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Partiene om 
arbeid og velferd 
i valgkampen
Vi har lest partienes 
valgkampprogrammer 
og gir deg noen svar.

MEDLEMSBLAD FOR PARAT, EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Parat

s. 32

Nidaros: Jobben som 
aldri blir ferdig
Ombygging og restaurering 
av Nidarosdomen har 
pågått kontinuerlig siden 
middelalderen.s. 14

Torbjørn Røe Isaksen:
Kunnskapsminister

HVA SLAGS KOMPETANSE 
TRENGER NORSK ARBEIDSLIV 
I FREMTIDEN?

Avvikling av pensjonsytelser
Kvinner med lav inntekt og 
kort pensjonsopptjeningstid 
blir taperne når regjeringen 
kutter dagens  
pensjonstillegg. s. 28

s. 24
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Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør

LEDER

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
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Dette produktet er trykket etter svært 
strenge miljø krav og er svane merket, 
CO

2
-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

Gjennomgående kan det virke som 
om de fleste av oss er positive til økt 
digitalisering og lar gjerne en robot gjøre 
de kjedelige jobbene. Våre folkevalgte 
går til valg på ytterligere effektivisering 
av industri, næringsliv, offentlig sektor 
og privatliv. Roboter kan jobbe smartere 
og raskere enn oss mennesker, og i tillegg 
slipper vi bryderiet med lønn, ferie og 
konflikter. 

I forrige utgave av Parat-bladet beskrev 
vi automatiseringen blant annet i 
reiselivet, der du før måtte stå i en endeløs 
innsjekkingskø for å komme fram til 
et menneske i innsjekkingsskranken på 
flyplassen. Nå sjekker du inn på egen 
hånd. Bagasjelapp klistrer du på selv og 
setter den på et transportbånd der den 
blir scannet, før du igjen henter den på 
bagasjebåndet, men nå på en helt annen 
flyplass – et annet sted i verden.

Revisjons- og rådgivingsselskapet PwC 
har i en spørreundersøkelse spurt over 
11 000 mennesker i tolv land om vi er 
villige til å la oss bli operert på et sykehus 
av en robot. I Norge svarer 50 prosent 
av de spurte positivt, at de er villige til 
å la roboter utføre små operasjoner og 
kirurgiske inngrep i stedet for en lege. 
35 prosent av de spurte er villige til å la 
roboter utføre større operasjoner som å 
bytte ut et kne eller et hjerte.

Tilliten er det derfor ingenting i veien 
med. Yrker innen service, transport, 
regnskap og finans vil i tiden fremover 
oppleve at dagens jobber snart er historie. 
Teknisk Ukeblad har snakket med 
leder av Center for Service Innovation 
(CSI) ved Norges Handelshøyskole, 
professor Tor W. Andreassen, som er 
skeptisk til teknologioptimistenes tro 
på at de jobbene som forsvinner blir 

erstattet av nye. Han viser til en fersk 
studie gjennomført av økonomer fra 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) og Boston University, som 
viser at for hver ekstra robot som blir 
innført per 1000 ansatt, reduseres den 
totale sysselsettingsraten med 0,18 til 
0,34 prosentpoeng. I tillegg reduseres 
lønningene med 0,25 til 0,5 prosent. Det 
virker ikke som det er mange som blir 
skremt av tallene. I likhet med flertallet vil 
de fleste antagelig fortsatt være optimister, 
selv om mange vil miste jobben de i dag 
utfører.

Nordmenns tillit til 
roboter og automatisering
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Status på midlertidige 
ansatte
Til tross for store protester fra fag-
bevegelsen ble reglene i arbeidsmiljø loven 
endret, og det ble åpnet for midlertidige 
ansettelser på generelt grunnlag. Hva er 
status i dag? Side 12

Nidaros: Jobben som 
aldri blir ferdig 
Ombygging og restaurering av 
Nidarosdomen har pågått helt siden 
middelalderen, og katedralen har endret 
utseende i flere omganger. Side 32
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Parat etterlyser penger til etterutdanning
Regjeringen satser tungt på å gi hele Norge et kompetanseløft. Parat-leder 
Hans-Erik Skjæggerud sier det samtidig er på tide å få en avklaring på 
hvordan etterutdanningen av landets arbeidstakere skal finansieres. Side 24

Avvikling av 
pensjonsytelser 
Regjeringen foreslår at tilleggene som 
dagens etterlatte får i egen alderspensjon 
skal avvikles for de som er født i 1963 og 
senere. Side 28

Ny arbeidsmiljøvernlov, 
forbud mot vikarbyråer, 
midlertidige ansettelser 
og passiviserende 
stønader. Det er ikke 
vanskelig å lese tradisjon-
elle politiske forskjeller 
ut av partienes valgkamp-
programmer. Side 14

Partiene om
arbeid og 
velferd i 
valgkampen
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Eksport av trygd 
Europaminister Frank 
Bakke-Jensen (H) har varslet 
Stortinget om en stortings-
melding knyttet til eksport 
av velferdsytelser. Han sier 
regjeringen vil vurdere tiltak 
som begrenser trygdeeksport, 
og de har tidligere åpnet for å pris-
justere både barnetrygd og andre velferds ytelser 
som sendes ut av landet. @NTB

Kvinneunderskudd 
i PR-styrene
Bare 20 av 88 styremedlemmer i de største 
norske reklame- og PR-byråene er kvinner. 
Halvparten av byråene har ingen kvinner i 
styret. Kvinneandelen for byråene sett under ett 
er dermed 23 prosent, ifølge en gjennomgang 
foretatt av Dagens Næringsliv. @NTB

Helse-Norge 
på femteplass 
i verden 
Norge ligger i verdenstop-
pen på tilgjengelighet og 
kvalitet i helsevesenet, viser 
den nye oversikten for 195 
land i The Lancet. Helt i 
toppen ligger lille Andorra, 
fulgt av Island og Sveits. 
Deretter følger Sverige med 
samme poengsum, 90 av 
100, som Norge. 

Undersøkelsen i det 
medisinske tidsskriftet 
The Lancet baserer seg på 
dødelighet for 32 ulike 
sykdommer og tilstander 
der man i utgangspunktet 
burde kunne unngå død 
med forebygging eller 
behandling. @NTB

SMÅSTOFF

Flere med utenlandsk 
yrkesopplæring får 
godkjenning 
Personer med yrkesopplæring som 
blant annet murer, maler og slakter 
fra Polen og Tyskland, kan nå søke 
om å få utdannelsen godkjent i 
Norge.

Godkjenningen innebærer at utdannelsen 
i Polen og Tyskland likestilles med tilsvar-
ende norsk utdannelse. Tidligere har det 
utelukkende vært mulig for kjøttskjærere, 
rørleggere, betongfagarbeidere, tømrere 
og frisører å søke om å få utdannelsen sin 
godkjent i Norge. Fra mai i år kan også 
murere, malere, slaktere, trevaresnekkere, 
glassfagarbeidere, møbelsnekkere, møbel-
tapetserere, butikkslaktere, pølsemakere 
og industrimekanikere søke om norsk 
godkjenning av sin tyske eller polske 
utdannelse. @NTB

Stortinget vil evaluere foreldrepermisjonen
Stortinget ber regjeringen undersøke om dagens ordning for foreldrepermisjon fremmer likestilling 
og sikrer likestilt foreldreskap. Venstre-leder Trine Skei Grande viser til en rapport om pappaperm 
fra Institutt for samfunnsforskning. Der kommer det fram at hovedgrunnene til at fedre ikke tar 
ut (full) fedrekvote, er opplevd risiko når det gjelder tilknytning til jobb, inntekt og karriere. En 
annen årsak er manglende informasjon fra NAV og komplisert søknadsprosess. @NTB

NAV svindles for nær 160 millioner kroner
NAV har anmeldt svindel for nærmere 160 millioner kroner i utlandet siden 2011. Dagsavisen skriver at misbruk 
av dagpenger og arbeidsavklaringspenger er der det syndes mest. Blant flere kontrolltiltak kan NAV sjekke om 
meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet. Etaten kan også få innsyn i kontobevegelser. 

Siden 2011 har NAV anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner kroner i Sverige. 
Thailand er nummer to på listen med 66 personer anmeldt for å ha svindlet 14,5 millioner kroner. I Spania ble 
det anmeldt svindel for 8,7 millioner kroner. @NTB
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Stabil andel uføre 
Ved utgangen av årets første kvartal var det drøyt 
321 000 uføre i Norge. Det er flere personer enn 
før, men uendret målt i andel av befolkningen, 
viser statistikk fra NAV. Totalt mottok 321 300 
personer uføretrygd ved utgangen av mars i år, 
noe som er 4 200 flere enn ved utgangen av mars 
2016. Trenden er at det blir flere unge uføre, men 
færre eldre.
– De siste årene har gjennomsnittsalderen blant 
de uføre gått ned. Utviklingen skyldes blant 

annet at de eldre blir stadig friskere, har høyere 
utdanning og at pensjonsreformen har 

gjort det mulig å ta ut pensjon 
tidligere enn før, sier arbeids- 

og velferdsdirektør Sigrun 
Vågeng. @NTB

Færre varsler om 
oppsigelser og 
permitteringer
I løpet av første kvartal 2017 
mottok NAV til sammen varsler 
om 6 900 mulige oppsigelser 
og permitteringer, mot 14 700 
i samme periode i 2016. 
60 prosent av varslene i første 
kvartal gjaldt oppsigelser. Dette 
er en nedgang fra 68 prosent 
i fjor.
– Flere undersøkelser har vist 
økt optimisme blant norske 
bedrifter den siste tiden. At 
andelen permitteringer øker, 
kan også være en indikasjon på 
at bedriftene ønsker å beholde 
kompetansen, fordi de ser for seg 
at markedet er på bedringens vei, 
sier arbeids- og velferdsdirektør 
Sigrun Vågeng. @NTB

17 millioner 
til IKT-
opplæring 
for voksne
Rundt 20 prosent av den norske 
arbeidsstyrken trenger påfyll av IKT-
kompetanse, viser OECDs inter-
nasjonale undersøkelse av voksnes 
ferdigheter. I revidert budsjett legges 
17 millioner ferske kroner i potten 
for opplæring på arbeidsplassene. 
Ekstrabevilgningen skal styrke de 
digitale ferdighetene hos voksne. Både 
private og offentlige virksomheter 
kan søke om opplæringsmidler fra 
Kompetansepluss.

Halvparten av pensjonistene jobber frem til pensjon
Omtrent halvparten av dem som begynte å ta ut alderspensjon i 2016, jobbet til pensjonerings-
tidspunktet, viser tall fra NAV. Andelen er større blant menn enn blant kvinner.
– Det er særlig mange kvinner som ikke jobber fram til de pensjonerer seg. 41 prosent av 
kvinnene jobbet fram til de tok ut alderspensjon i 2016. Tilsvarende tall for menn var 58 prosent, 
sier seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV. @NTB

SMÅSTOFF

Byggeplassarbeidere i Oslo jobber ulovlig
En undersøkelse ved 59 byggeplasser i Oslo og Akershus 
viser at 40 prosent har innleid arbeidskraft, og at 80 
prosent av disse jobber ulovlig.

I rapporten kommer det fram at nesten all innleid arbeids kraft 
kommer fra bemanningsbyråer, ikke fra andre produksjonsbedrifter. 
For at innleid arbeidskraft skal være lovlig, må flere punkter være 
på plass. Av alle de undersøkte innleieforholdene som er omtalt i 
rapporten var hele 85 prosent ulovlig. Kilde: frifagbevegelse.no

166 000 arbeidsdager tapt som følge av konflikter 
14 arbeidskonflikter med til sammen 8 900 involverte arbeidstakere ble registrert i fjor. 166 000 
arbeidsdager gikk tapt. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser en økning i antall konflikter i 2016 
sammenlignet med forrige hovedoppgjør i 2014. Da ble det registrert ti arbeidskonflikter med til 
sammen 148 000 tapte arbeidsdager.

Hotell- og restaurantstreiken sto for den største andelen tapte arbeidsdager i 2016 med 92 700, 
noe som utgjorde 56 prosent av alle tapte arbeidsdager. @NTB
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Halvparten av 
flyktningene i 
Norge har jobb
Bare vel halvparten av 
flyktningene i alderen 25 
til 54 år i Norge er i jobb. I 
hele befolkningen er nesten 
80 prosent i arbeid i denne 
aldersgruppen. Det viser tall 
fra Statistisk sentralbyrå. 

Botiden i Norge har stor 
betydning for sysselsettings-
nivået. Flyktninger med botid 
på mellom 7 og 19 år har 
en sysselsetting på 50 til 53 
prosent. Gruppen som har 
bodd minst 20 år i Norge har 
en sysselsetting tett opptil 
60 prosent. De som har kun 
grunnskole har desidert lavest 
andel sysselsatte uavhengig 
av flyktningebakgrunn. 
Flyktninger med videregående 
eller høyere utdanning tatt i 
Norge har en sysselsetting bare 
noen få prosentpoeng under 
hele befolkningen på samme 
utdanningsnivå. @NTB

SMÅSTOFF

Kvinner dominerer innen høyere utdanning
Kvinner sto for seks av ti fullførte høyere utdanninger i 2015/2016. Menn utgjør bare 
39 prosent av de uteksaminerte. Forskjellen er størst for høyere utdanninger på lavere 
nivå, der kvinner fullførte 63 prosent av utdanningene.

Andelen menn som fullfører høyere utdanning har ligget stabilt på 39 prosent de siste fem årene.
I studieåret 2015/16 ble det fullført om lag 46 700 utdanninger i høyere utdanning. Dette er 
en økning på 28 prosent de siste ti årene. Om lag 31 600 utdannelser ble fullført på lavere nivå, 
13 700 på høyere nivå og 1 370 doktorgrader. Blant doktorgradsstudentene er det like mange 
menn som kvinner som avsluttet utdanningen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. @NTB

Rasisme tvinger 
innvandrere til å 
jobbe svart
Innvandrere i Europa ender opp med 
å jobbe svart fordi de blir diskriminert 
i det ordinære arbeidsmarkedet. Det 
er spesielt muslimske innvandrere som 
sliter med å få jobb i ordinær sektor, 
viser en rapport fra European Network 
Against Racism (ENAR).

Grunnen skal være at arbeidsgivere 
ofte forbinder muslimer med 
terrorisme. Også migranter fra 
afrikanske land strever med å få 
jobb, da de assosieres med ulovlige 
innvandrere. @NTB

Skuespillere får ikke fri på søndager
Skuespillerforbundet har tapt saken mot Det Norske Teatret om søndag 
som spilledag. Skuespillerne mente dette var tariffstridig. Dommen fra 
Arbeidsretten påpeker at søndagsforestillinger har blitt brukt i begrenset 
omfang og uten at det gripes inn i kjernen av retten til fri på søndager.

Avgjørelsen til Arbeidsretten kan også få betydning for en rekke 
skuespillere ved andre teaterinstitusjoner i Norge. @NTB

Vi jobber i snitt tre dager 
mindre enn i 2013
Beregninger fra Finansdepartementet viser 
at arbeidstiden har falt med tre dagsverk per 
nordmann siden forrige stortingsvalgår. Tallene 
viser at det i 2013 ble arbeidet 1 006 timeverk 
per innbygger i aldersgruppa 15–74 år. I 2017 
anslår departementet at arbeidstimene per 
innbygger vil ha sunket til 983 timer, noe som 
utgjør tre fulle arbeidsdager.

For å fylle det anslåtte gapet mellom framtidige 
inntekter og utgifter, må det arbeides 1 116 
timer per innbygger i 2060. Det er tre og en 
halv arbeidsuke mer enn i dag. Departementet 
skisserer mulige forbedringspunkter som å få 
arbeidsledige i jobb, en reduksjon i uføretryg-
den, få flere innvandrere i jobb og få alle kvinner 
som jobber deltid til å jobbe fulltid. (©NTB)
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YS Hytteinnbo er en spesialpriset innboforsikring  
for deg som er medlem i Parat.
Forsikringen gjelder hytter i Norge og koster 468 kroner  
per år for en innbosum på hele 750 000 kroner.

