeid. Her er det overhyppig-
het av kvinner, sier Steen. (©NTB)
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Dette er Gjensidiges beste innboforsikring 
og spesialpriset for deg som er medlem.

YS Innbo er blitt enda bedre

YS Innbo inkluderer ID-tyverisikring og dekker nå også:
1. Knust mobilskjerm – gjelder hele husstanden 

Hvis noen i husstanden knuser mobilskjermen sin, blir tele
fonen reparert med garantien intakt. Egenandelen er bare 
500 kroner, og telefonen er normalt tilbake innen 35 dager.

2. Sanering av veggedyr og kakerlakker 
Stadig flere får med seg skadedyr i kofferten hjem fra  
varmere strøk. Det kan bli dyrt. YS Innbo dekker  
sanering av bolig med inntil 50 000 kroner.

3. Tyveri av låst sykkel – inntil 30 000 kroner  
Erstatningssummen har økt fra 10 000 til inntil 30 000 kroner.

Bli kunde i dag på gjensidige.no/ys eller ring 
03100 og si at du er medlem av et YS-forbund
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47
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17

SMÅSTOFF

Turisme danker ut gruvedrift på Svalbard
I 2015 omsatte turisme- og kulturvirksomheten på Svalbard for første gang for mer enn gruvedriften. 
Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Turisme- og kulturnæringen omsatte for 717, 3 millioner 
kroner, mens omsetningen i bergverk- og utvinning endte på 595,9 millioner kroner.

Årsverkene i gruvedriften har gått ned jevnt og trutt. I 2015 arbeidet det bare rundt 200 personer i 
denne næringen i de norske virksomhetene på Svalbard, mot rundt tusen på 1950-tallet. I dag utgjør 
årsverkene i bergverksnæringen bare 17 prosent av totalen, mens hele 30 prosent av årsverkene er innen 
turisme og kultur. Forskning og undervisning utgjør 15 prosent av årsverkene. (©NTB)

Innstramming i bruk av konkurranse klausuler
Fra årsskiftet er det blitt forbudt med generelle konkurranseklausuler som gjelder for 
alle ansatte i en bedrift. Dersom ansatte skal ilegges restriksjoner, skal det skje ut fra en 
individuell vurdering. Karantenen kan være på maks ett år, og den gamle arbeidsgiveren 
har ansvar for lønn opptil drøyt 700 000 kroner i denne perioden.
– De nye reglene gir større fleksibilitet i arbeidsmarkedet og bedre forutsigbarhet, både 
for arbeidstakere og arbeidsgivere, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Kilde: DN og Arbeids- og sosialdepartementet
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Økt innvandrerskepsis 
i befolkningen
En tredjedel av befolkningen mener 
ifølge en SSB-undersøkelse at det bør bli 
vanskeligere for flyktninger og asylsøkere 
å få opphold i Norge. Det er en økning på 
fire prosentpoeng i forhold til i fjor.

12 prosent synes det bør bli lettere for 
flyktninger og asylsøkere å få opphold i 
Norge, mens 51 prosent mener adgangen 
til opphold bør være som i dag. 33 prosent 
mener det bør bli vanskeligere å få opphold. 
På spørsmål om man mener at innvandrere 
flest misbruker norske velferdsordninger, 
svarer 30 prosent at de er helt eller nokså 
enig. Hele 53 prosent er nokså eller helt 
uenige. 32 prosent sier seg helt enig eller 
nokså enig i at innvandrere er en kilde til 
utrygghet. (©NTB)

Vil innføre praksis 
i alle studier
Partene i arbeidslivet vil gjøre 
studier mer relevante for 
arbeids livet og vil at alle høyere 
utdanninger skal ha poenggivende 
praksis. Studenter som skal 
bli leger, sykepleiere, lærere og 
advokater er blant gruppene som 
allerede har praksis i arbeidslivet 
som en del av utdanningen. 

En undersøkelse blant alle 
studenter viser at halvparten 
etterlyser praksis i studiene. 
71 prosent av dem som har hatt 
praksis opphold, sier seg godt 
fornøyd med ordningen.
– De færreste av studentene kom-
mer til å ha en yrkeskarriere innen 
akademia, sier administrerende 
direktør Kristin Skogen Lund i 
NHO. Hun tror praksis vil styrke, 
snarere enn svekke, den teoretiske 
delen av fagene. (©NTB)

SMÅSTOFF

Ingen inkasso på passasjeravgift
Noen tusen som ikke har betalt flypassasjeravgiften, vil ikke få inkassokrav fra Norwegian. 
– Nå som vi skriver 2017, er saken avsluttet fra vår side og de få som har valgt å ikke 
betale den myndighetspålagte avgiften, vil ikke få inkassovarsel, sier kommunikasjons-
ansvarlig Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Flypassasjeravgiften ble vedtatt av Stortinget i desember 2015 og innført 1. juni i fjor. Den 
ilegges alle avganger fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer, pluss 
moms, totalt 88 kroner. Norwegian var blant dem som sendte de reisende krav som gjaldt 
reiser bestilt før 1. juni, men med avreise etter denne datoen. (©NTB)

70 000 mer i lønn 
når kommunen 
overtar sykehjem
Hjelpepleierne ved Madserud sykehjem 
får opptil 70 000 kroner mer i lønn når 
Oslo kommune tar over driften av syke-
hjemmet fra Norlandia. Hjelpepleiere 
i full stilling får en økning på mellom 
40 000 og 50 000 kroner i året i grunn-
lønn når kommunen overtar driften ved 
nyttår. I tillegg kommer det høyere til-
legg for kvelds- og nattevakter, som kan 
utgjøre ytterligere rundt 20 000 kroner. 
Videre kommer de ansatte igjen inn i 
den kommunale pensjonsordningen, 
som er mye bedre enn den de har hatt, 
skriver Fri Fagbevegelse. 

Én av fire bedrifter mot lik foreldrepermisjon
NHOs nye arbeidsgiverbarometer viser at 25 prosent av norske bedrifter synes 

det ikke er viktig at både menn og kvinner tar ut foreldrepermisjon. Ni 
prosent av bedriftene er «helt uenige» i at det er viktig at både menn 
og kvinner tar foreldrepermisjon, mens 16 prosent er «delvis uenige».

Under halvparten av bedriftene, 39 prosent, er helt enige i at både 
mannlige og kvinnelige arbeidstakere tar permisjon for å være 
hjemme med små barn, mens 33 prosent er delvis enige. 2 prosent 

svarer «vet ikke».
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Tom Henrik Beck, Arve Due Lund og  
Nils Helmer Storeng

Arbeidsrett 
Boken gir kunnskap om hvilke rettigheter 
og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har 
i et ansettelsesforhold, med en innføring 
i de viktigste reglene om arbeidsavtaler, 
arbeidsmiljø, arbeidstid, likebehandling, 
lønn, sykefravær og permisjon, ferie, 
nedbemanning, oppsigelse og avskjed, 
bedriftslederansvar og yrkesskade.
Forlag: Cappelen Damm

Ståle V. Einarsen og Harald Pedersen

Håndtering av konflikter 
og trakassering i 
arbeidslivet 
Jus og psykologi

I et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv 
må trakassering, mobbing og utilbørlig 
opptreden håndteres på en saklig, god 
og rettferdig måte. Boken skal gi kunnskap om hvilke 
bestemmelser som finnes i lover og regler, og hvordan man kan 
bruke et juridisk perspektiv for å skape varige løsninger.
Forlag: Gyldendal

Ebba Wergeland og Paul Norberg

Verneombudet 
Boken forsøker å henvende seg til alle 
verneombud med et bredt spekter av 
arbeidsmiljøfaglige emner skrevet på et 
enkelt språk og med faglig innhold. Denne 
4. utgaven av boka er oppdatert med nye 
forskriftshenvisninger, aktuell statistikk 
og kunnskap. Kritisk søkelys er ifølge 
forfatterne også satt på nye ledelsestrender, 
som Hard HR. 
Forlag: Gyldendal

SMÅSTOFF

25 millioner til kampen mot 
arbeidslivs kriminalitet
Regjeringen setter av 25 millioner 
kroner til flere sentre i kampen mot 
arbeidslivskriminalitet.
– Mafialignende virksomhet skal ikke 
få ødelegge norsk arbeidsliv. Vi intensi-
verer kampen mot arbeidslivskriminalitet, 
sier justiskomitémedlem Hårek Elvenes (H) til NTB. 

Han understreker at et ryddig arbeidsliv er et viktig 
mål for regjeringen, som i fjor la fram en strategi mot 
arbeidslivskriminalitet.
– Samarbeidet mellom de offentlige tilsyns- og kon-
trollmyndighetene er styrket og gjort mer systematisk. 
Det er blant annet opprettet egne samlokaliserte enhe-
ter mot arbeidslivskriminalitet i Bergen, Stavanger, 
Oslo, Kristiansand og Trondheim, sier Elevenes. 
Politiet, skatteetaten, arbeidstilsynet, NAV Kontroll og 
andre offentlige aktører, blant dem kemneren og tolle-
taten, inngår i samarbeidet. (©NTB)

NHO: Flere med hull i CV-en 
får jobb
Viljen til å ansette personer med hull i CV-en har aldri 
vært større, ifølge Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO). I 2016 er flere enn 7 000 personer hjulpet i 
jobb i arbeid- og inkluderingsbedrifter.
– Det er mange eksempler på at bedrifter i stadig større 
grad rekrutterer personer som kanskje har slitt litt i 
arbeidslivet. Bedriftene erfarer at dette er stabil og god 
arbeidskraft med lavt sykefravær, sier direktør Kenneth 
Stien i Arbeid & Inkludering i NHO. (©NTB)
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FRI- OG HELLIGDAGER

Sekretariatsleder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, Anne Sender, fotografert ved moskéen til World Islamic Mission i Åkebergveien, Oslo. 
Kalligrafi fra Koranen er et sentralt motiv på flisene i fasaden. Foto: Trygve Bergsland
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Fri på religiøse høytidsdager 
– ingen likestilling i sikte
At Norge ikke lenger har en statskirke, får ingen praktisk betydning for det lovfestede 

antallet fri- eller helligdager til arbeidstakere som står utenfor Den norske kirke. Det 

viser en spørrerunde Parat har gjort blant våre politiske partier. 

Av: Johnny Gimmestad

Mens den «offisielle» kristne kalenderen 
har åtte lovfestede helligdager med fri fra 
jobb, må minoritetsreligionene nøye seg 
med to. I tillegg kan arbeidsgiver kreve 
at disse dagene jobbes inn – uten ekstra 
lønn.

Norge henger etter
Sekretariatsleder for Samarbeidsrådet 
for tros- og livssynsamfunn, Anne 
Sender, jobber i en paraplyorganisasjon 
for et bredt spekter av norske tros- og 
livssynsorganisasjoner. 
– I Norge liker vi å tro at vi ligger i 
forkant når det gjelder tros -og religions-
frihet. I tillegg til at vi har mulighetene 
til å praktisere den også i arbeidslivet. 
Men her rår det en villfarelse. Vi ligger 
etter flere andre land, både i og utenfor 

Europa. Det er flere land som har langt 
mer omfattende ordninger på dette 
punktet enn oss, sier Sender. 

Hun trekker frem Sri Lanka som et 
eksempel.
– Der har jeg selv har arbeidet i en 
periode, og det feires en rekke fridager for 
folk fra ulike religioner. Og ordningen 
gjelder alle arbeidstakere, ingen blir 
diskriminert, sier Sender. 

Flere fridager
Sender sier Samarbeidsrådet på lengre 
sikt ønsker å utvide antallet lovfestede 
fridager, med lønn, på ikke-kristne 
høytider utover de to dagene vi har i dag. 
Antallet nye helligdager er det ennå ikke 
tatt stilling til. 

– Det er et langsiktig mål. Vi har lært at 
ting tar tid og skal diskutere hva som kan, 
og bør gjøres på vårt rådsmøte i april. Der 
avgjøres det hvordan vi velger å jobbe 
videre med saken, sier hun.

Hos våre to regjeringspartier er det lite 
å hente. Riktignok luftet, ifølge NTB, 
daværende leder av Høyres program-
sekretariat (nåværende generalsekretær 
i YS-forbundet Negotia), Rune Aale-
Hansen, for snart ti år siden ideen om å 
avskaffe offentlige helligdager knyttet til 
kristne helligdager som påske, jul og pinse 
– dersom stat og kirke skulle skille lag. 
I stedet foreslo han å la folk ta ut disse 
fridagene som de selv ønsket, uavhengig 
av livssyn.

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag

Fredag
Lørdag

Søndag

Mars 2017

Askeonsdag  – Innleder fastetidenProtestantisk og katolsk kristendom

Purim  – Til minne om  Ester som hindret jødeutryddelse  
i Persia

Jødedom

Holi – Vårfest. Høytiden knyttes  til både Shiva  og KrishnaHinduisme Nanaksahi nyttår
Sikhisme

Marias budskapsdagProtestantisk og katolsk kristendom«Se full kalenderoversikt på parat.com». Innholdet er hentet fra Cappelen Damms oversikt over religiøse høytider.



Arbeiderpartiet: ikke konkludert
Kirkepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, 
Tone Sønsterud, skriver at dette ikke er en 
enkel problemstilling, og Arbeiderpartiet 
har ikke konkludert i denne saken. 
– Etter vedtak i Stortinget i fjor vinter 
venter vi nå på at regjeringen skal legge 
fram Stortingsmelding om en helhetlig 
tros- og livssynspolitikk, hvor dette må 
være en del av debatten, sier Sønsterud. 

Hun mener det er viktig at samfunns-
aktører og relevante organisasjoner må 
involveres i dette arbeidet. 
– Ikke minst er partene i arbeidslivet 
spesielt viktige for å ta stilling til de spørs-
målene som skal stilles, sier Sønsterud.

Hos de andre partiene sies det ikke 
noe konkret om helligdager, selv om 
det gjennomgående legges vekt på 
likebehandling og ikke-diskriminering.

Loven må følges
For Samarbeidsrådet er det et annet mål 
som har vel så høy prioritet.
– I første omgang vil vi jobbe for at dagens 
regelverk blir praktisert i tråd med det som 
var og er hensikten i lov om trossamfunn. 
Dit er det ennå et stykke igjen, selv om det 
nå er endringer på gang, sier Sender.

Hun sikter til at Oslo og Bergen har hatt 
personalreglement som etter Samarbeids-
rådets syn strider mot arbeidstakers 
lovfestede rett til to fridager uten å bli 
trukket i lønn for å markere ikke-kristne 
helligdager. 
– Dette kan vi ikke akseptere. Norske 
kommuner må begynne å følge loven, sier 
sekretariatslederen.

Rett til fri – på vilkår
– Hvilke rettigheter og praktiske muligheter 
har så arbeidstakere med enn annen religiøs 
tilknytning enn den luthersk kristne til å 
praktisere sin religion, blant annet for å feire 
sine egne religiøse helligdager?

Ifølge «Lov om trudomssamfunn» 
paragraf 27, har arbeidstakere som ikke 
tilhører Den norske kirke rett til fri i to 
dager – på visse betingelser.

FRI- OG HELLIGDAGER

Høyre og Frp: ingen endringer
Slike tanker har ikke gjennomslagskraft 
i Erna Solbergs parti anno 2017. Høyre 
vil holde fast ved dagens ordning og 
har heller ikke drøftet om atskillelsen 
mellom staten og Den norske kirke fra 
1. januar i år gjør det mer aktuelt å øke 
antallet lovfestede fridager for ikke-
kristne arbeidstagere. 

