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Lørdag

24
mai

Søndag

25mai

Mandag

26
mai

Parat
04.06.2014

Enighet i Spekter, område 9

Mandag 2. juni ble YS-Spekter 

og Spekter enige i fase tre av årets 

forhandlinger for område 9.

04.06.2014

Enighet i kommuneoppgjøret 2014

Det ble i natt oppnådd enighet i 

lønnsoppgjøret for de kommunalt 

ansatte.

27.05.2014

Enighet i Spekter helse

Partene i de såkalte 

A2-forhandlingene for ansatte i 

helseforetakene kom til enighet 

tirsdag kveld.

27.05.2014

Forhandlingene i Spekter helse 

startet i dag

Lønnsforhandlingene for ansatte 

i helseforetakene, de såkalte 

A2-forhandlingene, startet i dag.

27.05.2014

Enighet i Oslo kommune

YS Kommune i Oslo ble tirsdag 

morgen kl 07:45 enige med 

Oslo kommune i meklingen i 

lønnsoppgjøret.

26.05.2014

YS Stat: Vi unngikk streik

- Vi har opprettholdt kjøpekraft 

for alle med det generelle tillegget. 

Dessuten har vi fått en solid 

avsetning til lokale forhandlinger. 

For YS Stat var det viktig å beholde 

dagens tariffsystem. Det klarte vi, 

sier leder i YS Stat Pål N Arnesen.

22.05.2014

Informasjon om gjennomføring av 

en evt. streik i kommunal sektor

Nå nærmer det seg meklingsfrist for 

tariffoppgjøret i kommunal sektor. 

Dersom partene ikke blir enige 

innen kl 24:00 den 25. mai, vil 

det være streik fra arbeidstids start 

mandag 26. mai.

22.05.2014

Innspurt for mekling i stat og 

kommune

Partene i lønnsoppgjøret for stat og 

kommune har meklet siden mandag 

12. mai. Meklingsfristen utløper 

ved midnatt den 25. mai og det 

er fare for streik fra arbeidstidens 

Kjøpekraft 

for våre 

       medlemmer 

og en rimelig del 

av verdiskapningen
Lærlinger og felles 
avtalestruktur

Pensjon

Styringsretten

3,3%

ivaretakelse av 
pensjonsopptjening 
ved jobbskifte

Vilt på Voss
Parat UNG har 
vært på samling

Ferietid
Praktiske tips 
fra ferieloven

s. 30s. 24

Tariff 2014
Tariffresultater fra 
vårens oppgjør

s. 16

Riksmeklerens frist går ut ved midnatt
Nils Terje Dalseide s. 8
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   M
ILJØMERKET 

241                                    393

Trykksak

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

Siden 1647 har Postverket, og etter hvert 
Posten Norge, fraktet ut brev til hver 
enkelt av oss. Nå skal vi, etter statens 
planer, kunne erstatte fysiske brev ved å 
ta i bruk digital postkasse. Det meste skal 
være på plass i løpet av året, og staten 
regner med å spare flere hundre millioner 
kroner i form av spart arbeid og porto.

I tillegg til digital post skal mye av det 
offentlige skjemaveldet digitaliseres. 
Kommunal- og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanners forsøk på å fylle ut 
NAVs barnetrygdskjema har fått stor 
oppmerksomhet i pressen og illustrerer 
godt hvor komplisert dagens skjemavelde 
kan være, og hvor mye tid og penger 
som kan spares ved å gjøre disse tingene 
enklere for folk flest.

Bransjeorganisasjonen IKT Norge har 
pekt på muligheten for at digitaliserings-
prosjektet kan ende i kaos, og at hver 
av oss kan ende opp med tre digitale 
postkasser hver: én for kommunal post, 
én for statlig post og én for helsepost.