YS Hytteinnbo dekker utgiftene du kan få  
som følge av blant annet 

• skader på hytteinteriøret etter besøk av gnagere
• tyveri av sykkel (opptil 30 000 kroner)
• tyveri av innbo
• uhellskader på innbo

Har du hytte?

Kjøp forsikringen på gjensidige.no/ys eller ring 
03100 og si at du er medlem av et YS-forbund.
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Mer penger til fritids-
aktiviteter for fattige barn 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
deler i år ut 193,4 millioner kroner til ulike 
tilbud. Det kan være ferieaktiviteter, å dekke 
medlemskontingent eller utlån av utstyr. Antall 
søknader til tilskuddsordningen er også rekordhøy. 
Bufdir mottok 933 søknader, og 534 av dem 
er innvilget. Direktoratets tall viser at nesten 
100 000 barn lever i fattigdom i Norge, og at 
andelen er tredoblet siden 2001. @NTB

SMÅSTOFF

Halvparten takker ja til jobben før de 
spør om lønn

Norske jobbsøkere er verdens minst opptatte av å 
sjekke lønn og pensjonsfordeler på arbeidsplassen, 
viser en ny global undersøkelse. I USA, Tyskland, 
Kina og Japan er lønn den viktigste faktoren 
for folks karrierevalg. I Norge er type arbeid, 
beliggenhet og fleksibilitet rangert høyere, med lønn 
helt nede på fjerdeplass. Kilde: ManpowerGroup

Opprydding i renholdsbransjen
For at arbeidstakerne i bransjen skal få de lønns- og 
arbeidsvilkårene de har krav på, foreslår regjeringen at 
virksomheter i renholdsbransjen skal sende inn doku-
mentasjon på at de er godkjent hvert tredje år. Det foreslås 
også at Arbeidstilsynet skal kunne avvise søknader om godkjenning 
som er «framsatt i den hensikt å omgå reglene». 
Det er ifølge Arbeidstilsynet ulovlig å kjøpe renholds tjenester 
fra virksomheter som ikke står oppført i register over godkjente 
renholdsvirksomheter, eller som har status «ikke godkjent». Kilde: NRK
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Gjør du ikke jobben din 
kan du bli oppsagt
Mangler du nødvendige kvalifikasjoner, eller ikke gjør den jobben du er ansatt for å utføre, 

kan du bli sagt opp med god grunn. Men arbeidsgiver må dokumentere at du leverer langt 

under hva det er rimelig å forvente. 

Av: Johnny Gimmestad

OPPSIGELSESVERN

André Istad Johansen, 
partner i Advokatfirmaet 

Selmer

Hans Jørgen Bender, 
partner i Advokatfirmaet 

Selmer

Norske lederes evne til å gi medarbeiderne konstruktive tilbakemeldinger og ta tak i dårlige prestasjoner ligger under forventet nivå ifølge Ennova.
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Arbeidsrettsadvokatene André Istad 
Johansen og Hans Jørgen Bender er 
partnere i Advokatfirmaet Selmer. 
Johansen har tidligere vært advokat for 
Norsk Lærerlag (nå Utdanningsforbundet). 

Sviktende oppfølging og forsøk på å 
unngå konflikter
I fellesskap presenterte de to advokatene 
sine erfaringer og synspunkter under 
Arbeidsretts konferansen, i regi av 
organisasjonen HR Norge.
– Det finnes knapt noe vanskeligere for en 
arbeidsgiver enn å si opp en medarbeider 
fordi hun eller han ikke presterer som 
forutsatt. Ukentlig får vi forespørsler om 
dette, og det er tydelig at mange sliter 
i slike situasjoner. Ofte har imidlertid 
arbeidsgiver seg selv å takke. Hadde man 
spesifisert tydeligere hvilke krav som 
stilles til en medarbeider – og fulgt opp 
vedkommende hvis det svikter, kunne 
problemet i mange tilfeller ha vært løst før 
det utviklet seg til en oppsigelsessituasjon, 
sier de to. 

Johansen og Bender sier det er noe 
menneskelig ved å utsette eller unnlate å 
fortelle ansatte at de gjør en dårlig jobb. 
Det er ubehagelig, en type konflikt man 
gjerne unngår i det lengste. Men det blir 
ikke lettere av at man gjerne drøyer til 
begeret er fullt med å ta opp saken. Da er 
det ofte for sent.
– Ansatte ønsker gjerne å forbedre seg. 
De trenger derfor tilbakemelding og 
veiledning. Her er det ingen motsetning 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 
Problemet er at slik oppfølging skjer i 
altfor liten grad og i tillegg gjøres altfor 
lite systematisk.

Her kan de to arbeidsrettsadvokatene, 
i tillegg til erfaringer fra egen praksis, 
støtte seg på internasjonale undersøkelser. 
Norske lederes evne til å gi sine medarbei-
dere konstruktive tilbakemeldinger og ta 
tak i dårlige prestasjoner ligger under det 
nivået man bør kunne forvente, viser en 
årlig, internasjonal undersøkelse utført av 
konsulentselskapet Ennova, i samarbeid 
med HR Norge.

Når risikerer du å miste jobben?
Hva er egentlig en dårlig arbeids-
prestasjon? Og når er den så dårlig at 
arbeidstakeren med rette kan sendes på 
dør? I utgangspunktet peker Bender på at 
det ofte er snakk om en kombinasjon av 
to forhold: 

1.  Arbeidstakeren er ikke faglig dyktig 
nok, egner seg dårlig eller mangler 
vilje til å gjøre jobben han eller hun er 
ansatt for å utføre. Altså snakker vi om 
manglende egenskaper ved deg som 
medarbeider. 

2.  Arbeidsprestasjonene er «mangelfulle». 
Dette er en formulering som brukes 
mye. Det kan både bety at kvaliteten på 
den jobben som gjøres ikke holder mål, 
eller at medarbeideren rett og slett ikke 
får arbeidsoppgavene unna.

Bender sier dette gjelder i de tilfeller 
arbeidstaker har gitt inntrykk av å ha 
kunnskaper og erfaringer som ikke er 
reelle.
– Det kan også være en personlighet som 
harmonerer dårlig med jobben. Ved for 
eksempel å være innadvendt i en stilling 
som hotellresepsjonist, eller inntar en 
avvisende «jeg vet best» holdning når 
man blir rettet på. I slike tilfeller kan 
det være grunnlag for oppsigelse eller 
å sette vedkommende til helt andre 
arbeidsoppgaver, sier han.

Bender sier at dette samtidig er forhold 
som ikke er så lette å måle. 
– Kravene til en stilling endrer seg gjerne 
i takt med samfunnsutviklingen, noe som 
gjør saken mer komplisert, sier Bender.

Strenge krav til dokumentasjon
For at en arbeidstaker skal kunne sies 
opp på grunn av mangelfulle arbeids-
prestasjoner, må arbeidsgiver ifølge 
Bender dokumentere hvilke krav og 
forventninger som gjelder for stillingen. 
– Ofte svikter imidlertid en eller begge 
disse forutsetningene, sier han.

Eksempler på 
saker som har 

ført til oppsigelse
Hva må til for at en domstol 
godtar en oppsigelse fordi 
arbeidstakeren ikke gjør 

jobben sin?

Her er to eksempler: 

Skjerpet seg ikke: En 
butikkmedarbeider ble oppsagt 

på grunn av slurv i arbeidet, 
etter å ha fått både en skriftlig 
og en muntlig advarsel. Likevel 
viste ikke medarbeideren tegn 

til bedring. Dermed opprettholdt 
både tingretten og lagmannsretten 

oppsigelsen.

Ringvirkningene av en 
mangelfull arbeidsprestasjon 
kan også ha stor betydning. 

Slike virkninger kan være alt fra 
store økonomiske tap til svekket 
renommé for virksomheten eller 

økte belastninger på kolleger. 

Sistnevnte forhold ble lagt til 
grunn ved avslutningen av 

arbeidsforholdet til en resepsjonist. 
Da resepsjonisten ikke maktet å 

lære de oppgavene vedkommende 
skulle utføre, måtte kollegene gjøre 

mye av jobben. Dette momentet 
ble lagt vekt på av Hålogaland 

lagmannsrett da saken var oppe til 
doms i 2010, og arbeidsgiver fikk 

medhold.

Kilde: Praktisk økonomi & finans utgave 3-2015.
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– Det holder 
ikke at arbeidsgiver 

viser til enkelthendelser eller 
prestasjoner som ikke  holder mål. 

Prestasjoner i et arbeidsforhold vil alltid 
gå opp og ned, det er helt normalt. Her 
må det kunne dokumenteres betydelige 
og gjentatt svikt og avvik fra de forvent-
ningene som ble kommunisert da arbeids-
takeren ble ansatt, sier han.

Bender sier det samtidig er slik at mangler 
ved utførelsen av sentrale arbeidsoppgaver 
lettere kan begrunne en oppsigelse.
– Jeg vil samtidig advare arbeidsgivere 
mot å bruke «nedbemanning» som en 
unnskyldning for å kvitte seg med ansatte 
som ikke presterer. Det vil som regel bli 
gjennomskuet av retten, sier han.

Går rundt grøten
En gjenganger i slike saker er ifølge 
Johansen at arbeidstakere som anklages 
for å prestere for dårlig, viser til at de 
ikke har fått tilstrekkelig eller god nok 
opplæring. 
– Uvanlig er det heller ikke å hevde at 
man som arbeidstaker blir målt opp 
mot urealistiske mål, eller ikke forstår 
budskapet. Kanskje fordi det vandres for 
mye rundt grøten når arbeidsgiver tar opp 
et problem, sier Johansen. 

– Nå er vel ikke oppsigelse den eneste veien å 
gi i tilfeller som dette?
– Omplassering eller endring i 
arbeidsoppgaver kan være et alternativ. 
Og her gir arbeidsmiljøloven arbeidsgiver 
rett til å endre arbeidsoppgavene til en 
medarbeider hvis det kan dokumenteres 

at vedkommende ikke gjør jobben 
sin. Men også i slike tilfeller gjelder et 
grunnleggende krav til dokumentasjon; 
både til hvilke krav stillingen innebærer, 
til tilbakemeldinger og eventuelt bistand 
med opplæring underveis, sier Bender.

– Har dere et godt eksempel på hvor 
domstolene trekker grensen mellom saklig og 
usaklig oppsigelse i tilfeller som dette?
– Ja, i den såkalte «Butikk Design-
dommen» fikk en arbeidstaker medhold, 
og oppsigelsen av ham ble kjent ugyldig. 
Det skjedde selv om arbeidstakeren, som 
hadde til oppgave å pakke varer og foreta 
forsendelser, ved flere anledninger hadde 
gjort betydelige feil, sier Bender. 

Til tross for at arbeidsgiver opererte i 
et marked med strenge krav, både til 
bedriften selv og de ansattes nøyaktighet, 
fant lagmannsretten ifølge Bender at 
bedriften ikke hadde etablerte rutiner 
for kvalitetssikring som gjorde det 
mulig å sammenligne den oppsagte 
medarbeiderens arbeidsprestasjoner med 
andre kolleger. 
– Dersom den oppsagte hadde begått 
så mange feil som det ble påstått, så 
mente lagmannsretten det ville ha vært 
naturlig at arbeidsgiver hadde tatt opp 
dette på en helt annen måte enn det som 
tilsynelatende var blitt gjort, sier Bender. 

Selv om arbeidstakerens prestasjoner lå litt 
under hva arbeidsgiver kunne forvente, 
kom retten ut fra en samlet vurdering 
ifølge Bender til at svikten ikke var av en 
slik art og et så betydelig omfang at det 
var saklig grunn for oppsigelse.

OPPSIGELSESVERN

– Har ikke norske arbeidstakere et lovfestet 
krav mot usaklige oppsigelser, som burde 
gjøre det ganske klart hva som er gyldig og 
ikke gyldig grunn til å si opp folk?
– Det er lite hjelp å få i selve lovteksten. 
I arbeidsmiljøloven står det i «Vern 
mot usaklig oppsigelse» kun dette: 
«Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det 
er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeids-
givers eller arbeidstakers forhold». Derfor 
blir rettspraksis, altså de vurderinger 
og konklusjoner som er gjort av norske 
domstoler i slike saker, avgjørende, sier 
Johansen, som peker på noen sentrale 
punkter i denne sammenheng:
•  Kravene til arbeidstakers innsats og 

skikkethet kan ikke settes høyere enn 
det som er rimelig for stillingen. 

•  Oppsigelse krever at arbeidsprestasjo-
nene må ligge markert under forventet.

•  Det skal mye til for å si opp noen som 
følge av mangelfulle arbeidsprestasjoner.

•  Arbeidsgiver må bevise grunnlaget for 
oppsigelsen.

Betydelig svikt og avvik 
Johansen sier det skal mye til for å bli 
oppsagt, og det handler til dels om 
at arbeidstakeren over tid må levere 
langt under de kravene som gjelder for 
 stillingen – gjerne på flere områder. 
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Arbeidsgiver 
har bevisbyrden
Arbeidsgiver har ifølge leder for Parats juridiske avdeling, 

advokat Anders Lindstrøm, bevisbyrden både for at 

oppsigelsen bygger på riktig faktisk grunnlag. Hvis ikke, 

vil det kunne medføre at oppsigelsen kjennes ugyldig.

Av: Johnny Gimmestad

– Hva betyr det for arbeidstakernes rettssikkerhet ved oppsigelser at det langt på vei er domstolene gjennom sin praksis, og 
ikke loven i seg selv, som trekker opp retningslinjene for hva en usaklig oppsigelse er?
– Etter min oppfatning er det helt klart en styrke at lovgiver har valgt å overlate til domstolene å trekke opp retnings-
linjene for hva som er saklig grunnlag for oppsigelse. Dersom loven skulle angi detaljerte retningslinjer, ville arbeids-
miljøloven sannsynligvis ha blitt for omfattende og detaljert, slik at den hadde blitt uhåndterlig og uoversiktlig. Det 
hadde også blitt behov for hyppige lovendringer, fordi samfunnet utvikler seg så raskt.

– Har du inntrykk av at kravene til dokumentasjon og bevis fra arbeidsgivers side ved oppsigelser knyttet til mangelfulle 
arbeidsprestasjoner ligger så høyt som de to arbeidsrettsadvokatene hevder?
– Ja, domstolene stiller krav til dokumentasjon. Arbeidsgiver har bevisbyrden både for at oppsigelsen bygger på riktig 
faktisk grunnlag og for at det har foregått en forsvarlig saksbehandling fra arbeidsgivers side. Arbeidsgiver må også 
kunne dokumentere at man har gitt klare tilbakemeldinger på et mangelfullt arbeid, samt at arbeidstaker har fått 
oppfølging og en reell mulighet til å forbedre seg. Dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere eller sannsynliggjøre en 
forsvarlig saksbehandling og oppfølging, vil dette naturlig nok kunne medføre at oppsigelsen kjennes ugyldig. 
 
– Ser du ofte at arbeidsgiver bruker andre begrunnelser, som for eksempel ned bemanning, for å kunne si opp en arbeidstaker 
man ikke er fornøyd med innsatsen til?
– Det hører nok til sjeldenhetene at arbeidsgivere konstruerer en nedbemanning for å bli kvitt en arbeidstaker. Men i 
slike situasjoner benytter ofte arbeidsgivere anledningen til å forsøke å si opp arbeidstakere som av ulike grunner «ikke 
lenger er ønsket med videre på laget». Det skjer blant annet ved at det tegnes nye organisasjonskart hvor «nye» stillin-
ger innplasseres, med kompetansekrav som arbeidstakeren ikke fyller. Denne måten å forsøke å omgå stillingsvernet på 
følger vi imidlertid nøye opp, og vi forfølger om nødvendig sakene rettslig. 

