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LEDER

   M
ILJØMERKET 

241                                    393

Trykksak

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

Det ser ut til at sykefraværet går ned, og 
fl ere fylker har et redusert fravær som 
overgår regjeringens målsetting på 20 
prosent nedgang – nedgang sammenlignet 
med sykefraværet i andre kvartal 2001. 

I en liten sak på side fi re i denne utgaven 
av bladet kan du se tallene til de fem beste 
fylkene i landet. På landsbasis er 
nedgangen i det samlede sykefraværet på 
13,6 prosent siden 2001, noe som viser at 
vi er på rett vei. Det er samtidig 
interessant å se litt bak tallene.

Sykefraværet for menn har, ifølge Statistisk 
sentralbyrå (SSB), vært uforandret eller 
svakt fallende fra 1970-tallet og frem til i 
dag. I samme periode viser tallene at 
sykefraværet for kvinner har økt med 
nesten 70 prosent. Andreas Ravndal 
Kostøl og Kjetil Telle fra SSB har sett på 
ulike årsaker til denne skjevheten uten å 
fi nne et klart svar på hvorfor det er slik.

Nå skal ikke jeg begi meg inn på dette 
forskningsfeltet, men har sett noen 
interessante momenter som berører 
samme problemstilling. I årsrapporten til 
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for 
2011 skriver Cecilie Aagestad om dagens 
status i norsk arbeidsliv og hvor mye 
bedre arbeidsforholdene er i dag, 

sammenlignet med for 20 år siden. Hun 
skriver at langt færre er utsatt for 
mekaniske eksponeringer på jobb og det 
er gradvis færre som eksponeres for 
kjemikalier. I samme artikkel viser hun 
statistikk på hvilke bransjer som fortsatt 
har store utfordringer. Bortsett fra yrker 
som tømrere og trebearbeidere, som 
kanskje fortsatt er mannsdominert, er det 
nærmest utelukkende kvinnedominerte 

yrker som renholdere, pleie- og omsorgs-
arbeidere, operatører og håndverkere i 
næringsmiddel produksjonen og sysselsatte 
i landbruk, fi ske og oppdrettsnæringen 
som alle ligger på topp i forhold til 
arbeidsrelaterte helseplager.

Igjen skal jeg være forsiktig med å blande 
ulike forskningsfunn, men Solveig Osborg 
Ose, Silje L. Kaspersen og Jan W. 
Lippestad, som alle jobber i Sintef, skrev i 
Dagens Næringsliv 26. mars i år om 

ulempene for øvrige ansatte ved nedgang i 
sykefraværet. For mange kanskje et 
underlig tema, men de spør om ikke de 
som er på jobb vil få økt belastning når 
andre er sykemeldt og trenger tilrette-
legging (les gradert sykemelding). I mange 
tilfeller der den som er syk får tilrettelagt 
enklere arbeidsoppgaver, vil andre på 
samme arbeidsplass kunne få økt 
arbeidsmengde og arbeidsbelastning. 
Dersom vi tenker oss situasjonen innen 
pleie og omsorg, er det kanskje ikke 
vanskelig å se at dette i stor grad kanskje 
nettopp rammer kvinner.

Oppfordringen er fortsatt å jobbe med 
viktige spørsmål knyttet til sykefraværet. 
Det ser ikke ut til at vi har et godt svar på 
hvorfor sykefraværet blant kvinner har 
steget så mye gjennom mange år. Vi har 
heller ikke noe godt svar på hvorfor 
sykefraværet den siste tiden har falt så 
mye som det har gjort. Begge spørsmål vil 
vi ha stor nytte av å få gode svar på.

    I mange tilfeller der den som 
er syk får tilrettelagt enklere arbeids-
oppgaver, vil andre på samme 
arbeidsplass kunne få økt arbeids-
mengde og arbeidsbelastning.
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SMÅSTOFF

NAV	avdekker	trygdesvindel
I årets fire første måneder anmeldte NAV 369 personer for trygdebedrageri. Anmeldt 
beløp i disse sakene utgjorde i alt 63,9 millioner kroner. NAV prioriterer innsatsen mot 

saker der det er mistanke om at beløpene er store. 
Gjennomsnittsbeløpet i anmeldelsene har økt fra 147 000 

kroner per person til 173 000 kroner 
hittil i år.

NAV anmelder flest for svindel 
med dagpenger til arbeidsledige. 
Andre anmeldelser gjelder svindel 

med blant annet 
arbeidsavklaringspenger, sykepenger, 

uførepensjon, barnetrygd og stønad til 
enslige forsørgere.

Ny	nedgang	i	
arbeidsledigheten
Mars viser en nedgang på 0,3 
prosentpoeng i antall arbeidsledige og 
19 000 flere norske menn og kvinner 
fikk jobb. Arbeidsledigheten utgjør i 
mars 3 prosent av arbeidsstyrken.

Ut i fra disse tallene er det 80 000 
arbeidsledige i Norge, samtidig som 
det samlede tallet for antall sysselsatte 
altså økte med 19 000 personer. 
Nedgangen i antall arbeidsledige kom i 
all hovedsak blant personer over 25 år. 
Tall fra NAV viser også en positiv 
endring, det er en nedgang i antall 
registrerte arbeidsledige og ordinære 
tiltaksdeltakere på 3 000 personer i 
samme periode.
 
Kilde: SSB

Sykmeldte	med	depresjon	er	lenge	borte	fra	jobb

En ny studie fra det danske arbeidsmiljøinstituttet viser at 
blant sykmeldte med psykiske helseproblemer, er det de 
med depresjoner som bruker lengst tid på å komme tilbake 
i arbeid. 

Resultatene tyder på at tiden det tar å vende tilbake til 
arbeidet både avhenger av helsemessige faktorer og 
forhold på arbeidsplassen. I gjennomsnitt tok det 25 uker 
for de sykmeldte å vende tilbake til arbeidet. Ett år etter 
sykmelding var 86 prosent av de sykmeldte tilbake i arbeid. 
Sykmeldte som arbeidet i kommunal eller privat sektor, 
brukte lenger tid på å komme tilbake i jobb enn ansatte i 
staten, ifølge den danske undersøkelsen.

Kilde: STAMI

Økt	tilsyn	med	
bemanningsbransjen
Arbeidstilsynet får fem millioner kroner 
for å føre mer tilsyn med virksomheter 
som driver med utleie og innleie av 
arbeidskraft. I forbindelse med 
innlemmingen av EUs vikarbyrådirektiv i 
EØS-avtalen vil regjeringen sikre at 
direktivets likebehandlingsprinsipp blir 
fulgt opp i praksis.
 
Arbeidstilsynet skal veilede og informere 
om de nye reglene om likebehandling av 
innleide arbeidstakere. De skal også føre 
tilsyn med den nye bestemmelsen om 
drøftingsplikt om bruk av innleie i 
virksomheten. 

Kilde: regjeringen.no

Minus	20	prosent	sykefravær
IA-målet på 20 prosent redusert sykefravær er fullt oppnåelig viser nå 

resultatet fra fem fylker.

Fra 2001 til 2011 har disse fem fylkene redusert sykefraværet 
dramatisk: Oslo (-25,8 prosent), Finnmark (-24,3 prosent), Vest-Agder 

(-22,2 prosent), Telemark (-20,8 prosent) og Sør-Trøndelag (-20,4 
prosent). IA-avtalens mål på 20 prosent redusert sykefravær gjelder det samlede 
sykefraværet, mens de fylkesvise tallene referert her gjelder det legemeldte sykefraværet 
alene. På landsbasis er nedgangen i det samlede sykefraværet på 13,6 prosent siden 
2001. 

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Runar Homble, Ole Kristian Olsby og Harald Venger
Ansettelse og oppsigelse

Boka tar i følge forlaget deg gjennom de viktigste prinsippene i 
arbeidsmiljølovens regler om ansettelse og oppsigelse. 
Ansettelse og oppsigelse er en praktisk håndbok som gir ledere, 
men også tillitsvalgte, en mulighet til å gjøre de riktige tingene 
til riktig tid. Bokens forfattere er spesialister innen arbeidslivs-
juss og har lang praktisk erfaring med håndtering av både de 
rettslige og menneskelige sidene i vanskelige personalspørsmål.

Forlag: Gyldendal

Morten Levin, Tore Nilssen, Johan E. Ravn og Lisbeth Øyum
Demokrati i arbeidslivet

Den norske samarbeidsmodellen er arbeidslivets praktiske 
samarbeidsferdigheter. Temaet i denne boken er ikke bare 
hvordan arbeidslivet skal organiseres i dag og i fremtiden, men 
også hvilke konsekvenser arbeidslivet politisk og sosialt har for 
samfunnet vårt. Boken viser hvordan ledelsens styringsrett er 
anerkjent, på samme måte som fagforeninger har en udiskutabel 
legitim posisjon og funksjon. Samspillet er ytterligere styrket og 
autorisert med staten som en reell tredje partner. Boken legger 
vekt på hvordan samspillet mellom partene i det norske 
arbeidslivet har vært brukt til innovasjon og nyskapning med 
hensyn til utvikling av produkter og tjenester og hvordan 
arbeidet organiseres og ledes. 

Forlag: Fagbokforlaget

Nicholas Ind
Å skape mening på jobb

Vi tilbringer mye av livet på jobb, men dessverre er det svært 
mange som ikke føler at de utretter noe meningsfullt. I boken 
Å skape mening på jobb, prøver Nicholas Ind å fi nne ut 
hvorfor vi kjeder oss og blir frustrerte på jobb. Han gir oss råd 
om hvordan vi kan handle og tenke for å øke vår følelse av 
tilfredsstillelse med arbeidet. Ind henter inspirasjon fra både 
fi losofi  og arbeidslivet, og bruker eksempler fra kunst og 
litteraturen. Han viser hvordan man kan skape mening på jobb 
ved å engasjere seg mer i arbeidsoppgavene, utfordre seg selv 
mer, være åpen for nye ideer fra andre og være mer aktiv i å 
utvikle den organisasjonen man jobber i.

Forlag:  Cappelen Damm Akademisk

Yrkesskadereform
 Dagens to ordninger for yrkesskader 
vil bli erstattet med én arbeidsskade-
forsikring. Det foreslås også endringer 
i yrkessykdoms regelverket for å tilpasse 
dette til dagens arbeidsliv.
Forslaget innebærer overgang til ett 
regelverk, hvor en nyopprettet 
arbeidsskadeenhet skal avgjøre krav 
om erstatning. Lovforslaget er planlagt 
fremlagt våren 2013.
 
Systemet med en yrkessykdomsliste 
videreføres, men med en unntaksregel 
som innebærer at sykdommer som 
ikke er oppført på listen likevel vil 
kunne godkjennes som yrkessykdom 
etter en konkret vurdering i det 
enkelte tilfelle. I tillegg etableres det et 
system med mulighet for løpende 
revisjon av yrkessykdomslisten, hvor 
også partene i arbeidslivet vil ha en 
viktig rolle gjennom deltagelse i et 
nytt, fast yrkessykdomsutvalg.
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	Tiltakspakke	
for	vikarer
Forslaget om lik behandling av arbeids-
takere ved innleie betyr at vikarbyrå-
ansatte skal få like gode lønns- og 
arbeidsvilkår når de er innleid som om de 
er ansatt hos innleier. 30. mars i år ble det 
fremmet en lovproposisjon om dette.

Tiltakene:
•	 	Innleievirksomheten	får	solidar-

ansvar for vikarbyråets plikt til å 
dekke lønn og annen godtgjøring 
etter likebehandlingsprinsippet.   

•	 	Vikarbyrået	får	plikt	til	å	opplyse	
sine ansatte om grunnlaget for 
lønnsfastsettelsen. 

•	 	Vikarbyrået	får	plikt	til	å	opplyse	
innleievirksomheten om de vilkår 
som avtales mellom vikarbyrået og 
den som leies ut. 

•	 	De	tillitsvalgte	hos	innleier	får	
innsynsrett i den innleides lønns- 
og arbeidsvilkår. 

•	 	Innleievirksomheten	får	opplysnings-
plikt overfor vikarbyrået om de 
opplysninger som er nødvendig for 
at vikarbyrået skal kunne ivareta 
kravet om likebehandling.   

•	 	Ny	bestemmelse	i	arbeidsmiljøloven	
som klargjør at innleievirksomheten, i 
tillegg til vikarbyrået, har ansvar for å 
påse at arbeidstidsreglene overholdes.

•	 	Lovfestet	drøftingsplikt	for	innleie-
virksomheten med de tillitsvalgte 
om bruk av innleie. Arbeidstilsynet 
skal håndheve drøftingsplikten. 

•	 	Spørsmålet	om	kollektiv	søksmåls-
rett for tillitsvalgte skal vurderes 
med oppstart i første halvår 2012. 

•	 	Bemanningsregisteret,	som	ble	
innført i 2009, evalueres i 2012.

Finn	best	og	billigst	forsikring
 Finansportalen.no har lansert en ny 
kalkulatorer som gjør det enkelt å fi nne 
den forsikringen som dekker ditt behov 
billigst mulig. Bilforsikring og annen 
skadeforsikring skal nå bli mye mer 
tilgjengelig og sammenliknbar enn 
tidligere.
 
Bare vel 15 prosent byttet 
forsikringsselskap i 2010. En av 
grunnene er at det har vært vanskelig å 
sammenlikne priser mellom selskapene.
– Prisene i forsikringsmarkedet spriker 
mye - og både bransjen og forbrukerne 
vil være tjent med et lavere, jevnere og 
mer stabilt prisnivå. Da må 
forbrukerne først få oversikt over 
prisene i dette markedet, sier daglig 
leder i fi nansportalen.no, Elisabeth 
Realfsen.

Kilde: Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet

Flere	lærlingeplasser
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
(FAD) har, sammen med alle arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjonene, inngått en forpliktende 
målsetting om at godkjente lærekontrakter skal økes med 
20 prosent innen utgangen av 2015.
 
Ved utgangen av 2011 var det registrert vel 15 000 godkjente 
kontrakter totalt i arbeidslivet. En økning på 20 prosent 
innebærer at omtrent 3000 fl ere lærlinger enn i dag må være på 
plass innen 2015.  Partene er også enige om å etablere et eget 
Norgeskart der utviklingen i antallet læreplasser både kan måles i 
samtlige fylker og kommuner og brytes ned på ulike virksomhetsområder.

kalkulatorer som gjør det enkelt å fi nne 
den forsikringen som dekker ditt behov 
billigst mulig. Bilforsikring og annen 

grunnene er at det har vært vanskelig å 
sammenlikne priser mellom selskapene.
– Prisene i forsikringsmarkedet spriker 
mye - og både bransjen og forbrukerne 
vil være tjent med et lavere, jevnere og 

STAMI	på	Twitter
STAMI er på Twitter og legger her ut linker til ny forskning på 
arbeidsmiljø og arbeidshelse, informasjon om kurs og andre aktuelle 
problemstillinger på arbeidsmiljøfeltet. 
Du fi nner dem på @stami_norge.
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Kamp	for	rettigheter	og	solidaritet
Lønnsoppgjøret 2012 var så vidt kommet skikkelig i gang før vi 
møtte de første utfordringene. For frontfaget var resultatet som 
helhet i overkant av det mange hadde spådd, noe som medførte 
nye diskusjoner om det norske lønns- og kostnadsnivået ikke 
snart skal bremses. Frontfaget kom likevel i havn i mekling, dog 
14 timer på overtid.

For ansatte i privat sektor utenfor frontfaget, er det som oftest 
vanlig å kopiere resultatet fra den konkurranseutsatte industrien. 
Noen grupper får mer, men det dreier seg som regel om grupper 
som ligger langt under en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i 
utgangspunktet, og de som har sakket akterut i forhold til resten.

For arbeidsgivere i offentlig sektor, stat, KS og Oslo kommune, 
var det imidlertid en utfordring å respektere frontfaget, som de 
fleste av dem ellers taler så varmt for. Dette førte igjen til at 
staten, for første gang på 28 år, gikk til streik. Vi fikk oppleve en 
av de største streikene i offentlig sektor på mange år. Først var 
det kanskje ikke så ille, men etter hvert begynte også vi som 
brukere av de offentlige tjenestene å se hvilken samfunnsnytte 
det er i de funksjonene de offentlig ansatte utfører. 