– Det foreligger ikke noe forslag om å 
endre dette så langt vi kjenner til, får 
Parat opplyst fra Høyres stortingsgruppe. 

Samme standpunkt har regjeringskollega 
Fremskrittspartiet.
– Frp tror det er mest praktisk er å 
beholde ordningen slik den er i dag. Og 
ettersom kristendommen fremdeles er den 
viktigste religionen i Norge, anser vi ikke 
noen utvidelse av ordningen som aktuelt, 
skriver Bente Thorsen, kirkepolitisk 

ansvarlig i Fremskrittspartiet.

På borgerlig side skiller 
Kristelig Folkeparti seg ut, 
med følgende formulering 

i sitt andre programutkast, 
fra november 2016: Partiet vil 

«utvide retten til ulønnet 
permisjon på helligdager 
for religiøse minoriteter fra 
to til fire».

Kulturminister Linda 
Helleland Hofstad (H) har 
varslet en stortingsmelding 
om tros- og livssynssamfunn 
i nær framtid. Foto: Thomas 
Haugersveen/Regjeringen.
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En av betingelsene er at arbeidstakere som 
ønsker å ta fri, varsler sin arbeidsgiver 
minst 14 dager på forhånd. Samtidig kan 
arbeidsgiver kreve at medarbeideren arbei-
der inn disse fridagene, uten noen ekstra 
godtgjørelse i form av overtidsbetaling.

– Men hva med lønn? 
Her står det ikke noe entydig i selve 
lovteksten. Derimot har Kultur-
departementet kommet med følgende 
avklaring – i et brev til Likestillings-
ombudet signert ekspedisjonssjef Lars 
Audun Granly: «Vi mener det er en riktig 
forståelse av bestemmelsen at arbeids takere 
ikke skal trekkes i lønn for fridagene. 
(…) lønnstrekk kan gjøre det økonomisk 
vanskelig for enkelte arbeidstagere å benytte 
seg av retten til fri.» 

– Vi konstatere at det finnes flere 
eksempler på at loven ikke blir praktisert 
i tråd med hensikten, slik det går fram av 
dette brevet fra Kulturdepartementet. Det 
gjelder blant annet i Oslo, sier Sender. 

Hun viser til Oslo kommunes personal-
håndbok, som lister opp en rekke situa-
sjoner der det kan være riktig å innvilge 
permisjon uten lønn. Det gjelder blant 
annet «ansatte med andre trosretninger 
som skal feire sine høytidsdager», som det 
står i personalreglementet.
– Oslo kommune har ingen bestemmelser 
i reglement eller andre steder som regule-
rer dette, ut over bestemmelsen i lov om 
trudomssamfunn og ymist anna, paragraf 
27. Den formuleringen det her vises til, 
fremgår av en gammel versjon av Oslo 
kommunes personalhåndbok, som fortsatt 
er tilgjengelig på kommunens intranett 
i påvente av en revisjon av samtlige 
 kapitler, sier Per Steinar Aasebø, som er 
seksjonssjef i byrådsavdeling for finans.

Aasebø sier at man i løpet av kort tid vil 
sende brev til kommunens virksomheter 
for å minne om reguleringen i lovens 
bestemmelser.
– Etaten har ikke nærmere kjennskap 
til hvilken praksis de kommunale 
virksomhetene i dag har på dette området, 
sier han.

Paragraf 27 a:

Rett til fri ved 
religiøse høgtider

Den som ikkje høyrer til Den 
norske kyrkja har rett til fri frå 
arbeid, skulegang, tenesteplikt og 
liknande i opp til to dagar kvart år 
i samband med religiøse høgtider 
etter vedkomande sin religion.

Arbeidsgjevar har rett til å 
krevja at desse fridagane vert 
arbeidd inn att av arbeidstakar. 
Etter førehandstingingar 
med arbeidstakaren fastset 
arbeidsgjevaren når innarbeidinga 
skal skje.

Arbeidstakar som ynskjer å nytte 
denne retten til fridagar, skal gje 
arbeidsgjevaren varsel seinast 14 
dagar på førehand.

Dersom vedkomande religion 
høgtidar meir enn to religiøse 
høgtidsdagar kvart år, og desse fell 
utanom dei fridagane som elles 
gjeld her i riket, kan vedkomande 
sjølv velje dei to fridagane han har 
rett til, som religiøse høgtidsdagar.

Innarbeiding av fri som er gitt i 
medhald av paragrafen her, vert 
ikkje rekna som overtid jamvel 
om arbeidstida overstig dei timetal 
som er fastsett i arbeidsmiljøloven 
paragraf 10-4 og 10-5.

Kilde: Lovdata

Bedre vilkår for idrettsutøvere
Også i landets nest største by, Bergen, er 
ordlyden i kommunens personalreglement 
i strid med lovverket, slik det fortolkes 
av Kulturdepartementet: «For deltagelse 
ved religiøse høytidsdager gis det kun 
lovens minimum, altså opptil to dagers 
velferdspermisjon uten lønn», heter det i 
reglementet til Bergen kommune. 

Bergen er forøvrig rausere med idrettsfolk 
enn med ikke-kristne: «For dem som 
når finalen i et norgesmesterskap, gis det 
inntil to dagers fri med lønn per år, mens 
antallet fridager med lønn utvides til fem 
hvis man kommer med i et internasjonalt 
mesterskap, en landskamp eller lignende. 
I tillegg til utøverne praktiseres også ord-
ningen for ledere, trenere, og dommere», 
står det i Bergens personalreglement. 

Ifølge HR-rådgiver Wenke Sandvær er 
personalreglementet i Bergen nettopp 
revidert. Der ble ikke permisjoner 
på «ikke-kristne høytidsdager» tatt 
opp som eget tema, men generelt er 
det nå lagt inn følgende presisering i 
personalreglementet: «Lederen må være 
i dialog med arbeidstakeren som melder 
permisjonsbehov, slik at ordningene kan 
benyttes til beste for både arbeidstaker og 
arbeidsgiver. Resultatenhetsleder treffer 
avgjørelser i permisjonssaker.»
– Årsaken til at permisjon for å feire ikke 
kristne høytidsdager ikke er særskilt nevnt 
med antall dager under velferdspermisjon, 
er at den er lovregulert. Det er likevel 
ingen ting i veien for at en ansatt kan be 
om velferdspermisjon til dette formålet, 
sier Sandvær.

Det at noen permisjonsformål er 
eksemplifisert i reglementet, er ifølge 
Sandvær ikke å regne som «rangering» på 
viktighet.
 
Vanskelig å praktisere sin tro i Norge
Anne Sender mener det for religiøse 
mennesker betyr mye å kunne praktisere 
sin tro og følge ritualene i egen religion.
– Det gjelder så vel kristne som andre 
troende. Både jøder og muslimer har 
mange helligdager i løpet av året med 
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bestemte ritualer da det ikke skal arbeides. 
Med dagens lover og regelverk har de ikke 
mulighet til å etterleve dette. En utvidelse 
fra to til flere lovfestede helligdager vil 
gjøre det mulig å praktisere egen tro og 
sende et signal om at det anledning til å 
leve som praktiserende, religiøst menneske 
her i landet – også for dem som ikke 
bekjenner seg til luthersk kristendom. Og 
husk – når AS Norge ikke stopper opp i 
kristne høytider, så er mye av grunnen at 
vi andre tar på oss ekstravakter for at de 
kristne skal få ta fridagene sine, sier hun. 

– Blir det ikke en stor belastning på de 
virksomhetene det gjelder, enten de nå er 
kommunale eller private, hvis antallet 
fridager økes fra to til fire? I tillegg er det 
vel en fare for misbruk av en ordning 
som i utgangspunktet stiller små krav til 
dokumentasjon?

– Dette gjelder kun en liten prosent av 
Norges samlede arbeidsstokk. De greier 
det i andre land, så hvorfor skulle det ikke 
la seg gjennomføre her hos oss? Og ærlig 
talt; to dager ekstra med lønn frister ikke 
til noe stort misbruk. Arbeidsgiver kan 
tross alt kreve at fridagene skal arbeides 
inn, sier Sender. 

Likestillingsombudet: 
kan være diskriminerende
Også Likestillingsombudet har kritiske 
merknader til de rammene lovverket 
setter for ikke-kristne arbeidstakere til 
å praktisere sin religion. Dette kommer 
fram i en høringsuttalelse avgitt til det 
regjeringsoppnevnte Stålsett-utvalget, 
som leverte sin NOU-rapport, «Det 
livssynsåpne samfunn», til regjeringen 
Stoltenberg i 2014, to måneder før den 

ble avløst av Høyre-Frp-regjeringen til 
Erna Solberg.

«Dagens ordning er etter ombudets mening 
en reell begrensning av religionsutøvelsen 
for alle andre religioner enn kristendommen 
(…). Ombudet mener ordningen med to 
fridager til fri på andre helligdager enn 
de kristne (i realiteten avspaseringsdager) 
kan være diskriminerende», er teksten i 
høringsuttalelsen. 

Der oppfordrer også ombudet til «en 
nærmere utredning av både virkningen av 
dagens ordning overfor minoritetsreligionene 
og av mulige alternative løsninger som bedre 
kan sikre en ikke-diskriminerende ordning 
for fri på religiøse helligdager.»

– Hva menes med at dagens ordning kan 
være diskriminerende? 

Rådgiver hos Likestillingsombudet, 
Iselin Huuse, sier dagens ordning er 
begrensende, men ikke nødvendigvis 
diskriminerende.
– I norsk arbeidsliv har vi totalt 
åtte fridager på grunn av religiøse 
markeringer. Alle disse er knyttet til 
kristne høytidsdager. Folk som tilhører 
en annen religion, har kun rett til to 

fridager, uansett hvor mange religiøse 
høytidsdager de har. Slik sett kan man 
si at de som tilhører andre religioner 
kommer dårligere ut enn kristne når det 
gjelder retten til fri i Norge, og dette reiser 
derfor spørsmål om diskriminering. Når 
vi ikke har tatt stilling til om dette faktisk 
er diskriminering, er det fordi vi ikke har 
mandat til å overprøve et eksisterende 
lovverk, sier Huuse.

Hun viser til at vi har en historie med en 
statsreligion i Norge. 
– Det er dermed uansett ikke opplagt 
at en slik forskjellsbehandling vil være i 
strid med diskrimineringsloven. Da vi 
leverte vår høringsuttalelse i 2013, og 
etter at statskirkeordningen ble avviklet, 
oppfordret vi imidlertid departementet 
til å se på om dagens ordning bør endres, 
sier Huuse. 

Huuse bemerker at i tillegg til de to 
fridagene, har arbeidsgiver plikt til å 
vurdere tilrettelegging for fri i forbindelse 
med øvrige religiøse markeringer. 
– Dersom det ikke vurderes, kan det 
være snakk om diskriminering med 
mindre arbeidsgiver har en saklig og 
nødvendig grunn til å avslå ønsket om 
fri, sier hun.

FRI- OG HELLIGDAGER

Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn (STL) 
Dette er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller 
sammenslutninger av disse, fra hinduer, sikher og buddhister til humanetikere 
og jøder, muslimer og ulike kristne organisasjoner, inkludert Den norske kirke. 
Organisasjonen arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Sturla Stålsett har ledet arbeidet med NOU 
2013:1 «Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig 
tros- og livssynspolitikk». Foto: Kirkens Bymisjon.

 Dagens ordning er etter ombudets mening en reell 
begrensning av religionsutøvelsen for alle andre religioner enn 
kristendommen (…). Ombudet mener ordningen med to 
fridager til fri på andre helligdager enn de kristne (i realiteten 
avspaseringsdager) kan være diskriminerende,

er teksten i høringsuttalelsen. 
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Ikke urimelig praksis
Huuse påpeker at Likestillingsombudet 
ikke har grunnlag for å si at regelverket 
generelt praktiseres på en urimelig måte. 
– Det har vært få klagesaker, i enkelte 
av dem har arbeidstaker fått medhold, 
i andre har avgjørelsen gått motsatt 
vei. Igjen avhenger mye av hvordan 
ordningen praktiseres; om det skjer 
på en måte som tar utgangspunkt i 
den enkelte arbeidstakers forhold, og 
om arbeidsgiver har foretatt en saklig 
vurdering, sier hun. 

Ombudet har heller ikke ønsket å komme 
med noe konkret forslag til hvordan 
ordningen eventuelt kan endres. 
– Temaet kan bli aktuelt framover. Dette 
i tråd med at kulturminister Linda 
Helleland Hofstad (H) har bebudet en 
stortingsmelding om tros- og livssyns-
samfunn i nær framtid, sier Huuse.

Holder seg til lovens minimum 
Stålsett-utvalget gjennomgikk i sin utred-
ning også praktiseringen av den lovfestede 
retten til to ekstra fridager for ikke-kristne 
arbeidstakere og fant ikke noen virksom-
heter som har gitt sine ansatte rettigheter 
utover de lovbestemte to dagene. 

I kommunenes organisasjon KS blir dette 
inntrykket bekreftet av fagsjef Bente 
Stenberg-Nilsen. 
– Uten å kjenne til dette i detalj, tror vi 
ikke at det gis noe særlig utover lovens 
minimum og antar kommunene finner 
praktiske løsninger, sier Stenberg-Nilsen. 

Hun understreker at det ligger en generell 
adgang til å gi velferdspermisjon i 
hovedtariffavtalen.

– Denne kan også benyttes til å gi fri 
til religiøse og nasjonale høytidsdager 
som ikke er offisielle etter norsk 
kalender. Velferdspermisjon kan gis med 
lønn for inntil tolv arbeidsdager per 
kalenderår. Det er opp til kommunene å 
fastsette hvilke situasjoner som gir rett til 
velferdspermisjon, og om det skal gis, sier 
Stenberg-Nilsen. 

Det samme inntrykket får Parat bekreftet 
i NHO. I Kommunaldepartementet, som 
også utøver den sentrale arbeidsgiver-
funksjonen for statlige virksomheter, får 
Parat opplyst at ansvaret for praktiseringen 
av dagens regelverk ligger hos den enkelte 
virksomhet. Departementet opplyser at de 
ikke har oversikt over denne praktiseringen.

Ikke mer spillerom
– Hva kan det være grunn til å forvente av 
religiøst spillerom for arbeidstakere som ber 
til en annen guddom enn vår kristne Gud – 
i luthersk versjon? 

Professor i religionshistorie og forsknings-
leder i stiftelsen PRIO, Torkel Brekke, tror 
sannsynligheten er liten for mer romslige 
ordninger, også på norske arbeidsplasser.
– Trenden har lenge gått i stadig mer 
liberal retning; at vi skal være mer åpne 
og tolerante overfor andre religioner 
og utøvelsen av dem – også på norsk 
jord. Men nå tyder mye på at vi 
opplever et skifte, både i opinionen og 
på politisk nivå, så vel her i landet som 
internasjonalt, sier Brekke. 

Han mener vi er blitt mer opptatt av 
assimilering, altså at mennesker med 
andre religioner og kulturer skal innordne 
seg forholdene i det landet de kommer til. 

Kan lære av 
Singapore
Forlagsredaktør i Cappelen Damm, 
Unni Wiel, mener Norge bør ha noe 
å lære av Singapore når det gjelder 
arbeidstakernes mulighet til å feire 
religiøse høytidsdager for ulike reli-
gioner. Hun arbeider selv mye med 
bøker og nettsteder innen religion 
og livssyn. 