– Ville det vært en bedre løsning, for alle parter, å innføre en lengre prøvetid, eventuelt med noe enklere adgang til å avslutte 
ansettelsesforholdet enn i dag?
– Det tror jeg ikke. Forutsatt at arbeidsgiver virkelig bruker prøvetiden på seks måneder til å teste ut og følge opp 
arbeidstaker, både med veiledning og tilbakemelding, fungerer dagens regelverk bra. Hvis arbeidstaker, til tross for god 
oppfølging, ikke fungerer som forventet etter prøvetiden, vil det jo ofte være saklig grunnlag for oppsigelse. 

– Er det stadig økende antallet arbeidsrettssaker et uttrykk for at dagens lovverk ikke er godt nok med hensyn til oppsigelser?
– Jeg vil heller si det motsatte. At arbeidstakere velger å gå til søksmål, med den risikoen og belastningen en rettssak 
innebærer, tyder faktisk på at det er tillit til både lovverket og domstolene. Årsaken til at antall saker øker er nok heller 
en følge av at arbeidsmarkedet er blitt strammere, slik at det er viktigere for flere arbeidstakere å kjempe for å beholde 
sin jobb. I et godt arbeidsmarked blir mange saker løst ved at arbeidstakerne går direkte over i nye jobber.

Leder for Parats juridiske avdeling 
advokat Anders Lindstrøm.
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Små endringer i antall 
midlertidig ansatte

Til tross for store protester fra 

fagbevegelsen ble reglene i 

arbeidsmiljøloven endret, og 

det ble åpnet for midlertidige 

ansettelser på generelt grunn-

lag i inntil ett år fra 1. juli 2015. 

Fagbevegelsen hevdet endrin-

gen ville føre til en stor økning i 

antall midlertidige ansettelser.

Av: Lill Fischer

Så langt har hverken fagforeningene, 
regjeringen eller statsministeren fått rett 
i sine spådommer. 
 
Nedgang i antall midlertidige
Antallet midlertidige ansettelser har 
gått ned over tid. Det var ifølge tall fra 
Statistisk sentralbyrå (SSB) en markant 
nedgang i andre halvdel av 1990-tallet, 
fra om lag 13 til 10 prosent. Fra midten 

av 2000-tallet kom en ny nedgang fra om 
lag 10 prosent til om lag 8 prosent. Fra 
2015 til 2016 har likevel antallet midler-

tidig ansatte gått noe opp, og i 2016 var 
 andelen midlertidig ansatte 8,7 prosent. 
Dette er ett prosentpoeng høyere enn 
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Andel midlertidig ansatte per år. AKU. 1996–2016.

Statsminister Erna Solberg mente det var tvingende nødvendig å myke opp arbeidsmiljøloven for å få flere 
i jobb. Foto: Regjeringen.

Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud mener det 
er alt for tidlig å si noe om konsekvensene av 
endringen i arbeidsmiljøloven. Foto: Parat.
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i 2014 og 2015, og 0,3 til 0,4 prosent-
poeng høyere enn i 2012 og 2013.

Tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen utført 
av SSB viser kun små variasjoner i andelen 
midlertidig ansatte. Sammenlikner 
en tallene fra første kvartal 2016 med 
tallene fra første kvartal 2017, er det en 
nedgang fra 8,3 prosent til 7,7 prosent 
av arbeidsstyrken. Antallet midlertidig 
ansatte var 189 000 i første kvartal 2017 
mot 205 000 i første kvartal 2016, en 
nedgang på 16 000 personer.

Antallet midlertidig ansatte fra 2010 
til nå har variert mellom 7,4 og 8,3 
prosent. I første kvartal 2017 var 7,7 
prosent midlertidig ansatt, det samme 
som i første kvartal 2010. Det kan tyde 
på at lovendringen ikke har hatt noen 
konsekvenser på arbeidsgiveres ønske 
om å benytte seg av større mulighet til 
å ansette midlertidig.

Lønnsomt å ansette fast
Sjefsøkonom i YS, Helle Stensbak, er ikke 
overrasket over tallene.
– Arbeidsgivere vil ha fast ansatte. Dette 
er ikke for å være snille med fagbevegelsen 
eller de ansatte, men fordi det lønner 
seg. Arbeidsgiverne er helt avhengig av 
leveransetrygghet. Det får en med fast 
ansatte, sier Stensbak. 

Hun viser også til transaksjonskostnadene, 
som er kostnaden med å skaffe seg nye 
ansatte. Disse kostnadene kan bli svært 
høye hvis arbeidsgiver hele tiden må 
rekruttere midlertidig ansatte. 

Regjeringen har bommet 
med sine prognoser
Statsminister Erna Solberg og regjeringen 
var på YS-konferansen i oktober 2014 

overbevist om at økt adgang til å ansette 
midlertidig ville få flere utsatte  grupper 
inn i arbeidslivet. Solberg uttalte på 
YS-konferansen at det var tvingende nød-
vendig å myke opp deler av arbeidslivet. 

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud vil 
ikke være med på at Parat og resten 
av fagbevegelsen har skutt spurv med 
kanoner i denne saken og mener det er for 
tidlig å si noe om konsekvensene. 
– Konsekvensene av endringen vil først 
bli synlig over tid. Det er fortsatt mindre 
enn halvannet år siden endringene trådte 

i kraft, og det er etter vår oppfatning for 
tidlig å trekke bastante konklusjoner, selv 
om begge sider allerede mener å forvalte 
en sannhet, sier Parat-lederen.

Når tiden kommer for en større eva-
luering av endringene, vil det ifølge 
Skjæggerud uansett være naturlig og nød-
vendig å se helhetlig på bildet. 
– Én ting er om antallet midlertidige går 
opp eller ned, men det må også sees i lys 
av bevegelser i totalt antall sysselsatte og 
arbeidsledige. Videre vil spørsmålet kunne 
være knyttet til økonomi, sier Skjæggerud.
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Partiprogrammene om

arbeid og 
velferd 
i valg- 
kampen

STORTINGSVALG 2017

Ny arbeidsmiljøvernlov, forbud 

mot vikarbyråer, midlertidige 

ansettelser og passiviserende 

stønader. Det er ikke vanskelig å lese 

tradisjonelle politiske forskjeller ut 

av partienes valgkampprogrammer. 

Av: Tellef Øgrim

Mandag 11. september velger vi om det er Erna Solberg (H) eller Jonas Gahr Støre (Ap) som skal 
styre landet videre de neste fire årene. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Pål Laukli. Erna Solberg (H). Foto: Kjell Ruben.  

Valg
2017
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HØYRE

Grunnlaget for Høyres velferdspolitikk 
er i realiteten næringspolitisk. Derfor 
handler den om hvordan vi skal finansiere 
velferden i dag og i fremtiden. Svaret 
er «lønnsomme bedrifter i privat sektor». 
Det vil igjen sikre de nødvendige 
skatteinntektene som må til for å betale 
for en stadig høyere velferdsregning.
 
Derfor starter også velferdskapitlet i 
Høyres program for stortingsvalget 
med at «det viktigste målet for Høyres 
økonomiske politikk er å ivareta og skape 
flere lønnsomme jobber i privat sektor 
for å sikre vår felles velferd» og fortsetter 
med en understrekning om at vår 
felles arbeidsinnsats er grunnlaget for 
velferdsytelser.

Derfra er det ikke langt til forsikringer 
om lavere skatt både for bedrifter og 
private, som et klart tegn på at den 
dynamiske skattepolitikken fortsatt 
lever i næringspartiet Høyre. Dynamisk 
skattepolitikk i denne sammenheng kan 
forklares med at lavere skatt gir høyere 
aktivitet i næringslivet og i økonomien, 
som igjen gir økt skatteinngang, selv om 
satsene synker. 

Selv om det ikke går konkret fram av 
programmet hvilke bedrifter staten skal 
selge seg ut av, understrekes det at staten 
har en «dominerende eierposisjon» i 
næringslivet og at partiet vil sikre sterkere 
privat eierskap. Flere bør dessuten bli 
medeiere i egen bedrift, ifølge Høyre.

Passiviserende, uoversiktlig og 
sentralstyrt
Det store grepet som varsles i 
velferdspolitikken er en ny reform. Den 
skal ifølge programmet gi flere av oss en 
ny sjanse i arbeidslivet og dessuten gi 
færre på passiviserende stønader. Ett av 
de sentrale grepene blir å forenkle selve 
stønadssystemet og styrke arbeidslinjen.

Dagens system er ifølge Høyre hemmet av 
både altfor sterk sentralstyring og uover-

siktlighet. Systemet er så til de grader 
skakkjørt at «mange av støtteordningene 
risikerer å holde mennesker utenfor arbeids-
livet i stedet for å hjelpe dem inn».

Forenkler legeerklæringene
To konkrete tiltak peker seg ut i Høyres 
forsøk på å demme opp mot langtids-
fravær. For det første skal kontakten med 
jobben opprettholdes ved at den såkalte 
arbeidsgiverperioden, det vil si den delen 
av en sykemeldingsperiode som arbeids-
giveren har ansvar for og betaler, skal 
forlenges. Det skal dog skje uten at den 
totale kostanden for arbeidsgiver øker. 

For det andre skal selve legeerklærings-
skjemaet fastlegen bruker forenkles i 
samarbeid med Den norske legeforening. 
For det tredje skal NAV-ansatte få ansvar 
for å vurdere ytelse og arbeidsevne i 
samråd med brukeren.
 
Jobbe lenger
Målet om at vi må stå i jobb lenger i 
fremtiden enn vi gjør i dag er et refreng 
som høres over nær sagt hele det norske 
politiske landskapet. Det henger selvsagt 
sammen med trusselen mot offentlige 

budsjetter fra en stadig eldre befolkning. 
En av de store utfordringene, som Høyre 
selvsagt også har oppdaget, er at jobben 
stadig blir mer teknologisk avansert, og 
at teknologien både utvikles og skiftes i 
økende tempo. Da kan det være fristende 
å sortere ut seniorene fra arbeidslivet og 
satse på yngre krefter. Alternativet er å 
sørge for oppdaterte seniorer. Høyres 
bidrag skal bli å sikre kompetansen hos 
arbeidstakere gjennom hele yrkeslivet, 
«og spesielt se på muligheter for økt 
kompetansebygging for seniorer».

Dessuten vil partiet gå gjennom de såkalte 
særaldersgrensene for å få flere til å stå 
lenger i jobb. Høyre lover også å fullføre 
gjennomføringen av pensjonsreformen 
i offentlig og privat sektor, forebygge og 
begrense tidlig avgang fra arbeidslivet via 
helserelaterte trygdeytelser og bidra til å 
gjøre seniorarbeidstakere mer attraktive i 
arbeidslivet. Ikke minst lover de å vurdere 
en økning av den øvre aldersgrensen i 
arbeidslivet og gjennomføre en kritisk 
vurdering av lovverket, samt arbeide mot 
holdninger i samfunnet som gir grunnlag 
for usaklig aldersdiskriminering.

Erna Solberg (H) vil gi flere en ny sjanse i arbeidslivet og ønsker færre på passiviserende stønader. 

Foto: Kjell Ruben
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ARBEIDERPARTIET

Til tross for at det er mindre forskjeller 
mellom de to store partiene på høyre og 
venstre side av norsk politikk enn i mange 
andre land, er det fortsatt ikke vanskelig å 
se forskjeller på Høyre og Arbeiderpartiet, i 
det minste i programmenes prioriteringer.

Der Høyre løfter fram et lønnsomt 
nærings liv og forenklinger i byråkrati og 
styring, legger Arbeiderpartiet vekten på 
trepartssamarbeidet mellom arbeidstaker-
organisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner 
og myndigheter.

Rammebetingelsene for næringsliv og 
arbeidsplasser sikres ifølge Ap gjennom dette 
strukturelle samarbeidet. I programmet 
heter det at «En ansvarlig økonomisk politikk 
og trepartssamarbeidet mellom arbeidstaker-
organisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og 
myndigheter er grunnlaget for å lykkes med at 
det blir skapt nye arbeidsplasser». 

Vil peke på vekstbransjer
Dessuten går det et skille i norsk nærings-
politikk mellom de som mener at det ikke 
er politikernes oppgave å peke ut konkret 
hvilke næringer det skal satses på, og de som 
mener at markedet er den beste dommer 
over hva som bør vokse og hva som bør dø.

Arbeiderpartiet legger ikke skjul på hvor 
partiet står når det skriver at «Vi vil særlig 
satse på strategisk viktige næringer der vekst- 
og verdiskapingspotensialet er stort, der vi har 
naturgitte eller kompetansemessige fortrinn og 
der det er store samspillseffekter med teknologi 
og kompetanse på tvers av næringer».

Ap mener Norge skiller seg ut som et 
land med bedre forutsetninger enn andre 
til å ta i bruk ny kunnskap. Derfor vil 
også partiet ha en kompetansereform 
som blant annet skal bringe utdannings-
institusjonene tettere på arbeidslivet. 
«Kompetansereformen skal gi økt konkur-
ransekraft for bedriftene og virksomhetene, 
samt mestring og muligheter for den enkelte 
arbeidstaker».

Ny arbeidsmiljølov
Dessuten mener Ap at den tryggheten 
som tradisjonelt er etablert i det norske 
arbeidslivet er truet i den grad at vi bør 
«fornye og forsterke arbeidsmiljøloven og sikre 
at faste, hele stillinger forblir hoved regelen». 
Programmet gir også uttrykk for at vi fort-
satt har handlefrihet til å rydde opp i en 
lang rekke kritiske forhold i arbeidslivet for 
å sikre oss mot sosial dumping, og forsikre 
oss om at norske lønns- og arbeidsvilkår 

fortsatt skal gjelde. Derfor utroper partiet 
seg selv til garantist for at vi skal bekjempe 
sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 
 
God, statlig eier
Det går fortsatt et klart skille mellom 
Høyre og utfordrer Arbeiderpartiet i 
synet på statlig eierskap. Der Høyre sier 
klart fra om at staten eier for mye, mener 
Ap at vi må slå ring om statlig eierskap 
fordi det «sikrer fellesskapet eierskap til 
infrastruktur og naturressurser og gjør at 
viktige kompetansemiljøer forblir i Norge. 
Arbeiderpartiet sier derfor et klart nei til å 
redusere det statlige eierskapet». 

Også Jonas Gahr Støres parti er opptatt 
av seniorenes muligheter. Programmet 
lover at praksis, strukturer og regler som 
hindrer seniorer i å delta skal «avdekkes og 
endres». Flere med funksjonshemminger 
skal få innpass i arbeidslivet ved hjelp av 
«sterke virkemidler», IA-avtalen (om inklu-
derende arbeidsliv) skal videreutvikles og 
arbeidstakernes rettigheter i sykelønns-
ordningen skal opprettholdes. (Gjeldende 
IA-avtale løper ut neste år, red.anm).

I forbindelse med den kompetanserefor-
men Ap ønsker seg, skal det gjennomføres 
en kartlegging av vårt fremtidige behov 
for kompetanse «for bedre å tilpasse etter- 
og videreutdanningstilbudet til behovene i 
arbeidslivet, samt kartlegge behovene til folk 
som er i arbeid».

Dessuten vil Ap at vi skal komme fram 
til en juridisk definisjon av begrepene 
«arbeidstaker» og «arbeidsgiver» i lovverket 
«slik at det blir vanskeligere å omgå arbeids-
giveransvaret eller frata ansatte rettigheter».
 
AFP-omlegging
Arbeiderpartiet vil styrke AFP i privat 
sektor og i tillegg legge om offentlig 
tjenestepensjon og offentlig AFP «slik 
at den blir tilpasset både folketrygden og 
privat AFP». Dette skal selvsagt skje 
gjennom forhandlinger med de ansattes 
organisasjoner.

Jonas Gahr Støre (Ap) mener trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiver-
organisasjoner og myndigheter er grunnlaget for å lykkes med å skape nye arbeidsplasser.