Det som også er vanlig i en tid med streik, spesielt blant offentlig 
ansatte, er utspillene som tradisjonelt kommer om uansvarlighet: 
«de risikerer for lite ved å streike» og «den eneste de rammer er 
tredje person» er de vanligste. Ingenting røyker ut de som er 
imot gode rettigheter til arbeidstakere, som en streik. Like 
velkjent som at slike uttalelser kommer, er det at de som regel 
kommer fra de mer liberale deler av politikken. Gjerne fra 
ungdomspartiene som ofte er ”über-liberalere” med minimalt 
med arbeidserfaring. 

«Å nei, vi vil selvsagt ikke fjerne streikeretten som er lovfestet 
gjennom ILO-konvensjoner, kanskje bare begrense den noe eller 
gjøre det vanskeligere å streike for offentlig ansatte», som Unge 
Venstre-leder Rotevatn sa på radio i en debatt. Det er også få 
som angriper arbeidsgiver for ikke å gjøre nok for å unngå en 
streik. Selv ved konflikt i staten er opposisjonen musestille. 
Hvorfor? Er det alltid bare arbeidstakeres feil at det blir konflikt?

Det var også andre som tok til orde for at nå behøver vi vel ikke 
streike, vi har det jo så bra i Norge. Og er det egentlig noen i 
fagbevegelsen som overhodet løfter blikket og ser hva resten av 
Europa sliter med, mens vi sitter på berget med nisselua godt 
nedover ørene, beruset på oljepenger og krever høyere lønn? Jo 
da, vi fra fagforeningene ser hva som skjer i Europa. Forskjellen 
er at i Europa streiker arbeidstakere også, men der aksjonerer de 
mot korrupte myndigheter som ikke har tatt ansvar for statens 
økonomi, og arbeidsgivere som har beriket seg selv på 

bekostning av solide bedrifter og trygge arbeidsplasser. Jeg mener 
det skyldes blant annet svekkede arbeidstakerrettigheter og lite 
eller dårlig partssamarbeid. Regningen får uansett den vanlige 
mann i gata.

Også fra noen få egne medlemmer og tillitsvalgte, fikk Parat kritikk 
for å være i streik. Ikke alle må støtte en arbeidskonflikt, men jeg 
mener dere som medlemmer av en fagforening bør tenke igjennom 
hvorfor dere er organiserte. Solidaritet går begge veier, og neste gang 
er det kanskje dine rettigheter som settes under press. Da er det 
synd om du og dine kolleger ikke møter solidaritet, forståelse og 
støtte fra andre arbeidstakere, og heller karakteriseres som grådige og 
egoistiske. Det vil av og til være nyttig å sette seg inn i hva det 
egentlig streikes for, uten å alltid sammenlikne andres kamp med 
din egen virkelighet.

Tør jeg også minne om at de rettigheter vi tar for 
gitt, er et resultat av mange års kamp av 
organiserte arbeidere og fagforeninger. Slutter vi 
å kjempe for våre rettigheter, mister vi fort de 
godene vi i dag mener er så gode at vi ikke 
behøver å kjempe mer. De er allerede under 
hardt press over hele linja, både i privat og 
offentlig sektor. Dette presset er i form av 
krav fra flere hold om større fleksibilitet, 
lengre arbeidsdager, lavere pensjoner og 
større mulighet for midlertidige stillinger 
og innleie, bare for å nevne noen.

Spesielt i Norge og Norden viser disse 
rettighetene seg i form av god sykelønn, et 
rettferdig oppsigelsesvern, en god 
arbeidsmiljølov, lik lønn for likt arbeid, 
lovfestede pensjonsordninger, rett til lønn 
for å være hjemme med små barn og ikke 
minst det de fleste av oss nå står foran, 
betalt ferie. Alt kjempet frem av fagforeninger. 
Jeg hører sjelden noen liberalere si at de gjerne 
ville frasagt seg noen av disse rettighetene. Ville 
du?

En riktig god sommer ønsker jeg på vegne av 
Parat, både til de som har streiket, de som 
jobber og de som nyter late feriedager fullt 
fortjent! 

Vegard Einan
Nestleder i Parat
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PORTRETTET

– Men jeg har holdt meg godt fast en del 
ganger, sier Nina Ivarsen, nyvalgt 
hovedtillitsvalgt i Det Norske Veritas, 
lokalt kjent som VEFF-klubben. 

Banket på døra
I 35 år har DNV hatt sin egen 
husforening, et slags lokalt fagforbund 
som forhandlet direkte med arbeidsgiver. 
Med cirka 2400 ansatte i Norge har 
foreningen vært demokratisk styrt med et 
representantskap og valgt styre. 

I fjor meldte husforeningen seg inn i 
Parat. At valget nettopp falt på dette 
fagforbundet handler mest om 
forhandlinger og tilhørighet. 
– Parat har forskningsoverenskomsten, 
noe som passer godt inn i miljøet i DNV. 
Allikevel endte vi opp med funksjonær-
avtalen, forteller Nina, som samtidig 
skiftet jobb fra å være generalsekretær og 
upolitisk leder til hovedtillitsvalgt – og 

med et politisk ståsted. Det er blått, sier 
Nina.

Smilets virkning 
De siste 15 årene har DNV vært Ninas 
arbeidsplass. Etter mange år i utlandet, 
var det nettopp i DNV hun ville jobbe. 
Uredde Nina møtte opp på personal-
kontoret og tilbød sin kunnskap gratis en 
sommer. DNV takket ja, og etter en tid 
var hun fast ansatt i inkasso avdelingen. 
Deretter ble det IT hvor hun blant annet 
var med og implementerte datasystemer 
ved DNVs avdelinger verden rundt. I 
2008 begynte hun som generalsekretær i 
VEFF.
– Organisasjonsarbeid er nettopp tingen 
for meg, sier Nina. 

Der får hun mikset utdanningen sin: 
økonomi, psykologi og scenekunst.
Nina elsker å jobbe med mennesker og 
ledelse. Å handtere konflikter – små som 
store. Å få folk til å smile. Selv vet hun 
hvordan hun skal få verden til å smile til seg. 
– Jeg smiler først, smiler Nina. 
Til dama i dokøen, gutten på gata og til 
Sara som danser zumba. 

– Det gir meg så mye energi, sier hun.
Det var også slik hun traff mannen i sitt 
liv. Nina og en venninnegjeng var på Aker 
brygge. Da de skulle krysse broen møtte 
de en guttegjeng som kom motsatt vei. 
Da Nina møtte blikket til den kjekkeste 
av dem alle, sa han: «Hei, jeg heter Jan.» 
«Så flørt litt med meg da», sa Nina. «Nei, 
deg skal jeg ekte», sa Jan.
Etter noen uker reiste de på ferie til USA. 
Der fridde verdens kjekkeste mann på 
Harvard University. Nina ble så forfjamset 
at hun ba Jan ringe faren hennes for å få 
hans tillatelse. 39 år gamle Nina fikk lov 
av faren.
– Hadde det gått galt, hadde far fått 
skylda, ler Nina, like forelsket i Jan i dag 
som da. 

Oppveksten
Nina er vokst opp med en bror, en mor 
som var lærer og en far som var flyger og 
flytekniker i SAS. Farens stilling bidro til 
at Nina vokste opp i verden. Der lærte 
hun at ikke alle mennesker er like og at 
alle har rett til å få være seg selv. Noe også 
ideologien i DNV er tuftet på. 
Nina ville bli lege, men da hun møtte en 

På	livets	
grønne	gren

Noen mennesker er liksom bare født på livets grønne gren. Der sitter de og gynger  
– uten at grenen knekker.

Av: Vigdis Askjem

      Organisasjonsarbeid 
er tingen for meg.
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Skjorte og skjørt fra Fretex. Sko fra 
Gucci. I klesveien er Nina Ivarsen en 
sammenblanding fra tiere til tusener. 
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PORTRETTET

Ni tilfeldige ting om Nina: 

•	 	Er	50	år
•	 	Handler	på	Fretex
•	 	Kjører	en	jaguar	ribbet	for	krom	
•	 	Er	gift	med	Jan	som	jobber	i	

Danmark
•	 	Disputerer	i	senior	doktorgrad	

neste	år
•	 	Har	bodd	halve	livet	i	utlandet	og	

snakker	flere	språk
•	 	Ønsket	seg	mange	barn,	men	fikk	

verdens	beste	sønn
•	 	Er	utdannet	siviløkonom,	psykolog	

og	innen	scenekunst
•	 	Var	kjendis	på	80-tallet	fordi	hun	

giftet	seg	med	en	riking	fra	Monaco

mann	som	skulle	studere	i	USA,	fulgte	
hun	med	og	leste	økonomi	og	psykologi.
–	Jeg	kunne	nok	blitt	en	god	håndverker	
innen	legeyrket,	men	jobber	jo	med	
mennesker	nå	også,	sier	Nina,	som	nok	
blir	tiltrukket	av	kapitalens	mestre.	

Da	Nina	som	ung	giftet	seg	med	en	
styrtrik	entreprenør	i	Monaco	og	ble	
skjørtejaget	av	Se	og	Hør-journalister,	
følte	hun	seg	nok	for	første	gang	
diskriminert	og	ydmyket.	Hun	synes	det	
var	lite	å	bygge	et	kjendiseri	på.

Ninas	år	i	Monaco	førte	også	til	stiftelse	
av	familie.	Da	hun	var	svanger	med	sitt	
første	barn	ønsket	hun	å	gi	ham	noe	
spesielt.	Nina	flyttet	til	Canada	og	fødte	
den	lille	gutten	der.	Det	ville	gi	ham	
tilgang	til	velferdsgodene	i	to	
verdensdeler,	USA	og	Europa.	Hun	ga	
sønnen	navnet	Laurence.
–	Han	fikk	et	spesielt	navn	og	tilgang	til	
to	verdensdeler,	sier	Nina	som	selv	tok	en	
grad	i	scenekunst.	

Det	førte	til	hennes	første	lederjobb	innen	
et	teater	med	mer	enn	hundre	kunstnere	
og	artister	i	stallen.	Da	ekteskapet	senere	

havarerte,	flyttet	Nina	tilbake	til	Norge.	
Siden	har	DNV	vært	hennes	arbeidsplass.	

20 minutter
Nina	har	siden	bodd	på	Høvik.	Har	
sommer	sted	på	Ostøya	like	utenfor	
Sandvik,	arbeidsplassen	er	på	DNV-slottet	
og	hun	trener	zumba,	yoga	og	pilates.	Alt	
innen	en	radius	på	20	minutter.	Nina	
stortrives	med	korte	avstander	mellom	
jobb,	fritid	og	trening.	Hun	har	hushjelp,	
men	steller	selv	de	syv	målene	hage	med	
urtehage,	erteblomster,	stauder	og	roser	på	
Ostøya.	
–	For	meg	er	det	livskvalitet,	sier	Nina,	
som	spiser	økologisk,	resirkulerer	og	
komposterer.	

Hobby	og	interesse	er	samfunnsforskning	
og	hun	planlegger	å	disputere	i	senior	
doktorgrad	i	intuitive	effekter	i	
risikostyring.	

–	Jeg	er	opptatt	av	menneskets	intuitive	
tankeprosesser,	eller	den	ubevisste	
kunnskapen.

Arbeidsdagene	til	Nina	starter	i	sekstiden	
i	slåbrok	og	pc.	På	kontoret	er	hun	i	
nitiden	og	treningen	gjør	hun	unna	på	
arbeidsplassen.	Der	vet	de	å	ta	vare	på	sin	
viktigste	kapital:	de	ansatte.	Nina	
stortrives	og	er	like	stolt	av	å	være	
DNV-er	som	da	hun	begynte.	Stiftelsens	
struktur	og	kultur	appellerer	til	Nina.	Det	
gir	respekt	og	status.	Ikke	at	Nina	er	så	
himmelsk	opptatt	av	å	få	respekt.	For	
ifølge	henne	selv	har	hun	det	i	monn.	
–	Man	kommer	langt	på	vei	med	et	smil,	
sier	Nina.	

Likestilling	mellom	kvinner	og	menn	har	
heller	aldri	vært	et	tema.	Nina	ser	
spørrende	på	spørsmål	om	diskriminering	
fordi	hun	er	kvinne.	Problemstillingen	
med	like	muligheter	er	ukjent.	I	Norge	
har	vi	kommet	langt	i	likestilling	mellom	
kvinner	og	menn.
–	Kvinner	kan	hvis	de	vil,	sier	Nina,	som	
også	har	tatt	til	orde	for	at	menn	som	
gifter	seg	med	karrierekvinner	og	støtter	
dem,	er	smarte.

Visste du at Det Norske Veritas (DNV) … 

•	 	Arbeider	for	å	sikre	liv,	verdier	og	miljø
•	 	Har	sine	hovedtjenester	i	skipsklassifikasjon,	sertifisering	og	verifikasjon	
•	 	Har	sine	kunder	innenfor	maritim	og	landbasert	industri,	olje-,	gass-	og	prosess-

industri	og	offentlig	sektor

Internasjonalt selskap
DNV	er	et	av	verdens	største	selskaper	innenfor	skipsklassifikasjon.	Selskapet	har	
13000	ansatte.	Disse	er	fordelt	på	300	kontorer	i	100	land.	De	ansatte	kommer	fra	
mer	enn	85	forskjellige	nasjoner.	Omtrent	2400	fra	40	nasjoner	jobber	i	Norge.	
Disse	er	fordelt	på	hovedkontoret	på	Høvik	utenfor	Oslo	og	21	distriktskontorer.		
Av	ansatte	i	Norge	er	57	prosent	medlemmer	i	VEFF	og	Parat.	

      Jeg håper jeg vil hus-
kes som et raust menneske som 
bidro til at vi spilte hverandre 
gode
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– La oss snu det på hodet: En smart 
kvinne vil ikke velge en tosk til mann, sier 
Nina.
Samtidig går ikke likestillingsspørsmålene 
på bekostning av å være til stede. Nina 
synes det er en glede å gjøre andre glad. 
Som å servere sjefen kaffe eller ta en sjau.

– For meg handler likestilling om 
grupperinger. For eksempel 
diskriminering av eldre i samfunnets 
eldreomsorg og forskjellsbehandling av 
pasienter i helse-Norge, sier hun.

En god bedrift
Nina mener det er viktig å ha et godt 
eierskap til organisasjonen og bedriften.
– Uten dette får vi ikke gjennomført 
verdiskapning som er arbeidslivsrelasjoner 
i endring, sier hun, stolt av oppgavene 
sine.

Hennes mål er å gjøre det beste for så vel 
ansatte som virksomheten. Hun mener 
saklig uenighet er et godt verktøy, men 
man må være løsningsorientert.
– For å oppnå en vinn–vinn-situasjon må 
partene ubetinget respektere hverandre og 
utøve tillit som ikke skal krenkes, sier 
Nina, på vei hjem. Der venter Charlie og 
Chanelle, to rotekte selskapshunder.

– Jo, jeg har medarbeidersamtale med 
dem hver dag. De er så gode begge to, sier 
hun og smiler. 

– Jeg må videre. Skal bare registrere  
meg ut … 
– Ikke tenk på det. Det ordner jeg. 

      For å oppnå en vinn–
vinn-situasjon må partene ube-
tinget respektere hverandre og 
utøve tillit som ikke skal 
krenkes

Som hovedtillitsvalgt i VEFF holder 
Nina Ivarsen orden i ansatterekkene 

ved Det Norske Veritas.    
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LANDSMØTE

Landsmøtet skal erstatte representant-
skaps møtet og holdes hvert tredje år, 
ifølge vedtektsendringen som ble vedtatt i 
fjor. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud 
uttalte i den forbindelse at de lokale tillits-
valgte nå vil komme i direkte inngrep med 
organisasjonens høyeste organ, og at dette 
vil vitalisere Parats medlemsdemokrati.
Mens represen tants kaps møtene har samlet 
rundt 90 stemme berettigede, forventer 
man at antallet delegater til landsmøtet 
kan bli om lag 300. Vi har spurt hoved-
tillitsvalgte i noen mindre foreninger 
hvordan de ser på endringene.