På gjentatte besøk i den sørøsta-
siatiske bystaten, som gjerne får 
oss nordboere til å rynke litt på 
nesa når det gjelder demokrati 
og menneskerettigheter, har hun 
konstatert at det velorganiserte 
samfunnet også ser ut til å ha et 
meget velfungerende og liberalt 
system når det gjelder religiøse 
høytidsdager. Prinsippet er kort og 
godt at alle arbeidstagere har fri på 
alle de store høytidsdagene til de 
store religionene. 
– Hvorvidt fridagene er lønnet eller 
ulønnet, er litt uklart, men hoved-
prinsippet ser uansett ut til å være 
likebehandlingen. Ingen blir diskri-
minert. Singapore har tatt konse-
kvensen av at det er et flerreligiøst 
samfunn – også i arbeidslivet.

Professor i religionshistorie og 
forskningsleder i stiftelsen PRIO 

Torkel Brekke. Foto: PRIO

– Utfra dette trendskiftet tror jeg ikke det 
er grunn til å vente romsligere forhold 
for tilhengere av ikke-kristne religioner, 
hverken på arbeidsplassen eller i andre 
deler av det norske samfunn, sier Brekke.

 Trenden har lenge gått i stadig mer liberal retning; at vi 
skal være mer åpne og tolerante overfor andre religioner og 
utøvelsen av dem – også på norsk jord.

Torkel Brekke, Professor i religionshistorie og forsknings leder i stiftelsen PRIO
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Klart for mellomoppgjør

I hovedoppgjørene forhandles normalt 
hver tariffavtale for seg, mens året 
imellom to hovedoppgjør, slik som i år, 
forhandles i de aller fleste tilfeller lønns-
spørsmålet i et såkalt samordnet oppgjør. 

I praksis betyr dette at størrelsen på 
lønnstilleggene avtales mellom hoved-
organisasjonene på arbeidstaker- og 
arbeidsgiversiden på vegne av alle forbund 
og deres tariffavtaler. 

De fleste tariffavtaler utløper om våren, 
og nesten alle tariffavtaler i bedrifter 
som er medlem av NHO, Virke eller 
Spekter, utløper 31. mars. Unntaket er 
helseforetakene. 

I de øvrige tariffområdene utløper de 
fleste tariffavtalene tidligst 30. april. Det 
gjelder blant annet hovedtariffavtalene for 
ansatte i stat- og kommunesektoren. 

Mellomoppgjøret forhandles «på grunnlag 
av den alminnelige økonomiske situasjon 
på forhandlingstidspunktet og utsiktene 

for 2. avtaleår.» – slik det er beskrevet i 
tariffavtalene mellom partene. 

Det er frontfaget (konkurranseutsatt 
industri) og resten av privat sektor innen-
for NHO-området som forhandler først. 
Deretter følger øvrige avtaleområder i 
privat og offentlig sektor.

Samordnede oppgjør kan, etter avtale 
mellom partene, kombineres med etter-
følgende bransje- og forbundsvise tilpas-
ningsforhandlinger. Disse forhandlingene 
er som oftest underlagt de rammene som 
er gitt under det samordnede 
oppgjøret som har funnet 
sted i forkant.

TARIFF 2017

 I praksis betyr 
dette at størrelsen 
på lønnstilleggene 
avtales mellom 
hoved organisasjonene 
på arbeidstaker- og 
arbeidsgiversiden på vegne 
av alle forbund og deres 
tariffavtaler.

Man skiller mellom mellomoppgjør og hovedoppgjør. Hvert andre år er det hovedoppgjør, hvor både 

lønn og tariffavtalene forhandles. Året imellom hovedoppgjørene forhandler man normalt bare om 

lønn, og i 2017 er det klart for et slikt mellomoppgjør. 

Av: Turid Svendsen, forhandlingssjef og advokat i Parat
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I Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
(YS), som Parat er en del av, er 
forhandlingsfullmakten i privat sektor 
delegert til det vi kaller YS Privat. YS 
Privat ledes av Vegard Einan, som også 
er nestleder i Parat. 

Vegard Einan og spesialrådgiver Kjell 
Morten Aune er henholdsvis politisk 
og administrativ sektoransvarlig i Parat. 
De utgjør, sammen med forhandlings-
sjefen, Parats representanter i YS/YS 
Privats forhandlingsutvalg.

De aller fleste mellomoppgjør 
ender med forhandlings-

løsning. Men dersom 
partene ikke kommer til 

enighet, kan avtalene som 
er omfattet av oppgjøret, sies 

opp med 14 dagers varsel. I så fall går 
oppgjøret til mekling. Dersom meklin-
gen ikke fører frem, kan det bli streik.

Viktige datoer for mellomårsoppgjøret 2017: 

16. februar:  Hovedstyremøte i Parat, som vedtar overordnet tariffpolitisk dokument 
for oppgjøret 2017. 

20. februar:  Foreløpig rapport med tall fra Det tekniske beregningsutvalget for 
inntektsoppgjørene (TBU). TBU er et statlig utvalg som beregner pris-, 
lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. 

23. februar: LOs representantskap vedtar retningslinjer for oppgjøret. 
28. februar:  YS’ inntektspolitiske konferanse med representantskap vedtar 

retningslinjer for oppgjøret. 
6. mars: Oppgjøret starter (NHO). 
7. mars: Parats tariffkonferanse.
9.–10. og 
13.–14. mars: Forhandlinger YS/LO – NHO. 
16.–17. mars:  Forhandlinger YS/LO – Virke (alternativt 3.–4. april dersom det blir 

mekling som følge av NHO-forhandlingene). 
4. april: Forhandlingsstart Spekter-området. 
24. april:  Forhandlingsstart med kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og 

medlemsorganisasjon (KS), med forhandlingsfrist 1. mai. 
20. april:  Forhandlingsstart i staten (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet) med eventuell mekling 18.–20. mai.
Med forbehold om endringer. Oppdatert tariffkalender finner du på parat.com

Parat vedtar årets 
tariffpolitiske 

dokument

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

TBU-tall

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

Forhandlinger NHO

Forhandlinger Virke

Forhandlinger 
Spekter

Forhandlinger KS
Forhandlinger 

Staten

16. februar

20. februar

28. februar

9.–10. mars
og 13.–14. mars

16.–17. mars

Tidslinje

4. april

24. april

Mai – forhandlinger avsluttet.

20. april
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Styrking av fagskolene
Tall fra NHO viser at fire av ti bedrifter mangler fagskoleutdannet arbeidskraft, og melder om tapte 

oppdrag på grunn av dette. SSB anslår at Norge vil mangle nær 100 000 fagarbeidere i 2035. Nå vil 

regjeringen styrke fagskolene og fagskolestudentene.

Av: Lill Fischer

Stortingsmeldingen «Fagfolk for frem-
tiden», som ble lagt frem i begynnelsen 
av desember, inneholder nær 50 tiltak. 
Målet er å gjøre fagskoleutdanningene 
mer attraktive som fullverdige yrkes-
rettede alternativ til universitets- og 
høyskoleutdanninger.

Spesialiserte yrkesutøvere
Fagskoleutdanninger er yrkesrettede 
utdanninger, som bygger på videregående 
opplæring, fagbrev eller tilsvarende 
realkompetanse. Utdanningens lengde 
varierer fra et halvt til to år. 

Fagskolene skiller seg fra høyere utdan-
ning ved høyskoler og universiteter ved at 
det ikke stilles krav om studiekompetanse 
ved opptak, og ved at undervisningen 
ikke nødvendigvis er forskningsbasert.

I tall utgjør fagskolen, ifølge stortings-
meldingen, en liten del av det norske 
utdanningssystemet, med vel 15 000 
studenter fordelt på 94 fagskoler. Det 
er rundt 230 000 elever og lærlinger i 
videregående opplæring, hvorav 39 000 
lærlinger, og 250 000 studenter ved 
universiteter og høyskoler. 

Fagskoleutdanningen utdanner spesiali-
serte yrkesutøvere med høy kompetanse 
til mange bransjer. 
– Fagskolene har en viktig funksjon, 
spesielt knyttet til praktisk etter- og 
videre utdanning i et livslangt lærings-
perspektiv. Skolene gir mange arbeids-
takere mulighet for faglig påfyll og 
karriereutvikling på arbeidsplassen, sier 
Parats leder Hans-Erik Skjæggerud.

Løfter fagskolestudenten
Fagskolestudentene har færre rettighe-
ter og goder enn andre studenter. Dette 
vil regjeringen, ifølge kunnskapsminis-
teren, gjøre noe med.
– Skal vi få flere til å ta fagskole-
utdanning, må studentene bli hørt 
og verdsatt. Derfor vil vi gi fagskole-
studentene stemmerett i styrene og 
støtte til utenlandsopphold. Vi vil også 
gi fagskolene rett til å være del av en 
studentsamskipnad, slik at studentene 
får tilgang til studentbolig og andre vel-
ferdsgoder, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil også endre betegnelsen 
«fagskolepoeng» til «studiepoeng».
– Vi gjør det etter sterkt ønske fra 
fagskolene, som påpeker at dages 
betegnelse fungerer dårlig. Det kan 

gjøre fagskole utdanningen mer 
attraktiv. Innholdet i utdanningen 
endres imidlertid ikke, sier Røe Isaksen.

Bedre overganger til annen 
utdanning
Fagskoleutdannende som vil studere 
videre ved universiteter og høyskoler, 
opplever ofte hindringer. De risikerer 
å bli utkonkurrert ved opptak, blant 
annet fordi fagskoleutdanning ikke 
gir tilleggspoeng slik for eksempel 
folkehøyskole og førstegangstjeneste 
gir.
– Vi vil gi fagskoleutdannede tilleggs-
poeng, og vi vil ta tak i lærestedenes 
ordninger for godkjenning. Ved å gjøre 
det lettere å gå videre kan det bidra til 
at flere ser muligheten i å velge yrkesfag 
og fagskole, sier kunnskapsministeren.

UTDANNING

Norge vil mangle nær 
100 000 fagarbeidere 
i 2035.
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YS vil styrke fagskolene på egne 
premisser
YS-leder Jorunn Berland mener meldingen 
inneholder en rekke spennende og lovende 
forslag til hvordan fagskolen kan styrkes, 
slik at den får en viktig plass i utdannings-
systemet. Hun mener en sterk og tydelig 
fagskole vil ha positive effekter på ung-
dommens valg av yrkesfaglig utdanninger.
– Det er liten tvil om at arbeidslivet har 
behov for den kompetansen fagskolene 
gir. Derfor må denne utdanningsveien 
gjøres kjent og attraktiv, sier Berland.

Tannhelsesekretærene vil 
ha muligheter til etter- og 
videreutdanning
Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), 
som er en yrkesorganisasjon i Parat, 
organiserer en yrkesgruppe med treårig 
videregående utdanning. Leder i ThsF, 
Gerd Bang-Johansen, er opptatt av at 
medlemmene skal ha høy kompetanse 
og gis gode muligheter til etter- og 
videreutdanning.
– For mange oppleves fagskoleutdan-
ningen som et «blindspor» i utdannings-
løpet. Vi kan godt ta utdanning innenfor 
økonomi, administrasjon og ledelse 
på fagskolene. Men når det gjelder 
 kompetanseheving innen kirurgi og kjeve-
ortopedi og lignende, er vi helt avhengig 
av å bruke fakultetene og kompetanse-
sentrene i regionene, sier Bang-Johansen.

ThsF-lederen er fornøyd med at regjerin-
gen vil gi erstatte dagens fagskolepoeng 
med studiepoeng.
– Dagens fagskolepoeng er lite verdt hvis 
en vil utdanne seg videre på høgskoler 

og universiteter. Det er viktig for vår 
yrkesgruppe at det blir gitt studiepoeng 
ved fagskolene, og at det gis tilleggspoeng 
ved opptak til universitet og høyskoler, 
sier Bang-Johansen.

Hun er opptatt av hvor viktig det er 
med mulighet for overgangen fra fag- 
og yrkesopplæringen til universitet og 
høyskoler.

– I dag har vi mulighet til påbygningsår 
og realkompetansevurdering, men vel 
så viktig er det å få til bedre overgangs-
ordninger fra fagskolene til universiteter 
og høyskoler. Dette vil gi vår yrkesgruppe 
større intensiver til fagskoleutdanning og 
deretter et fortrinn dersom man vil gå 
videre i et mer helhetlig og sammensatt 
utdanningssystem, sier Bang-Johansen.

Fakta om fagskoleutdanningen
  Det er 94 fagskoler spredt over hele landet, med litt over 15 000 studenter.

  Fagskoleutdanning er høyere yrkesutdanning og et alternativ til universitets- og 
høyskoleutdanning. 

  Utdanningene er korte og praksisnære (0,5–2 år). De bygger oftest på fag- eller 
svenne brev eller yrkeskompetanse, men også på generell studiekompetanse.

  Fagskolene tilbyr et bredt spekter av fag, der tekniske fag og helse- og 
sosialfag er de fagområdene som har flest studenter.

Dette er noen av tiltakene 
i stortingsmeldingen:

  35 millioner kroner til utvikling

  rett til å være del av en studentsamskipnad

  bedre overgang til universitets- og høyskoleutdanninger

  nytt nasjonalt opptakssystem

  ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning

  ny kvalitetspris

  kartlegging og kompetanseheving for fagskolelærerne bedre kunnskaps-
grunnlag om fagskoleutdanningen

  treårig fagutdanning ved særlige tilfeller

Gerd Bang-Johansen. 
Foto: Trygve Bergsland.

Torbjørn Røe Isaksen. 
Foto: Regjeringen.

Hans-Erik Skjæggerud. 
Foto: Bente Bjercke. 

Jorunn Berland. 
Foto: Terje Bergersen.
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Største Parat-
konferanse 
noensinne
Mer enn 250 medlemmer og tillitsvalgte møtes på Gardermoen i 

mars, når Paratkonferansen og Tariffkonferansen 2017 går av sta-

belen. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Arbeiderparti-

ets nestleder Hadia Tajik er blant foredragsholderne.

Tekst: Vetle Daler

For første gang arrangeres Paratkonferan-
sen og Tariffkonferansen samtidig. Det 
skjer 6. og 7. mars på Gardermoen. 

Lønnsoppgjør og pensjonstema
Forhandlingssjef i Parat, Turid  Svendsen, er 
hovedansvarlig for konferanse programmet.
– Vi er glade for at vi kan ønske så mange 
Parat-tillitsvalgte velkommen og er veldig 
fornøyd med årets program. Særlig fordi 
vi har fått så mange sentrale politikere til 
å komme, sier hun. 

Anniken Hauglie, Hadia Tajik, 
Bjørnar Moxnes og Sveinung 

Rotevatn er blant navnene på 
konferanseprogrammet.
 – Dessuten kommer Les Leopold, 
som leder det amerikanske «The Labor 
Institute». Vi vil heller ikke se bort fra 
at det faller en kommentar eller to om 
USAs nye president fra talerstolen på 
Gardermoen, sier Svendsen.

Tema for Tariffkonferansen, som 
arrangeres dagen etter Paratkonferansen, 
er lønnsoppgjøret og pensjon. Blant 
foreleserne er sjefsøkonom i YS Helle 
Stensbak og Parats egen pensjonsekspert 
Andreas Moen. 

– Årets tariffkonferanse vil konsentreres 
om temaer som vil kunne knyttes til årets 
mellomoppgjør, sier Svendsen.