Foto: Pål Laukli
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FREMSKRITTSPARTIET

Uttrykker FrPs valgprogram målene 
og tankene til et parti med regjerings-
ansvar, eller er det «opprørspartiet» til 
høyre for Høyre som snakker? Svaret 
må kort fortalt være det siste. Så får 
heller eventuelle kompromisser i et 
eventuelt fortsatt H/FrP-styre etter 
høsten avgjøre hvor langt fra sitt eget 
program FrP til slutt havner. 

Derfor legges det ikke skjul på det 
partiet mener er svakhetene ved 
dagens kollektive avtalesystem, som 
FrP mener «ikke ivaretar nyansene i 
arbeidslivet, nyanser en lettest kan se og 
løse ved lokale forhandlinger». 

Nyansene det siktes til er blant annet 
geografi, belastninger, konkurransen 
i arbeidsmarkedet samt det å 
ivareta utsatte næringer. «Sentrale 
forhandlinger tar ikke alltid slike 
hensyn, og den sentrale potten må 
reduseres for å kunne øke andelen til 
lokale forhandlinger».

Samtidig hyller partiet trepartssamar-
beidet mellom arbeidsgivere, arbeids-
takere og myndighetene fordi det «har 
vist seg å være vellykket for å sikre 
forutsigbare rammevilkår, nødvendig 
moderasjon og evne til omstilling». 

Mer fleksibelt
I motsetning til de to store i norsk 
partipolitikk er FrP mindre opptatt 
av å demme opp mot midlertidige 
ansettelser. Partiet vil myke opp 
reglene for midlertidig ansettelse, 
likestille uorganiserte og organiserte, 
ha større lokal forhandlingsrett og 
dessuten ha mer fleksible arbeidstids-
avtaler mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver.
 
Derfor må arbeidstidsbestemmelsen 
i dagens arbeidsmiljølov tilpasses 
individet og virksomhetenes behov. 
Endring av arbeidsordning vil ifølge 

FrP bidra til å øke heltidsandelen og 
også gi tilgang til mer arbeidskraft.
 
I tråd med dette må arbeidsmiljøloven 
sikre arbeidslivet fleksible rammer og 
gi rom for mer lokal tilpasning.
 
På sykelønnsområdet vil partiet i 
større grad ta utgangspunkt i den 
enkeltes arbeidsevne, opprettholde rett 
til tidsbegrenset sykelønn for pleie av 
sine nærmeste ved alvorlig sykdom og 
åpne for en utvidet sykelønnsordning 
for alvorlig sykdom.

Bort med samordningen
Offentlig tjenestepensjon må ifølge 
FrP innrettes slik at den kan opptjenes 
og tillegges folketrygdens ytelser uten 
samordning. Dette vil sikre fleksibilitet 
og mulighet for offentlig ansatte til å 
kombinere pensjon og arbeidsinntekt.
Derfor vil Fremskrittspartiet fjerne 
samordning av tjenestepensjon og 
ytelser fra folketrygden i offentlig sek-
tor, samt sikre offentlig ansatte samme 
mulighet til å kombinere pensjon og 
arbeidsinntekt som i privat sektor.

Siv Jensen (Frp) vil myke opp reglene for 
midlertidig ansettelse, likestille uorganiserte 
og organiserte, ha større lokal forhandlings-
rett og dessuten ha mer fleksible arbeidstids-
avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

VENSTRE

Venstre vil jobbe for at pensjonssystem 
og andre offentlige stønader bidrar til at 
det lønner seg å jobbe og å bytte sektor. 
Partiet legger dessuten opp til å fjerne tje-
nestemannsloven og la arbeidsmiljøloven 
gjelde i staten. Dette vil ifølge Venstre 
bidra til å gi ansatte i staten samme rett til 
fast stilling som andre arbeidstakere.

Nasjonal minstelønn
Vårt eldste politiske parti vil dessuten 
innføre en nasjonal minstelønn for 
å motarbeide sosial dumping, utvide 
rammene for gjennomsnittsberegning 
av arbeidstid ved lokal avtale og 
utvikle «effektive systemer for å bekjempe 
uakseptable lønns- og arbeidsvilkår».
 
Også Venstre vil avskaffe særaldersgrenser 
i pensjonssystemet som ikke har faglig 
begrunnelse. Seniorene skal sikres en plass 
i arbeidslivet, blant annet ved mulighet til 
etterutdanning for de som vil omskolere 
seg mot slutten av arbeidslivet for å kunne 
stå lengre i jobb.
 
På pensjonsområdet vil Venstre ha en 
økning av skattefradrag for individuelle 
forsikrings- og pensjonsspareordninger, og 
dessuten gjøre dem likest mulig. Det stat-
lige bidraget til avtalefestet AFP skal bort 
for å øke lysten til å stå lenger i jobb. AFP 
har dessuten, ifølge Venstre og andre, i 
praksis falt urettferdig ut og ikke oppnådd 
sitt opprinnelige mål 
om å treffe arbeids-
livets slitere.

Foto: Regjeringen

Foto: Venstre

Trine Skei Grande 
(V) vil at det statlige 
bidraget til avtale-
festet AFP skal fjernes 
for å øke lysten 
til å stå 
lenger i 
arbeid.
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SENTERPARTIET

Senterpartiets visjon for norsk arbeidsliv 
kommer med et varsko mot nedgangen 
i antallet fagorganiserte og mindre 
bruk av tariffavtaler som undergraver 
denne plattformen. «Fordi kollektiv 
lønnsfastsettelse er avgjørende for framtiden 
til arbeidslivsmodellen, må en slik utvikling 
motvirkes. Flere arbeidstakere i privat sektor 
må omfattes av tariffavtale, og tariffavtalene 
må åpne for lokale forhandlinger».

Utflytting av statlige virksomheter må 
ifølge Sp innebære at de også drives fra 
der virksomhetene er plassert. Og det 
burde ikke overraske noen at partiet 
krever fortsatt flytting av funksjoner 
og avdelinger i offentlige etater ut i 
distriktene.

Også Sp vil ha en jusrevers i deler av 
arbeidsmiljøloven. Partiet vil reversere 
endringene i arbeidsmiljøloven som er 
gjennomført i perioden 2013–2017, og 
kommunenes fleksibilitet når det gjelder 
turnusordninger må ivaretas. I tråd 
med sin motstand mot EØS-avtalen vil 

Sp at norsk lov og norske tariffavtaler, 
samt ILO-konvensjoner som Norge har 
innført, skal ha forrang i Norge foran 
EU-retten som følger av EØS-avtalen.

Dessuten vil Sp, i likhet med Ap, ha en 
lovfestet definisjon av begrepet «fast ansatt» 
slik at ansatte oppnår forutsigbarhet for 
arbeidstid, lønn og stillingsvern.

KRISTELIG FOLKEPARTI

Når den gjeldende pensjonsreformen skal evalueres neste år, ønsker KrF at det 
skal gjøres med et kvinneperspektiv. Dessuten mener KrF at tjenestepensjonen 
i offentlig sektor bør justeres slik at den i større grad bygger på prinsippene 
i alderspensjonen i folketrygden. Partiet kommer i tillegg til å gå inn for å 
øke pensjonsnivået til enslige minstepensjonister, en av de gruppene som har 
dårligst råd.

Det andre partier snakker om er «hardcore» kompetansebygging. I en tid med sterkt 
trykk fra en høyt oppdrevet teknologisk utvikling, velger «verdipartiet» KrF å legge 
vekt på mykere verdier. Alternative sider ved kompetanse og læring vektlegges når 
programmet skriver at «det er ikke bare formalkompetanse som skaper gode samfunn. 
Livslang læring gjennom samfunn og arbeid er viktig». Folkehøgskoler, bibelskoler, 
voksenopplæring og studieforbundene løftes fram som viktige for læring og 
kunnskapsutvikling. Derfor vil også KrF legge til rette for «økt samarbeid mellom 
offentlige, private og ideelle aktører slik at flere kan ta del i læringsaktiviteter der de er».

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) krever flytting av funksjoner og avdelinger i offentlige etater ut i 
distriktene. Foto Sp.

Knut Arild Hareide (KrF) sier folkehøgskoler, 
bibelskoler, voksenopplæringstilbud og ulike 
studieforbund er viktige for læring og kunn-
skapsutvikling. Foto: KrF.

Trygve Slagsvold Vedum
 2016
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RØDT

Partiet ytterst til venstre i norsk 
politikk mener at de gjennomførte 
endringene i pensjonssystemet 
bryter med prinsippet om at 
pensjonen skal være vår felles 
trygghet i de periodene av livet hvor 
vi trenger økonomisk støtte. Skulle 
partiet etter høst ens valg få reell 
politisk innflytelse, kan det ligge an 
til store endringer.

Blant annet skal bemanningsselska-
per forbys. Til det er gjennomført, 
må en fast ansatt i et bemannings-
selskap få lønn også mellom opp-
drag. Deltidsansatte skal ha rett til 
fast ansettelse i minimum en stil-
lingsprosent som tilsvarer det man 
har jobbet de siste tolv månedene. 

Ødeleggende selskaper
Dessuten vil partiet ha et «forbud 
mot kreative selskapsstrukturer som 
har til formål å ødelegge det organi-
serte arbeidsliv». Det skal fungere 
slik at man til enhver tid vet hvor 
man er ansatt og hvem som er ens 
reelle arbeidsgiver. Rødt ønsker ikke 
at det skal være mulig for bedrifter å 
organisere seg bort fra arbeidsgiver-
ansvaret. Verken franchise, kjøpesen-
ter eller interne bemanningsbyråer 
skal kunne «brukes til å unndra seg 
arbeidsgiveransvar». 

SV

På noen sentrale punkter i arbeidslivs-
politikken vil Sosialistisk Venstreparti 
rulle regelverket tilbake i tid. Det 
gjelder endringer som kom inn i 
arbeidsmiljøloven i 2015 som anset-
telsesformene «fast ansatt uten garanti-
lønn» og «nullprosentstillinger». Begge 
må ifølge SV avskaffes. 

Dessuten vil partiet ha de kommersi-
elle bemanningsbyråene ut av norsk 
arbeidsliv. «Vikarbyråer skal bare være 

tillatt i visse tilfeller, slik regelverket var 
før år 2000.»

Muligheten for å bruke innleid og 
midlertidig arbeidskraft bør begrenses, 
og vi må få mye strengere beskyttelse 
mot sosial dumping ved offentlige 
innkjøp, ifølge SV etter inspirasjon fra 
Telemarksmodellen. 

Rett til etterutdanning 
SV går inn for at partene i arbeidslivet 
og staten innfører rett til etterutdan-
ning for alle arbeidstakere i Norge. 
Dette forutsetter at det settes av mid-
ler i lønnsoppgjørene til finansiering 
av reformen – en etter- og videre-
utdanningsreform der arbeidstakerne 
får rettigheter til betalt permisjon for 
etter- og videreutdanning.

Konfliktrett på pensjon
SV mener at arbeidstakerne, både i 
staten og kommunene, skal ha reell 
forhandlings- og konfliktrett i spørs-
målet om ny offentlig tjenestepensjon.

MILJØPARTIET DE GRØNNE

MDG vil styrke arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om fast ansettelse. Det 
gjelder også for ansatte i vikarbyråer.

For et vekstskeptisk parti som MDG 
faller det naturlig å jobbe for å redusere 
arbeidstiden for heltidsarbeid. MDG 
vil at redusert arbeidstid i hovedsak skal 
erstatte reallønnsøkning.

Partiet vil ha flere statlige arbeidsplasser ut 
av Oslo. De vil gi støtte til arbeidsgivere 
som iverksetter ekstraordinære tiltak 
for kompetanseheving i grønne fag og 
er for omskolering fra petroleumsfag. 
I tillegg mener partiet det bør bli enklere 

å ansette voksne uten studiekompetanse 
på bakgrunn av erfaring fra lønnet og 
ulønnet arbeid.

Bjørnar Moxnes (R) vil at deltidsansatte 
skal ha rett til fast ansettelse i minimum 
en stillingsprosent som tilsvarer det man 
har jobbet de siste tolv månedene.

Rasmus Hansson (MDG) vil at redusert 
arbeidstid skal erstatte reallønnsøkning.

Audun Lysbakken (SV) vil ha de kommersielle 
bemanningsbyråene ut av norsk arbeidsliv. 

Foto: Åsm
und H
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Samarbeidsavtale 
mellom Stafo og Parat
I mai signerte Stafo-leder Erlend Aasbø 
og Parat leder Hans-Erik Skjæggerud 
en samarbeidsavtale som dekker kurs, 
tarifforhandlinger, juridiske tjenester og 
aktiviteter knyttet til medlemsverving. 

Aasbø sier avtalen legger til rette for videre 
samarbeid både mellom Parat og Stafo, 
i tillegg til Stafos ulike forbund i stat og 
Spekter-området.
– Et viktig mål med avtalen er å samordne 
våre interesser overfor både arbeidsgivere og 
myndigheter, sier Stafo-lederen.

Skjæggerud sier avtalen med Stafo gir for-
bundene en enda bedre forhandlingsposi-
sjon i staten.
– I YS er vi overlegent størst på det statlige 
tariffområdet, og sammen med Stafo vil vi 
gå styrket inn i de lokale forhandlingene, 
sier Parat-lederen.

Resultatet 
fra årets 
trygdeoppgjør

Årets trygdeoppgjør fører til at 
grunnbeløpet i folketrygden økes 
med 1 058 kroner, til 93 634 
kroner, med virkning fra 1. mai. 
Dette innebærer at uføretrygdede 
og andre som får ytelsene regulert 
gjennom grunnbeløpet får en 
inntektsøkning på 1,14 prosent. 

Alderspensjon under opptjening 
blir hevet med 1,14 prosent, mens 
alders pensjonister får en økning i 
pensjonen på 0,38 prosent.

De ulike satsene ser slik ut: 
•  Lav sats 148 225 kroner (ekte-

fellen har pensjon).
•  Ordinær sats 171 711 kroner 

(ektefellen har uføre trygd eller 
inntekt over 2G).

•  Høy sats 180 744 kroner (ekte-
fellen har inntekt under 2 G).

•  Særskilt sats 184 766 kroner 
(enslig pensjonist), fra 1. sep-
tember 2017: 188 766 kroner.

•  Særskilt sats 281 891 kroner 
(ektepar, forsørger ektefelle 
over 60 år og fyller vilkårene 
for rett til ektefelletillegg).

Til sammenligning har årets lønns-
oppgjør i privat sektor en ramme 
på 2,4 prosent. For regjeringen er 
det ifølge arbeidsministeren ikke 
aktuelt å kompensere pensjonis-
tene for den årlige underregulerin-
gen på 0,75 prosent.

AKTIVE PARAT

Regjeringen 
opprettholder 
sikkerheten 
offshore
Medlem av arbeidsutvalget i 
Norsk Pilotforbund, Carl Gilbert 
Rego, sier det nå er grunn til å 
tro at sikkerheten for helikop-
teroperasjoner offshore vil bli 
opprettholdt på dagens nivå. 

Av: Trygve Bergsland

Rego, som selv er helikopterpilot offshore, 
sier det norske regelverket for helikoptero-
perasjoner offshore har vært ulykkesfritt fra 
1997, med unntak av den tragiske ulykken 
på Turøy.
– Beslutningen fra regjeringen er gledelig og 
vil hindre at helikopterselskap fra et hvilket 
som helst land i Europa kan påta seg offsho-
reflygninger. Norske luftfartsmyndigheter 
har med denne beslutningen fortsatt kon-
troll, sier han.

Offshoreoperasjoner er krevende, og regje-
ringens beslutning vil ifølge Rego nå føre til 
at norske sikkerhetsregler kan videreføres.

– Norsk Pilotforbund, som organiserer de 
fleste offshorepilotene, vil aktivt bidra i det 
videre sikkerhetsarbeidet sammen med sel-
skapene og norske myndigheter, sier Rego.

Innføring av felleseuropeiske regelverk ville 
ifølge Rego ført til at ansvaret for norsk sik-
kerhet offshore delvis ville blitt overført til 
andre lands tilsynsmyndigheter.
– Konsekvensen av å innføre et felleseuro-
peiske regelverk ville vært at utenlandske 
firma og tilsynsmyndigheter ville fått et 
betydelig ansvar for helikoptersikkerheten 
på norsk sokkel. Dette uten kompetanse, 
nærhet og eierskap, sier Rego.