Frykter offentlig dominans
Knut-Roald Sæle, hovedtillitsvalgt for 12 
Parat-medlemmer i Gasnor, sier det er 
aktuelt for hans forening å samarbeide 
med en annen forening om å velge 
landsmøtedelegat.

– Er du tilfreds med vedtektsendringen?
– Når grensen for å velge delegat nå settes 
til 15 medlemmer, er jeg redd for at 
foreningene i offentlig sektor kan komme 
til å dominere. Privat sektor er størst i 
Parat, men vi har mange små foreninger. 
Dessuten har ansatte i offentlig sektor 
lettere adgang til å få fri for å delta i 
fagforeningsarbeid, sier Sæle.

– Mener du grensen burde settes lavere?
– Ja, eller at vi beholdt den gamle 
ordningen der vi valgte representanter fra 
regionene. Da ville det være lettere for 
lokale smålag å engasjere seg, sier Knut-
Roald Sæle. 
Han legger til at han ikke er uenig i at 
medlemsdemokratiet vil bli vitalisert 
gjennom endringen i vedtektene, men 

han er opptatt av at medlemmene skal 
trigges til å engasjere seg.

Vet for lite ennå
Hovedtillitsvalgt for Parat-organiserte i 
Arendal kommune, Liv Ellinor Eikeland, 
sier at hun gjerne skulle deltatt på lands-
møtet. Hennes forening har åtte medlemmer.
– Vi har ikke kontaktet noen andre 
foreninger ennå med sikte på et eventuelt 
samarbeid om delegat. Jeg har for lite 
kunnskap om de andre foreningene, og 
jeg syns vi har fått litt for lite informasjon 
om dette, sier Eikeland.

– Er du enig med Parat-lederen i at 
vedtektsendringen vil vitalisere 
medlemsdemokratiet?
– Det høres jo riktig ut, men det er 
vanskelig å si så lenge landsmøtet ikke er 
avholdt. Vi får se hvordan stemmeregler 
og andre forhold virker inn, sier Liv 
Ellinor Eikeland.

Aktuelt i departementet
Kontakt for Parat-medlemmene i Finans-
departementet, Marit Elisabeth Faugli, 

mener i likhet med Parats leder at 
vedtekts endringen vil styrke medlems-
demokratiet. Foreningen hennes har sju–
åtte medlemmer. Medlemstallet er 
omtrent det samme i flere andre 
departementer. 
– Vi sliter med å verve de med høyere 
utdanning og vil gjerne gå sammen med 
en annen mindre forening om å sende 
delegat til høstens landsmøte, sier Marit 
Elisabeth Faugli.

– Blir privat sektor ivaretatt?
– Det er riktig at det er flere små 
medlemsgrupper i privat sektor enn i 
offentlig sektor. På den andre siden vil de 
fleste i offentlig sektor bli behandlet som 
store landsdekkende medlemsgrupper og 
dermed ha en representasjon som er 
betydelig dårligere vektet enn de små 
gruppene. På landsmøtet vil offentlig 
sektor derfor være representert med 
forholdsvis få representanter i forhold til 
medlemstall, mens privat sektor i større 
grad har mulighet til representasjon på 
bakgrunn av færre medlemmer, sier Parat-
leder Hans-Erik Skjæggerud.

Oppfordring	til	partnerskap
Alle foreninger med mer enn 15 medlemmer kan sende egne delegater når Parat holder sitt første 

landsmøte i november. Mindre foreninger oppfordres til å finne en partner slik at de sammen kan 

velge en landsmøtedelegat.

Av: Sigurd Aarvig

Norges største kongresshotell skal huse 
Parats landsmøte i november. Hotellet 
som ligger ved havna i Trondheim 
sentrum har Pirbadet og Rockheim 
som nærmeste naboer.



Parat 2012 - 13  

PARAT UNG

FAKTA: Parat UNG
Parat UNG er organisasjonen for 
Parats ungdomsarbeid. Medlemmer 
av Parat som er yngre enn 35 år kan 
være med i Parat UNG som sørger for 
at de unges interesser blir hørt og 
bidrar til synlighet og rekruttering 
blant unge. Parat UNG har to repre-
sentanter på Parats landsmøte og er 
representert i Parats hovedstyre.

Sommarøy viste seg fra sitt vakreste da 
Parat UNG avholdt sin årlige samling og 
årsmøte i begynnelsen av juni. I strålende 
solskinn hele døgnet, var det tid for 
mange opplevelser og faglige diskusjoner. 
Om Parat UNG-styret er spesielt opptatt 
av astronomi, vites ikke, men som bonus 
fikk de ivrigste med seg en 
verdensbegivenhet av virkelig historisk 
format. Fra Sommarøy var Venus’ passasje 
foran solen godt synlig. Selv om 
Sommarøy var fylt av unge mennesker 
skal de bli svært gamle før neste Venus-
passasje, som skjer i 2117.
– Det er vi som er Parats fremtid. Parats 
vekst må komme blant de unge, vi må 
markere oss og være tydelig i våre 
holdninger både overfor og på 
arbeidsplassen. Vi må sette oss mål. Nå 
har Parat litt over 30 000 medlemmer – vi 
kan bli 50 000 til 60 000, sa Parat UNG-
leder Heming Welde Thorbjørnsen, som 
mener Parat bør klare å bli YS’ største 
forbund.

Fast jobb og godt fellesskap
Det faglige temaet var usikre 
ansettelsesforhold. En svært aktuell 
problemstilling for alle, men kanskje 
spesielt for unge. Det er ikke lett å få lån 
til bolig uten fast jobb. Advokat Andreas 
Moen fra Parat ga en grundig innføring i 
lover og regler rundt ulike 
ansettelsesformer. Og spørsmålene fra de 
unge tillitsvalgte var mange.
– Ikke vær redd for å slå opp i loven, og 
ikke vær redd for å ta kontakt med oss i 
Parats sekretariat, sa Andreas Moen.

Programmet for samlingen ga 
utfordringer og opplevelser både fysisk og 
mentalt. Vennskap og nettverk ble skapt. 

For som unge tillitsvalgte har de mye til 
felles. Da er det godt å kjenne andre i 
samme situasjon.

Gammelt og nytt i Parat UNG
Da Parat UNG valgte sine to representanter 
til Parats landsmøte, var de opptatt av å 
både ta vare på erfaringen og sørge for at 
nye kommer med. Som vanlig foregikk 
«valgkampen» langt utover den lyse natten. 

Kim Hansen og Stine Bø ble valgt som 
Ung-representanter til Parats landsmøte. 
Einar Kaldhol er vararepresentant. Kim 

Hansen er erfaren i Parat UNG-
sammenheng og har vært med i Parat 
UNG i fire år. Han har vært delegat til 
Parats representantskap tidligere. Til daglig 
er han tillitsvalgt i Aftenbladet 
Distribusjon. Hansen tar med seg Stine Bø 
til Trondheim. Stine har bare vært medlem 
i Parat i tre måneder og gleder seg til å være 
med på landsmøtet. Stine Bø er trainee i 
Bring Cargo og har lyst til å engasjere seg. 
Hun vil bli tillitsvalgt i Parat.
– Fagforeningen gjør et godt arbeid for å ta 
vare på arbeidstakernes interesser, og jeg 
liker at Parat er partipolitisk uavhengig. 
Det er første gang jeg er med på Ung-
samling, jeg var sikker på at det ville bli 
bra, men dette overgikk alle mine 
forventninger. Jeg har blitt tatt imot med 
åpne armer. Det har vært gode foredrags-
holdere og det er spennende å møte unge 
tillitsvalgte, sier Stine Bø, som gleder seg til 
å representere de unge på Parats landsmøte.

Vararepresentant Einar Kaldhol er en 
«gammel» traver i Ung-sammenheng. 
Han jobber til daglig i politiet i Bergen, 
der han er nestleder i klubben. 

Se parat.com for flere bilder fra 
Ung-samlingen.

Opp	og	frem	med	Parat	UNG
Ingen skal beskylde de unge tillitsvalgte i Parat for ikke å klatre og ikke ta utfordringer, noe de 

fikk vist frem på årsmøtet som ble avholdt på Sommarøy. Årsmøtet valgte Kim Hansen og Stine Bø 

som Ung-representanter til Parats landsmøte i november. 

Av: Lill J. Fischer

Marit Skar var en av ungdommene som klatret 
til topps under samlingen på Sommarøy.  
Foto: Lill Fischer.
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Lønnsoppgjøret	i	staten

AKTUELT

Det har blitt framstilt som om streiken i 
staten i første rekke dreier seg om penger. 
Det er ikke riktig. I tillegg til uenighet om 
økonomi, var det for Parat og YS stat vel 
så viktig at staten etter vårt syn brøt 
spillereglene for forhandlingene. Streiken 
var for oss vel så mye et forsvar av grunn-
leggende prinsipper for gjennomføring av 
forhandlinger i statlig sektor, som 
uenighet om økonomi.

Viktigheten av frontfaget
Staten mente at resultatet i frontfaget 
(eksportrettet industri) skulle være «norm-
givende», men ikke førende. Dette bryter 
etter vårt syn med praksis fra tidligere 
oppgjør. I tillegg var partene uenige om 
hvordan resultatet for frontfaget skulle 
beregnes når man ser hele 2012 under ett. 

Staten ville i dette oppgjøret regne inn 
kostnader ved rettigheter som organisa-
sjonene har oppnådd i tidligere oppgjør, 
som omsorgspermisjon med full lønn for 

far eller annen omsorgsperson i forbindelse 
med fødsel. Dette er en rettighet organisa-
sjonene har forhandlet seg fram til tidligere, 
med en beregnet kostnad som ble tatt med 
i den økonomiske rammen på det aktuelle 
tids punktet. Regjeringen kan ikke da beregne 
denne kostnaden enda en gang ved å 
inkludere denne kostnaden i den 
økonomiske rammen for 2012. 

Lønnskamp gjennom revidert  
nasjonalbudsjett
Regjeringen kom i revidert nasjonal-
budsjett med nye og lavere tall for 
lønnsutvikling i 2012. Disse tallene kom 
underveis i tariffoppgjøret. Det er svært 
uheldig at regjeringen «forskutterer» 
resultatet fra lønnsoppgjøret på denne 
måten. Dette svekker muligheten for reelle 
forhandlinger mellom likeverdige parter. 

Staten hadde dessuten et uklart forhandlings-
mandat. I de om lag to ukene forhand ling ene 
mellom organisasjonene og staten varte 

før det ble brudd, kom det ingen tilbud 
eller konkrete signaler om hva staten ville 
tilby sine ansatte. For organi sasjonene ble 
det ikke mulig å fortsette forhandlingene 
uten å vite hva staten ville tilby.

Økonomi
Det økonomiske resultatet for oppgjøret i 
staten har en ramme på 4,1 prosent. Alle får 
et påslag på lønna på minst 12 000 kroner 
fra 1. mai. De som er i lønnstrinn 56 eller 
høyere får i stedet et tillegg på 2,7 prosent. 
Det generelle tillegget sikrer reallønnsvekst 
for alle ansatte i staten. I tillegg er det avsatt 
en pott på i alt 1,1 prosent av lønnsmassen 
til lokal fordeling med virkning fra 1. sept-
ember 2012. Erfaringsmessig pleier Parats 
medlemmer å komme godt ut av lokale 
forhandlinger. Lokale tillitsvalgte greier svært 
ofte å oppnå en større andel av lønnspotten 
enn det medlemsmassen skulle tilsi.

Det vil ikke bli gjennomført ordinære 
justeringsforhandlinger i 2012, likevel ble 

For første gang på 28 år endte hovedtariffoppgjøret i staten med streik. I alt var om lag 1000 

medlemmer av Parat i streik, før YS stat, LO stat og Akademikerne kom til enighet med staten 

gjennom frivillig mekling. 

Av: Odd Jenvin, forhandler i Parat

Foto: Trygve Bergsland
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Kommunal sektor (KS)

Resultatet av kommuneoppgjøret gir 
følgende tillegg fra 6. juni 2012:
•	 	Generelt	tillegg	på	2,7	prosent	(av	

grunnlønn), minimum 12 000 
kroner 

•	 	Lørdags-	og	søndagstillegget	økes	
til 50 kroner per time 

•	 	Justeringer	av	minstelønn	(ny	tabell	
fi nner du på Parats hjemmeside)

•	 	Det	er	avsatt	pott	til	lokale	
lønnsforhandlinger på 1,2 prosent 
med virkning fra 1. august i år

•	 	Tillegg	du	har	fått	tidligere	i	lokale	
lønnsforhandlinger skal komme i 
tillegg til de nye 
minstelønnsnivåene (gjelder tillegg 
gitt i 2010 og 2011)

Mer utfyllende informasjon fi nner 
du på parat.com 

Oppsummering av hovedtariffoppgjøret i 
staten 2012

•		Generelt	tillegg	til	alle	med	virkning	fra	1.	mai	2012.	12	000	kroner	på	
alle lønnstrinn til og med 55. Lønnstrinn 56 til 98 heves med 2,70 prosent.

•		A-lønnstabellen	utvides	med	3	lønnstrinn	til	101.	De	nederste	19	lønnstrinn	
fj ernes.

•		Ikke	justeringsoppgjør	for	2012.	Derimot	følgende	sentrale	justeringstiltak	med	
virkning fra 1. juli:
- Alle lønnsrammer får ett lønnstrinn på høyeste ansiennitetstrinn.
- Alle lønnsspenn løftes ett lønnstrinn i bunn og utvides med tre lønnstrinn 
på topp.
- Lønnsramme 13 overføres til lønnsramme 17.
- Stillingskode 1064 konsulent utgår. Arbeidstakere i denne koden overføres til 
kode 1065.

•		Lokal	pott	på	1	prosent	til	lokale	forhandlinger	med	virkning	fra	1.	september	
2012. 
I tillegg kommer 0,1 prosent resirkulerte midler. Likelønn skal prioriteres.

•		På	fellesbestemmelsene	er	de	viktigste	endringer	at	lørdag-	og	søndags	tillegget	økes	
til 40 kroner timen.

•		Akademikertillegget	(ved	tilsetting)	økes	fra	lønnstrinn	45	til	47.	

Partene ble også enige om:
Ved gjeninntreden etter foreldre permisjon skal arbeidstakeren tilbys samtale om 
kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Dette skal motvirke at arbeidstakere i 
foreldrepermisjon taper lønnsutvikling.

Likebehandlingsprinsippet for innleid arbeidskraft skal gjøres gjeldende i staten. Før 
mellomoppgjøret 2013 skal lønnsutviklingen i 2012 for de statsansatte og for 
arbeidere og funksjonærer i industrien (NHO-bedrifter) gjennomgås. 
Gjennomgangen skal inngå i grunnlagsmaterialet for mellomoppgjøret i 2013, og 
refl ekteres i de tillegg som gis fra 1. mai 2013.

Oslo kommune

Det ble enighet med Oslo kommune 
om et resultat med en ramme på om 
lag 4,1 prosent. I tillegg har vi fått 
gjennomslag for en sikring i forhold til 
lønnsveksten i industrien.

Endringer på lønnstabellen
Oppgjøret medfører at lønnstrinnene 
1–29 får et tillegg på 10 750 kroner, 

mens lønnstrinnene 30 til 80 får et 
tillegg på 2,78 prosent rundet av 

oppover til nærmeste 100 
kroner. Det betyr altså at alle 
Parats medlemmer er sikret 

en lønnsøkning på minst 10 
750 kroner. Det er videre satt 
av om lag 0,8 prosent av 
årslønnsmassen til lokale 

forhandlinger med virkning fra 
1.7.2012.

 Mer utfyllende informasjon fi nner 
du på parat.com

partene enige om enkelte justerings-
elementer. Blant annet vil alle som er på 
toppen av sin ansiennitetsstige få et 
lønnstrinn fra 1. juli 2012. 