Sparte kostnader gir økt aktivitet 
i regionene
Tove Løhne er ansvarlig for Parats kurs og 
konferanser og sier Parat gjør konferanse-
avviklingen mer tids- og kostnadseffektiv 
ved å arrangere to slike arrangement på 
samme tid. 
– Det nye konferanseformatet gjør at Parat 
sparer kostnader, og våre tillitsvalgte sparer 
tid. Konferansetilbudet blir ikke mindre, 
bare mer konsentrert. Kostnadsbesparelsen 
vil bli brukt til en styrking av høgskolekur-
sene og aktiviteter i regionene, sier hun.

Konferansier for Paratkonferansen er 
Anne Grosvold, og hele konferansen 
blir strømmet på Parats nettsider, slik at 
alle som ønsker det, kan få med seg hele 
programmet.

KONFERANSENYTT

Les Leopold (70) er daglig leder for 
The Labor Institute i New York. Han 
har gitt ut en rekke bøker og skriver 
jevnlig for blant andre Huffington 
Post. The Labor Institute bistår 
fagforeninger og andre organisasjoner 
med utdanning innen helse, miljø, 
sikkerhet og økonomi.

Daglig leder for The Labor Institute 
i New York, Les Leupold som taler 
på Paratkonferansen i mars. Foto: 

Jay Mallin/ The Labor Institute.
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Paratkonferansen 
6. mars 2017 
Verdien av et organisert arbeidsliv 

Konferansier:  Anne Grosvold 

10:45–11:00: Kulturelt innslag 

11:00–11:15: Åpning av konferansen 
 v/Parats leder Hans-Erik Skjæggerud 

11:15–11:45:  Et godt arbeidsliv er et organisert 
arbeidsliv 
v/Arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie, Høyre 

12:00–12:30:  Hadia Tajik, nestleder Arbeiderpartiet

12:30–13:00: Hva sa de egentlig? 
  v/ kommentator i Dagsavisen og forfatter 

Hege Ulstein 

14:00–14:30:  Den norske modellen er under press – 
hvilke konsekvenser får det og hvilke 
utviklingsmuligheter finnes? 
v/Inger Lise Blyverket, Direktør for 
forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke 

14:30–15:00: En suksesshistorie 
  v/ hovedtillitsvalgt Ellinor Brattset og 

klinikkleder Inger Johanne Brandvold, 
Colosseumklinikken i Trondheim 

15:15–16:00: Runaway inequality 
  Les Leopold, author and Executive Director, 

The Labor Institute NY, USA 

16:15–17:00:  Paneldebatt om trygge arbeidsplasser/
utviklingen i arbeidslivet 
Innledet og ledet av Anne Grosvold 
Paneldeltakere: 
Bjørnar Moxnes, partiet Rødt, Sveinung 
Rotevatn, Venstre, Torbjørn Røe Isaksen, 
Høyre, Kirsti Bergstø, SV, Hans-Erik 
Skjæggerud, Parat

Tariffkonferansen 
7. mars 2017 

Konferansier:  Trond Reidar Hole 

09:30–09:40: Åpning 
  v/Hans-Erik Skjæggerud & Vegard Einan, 

leder og nestleder i Parat 

09:40–09:50:  Nytt fra vår samarbeidspartner 
Gjensidige 
v/ Ann Kristin Mobakk 

09:50–10:30:  Tall og bakgrunn for årets oppgjør sett 
fra YS’ ståsted 
v/Helle Stensbak, sjefsøkonom YS 

10:45–11:30: Utsiktene for norsk økonomi 
  v/ Thina Margrete Saltvedt,  

sjefanalytiker makro/olje Nordea 

12:00–13:00: Aktuelt om pensjon 
  v/Andreas Moen, advokat og 

pensjonsekspert i Parat 

14:00–14:45:  EØS-avtalen og Brexits betydning for 
norsk arbeidsliv og fagbevegelse 

14:45–15:00: Oppsummering og avslutning 
  v/ Hans-Erik Skjæggerud, leder i Parat og 

Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat
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Parat om samarbeidsavtale mellom OSM Aviation og ITF
OSM Aviation og den internasjonale 
transportarbeiderføderasjonen (ITF) har 
inngått en avtale som skal sikre ansatte 

rett til å organi-
sere seg. Leder 
for Norsk Pilot-
forbund i Parat, 
Petter Førde, 
sier avtalen ikke 
er en aksept 
for denne type 
ansettelser.

Førde sier alle ansatte uansett selskaps-
form og organisering må ha rett til å 
organisere seg.
– Retten til å organisere seg er 
grunnlaget for et demokratisk 
samfunn, og som Nordens største 
pilotforening vil vi selvfølgelig 
organisere piloter som jobber i OSM. 
Samtidig mener vi denne måten å 
organisere bemanning på i et flyselskap 
kan skade sikkerhetsarbeidet, sier 
pilotlederen.

 Parat som en del av ITF 
vil følge opp avtalen som er 
inngått, og vil ifølge Førde fortløpende 
sørge for at den blir fulgt opp av OSM.
– Avtalen som er inngått med ITF, vil 
gi oss mulighet til å følge opp OSM 
tettere, slik at selskapet ikke legger 
hindringer i veien for at de ansatte 
organiserer seg hos oss eller andre 
fagforeninger i ITF, sier Førde.

AKTIVE PARAT

Luftfartstilsynet endrer 
sikkerhetsregelverk etter press fra Parat
Det norske regelverket for å foreta bakgrunnssjekk av ansatte i luftfarten er i 
strid med EUs regelverk. Etter at ESA konkluderte med at Luftfartstilsynet 
bryter EUs regelverk, er nå ny forskrift sendt ut på høring.

Siden 2012 har Parat lagt press på norske og euro-
peiske myndigheter. Leder for Norsk Pilotforbund, 
Petter Førde, sier endringen som nå kommer, er en 
direkte følge av dette arbeidet.
– Etter at vi mottok en skriftlig bekreftelse fra 
Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet med 

innrømmelser om at det ikke utføres bakgrunns-
sjekk av personer fra tredjeland, ble det bevegelse i 

saken, sier Førde.
 

Han sier Parat også henvendte seg til kontakter i EU-parlamentet, noe som 
førte til at EU-kommisjonen kontaktet EFTA for å få svar fra norske myndig-
heter om deres praksis vedrørende bakgrunnssjekk.

xx

Stinn brakke med 
Finn Schjøll
I februar arrangerer Parat Media, Farmasi-
forbundet, Parat NAV og Tannhelsesekretærenes 
Forbund en kveld med Finn Schjøll, vin og 
gryterett. Kantina i Lakkegata er fylt helt opp, 
og Finn formaner, roser, inspirerer og reflekterer 
over livet.

Arrangementet er gratis for medlemmer av de 
fire forbundene i Parat som står som arrangør, og 
det har aldri før vært så trangt om plassen.

Som det heter i invitasjonen, er det ikke arrange-
mentet bare for å høre siste nytt om tulipanrøkt 
eller hvilken temperatur vannet til rosene skal ha 
– men for å drilles i etikk og livskunst.
– Du må gjerne beklage deg over livet, men det 
kommer ikke til å hjelpe deg. Det er ditt liv, du 
må ta det i dine hender. Forsøk små, enkle gleder, 
det er så lite som skal til, formaner Finn Schjøll 
som sprader rundt på scenen i et blomsterhav.

Bekymret for kutt i SSB
Partene i arbeidslivet er bekymret for mulige forskerkutt i 
Statistisk sentralbyrå. YS, LO, Unio, Akademikerne, NHO, 
KS og Virke har sammen skrevet til regjeringen med 
bekymring over forslag til omorganisering i SSB. 

Et utvalg som er nedsatt av SSBs administrerende direktør 
Christine Meyer, anbefaler å kutte forskningsavdelingen fra 
80 til mellom 25 og 30 personer. Organisasjonene mener 
omorganiseringen kan sette hele trepartssamarbeidet i fare, og peker spesielt på 
arbeidet i TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene). Det 
er tallene fra TBU som legger grunnlaget for lønnsoppgjørene hvert år.

Petter Førde. Foto: Trygve Bergsland.

Christine Meyer. Foto: SSB

Finn Schjøll. Foto: Trygve Bergsland.

Espen Høiby. Foto: Vetle Daler
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Bare to av ti 
toppledere er kvinner 
COREs topplederbarometer som ble 
lansert i februar, viser at bare to av 
ti toppledere er kvinner. Barne- og 
likestillingsminister Solveig Horne 
sier Norge har store utfordringer. 
– Vi har ikke et likestilt arbeidsliv, vi 
trenger flere kvinnelige toppledere, 
vi trenger flere kvinnelige ingeniø-
rer, flere mannlige helsearbeidere 
og flere innvandrerkvinner inn i 
arbeidslivet.

Av: Lill J. Fischer

Nordic Choice Hotels 
har om lag 50 prosent 
kvinnelige ledere og har 
ansatte fra 170 nasjoner. 
Ifølge styreleder Petter 
Stordalen, som for 
anledningen hadde tatt 
på seg et halvt skjørt, hadde ikke det 
skjedd dersom de ikke hadde bestemt seg 
for det. Da toppledergruppen besto av 
tre menn i samme alder, og ledergruppen 
skulle utvides, bestemte de seg for at de 
ville ansette en svensk kvinne. 

Ifølge administrerende direktør i Finans 
Norge, Idar Kreutzer, sysselsetter 
finansbransjen om lag 50 000 
arbeidstakere og har få kvinnelige ledere 
og eksperter. Bransjens utfordring er at 
det er for få kvinnelige eksperter innenfor 
IKT, og at lønnsforskjellene mellom 
kvinner og menn i bransjen har økt.

AKTIVE PARAT

Årets tariffoppgjør uten pensjon
Lønnsoppgjøret til våren vil handle 
om penger og ikke prinsipper. 
Pensjonsfeiden i norsk arbeidsliv blir 
ikke bilagt denne våren. Foreløpig 
venter imidlertid organisasjonene på et 
initiativ fra regjeringen.

Verken i offentlig eller 
privat sektor fant 

partene i arbeids livet 
ut av alle pensjons-
flokene i fjor.

Parat-leder Hans-
Erik Skjæggerud sier 
det er nødvendig 
å forhandle om 
premissene for 
pensjon. 
– I privat sektor 
er det naturlig 
at partene ikke 
går inn i kon-

krete forhandlinger om pensjon før de 
nødvendige lovendringene er på plass. 
Samtidig kunne det være aktuelt å 
diskutere økonomiske konsekvenser av 
pensjonskonto allerede i årets lønnsfor-
handlinger, ettersom pensjonskonto vil 
føre til en naturlig utvikling mot lønn 
fra første krone, sier Skjæggerud.

Han sier det også er et stort behov for 
forhandlinger om pensjon i offentlig 
sektor. 
– I offentlig tjenestepensjon mangler vi 
regler for hvordan pensjon til dem som 
er født i 1954 skal beregnes, og vi man-
gler garantier for alle som er født fra og 
med 1959, sier Skjæggerud.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) 
fastholdt i flere møter med organisasjo-
nene i fjorårets oppgjør at pensjon ikke 
er et tariffspørsmål, og dermed ble det 
stopp. Siden i fjor vår har fremdriften 
vært minimal og så å si begrenset til det 
rent tekniske.

Parats hovedstyre forbereder 
seg på nytt stortingsvalg
Representanter for Høyre, Arbeiderpartiet 
og KrF har så langt presentert sin 
arbeidslivspolitikk for Parats hovedstyre. 
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier det er 
viktig for Parat å ha tett dialog med partiene 
på Stortinget, og får anledning til å gi direkte 
innspill på aktuelle arbeidslivspolitiske saker. 

Det er stortingsvalg i 2017, og Parats 
hovedstyre har invitert alle partiene på 
Stortinget til å presentere sine viktigste saker. 
Høyres representant Stefan Heggelund som 
sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité, 
presenterte partiets viktigste saker. Et viktig signal han fikk med seg fra 
hovedstyret, var ønske om større involvering i saker som berører norsk arbeidsliv.

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, løftet frem arbeid til alle og 
utdanning som to av partiets viktigste saker før valget i 2017. Stortingsrepresentant 
fra KrF, Kjell Ingolf Ropstad, sier familiepolitikk er viktig for KrF og viktig for et 
inkluderende arbeidsliv.

Arbeidsminister Anniken 
Hauglie. Foto: Regjeringen

Nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet. 
Foto: Lill Fischer.

Barne- og likestillings-
minister Solveig Horne. 
Foto: Regjeringen.

Stortingsrepresentant fra KrF, Kjell Ingolf 
Ropstad. Foto: Trygve Bergsland.
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AKTIVE PARAT

Varslingssaken i 
Søgne kommune
Parat har medlemmer i Søgne kom-
mune som har får bistand fra Parat-
advokat Christen Horn Johannessen 
i en personalkonflikt. I desember 
2016 sendte 
Parat-advokaten 
et varslingsbrev 
til rådmann 
og postmottak 
i Søgne kom-
mune, i en sak 
som berører råd-
mannens håndte-
ring av ansatte.

Etter flere utsettelser bestemte 
kommunestyret 26. januar i år å 
nedsette et adhocutvalg som skulle 
finne det juridiske miljøet som skal 
se på saken. Parat ba om uavhengig 
gjennomgang av hele varslingssaken, 
ikke bare brevet fra desember 
2016. Et uavhengig advokatfirma 
skal vurdere saken og rådmannens 
håndtering av egne ansatte. Saken har 
skapt heftig debatt blant kommunens 
politikere.

Marit Lindén med viktig verv i ETF
Hovedtillitsvalgt i Norwegian kabinforening, Marit Lindén, er valgt som repre-
sentant i ETF Women’s Committee. Hun blir samtidig medlem i styret i ETF Civil 
Aviation Section (CAS).

ETF representerer over 3,5 millioner medlemmer i europeisk 
transportsektor, der om lag 600 000 av disse jobber i luftfart. 
Dette gir Lindén og Parat førstehånds tilgang til informasjon 
og en betydelig mulighet til påvirkning på ETFs politikk-
utvikling innen luftfart. Hun ble valgt enstemmig ved 
akklamasjon og er valgt for fire år.

Parat er også representert i styret til ITF Civil Aviation 
Section Committee, der hovedtillitsvalgt for SAS 
Norge kabinforening, Anneli Nyberg, er valgt inn.

Hvem fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat?
Allerede nå er det tid for å nominere kandidater til å motta pri-
sen årets tillitsvalgt i Parat. Prisen deles ut under festmiddagen 
på Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen 6. mars. 

Prisen deles vanligvis ut til én person, men kan unntaksvis 
tildeles flere. Prisen skal gis til en tillitsvalgt som har gjort en spesiell 

innsats, eller som har utmerket seg på en annen måte. Prisen består av en 
kunstglassbolle samt en reisegavekjekk på 10 000 kroner fra Gjensidige.

Årets tillitsvalgt i 2016 var Hege Felberg, hovedtillitsvalgt i NOKAS 
Aviation. 

Christen Horn Johannessen. 
Foto: Bente Bjercke.

Hovedtillitsvalgt i Norwegian kabinforening, 
Marit Lindén. Foto: Trygve Bergsland.

Parat mener flytting av statlige arbeidsplasser 
er en hån mot det organiserte arbeidslivet
Parat organiserer mange tusen arbeids takere i staten. Parat-leder Hans-Erik 
Skjæggerud sier regjeringens forslag om å flytte flere hundre arbeidsplasser 
setter systemet om medbestemmelse til side og er en hån mot det organi-
serte arbeidslivet.