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 
(Difi) som skal fornye og utvikle 
offentlig sektor, har et prosjekt for 
staten. Kommunesektorens organisasjon 
(KS) har utviklet sin egen løsning, 
kalt Svar-Ut, som brukes som digitalt 
kommunikasjonsverktøy for noen 
kommuner. Helseforetakene er et tredje 
offentlig organ som sammen med enkelte 
banker og forsikringsselskaper allerede 
har valgt Postens løsning for digital post, 
mens Skatteetaten benytter Altinn der vi 
i dag blant annet mottar selvangivelsen.

Fagdirektør og leder for Sikker Post-
programmet i Difi, Birgitte Egset, sier 
digital post vil være en realitet mot 
slutten av 2014 og at tjenesten vil være 
frivillig, sikker, enkel og gratis. Ifølge idg.

no er det ikke gitt at hele befolkningen 
umiddelbart velger bort papir og tar i 
bruk elektronisk post. 

Danmark innfører digital post fra 
1. november i år, og ifølge politiken.dk 
har 100 000 personer sagt nei til digital 
post og myndighetene regner med at 
20 prosent av befolkningen ikke vil ta 
i bruk elektroniske løsninger. 

Det gjenstår å se om flere parallelle 
løsninger vil gjøre alt enklere enn før, og 
hva hver enkelt av oss ønsker å forholde 
seg til. For noen er papir fortsatt trygt og 
godt, mens vi andre kan håpe på en felles 
standard og en digital løsning som gjør 
kontakten med det offentlige litt enklere. 

Digitalt kaos
  Det ikke gitt at hele 

befolkningen umiddelbart 
velger bort papir og tar i 
bruk elektronisk post.

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør
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Lærlingeplasser 
og fagbrev
Mangel på lærlingeplasser gjør at flere 
tusen ungdommer og en del voksne ikke 
får fullført sin utdanning. Nå er målet 
å øke antallet lærlingeplasser med 20 
prosent innen 2015.
Side 20

Ferietid
Ferie er for de fleste sol, sommer og tid 
sammen med familie og venner. Valg 
av tid for avvikling av ferie kan av og til 
skape noen problemer på arbeidsplassen 
og vet du hvilke regler som gjelder dersom 
du blir syk i ferien eller hvor mange 
feriedager du har rett til?
Side 24

Offentlig pensjon 
til diskusjon
Private arbeidstakere er vinnere, mens 
offentlig ansatte taper for hvert år som går.
Side 12

Parat forhandler mer enn 70 
tariffavtaler. En oversikt over 
samtlige finner du på nettsidene 
parat.com. Et lite utvalg som er 
ferdigforhandlet denne våren 
finner du på side 16.

Tariff
2014

Riksmekleren 
Dalseide bekjemper 
urettferdighet og legger seg 
ikke til å sove før han har 
gjort jobben. I hans verden 
er ingen knuter uløselige. 
Side 8
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Forbrukerrettigheter i Europa
Det er vanlig å bestille varer og tjenester 
på Internett fra utlandet. 13. juni 2014 
iverksettes det i EU nye felles regler som 
skal stimulere handel over landegrensene 
og styrke forbruker vernet. Forslaget 
til ny angrerettlov skal behandles i 
Stortinget.

Den nye angrerettloven skal sikre at 
forbrukeren får relevant og nødvendig 
informasjon før kjøpet, og angrefristen 
på 14 dager vil gjelde uansett hvilket 
EØS-land varen er kjøpt fra.
Kilde: Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet

SMÅSTOFF

Tørrfisk får EU-beskyttelse
Første norske søknad om beskyttet 
betegnelse er nå godkjent i EU. Å få 
status som beskyttet betegnelse betyr 
at produktnavnet Tørrfisk fra Lofoten er 
hjemlet i den offentlige merkeordningen. 
Beskyttet betegnelse er det sterkeste 
juridiske vernet en merkevare kan få.