Rammen på 4,1 prosent representerer et 
gjennomsnitt for hele statlig sektor. Dette 
betyr at mange vil ha en dårligere lønns-
utvikling enn dette i 2012. Noe vil oppnå 
mer. Blant Parats medlemmer er det særlig 
førstekonsulenter med mer enn 10 års 
ansiennitet som kommer godt ut av opp-
gjøret. Denne gruppen oppnår et generelt 
tillegg på 12 000 kroner for de i lønns-
trinn 55 eller lavere, og 2,7 prosent for de 
i lønnstrinn 56 eller høyere, i tillegg til at 
de får et lønnstrinn på toppen fra 1. juli.

Parat-medlemmer får mer
En annen gruppe Parat-medlemmer som 
får bra lønnsmessig uttelling i dette opp-
gjøret er de 1064 konsulentene i lønns-
ramme 13 som fra 1. juli blir overført til 
kode 1065 konsulent i lønnsramme 17. 
Også denne gruppen oppnår et lønnstrinn 
fra 1. juli i tillegg til det generelle tillegget 
som gis fra 1. mai. Dessuten vil noen av 
disse konsulentene oppnå ytterligere 
lønnstrinn fordi ansiennitetsstigen er noe 
annerledes med raskere lønnsvekst i 
lønnsramme 17 enn i lønnsramme 13.

Oppsummering av hovedtariffoppgjøret i 

•		Generelt	tillegg	til	alle	med	virkning	fra	1.	mai	2012.	12	000	kroner	på	
alle lønnstrinn til og med 55. Lønnstrinn 56 til 98 heves med 2,70 prosent.

•		A-lønnstabellen	utvides	med	3	lønnstrinn	til	101.	De	nederste	19	lønnstrinn	

Oppgjøret medfører at lønnstrinnene 
1–29 får et tillegg på 10 750 kroner, 

mens lønnstrinnene 30 til 80 får et 
tillegg på 2,78 prosent rundet av 

oppover til nærmeste 100 
kroner. Det betyr altså at alle 
Parats medlemmer er sikret 

en lønnsøkning på minst 10 
750 kroner. Det er videre satt 
av om lag 0,8 prosent av 
årslønnsmassen til lokale 

forhandlinger med virkning fra 
1.7.2012.

 Mer utfyllende informasjon fi nner 
du på parat.com
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Spesialrådgiver Kjell Morten Aune i Parat 
forteller at han har fått noen sinte e-poster fra 
medlemmer i SAFE etter at meklings res ul-
tatet var til uravstemning, men han slår fast:
– Det er vi som har avtalen med Norsk 
Industri og NHO, og vi vil beholde den.

Avtalen for verkstedansatte er en del av 
industrioverenskomsten, hvor Parat har 
partsrollen. SAFE «låner» avtalen for sine 
medlemmer. Det innebærer at de må godta 
resultatet som Parat og Norsk Industri 
kommer frem til, selv om SAFE har mange 
� ere medlemmer i denne sektoren enn Parat.

Ønsker endring
SAFE skriver på sin hjemmeside at 98 
prosent av medlemmene deres stemte nei til 

verkstedsoverenskomsten, mens 93 prosent 
hos «partseieren» Parat stemte for. SAFE 
hadde 1595 stemmeberettigede i avstemningen, 
og av disse avga 548 sin stemme.
– Vi er sku� et og sinte. Nå ønsker vi å 
komme i dialog med Parat med tanke på 
fremtidige lønnsoppgjør, sier 1. nestleder i 
SAFE, Roy Aleksandersen, som ikke ønsker 
å gi ytterligere kommentarer til saken.

Ser ikke noe alternativ
Kjell Morten Aune ser imidlertid ingen 
grunn til at Parat skal gi fra seg eierskapet 
til verkstedsoverenskomsten. Han opplyser 
at Parat har i overkant av 500 medlemmer 
som omfattes av avtalen. 
– Jeg har vanskelig for å se for meg noe 
alternativ så lenge SAFE er med i YS og 

arbeidsgiverne er i Norsk Industri. 
Dersom SAFE skulle gjøre noe med 
denne situasjonen, måtte de enten skifte 
overenskomst eller melde seg ut av YS, 
sier Kjell Morten Aune, som legger til at 
i ndustrioverenskomsten er den største og 
viktigste tari� avtalen i privat sektor. Den 
er frontfaget for alle sektorer, og den har 
overslagse� ekt på andre avtaler med 
NHO og Virke og en indirekte 
påvirkning i o� entlig sektor. Det er viktig 
å sitte i førersetet for denne avtalen. Parat 
er derfor svært opptatt av å beholde 
partsrollen i industrioverenskomsten.

Parat avgjør – SAFE må følge
Parat har med stort fl ertall vedtatt verkstedoverenskomsten. Den gjelder også 
for SAFE, hvor 98 prosent av medlemmene stemte imot. Der er skuffelsen stor.

Tekst: Sigurd Aarvig
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DRIVSTOFFRABATT

Esso MasterCard er mer enn 
gode rabatter på drivstoff. 
Det er også et fullverdig 
kredittkort uten årsavgift, 
som sparer deg for penger.

Les mer om alle fordelene 
på nettsiden vår.

er mer enn 
gode rabatter på drivstoff. 
Det er også et fullverdig 

uten årsavgift, 
som sparer deg for penger.

Les mer om alle fordelene 

Tilbudet gjelder medlemmer av Parat / Drivstoffrabatt er øre/liter på pumpepris drivstoff inkl. moms / Effektiv rente ved en kreditt på kr 15.000 er 32,32%

Send en SMS med PARAT og e-postadressen din til 2290 så sender vi deg søknadsskjema.

 VERKSTEDOVERENSKOMSTEN
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3 % sparerente fra første krone!
YS Medlemskort med MasterCard kan du bruke både som lønnsom sparekonto og kredittkort, 
alt etter behov. Uansett om du sparer eller bruker kreditten, er vilkårene blant markedets aller beste.

 3 % sparerente fra første krone

 Renter godskrives månedlig

 Ingen begrensninger i antall uttak

 Mulighet for tilleggskonto for sparing

Gode medlemsfordeler og rabatter: 
15 % rabatt hos EuroFlorist.no og oslosportslager.no, 
pluss spesialpriser på reiser hos solia.no

Bestill nå og les mer på ysmedlemskort.no  
Kundeservice 815 22 040

Nom. rente: 12,25 %. Eff. rente 17,5 %, 15.000,- o/ 12 mnd. totalt 16.351. 
YS Medlemskort – et produkt fra DNB Bank ASA  

Bestill nå på ysmedlemskort.no

 Lav kredittkortrente: 12,25 %

 Kortet kan brukes både i Norge og utlandet

 Egen brukervennlig nettbank
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Ferieloven

Sommer,	sol	og	ferie
Det er sommer, og i den anledning dukker det opp en del spørsmål rundt ferie 
og feriepenger. Den enkelte arbeidstakers rett til ferie er regulert i ferieloven, i 
tariffavtalen og kan i tillegg være beskrevet i individuell arbeidsavtale.
Av: Eva Borhaug, advokat i Parat
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Det er ikke slik at man må ha opparbeidet 
seg feriepenger for å ha rett til ferie. I 
praksis har likevel feriepengeordningen stor 
betydning for at retten til ferie faktisk kan 
benyttes. Samtidig står arbeidsgiver og 
arbeidstaker fritt til å avtale mer gunstige 
ordninger enn det loven bestemmer.

Lengden på ferie varierer
Alle arbeidstakere, uansett hvor liten 
stilling man har, har rett på fi re uker og 
én dag (Gro-dagen) etter ferieloven. I 
tillegg har de fl este fi re dager ekstra. Vi 
kaller ofte de dagene den femte ferieuken, 
selv om det bare er fi re dager. Dette er 
den avtalefestede ferien som er nedfelt i 
tariff avtale mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker. Alle innenfor off entlig sektor 
har den femte ferieuken, og mange i 
privat sektor har den også i sine 
tariff avtaler. Noen arbeidsgivere har også 
innført den direkte i sin virksomhet uten 
at de har tariff avtale. Det kan man sjekke 
hos personalansvarlig i virksomheten. 

Når kan jeg ta ut ferie? 
I ferieloven regnes lørdager som en 
virkedag. Derfor står det at arbeidstaker 
har rett på å kreve minst 18 virkedager 
(tre uker) i hovedferieperioden som er 
mellom 1. juni og 30. september. Husk at 
fem ukers ferie er det samme som 30 
virkedager i ferielovens forstand. (25 
virkedager etter loven og 5 virkedager 
etter avtale). Ferieloven legger opp til at 
arbeidsgiver skal drøfte feriefastsettingen 
med den enkelte arbeidstaker eller med de 
tillitsvalgte. Dette er å anse som en 
ordensregel og får ingen konsekvenser 
dersom arbeidsgiver unnlater dette. Men 
det vil være naturlig å forhøre seg med 
arbeidstaker når man ønsker å ta ut ferie. 
Dersom man ikke blir enige om når ferien 
skal tas ut i hovedferieperioden, er det 
arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet.

Arbeidstaker har rett på å kreve å ta ut 
den resterende del av ferien (restferien på 
syv virkedager) samlet i løpet av ferieåret. 
Her gjelder det samme som for 
hovedferien – man bør bli enige om når 
denne ferien skal tas ut, ellers er det 
arbeidsgiver som bestemmer. Arbeidsgiver 

kan allikevel ikke kreve at man tar tre 
dager i forbindelse med påsken og to 
dager i forbindelse med juleferien, for 
eksempel. Dette vil være en oppdeling av 
restferien som arbeidstaker kan motsette 
seg. Men har man avtalefestet ferie i 
tillegg, kan arbeidsgiver kreve at restferien 
tas ut i forbindelse med påsken og den 
avtalefestede ferien tas ut i forbindelse 
med julehøytiden. 

Den avtalefestede ferien 
Arbeidstaker kan kreve å få tatt ut den 
avtalefestede ferien samlet i løpet av 
ferieåret. Fastsetting av denne delen av 
ferien skal også drøftes med de tillitsvalgte 
eller den enkelte arbeidstaker samtidig med 
fastsettelsen av den ordinære ferien. Regelen 
er den samme her – blir man ikke enige, er 
det arbeidsgiver som fastsetter ferietiden. 

Overføring av ferie 
Ifølge ferieloven kan man avtale med 
arbeidsgiver å overføre inntil 12 
virkedager av den lovfestede ferien til 
neste ferieår. Det samme gjelder den 
avtalefestede ferien. Dette innebærer altså 
at man kan avtale å overføre inntil 16 
virkedager (14 arbeidsdager) totalt til 
neste ferieår. Dette må avtales skriftlig 
med arbeidsgiver. 

Ubrukt ferie 
Utgangspunktet er at arbeidsgiver plikter å 
sørge for at arbeidstaker tar ut minst 25 
virkedager i ferie hvert år. Arbeidstaker har 
tilsvarende plikt til å avvikle denne. 
Dersom det mot formodning skulle være 
slik at arbeidstaker ikke har fått anledning 
til å ta ut ferie, og dette ikke skyldes 
sykdom eller foreldrepermisjon, overføres 
denne delen av ferien til neste ferieår. 
Tidligere var det slik at dette kunne kreves 
utbetalt av arbeidstaker. Det kan man altså 
ikke lenger (regelendring fra 2009). 
Arbeidstaker kan i tillegg kreve erstatning 
fra arbeidsgiver dersom manglende 
ferieavvikling skyldes arbeidsgivers forhold. 

Hva skjer med fridager som kommer 
under ferien?
Ferielovens bestemmelse om dette sier at 
dager som etter arbeidstidsordningen 

likevel ville vært fridager for arbeidstaker, 
regnes som feriefritid og går til fradrag i 
ferietiden. 

Arbeidstakere over 60 år 
Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av 
ferieåret, får rett på seks virkedager ekstra 
ferie. Dette er nytt fra 2009, den gamle 
regelen stilte som vilkår at man måtte fylle 
60 år innen 1. september i ferieåret. 

Sykdom og ferie 
Her må man skille mellom sykdom som 
oppstår før avtalt ferie starter og sykdom 
som oppstår i selve ferien. Dersom 
arbeidstaker blir syk før ferien starter, kan 
man kreve at ferien utsettes til senere i 
ferieåret. Kravet må dokumenteres med 
legeerklæring og fremsettes senest siste 
arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før 
ferien.

Fire av fem på ferie
Årlig reiser i underkant av 80 prosent 
av befolkningen på ferie. I gjennom-
snitt drar vi på 1,7 ferieturer per år, og 
dette tallet har vært stabilt de siste 
årene. Blant dem som faktisk drar på 
ferie, er gjennomsnittlig 
antall turer 2,1, og de 
tilbringer til sammen 
21 dager på ferie.

På ferietoppen
Nordmenn er, etter 
tyskerne, de som oftest 
reiser på ferie. Deretter følger 
neder lendere og danskene. I Italia er 
under halvparten av befolkningen på 
ferie.

Velstående oftest på ferie
Å reise på ferie koster penger. Det er 
derfor ikke overraskende at økonomien 
har stor betydning for ferieaktiviteten. 
Nesten ni av ti i husholdninger med 
inntekt over 500 000 var på ferie i 
2007, mens bare halvparten av 
husholdninger med en inntekt mellom 
100 000 og 200 000 var på ferie. 

Kilde: SSB

ferie, er gjennomsnittlig 
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Blir man syk mens man har ferie, er kravet 
at man må være helt arbeidsufør (ikke 
delvis) i minst seks virkedager for å kunne 
kreve et tilsvarende antall virkedager ferie 
igjen senere i ferieåret. Igjen må kravet 
dokumenteres med legeerklæring og 
fremsettes uten ugrunnet opphold etter at 
arbeidet er gjenopptatt. Er man fortsatt syk 
etter at ferien er avsluttet, bør man allikevel 
få til å melde fra til arbeidsgiver at man 
krever ferien utsatt. Dette kan jo gjøres 
samtidig som man sender inn sykemelding. 
Går det for lang tid, risikerer man å tape 
kravet om utsatt ferie. 
 
Dersom man ikke får tatt ut denne utsatte 
ferien i ferieåret, kan man kreve å få dette 
utbetalt som lønn i stedet. Her må man 
altså skille mellom ikke avviklet ferie på 
grunn av sykdom eller lovlig permisjon, 
og andre grunner til at man ikke får tatt 
ut ferien, som ikke kan kreves utbetalt 
lenger. Se avsnittet over om ubrukt ferie.  

Ferieavvikling i oppsigelsestid 
Arbeidsgiver vil kanskje i noen tilfeller 
ønske at arbeidstaker tar ut ferie i 

oppsigelsestiden når arbeidsgiver selv har 
sagt opp arbeidstaker. Dette kan jo være 
hensiktsmessig dersom arbeidsgiver for 
eksempel ikke lenger har arbeid å tilby. 
Arbeidsgiver kan kun gjøre dette dersom 
oppsigelsesfristen er tre måneder eller mer. 
Ved kortere oppsigelsesfrist må 
arbeidstaker samtykke i at ferien blir lagt i 
oppsigelsestiden. 
 
Dersom det er arbeidstaker selv som sier 
opp sin stilling, kan ferien avvikles i 
oppsigelsestiden dersom arbeidsgiver er 
enig. Uansett kan arbeidstaker da kreve 
18 virkedager i sammenheng dersom 
oppsigelsestiden er i hovedferieperioden. 
Tiden for fastsatt ferie kan ikke uten 
arbeidstakers samtykke endres på grunn 
av oppsigelse, med mindre det er 
nødvendig på grunn av uforutsette 
hendinger og slike hendinger vil skape 
vesentlige driftsproblemer og det ikke kan 
skaffes stedfortreder.  

Rett til forskuddsferie 
Det er også innført en øvre ramme i 
arbeidsgivers og arbeidstakers adgang til å 

avtale forskuddsvis avvikling av ferie. 
Tidligere (før 2009) var det ingen 
begrensning i denne avtaleadgangen, 
mens det nå er innført en begrensning 
som innebærer at det kun kan inngås 
avtale om forskuddsvis avvikling av inntil 
12 feriedager.  