Skjæggerud sier flytting av etablerte 
arbeidsplasser ikke er diskutert med 
arbeidstakerorganisasjonene.
– Det er mulig dette er et tiltak som 
sikrer en kortsiktig uttelling på menings-
målingene, men det bidrar ikke til å 
bygge tillit. Dette er ikke samarbeid. 
Politikere som sitter i posisjon, må ta 
inn over seg at staten er en arbeidsgiver 

med ansvar for de ansatte på lik linje 
med andre arbeidsgivere. Det vi er vitne 
til nå, er ikke et eksempel på hvordan en 
seriøs arbeidsgiver skal oppføre seg, sier 
Parat-lederen.

Skjæggerud sier Parat støtter regjeringens 
forslag om at man ved enhver 
nyetablering av statlige arbeidsplasser skal 

vurdere tre mulige lokaliseringer før man 
konkluderer. 
– Vi har ingen problemer med å se 
behovet for flere statlige arbeidsplasser 
utenfor Oslo og støtter forslag som 
innebærer at nyetableringer skjer andre 
steder enn i hovedstaden, sier han.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Bente Bjercke.
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Sverige og Norge forsterker forsvarssamarbeidet
– Det forsvarspolitiske samarbeidet 
mellom Sverige og Norge skal forsterkes, 
skriver landenes forsvarsministere i et 
felles debattinnlegg.
– Vi befinner oss i en ny situasjon der 
Europa og Norden står foran store 
sikkerhetspolitiske utfordringer, står det i 

innlegget i Dagens Næringsliv. Russlands 
sikkerhetspolitikk, ulovlige annektering 
av Krim og aggresjon i Ukraina-
konflikten trekkes fram som eksempler.

Nå skal sjøtransport og viktige knute-
punkter sikres, og både Norge og 

Sverige skal 
gjeninnføre 
forsvars-
attaché-
stillingene 
i Oslo og Stockholm for å 
styrke informasjonsutvekslingen. @NTB

PARAT INTERNASJONALT

Laveste EU-ledighet på over sju år
Arbeidsløsheten i eurosonen lå på 9,8 prosent i november, uendret fra måneden før.
Sammenlignet med situasjonen for ett år siden har arbeidsløsheten falt med 0,7 prosentpoeng,  
viser tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat. 

Arbeidsløsheten i eurosonen er på sitt laveste siden juli 2009. Samlet sett gikk arbeidsløsheten i EU ned 
med 0,1 prosentpoeng fra oktober til 8,3 prosent i november, det laveste nivået siden februar 2009. Tsjekkia og 
Tyskland kommer best ut med en arbeidsløshet på henholdsvis 3,7 prosent og 4,1 prosent. Situasjonen er verst i 
Hellas, som henger noe etter med statistikken. Der lå arbeidsløsheten på 23,1 prosent i september. @NTB

Folkeavstemning 
om forfatning på 
Færøyene i 2018
Innbyggerne på Færøyene 
skal neste år stemme over 
om øygruppa skal få en egen 
forfatning.
– Det er på tide å slå fast at 
Færøyene står fritt til å melde seg 
ut av Riksfellesskapet, heter det i 
en kunngjøring fra den færøyske 
regjeringen. 

Riksfellesskapet er samle-
betegnelsen på Danmark, 
Færøyene og Grønland. 
Øygruppa har omkring 50 000 
innbyggere. @NTB

Flere tusen homofile briter benådet posthumt
Flere tusen homofile menn i Storbritannia benådes etter 
sin død for seksuallovbrudd som siden er avskaffet.

En lov om benådning er nå trådt i kraft og omfatter 49 000 
britiske menn, men personer som fortsatt er i live, må søke om 
individuell benådning. «Private homofile handlinger mellom 
menn» over 21 år ble avkriminalisert i England og Wales i 1967, 
mens loven i Skottland først ble endret i 1980 og i Nord-Irland 
i 1982. Lenge etter avkriminaliseringen var også den seksuelle 
lavalderen høyere for homofile menn enn for andre. @NTB

Én dag uten innvandrere i USA
Innvandrere i USA holdt seg hjemme fra skole og arbeid 
én dag i februar for vise hvor mye de betyr for den 
amerikanske økonomien. I Washington stengte rundt 
70 restauranter og et ukjent antall hurtigmatspisesteder 
på grunn av personalmangel. Mange skoler ble stengt på 
grunn av personalmangel og fordi elever ikke møtte. Også 
i byene Philadelphia, New York og San Francisco var det stille på 
markeder, restauranter og i butikker. I Chicago, Los Angeles og Boston var 
supermarkeder stengt og lastebiler parkert for dagen. 

Papirløse innvandrere utgjør rundt 9 prosent av ansatte i hotell- og restaurantbransjen i USA, 
ifølge tall fra Pew Research Center. Minst 11 millioner mennesker lever som illegale innvandrere 
i USA; de fleste kommer opprinnelig fra latinamerikanske land. @NTB
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Robotene kommer
Stadig flere arbeidsoppgaver automatiseres eller overtas av roboter, samtidig er 

«kunstig intelligens» på full fart inn i arbeidslivet. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud 

er allikevel ikke redd for at arbeidsmarkedet skal bli revolusjonert over natta.

Tekst: Vetle Daler

Google, Facebook, Apple, Microsoft og 
Amazon kalles gjerne «de fem store». På 
bare et par–tre tiår har de erobret verden 
med sin teknologi, og de fem selskapene 
er nå blant verdens sju største selskaper – 
uansett bransje. 

– Det var interessant å se lokførerne 
streike i fjor. Kravet deres var at frem-
tidige lokførere skulle være sikret riktig 
kompetanse. Det er bare det at det ikke 
kommer til å være noen lokførere i 
 fremtiden, sier Jan Grønbech i Google.

Menneskelige feil
Han mener det er hevet over tvil at 
fremtidens transportmidler vil være 
selvkjørende. Googles selvkjørende bil 
er full av kunstig intelligens og spesielt 
en teknikk som kalles «Deep Learning». 

TEKNOLOGIUTVIKLING

Parats leder mener vi må innstille oss på 
en teknologisk utvikling som vil kreve en 
mer kontinuerlig kompetanseutvikling 
hos den enkelte arbeidstaker.
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Denne teknikken gjør ikke menneskelige 
feil og unngår farlige trafikksituasjoner.
– 93 prosent av alle trafikkulykker skyldes 
menneskelige feil. Antallet ulykker vil 
derfor bli drastisk redusert når bilene våre 
blir selvkjørende, sier Grønbech.

Han sier «internet of things» vil 
gjennomsyre vår hverdag i fremtiden. 
– Det meste kommer til å være koblet til 
nettet – alt fra kjøleskapet ditt til klærne 
dine, sier Grønbech.

En gruppe oppfinnere hos Amazon 
har skapt roboten «Alexa». «Echo» er 
en Bluetooth-høyttaler som også er en 
personlig assistent (som Apples Siri, 
Google Now eller Microsofts Cortana). 
Roboten, eller assistenten, som Amazon 
har utviklet, heter «Alexa», og du kan 
be den om å søke opp informasjon på 
internett, spille musikk – eller handle fra 
Amazon via tjenesten.

Flyplasser, apotek og bank
Også norske selskaper snuser på nye 
løsninger. Blant annet har robot-teknologi 
og kunstig intelligens-løsninger blitt 
tatt i bruk ved norske flyplasser, hvor de 
reisende nå foretar hele innsjekkings- og 
bagasjeleveringsprosessen selv ved hjelp 
av intelligente maskiner. I apotekbransjen 
har man flere steder overlatt plukking av 
legemidler til roboter, der det tidligere var 
ansatte som utførte logistikk-oppgavene 
manuelt. Dette er bare to eksempler på en 
utvikling som påvirker Parats medlemmer, 
og det er ingen grunn til å tro at det 
stopper her.

Sammen med NTNU, SINTEF og 
StartupLab har Telenor etablert et 
laboratorium for kunstig intelligens 
(Artificial Intelligence/AI) og stordata 
(Big Data) ved NTNU i Trondheim. 
– I løpet av de neste 20 årene vil kunstig 
intelligens bli drivkraften i alle prosesser, 
forme alle tjenester og være integrert i de 
fleste produkter, på tvers av bransjer og 
bruksområder. For hver dag som går, med 
hvert søk i Google, kjøp i Amazon eller 
«Like» på Facebook, blir den kunstige 
intelligensen til en håndfull dominerende 

aktører stadig bedre, og det blir mindre 
interessant for oss som forbrukere å prøve 
alternativer, sier Bjørn-Taale Sandberg, 
forskningsdirektør i Telenor.

Også Norges største bank kjenner 
utviklingen på kroppen. 
– Det kommer til å bli endring, 
omstilling, nye kompetansekrav og færre 
ansatte. Mye av det vi gjør i dag, kommer 
til å bli overtatt av maskiner, roboter eller 
automatiske prosesser, sier Rune Bjerke til 
Dagens Næringsliv.

Omstilling er ikke nytt
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud er 
ikke redd for at arbeidsmarkedet skal bli 
revolusjonert over natta. 
– Teknologisk utvikling har skjedd 
til alle tider, og mange arbeidstakere 
har opp gjennom tidene opplevd at 
arbeidsoppgavene deres har blitt overtatt 
av maskiner og etter det blitt utført på 
en mer effektiv og produktiv måte. I like 
lang tid har arbeidstakerne omstilt seg 
til å utføre nye og andre oppgaver som 
maskiner ikke har kunnet gjøre. Slik tror 
jeg det vil være også i fremtiden, sier 
Skjæggerud.

Han sier samtidig at endringer i dag går 
raskere enn før.
– Der arbeidstakere tidligere har hatt 
tid til å omstille seg både mentalt og 
kompetansemessig, vil stadig flere oppleve 
at tiden til slik omstilling blir kortere. 
Det vil dermed være nødvendig at vi 
innstiller oss på en teknologisk utvikling 
som vil kreve en mer kontinuerlig 
kompetanseutvikling hos den enkelte 
arbeidstaker, sier Parat-lederen. 

Den enkeltes evne og vilje til å tilegne seg 
ny kompetanse vil ifølge Skjæggerud være 
avgjørende for hvordan utviklingen vil 
treffe den enkelte arbeidstaker spesielt, og 
norsk arbeidsliv generelt.

Bekymringsløse arbeidstakere
Norske arbeidstakere er ifølge YS 
Arbeidslivsbarometer ikke særlig 
bekymret for at de skal miste jobben 
på grunn av teknologiutviklingen. I en 
gjennomført undersøkelse svarer nesten 
70 prosent nei på spørsmålet om de ser 
for seg at nåværende arbeidsoppgaver 
kan utføres digitalt eller av en maskin. 
Kun fem prosent hevder det motsatte, 
at digitalisering og robotisering kan ta 
halvparten av oppgavene eller mer.

Dette står i motsetning til det de fleste 
forskere spår om fremtiden. Noen studier 
viser at om lag en tredel av dagens jobber 
vil kunne bli borte de neste 20 årene som 
følge av automatisering.
– At nesten sju av ti ikke tror roboter eller 
maskiner vil ta over er kanskje ikke så 
rart, stadig færre jobber i rent manuelle 
yrker. Norge er en avansert økonomi, og 
tiden for de enkle manuelle oppgavene 
er i stor grad allerede forbi, sier YS-leder 
Jorunn Berland.

Kilder: morgenbladet.no, telenor.com, 
dn.no, snl.no, ys.no, forskning.no, dinside.
no og foredrag med Jan Grønbech 31. 
januar 2017.

 Det meste kommer til å være koblet til nettet  
– alt fra kjøleskapet ditt til klærne dine.

Jan Grønbech i Google

Kunstig intelligens
Forsknings- og utviklingsfelt innen-
for datateknologien som benytter 
teoretiske og eksperimentelle 
dataverktøy til å studere intelligent 
adferd, og som bruker resultatene til 
å konstruere datasystemer som er 
«intelligente» i den forstand at de er 
i stand til å løse problemer og lære 
av egne erfaringer.

(snl.no) 
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Parats likestillings- og 
mangfoldsutvalg
Anneli Nyberg leder Parats like-

stillings- og mangfoldsutvalg og 

er opptatt av et godt arbeidsliv 

for alle. I tillegg til likestilling 

mellom kvinner og menn jobber 

også utvalget med diskrimine-

ring på andre områder.

Av: Lill Fischer

Likestillingsloven pålegger arbeidslivets 
organisasjoner å jobbe aktivt, målrettet 
og planmessig for å oppnå likestilling 
innenfor sitt virkefelt. Parat som organisa-
sjon har også en plikt til å forebygge og 
hindre at det skjer trakassering på grunn 
av kjønn eller seksuell trakassering.

Kjønnsdelt arbeidsmarked
I tillegg til å være utvalgsleder er Nyberg 
hovedtillitsvalgt for de kabinansatte i 
SAS og hovedstyremedlem i Parat. Hun 
mener de tillitsvalgte har en viktig rolle i 
likestillingsarbeidet. 
– Vi vil at de tillitsvalgte skal være bevisst 
likestillingsarbeidet i bedriftene. Det er på 
den enkelte arbeidsplass mye av arbeidet 
må skje, sier Nyberg. 

Hun sier mye er på plass, men at det 
fortsatt er langt igjen til vi når målet. 
– Norge har fortsatt et kjønnsdelt arbeids-
marked, kvinner tjener langt mindre enn 
menn og er underrepresentert i leder-
stillinger. Funksjonshemmede og personer 
med annen etnisitet har problemer med å 
komme inn på arbeidsmarkedet. I tillegg 
er levekårene for lesbiske, homofile, bifile 
og tanspersoner dårligere enn for andre. 
Noe av problemet er nok at mange mener 
vi har likestilling, og at alle har like mulig-

heter i Norge. Det gjør arbeidet vanskelig, 
sier Nyberg.

Grunnopplæring i 
diskrimineringsarbeid
Nyberg sier det ikke alltid er like lett å 
oppdage diskriminering. 
– Diskriminering skjer i ulike former, 
ofte ubevisst, selv om ikke all forskjells-
behandling er diskriminering. Likestilling 
og arbeid med mangfold krever inn-
sikt i lover og regler og må få en større 
plass i Parats grunnopplæring, sier 
utvalgslederen.

I sin handlingsplan skriver utvalget at 
likestilling- og mangfoldsarbeidet må få 
en sentral plass i HMS-arbeidet. 
– De aller fleste arbeidsplasser jobber 
systematisk med helse, miljø og sikkerhet. 
Men altfor få jobber systematisk med like-
stilling. Det å jobbe for et arbeidsliv hvor 
det er plass til alle og uten diskriminering, 
er HMS-arbeid, sier Nyberg.

Arbeidet for likestilling 
mellom kjønn ene er nedfelt i 
likestillingsloven. I tillegg er det 
egne diskriminerings lover innenfor 
hvert av områdene etnisitet, seksuell 
orientering, kjønns identitet og 
kjønnsuttrykk. Utover dette 
ivaretar diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven 
rettigheter til personer 
med nedsatt 
funksjonsevne.

Arbeidsmiljølovens kapittel 13 gir forbud 
mot diskriminering på grunn av politisk 
syn, medlemskap i arbeidstakerorganisa-
sjon og alder. 
– Mens de fleste arbeidsgivere kjenner 
arbeidsmiljøloven, er jeg redd for at 
mange ikke kan nok om likestillingsloven 
og de andre diskrimineringslovene, 
sier Nyberg og legger til at selv om det 
sannsynligvis snart kommer en felles 
diskrimineringslov, er det viktig at 
likestillingsarbeidet anerkjennes som 
HMs-arbeid.