Stafo-leder Erlend Aasbø og Parat leder Hans-Erik Skjæggerud signerer Samarbeidsavtalen. Foto: Trygve Bergsland.

Carl Gilbert Rego er offshore helikopterpilot i Bristow Norway. 
Foto: Trygve Bergsland.
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Parat med egen 
kleskolleksjon 
Nå har endelig Parat fått sin 
egen kleskolleksjon, og du som 
medlem kan nå bli med på å 
farge omgivelsene oransje. 

Klærne er av god kvalitet og består 
av tynne dunjakker, softshell-jakker, 
t-skjorter og hettegensere, i tillegg til en 
ny Parat-koffert som er godkjent for bruk 
i kabinen.

Alt dette kan kjøpes i nettbutikken 
du finner på parat.com.

Norske bedrifter utnytter ikke ansattes potensial
I samarbeid med Handelshøyskolen BI, Cultura Bank og Abelia, har Parat bidratt til konferansen om 
grønn innovasjon. I den forbindelse har Parat gjennomført en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte 
som viser at 86 prosent sier det er et uutnyttet potensial for miljø- og klimaarbeid i virksomheten.

Den internasjonale konferansen «Green Growth Innovation» samlet i mai noen av verdens mest 
fremtredende forskere på området grønn vekst, blant annet professor ved London School of Economics 
(LSE), Carlota Perez, i tillegg til gründere som Paul Hawken, og hans «Drawdown Project».

Parats spørreundersøkelse, som ble gjort i forkant av konferansen, viser at 61,3 prosent av bedriftene 
som er representert har en form for miljø- og klimaengasjement. Parats nestleder, Vegard Einan, sier det 
imidlertid kun er 41,8 prosent av de tillitsvalgte som blir involvert.
– Undersøkelsen viser at det er hele 86,3 prosent av de tillitsvalgte som mener at de har noe å bidra med, men det er kun 
halvparten av disse som gis mulighet. Her har norske bedrifter et betydelig uutnyttet potensial, sier Einan.

Han sier det er en lederoppgave å trekke de lange linjene, også i det grønne skiftet og innen grønn innovasjon.

AKTIVE PARAT

Nestleder i Parat Vegard Einan. 
Foto: Parat.

Rekordhøyt konfliktnivå i norsk arbeidsliv
Aldri har det vært så mange rettslige konflikter  mellom arbeidstakere 
og arbeidsgivere her i landet som nå. I løpet av 2016 kom det inn 1 389 
arbeidsretts saker til tingretts domstoler. Leder for juridisk avdeling i Parat, 
Anders Lindstrøm, frykter for rettssikkerheten.

Av: Johnny Gimmestad

Tallene, som Parat har hentet fram fra 
statistikken til Domstolsadministrasjo-
nen, viser en klar tendens: Konflikt-
nivået i arbeidslivet her til lands øker 
kraftig. I løpet av de fem siste årene har 
antallet arbeidsrettssaker steget med 52 
prosent. Og sterkest har oppgangen vært 
i enkelte av de områd ene som er hardest 
rammet av problemene i offshoresekto-
ren – langs deler av Vestlandskysten.
– Antallet saker fører til urimelig lang 
tid før saker kommer opp i rettssyste-
met, sier Lindstrøm.

Stavanger tingrett tar rekorden: Der 
har det skjedd mer enn en firedobling 
siden 2012. Og kurvene fortsatte å peke 
oppover i 2016: Da ble det meldt inn 
175 arbeidsrettssaker, nærmere 40 flere 
enn året før. På Jæren er tendensen den 
samme: Mer enn en tredobling i omfan-
get av arbeidsrettssaker er kommet inn 
til tingretten siste femårsperiode – og i 
2016 steg antallet fra 52 til 67. 

Økningen i 
antall ledige, i 
tillegg til store 
nedbemannings-
prosesser, fører 
ifølge Lindstrøm 
til at flere oppsi-
gelsessaker enn 
tidligere blir ført 
for retten. 
– Vi ser at både 
arbeidstakere 
og arbeids-
givere i større 

grad prøver saker for retten. Økningen 
i antall saker er samtidig et rettssik-
kerhetsproblem når landets domstoler 
ikke har kapasitet til å følge opp øknin-
gen. Et godt eksempel er saken vi fører 
mot Norwegian i spørsmålet om reell 
arbeidsgiver. Saken, som fikk en tingret-
tsdom i juni 2016, vil først komme opp 
for lagmannsretten i slutten av novem-
ber 2017, sier Lindstrøm.

Leder for juridisk avdeling 
i Parat, advokat Anders 
Lindstrøm.  
Foto: Trygve Bergsland.

Parat oppfordrer deg til å kle deg i oransje.

Foto: Peder Songedal.
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AKTIVE PARAT

Tannhelsetjenesten 
flyttes ikke til 
kommunene
Regjeringen ville flytte ansvaret for 
tannhelsetjenesten til kommun-
ene, men får ikke flertall for dette 
på Stortinget. I stedet blir det en 
prøveordning. Leder for Tannhelse-
sekretærenes Forbund (ThsF), Gerd 
Bang- Johansen, sier hun er glad for at 
fornuften har vunnet frem.

I nærmere to år har ThsF, sammen med 
Parat, kjempet mot regjeringens forslag, 
blant annet i høringssvar til Helse- og 
omsorgsdepartementet og i brev til 
helse- og omsorgs- og kommunal- og 
forvaltningskomiteene på Stortinget. 

Nestleder i Parat, Vegard Einan, og 
leder i Tannhelsesekretærenes for-
bund, Gerd Bang-Johansen, har i til-
legg vært i Stortinget for å legge fram 
deres syn på forslaget.
– I disse to årene har vi hatt møter 
med de fleste partiene på Stortinget. 
Våre tillitsvalgte har også kjempet for 
å påvirke lokalpolitikere, og de har 
skrevet innlegg i avisene. Utover det 
har Parats politiske ledelse bidratt til 
å påvirke politikerne i riktig retning, 
sier Bang-Johansen.

Avtalen med regjeringspartiene Høyre 
og FrP innebærer at tannhelsetjenesten 
videreføres på regionalt nivå. Samtidig 
skal kommuner som ønsker det, kunne 
søke om å få overta ansvaret fra 2020. 

Om lag 15 kommuner 
vil bli valgt ut som 

forsøkskommuner.

Fylkeskommunen 
har i dag ansvar for 

å tilby tannhelse-
tjenester til 

omtrent 1,4 
millioner 
mennesker.

Leder i Tannhelse sekretærenes Forbund (ThsF) Gerd Bang-
Johansen. Foto: Trygve Bergsland.

Norges Politilederlag til Parat
Norges Politilederlag vedtok i mai at de 
vil bli en del av Parat. 
– Sammen blir vi sterke og kan oppnå 
bedre løsninger og resultater for våre 
medlemmer, sier Parat-leder Hans-Erik 
Skjæggerud.

Representantskapet i YS-forbundet Norges 
Politilederlag (NPL) vedtok enstemmig å 
melde fagforeningen inn som en medlems-
gruppe i Parat.
– Dette er et samarbeid vi har store forventninger til. Parat er en profesjonell 
organisasjon som vil bli en viktig støtte for oss, samtidig som vi kan fortsette å utvikle 
fagforeningen for ledere i politi- og lensmannsetaten, sier forbundsleder Geir Krogh. 
– På vegne av Parat ønsker jeg Norges Politilederlag velkommen inn i vårt gode 
fellesskap. Vi er entusiastiske og optimistiske med tanke på hva vi kan få til sammen 
innenfor politietaten i fremtiden, sier Skjæggerud. 

Parat-lederen mener Norges Politilederlag med sin tydelige lederprofil vil være en 
velkommen tilvekst i Parat, som allerede organiserer mange ledere på ulike nivåer i både 
offentlig og privat sektor.

Senterpartiet besøker Parats hovedstyre 
Parats hovedstyre har før høstens stor-
tingsvalg hatt besøk av de ulike politiske 
partiene, der partiets representanter og 
Parats hovedstyremedlemmer har tatt 
opp ulike arbeidspolitiske spørsmål. I mai 
møtte de 2. nestleder i Senterpartiet, 
Anne Beathe K. Tvinnereim, sammen 
med generalsekretær, Knut M. Olsen.

Tvinnereim mener dagens mulighet til 
fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag 
må forbys.
– Partiet vil stramme inn regelverket og 
reversere endringene i arbeidsmiljøloven, 
sier hun.

Hun trakk fram arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om utleie av arbeidskraft 
og bemanningsselskaper som noe av 
det viktigste partiet ønsker å ta tak i på 
arbeidslivsområdet. 
Tvinnereim er også kritisk til «new public 
management».
– Vi ønsker oss en tillitsreform i statlig 
sektor og vil redusere målstyring og resul-
tatrapportering. Det handler om å ha tillit 
til den jobben folk gjør, det må være rom 
for at de ansatte utfører sin gjerning på best 
mulig vis uten å bli regelstyrt, sier hun.

At Senterpartiet er kritiske til EØS-
avtalen er ingen hemmelighet, og 
Tvinnereim mener norsk arbeidslivs-
politikk er knyttet for tett opp til avtalen. 

Foto: Anne L. Buvik

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud ønsker forbundsleder i 
Norges Politilederlag Geir Krogh velkommen inn i Parat. 
Foto: Anne L. Buvik.

2. nestleder i Senterpartiet Anne Beathe Kristiansen 
Tvinnereim. Foto: Sp.
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Offentlig ansatte sparkes i Tyrkia
Tyrkiske myndigheter skal ha sagt opp ytterligere 107 dommere 
og aktorer i en ny runde masseoppsigelser etter kuppforsøket i fjor 
ifølge tyrkisk TV. I slutten av april ble 4 000 offentlig ansatte sagt 
opp og siden kuppforsøket har rundt 145 000 mennesker i Tyrkia 
blitt suspendert eller har fått sparken. I tillegg sitter mange tusen 
varetektsfengslet og venter på rettssak.

PARAT INTERNASJONALT

Miljø sysselsetter over 4 millioner i Europa 
Nærmere 4,2 millioner mennesker arbeider med miljø i EU, viser tall som er lagt fram av 
EUs statistikkbyrå Eurostat. Ifølge Eurostat har sysselsettingen i miljøøkonomien vokst 
med 49 prosent fra 2000 til 2014. Av disse arbeider 60 prosent med å forhindre, redusere 
eller fjerne forurensning eller andre former for miljøvern. De resterende 40 prosentene 
arbeider med ressursforvaltning.

Laveste ledighet 
på ti år i USA
Maitallene viser at 
arbeidsledigheten i USA har falt 
til sitt laveste nivå på ti år og er nå 
på 4,3 prosent. Det amerikanske 
jobbmarkedet ble tilført 138 000 
stillinger i mai, noe som bidro til 
å senke ledigheten fra 4,4 prosent 
til 4,3 prosent, det laveste nivået 
på ti år.
Statistikken viser at den svake 
utviklingen i første kvartal nå er 
tilbakelagt og at økonomien tar 
seg ytterligere opp. Den årlige 
lønnsveksten er nå på 2,5 prosent. 
Den gjennomsnittlige timelønnen 
er på 26,19 dollar, som tilsvarer 
ca. 220 kroner. @NTB

Nytt norsk fond mot ungdomsledighet i EU
Et nytt norsk fond skal få europeisk ungdom i arbeid. 550 millioner kroner i EØS-midler 
skal gå til pilotprosjekter. Fondet skal finansiere pilotprosjekter som skal få ungdom i arbeid 
i alle de 15 EU-landene som mottar EØS-midler, samt Irland, Italia og 
Spania. Minst to land må stå bak hver søknad.

Et viktig mål er å engasjere næringslivet i prosjekter som 
er  knyttet til lærling- og mentorordninger og andre 
 opplæringstiltak. Prosjekter som retter seg mot 
langtids ledige, ungdom mellom 24 og 29 
år, minoriteter og funksjonshemmede vil bli 
 prioritert. @NTB

Rekordlav arbeidsledighet 
i Polen og Tyskland
Arbeidsledigheten i Polen falt i april til 7,7 prosent, 
det laveste siden kommunismens fall og overgangen 
til markedsøkonomi for 26 år siden. I Tyskland har 
arbeidsledigheten også gått kraftig ned og er nå på 5,8 
prosent. Det er det laveste nivået siden gjenforeningen 
mellom Øst- og Vest-Tyskland i 1990.

En polsk arbeidsmarkedsekspert opplyser til AFP at den 
reelle arbeidsledigheten kan være enda lavere, om lag 5 
prosent, dersom man også regner med svart arbeid. 
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Parat-lederen etterlyser 
penger til etterutdanning
Regjeringen satser tungt på å gi hele Norge et kompetanseløft. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier 

det samtidig er på tide å få en avklaring på hvordan etterutdanningen av landets arbeidstakere skal 

finansieres.

Av: Johnny Gimmestad

KOMPETANSEBEHOV

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil, med professor Steinar Holdens hjelp, vite hvilken kompetanse norsk arbeidsliv trenger i fremtiden.  
Foto: Høyre/Hans Kristian Thorbjørnsen/ NTB/Scanpix.
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utvalget ble presentert for offentligheten i 
slutten av mai. 

Skal bidra til mer forskning
Utvalget skal ifølge departementets 
pressemelding bidra til mer forskning 
og til å utnytte allerede eksisterende 
undersøkelser og analyser på området på 
en bedre måte.

Hvordan dette skal skje, og hvilke 
oppgaver man særlig vil konsentrere seg 
om, synes utvalgsleder og økonomi-
professor Steinar Holden det ennå er for 
tidlig å si noe om.
– Jeg har ikke lyst til å tolke mandatet 
i media uten at vi har hatt noe møte i 
utvalget der vi har drøftet mandatet, 
skriver han i en e-post til Parat.

Omstilling krever ny kunnskap
Oppdragsgiver Røe Isaksen er også 
forsiktig med å si hvor konkrete resultater 
han forventer fra utvalget. Det er i første 
omgang oppnevnt for tre år og skal i 
denne perioden avgi årlige rapporter 
om kompetansebehovet, med premiere 
1. februar 2018.
– Utvalget kan selvfølgelig ikke gi oss et 
svar med to streker under, men det skal 
bidra til ny kunnskap som hjelper oss 
å ta gode valg når vi legger planer for 

 fremtiden. Den kunnskapen trenger de 
som skal inn i arbeidslivet, og de arbeids-
takerne som må omstille seg for å beholde 
jobben, sier kunnskapsministeren. 

Han synes det er spennende at organisa-
sjonene i arbeidslivet vil stille opp, 
sammen med forskere og myndigheter, 
for å skape et bedre kunnskapsgrunnlag 
om kompetansebehovet i Norge fremover.

Bygger på kompetansestrategi
Om utvalget ennå ikke har fått utformet 
noe mandat, så operer det likevel ikke i 
noe tomrom. I begynnelsen av februar 
presenterte statsråd Røe Isaksen doku-
mentet «Nasjonal kompetansepolitisk 
strategi 2017-2021». Det med tilslutning 
fra partene i arbeidslivet og fra berørte 
myndigheter. Der ble det slått fast at stra-
tegipartnerne blant annet er enige om: 
 
•  Å bidra til at det gjøres gode valg for 

den enkelte og samfunnet.

•  Å arbeide for bedre læringsmuligheter og 
god bruk av kompetanse i arbeidslivet.

•  Å styrke kompetansen til voksne med 
svake grunnleggende ferdigheter, svake 
norsk og/eller samiskferdigheter og lite 
formell kompetanse.