Forholdet mellom ferie og feriepenger 
En vanlig ordning er at arbeidsgiver 
utbetaler feriepenger i juli i stedet for 
lønn. Det er viktig å være klar over at det 
ikke er noen direkte sammenheng mellom 
ferie og feriepenger. Ferie er rett og slett 
krav på fri uten lønn for en nærmere 
bestemt periode. Feriepenger er derimot 
krav på en tilleggsutbetaling for opptjent 
arbeidsvederlag. Ved vanlig ferieavvikling 
får man utbetalt feriepenger opptjent året 
før. Dersom arbeidsforholdet avsluttes, vil 
man ha krav på å få feriepenger utbetalt 
også for året man blir oppsagt, helt 
uavhengig om det er tatt ut ferie det året.

Ufrivillig ferie
Arbeidstaker har rett og plikt til å 
avvikle full ferie, dette gjelder også når 
du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er 
pliktig til å sørge for at arbeidstaker 
avvikler full ferie.

Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie 
hvis feriepengene opptjent hos 
nåværende eller tidligere arbeidsgiver 
ikke dekker lønnsbortfallet under 
ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å 
ta ferie hvis virksomheten stanser 
driften helt eller delvis i forbindelse 
med ferieavvikling (for eksempel under 
fellesferien). Det er lovstridig om 
arbeidsgiver ikke sørger for at 
arbeidstaker tar ferie, og kan medføre 
erstatningsplikt.

Kilde: Arbeidstilsynet

Ferieloven
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	Parat-pensjonist	og	sommer

Parat har fått nytt medlemsregister og 
dessverre for oss pensjonister har det ikke 
gått på skinner. Vi mangler foreløpig 
oversikt over pensjonistmedlemmene og 
derfor har du som har rundt år (70, 75, 
80 også videre) ikke fått gratulasjonskort 
fra oss. Det beklager vi. Her kommer i 
alle fall en blomst til deg. Gratulerer 
hjerteligst med dagen!

Når vi er inne i registeret, vet jeg ikke – det 
jobbes med saken. Denne blomsten også til 
deg som fyller runde år i tiden fremover. 
Gratulerer med dagen som kommer! 
Arrangementer for Parat-pensjonist
Selv om vi har sommeren foran oss, 
kommer det også en høst med fl ere 

arrangementer for deg som er pensjonist. 
Hvis du bor i en region, eller et fylke, der vi 
ikke har gruppe eller kontaktperson, kan du 
bare ringe en av oss i det sentrale pensjonist-
utvalget i Parat. Alle Parat-
pensjonister er hjertelig 
velkommen til å være med på 
alle våre arrangementer. Du 
kan også ta med deg en ledsager.

Har du muligheter for det, kan du 
gå inn på Parat.com. Der fi nner 
du «Parat-pensjonist» og alle våre 
arrangementer med priser og 
påmeldingsfrister. Alt er lagt inn 
under den enkelte region, eller 
fylke. 

Nå er vi inne i årets første sommermåned og håper på sol og varme. Jeg sier som i Elisabeth 

Grannemans sang i sin tid: «Jeg tror, jeg tror på sommeren, jeg tror, jeg tror på sol igjen!»

Av: Anne-Lise Halgunset

Juni (for dato, 
sjekk parat.com)
Dagstur til Hegra

21. til 23. august
Opplevelsesrik tur 
til Telemark. 
Kontaktperson: 
Anne-Lise 
Halgunset

21. august 
Ibsensafari, lunsj 
på Cafe Osebro og 
omvisning på 
Porsgrund 
Porselænsfabrikk

22. august
Telemarkskanalen 
opp til Lunde (buss 
tilbake til 
utgangspunktet)

29. august
Dagstur til Mærdø

11. september
Teateraften

19. september
Dagstur til Skarnes 
og Løiten Brænderi. 
Kontaktperson: 
Steinvor Høiby

September (for 
dato, sjekk parat.
com)
Omvisning og lunsj 
på Kristiansten 
festning

9. oktober
Omvisning i 
Gulating 
lagmannsrett

24. oktober
Dagstur til Sokndal

14. november
Dansk aften i 
Brugata 19 
(Parats lokaler). 
Kontaktperson: 
Erik Brodtkorb, 
telefon: 917 
42 803, e-post: 
ebro@online.no

23. november
Julebord på 
Hurtigruten  

29. november til 
2. desember
Førjulstur til 
Lübeck

2. til 6. desember
Førjulstur til Celle 
og Goslar. 
Kontaktperson: 
Anne-Lise 
Halgunset

Desember 
(for dato, sjekk 
parat.com)
Tradisjonell 
julefrokost på 
hurtigruteskipet 
Midnattssol  

Det sentrale pensjonistutvalget i 
Parat består av:
John Giæver, telefon: 907 59 078, 
e-post: john.giaever@parat.com
Anne-Lise Halgunset, 
telefon: 400 46 384, e-post: 
anne-lise.halgunset@hotmail.com 

Region- og fylkeskontakter:
Oslo og Akershus: 
Steinvor Høiby, telefon: 909 52 347, 
e-post: steinvor@hoiby.no

Region Midt (Sør- og Nord-
Trøndelag, Møre og Romsdal): 
Liv Mjelde, telefon: 905 38 051

Region Vest (Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Rogaland): 
Lillian B. Arnesen, telefon: 480 
73 504, e-post: lillianbarnesen@
hotmail.com

Agder-fylkene: 
Arne Braathu, telefon: 908 21 430, 
e-post: asdrift@tamail.no

Telemark:
Magne Omland, telefon: 950 80 192, 
e-post: m-omla@online.no

Østfold: 
Ragnhild Lunder, telefon: 975 16 539, 
e-post: ramalu@hotmail.no 

Vi ønsker oss arrangementer på fl ere 
steder rundt om i landet. Ta kontakt 
hvis du har lyst til å være kontakt-
person i din region eller ditt fylke. 

Jeg ønsker deg en riktig fi n sommer med 
mye sol og varme – ta vare på deg selv!

Aktiviteter, høsten 2012

kan også ta med deg en ledsager.

Har du muligheter for det, kan du 
gå inn på Parat.com. Der fi nner 
du «Parat-pensjonist» og alle våre 

påmeldingsfrister. Alt er lagt inn 
under den enkelte region, eller 

e-post: john.giaever@parat.com
Anne-Lise Halgunset, 
telefon: 400 46 384, e-post: 
anne-lise.halgunset@hotmail.com 

Region- og fylkeskontakter:
Oslo og Akershus: 
Steinvor Høiby, telefon: 909 52 347, 
e-post: steinvor@hoiby.no

Region Midt (Sør- og Nord-
Trøndelag, Møre og Romsdal): 
Liv Mjelde, telefon: 905 38 051

PARAT PENSJONIST
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Parat-dager	på	universitetet
Parat ved Universitetet i Oslo (UiO) arrangerte 14. til 15. mai Parat-dager. I tillegg til 
verving av nye medlemmer med stand på Frederikkeplassen avholdt de åpent møte om 
prosessen kalt «Internt handlingsrom», forkortet til IHR-prosessen. Arbeidet berører 
mange av de ansatte, der målet er å redusere ressursbruken til administrasjon med 10 til 
30 prosent i perioden 2011-2013. For å få til en slik reduksjon skal man identifisere 
administrative rutiner som kan forenkles eller fjernes, slik at det kan frigjøres ressurser 
til universitetets primærvirksomhet.

Personalavdelingen (HR) ved universitetet møtte opp og informerte om ansattes 
rettigheter ved omstillingen og de som ønsket kunne stille spørsmål..

Lunderbye	Wang	gjenvalgt	i	Parat	NAV
Anne Lunderbye Wang og Agathe Osland Hellesen fikk landsmøtets tillit og ble gjenvalgt 
som henholdsvis leder og nestleder i Parat NAV. Med seg i styret fikk de Paal Hermann  
Seivaag, Susan Merill Stavøstrand og Arild Berg.

Av: Trygve Bergsland

Parat NAV har hatt stor aktivitet siden interimsstyret konstituerte seg i mars 2009, frem til den 
formelle stiftelsen av Parat Nav 13. april 2010 og videre frem til landsmøte som nå arrangeres.
– En styrke for Parat NAV er at vi organiserer både statlig og kommunalt ansatte i NAV,  
det er vi alene om, sier Anne Lunderbye Wang.

Parat UiO serverte vafler, kaffe og vervemateriell i store mengder på Frederikkeplassen i mai.  
Foto: Trygve Bergsland

Lovisa	skaper	
problemer
Domstolene her i landet har problemer 
med det nye datasystemet, Lovisa, som 
ikke fungerer. Parat tillitsvalgt i 
domstolene, Berit Opedal Windheim, 
sier til Dagens Næringsliv at situasjonen 
er kritisk og vanskelig for de ansatte.

Berit Opedal 
Windheim 
forteller at 
mange 
dommere 
må ta med 
arbeidet 
hjem og 
jobbe utover 
kveldene og 
på søndager. 
– Manglende 
bevilgninger 
er hoved-

årsaken til problemene som domstolene 
nå har kommet opp i. Politikerne sitter 
og bestemmer hvilken saksbehandlings-
tid vi skal ha, og innfører nye lover og 
regler, men det følger ikke friske penger 
med. Det holder ikke å gi økte ressurser 
til politi og fengselsvesenet. Alle sakene 
skal innom domstolene, og vi ender 
dermed opp som en flaskehals, sier Berit 
Opedal Windheim til avisen.

Foto: Vigdis Askjem



Parat 2012 - 23  

Struktur	for	
likestilling
Likestillings- og diskrimineringsnemnda må få 
myndighet til å tilkjenne oppreising, og vedtaket 
må få samme virkning som rettskraftig dom. 
Dette er en av sakene YS understreker i sin 
høringsuttalelse om NOU 2011:18, «Struktur 
for likestilling».

Skjeieutvalget har i 
NOU 2011:18, 
Struktur for 
likestilling,  
fremmet en rekke 
forslag som skal ta 
sikte på en 
helhetlig og 
kunnskapsbasert 
likestillingspolitikk 
i fremtiden.

Demonstrasjon	
mo	t	nye	EU-regler
Parat Luftfart demonstrerte, for kort tid tilbake, 
foran bygningen til European Aviation Safety i 
Köln. Piloter og kabinansatte mener de nye 
EU-reglene truer fl ysikkerheten i Europa. En 
pilot kan, etter de nye reglene, være våken i 
inntil 22 timer fra beredskapsvakten startet og 
frem til siste landing. Norske vinterforhold kan avvike noe fra det sør-europeiske piloter er vant til. 

Foto: Erik Rohr-Torp

Kvikksølvskade	godkjent	etter	20-år	
Tordis Klausen er en av mange tannhelsesekretærer som har blitt skadet 
av å arbeide med kvikksølv. Hun er også en av dem som har jobbet hardt 
for at dette skal godkjennes som yrkessykdom. Nå har NAV godkjent hen-
nes krav med virkning tilbake til 1992.

Av: Trygve Bergsland

Tordis Stigen Klausen 
jobbet helt eller delvis 
som tannhelse-
sekretær fra 1969 til 
1992. Dette arbeidet 
førte til at hun ble 
alvorlig syk. 

Lang kamp for 
rettferdighet
Med støtte fra en 
rekke utenlandske og 
norske eksperter har Klausen kjempet 
for at kvikksølvskade hos 
tannhelsesekretærer må tas på alvor av 
norske myndigheter. 
– Tordis har sammen med oss i 

Tannhelsesekretærenes 
Forbund (Th sF) kjempet 
kampen mot fl ere 
helseministre, rikstrygde-
verket, helsedirektoratet, 
tingrett, lagmannsrett og to 
ganger i trygderetten. NRK-
Brennpunkt har ved to 
anledninger satt et kritisk lys 
på myndighetenes behandling 
og i 2006 fi kk Tordis Klausen 
Zola-prisen for sin mangeårige 

kamp for kvikksølvssaken. Nå, 20 år 
etter at hun måtte slutte i jobben, har 
NAV endelig godkjent hennes skader 
som yrkessykdom, forteller Gerd 
Bang-Johansen.

Pratt	&	Whitney	vil	legge	ned	i	Norge,	men	ansatte	nekter
Styret i Pratt & Whitney Norway Engine Center har besluttet å legge ned driften grunnet den fi nansielle 

situasjonen. De ansatte, med Parat tillitsvalgt Ole Benjamin Wike og Fellesforbundets medlemmer , jobber 
imidlertid for å fi nne alternative løsninger til nedleggelse.

Bedriften driver med vedlikehold av fl ymotorer. Klubbstyret i Parat har lenge jobbet sammen med 
bedriften, og sammen med advokat i Parat, Ketil Mæland-Johansen, for å fi nne en løsning.

Skjeieutvalget har i 
NOU 2011:18, 
Struktur for 
likestilling,  
fremmet en rekke 
forslag som skal ta 

Foto: Trygve Bergsland
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Krav	om	rettferdighet	
i	luftfarten		
Parat og NHO Luftfart, som representerer ansatte og 
arbeidsgiverne i norsk luftfart, forlanger like og 
rettferdige konkur ransevilkår. Begge organisasjonene, 
har i fellesskap, rettet en henvendelse til 
myndighetene for å sikre mest mulig likeverdige 
konkurransevilkår for luftfartsnæringen i Norge.
 
Luftfart i EU og EØS er en del-liberalisert bransje, 
og det er lite som i dag regulerer konkurransen 
mellom fl yselskaper i Norge, uavhengig av hvilke 
land i EU og EØS-området de hører hjemme i. 

Truer tusenvis av norske arbeidsplasser 
I praksis kan utenlandske fl yselskaper, uten 
begrensninger, opprette innenrikstrafi kk i Norge. 
Disse selskapene kan i tillegg operere under helt 
andre rammebetingelser, og med langt lavere 
personalkostnader enn hva norske fl yselskaper må 
forholde seg til. 
– Vi ønsker fortsatt å ha norske ansatte i en bransje 
som i dag bidrar direkte til over 60 000 arbeids-
plasser. Luftfart er en sentral faktor i 
opprettholdelsen av et desentralisert næringsliv i 
Norge, og også en viktig bransje av 
beredskapsmessige hensyn. Parat er for fri 
konkurranse i 
norsk luftfart, men 
norsk luftfartsnæring 
og norske ansatte 
må få lov til å 
konkurrere på like 
vilkår, sier Vegard 
Einan, nestleder i Parat.

Ønske	om	forslag	til	årets	likestillingspris
Medlemmer i Parat oppfordres, innen 20. august, til å komme med forslag 
på kandidater til YS´ likestillingspris 20012. Likestillingsprisen skal deles ut 
på YS-konferansen som arrangeres fra 9. til 10. oktober. 

Med likestilling menes alle tiltak som virker for å rette opp skjevheter i 
samfunnsutvikling, utdanning, politikk og arbeid. Prismottaker må ha gjort 
en fortjenestefull innsats innenfor ett eller fl ere av disse områdene. Det 
forutsettes også at kjønnsperspektivet er et vesentlig element i 
prismottakerens virke.

Forslag på kandidater sendes: Lill J. Fischer, e-post: lill.fi scher@parat.com. 
Du fi nner et eget nominasjonsskjema på parat.com.

Skattegranskning	av	piloter		
Skatteetaten og Samferdselsdepartementet har satt i gang granskning av 
arbeidsforholdene til innleide piloter. Det er spesielt i de tilfeller der piloter 
er blitt tvunget til å etablerer seg som selvstendig næringsdrivende som vil 
bli undersøkt. 

 – Parat, som er den største arbeidstakerorganisasjonen for fl ygende 
personell i Norge, er bekymret over utviklingen. Det kan se ut som om 
Ryanair, som har vært først ute med denne type kontrakter, har laget en 
modell som andre nå tar 
etter. Fast ansettelse 
må være hovedregelen 
for fl ygende personell, 
sier Vegard Einan, 
nestleder i Parat.