Utvalget
Parats likestillings- og mangfoldsut-
valg er satt ned av Parats hovedstyre 
som et råd givende organ. Utvalget 
skal være en pådriver og bidragsyter til 
utforming av ny politikk i likestillings-
spørsmål. Utvalget består av Anneli 
Nyberg (leder), Hans-Erik Skjæggerud, 

Unn Kristin Olsen, Lena 
Karlsen, Heming Welde 

Thorbjørnsen og Sara 
Mauland. 

Lill Fischer som har 
skrevet denne saken, er 
utpekt som utvalgets 
administrative 

ressurs.

POLITIKK

Leder av Parats likestillings- og mangfoldsutvalg, Anneli Nyberg. Foto: Trygve Bergsland.
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Kirken ut av staten
Fra årsskiftet er Den norske kirke ikke lenger en etat i staten, noe som berører flere Parat-medlemmer. 

Om lag 1700 prester, proster, biskoper og tilsatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådets 

sekretariat vil dermed ikke lenger være embets- og tjenestemenn i staten.

Av: Vetle Daler

Tidligere statsansatte er fra nyttår ikke 
lenger omfattet av hovedavtalen og 
hovedtariffavtalen i staten.

Tar fagforeningene på alvor
Den norske kirke, som nå har overtatt 
arbeidsgiveransvaret, har meldt seg inn 
i Kirkens arbeidsgiverforening (KA) og 
er dermed omfattet av deres avtaleverk. 
Kommunalt ansatte i kirken er allerede en 
del av dette avtaleverket.
– Det har vært viktig for oss å sikre gode 
avtaler med Kirkens arbeidsgiverforening 
når vi går fra statens avtaleverk, sier Parats 
hovedtillitsvalgt Solfrid Rong, som er 
økonomisjef ved Bjørgvin bispedømme-
kontor i Bergen. 

Hun opplever sin nye arbeidsgiver som 
lyttende og med vilje til å finne gode 
løsninger.
– Den norske kirke tar fagforeningene på 
alvor som en part for samarbeid, sier hun.

Må følge med i timen
Avtaleverket for de statlige tilsatte som 
overføres til Den norske kirke, ble signert 
av Kirkens arbeidsgiverforening, Parat og 
18 andre arbeidstakerorganisasjoner 3. 
januar i år.
– De nye avtalene 
er dermed på plass, 
men det er fortsatt 
noen områder der 
man ikke kom til 
enighet. Det er satt 
ned arbeidsgrupper 
på disse områdene, og målet er å jobbe 
frem enighet i løpet av 2017. Det 
kan bli krevende, og et av temaene er 
medbestemmelse der det er utfordringer, 
sier Rong.

Hun sier Parat er forberedt på at det 
kommer flere organisasjonsendringer.
– Vi ønsker mest mulig medbestemmelse 
i forbindelse med disse endringene, sier 
Rong. 

Trygghet under omstilling
Rong sier at det også har vært frykt for 

nedskjæringer i for-
bindelse med end-
ring av arbeidsgiver, 
men at dette så 
langt er unngått. 
– «Trygghet under 
omstilling» ble 
mantraet, og det er 

en del av avtalen at ingen skal miste job-
ben. Så langt er vi ikke blitt stilt overfor 
dramatiske valg av noen karakter, sier hun 
og benytter samtidig sjansen til å takke 
Parat for god hjelp.

Tillitsvalgte har fått god informasjon 
under den sentrale prosessen, god bistand 
under lokale forhandlinger og god 
opplæring av plasstillitsvalgte. 
– Å få opplæring innen den første 
måneden med nytt avtaleverk var mer enn 
forventet, sier Rong.

Nye muligheter
Parat har flere medlemmer ved 
Bispedømmekontoret i Bergen. 
– Det skarpe skillet som før var mellom 
de kommunalt og de statlige ansatte, i 
tillegg til mellom prestene og de adminis-
trative, er i ferd med å viskes ut. Det gjør 
at vi ser på muligheten for å rekruttere 
medlemmer til Parat også blant prestene, 
sier Rong.

KIRKEANSATTE

Tillitsvalgte fra Den norske kirke på seminar hos Parat i januar. Foto: Vetle Daler

 Den norske kirke tar 
fagforeningene på alvor som 
en part for samarbeid.

Parats hovedtillitsvalgt Solfrid Rong



28 - 2017

Valgmuligheter, seksualisering 
og kroppsidealer
Selv om Norge er anerkjent som et ledende land på 

kjønnslikestilling, mener likestillings- og diskrimineringsombud 

Hanne Bjurstrøm at de likestillingsutfordringene som gjenstår, er 

vanskelige og vil kreve bred politisk mobilisering.

Av: Lill J. Fischer

Bjurstrøm har nylig presentert ombudets 
rapport til FNs kvinnekomité. Ombudet 
peker på noen utviklingstrekk som de 
mener går i feil retning, og hvor det er 
behov for å sette inn tiltak.

Trangere kjønnsroller truer 
likestillingen
I rapporten pekes det på at forventning-
ene til og forståelsen av kjønnsrol-
lene fortsatt er tradisjonelle, noe 

som begrenser jenters og gutters 
valgmuligheter. 
– Dette synliggjøres blant annet i valg 
av utdanning, arbeid og på hvordan 
omsorgsoppgavene deles på hjemmebane. 
Vi tvinges inn i trangere kjønnsroller enn 
tidligere på flere områder, og seksuali-
seringen i samfunnet og kroppsidealene 
kvinner bombarderes med nå, ville vi nær-
mest ledd av da jeg var ungdom. I dag gir 
dette utslag i mindre valgmuligheter for 
jenter og kvinner, men også for gutter og 
menn, sier Bjurstrøm.

LIKESTILLING

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, mener vi på flere områder tvinges inn i trangere kjønnsroller enn tidligere. Foto: Regjeringen.
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Andre viktige likestillingsutfordringer 
i arbeidslivet er ifølge Bjurstrøm 
hvordan mange kombinerer arbeid og 
omsorgsoppgaver. 
– Fortsatt er det kvinner som i størst grad 
tilpasser lønnsarbeidet sitt til familiens 
omsorgsoppgaver, sier hun. 

Diskriminering på grunn av graviditet er 
et annet område Bjurstrøm mener det må 
gripes fatt i. 
– Våre tall fra undersøkelser i 2015 viser 
at 55 prosent av kvinnelige og 22 prosent 
av mannlige arbeidstakere oppgir at de 
har opplevd diskriminering knyttet til 
graviditet eller foreldrepermisjon, sier hun. 

Fortrinnsretten for deltidsansatte 
Etter at Høyesterett slo fast at arbeids-
takere ikke kan bruke fortrinnsretten der-
som de ikke kan tre inn i hele den utlyste 
stillingen, har man ifølge Bjurstrøm 
mistet et viktig virkemiddel for å redusere 
deltidsarbeid.
– Bestemmelsen om fortrinnsrett til 
utvidet stilling for deltidsansatte har inntil 
denne dommen falt vært flittig brukt av 
fagforeninger for å øke stillingsstørrelsen 
til sine medlemmer. Dette må det gjøres 
noe med veldig raskt, og lovgiver må 
komme raskt på banen, sier hun. 

Ifølge Bjurstrøm er det en tendens 
til at likestillingshensyn viker når det 
utformes ny politikk, lovforslag og 
forvaltningspraksis ved at det skjer en 
kjønnsnøytralisering som ikke tar hensyn 
til at det er kjønnsulik stilling mellom 
kvinner og menn. 

Bjurstrøm viser til forslaget til en ny 
samlet diskrimineringslov som er lagt 
frem av regjeringen. Der har regjeringen 
foreslått å fjerne formålsparagrafen som 
ivaretar at loven særlig tar sikte på å 
bedre kvinners stilling. Arbeidsgivers 
redegjørelsesplikt er også foreslått fjernet 
i den nye loven. 

Parats syn på utviklingen
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud 
er enig i ombudets beskrivelse av 
likestillingssituasjonen i Norge.

– Vi har kommet langt, men det 
er fortsatt mye som gjenstår, sier 
Skjæggerud.

Han peker spesielt på utfordringene 
med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet 
og mener det er viktig å se dette i 
sammenheng med kjønnsrollemønstrene 
og hvordan omsorgsoppgavene i hjemmet 
fordeles.
– Likestilling i arbeidslivet forutsetter 
likestilling i omsorgsarbeidet, sier 
Skjæggerud, som viser til at Parat har 
fremmet forslag om å gi selvstendig 
opptjeningsrett til foreldrepermisjon for 
menn. 

Han sier dagens system hvor fars rettighe-
ter er knyttet opp til mors aktivitet, både 
er diskriminerende og bidrar til å opprett-
holde kjønnsstereotypene.
– Dette hindrer likestilling, sier 
Parat-lederen.

FNs kvinnekomité
FNs konvensjon om å avskaffe 
alle former for diskriminering mot 
kvinner (kvinnekonvensjonen/
CEDAW) setter standard for 
kvinners rettigheter. Norge 
ratifiserte konvensjonen allerede 
i 1979. CEDAW er også tatt inn 
i menneskerettsloven og gitt 
forrang fremfor andre lover. Dette 
innebærer at Norge har forpliktet 
seg til å beskytte kvinner mot 
diskriminering, og sikre sivile, 
sosiale, økonomiske og politiske 
rettigheter.

Hvert fjerde år rapporterer Norge 
inn sin likestillingstilstand til FNs 
kvinnekomité. På bakgrunn av 
rapportene kommer komitéen med 
anbefalinger til tiltak som Norge 
bør gjennomføre.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud. 
Foto: Bente Bjercke.

Norge har ifølge rapporten et vedvarende 
svært kjønnsdelt arbeidsliv, noe som 
innebærer at kvinner og menn finnes 
i ulike typer stillinger i ulike bransjer. 
Lønnsgapet mellom kvinner og menn har 
vært stabilt i rundt 20 år. Kvinner tjener i 
gjennomsnitt om lag 86 prosent av menns 
lønn. Kjønnsforskjellene følger ifølge 
ombudet langt på vei kjønnsdelingen i 
arbeidslivet. Det forklares i rapporten ved 
at kvinner tjener mindre enn menn fordi 
de befinner seg i lavere posisjoner, og 
fordi det er lavere lønn i kvinnedominerte 
enn i mannsdominerte bransjer.
– De store forskjellene vi har knyttet til 
jenters valg av omsorgs- og serviceyrker, 
gjør at de tjener mindre og jobber mindre 
enn menn. Man kan spørre seg hvorfor 
kvinner søker seg til disse yrkene når de 
kommer dårligere ut. Jeg tror ikke det er 
så store genetiske forskjeller på kvinner 
og menn at det alene kan forklare hvorfor 
ikke kvinner søker seg til andre yrker, sier 
Bjurstrøm.

Likestilling inn i arbeidsmiljøloven
Ifølge likestillings- og diskriminerings-
ombudet leser ikke arbeidsgiverne likestil-
lingsloven, men kun arbeidsmiljøloven i 
sitt HMS-arbeid.
– Likestilling må inn i arbeidsmiljøloven 
og bli en del av HMS-arbeidet. Det 
må jobbes systematisk i virksomhetene 
for å bedre likestillingen på lønn og 
rekruttering, sier Bjurstrøm.
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Bonuser på vikende front
Bengt Holmström som nylig mottok Nobelprisen i økonomi, er ifølge BI-professor Bård Kuvaas en 

bekreftelse på at forskere lenge har hatt rett. Kortsiktige, resultatbaserte bonus- og lønnssystemer 

virker ofte mot sin hensikt.

Av: Johnny Gimmestad

Finske Bengt Holmström har mottatt 
Nobelprisen i økonomi, blant annet ved 
å påvise at økonomiske incentiver har et 
stort potensial for å svekke ledernes og 
medarbeidernes indre motivasjon.

Ikke-fungerende bonuser 
Kuvaas sier dette ikke er så veldig nytt. 
– Organisasjonspsykologer har vært inne 
på temaet siden 70-tallet, sier han. 

Kuvaas er mannen som kanskje mer enn 
noen annen har prøvd å åpne øynene, 
både til toppledere, HR-folk og andre 
involv erte, for at fenomener som beløn-
ning og motivasjon er særdeles komplisert 
saker.
– Det å basere seg på enkle, materielle 
belønningssystemer og incentiver kan fort 
føre galt av sted, sier han.

Kuvaas sier det er flott at noe skjer.
– Det nye, og her skal jeg være litt 
forsiktig med å bli altfor bombastisk, er at 
særlig adferdsøkonomene har fått stadig 
mer gjennomslag for å se på mennesker 
som noe mer enn enkle, rasjonelle aktører. 
Kun opptatt av å karre til seg mest mulig. 
Dette har tatt tid. Vi snakker om å 
endre tunge, vel innarbeide økonomiske 
modeller og teorier, men det er flott at det 
endelig skjer og blir anerkjent blant annet 
i form av en Nobelpris, sier han.

Inntrykket er ifølge Kuvaas at det er for 
tidlig å si at dette er blitt common sense. 

– Samtidig har noe tydeligvis skjedd, 
når ledelsen hos en av de toneangivende 
aksjefondsforvalterne i London, 
Craig Newman i selskapet Woodford 
Investment Management, blant annet 

går ut offentlig og sier: «Det er liten 
sammenheng mellom bonus og prestasjon 
(…). Mange studier konkluderer med at 
bonuser ikke fungerer som en motivator 
(…). Adferdsstudier antyder også at bonuser 
kan føre til mer kortsiktige beslutninger og 
gal adferd.» (Oversatt fra The Guardian, 
red.) 

Fastlønn fungerer ofte best
– Så de resultatene og den forskningen det 
her henvises til, stemmer med resultatene 
fra den forskningen du og dine kolleger har 
drevet med gjennom årtier?
– Svaret er kort og godt ja. Og det er mye 
som tyder på at stadig flere virksomheter 
nå legger om til fastlønn – også i finans-
bransjen. Men skal jeg være ærlig, så er 
det nok eksempler av typen Woodford 
Investment som har størst effekt – 
ikke vitenskapen – på hva som skjer i 
næringslivet. Det er ikke forskning, men 
etteraping, som driver disse prosessene, 
sier Kuvaas. 

– Hva er kjernen i den forskningen du og 
dine kolleger har gjort på dette feltet?
– Det finnes veldig mye data som handler 
om hvor tett koblet ulike incentiver er til 
å oppnå konkrete mål. Og disse dataene 
viser at incentiver og bonussystemer, hvor 
det er mangel på mål og en svak kobling 
mellom prestasjon og incentiv, ikke 
påvirker vår adferd. De har ingen effekt 
på hvor fort eller sakte vi jobber, om vi 
leverer tjenester av høy eller lav kvalitet, er 
innovative eller nøyer oss med å følge den 
slagne landevei, sier BI-professoren. 

Motsatt effekt
I verste fall kan slike incentiver faktisk 
virke motsatt – slik Holmström også 

påviser: Vi kan bli mer opptatt av de lettest 
målbare eller oppnåelig målene, som ofte 
ikke er de viktigste for verdiskaping. I tillegg 
kan vår indre motivasjon – vår drivkraft for 
å engasjere oss i jobben og stå på utover hva 
man kunne forvente – bli ødelagt ved at det 
kommer kortsiktige, materielle belønninger 
inn i bildet. Da forskyves perspektivet: 
Medarbeideren, eller lederen – enten man 
jobber i finans eller rengjøring – blir mer 
opptatt av belønningen i seg selv og risikerer 
å miste mye av selve drivkraften for å gjøre 
en god jobb. 

 – Nå er det vel ikke alle typer jobber som 
appellerer like sterkt til indre motivasjon?
– Nei. I rutinepregede, enkle og lett 
målbare manuelle jobber, som å plukke 
jordbær eller tappe mineralvann på 
flasker. Der fungerer det bra med 
bonussystemer, altså det som fører til ytre 
motivasjon, sier Kuvaas.