Omtrent 1000 andre matprodukter i 
Europa har en slik beskyttelse godkjent 
av EU i dag. Andre kjente europeiske 
merkevarer som har fått en slik 
beskyttelse er blant annet Parma-skinke, 
Roquefort og Scottish Farmed Salmon.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet

Internasjonalisering 
fore bygger frafall 
i skolen
Tre av ti fullfører ikke norsk 
videregående opplæring, og frafall i 
videregående opplæring er et stort 
personlig og samfunnsmessig problem. 
I tillegg har arbeidslivet stadig mindre 
behov for slik ufaglært arbeidskraft.

Internasjonalt samarbeid og 
utenlandsopphold virker motiverende 
og skjerpende på elevene og bidrar til å 
forebygge frafall, er en gjengs erfaring 
fra en rekke norske skoler som har 
deltatt i europeisk skolesamarbeid. 
Senter for internasjonalisering av 
utdanning (SIU) og Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir) 
oppfordrer til økt norsk deltakelse i 
Erasmus+, EUs program for utdanning.
Kilde: Europortalen

Nattarbeid og kreft
Kreft er en av de mest vanlige og 
alvorlige sykdommene vi har i dag. På 
verdensbasis fikk om lag 14,1 millioner 
personer kreft og 8,2 millioner døde 
av kreft i 2012. Ifølge Kreftregisteret 
fikk omkring 30 000 nordmenn kreft 
i 2011. Hos kvinner er brystkreft mest 
utbredt, mens prostatakreft er den 
hyppigst forekommende kreftformen 
hos menn.

De siste årene har det blitt forsket mye 
på om arbeid om natten kan være en 
risikofaktor for utvikling av brystkreft. 
Dette kommer av at man har sett en økt 
brystkreftrisiko hos kvinner som i en 
lengre periode har utført nattarbeid.
Kilde: STAMI

Chopin og Norge
Frédéric Chopin beskrives som en av 
de mest fremragende komponistene i 
musikkhistorien. Han gav også piano-
timer til utvalgte barn, og historien viser 
at en av hans favorittelever var norske 
Thomas Tellefsen, født i Trondheim 
i 1823 og som nøt stor internasjonal 
anerkjennelse i løpet av sin levetid, men 
fort ble glemt etter sin død.

Dette skal nå 
markeres gjen-
nom et samar-
beid mellom 
The Fryderyk 
Chopin Institute 
i Polen og 
Ringve museum, 
Trondheim 
symfoniorkester, 
Norsk senter 
for folkemusikk 

og folkedans og Den polske forening 
i Fredrikstad. Thomas Stzanko og Leif 
Ove Andsnes er blant flere profilerte 
musikere som har konserter som del av 
prosjektet både i Norge og Polen.
Kilde: Europaportalen
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Regulering av grunnbeløp og pensjon
Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2014 
er fastsatt i statsråd, og grunnbeløpet øker fra 85 245 
kroner til 88 370 kroner fra 1. mai 2014. Dette er en 
økning på 3 125 kroner eller 3,67 prosent.

Alderspensjon under utbetaling og AFP blir hvert år 
regulert med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet, og pensjonen 
reduseres deretter med 0,75 prosent. Dette tilsvarer en økning i pensjonen på 
2,89 prosent. Etterbetaling for mai og juni vil i hovedsak foregå i løpet av juli måned. 
Kilde: NAV

Kjønnsforskjeller 
i sykefravær
Sammenlignet med menn har kvinner om 
lag 70 prosent økt risiko for både gene-
relt sykefravær og høyt sykefraværsnivå, 
noe som rapporteres både i Skandinavia 
og andre europeiske land. Samtidig har 
få studier undersøkt betydningene av 
arbeidsmiljøet for å forstå disse forskjel-
lene. En nylig publisert studie fra Statens 
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 
kjønnsforskjeller i opplevelsen av det 
psykososiale arbeidsmiljøet forklarer en 
betydelig del av den forhøyede risikoen 
for legemeldt sykefravær 
observert blant kvinner. 
Studien viser også at 
kjønnsforskjeller i syke-
fraværet kan skyldes 
forskjeller i ekspone-
ring for mekaniske 
arbeidsbelastninger 
på arbeidsplassen. 