Ryanair, som har vært først ute med denne type kontrakter, har laget en 

Kunstneren Gro Hege Bergan har levert fl ere av bildene som er gitt til tidligere 
prisvinnere.  Dette bildet har fått tittelen: Visitt, monotypi

Årets	trygdeoppgjør
Regjeringen og organisasjonene er enige om årets 
trygdeoppgjør. Grunnbeløpet øker med 2906 kroner 
og er nå 82 122 kroner. Tallgrunnlaget har vært 
drøftet med  Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund, Pensjonist-
forbundet, Funksjons hemmedes 
Fellesorganisasjon, Samarbeids-
forumet av funksjonshemmedes 
organisasjoner, 
Landsorganisasjonen i Norge, Unio 
og Akademikerne.
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Havet	er	en	stor	kilde	til	vekst
Havet representerer en stor kilde til bærekraftig vekst som 
kan realiseres gjennom forskning og innovasjon i følge 
Norges EU- ambassadør, Atle Leikvoll. EUs 
forskningsprogram, Horizon 2020, har fokus på marin og 
maritim forskning og teknologi. 

Havforskning har en egen satsing på mat og bioøkonomi. I 
dette inngår klima, energi, sjeldne mineraler, helse og 
transport. Globalt står akvakultur for nærmere 50 prosent 
av sjømatproduksjonen, mens den i EU står for 20 prosent. 
50 prosent av oppdagelsene av ny kreftmedisin er basert på 
organismer i havet, og i 2050 tror man en ikke ubetydelig 
del av Europas elektrisitet vil komme fra bølger, tidevann 
og off shore vindkraft. 
 
Kilde: eu-norge.org

Lettere	å	klage	i	Europa
Det jobbes med klageordninger over landegrensene slik at blant 
annet netthandel skal bli enklere og tryggere. Norge foreslår krav 
om 90 dagers frist for å løse en sak, fra den er klar til 
behandling. Forslaget er også at klageordningen blir nettbasert 
og kan brukes i andre sammenhenger enn rene nettkjøp.

Hensikten er å utjevne forskjellene 
mellom landene og styrke forbrukerens 
tillit ved kjøp av både varer og 
tjenester over grensene i Europa. 
Tiltakene skal også stimulere 
handelen i EU og EØS-området, 
ved at det ligger bedre til rette 
for trygg handel.

Kilde: regjeringen.no

Økt	ledighet	i	E	U
Blant EU15-landene har 
ledigheten økt med 0,3 
prosentpoeng frem til mars i år. 
Samlet ledighet er nå i snitt 10,9 
prosent. 

 
Nabolandene våre viser to ulike 
retninger. Sverige har redusert 
ledigheten med 0,2 
prosentpoeng, og har nå en 
ledighet på 7,3 prosent. 
Danmark viser negative tall, 

her steg arbeidsledigheten 
fra 7,8 til 8,1 prosent i 

samme periode.
 
Kilde: SSB/Eurostat

EU-regler	for	sosiale	ytelser
Europaparlamentet har vedtatt å innføre nye regler for å 
koordinere sosiale sikkerhetssystemer i europeisk luftfart. De 
nye reglene presiserer grensekryssende freelance arbeideres 
rettigheter til dagpenger.

Av: Trygve Bergsland

Piloter og kabinansatte vil, etter at de nye reglene er innført, 
omfattes av reglene for sosiale ytelser som gjelder på deres 
hjemmebase. Hjemmebase defi neres som det stedet der 
besetningene normalt starter og avslutter sine fl yginger og der 
fl yselskapet ikke står for deres innkvartering. 

Vil hinder sosial dumping 
Ryanair er benyttet som et eksempel, der ansatte er underlagt 
irsk velferdssystem, uavhengig av hvor de faktisk jobber. 
Parlamentsmedlem, Jean Lambert fra Storbritannia, sier 
reglementet skal hindre skruppelløse bedrifter å gi sine ansatte 
lavest mulig trygdedekning, dette kun for å kutte sine egne 
kostnader.
– Dette kan være et viktig gjennombrudd for 
ansatte som lider under elendige arbeidsforhold 
og som ikke har det samme sosiale 
sikkerhetsnettet som ansatte i arbeidslivet 
forøvrig. Dersom reglene får den betydningen 
EU har intensjon om vil dette kunne bidra til å 
utligne den uheldige konkurransesituasjonen 
som har utviklet seg i europeisk luftfart. En 
konkurranse som har ført til at fl yselskaper konkurrerer 
mot hverandre med ansattes lønns- og arbeidsvilkår i 
potten, sier Hans-Erik Skjæggerud, leder i Parat.
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Arbeidskraft	fra	lavkostland
Presset fra arbeidstakere i lavkostland har historisk vært knyttet til håndverksbransjen. Men 
gjennom det siste året har utfordringen blitt mer generell og vil over tid berøre hele vårt nasjonale 
arbeidsliv. Spørsmålet er hvordan vi best håndterer denne utfordringen. 

Av: Christen Horn Johannessen, advokat i Parat

I april og mai var det stor oppmerksomhet 
rundt piloter og kabinansatte i flyselskapet 
Norwegian. Norske arbeidsplasser var 
truet til fordel for billigere arbeidskraft 
både fra Øst- og Sør-Europa. Denne type 
utfordring gjelder allerede svært mange 
yrkesgrupper, og flere vil bli utfordret i 
årene fremover. Spørsmålet er hvordan vi 

best håndterer dette slik at vi opprett-
holder norske arbeidsplasser, samtidig 
som vi skal være konkurransedyktige og 
ha en åpen dør mot Europa og verden for 
øvrig.

Forbruker og arbeidstaker
Som forbrukere ønsker vi nordmenn å betale 

minst mulig både for flyreiser, klær, båter, 
håndverkertjenester, matvarer og det meste 
annet. Mens vi på den ene siden ønsker å fly 
for 100 kroner til Italia og vil bruke en 
håndverker hjemme som ut fra prisen vi er 
villig til å betale umulig kan få mer enn 100 
kroner timen, forventer vi selv å få en 
timelønn på minst tre ganger så mye for 

Foto: NAS/Trygve Bergsland
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egen arbeidskraft. I tillegg har vi også andre 
goder innbakt i våre vilkår som utenlandsk 
arbeidskraft foreløpig bare drømmer om. 
Det vi foretar oss som forbrukere har 
konsekvenser for hvilke utfordringer vi blir 
møtt med som arbeidstakergruppe og 
fagforening. Spørsmålet er derfor hvordan vi 
møter utfordringen knyttet til billige varer 
og tjenester fra utlandet. 

Ren liberalisme
Enkelte arbeidsgiveres svar på utfordringen 
er enkel: «norske arbeidstakere må bli 
konkurransedyktige både på lønn og 
andre arbeidsvilkår. Det betyr at vi må 
ned på samme nivå som konkurrentenes. 
Hvis ikke taper vi konkurransen og norske 
arbeidsplasser blir borte». Det er i prin-
sippet riktig at en slik innfallsvinkel kan 
løse konkurransespørsmålet, men resultatet 
blir da at man ikke kan leve av sitt yrke 
om man fortsatt ønsker å bo i Norge. Det 
å legge til grunn en slik ukritisk «laissez-
faire liberalisme» (klassisk liberalisme) og 
matche lønninger og vilkår i for eksempel 
Ukraina, er derfor ikke en løsning for 
norske arbeidstakere. Vi stiller oss også 
tvilende til at det er noen god løsning for 
arbeidstakere generelt ettersom det bare 
setter fart i undergravingen av vilkår i 
stedet for å heve de laveste nivåene. I 
tillegg er det slik at norske arbeidstakere 
har enkelte konkurransefortrinn som ikke 
fremkommer på økonomenes regneark. 
Blant disse er for det første at nordmenn 
tross alt er eff ektive på jobben. Et annet 
og mer innlysende fortrinn er kultur, 
språk og kunnskap om kundens ståsted.

Ren proteksjonisme
Det andre ytterpunktet er å «lukke» 
arbeidslivet i Norge. Dette kan gjøres ved 
for eksempel å kjempe inn klausuler i alle 
tariff avtaler om at arbeidsgiver kun kan 
benytte arbeidskraft og underleverandører 
som har samme lønns- og andre arbeids-
vilkår som pensjon og forsikringer som 
det vi har i våre tariff avtaler. En slik form 
for proteksjonisme vil for det første kunne 
stride mot grunnlaget for det indre marked 
i EU og EØS, spesielt de overordnede mål 
som retten til fri fl yt av tjenester og 
etableringsretten. Men mer problematisk 

er at norsk arbeidskraft 
og tjenester på denne 
måten vil miste mange 
muligheter til selv å konkurrere 
utenfor Norge ved at vi «melder» 
oss ut av konkurransen. I tillegg 
vil en slik isolasjon og vern mot 
konkurranse sannsynligvis 
føre til at både norske og 
utenlandske selskaper 
etablerer seg utenfor 
Norge. Produksjon og 
arbeids plasser som da strengt 
tatt ikke må utføres i Norge, vil 
forsvinne. En slik utfl agging har 
vi tidligere sett i skipsfarten og i 
klesindustrien. For en 
bransje som for 
eksempel luftfarten vil 
dette kunne føre til at 
all fl ygning til og 
fra Norge utføres 
med utgangspunkt 
i et land utenfor 
Norge.   

Mellomløsning
Frontfagsmodellen i Norge 
der de konkurranse utsatte 
næringene først 
forhandler og setter en 
form for standard, er et forsøk på både å 
ta hensyn til konkurransesituasjonen og 
levekostnadene i Norge. En mulighet til å 
heve vilkårene for utenlandsk arbeids kraft 
og beskytte norske arbeidsplasser ligger 
samtidig i Lov om allmenngjøring av 
tariff avtaler.   Allmenngjøringslovens 
formål er «å sikre utenlandske arbeids-
takere lønns- og arbeidsvilkår som er 
likeverdige med de vilkår norske 
arbeidstakere har, og å hindre konkurranse-
vridning til ulempe for det norske 
arbeids markedet». Dette gjøres ved å la 
lønn og arbeidstid i en tariff avtale gjelde 
som nasjonal lov også utenlandske arbeids-
givere må forholde seg til. Loven har så 
langt vært benyttet innenfor bygnings-
arbeid, petroleumsvirksomhet på land, 
jordbruk og gartneri samt nå senest fra 1. 
september 2011 der minstelønnen i 
renholdsbransjen ble satt til drøye 150 
kroner. 

Gjennom EU og EØS lovgivningen er 
det også forsøkt innført visse minimums-
rettigheter på tvers av landegrensene.  
Eksempler her er utstasjoneringsdirektivet 
(sikre arbeids- og hviletid, feriedager samt 
minstelønn i landet der arbeidet utføres), 
vikarbyrådirektivet (likebehandling av 
innleide) og annen særlig lovgivning, 
som for eksempel det nye lovforslaget 
om sosial sikkerhet for fl ygende. Men 
sam tidig er det klart at verken allmenn-
gjøringsloven eller EU- og EØS- lovgivning 
har til formål, eller er egnet til, å stanse 
alle utslag av det vi i Norge kaller «sosial 
dumping».  

Det  minimumsgulv som EU og EØS 
retten sikrer, ligger for øvrig langt under 
det vi kan konkurrere med, og det vi 
aksepterer som tilstrekkelig for å unngå 
merkelappen «sosial dumping». Samtidig 
har fremveksten av denne minimums-

Parat, sammen med NHO, vil arbeide mot politikerne for å skape 
konkurransemessige rammevilkårene for bedrifter lokalisert i Norge. 
Bedrifter som skal konkurrere med selskaper som kommer fra EU og 
EØS-området og som i dag har bedre konkurransevilkår.
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lovgivningen ført til at alle presses ned 
mot dette gulvet. Et eksempel er arbeids- 
og hviletidsbestemmelsene for fl ygende. 
Dette løftet nivået i land vi ikke ønsker å 
sammenligne oss med rent fl ysikkerhets-
messig, mens det hadde den motsatte 
eff ekten i Norge.  

Utfordringen er at EUs indre marked og 
regelverket også er ment å gi lavkost-
landene en mulighet til å utnytte sine 
komparative fordeler, nemlig billig 
arbeids kraft og derigjennom komme seg 
økonomisk på fote og nærme seg vårt 
nivå. Det kan se ut til at for eksempel 
Polen fra den første store arbeids-
innvandringen derfra i 2004 og frem til i 
dag har lykkes i å heve sin levestandard og 
derigjennom kostnadsnivå. Selv om vi i 
Norge fortsatt sliter med konkurransen 
fra polske håndverkere, har denne 
velstandsveksten i Polen likevel gjort 
konkurransefortrinnet derfra mindre enn 
det var.

En løsning for norsk arbeidsliv ligger i å 
arbeide for at lavkostlandene kommer opp 
på vårt nivå. Men denne prosessen tar tid 
ettersom det også krever politiske og 
rettslige prosesser. I EU- og EØS-systemet 
maler denne kvernen enda saktere enn de 
nasjonale.  

Hva vi som fagforening kan gjøre?
Som fagforening må Parat sammen med 
arbeidsgiversiden jobbe langs de politiske 
og rettslige spor. Vi har felles sak med 
arbeidsgiver når det gjelder å skape 
levelige konkurransevilkår slik at våre 
arbeidsplasser overlever mens vi venter på 
utjevningen.  

Vi må også forsøke å tette de «hullene» 
som fi nnes i det utilstrekkelige 
internasjonale arbeidervern. Vår selvsagte 
oppfatning om at fast behov for 
arbeidskraft skal dekkes gjennom faste 
ansettelser er for eksempel ikke på noen 
måte vernet i EU- og EØS-lovgivningen. 
I fl ybransjen har fl ere arbeidsgivere 
utnyttet bransjens internasjonale preg og 
EU- og EØS-lovgivningens mangler på en 
slik måte at løsere tilknytningsforhold 
gjennom innleie og vikarer har blitt 
hovedregelen. Dette er svært uheldig idet 
ansatte da mister den nødvendige 
forutsigbarhet og tilknytning. En fast 
tilknytning skaper etter Parats syn også 
større lojalitet og bedre prestasjonskultur 
til fordel for arbeidsgiver.  

I Norwegian Pilotforening har vi lenge 
arbeidet for at arbeidsgivers 
ansettelsespolitikk utenfor Skandinavia 
skal endres fra en løsarbeidertilknytning 
og tilbake til faste ansettelser slik vi har 
innenfor de skandinaviske landene. Vi har 
i årets oppgjør kommet et langt stykke i 

riktig retning og fått gjennomslag 
for hovedprinsippet om faste 

ansettelser. De som likevel 
leies inn skal være fast ansatt 
i utleieselskapet, samtlige 
skal plasseres på ansiennitets-

listen fra dag én i Norwegian 
slik at de får en direkte tilknyt-

ning og rettigheter, og alle – uav-
hengig av tilknytningsform – skal være 
sikret et forsvarlig nivå på sykelønns-
ordningene. Samtidig må vi erkjenne at 
egen arbeidsgiver ikke alene kan bære alle 
utgifter ved å tette hullene i regelverket. 
Parallelt har vi derfor også blitt enig med 
arbeidsgiver om at vi sammen skal arbeide 
mot politikere for å skape de riktige 
rammevilkårene som må på plass.

Et viktig spor å arbeide langs er også et 
utvidet internasjonalt samarbeid med 
fagforeninger i utlandet. Parat er medlem 
i det internasjonale transportforbund ITF. 
Dette gir oss gode muligheter for sam-
arbeid over landegrensene og derigjennom 
påvirke EU- og EØS-lovgivningen. Men 
gjennom å sikre faste ansettelser der alle 
har direkte formell tilknytning til den 
arbeidsgiver de reelt jobber for, sikres også 
muligheten for fremvekst av nasjonale 
fagforeninger.. Parat og Norwegian 
Pilotforening har som mål å samarbeide 
med, og hjelpe på fote, nasjonale 
fagforeninger i andre land slik at vi 
sammen kan arbeide for anstendige vilkår 
alle arbeidsgivere må forholde seg til i hele 
bransjen og i hele Europa.  