Til gjengjeld har forskningen ifølge 
Kuvaas vist at det å prioritere fastlønn 
fremfor bonusbaserte systemer generelt 
også fører til at medarbeiderne føler seg 
mer anerkjente, blir mer lojale og at færre 
slutter i virksomheten.

Fastlønn også for selgere
Kuvaas mener fastlønn er gjennomgående 
mer indre motiverende enn bonusbaserte 
systemer. – Ekstra interessant er det jo 
at innen det mest bonusbaserte yrket 
av alle, salg, er fastlønn i økende grad 
på vei inn. Det skjer som en følge av at 
selgerne, i hvert fall i en del bransjer, sees 
på som assistenter til bedriftens utviklere. 
Dermed blir deres oppgave å bidra til å 
finne best mulig løsninger for kunden. 
Ikke nødvendigvis å selge flest mulig 

BONUSER OG MÅLSTYRING
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enheter til høyest mulig pris. Og det må 
belønningssystemet også ta konsekvensen 
av, sier han.

– Hva betyr denne utviklingen bort fra 
kortsiktige, enkle målbare størrelser for 
synet på et annet, mer omstridt system i 
arbeidslivet; målstyring? 
– Målstyring basert på detaljerte, 
kvantitative mål har mange av de 
samme negative konsekvensene som å 
bli betalt med resultatlønn for å oppnå 
disse målene. Den erkjennelsen er i ferd 
med å synke inn i næringslivet. Der ser 
man at i en verden hvor det blir stadig 
vanskeligere å forutsi virkeligheten, så må 
man også være mer opptatt av formål enn 
av kvantitative mål. Derfor trengs det mye 
mer dynamiske og fleksible systemer, ikke 
rigide stoppeklokkeløsninger. Her henger 
det offentlige etter. Det har jeg iakttatt 
med egne øyne, etter å ha hatt mye å 
gjøre med ulike etater landet rundt, sier 
Kuvaas.

Sverige bort fra målstyring
Kuvaas sier han er forundret over at 
hverken regjering eller opposisjon har 
gitt noen klare signaler om å endre på 
tingenes tilstand. 
– Det har skjedd i Sverige, der har 
myndighetene innsett at dette ikke går 
lenger og offisielt skrotet den delen av 
New Public Management (NPM) som 
omhandler detaljert målstyring, sier han.

– Hva er gevinsten ved å legge målstyring 
på hylla?
– Her har forskningen vist at målstyrings-
systemer hverken gir bedre prestasjoner 
fra medarbeiderne eller mer effektiv 
ressursutnyttelse for organisasjonen. 
Tvert imot – jo knappere ressursene er, 
jo viktigere er det å anvende den enkelte 
arbeidstakers innsats på en smart og 
dynamisk måte. Og det gjør man best 
ved å gi for eksempel en hjemmehjelp 
muligheter til å bruke sine kunnskaper 
og sin nærhet til den enkelte bruker på 

en fornuftig måte. Ikke ved fastlåste, 
ufravikelige tidsrammer, sier Kuvaas. 

Han sier dette også er et eksempel der 
behovene vil variere nær sagt fra uke til 
uke og fra dag til dag. 
– En dag har den gamle kanskje hatt 
besøk av familie, som har hjulpet til med 
både mat og stell, og behovet for å bruke 
den timen som er avsatt til vedkommende 
er redusert til ti minutter. Men slik mange 
målstyringssystemer har fungert hittil, kan 
ikke pleieren ta med seg overskuddstiden 
videre og anvende den på andre brukere, 
med større behov, sier Kuvaas.

Han sier at dette må det bli en slutt på. 
– I tillegg til at en slik fleksibilitet er bra 
for brukerne, er det også mer motiverende 
for medarbeiderne. Det holder man nå på 
med å ta konsekvensen av gjennom ulike 
prosjekter i hjemmehjelpstjenesten her i 
Oslo. Og det var jammen på tide, sier en 
engasjert BI-professor.

BI-professorens 
belønningsråd
• De som virkelig gjør en god jobb 
liker å bli godt betalt, men god 
betaling er ikke dermed årsaken til 
at de gjør en ekstra god jobb. 

• Betal medarbeiderne godt og 
på en måte som oppfattes som 
rettferdig og konkurransedyktig.

• Gjør alt som kan gjøres for å få 
de ansatte til å glemme økono-
miske incentiver som drivkraften for 
å gjøre en god jobb.

BI-professor Bård Kuvaas sier 
materielle belønninger i verste fall 
kan skade verdiskapingen. Foto: BI
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ARBEIDSPLASSEN

Ole Kristian Bakstevold kontrollerer griseslakt. Foto: Vetle Daler.
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Ansatte i Mattilsynet har sin faste arbeidsplass ved Norturas slakteri 

ved Tønsberg. Deres jobb er å sørge for at lover, forskrifter og annet 

regelverk overholdes. Hver dag kontrolleres hundrevis griser.

Av: Vetle Daler

Ole Kristian Bakstevold (52) er kjøtt-
kontrolltekniker og førsteinspektør ved 
slakteriet.
– Det er ganske spesielt, det vi driver 
med. Du kan ikke være redd for blod 
hvis du skal gjøre denne jobben, sier 
Bakstevold. 

Blod og svin
Totalt sju teknikere og veterinærer fra 
Mattilsynet har sin faste arbeidsplass ved 
slakteriet. 
– Det viktigste Mattilsynet gjør, er å 
kontrollere at avlivingen foregår humant, 
og at dyra ikke føler smerte. Vi har også 
ansvaret for å påse at de ansatte følger 
hygieneregler og arbeidsrutiner, sier 
Bakstevold.

I den store slaktehallen er den en 
markant, men overraskende svak lukt av 
blod og svineskrott. Før grisene kommer 

på rekke og rad inn i slaktehallen, har de 
blitt avlivet og skåldet. Før og under selve 
avlivingen er det veterinær som utfører 
kontrollen. Det skal alltid være veterinær 
til stede på anlegget ved slakting. 
– På mange måter er det vi som lærer opp 
veterinærene i det praktiske, mange av 
dem kommer rett fra skolen og har ikke 
erfaring fra slakteri, sier Bakstevold.

Når dyra er avlivet, tar Bakstevold og 
de andre kjøttkontrollteknikerne over. 
I slaktehallen fjernes innvoller og innmat, 
grisene deles i to og går videre til skjæring 
i skjærehallen. Det er i slaktehallen at 
kjøttkontrollteknikerne fra Mattilsynet 
bruker mest tid. 
– Vår oppgave her er å godkjenne dyra 
til menneskemat, med mindre noe 
avviker fra det normale. Da må vi tilkalle 
veterinær, som avgjør om dyret er uegnet 
for menneskemat, sier Bakstevold.

Interessant 
og krevende 
grisejobb

Fakta om 
Mattilsynet
Mattilsynet er et 
statlig, lands dekkende 
forvaltningsorgan som 
er med på å sikre 
forbrukerne trygg mat 
og trygt drikkevann. 
Mattilsynet skal fremme 
folke-, plante-, fiske- og 
dyrehelse, miljøvennlig 
produksjon og etisk 
forsvarlig hold av fisk 
og dyr. Tilsynet har 
også oppgaver når det 
gjelder kosmetikk og 
legemidler, og tilsyn med 
dyrehelsepersonell.

Mattilsynets roller er 
å utarbeide framlegg 
til, forvalte og rettlede 
om regelverk, føre 
et risikobasert tilsyn, 
formidle informasjon 
og kunnskap og ha 
beredskap. De skal gi 
faglige råd til Landbruks- 
og matdepartementet, 
Nærings- og 
fiskeridepartementet 
og Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
Mattilsynet har 1345 
ansatte, og mange av 
disse er medlemmer i 
Parat.

Kilder: mattilsynet.no, 
Forvaltningsdatabasen
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Hvert dyr kontrolleres
Midt på slaktelinja står Ragnar Andersen 
og Anne Gro Larsen-Engelund, to av 
Mattilsynets ansatte ved slakteriet.
– Det er ikke mange som vet at vi 
kontrollerer hvert eneste dyr som slaktes, 
sier Larsen-Engelund. 

Bakstevold sier de sender inn bekymrings-
melding dersom de finner graverende 
tilfeller, for eksempel der dyra har større 
skader. 
– Våre kolleger reiser da ut samme dag 
eller dagen etter får å utføre tilsyn med den 
aktuelle svineprodusenten, sier Bakstevold. 

Mens Parat-bladet er på besøk, må en gris 
kasseres på grunn av sykdom, noe som 
avdekkes på slaktelinja.

– Vi finner stadig små avvik, men det er 
ikke så ofte at et helt dyr må kasseres, sier 
Bakstevold.

Røff humor
De tre inspektørene skryter av miljøet ved 
slakteriet. 
– Vi har et godt arbeidsmiljø, med lavt 
sykefravær og en spøkefull tone med litt 
røff humor, sier Bakstevold. 

Larsen-Engelund mener humor må til for 
å overleve i jobben.
– Det kan være tøft å jobbe lange økter 
blant blod, innvoller og griseskrotter i en 
endeløs rekke. At dyra har vært levende 
bare minutter før de kommer inn i 
hallen, tenker man ikke så mye over, sier 
Andersen.

Han mener det på mange måter er lettere 
å forholde seg til døde dyr, fremfor 
levende.
– Respekt for liv er viktig, men vi står 
ikke med tåre i øyekroken her i slakte-
hallen. Å se døde dyr, blod og innvoller er 
en del av jobben, sier Andersen.

Slakter 180 dyr i timen
Til Nortura-anlegget i Tønsberg 
kommer griser fra hele Østlandet, 
og hver dag slaktes mellom 850 og 
1200 dyr. Vegg i vegg med slakteriet 
ligger Norges største pølsefabrikk, der 
det også produseres store mengder 
leverpostei.
– I slakteriet jobbes det tre økter hver dag, 
og på det meste slaktes 180 griser i timen, 
sier Bakstevold.

ARBEIDSPLASSENT

Oppdeling av gris. Foto: Vetle Daler.
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Tidligere ble det også slaktet storfe 
og sau i hallen. Den produksjonen er 
flyttet til andre slakterier, som følge av 
rasjonaliseringen og effektiviseringen de 
siste årene.
– Jeg savner storfe og sau, det førte til mer 
variasjon i arbeidet, sier Bakstevold.

Utdøende rase
Både antall ansatte i Mattilsynet og antall 
kjøttkontrollteknikere har falt de siste 
årene.
– Årsakene er blant annet at antall slakte-
rier går ned, og at kontrolloppgavene blir 
mer og mer overlatt til bedriftene selv. 
Mattilsynet baserer seg i større og større 
grad på stikkprøvekontroll, noe som blant 
annet er innført der det slaktes fjærkre og 
produseres hvitt kjøtt, sier Bakstevold.

Bakstevold er skeptisk til kun stikkprøver 
og sier det er en helt annen kontroll som 
utøves i Tønsberg.
– Alle de ansatte ved slakteriet jobber på 
akkord. Tempoet er større enn før, og 
behovet for tilsyn og kontroll øker. På den 
annen side er Nortura veldig opptatt av å 
ha god kontroll og lager egne regler som 
ofte er strengere enn myndighetenes, sier 
Bakstevold.

Dirigent
Utviklingen har ført til at arbeids-
oppgavene til inspektørene fra 
Mattilsynet har endret seg. Mens 
kjøttkontrollteknikerne tidligere gjorde 
mer manuelt arbeid med kniven, 
er det i dag mer observasjon som er 
hovedoppgaven. 

– Det er litt synd at vi bruker kniven 
mindre enn før. Nå fungerer jeg mer 
som dirigent og kontrollør, noe som er 
til frustrasjon for enkelte. Jeg ser at folk 
strammer seg opp når jeg kommer inn. 
Jeg er ikke her for å få venner, men for å 
følge lover og forskrifter. Samtidig møter 
jeg mange hyggelige mennesker i jobben, 
sier Bakstevold.

Han sier god kommunikasjon er viktig, 
og at han som inspektør ikke er ute etter 
å «ta» personer, men først og fremst å 
avdekke systemfeil. Ifølge Bakstevold er det 
stor forskjell på avliving av dyr før og nå. 
– Det er blitt så bra, det er en helt annen 
hverdag på slakteriet nå enn tidligere. Det 
er strengt, og vi har derfor få store avvik, 
sier han.

Slakter og 
kontrollør
Ole Kristian Bakstevold er utdannet 
slakter med svennebrev og har 
vært i bransjen siden 1982. 
– Etter 13 år som slakter tok jeg 
videreutdanning til kjøttkontroll-
tekniker, og nå har jeg vært 
i kjøttkontrollen siden 1990, 
sier han. 

Den gang Bakstevold 
begynte i kjøtt kontrollen, var 
tilsynet kommunalt, deretter 
interkommunalt, før staten tok over 
ved etableringen av Mattilsynet 
2004. Bakstevold avslører samtidig 
at han også har en bijobb.
– Ja, jeg driver med honning 
og har 200 bikuber hjemme i 
Holmestrand. Inspektørjobben er 
egentlig bare hobbyen min, humrer 
Bakstevold.

Alle deler av dyret blir kontrollert.  
Foto: Vetle Daler.

Ragnar Andersen, Anne Gro Larsen-Engelund og Ole Kristian Bakstevold. Foto: Vetle Daler.

Dokumentasjon er påkrevet. Foto: Vetle Daler.
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Knallbra forsikring 
og bank for unge 
medlemmer
Vår samarbeidspartner Gjensidige har samlet 
gode forsikringer og bankprodukter for 
deg som er ung og medlem av Parat. Er du 
mellom 20 og 30 år og bosatt i Norge? Da er 
forsikring enkelt. Startpakken og YS Innbo fra 
199 kroner i måneden gir det de fleste unge 
trenger: Reiseforsikring, ulykkesforsikring, PC-/
nettbrettforsikring og innboforsikring.

53 000 har sett Parat-filmen
#EnBekymringMindre-filmen er vist rundt 53 000 ganger på Facebook 
og YouTube. Filmen ble lansert på Paratkonferansen 17. november, og 
visningene har 
generert flere 
hundre klikk inn 
på innmeldings-
siden til Parat. 

Støtte til Norsk Kvinners 
Sanitetsforening
Parats hovedstyre har vedtatt at 
årets støtte til solidaritetsarbeid 
går til Norsk Kvinners Sanitetsforening, 
med tanke på integrering av innvandrer kvinner. 
Støtten kobles til Parats flaggsak. Summen på 
70 000 kroner er vedtatt å skulle gis som direkte 
bidrag til humanitære og faglige organisasjoner, 
samt til organisasjoner som kjemper for faglig 
demokrati og menneskerettigheter.

Sprudlende tiåring
Tannhelsesekretærenes Forbund så dagens lys i 2007. Ti år etter har 
forbundet blitt en nasjonal aktør som legges merke til. Alle styre-
medlemmene var samlet midt i februar, der jubileet ble feiret med kake.

Ny rådgiver i 
Trondheim
Anita T. Rosmæl er i dag 
ansatt som ergoterapeut 
ved St. Olavs Hospital i 
Trondheim og har de siste 
ti årene vært aktiv innen 
ulike verv, både som tillitsvalgt ved arbeidsplassen 
og i Norsk Ergoterapeutforbund. Hun er også 
2. nestleder i Norsk Ergoterapeutforbund og 
har blant annet hatt medansvar for student-
rekruttering. Rosmæl tiltrer stillingen 1. mai.