Hva slags kompetanse trenger norsk 
arbeidsliv i fremtiden? Det er den enkle 
versjonen av den store jobben som det 
nylig oppnevnte utvalget med det umulige 
navnet «Kompetansebehovsutvalget» har 
fått av kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen (H).
– Vi vet at norsk arbeidsliv vil endre seg 
fremover, og at roboter vil overta flere 
arbeidsoppgaver, men vi vet for lite om 
hva slags kompetanse vi har behov for. 
Vi må finne ut mer om dette. Det er 
viktig både for den enkelte som skal velge 
utdanning og yrke – og for samfunnet 
som helhet, påpekte statsråden, da 

 Det viktigste resultatet 
hittil er at kompetanse er løftet 
fram som den viktigste enkelt-
faktoren for en vellykket 
omstilling av norsk arbeidsliv.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud spør 
hvem det er som skal betale for 
kompetanseløftet. Foto: Parat.
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Vil styrke karriereveiledningen
I forlengelsen av disse mer overordnede 
målene samlet også strategipartene seg om 
en rekke mer konkrete delmål. Blant de 
mest håndgripelige er:

•  Å sørge for tilgang til et helhetlig 
system for karriereveiledning og styrke 
kompetansen til karriereveiledere 
og rådgivere, i tillegg til å utvikle 
karrieremulighetene i yrkesfaglige 
utdanninger og yrker.

•  Å gjøre det enklere for arbeidstakerne 
å dokumentere kompetansen de 
skaffer seg i arbeidslivet, slik at denne 
kompetansen kan utnyttes mer 
effektivt.

•  Å forenkle og forbedre systemene 
for godkjenning og vurdering 
av utenlandsk utdanning og 
yrkeskvalifikasjoner. 

Og endelig det ble altså slått fast at 
man skulle etablere et eget kompetanse-
behovutvalg, bestående av forskere, 
analytikere og representanter for alle 
hovedorganisasjonene i arbeidslivet og 
departementene. Dette er utvalget som 
Steinar Holden er utnevnt til å lede.

Bred satsing
Utvalget skal ifølge kunnskapsministeren 
«hjelpe både arbeidssøkere og arbeidstakere 
under omstilling å ta bedre valg». 

– Det vil også være viktig for beslutnings-
takere i utdanningssektoren og for bedrift-
ene, hevdes det. Blir dette for altomfattende 
og sprikende, eller er det et poeng å favne så 
bredt, Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud?
– Når det først tas et skikkelig løft på 
dette området, er det bra at perspektiv-
ene er brede nok. Etableringen av et 
slikt tungt og bredt utvalg innebærer at 
problemstillingene de skal ta for seg anses 
som avgjørende for at AS Norge skal klare 
seg bra også i fremtiden. Det handler om 
hvilken kompetanse det norske arbeids-
livet skal bygge videre på, et arbeidsliv vi 
ikke vet altfor mye om med de hurtige 
endringene som nå finner sted.

– Ifølge oppdragsgiver Torbjørn Røe 
Isaksen bygger utvalget på den nasjonale 
kompetansestrategien som ble lagt fram 
tidligere i år. Hvilke resultater har arbeidet 
med denne strategien frembragt så langt?
– Det viktigste resultatet hittil er at 
kompetanse er løftet fram som den 
viktigste enkeltfaktoren for en vellykket 
omstilling av norsk arbeidsliv. Dermed 
har også problemstillinger knyttet til 
fremtidens kompetansebehov fått mer 
oppmerksomhet fra mediene. Det bidrar 
igjen til at den enkelte arbeidstaker blir 
mer oppmerksom på om hun eller han 
har riktig, eller tilstrekkelig kompetanse 
til å kunne stå i arbeid resten av livet. 

Skjæggerud sier han i tiden fremover 
vil se at strategien medvirker til at alle 
parter i norsk arbeidsliv holder søkelyset 
på kompetanse. På hver sin måte kan 
partene dermed bidra til at den voksne 
befolkningen får en positiv utvikling på 
dette området.

Manglende finansiering av 
etterutdanning 
– Hva er etter din vurdering den viktigste 
oppgaven Holden-utvalget kan gi seg i kast 
med?
– Overordnet håper og tror jeg utvalgs-
arbeidet vil bidra til at partene i norsk 

arbeidsliv sammen finner en løsning 
for en god og effektiv videreutdanning 
av dagens arbeidsstokk. Det har lenge 
vært en rettighet for arbeidstakere å 
gjennomføre etter- og videreutdanning. 
Dessverre er det ikke kommet noen 
løsning på finansieringen. Derfor er vi 
heller ikke kommet så langt som vi burde. 

I lys av fallende produktivitet, demogra-
fiske utfordringer og svekkede inntekter 
til statskassen, er det ifølge Skjæggerud 
snart bare kompetanse som kan snu pilene 
riktig vei. Da må det finnes en løsning på 
finansieringen av etter- og videreutdan-
ning. Grunnlaget for denne løsningen kan 
og bør komme ut av dette utvalgsarbeidet. 

– Er det noen problemstillinger du ser et 
særlig påtrengende behov for å ta tak i?
– I ny teknologi ligger det muligheter 
for bedre tjenester til befolkningen og 
høyere produktivitet. Betingelsen er at 
vi har arbeidstakere med kompetanse til 
å kunne ta teknologien i bruk. Uten slik 
kompetanse vil også investeringslysten 
være begrenset. Et viktig område vil 
dermed være å identifisere hvilken type 
kompetanse ny teknologi innenfor ulike 
bransjer og næringer krever.

KOMPETANSEBEHOV

Instituttleder og professor på 
Økonomisk institutt ved 
Universitetet i Oslo, Steinar 
Holden, skal lede «Kompetanse-
behovs utvalget» som er nedsatt 
av kunnskaps minister Torbjørn 
Røe Isaksen (H). 
Foto: NTB/Scanpix.



Parat har valgt ut et lite utvalg kvalitetsklær. Medlemmer og tillitsvalgte 
kan bestille klærne i parat.shop.idegroup.no og betaler kun vår innkjøpspris. 

Parat betyr at vi alltid står klar, uansett når du trenger hjelp. Et enkelt norsk ord som er 
tydelig i sitt budskap og som har fått Språkrådets pris for nettopp dette. 

Fargen er oransje, som gir varme og som signaliserer glede, bevegelse og nytelse. 
Oransje virker oppløftende og den jager triste tanker på dør. Oransje stimulerer også til 
aktivitet, nysgjerrighet og kreativitet.

Parat med egen kleskolleksjon

Skalljakke for vår og 
sommer. Vind- og 

vannavvisende i dame 
og herrestørrelse 

555 kroner *

Hettegenser i økologisk 
bomull, leveres i dame 

og herrestørrelse 
379 kroner *

T-shirt i økologisk 
bomull, leveres i dame 

og herrestørrelse 
149 kroner *

Kabinkoffert 37 liter 
Lett og solid koffert 

med fire hjul 
1370 kroner *

Liten sekk, 17 liter 
185 kroner *

* Frakt kommer i tillegg.
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Avvikling av 
pensjonsytelser
Bør vi fortsatt ha en ordning der de som er gift skal få alderspensjon fra sin ektefelle, 

eller hører dette til fortiden? Regjeringen foreslår at tilleggene som dagens etterlatte 

får i egen alderspensjon skal avvikles for de som er født i 1963 og senere.

Kommentar: Andreas Moen, pensjonsekspert og advokat i Parat

Ytelser til etterlatte omfatter pensjon 
til ektefeller, partnere og samboere 
med barn. Dette omfatter pensjon til 
etterlatte under 67 år, tillegg til egen 
alderspensjon eller uføretrygd for 
etterlatte alderspensjonister, i tillegg 
til barnepensjon til etterlatte barn. 
Ordningene har i hovedsak vært uendret 
siden folketrygden ble innført i 1967, 
men bygger nå delvis på regler som er i 
ferd med å fases ut.

I pensjonsforliket fra 2005 ble det 
forutsatt at disse ytelsene skulle utredes 
som en del av pensjonsreformen. 
Den 2. februar i år leverte et offentlig 
oppnevnt utvalg rapporten NOU 2017:3 
«Folketrygdens ytelser til etterlatte – 
Forslag til reform».

Det mest dramatiske ved forslaget er 
at tilleggene som dagens etterlatte får i 
egen alderspensjon skal avvikles for de 
som er født i 1963 og senere. I denne 
kommentaren vil jeg rette et kritisk blikk 
mot dette forslaget.

En velbegrunnet avvikling?
Avvikling av ytelser til gjenlevende 
ektefelle kan være godt begrunnet. 
Såkalt enkepensjon har historie tilbake 
til 1700-tallet, men selv dagens ordning 
fra 1967 ble laget for et samfunn der 
mannen i stor grad var familieforsørger. 
Siden den gang har samfunnsforholdene 
endret seg mye. Kvinner blir i langt 
mindre grad forsørget, og arbeidslinjen 
er blitt et viktig prinsipp. Selv om 
det fortsatt er forskjeller mellom 
kjønn, endrer bildet seg gradvis. Og 
etterlatteytelser til ektefeller passer 
dårlig med arbeidslinjens prinsipp om å 
stimulere til eget arbeid. Likevel er det 
god grunn til å være kritisk til forslaget. 

Utgiftene til ulike fordeler for etterlatte 
i alderspensjon utgjorde 4,1 milliarder 
kroner i 2013. Med videreføring av 
dagens nivå anslås utgiftene å øke og 
nær dobles i løpet av de neste 25 årene. 
Med forslaget til reform vil denne ytelsen 
avvikles, og er penger spart for det 
offentlige.

Folketrygdens lovbestemte formål er 
blant annet «å gi økonomisk trygghet 
ved å sikre inntekt» og «bidra til 
utjevning av inntekt og levekår». 
Fordelen for etterlatte knyttet til 
alderspensjon har ivaretatt nettopp dette, 
ved å sørge for at typisk kvinner som har 
vært helt eller delvis hjemmeværende 
med barna skal få et anstendig 
livsgrunnlag som etterlattepensjonister. I 
et likestillings- og fattigdomsperspektiv 
er ytelsene viktige, fordi disse pensjonene 
i stor grad utbetales til kvinner med liten 
inntekt og lav pensjonsopptjening. Dette 
er i dag en motvekt til at både lønn og 
alderspensjon er betydelig høyere for 
menn.

I mandatet for utredningen har slike 
forhold ikke vært vektlagt. Tvert imot 
har oppdraget gått ut på å vektlegge 
bærekraften i pensjonssystemet, samt å 
utforme nye ytelser til etterlatte i tråd med 
målene i pensjonsreformen, herunder å 
støtte opp under arbeidslinjen.

PENSJONSENDRING
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Pensjonsekspert og advokat i 
Parat, Andreas Moen, mener 
regjeringens forslag vil 
ramme mange kvinner som 
nå vil miste en viktig ytelse.
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Konsekvenser av forslagene
Opptjening av alderspensjon bygger på 
inntektsmønstre fra mer enn 40 år tilbake. 
Fordi pensjonen tar utgangspunkt i en 
betydelig historisk forskjell mellom menn 
og kvinner, er det nå slik at alderspensjo-
nen er langt større til menn. Men også 
når vi ser på dagens inntektsforskjeller, er 
det tydelig at det vil være store forskjeller 
i minst 40 år framover. Det er ifølge SSB 
i dag nesten like mange kvinner og menn 
i arbeidsstyrken i Norge. Norske kvinner 
har imidlertid bare en bruttoinntekt på 
ganske nøyaktig to tredjedeler av menn. 
Ifølge tall fra SSB1 for 2015 var gjen-
nomsnittlig bruttoinntekt for menn på 
530 100 kroner og 354 000 kroner for 
kvinner. Årsakene til det store lønnsgapet 
mellom menn og kvinner er en kombi-
nasjon av at kvinner tjener dårligere og 
 jobber mer deltid. 

Fordelen i alderspensjon til etterlatte 
ektefeller virker i dag som en buffer mot 
pensjonsgapet mellom menn og kvinner. 
Dersom den foreslåtte utfasingen av 
tillegg i alderspensjon blir vedtatt, vil det i 
praksis bli flere milliarder pensjonskroner 
mindre til eldre etterlatte med lav inntekt. 
I praksis vil forslaget, dersom det blir 
vedtatt, bidra til at mange framtidige 
fattige eldre kvinner med dette mister en 
viktig ytelse.

Se til Sverige
I Sverige er likestilling i pensjonssystemet 
og fattigdom blant eldre kvinner 
høyaktuelt. Der begynte man å fase 
ut etterlattepensjonene fra midten av 
1990-tallet. De siste årene er man derimot 
blitt bevisste på at et stadig økende 
antall eldre kvinner lever under EUs 
fattigdomsgrense, og blant annet peker 
en offentlig utredning fra juni 2016 om 
likestilte pensjoner på store forskjeller i 
menn og kvinners alderspensjon. 

I januar i år ble det laget en offentlig 
handlingsplan2 som blant annet foreslår 
å gjøre det lettere å overføre pensjons-
rettigheter mellom ektefeller og samboere. 
Det er god grunn til å iverksette tilsvar-
ende tiltak i Norge. Dersom fordelene i 
alderspensjon for etterlatte forsvinner, er 
det behov for å få på plass noe annet som 
kan sikre økonomisk trygghet og bidra til 
utjevning av inntekt og levekår for etter-
latte ektefeller og samboere.

Veien videre
De foreslåtte svekkelsene av folketrygden 
er i seg selv ikke ulogiske, men vil 
innebære en privatisering av noe som 
tidligere var forsikret i folketrygden, i 
tillegg til økt pensjonsgap mellom menn 
og kvinner og større inntektsforskjeller i 
samfunnet.

Det bør derfor utredes tiltak for blant 
annet deling av pensjonsrettigheter i 
Norge, slik som i Sverige. Arbeidet som 
Parat og andre fagforeninger legger ned 
for å bedre tjenestepensjonene i privat 
og offentlig sektor blir desto viktigere. 
Dette gjelder ikke minst arbeidet med 
omlegging av innskuddspensjon i privat 
sektor, slik at vi kan legge til rette for 
opptjening av pensjon fra første krone. 
Her er det i dag deltidsansatte og 
midlertidig ansatte som er taperne, og de 
fleste av dem er kvinner. 

For offentlig ansatte vil ektefellepensjonen 
i tjenestepensjonsordningen bli viktigere. 
Per i dag har etterlatte ektefeller etter 
offentlig ansatte rett til en utbetaling 
på ni prosent av avdødes lønn. Denne 
etterlattepensjonen kan for mange bli 
avgjørende for at den etterlatte skal 
klare seg økonomisk, og kunne beholde 
boligen når ektefellen dør. Denne 
pensjonen kan komme under press, selv 
om de økonomiske realitetene kan tilsi at 
ordningen heller bør styrkes, for eksempel 
til også å gjelde samboende. 

1  https://www.ssb.no/befolkning/nokkeltall/
likestilling

2  http://www.regeringen.se/
pressmeddelanden/2017/01/
handlingsplan-for-jamstallda-pensioner/ 

PENSJONSENDRING

Andreas Moen sier norske kvinner i 
gjennomsnitt kun har en bruttoinntekt 

på to tredjedeler av menn. Ifølge tall fra 
SSB for 2015 var gjennomsnittlig 

bruttoinntekt for menn på 530 100 
kroner og 354 000 kroner for kvinner.
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Parats kurstilbud
Grunnopplæringen av tillitsvalgte i Parat 

består av tre trinn. I tillegg kan tillits-

valgte delta på fordypningskurs innen-

for ulike emner og høgskolekurs som 

gir studiepoeng. I 2016 deltok nesten 

600 tillitsvalgte på ulike kurs, noe som 

tilsvarer omtrent 1800 elevdager.

Av: Lill Fischer, foto: Tove Løhne

Trinnopplæringen skal gjøre tillitsvalgte kjent med 
Parat og tillitsvalgtrollen, i tillegg til å gi grunn-
leggende kunnskap om lov og avtaleverk i norsk 
arbeidsliv.