Jobbmuligheter og utdanning
Å ta utdanning er den sikreste investeringen ungdom kan gjøre. 
Beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at etterspørselen 
etter arbeidskraft med utdanning vil øke i årene som kommer. 
Samtidig blir jobbtilbudene til de som ikke har fullført videregående 
skole, stadig færre. Selv om det er vanskelig å forutse hvilken betyd-
ning den teknologiske utviklingen vil få, er det noen faktorer som 
er mer forutsigbare. En aldrende befolkning vil føre til et stort behov for arbeidskraft 
innen helse- og omsorgssektoren om 10–15 år. Lærere er en annen yrkesgruppe som 
det vil være et økende behov for i framtiden. Også yrkesgrupper med realfagskompe-
tanse vil øke, ifølge framskrivinger fra SSB.
Kilde: NAV

Flere pensjonister
Ved utgangen av første kvartal 2014 var det 
810 000 alderspensjonister. Det er drøyt 
40 000 flere enn for ett år siden. Omtrent 
74 000 av alderspensjonistene er i alders-
gruppen 62–66 år, og utgjør en fjerdedel 
av befolkningen i denne aldersgruppen. 
64 prosent av alderspensjonistene i alderen 
62–66 år kombinerte alderspensjonen med 
arbeid i desember 2013. Flertallet av disse 
mottok full pensjon og var samtidig i fullt 
arbeid. Det er 14 000 flere i arbeid i denne 
aldersgruppen i dag, sammenlignet med 
året før pensjonsreformen ble innført. 
Kilde: NAV

Mange 
arbeidsledige får 
ikke dagpenger
Bare halvparten av de som har 
meldt seg arbeidsledige hos NAV 
mottar dagpenger. Grunnen er at 
mange ikke har tjent nok før de ble 
arbeidsledige. Ungdom, kvinner og 
innvandrere er svakest stilt, viser en 
ny analyse. I 2012 var det kun fire 
prosent av arbeidsledige innvandrere 
fra EØS-området som mottok 
sosialhjelp. Det tilsvarende tallet 
for ledige nordmenn var ni prosent. 
Blant arbeidsledige innvandrerne 
fra land utenfor EØS, fikk 13 
prosent sosialhjelp. Én av fire 
arbeidssøkere får ingen økonomisk 
stønad fra NAV. Dette innebærer at 
omtrent 23 000 personer verken får 
dagpenger, sosialhjelp, tiltakspenger 
eller annen økonomisk stønad. 

Personskader 
i Norge
Om lag 540 000 
personer skades 
og rundt 2500 
personer dør som 
følge av skader 
i Norge hvert år. 
Dette kommer frem 
i en ny rapport fra 
Folkehelseinstituttet 
som for første gang viser 
en samlet oversikt over 
personskader i Norge. 
Personskader skyldes i 
hovedsak ulykker, men også voldsskader 
og selvpåførte skader inngår i oversikten. 
Ulykker er den viktigste årsaken til 
dødsfall for personer under 45 år. 
Transportulykker rammer spesielt 
ungdom og unge voksne, mens 
fallulykker er mest vanlig blant eldre.
Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde  

deg oppdatert

Dag Jørgen Hveem, Jon 
Mjølhus, Hilde Nordstoga og 
Alexandra Plahte 
Personlig økonomi 
Boken kan brukes som et 
oppslagsverk og gir svar på 
skattesatser, pensjonsregler 
og relevante lover og dom-
mer. Boken gir også råd om 
sparing og investeringer, 
lån, bolig økonomi, familie-
økonomi, skatt, planlegging av personlig øko-
nomi, arv og arveavgift, i tillegg til forsikring 
og pensjon.
Cappelen Damm