Situasjonen frem til i dag har dessverre 
vært at de arbeidsgivere som har lykkes i å 
bruke ren markedsliberalisme mot 
arbeidstakernes vilkår, har fått lede de 
andre arbeidsgiverne an i «a race to the 
bottom». Når dette nå snus vil 
arbeidsgivernes konkurranse i langt større 
grad måtte skje på andre parametere enn 
de ansattes vilkår.

Tenke som arbeidstaker 
når vi er forbrukere
Vi som forbrukere må også tenke som 
arbeidstakere når vi ikke er på jobb. 
Kjøper jeg en tjeneste eller vare som er så 
billig at ingen kan leve av å drive med 
dette i Norge, ja da må jeg også være 
bevisst at jeg bidrar til å fl agge denne 
yrkesgruppen ut av landet. Kanskje 
gjelder det i øyeblikket ikke mitt yrke eller 
gruppe, men problemet er at vi alle 
innhentes av ringvirkningene over tid. 
Skal vi ikke ha noen dyktige håndverkere, 
sjøfolk, piloter, kabinansatte, IT-ingeniører 
eller andre yrkesgrupper her i landet, men 
i stedet ha for mange halvgode akade mikere 
og middelmådige advokater? Reduseres 
ikke våre skatteinntekter om arbeids-
plasser og bedrifter fl yttes ut? Hva skjer da 
med fi nansieringen av arbeidsplasser 
knyttet til off entlig sektor, vil ikke også 
disse arbeidsplassene måtte innskrenkes 
om privat næringsliv fl agges ut?

Parat er medlem i det internasjonale 
transportforbund ITF, noe som gir gode 
muligheter til samarbeid over landegrensene, 
og derigjennom påvirke EU- og 
EØS-lovgivningen.

FLAGGSAK
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PENSJON

	Ny	tjenestepensjon	i	privat	sektor
Har du en ytelsesbasert tjenestepensjon og jobber i privat sektor, er det grunn til å følge med framover. Garantert 
pensjonsnivå er blitt dyrere og det forventes langt lavere avkastning på pensjonskapitalen i fremtiden.

Av: Andreas Moen, advokat i Parat

Dagens alderspensjon består av mange 
elementer, og selv for ekspertene er det 
vanskelig å ha full oversikt. Pensjonen fra 
folketrygden er på plass, AFP er på plass, 
off entlig sektor er på plass, og nå er det 
altså tjenestepensjonsordningene som 
gjenstår. I denne omgang.

Banklov 2
Pensjonsekspertene venter i spenning på 
banklovkommisjonens siste utredning 
som kommer før sommeren. Utredningen 
betegnes som «Banklov 2», fordi 
kommisjonen ble nødt til å dele sin 
utredning om tjenestepensjoner i to deler. 
Enkelt sagt ble arbeidet med tilpasning av 
ytelsesordningene til ny folketrygd skilt ut 
som en egen del. Blant spørsmålene blir 
hvordan de nye modellene blir og om 
dagens ytelsesordning forsvinner i sin 
helhet. Banklovkommisjonen er sammen-
satt av et bredt utvalg representanter fra 
regjeringen, fi nansinstitusjonene og 
organisasjonene i arbeidslivet. 
Kommisjonen ledes av evigunge professor 
Erling Selvig (81). Utredningen vil legges 
ut på høring, men det blir neppe store 
forskjeller fra utvalgets forslag og det 
endelige lovforslaget som kommer senere.

Privat tjenestepensjon
Alle arbeidsgivere ble fra 2006 pålagt å ha 
en tjenestepensjon for sine arbeidstakere. 
Minimumskravet til pensjonsinnbetaling 
er to prosent av lønnen. I prinsippet kan 
en arbeidsgiver ha en hvilken som helst 

ordning. Men for at den skal være 
skattefavorisert må det etter dagens regler 
enten være en innskuddsordning eller en 
ytelsesordning. I innskuddsordningen står 
arbeidsgiver for et visst årlig innskudd, 
mens i ytelsesordningen garanterer 
arbeidsgiver for et pensjonsnivå, 
eksempelvis 66 prosent av sluttlønn, ved 
full opptjening (typisk 30 år). 
Utfordringen i ytelsesordningen er at det 
garanterte pensjonsnivået er avhengig av 
den enkeltes folketrygd. Når ny 
folketrygd innføres delvis for 
1954-årgangen, med levealdersjustering 
og ny opptjeningsmodell, må det lages 
nye regler for ytelsesordningene. Ny 
folketrygd vil gi lavere folketrygd for 
mange inntektsnivåer. Mens den gamle 
folketrygden ga tilleggspensjon for inntekt 
opp til 12 ganger folketrygdens 
grunnbeløp (G), er grensen i den nye 
folketrygden på 7,1 G. Ettersom det vil 
koste mer for arbeidsgiverne å 
opprettholde et garantert pensjonsnivå, er 
ytelsesordningene nå under kraftig press. 
Men det er ikke bare ny folketrygd som er 
årsaken til det. Verdensøkonomien og 
aksjemarkedene har utviklet seg slik at det 
kan forventes langt lavere avkastning på 
pensjonskapitalen enn det man tidligere 
forventet. Da blir det dyrere å garantere 
for et gitt pensjonsnivå.

Nye modeller
De nye modellene vil få betegnelsen 
«grunnmodellen» og «standardmodellen». 

Modellene vil bli rammeverk for hva 
myndighetene vil skattefavorisere. 
Dermed er det i praksis disse som vil bli 
benyttet av arbeidsgiverne, i tillegg til 
innskuddspensjon og eventuelt 
ytelsesordningene. Modellene vil bli 
rammeverk for maksimalt årlig innskudd. 
I begge modellene vil det trolig gjelde 
såkalt dødelighetsarv, som innebærer at 
den enkeltes pensjonskapital ikke blir 
utbetalt til arvingene ved død, slik tilfellet 
er ved innskuddspensjon. En viktig 
forskjell på modellene blir at man i 
standardmodellen har en garantert 
avkastning på pensjonskapitalen. I 
grunnmodellen vil man likevel trolig få en 
null-garanti, slik at man i hvert fall sikres 
det beløp man faktisk har innbetalt i 
pensjon selv om avkastningen har vært 
negativ.

Kampen om tjenestepensjon
Slagene om tjenestepensjon vil uansett 
foregå på den enkelte arbeidsplass der 
fagorganiserte med bevissthet rundt sin 
egen tjenestepensjon vil kunne påvirke sin 
arbeidsgiver for en bedre tjenestepensjon 
enn lovens lave minimum på to prosent 
innskudd. Dessuten foregår det en 
«skjult» strid om garantert avkastning, 
hvor fi nansinstitusjonene har sterke 
interesser og den beste kompetansen. 
Parat avventer hva professor Selvig og 
resten av Banklovkommisjonen foreslår 
før vi kan begynne å gi konkrete mål til 
medlemmer og tillitsvalgte.
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Gigantplaner	i	nord
Luossavaara og Kiirunavaara aktiebolag, forkortet til LKAB, er gruveselskapet 
som tar opp jernmalm i Kiruna, Malmberget og Svappavaara. Selskapet eies av 
den svenske staten, har overskudd på nærmere 15 milliarder kroner og satser 
stort på Narvik.
Av: Trygve Bergsland
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       Kjernen av malm 
begynte man å bryte for over 
100 år siden i et åpent 
dagbrudd. 

LKAB produserte i 2011 nesten 26 
millioner tonn jernmalm, av dette ble 
over 17 millioner tonn skipet ut fra 
Narvik og det er laget planer for å utvide 
uttaket av malm til 37 millioner tonn i 
2015.

Nye, store investeringer hvert år
Selskapet er et av Sveriges største 
industrikonsern og investerer hvert år 

omtrent fem milliarder kroner i nye og 
mer moderne produksjonsmetoder – 
betydelige summer har blitt investert på 
norsk side. Driften i Norge er organisert 
gjennom et norsk selskap som håndterer 
frakt, lagring og utskipning av 
jernmalmen. I alle disse leddene jobber 
det Parat-medlemmer, representert av 
hovedtillitsvalgt Kjell Mathias Johansen.

Solide overskudd og nyansettelser
LKAB har hovedkontor i Luleå i 
Lappland og malmen eksporteres over 
Luleå i tillegg til Narvik. Samlet omset-
ning var i 2011 omtrent 31 milliarder 
kroner, og med en resultatmargin på over 
47 prosent, ble resultatet før skatt nesten 
15 milliarder kroner. Selskapet er i vekst, i 
2011 ansatte de 400 nye medarbeidere, og 

de regner selv med å ansette 1200 nye 
frem til 2015. I Kiruna har LKAB et 
mekanisk verksted som produserer 
jernbanevogner, en sementfabrikk og en 
egen sprengstoff abrikk (Kimit).

Stadig dypere ned i bakken
Gruven i Kiruna har verdens største 
sammen hengende malmkjerne, og ingen 
vet i dag hvor dypt ned i bakken den går. 
Malmkjernen er fi re kilometer lang og i 
snitt 80 meter bred. Bedriften opplyser at 
malmkjernen strekker seg minst 1500 
meter ned og de har indikasjoner på at den 
strekker seg ned mot minst 2000 meter.
– Kjernen av malm begynte man å bryte 
for over 100 år siden i et åpent dagbrudd. 
Nå er dette blitt til en underjordisk gruve 
med brudd 1250 meter under bakken. 
Frem til nå har malmen blitt hentet ut på 
1050 meters dyp. Nylig ble det nye nivået 
på 1250 meter innviet av Kong Carl Gustaf 
og man skal starte produksjon på denne 
dybden i 2013. Kostnadene med å etablere 
et nytt produksjonsnivå (fra 1050 til 1250 

I dag er skipper Ståle Lind 
Hansen, maskinist Leif Ivar 
Akselsen og matros Atle 
Nicolaisen på jobb for å få 
frakteskipet XX trygt til havn.

Verksted mange hundre meter ned i bakken. Staffan Hahr og Emil Paajirvi holder maskinene som tar 
ut malmen i orden.
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meter) er beregnet til 13 milliarder 
kroner, i følge årsrapporten til LKAB.

Produksjonen som nå foregår på 1050 
meter imponerer på mange områder.
– I denne gruven har vi 40 mil med 
to-felts vei, 50 prosent av veiene nede i 
gruven er asfaltert. Vi bryter 76 000 tonn 
jernmalm i Kiruna hvert døgn. For å få til 
dette benytter vi lastemaskiner med og 
uten førere som henter malmen som er 
skutt ut og laster dette på ni elektriske og 
førerløse tog her nede på 1050 meter. 
Hvert av de ni togene har 26 vogner som 
frakter 500 tonn jernmalm som tømmes i 
en silo. Fra disse siloene har vi 11 heiser 
som med en fart på 17 meter i sekundet 
frakter 40 tonn jernmalm opp til 
overflaten, forteller Staffan Hahr, som har 
jobbet 26 år i Kiruna.

Rent jern
Når jernmalmen er kommet til overflaten 
bearbeides den i to store pelletsverk før 
den lastes på tog til Narvik og videre med 

båt til jernverk rundt i verden. Malm-
pelletsen fra Kiruna inneholder i snitt 
67,9 prosent jern, den smeltes og 
raffineres til ulike stålkvaliteter hos det 
enkelte stålverk.
– I hovedsak er den jernmalmen som 
brytes i Kiruna magnetitt. 80 prosent av 
jernmalmen blir pelletert, i denne 
prosessen frigjøres fosfor, kisel, natrium 
og kalium – noe man ikke ønsker i 
jernmalmen. Magnetitt er ferromagnetisk 
og er relativt lett å skille ut fra andre 
mineraler. I tilvirkningsprosessen av 
pellets oksiderer magnetitten til hematitt. 
Den delen av malmen som ikke pelleteres, 
knuses og sendes til produsenter av blant 
annet betong, sier Kjell Mathias Johansen.

Flytting av en hel by
Malmforekomsten i Kiruna strekker seg 
skrått i retning mot byens sentrum. Dette 
forårsaker bevegelser i grunnen som gjør 
at de må flytte bysentrum til et tryggere 
område. LKAB tar kostnadene, og har 
allerede avsatt tre milliarder svenske 
kroner til dette. Flyttingen som starter i år 
er delt i fire etapper og skal etter planen 
være sluttført i 2032. Det er snakk om å 
flytte alt fra kirke, kommuneadministra-
sjon, skoler og boliger – til sammen 
nærmere 3000 familier skal flyttes til et 
tryggere område av Kiruna.

Kjempekrefter
Jernbanestrekningen mellom Kiruna og 
Narvik ble ferdig i 1903. Da hadde 5000 
rallarer jobbet med den i fire år.
– Ved normaldrift går det 12 tog, som 
frakter 68 000 tonn, mellom Kiruna og 
Narvik hvert døgn. Et togsett har 68 
vogner som strekker seg i en lengde på 
750 meter, sier Johansen.  

Selve lokomotivet, som er produsert av 
Bombardier, regnes som et av verdens 
sterkeste og har en egenvekt på 360 tonn 
og en effekt på 14 600 hestekrefter 
(10 800 KW). Hvert av de doble 
elektriske godslokomotivene kan trekke 
opptil 8600 tonn. Makshastigheten med 
full last er på 60 kilometer i timen, uten 
last kan det komme opp i 80 kilometer i 
timen. For å klare dette ble det bygget 
ekstra tungt ved å lage karosseriet av fire 
centimeter tykt armert stål, noe som er 10 
ganger normal tykkelse, og utgjør 30 tonn 
i hvert tog.
– Toget er konstruert slik at det tilbake-
fører 30 prosent av elektrisiteten mellom 
Bjørnefjell og Narvik på grunn av opp-
bremsing. Det genererer med andre ord 
elektrisitet når lokføreren bruker motor-
bremsene. Den energien som produseres 
med fullastet tog ned til Narvik tilsvarer 
energimengden til et tomt togsett fra 

ARBEIDSPLASSEN

       Ved normaldrift går 
det 12 tog, som frakter 68 000 
tonn, mellom Kiruna og 
Narvik hvert døgn.

1045 meter nede i gruven frakter ni ulike togsett kontinuerlig malm frem til heisene som skal løfte den 
verdifulle jernmalmen videre opp til overflaten. 

Lokomotivet med egenvekt på 360 tonn og en effekt 
på 14 600 hestekrefter ruver på Narvik stasjon.
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Narvik og opp til Riksgrensen, sier Kjell 
Mathias Johansen.

Narvik havn i vekst
Når toget kommer til Narvik fordeles 
lasten i totalt 13 underjordiske betong-
siloer. Disse siloene sto ferdig i 2011 og 
hadde en samlet kostpris på omtrent to 
milliarder kroner. Hver silo er 60 meter 
dyp og 37 meter i diameter. Fra siloene 
fraktes malmen på transportbånd ut på 
havna og direkte i lasterommet på båtene 
som ligger og venter.
– Kvaliteten på malmen avgjør hvor mye 
LKAB kan fakturere den enkelte mot-
taker. Derfor blir det kontinuerlig tatt 
prøver av malmen som analyseres i for-
hold til fuktighet, størrelse på pelletsen, 
hardhet og vi foretar kjemisk analyse som 

forteller noe om sammensetningen, 
forteller Øystein Bugge. 

I dag lastes en 40 000-tonner – en liten 
båt. Narvik havn kan ta imot lastebåter på 
opptil 350 000 tonn.
– Bedriften har tre taubåter som møter 
skipene når de er på vei inn fjorden. De 
store lastebåtene har vanskelig for å 
manøvrere i den trange fjorden og er ikke 

i stand til å snu eller legge til kai. Hver av 
taubåtene har et mannskap bestående av 
skipper, maskinist og en matros. I 2011 
skipet vi ut 17,1 millioner tonn med 
jernmalm fordelt på 187 lasteskip, 
forteller Kjell Mathias Johansen.

Forurensing
Produksjon av jern-
malm krever betydelige 
mengder energi og er 
ikke fri for forurensing. 
Bedriften har allikevel 
redusert utslippene av 
blant annet svovel-
dioksid og fluor til tross 
for at pelletsproduk-
sjonen de siste årene er 
blitt mer enn tredoblet. 