Interne og eksterne kurstilbud
Fordypningskursene som tilbys er innenfor emner 
som forhandlingsteknikk, kommunikasjon- og 
presentasjonsteknikk, retorikk, konflikthåndte-
ring, arbeidstid, omstillinger og nedbemanninger. 
I tillegg er det kurs for ansatte i tilsettingsråd. 
Høgskole kursene gjennomføres i samarbeid med 
Høgskolen i Sørøst-Norge og kan gi et årsstudium 
for tillitsvalgte, der dette året, som totalt gir 60 stu-
diepoeng, kan inngå som en del av en bachelorgrad.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier god opp-
læring er helt avgjørende for en organisasjon som 
ønsker å ha de beste tillitsvalgte.
– Ut fra de tilbakemeldingene jeg mottar, er tillits-
valgte godt fornøyd med tilbudet de får, men vi 
vurderer fortløpende nye tilbud til medlemmer og 
tillitsvalgte. I tiden fremover vil vi også tilby enklere 
og raskere opplæring gjennom nettmøter og kurs-
videoer, sier han.

ØKT KOMPETANSE

Opplæringsansvarlig i Parat, Tove Løhne, deltok tidligere i år på 
fordypningskurset i presentasjonsteknikk og kommunikasjon. Her fikk hun 
anledning til å stille noen av kursdeltakerne spørsmål om deres erfaringer.

5 på kurs 
Trine Anne Iversen Ramm, NAV Nøtterøy  

Det å være tillitsvalgt er lærerikt. Jeg blir tidlig 
informert om hva som skjer i virksomheten og får 
med det mulighet til medbestemmelse. Kurset gjør 
at jeg tør å gå ut av komfortsonen og vet hvordan 
jeg kan fange oppmerksomheten for å få frem mitt 
budskap.

Heidi Stenbråten, Eurofins Food & Feed Testing Norway
Å være tillitsvalgt er spennende, informativt og lære-
rikt. Det gir også innsikt i bedriften på en annen måte 
enn som kun ansatt. Dette kurset har hjulpet meg til 
å utvikle personlige egenskaper, samt tilegne meg 
nyttige verktøy i kommunikasjon og presentasjon.

Renate Tangedal Nitter, Målselv Tannklinikk 
Dette kurset er praktisk og lærerikt. Jeg har fått 
skjøvet på mange egne grenser og utfordret meg selv 
i å presentere. Det er samtidig nyttig å møte andre 
engasjerte tillitsvalgte og dele erfaringer.

Hajo Schmidt-Horix, Norad
Det er spennende og utfordrende å være tillitsvalgt. 
Jeg lærer mye og føler et ansvar for medlemmene. 
Dette kurset har gjort at jeg har blitt tryggere på meg 
selv i settinger hvor jeg skal presentere og hjelper 
meg i rollen som tillitsvalgt. 

Steinar Hjellestad, tillitsvalgt Hordaland politidistrikt, 
Jeg får muligheten til å ta en mengde gode, nyttige 
og relevante kurs som også gjør meg bedre i stand til 
å gjøre en god jobb som tillitsvalgt. Dette kurset har 
gitt meg et godt grunnlag for å kunne kommunisere 
og presentere saker på en slik måte at jeg øker 
mulighetene til å nå frem.
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Vår tids restaurering av Nidarosdomen begynte i 
1869, men bygningen slik vi kjenner den i dag 
var offisielt ferdig i 2001. Samtidig fortsetter 
restaureringsarbeidet. Foto: Vetle Daler.
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Jobben som aldri 
blir ferdig
Parat-bladet har møtt noen av Parats medlemmer ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. 

Ombygging og restaurering av nasjonalhelligdommen Nidarosdomen har pågått helt siden 

middelalderen, og katedralen har endret utseende i flere omganger.

Av: Vetle Daler

Ansatte ved Nidaros Domkirkes 
Restaureringsarbeider (NDR) tar vare 
på nasjonalhelligdommen vår, og de blir 
aldri ferdig med jobben sin. Vår tids 
restaurering av Nidarosdomen begynte i 
1869 med opprettelsen av «Throndhjems 
Domkirkes Restauration». Bygningen slik 
vi kjenner den i dag var offisielt ferdig så 
sent som i 2001. Da ble de siste delene 
heist på plass, men restaureringsarbeidene 
fortsetter – de gamle bygningene trenger 
nemlig kontinuerlig oppgradering.

Restaurering og vedlikehold
Rundt 70 mennesker jobber i virk-
somheten Nidaros Domkirkes Restau-
reringsarbeider, mange av dem er 
Parat-medlemmer. Restaureringsarbeidet 
gjennom virksomheten er en statlig virk-
somhet, underlagt Kulturdepartementet, 
og har ikke bare ansvaret for restaurering 
og vedlikehold av kirken og Erkebispegår-
den, men også for besøkssenter, suvenir-
butikk, guiding, drift, sikkerhet og utleie 
av lokaler. Det er også denne virksomhe-
ten som har ansvaret for utstillingen av 
riksregaliene. I Erkebispegårdens vestfløy 
kan du nemlig oppleve kongekronen og 

resten av de norske kronjuvelene. De 
er dessuten ansvarlig for Nasjonalt pile-
grimssenter. 

Godt samarbeid
Restaureringsvirksomheten har med 
andre ord mange oppgaver, og mange 
ulike yrkesgrupper er representert. Parats 
hovedtillitsvalgt er Angela Bjørkmo, 
som til daglig er renholdsleder. Hun 
begynte i virksomheten i 2010 og ble 
fort varatillitsvalgt, før hun avanserte til 
hovedtillitsvalgt, en rolle hun trives veldig 
godt i. Hun sier at samarbeidet med de 
andre fagforeningene fungerer godt. 
– Vi har både Akademikerne, Unio 
og LO-forbundet NTL representert 
her. Mens håndverkerne stort sett er 
organisert i NTL, er Parat-medlemmene 
en veldig sammensatt gruppe, med alt 
fra renholdere og driftsteknikere til 
guider, butikkmedarbeidere, formidlere, 
økonomisjef og personalsjef, sier hun.

Ingen outsourcing
Det er ikke få kvadratmetere Bjørkmo 
og kollegaene hennes er ansvarlige for å 
holde rene og ordentlige. 

– Vår oppgave er like viktig som 
steinhuggerens eller gipsmakerens. Hvis 
vi ikke holder orden her, får ikke de andre 
gjort jobben sin, og da kan vi like godt 
stenge hele anlegget, sier hun. 

Renholdsleder er et yrke Bjørkmo setter 
pris på. 
– Det er heldigvis ikke lenger slik at vi 
blir sett ned på, vi blir i høyeste grad 
respektert for jobben vi gjør, sier hun.

Tidligere var renholdet av Nidaros-
domen og de andre bygningene satt 
ut til et eksternt rengjøringsbyrå, men 
disse tjenestene ble tatt inn igjen i 
foretaket i 2006. Og slik kommer det til 
å fortsette. 
– Noen outsourcing blir det ikke mens jeg 
sitter som tillitsvalgt, slår Angela Bjørkmo 
fast. 

Stolt av jobben
Ved siden av Nidarosdomen ligger 
besøkssenteret som de også har ansvaret 
for driften av. Her finnes blant annet kafé 
og suvenirbutikk. Gaëlle Basakci er Parat-
medlem, guide og butikkmedarbeider. 

ARBEIDSPLASSREPORTASJE
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ARBEIDSPLASSREPORTASJE

1.  – Jeg er stolt av å jobbe for et anlegg som er 
så viktig i Norges historie, sier Gaëlle 
Basakci.

2.  I verkstedet til Nidaros Domkirkes 
Restaureringsarbeider (NDR) jobber det 
flere steinhuggere.

3. Restaurering av Kongeinngangen. 
4.  Hver eneste stein i Nidarosdomen er 

registrert og kategorisert. Her fra 
restaureringen av Kongeinngangen.

5.  Angela Bjørkmo er hovedtillitsvalgt for 
Parat.

6.  Åse Huseth, Tone Kristin Harbakk og 
Gry Kleven.

Alle foto: Vetle Daler.

1.

3.

2.

4. 5.

6.
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Hun er et eksempel på det internasjonale 
mangfoldet i virksomheten.
– Her finnes ansatte fra både Frankrike, 
Danmark, Storbritannia, Russland og 
Tyskland.
Jeg er stolt av å jobbe for et anlegg som er 
så viktig i Norges historie, sier Basakci. 

Hun er opprinnelig fra Frankrike, og 
i tillegg til å betjene suvenirbutikken, 
guider hun turister, også på fransk. Gaëlle 
stortrives i jobben. 
– Jeg har drømt om å bli Indiana Jones 
siden jeg var barn og kunne ikke tenkt 
meg å jobbe bak en skjerm på et kontor. 
Dessuten setter jeg stor pris på å møte 
mennesker, sier hun med et smil. 

Gaëlle har nylig gått opp i både 
stillingsprosent og i lønn. Hun roser sin 
hovedtillitsvalgt for jobben hun gjør. 
– Bjørkmo har slåss en del kamper for 
meg, og nå har jeg endelig en stilling jeg 
kan leve av, sier hun.

Selger Nidarosdomen
Restaureringsprosjektet har også en 
egen avdeling for kommunikasjon og 
marked, som har ansvaret for å selge 
Nidarosdomen og Erkebispegården 
som turistmål. Også her har Parat 

medlemmer. Tone Kristin Harbakk er 
markedskonsulent.
– Vår jobb er å få folk til å besøke 
Nidarosdomen og Erkebispegården, og vi 
henvender oss både til lokalbefolkningen 
og til turistmarkedet, sier hun. 

Blant arrangementene avdelingen arbeider 
med, er smedfestival, familiedager og «Jul i 
Erkebispegården». Utvikling og gjennom-
føring av omvisninger og utstillinger og 
opplæring av guider og publikumsverter er 
også blant avdelingens ansvarsområder. 
– Dette er en spennende jobb, og jo mer 
jeg lærer, desto mer interessant blir det å 
formidle historien om restaureringen, sier 
Åse Huseth, som er formidlingskonsulent.

NRK-serie ga resultater
Gry Kleven er bookingansvarlig og 
sier at interessen for Nidarosdomen og 
Erkebispegården har økt markant etter at 
NRK-serien «Anno» ble spilt inn i og ved 
Erkebispegården. 
– Vi ser at folk har fått opp øynene for 
historien, og det er veldig positivt for 
oss. Samtidig har vi et særlig ansvar for å 
ta vare på de gamle håndverksfagene, og 
Anno har gjort at også interessen for disse 
fagene har økt. Det er vi glade for, sier 
Åse Huseth.

Nidaros Domkirke 
Nidaros Domkirkes Restaurerings-
arbeider (NDR) er et statlig 
forvaltningsorgan under Kultur-
departementet med oppgave å 
forvalte Nidaros domkirke og Erke-
bispegården slik at disse bevares, 
utvikles og formidles som levende 
kulturminner og kirkelige bygg-
verk. Anlegget hadde 400 000 
besøkende i 2016.

NDR er også et nasjonalt kompe-
tansesenter for restaurering av 
 verneverdige bygninger i stein.

Noen av de viktigste 
restaureringsprosjektene 
akkurat nå: 

• Kongeinngangen 
Kongeinngangen er en portal med 
en overbygd forhall på søndre 
fasade av Nidaros domkirkes 
kor. Den er opprinnelig oppført 
i 1230-årene og er blant de 
mest dekorerte bygningsdelene 
på kirken. Her foregår en svært 
omfattende restaurering der hele 
portalen er demontert.

• Belysning 
Modernisering av belysningen for 
alle bygninger som understreker 
arkitekturen og kunsten i 
byggverket, og som tilfredsstiller 
bruksbehov uten å bryte med 
bevaringsprinsippene.

•  Erkebispegården – 
Artilleribygget 

Artilleribygget i Erkebispegården 
er under totalrehabilitering og 
restaurering. Arbeidene ble 
påbegynt i 2010. Etter planen skal 
det her etableres kontorer for NDR 
og Rustkammeret.

I besøkssenteret er det kafé og suvenirbutikk som dekker både Nidaros domkirke og Erkebispegården. I 
2016 ble det registrert til sammen 400 000 besøkende. Foto: Vetle Daler.
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Parat gir ikke 
penger til  
politiske partier
I likhet med YS er Parat parti-
uavhengig og gir derfor ikke 
bort noe av medlemmenes 
penger til politiske partier. Parat-
leder Hans-Erik Skjæggerud 
sier medlemmenes penger 
i Parat brukes til tariff- og 
lønnsforhandlinger, juridiske saker 
og andre medlemsaktiviteter.

Spørsmålet har igjen blitt aktualisert 
etter at LO gir bort 13 millioner 
kroner til Arbeiderpartiet, SV og 
Senterpartiet. Arbeiderpartiet får 
brorparten av LO-millionene, når de 
mottar 10 millioner kroner.
– LO må få lov å bruke penger som 
de vil, men for oss fremstår det 
problematisk å gi bidrag tilsvarende 
månedskontingenten til over 20 000 
medlemmer, sier Skjæggerud.

Parat-lederen sier Parat er opptatt 
av politikk, men da gjelder det 
arbeidslivspolitikk og hva som gagner 
medlemmer og samfunnet best mulig. 
– Dette gir oss den nødvendige 
friheten til å kritisere alle partier, 
uavhengig av partifarge, dersom de 
fremmer forslag som bryter med våre 
interesser. Samtidig har vi frihet til 
å støtte alle partier som ivaretar våre 
saker, uavhengig om de ligger til 
høyre eller venstre i politikken, sier 
Skjæggerud.

Parat-medlemmer 
kan nå tegne 
tannhelseforsikring
En helt ny medlemsfordel for YS og Parat 
er tannhelseforsikring gjennom Gjensidige 
forsikring. Dette er en forsikring der det 
i dag ikke er noen velferdsordninger for 
yrkesaktive over 18 år. 

Tannhelseforsikringen skal sikre deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med 
behandling hos tannlege. Kostnaden er delt på tre ulike alderstrinn, der de yngste 
betaler 552 kroner, mens de eldste må betale 2 040 kroner i året. Egenandelen er 
500 kroner per skade for alle, uavhengig av alder.

Forsikringen forutsetter regelmessig kontroll hos tannlege og dekker for eksempel 
fyllinger, krone- og broterapi, rotfylling, tannkjøttbehandling og implantat-
behandling. Det er også mulig å forsikre husstandsmedlemmer.

Milliarder i bidrag fra pensjonistene
Ifølge Liv Aasen Mjelde, som er medlem av det sentrale pensjonistutvalget i 
Parat, bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verdt 25 milliarder i 
fjor. Tallene har hun hentet fra en rapport som Ny Analyse har utarbeidet for 
Statens seniorråd. 

Tidsbruken knyttet til formelt frivillig arbeid anslås til om lag 13 800 årsverk og 
uformelt frivillig arbeid til 32 000 årsverk i 2016. 

– Vitalitet er det nye kodeordet blant godt voksne. 
Sammen med aktivitet og ikke minst ungdommelighet 
bidrar vi i samfunnet, sier Aasen Mjelde. 

Vel 50 prosent av landets pensjonister driver med 
frivillig arbeid i form av møter og oppgaver knyttet 
til organisasjoner, politiske partier, velforeninger, 
borettslag, menigheter og liknende, viser den store 
pensjonistundersøkelsen som TNS Gallup utførte for 
Statens seniorråd og som verdianalysen baserer seg på.

Sammen med de andre kontaktpersonene i Parat Pensjonist deltok Mjelde på den 
årlige samlingen i Vilnius for kontaktpersonene. Det er ønskelig å nå ut til flere, og 
kontaktpersonene oppfordrer alle pensjonistmedlemmene til å gå inn og rette opp 
manglende e-postadresser på «Min side» på www.parat.com.

Medlem av det sentrale pensjonistutvalget i 
Parat Liv Aasen Mjelde. Foto: Lill Fischer. 