Parats regionutvalg (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 Anett Paulsen, Securitas, 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 
Nina Ødegård – Høyskolen i Buskerud og Vestfold 
E-post: Nina.Odegard@hbv.no 
Cecilie Holt, NAV 
E-post: cecilie.holt@nav.no   
John-Inge Nerland – Fylkesmannen i Buskerud 
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no 
Anne Britt Skomedal, Vitusapotek Elefanten Kristiansand 
E-post: annebritt1962@hotmail.com 
Hilde Valen, NAV i Vennesla, Ungrepresentant 
E-post: hilde.valen@nav.no

Parat Kabinforbund
Parat organiserer over 2000 kabinansatte. De fleste er ansatt i 
SAS, Norwegian Widerøe, TUI Fly Nordic og Thomas Cook 
Airways. Kabinforeningene har nå dannet et eget forbund der de 
utveksler informasjon og diskuterer saker av felles interesse. 

Hovedstyret godkjente i sitt siste møte opprettelsen av Parat 
Kabinforbund som en underorganisasjon i Parat med virkning 
fra 16. februar 2017.
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SPØRSMÅL OG SVAR

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

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

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

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

Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat

Fritak fra nattevakt
Jeg er ansatt ved et sykehus i Helse Sør-
Øst i en turnusstilling, som innebærer 
enkelte nattevakter. Jeg nærmer meg 
snart 60 år og opplever det å jobbe natt 
som en større belastning nå enn i yngre 
dager. En kollega av meg mener at man 
etter enn viss alder kan fritas fra å jobbe 
nattevakter, stemmer dette? 
Randi

Svar: Det finnes reguleringer i avtaleverket 
for ansatte i helseforetakene, som gir 
mulighet til å fritas for å jobbe nattevakter, 
noe som også er beskrevet i overenskomstens 
del A2, punkt 1.6. I henhold til denne 
bestemmelsen skal arbeidstaker over 55 år 
i størst mulig grad fritas for nattevakter 
dersom arbeidstaker selv ønsker det, og det 
ikke medfører dokumenterte ulemper for 
helseforetaket. 

Det finnes også bestemmelser i arbeidsmiljø-
loven som gir arbeidstaker som regelmessig 
jobber natt rett til fritak, dersom det 
av helse  messige, sosiale eller andre 
vektige velferdsgrunner er behov for det. 
Forutsetningen for fritaket er også her at det 
kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for 
virksomheten.
Renate

Grete Dieserud, 
Forhandler 

Berit Regland, 
Seniorrådgiver

Andreas Moen
Advokat

Renate Messel Hegre 
Forhandler 

Thore Eithun Helland 
Advokat

Vetle W. Rasmussen, 
Advokat
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Ansvarlig for strøing og salting av 
fortau
På veg ned til kiosken skled jeg på 
fortauet og skadet meg forferdelig. Jeg 
er i ferd med å komme meg til hektene 
igjen, men jeg skulle gjerne ha visst hvem 
som er ansvarlig for at det blir strødd eller 
saltet når det er glatt på fortauet?
Dagfinn

Svar: Siden du nevner et fortau, går jeg ut 
fra at du bor i by eller tettsted. Innenfor 
Ring 1 i Oslo er det den enkelte gårdeier 
som skal strø eller på annen måte sørge for 
at det ikke er glatt på fortauet. Det skal være 
trygt å ferdes på offentlig sted selv om det er 
snø og is. Dette fremgår av politivedtektene. 
Gårdeier kan få bot om han ikke strør. 

Utenfor Ring 1 er det kommunen som 
har strøplikt. Lignende regulering finnes i 
andre byer. Den enkelte kommune vil ha 
egne retningslinjer for strøing. Jeg vil derfor 
anbefale deg å sjekke hos din egen kommune 
hvilke regler som gjelder. Du bør også varsle 
kommunen om manglende strøing, og en 
prat med rette vedkommende kan være 
nyttig.
Thore 

Deltidsansatt, men ønsker 
å jobbe mer
Jeg jobber 50 prosent deltid i en butikk, 
men ønsker å jobbe mer enn dette. Når 
andre kolleger er syke, eller på ferie, velger 
arbeidsgiver å kalle inn vikar, i stedet for å 
tilby meg mer arbeid. Er dette lov?
Ellen

Svar: Din butikk er omfattet av tariffavtale, 
funksjonæravtalen mellom Virke og Parat. 
Denne avtalen gir deltidsansatte rett 
til merarbeid, fremfor at det kalles inn 
ekstrahjelp. Dersom det passer for deg å påta 
deg mer arbeid, har du rett til dette. Dersom 
du ikke hadde vært omfattet av tariffavtale, 
ville det vært opp til arbeidsgiver å 
bestemme om ekstra behov for arbeidskraft 
skal dekkes av vikar, ekstrahjelp eller 
deltidsansatte. 
Grete

Kombinasjon sluttpakke og AFP
Vår arbeidsgiver i staten skal 
nedbemanne, og som tillitsvalgte lurer vi 
på om sluttpakker kan være aktuelt for 
ansatte over 62 år. Kan disse kombinere 
sluttpakke og AFP?
Jorunn

Svar: Dette er beskrevet i forskrift om 
kombinasjon av avtalefestet pensjon for 
medlemmer av Statens pensjonskasse 
og arbeidsinntekt (pensjonsgivende 
inntekt) i paragraf 2. Pensjonist som får 
arbeidsinntekt, vil få tilsvarende redusert 
AFP. Det er ikke noe øvrig hinder i 
regelverket for å kombinere sluttpakke med 
AFP i staten. 

Etterlønn/sluttpakke er ikke «arbeids-
inntekt» og vil ikke gi avkortning i AFP. 
Det kan tenkes grensetilfeller der etterlønn 
likevel regnes som arbeidsinntekt, for 
 eksempel knyttet til fritak for arbeidsplikt i 
oppsigelsestid, der lønn i oppsigelsestid regis-
treres av arbeidsgiver som pensjonsgivende 
inntekt. Dette vil i så fall ikke få konsekven-
ser for selve retten til AFP, men kan føre til 
avkortning. De som velger å gå av med AFP 
på grunn av nedbemanning, er ofte ikke 
motivert til å gå av frivillig. Økonomisk 
taper disse både lønn og opptjening til 
alderspensjon som de ellers kunne fått ved å 
stå videre i arbeid. Sluttpakker bør derfor 
også gjelde for ansatte over 62 år.
Andreas

Sluttattest
Jeg har nettopp sluttet i jobben min og 
mottatt attest fra arbeidsgiver. Det er 
brukt en enkel attest, hvor mine spesial-
oppgaver ikke har blitt tatt med. For meg 
er disse oppgavene viktige for fremtidig 
jobbsøking. Kan jeg kreve å få påført slike 
arbeidsoppgaver i attesten?
Espen

Svar: Arbeidsmiljøloven slår fast at alle skal 
ha en skriftlig attest, hvor alle personlige 
data, hva arbeidet har bestått i, og 
arbeidsforholdets lengde skal stå. I tillegg 
kan man kreve å få en mer utførlig attest. 

Du skal derfor ha med hvilke oppgaver som 
ditt arbeid har bestått av.
Berit

Fri for å hente i barnehage
Plikter arbeidsgiver å legge til rette for at 
jeg kan hente i barnehagen?
Lasse

Svar: Arbeidsgiver skal ved anledning 
legge forholdene til rette for at du kan 
hente i barnehagen. Du kan også ha krav 
på fleksibel arbeidstid, slik at du kan gå 
tidligere fra arbeidet enkelte dager, mot å ta 
dette igjen senere. Alternativt kan du søke 
om stillingsreduksjon, men dette innebærer 
da også tilsvarende lønnsreduksjon. Retten 
til fleksibel eller redusert arbeidstid, som 
beskrevet i arbeidsmiljøloven, betinger at 
ordningen ikke medfører vesentlig ulempe 
for arbeidsgiver. 

Ved avslag må arbeidsgiver påvise en 
konkret ulempe. Eventuell tvist kan bringes 
inn for tvisteløsningsnemnda. Merk at det 
her er korte klagefrister, så ta raskt kontakt 
med oss ved eventuelt avslag.
Vetle
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Vi trekker én vinner 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 1/2017». 
Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse.

Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 18. april 2017.

Premie: Elvang Latitude alpakka-pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent fåreull 
og 10 prosent mikrofiber. Pleddet er Fair Trade-sertifisert. Målene er 130x200 cm 
(se foto).

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nummer. 5 – 2017 var: «VARSLERE MØTES MED REPRESALIER OG 
NEGATIVE REAKSJONER». Den heldige vinneren er: Anne Lohrmann, Trondheim.

PARAT KRYSSORD

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

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

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

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

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



2017 - 41  

Parats treningsside med hjernetrim
Sender du oss løsningen på alle oppgavene på denne 
siden, er du med i trekningen av en Elvang Latitude 
alpakka-pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent 
fåreull og 10 prosent mikrofiber. Pleddet er Fair Trade-
sertifisert. Målene er 130x200 centimeter (se foto).

Frist for å sende inn løsningen er 18. april 2017.
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 1/2017».
Vinneren av hjernetrim i 5/2016 er Berit Sperstad, Mo i Rana.

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 «SMAKFULL FISK».

ANAGRAMKRYSS:

AUDI
AUSTIN
BUICK
CADILLAC
CAPRI
CHEVROLET
CITROEN
COROLLA
CORTINA
DAIHATSU
DATSUN
DODGE
FORD

GOLF
HILLMAN
HONDA
LADA
MONDEO
OPEL
PEUGEOT
POLO
RENAULT
ROVER
SCORPIO
SEAT
SIMCA

STUDEBAKER
SUBARU
THINK
TROLL
VOLVO

PARAT HJERNETRIM
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Foto: Trygve Bergsland

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

LEDER

Rett og urett
Det er fortsatt et uomtvistelig faktum at kvinner kun tjener 86 prosent av det menn gjør. Årsakene er 

ikke like uomtvistelige. Det vil si, det er et yndet diskusjonstema hvor deltakerne i diskusjonen ofte 

velger ulike innganger og vektlegger forskjellige forhold. 

Årsakene til manglende likelønn er mange, men vi vet at en eller 
flere perioder med omsorgsoppgaver i hjemmet er en av årsakene 
til at kvinner tjener mindre enn menn. Noen mener dette 
utelukkende handler om ulike valg. For eksempel at kvinner 
velger å prioritere omsorgsoppgaver for barn, mens menn velger 
å prioritere jobb og karriereutvikling. Noen mener årsaken til 
at menn og kvinner velger ulikt på dette området, kan spores 
helt tilbake til de tidlige barneårene hvor gutter og jenter 
plasseres inn i kjønnsstereotype rollemønstre som uunngåelig 
medfører ulike valg og prioriteringer senere i livet med direkte 
konsekvenser for lønnen de tilegner seg i yrkeslivet. 

Noen mener sågar også at manglende likelønn er en følge av 
valg den enkelte familie gjør, som de mener er best for dem, og 
som ingen egentlig har noe med å legge seg opp i. Det er Parat 
uenig i. Selv om vi generelt støtter det enkelte individs rett til 
å ta egne valg, og at lover og regler som begrenser denne retten, 
bør holdes på et minimum. Vi mener likelønn mellom kjønn 
er for viktig til at det kan overlates til den enkelte å ta valg som 
viderefører denne ubalansen. Landsmøtet i Parat 2015 foreslo 
derfor at begge foreldrene skal ha selvstendig opptjeningsrett til 
foreldrepermisjon, og at begge kan ta ut likeverdig permisjon i 
henhold til den enkeltes opptjening. I tillegg skal den fødende 
forelderen ha en egen barselpermisjon forbeholt denne. Med 
en slik endring vil menn og kvinner få likere permisjonslengder 
i forbindelse med utvidelse av familien, og på sikt bidra til en 
likere lønnsutvikling mellom kjønnene i yrkeslivet.

Det er en klar trend til å være kritisk til mangfold og inkludering. 
Dersom denne trenden vinner frem, er resultatet ensartethet, 
ekskludering og proteksjonisme. Det begynte kanskje i 
kjølvannet av økende terrorfare, i kombinasjon med sterk vekst i 
antallet mennesker på flukt mot Europa og vesten. Sammenfallet 
med en lengre økonomisk nedgangsperiode har utløst skumle 
nasjonalistiske strømninger i land etter land, og har foreløpig 
resultert i fremvekst av en proteksjonistisk politikk som så langt 
har bidratt til at Storbritannia går ut av EU og førte Donald 
Trump inn i det hvite hus i USA. 

Tiden vil vise hvor det ender, men vi vil få viktige svar gjennom 
parlamentsvalgene i Nederland, Frankrike, Tyskland og Spania i 
løpet av året. Det som kanskje er verre, er konsekvensen trenden 

har på det generelle klimaet mellom land, mellom politikere og 
mellom medmennesker. Vi ser det daglig på TV, i avisspaltene og 
sosiale medier. Grupper av mennesker tillegges egenskaper 
basert på hva noen få representerer. 
Frykten for å miste jobb, økonomi 
og velferd frembringer løsninger som 
innebærer utestengelse, og forskjellige 
typer ulikhet beskrives som avvik og er 
noe samfunnet bør spares for, i stedet for 
at berikelsen det gir fremheves. 

Selv om vi ser en tilsvarende trend 
i Norge, er ikke bildet sort og 
hvitt. De fleste aksepterer ikke en 
slik utvikling og vil i likhet med 
Parat kjempe imot. Dette krever 
både mot og handlekraft. Det 
handler om noe så enkelt, men 
også så vanskelig, som å ta til 
motmæle. Det er mange måter 
å gjøre det på. Vi kan gjøre det 
i stortingsvalget til høsten. Vi 
kan gjøre det ved å stemme 
på politikere som ønsker et 
inkluderende og mangfoldig 
samfunn og arbeidsliv. Vi kan 
også gjøre det ved å ta sitatet fra 
forfatteren Arnulf Øverlands dikt 
«Du må ikke sove» på alvor. Du må ikke 
sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, 
stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig 
vel den urett som ikke rammer deg selv!

Facebook: facebook.com/HansErikSkj/
Twitter: @Skjaeggerud



Kom nærmere opplevelsen 
Med Esso Mastercard får du 50 øre/l i rabatt på drivstoff. I tillegg får du 25 % 
rabatt på leiebil hos Europcar, 20 % rabatt på bilvask hos Esso og hver 6. vask 
gratis ved bruk av rabatthefte på de stasjonene som tilbyr dette.

Husk også at kortet ditt kan brukes til alle innkjøp, overalt! 

Finn ut mer og søk på essomastercard.no/ys

Drivstoffrabatt forutsetter bruk av et Esso Mastercard. Effektiv rente ved kreditt på kr 15 000 o/12 mnd. er 31,13 %. Total kredittkostnad kr 1 947.
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Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

  

Prisene på Fastrenteinnskudd er nominelle renter gjeldende per 15.2.2017 og kan endres på kort varsel.  
Sjekk gjensidigebank.no for dagens priser og bestill fastrenteinnskudd i nettbanken. Dersom du ikke allerede  
er kunde, åpner du enkelt konto ved å bruke BankID.

Fastrenteinnskudd til 1,80 % rente
En fastrentekonto passer for deg som har minst 25 000 kroner, og kan binde 
pengene i 6 eller 12 måneder. Du får en god og forutsigbar avkastning.

Priser:
- Innskudd med binding i 6 måneder: 1,70 %
- Innskudd med binding i 12 måneder: 1,80 %

Garantert 
knallgod 

sparerente
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