Øystein Bugge analyseres jernmalmen som lastes på båt ved Narvik havn. Her kontrolleres 
fuktighet, størrelse på pelletsen og hardhet i tillegg til en kjemisk analyse.

80 prosent av jernmalmen blir pelletert. I 
tilvirkningsprosessen av pellets oksiderer 
magnetitten til hematitt.

Bjørnar Eidum har full oversikt over transporten av jernmalmen fra siloene og hele veien på 
transportbåndet frem til lasten er fordelt om bord på store lastebåter.
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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

Lars Petter Larsen
Forhandler

Bjørn-Are Sæther
Forhandler

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.

Advokat

Katrine Andresen Roald
Advokatfullmektig

Guro Løkken 
Advokat

Turid Svendsen, 
Forhandlingssjef

Ulønnet spisepause
Jeg jobber i et reisebyrå og vi har ulønnet 
spisepause. Dette er i og for seg greit, og 
vi har brukt denne tiden til både å spise 
lunsj og gjøre private ærender i byen. I 
det siste har vi imidlertid opplevd at 
arbeidsgiver har innkalt til personalmøter 
i lunsjen to ganger i
måneden, der sjefen informerer om den 
økonomiske utviklingen i selskapet og 
annet som har med driften å gjøre. De 
ansatte opplever at det er forventet at vi 
stiller på disse møtene, og lurer på om vi 
faktisk må gjøre dette. Dette er jo tid vi 
ikke får betalt for, og som vi helst vil 
bruke til lunsj eller private ærender. 

Berit

Svar:
I arbeidsmiljøloven er det en veldig grei 
definisjon på hva som er arbeidstid. 
Bestemmelsen fastslår at «arbeidstid er den 
tid arbeidstaker står til arbeidsgivers 
disposisjon». Dersom dere er pålagt å stille i 
personalmøter i lunsjen, innebærer dette at 
dere står til arbeidsgivers disposisjon i denne 
tiden, selv om dere i og for seg ikke utfører 
vanlig arbeid. Møtene må derfor anses som 
arbeidstid og dere har krav på lønn.

Anders B. Lindstrøm

Ferie og oppsigelse
Jeg skal si opp stillingen min denne 
måneden og har tre måneders 
oppsigelsestid, altså juli, august og 

september. Jeg har avtalt fire uker ferie i 
juli og august. Kan jeg nå risikere at jeg 
ikke får tatt ferien som planlagt?

Jens

Svar:
Allerede avtalt ferie kan i utgangspunktet 
ikke flyttes, selv om arbeidstakeren selv sier 
opp. Det finnes imidlertid et unntak i 
ferieloven, der arbeidstaker må samtykke til 
at ferien endres. Hvis ikke, må endringen av 
ferien «være nødvendig», og må føre til 
«vesentlige driftsproblemer», i tillegg til at 
det ikke kan skaffes stedfortreder. Som du ser 
er det flere vilkår og disse er nokså strenge. 
Dersom situasjonen blir aktuell må 
arbeidsgiver på forhånd drøfte problemet 
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med deg, og du har rett til å ta med deg den 
tillitsvalgte i møtet. Du sier ikke noe om du 
allerede har planer i ferien og om dette 
eventuelt skaper økonomiske problemer for 
deg. Dokumenterte merutgifter som skyldes 
endringen kan imidlertid kreves erstattet, 
men du må huske å melde fra om disse 
allerede under drøftingen. 

Guro Løkken

Ferie og sykdom
Jeg jobber i privat sektor uten tariffavtale 
og har vært sykemeldt i tre måneder i år. 
Vil dette gå utover muligheten min til å ta 
ferie i sommer?

Inger

Svar:
Retten til ferie følger av ferieloven, og består 
uansett om du har vært sykemeldt. De fleste
arbeidsgivere utbetaler feriepenger i juni 
eller juli måned, istedenfor lønn, slik at 
man mottar lønn når man tar ut ferien sin. 
Feriepengene er opparbeidet året før man 
mottar pengene. Dette innebærer at du i år 
vil motta feriepenger som normalt, og kan ta 
like mange dager ferie hvor du mottar 
lønnsutbetaling som om du ikke hadde vært 
sykemeldt.

Til neste år derimot vil NAV betale 
feriepengene dine for den perioden NAV har 
dekket lønnen din, dersom noe annet ikke 
følger av arbeidskontrakten din. NAV sin 
plikt til å betale feriepenger er begrenset til 
48 dager (1,5 måned), og gis maks av 6 G 
(475 296 kroner). Dette innebærer at du 
neste år vil motta mindre feriepenger enn du 
ville ha fått dersom du ikke hadde vært 
sykemeldt. Du bør også være oppmerksom på 
at feriepengene fra NAV utbetales i slutten 
av mai.

Katrine Andresen Roald

Vekterstreik
Til denne vekterstreiken: Hvorfor streiket 
ikke Parats vektere?

Sander

Svar:
Parat meklet parallelt med Norsk 
Arbeidsmandsforbund (LO). Parat fikk 
gjennomslag for alle våre hovedkrav. Vi fikk 
over fem prosent i generell lønnsøkning til 
alle vekterne. Det innebærer at alle vektere 
fikk en årslønnsvekst på minimum 15 600 
kroner. I tillegg fikk vi etablert prinsippet 
om at ansvar og kompetanse innen de 
forskjellige tjenestegrenene innen bransjen 
også skal gi økonomisk uttelling. Det ligger 
også en garantiordning for lønnsøkningen i 
2013, der alle medlemmer får minst fem 
kroner. Med årets oppgjør ligger vekterne 
over 87 prosent av gjennomsnittlig 
industriarbeiderlønn.

Lars-Petter Larsen

Kompensasjon
Jeg er kommunalt ansatt og må reise på 
kvelden i forbindelse med jobben for å 
rekke et møte tidlig dagen etter i en 
annen by. Hva har jeg krav på av 
godtgjøringer?

Gabriel

Svar:
Dette reguleres av hovedtariffavtalen og du 
må på forhånd avtale med arbeidsgiver 
hvilken kompensasjon du skal ha. Det kan 
være en økonomisk godtgjøring, avspasering 
eller en kombinasjon. Sjekk også med din 
tillitsvalgt eller med personalavdelingen i 
kommunen om det er inngått en lokal 
særavtale som regulerer dette.

Bjørn Are Sæther

Industriarbeiderlønn
Hva er gjennomsnittlig industriarbeider-
lønn og hvorfor refereres det til dette i 
forbindelse med lønnsforhandlingene?

Helle Marie

Svar:
Begrepet gjennomsnittlig industriarbeider-
lønn blir brukt av mange arbeidstaker-

organisasjoner som referansepunkt og 
dermed også som utgangspunkt for 
omfattende lønnskrav. Det blir også brukt 
som utgangspunkt for å fastsette grenser for 
eventuelle lavlønnstillegg. Bakgrunnen for 
dette er nok at den konkurranseutsatte delen 
av industrien forhandler først, og at 
resultatet av disse forhandlingene danner 
normen for øvrige oppgjør. Det er dette som 
kalles frontfagsmodellen. Gjennomsnittet for 
industriarbeidere lå i 2011 på 394 700 
kroner. Beløpet inkluderer variable tillegg, 
men ikke overtid.

Turid Svendsen

Reise og sykemelding
Kan jeg reise til utlandet på ferie dersom 
jeg er sykemeldt?

Petter

Svar:
Du kan reise på ferie mens du er sykemeldt, 
men du har ikke krav på sykepenger i denne 
perioden. Sykepenger utbetales som 
hovedregel når man oppholder seg i Norge og 
skal erstatte et inntektstap. Du må derfor gi 
beskjed til ditt lokale NAV kontor om at du 
skal avvikle lovbestemt ferie. Utbetalingene 
vil stoppes for denne perioden. 

Skal du ha krav på sykepenger mens du er i 
ferie, må du få reisen godkjent av ditt lokale 
trygdekontor. Du bør imidlertid være 
oppmerksom på at dersom du skulle ha 
behov for behandling under reise, er det få 
reiseforsikringer som dekker behandling av 
sykdom som allerede forelå før avreise.

Katrine Andresen Roald
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Løsning:

Navn: 

Adresse:

Vi trekker ut tre vinnere hver gang.
Send løsningen til redaksjonen enten som
e-post til trygve.bergsland@parat.com
eller ordinær post til:
Parat, Postboks 9029, Grønland, 0133 Oslo
Husk å merke e-posten/konvolutten
«Kryssord 3/2012»

Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 7.9.2012.

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

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.2 – 2012 var: «ADMIRALSØNN OG DOMMER I VANNPOLO»
De tre heldige vinnerne er: KIRSTEN LARSSON, Bodø, INGER LISE MOBRÅTEN, Strømmen og BJØRG VANDVIK ØYEN, Trondheim.
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Nye medlemsfordeler
Har du YS medlemskort med Mastercard? Visste du at dette kortet i tillegg 
til å være en spare- og lånekonto også gir rabatter på en rekke ulike varer. 
Bruk dine medlemsfordeler.

Nå får du 40 prosent avslag hos Familiebutikken.no ved bruk av YS 
Medlemskort med MasterCard. Andre gode rabatter hos nettbutikkene til 
Flugger, Oslo Sportslager, Eurofl orist er også lett tilgjengelige for deg som 
Parat og YS-m edlem. 

Har du ikke ett YS Medlemskort 
med MasterCard kan du lese 
mer om det på www.
ysmedlemskort.no. Her fi nner 
du også en full oversikt over alle 
tilgjengelige rabatter.

Medlemsregisteret i Parat
Parat har i lengre tid arbeidet med implementeringen av nytt medlemssystem. Dette arbeidet er 
nå i ferd med å sluttføres. –  Alt er ikke helt på plass ennå, men ganske snart vil all funksjonalitet 
være på plass, forteller Freddy Pedersen.

De ansatte ved Parats medlemsregister ber om forståelse for at vi må ha en 
innkjøringsperiode før alt er i orden.
– Alle medlemmer som har passord fra før, beholder sitt passord. Nye 
medlemmer må bestille passord ved første gangs pålogging. Dette gjøres ved å trykke på 
«register meg/glemt passord», sier Pedersen. Vi vil komme tilbake med en enkel brukerveiledning 
for tillitsvalgte som skal søke opp, endre eller lage lister for egne medlemmer, sier Freddy Pedersen.

Parat har i lengre tid arbeidet med implementeringen av nytt medlemssystem. Dette arbeidet er 
nå i ferd med å sluttføres. –  Alt er ikke helt på plass ennå, men ganske snart vil all funksjonalitet 

medlemmer må bestille passord ved første gangs pålogging. Dette gjøres ved å trykke på 

Skeive dager 30. juni
Årets «homoparade» fi nner sted lørdag 30. juni 
klokken 13:00 i Oslo. YS vil være synlig 
tilstede i paraden. Mange arbeidstakere tør 
ikke å være åpne om viktige sider av livet sitt 
og kan være redde for å bli utsatt for 
stigmatisering eller diskriminering. 
– Vi får ikke et virkelig inkluderende arbeidsliv 
før alle opplever det som trygt å være åpen 
overfor både arbeidsgiver og kolleger, sier Liz 
Ovesen i Parat. 

Parat på Facebook
Parat er på Facebook. Her har du mulighet til å lese nyheter, i tillegg til å 
poste bilder og kommentarer til oss. Legg gjerne ut 
bilder fra jobb og fritid, kommenter forening, eller 
jobbspørsmål. Del aktivt ditt medlemskap med 
andre,  innenfor og utenfor Parat.

Foto: Trygve Bergsland
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Parats regionalpolitiske utvalg (RU)
RU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett 
E-post: svanhild.meirud@domstol.no 
Åshild Sjøheim, Svolvær Politistasjon 
E-post: aashild.sjoheim@politiet.no 
Magnus Andersen, Studentsamskipnaden 
Tromsø 
E-post: magnus.andersen@trollnet.no 
Toril Merete Pettersen
E-post: torilmpettersen@hotmail.com. 
Karin Henriksen, Finnmark fylkeskommune
E-post: karin.henriksen@ff k.no

RU region midt:
Turid Knudsen, Fylkesrådmannen i 
Sør-Trøndelag, 
E-post: turid.knudsen@stfk.no 
Margrethe Vegsund, Sunnmørsposten,
E-post: Margrete.vegsund@smp.no 
Per Ragnar Bjørkedal, NAV 
Helsetjenesteforvaltning Hovedkontor, 
E-post: per.ragnar.bjorkedal@helfo.no 
Jannike Hanssen, Statens vegvesen, 
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no 
Siri Stinessen Finseth, Sykhuset Namsos,
E-post Siri.Finseth@helse-nordtrondelag.no 

RU region øst:
Anne Lunderby Wang, NAV Drift og 
utvikling,  
E-post: Anne.lunderbye.wang@nav.no 
Gunnar Lingjerde, Oslo Skinnauksjoner, 

E-post: gunnar.lingjerde@parat.com 
Tove Heggum Elshøy, Aftenposten, 
E-post: Tove.heggum.elshoy@aftenposten.no 
Ole Martin Nodenes, Universitetet i Oslo, 
E-post: o.m.nodenes@usit.uio.no
David Pearson, Oslo Univ.sykehus HF-
Rikshospitalet
david.pearson@rikshospitalet.no 

RU region vest:
Rune Skaar, Bergen Kommune,
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no 
Gro Nondal Buvik, NAV Sogndal arbeid, 
E-post: gro.nondal.buvik@nav.no 
Berit Opedal Windheim, Hardanger Tingrett,
E-post: Berit.opedal.windheim@domstol.no 
Kurt Jarle Salamonsen, Bristow Group, Sola,
E-post: kurt.j.salamonsen@bristowgroup.com
Irene Beyer, Stiftelsen Akvariet, Bergen,
E-post: beyer.irene@gmail.com

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

Erik Leirvaag 
på kontoret i 
Tromsø har 
blitt pensjonist 
og fratrådte sin 
stilling som 
regionkonsulent 
i Parat med 

virkning fra 30. april. Parat 
takker for innsatsen gjennom 
mange år!  

Monica J. 
Bjørlo er ansatt 
som konsulent 
og skal jobbe 
med kurs-
administra sjon. 
Monica har 
allerede jobbet 

hos oss fra 1. august 2011, men 
er nå fast ansatt. Hun har e-post: 
monica.johansen.bjorlo@parat.
com og telefon 930 40 952.

Trine Opdal er 
ansatt i et 
vikariat og skal 
jobbe med 
kurs administra-
sjon. Hun 
vikarier for 
Hege Th orud 

som skal jobbe med «Parat i 
fokus 2012» ut året. Trine vil 
være på Parats kontor i 
Trondheim. Hun har e-post: 
trine.opdahl@parat.com og 
telefon 407 25 689.

Annbjørg N. 
Nærdal vil jobbe 
i forhandlings-
avdelingen med 
virkning fra 4. 
juni til 30. 
august 2013. 
Hun skal 

vikariere for Victoria Krefting 
Rynning som snart går ut i 
permisjon. Hennes hoved arbeids-
område i forhandlings avdelingen 
vil være statlig sektor. Hun har 
e-post: annbjorg.nardal@parat.com 
og treff es på telefon 918 77 711.

Endringer i Parat
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Over én milliard av overskuddet vårt går til kundene. 
I tillegg bruker vi en del på ballonger, store sko, 
papphatter og andre samfunnsnyttige formål.

Gjensidige er det eneste forsikringsselskapet i Norge som deler overskuddet med kundene. 
Dette skjer når Gjensidigestiftelsen, vår største eier, gir sitt aksjeutbytte på 1,4 milliarder kroner 
til Gjensidiges kunder. Gjensidigestiftelsen gir også til samfunnsnyttige formål. Ett av dem er 
Sykehusklovnene, som har fått 1,1 millioner kroner. Vi tror nemlig at et godt forsikringsselskap 
også skal bidra til å spre glede der det ellers er lite å le av.

Les mer om kundeutbytte og flere samfunnsnyttige formål på gjensidige.no/kundeutbytte
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