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

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

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

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

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

RU region Sør (Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold og 
Buskerud):
Leder: Ragnhild Negård - NAV 
E-post: ragnhild.negard@nav.no 
Nina Ødegård – Høyskolen i Buskerud og Vestfold 
E-post: Nina.Odegard@hbv.no 
Cecilie Holt, NAV 
E-post: cecilie.holt@nav.no 
John-Inge Nerland – Fylkesmannen i Buskerud 
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no 
Anne Britt Skomedal, Vitusapotek Elefanten Kristiansand 
E-post: annebritt1962@hotmail.com 
Hilde Valen, NAV i Vennesla, Ungrepresentant 
E-post: hilde.valen@nav.no

Møte om stevning i Søgne endte i kaos
Det oppsto ifølge Kommunal Rapport kaos da Søgne-ordfører Astrid Hilde (Ap) ba kommunestyret 
delegere til en annen politiker å representere kommunen når varslersaken kommer for retten. Selv 
vil ordføreren vitne for motparten, som representeres av Parat, når varslingssaken mot kommunen 
kommer opp i retten. 

Saken gjelder varsler fra to ansatte Parat-medlemmer som hevder kommunens ledelse har brutt 
arbeidsmiljøloven og mener de har blitt utsatt for gjengjeldelse etter varsling. Forholdene er på 
bestilling fra kommunen gransket av selskapet Deloitte, som stilte spørsmål ved rådmannens rolle og 
anbefalte videre undersøkelser, noe kommunestyret ikke ønsket.

Kilde: Kommunal Rapport
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Advokat i Parat, Christen Horn 
Johannessen, vil føre saken mot 
Søgne kommune på vegne av Parats 
medlemmer.
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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

Thomas Lilloe,
Forhandler

Guro Løkken Bærø 
Advokat

Nabobråk
Også i år har naboen satt opp en 
trampoline. For meg og min mann er 
bråket fra trampolinen et ork. I år har 
naboen flyttet trampolinen helt inntil 
grensen vår. Dette er svært enerverende, 
og jeg lurer på om det er noe vi kan 
gjøre for å få slutt på galskapen. Naboen 
har selvsagt flyttet trampolinen for å 
spare egne ører, men nå er det vi som får 
småbarnsperioden på nytt.

Laila Sofie

Svar: Noe støy og sjenanse fra naboer 
må tåles, men om naboen overskrider 
tålegrensen, har naboen brutt naboloven, 
som sier at ingen må ha, gjøre eller sette i 
verk noe som er urimelig eller unødvendig 
til skade eller ulempe på naboeiendommen. 
Ved brudd på bestemmelsen kan det kreves 
retting og erstatning. 

Du kan sende et rekommandert brev til 
naboen der du gir dem to uker til å flytte 
trampolinen til et område som gjør at 
sjenansen blir innenfor det som må tåles. 

Om dette ikke gjøres, vil du kunne klage 
naboen inn for forliksrådet for å få dom for 
kravet. Blir saken ikke avgjort i forliksrådet, 
kan den tas til tingretten. Trolig vil 
husforsikringen dekke kostnadene med bruk 
av egen advokat, om det er ønskelig med 
juridisk assistanse.

Thore 

Odd Jenvin-Steinsvåg, 
Spesialrådgiver

Katrine Andresen Roald
Advokat

Thore Eithun Helland 
Advokat

Lene Liknes Hansen
Advokat
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Tidspunkt for utbetaling av 
feriepenger
Jeg skal ha ferie i slutten av mai, men på 
vår arbeidsplass har vi fellesferie i juli, og 
feriepenger blir utbetalt som juli-lønn. 
Kan jeg likevel kreve å få feriepengene 
utbetalt i mai?

Vegard

Svar: Som arbeidstaker har du etter loven 
rett på at feriepenger, som er opptjent hos 
arbeidsgiver det foregående opptjeningsåret, 
utbetales siste vanlige lønningsdag før 
ferien. Du kan videre kreve at feriepengene 
utbetales senest én uke før ferien tar til. 
Deles ferien, skal feriepengene fordeles 
tilsvarende. 

Disse bestemmelsene kan settes til side i 
en tariffavtale. Er det på din arbeidsplass 
kollektivt avtalt at man skal ha feriepenge 
utbetalt i juli, kan du ikke kreve endring av 
dette. De fleste arbeidsgivere vil nok likevel 
være fleksible.

Thomas

Tidspunkt for avvikling av ferie
Jeg jobber i et departement, og i 
forbindelse med at vi er bedt om å melde 
inn ferieønsker har jeg et spørsmål: Kan 
jeg kreve å få avvikle ferien samtidig som 
min kone?

Kari

Svar: Du kan kreve at minst tre uker 
sammenhengende ferie blir lagt til perioden 
1. juni til 30. september. Etter ferieloven 
og hovedtariffavtalens bestemmelser skal 
tidspunkt for avvikling av ferie være basert 
på enighet mellom deg og arbeidsgiver. 
Dersom dere ikke blir enige, vil det 
ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett 
å bestemme når du kan ta ferie. I din 
situasjon betyr dette at hvis arbeidsgiver sier 
nei til at ferie avvikles samtidig som din 
ektefelle, kan du heller ikke kreve dette.

Odd 

Bruk av egenmelding
Jeg har nettopp startet i ny jobb. 
Hvor lenge må jeg ha arbeidet hos 
arbeidsgiveren min før jeg kan benytte 
meg av egenmelding ved sykdom?

Trond

Svar: For å kunne bruke egenmelding 
ved sykdom må du ha arbeidet hos 
arbeidsgiveren i minst to måneder, noe som 
er beskrevet i folketrygdloven. Dersom du 
ikke har opparbeidet deg rett til å benytte 
egenmelding ved sykdom, må du levere 
sykemelding til arbeidsgiver dersom du 
blir syk.

Lene 

Sykemelding og ferie
Jeg er sykemeldt 50 prosent og planlegger 
å ta ferie i juli. Hvordan fungerer 
50 prosent sykemelding i kombinasjon 
med ferie?

Marianne

Svar: Når det gjelder ferie ved sykdom, er 
det to sider som kan være greit å kjenne til:

1. Beregning av feriedager. Når man jobber 
50 prosent og tar ferie, vil både de dagene 
hvor du er sykemeldt og dine arbeidsdager 
gå til fradrag fra feriedagsregnskapet. Dette 
er fordi man ved ferie ikke er «sykemeldt», 
men på ferie.

2. Lønn kontra sykepenger. Jeg legger til 
grunn at du har full rett på feriepenger fra 
arbeidsgiver fra i fjor. Du skal ved ferie gi 
beskjed til NAV, slik at utbetalingen deres 
opphører i ferien. Arbeidsgiver står for full 
utbetaling av feriepenger.

Katrine 

Ferie og sykepengerettigheter
Familien vår har planlagt å ta en lengre 
reise denne sommeren og høsten. Vi gjør 
dette nå før barna begynner på skolen. Vi 
reiser til Asia og blir borte i tre måneder. 
Mannen min og jeg tar ut fem uker ferie, 
mens resterende er permisjon uten lønn, 
noe som er godkjent av arbeidsgiver. Nå 
har en venninne fortalt meg at vi vil miste 
retten til sykepenger. Stemmer virkelig 
dette? 

Tove

Svar: Dersom man har avbrudd i 
arbeidsforholdet på mer enn 14 dager, får 
dette konsekvenser for retten til sykepenger, 
dette ifølge folketrygdloven. Samtidig er det 
en sikringsbestemmelse i samme lov som gir 
rett til sykepenger dersom man midlertidig 
er ute av arbeid i mindre enn en måned, 
men da med en lavere utbetaling. 

Det regnes ikke som avbrudd i 
arbeidsforholdet når man tar ut ordinær 
ferie, eller har turnusordninger. Dere 
er borte så lenge at dere er utenfor 
folketrygdlovens bestemmelser. Det er derfor 
slik at dersom dere blir syke, på reisen eller 
når dere kommer tilbake, vil dere ikke ha 
rett til sykepenger. For å få rett til sykepenger 
igjen må dere først jobbe i fire uker. Vær også 
oppmerksom på at lengre reiser også krever 
utvidet reiseforsikring. Ta derfor kontakt 
med forsikringsselskapet før dere reiser. 

Guro 
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MINI KRYSSORD

TALL PYRAMIDEN
Alle feltene skal fylles med tall. 
Noen tall er fylt inn på forhånd, 
og dette utgjør summen av 
tallene i de to feltene under. Du 
må sette inn begge tallene i de 
to tilstøtende feltene for å finne 
tallet i feltet over, og motsatt, du 
finner tallet i et felt ved å trekke 
tallet i feltet ved siden av fra 
tallet i feltet over.

PARAT KRYSSORD

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

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

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

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

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

Vannrett
  1. Ork
  4. Bøtte ned
  7. Felespiller
  8. Grønnsakvekst
  9. Dekorerte
10. Tekstmelding
11. Griper
12. Inklusive
14. Klandre
17. Lumpent
18. Forbindelse
19. Avsides
20. Skosnor

Loddrett
  1. Liten hund
  2. Manglende   
      symmetri
  3. Uklar
  4. Gampen
  5. Slikt
  6. Regner
13. Canyon
14. Tullprat
15. Stabile
16. Kvinnenavn

5

179

6

27

14

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nummer. 2 – 2017 var:  
«HER GJELDER DET Å FÅ LOS». Den heldige vinneren er: Solveig Dillevig, Mysen.
Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 4. september 2017.

Husk å merke e-posten/konvolutten «Kryssord 3/2017». 
Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse.

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

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



2017 - 41  

9 1 2
2 3 7 9
8 2 6 9

5 6
8 5

2 7 5 8 9

7 6 5
1 3

3 1 7 8 6
© Bulls

8
3 7

3 6 4 8

7 4 9
5 4 8

6 5 3 2

3 7 6 5
5 6

2 5 8 3
© Bulls

8
3 7

3 6 4 8

7 4 9
5 4 8

6 5 3 2

3 7 6 5
5 6

2 5 8 3
© Bulls

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

Frist for å sende inn løsningen er 
4. september 2017.
Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen 
til redaksjonen, enten på e-post til trygve.
bergsland@parat.com, eller ordinær post til: 
Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Husk 
å merke e-posten/konvolutten «Hjernetrim 
3/2017».
Vinneren av hjernetrim i 2/2017 er Anne 
Løfsgaard, Oslo.

SUDOKU

Lett Middels Vanskelig

KRYSS OG TVERS
Finn alle ordene. Ordene kan stå vannrett, 
loddrett eller diagonalt, og kan ofte stå 
skrevet baklengs.

ALKOHOLBRUK
ÅRSTID
BEISKNING
BYGGING
DELKATALOG
JENTEGAL

KARTOTEKFØRE
LÅNETILDELING
LENINISTISK
NATURALYTELSE
PENDELKJØRING
REGNTJUKKE
SJØLIV
SJUTIMERS
UTFØRE

PARAT HJERNETRIM

Bokstavene i ordet under har blandet seg litt. 
Kan du �nne fram til riktig ord ved å plassere 
bokstavene i riktig rekkefølge i de hvite feltene? 
Den grå teksten på siden gir deg noen hint. 
Skjul teksten om du ikke vil ha hjelp. ABLEGØYER

NOEN SMÅ HINT
Ordet starter med bokstaven A
Spillopper
Brukes om �aserier

FYLL INN ORDET:

R E A E Ø Y L G B
SVAR:
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LEDER

Partipolitisk uavhengig 
Parat er en partipolitisk uavhengig fagforening, i likhet med vår hovedorganisasjon YS. 

Det er nettopp det som er grunnen til at mange av oss, meg selv inkludert, er medlem i Parat.

Hva innebærer det så å være partipolitisk uavhengig? Både Parat 
og YS utrykker jo til tider politiske meninger, som kan tolkes 
som støtte til politiske partier. Parat var jo for eksempel blant de 
første organisasjonene som gikk ut mot Solberg-regjeringen og 
ba resten av fagbevegelsen være med på aksjoner, da regjeringen 
foreslo større adgang til midlertidig ansettelse. 

Vi var samtidig tilhengere av deler av de andre forslagene. Blant 
annet økte aldersgrenser i arbeidslivet, som er i tråd med arbeids-
linjen og nye opptjeningsregler for pensjon. Disse endringene støt-
tet vi åpent, og vi ga den samme regjeringen ros for endringene. 

Flere vil kanskje også huske at Parat i 2013 gikk hardt ut i 
Ryanair-saken, mot den daværende Stoltenberg-regjeringen. 
Dette da regjeringen ikke hadde fulgt opp og sørget for kontroll 
av flyselskapets opptreden som arbeidsgiver i Norge. 

Slike saker forstår jeg kan så tvil om Parat egentlig er parti-
politisk uavhengig, dersom man bare får med seg den ene saken. 

Alle partiene på Stortinget vet at Parat er partipolitisk uavhengig. 
Politikerne på Stortinget vet at når vi uttaler oss om saker som 
angår våre medlemmer, er det fordi Parats medlemmer har en 
politisk interesse i akkurat den saken. Ikke fordi Parat skal støtte 
ett spesielt parti, eller bygge opp til en kommende valgkamp. 
Vi kommer ikke som en politisk konkurrent, men som en 
fagforening.

Den uavhengigheten gir oss anledning til å rose partier i enkelt-
saker, når vi mener de gjør noe bra. Tilsvarende, og kanskje enda 
viktigere, det kan aldri stilles spørsmål ved om vi er mildere 
mot, eller til og med lar være å kritisere, et partis politikk eller 
en regjerings vedtak, fordi vi har en tett relasjon til partiet, eller 
fordi det kan skade en kommende valgkamp.

Nå er det imidlertid slik at flere av Parats tillitsvalgte også har 
verv i ulike politiske partier lokalt og sentralt. Det er positivt 
at flere engasjerer seg i demokratiet. Det er med på å gjøre det 
norske samfunnet til det det er i dag. Samtidig er det ingen av 
Parats tillitsvalgte som har verv i et politisk parti på grunn av sin 
posisjon i Parat.

Det er heller ikke noe problem for Parat at vi har tillitsvalgte 
med mange ulike politiske meninger. Det er jo nettopp slik 

det også er ute i samfunnet, på hver arbeidsplass og rundt 
hvert lunsjbord. Det er dette som er med på å utvikle oss som 
organisasjon, og det gjenspeiler forholdene i arbeidslivet generelt.

Derfor er det helt naturlig for Parat å 
være tydelige på at et medlemskap i 
vår fagforening ikke er det samme 
som å sende penger gjennom oss til 
et parti du kanskje ikke stemmer på. 
Parat lever godt med at vi står fritt 
til å være enige, og uenige, med alle 
partiene fra sak til sak. Vi lever også 
godt med at vi ikke får sitte i 
styrende organer til partier, og 
at vi ikke får direkte medvirk-
ning til politikken partiene 
fører.

At noen fagforeninger velger 
å støtte partier økonomisk er 
selvsagt helt greit, så lenge 
det skjer åpent. Det står de 
fritt til å velge. Men man 
kan ikke både støtte partier 
økonomisk med medlemme-
nes penger, og samtidig kalle 
seg partipolitisk uavhengig. 

Vær likevel trygg på at velger du 
og dine kolleger Parat som fagfore-
ning, velger ikke vi parti for deg. 
Det er slik våre medlemmer vil ha 
det. 

God sommer.

Foto: Trygve Bergsland

Vegard Einan
Nestleder i Parat 

Twitter: @vegardeinan
Facebook: facebook.com/VegardNestlederParat/



Med Esso Mastercard får du 50 øre/l i rabatt på drivstoff. I tillegg får du 25 % 
rabatt på leiebil hos Europcar. Dessuten får du 20 % rabatt på bilvask hos oss  
og hver 6. vask gratis når du bruker rabattheftet!*
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Finn ut mer og søk på essomastercard.no/ys
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Prisene på Fastrenteinnskudd er nominelle renter gjeldende per 12.6.2017 og kan endres på kort varsel.  
Sjekk gjensidigebank.no for dagens priser og bestill fastrenteinnskudd i nettbanken. Dersom du ikke allerede  
er kunde, åpner du enkelt konto ved å bruke BankID.

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

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

Garantert 
knallgod 

sparerente

GjensidigeBank_ann_Parat_ma_v3 2017.   1 25.04.2017 


	_GoBack