Thomas Moen 
123 blogg
Boken forteller deg hva en 
blogg er, hvordan du lager 
din egen blogg og hvordan 
du får bloggen din til å 
engasjere mange lesere. 
Boken skal være like aktuell for privat personer 
som for bedrifter. Boken forsøker også å gi 
kunnskap om de uskrevne reglene og uttrykks-
formene i bloggverdenen, og viser hvordan 
noen har kommersialisert bloggene sine. 
Cappelen Damm

Kjell Terje Ringdal
Vel talt!
En av flere bøker som forsøker 
å gi råd og hjelp til lykkelige 
jubilanter, nervøse brudgom-
mer, politikere, næringslivs-
folk, sørgende og alle som skal 
stå opp og holde en tale. Ved 
hjelp av modeller og teknikker 
skal du kunne skrive og frem-
føre taler som vil vekke publikums begeistring 
og sikre deg applaus, latter, tårer og glede. 
Aschehoug

SMÅSTOFF

Atlas over CO
2
-lagring

Olje- og energidepartementet gir ut sepa-
rate atlaser for Norskehavet, Barentshavet 
og den norske delen av Nordsjøen. De 
viser at det er mulig å lagre mer enn 80 
milliarder tonn karbondioksid på sokke-
len. Mengden tilsvarer dagens norske CO2-utslipp i 1000 år.

I dag blir CO2 skilt ut fra gassen på feltene Sleipner Vest, Snøhvit 
og Gudrun og lagret i vannfylte geologiske formasjoner, noe som 
også kan bli gjort på flere framtidige feltutbygginger. Olje- og 
energidepartementet har også utarbeidet utkast til forskrift om 
transport og lagring av CO2. Kilde: Oljedirektoratet

Aldersgrense 80 år
Regjeringen foreslår å heve 
aldersgrensen for bortfall av 
autorisasjon for helsepersonell 
fra 75 til 80 år. Samtidig vide-
reføres dagens ordning med 
adgang for helsepersonell over 
80 år å søke om lisens dersom 
de fortsatt ønsker å drive pasi-
entrettet virksomhet. Det fore-
slås en overgangsordning for helsepersonell som er mellom 75 og 80 år 
når ny aldersgrense innføres. Høringsfrist er satt til 1. oktober 2014.
Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Gjødsling av skog
I Norge dekker skogen 38 prosent av landarealet og tar årlig opp en 
karbonmengde (CO2) som tilsvarer over 60 prosent av Norges samlede 
utslipp fra andre sektorer. Tilgangen på nitrogen er den enkeltfaktoren 
som i størst grad påvirker trærnes vekst i norske skoger. Gjødsling med 
nitrogen gjør at trær vokser raskere både i lengde og diameter.

Hvis man gjødsler 50 000–100 000 dekar skog i året i ti år, vil man 
etter ti år ha et årlig meropptak på 140 000–270 000 tonn CO2. 
Dette tilsvarer utslippet fra 90 000 til 170 000 personbiler per år. Den 
samlede kostnaden for tiltaket er beregnet til å bli 15–30 millioner 
kroner i året, avhengig av omfanget. 
Kilde: Miljødirektoratet

1

Norway

norwegian continental shelf

co2storage atLas 
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Kranglete fagforeninger
«Det er jo bare bråk med fagforeninger …» Slike kommentarer 
og liknende karakteristikker er det ikke få av i kommentarfeltene 
til nettavisene når de skriver om fare for konflikt. «Nå er det 
streik igjen», eller andre nyheter der arbeidstakernes fagforening 
og arbeidsgiver ikke er enige i fordelingen av virksomhetens 
verdiskapning. Debatten med kritikk mot fagforeningene er ofte 
ensidig.

Overskriftene etterlater for mange et inntrykk av at det er 
fagforeningene som inviterer til konflikt. Under konflikt i et 
konkurrerende flyselskap sa en kjent gründer i norsk luftfart i et 
debattprogram på NRK i 2006, at «det behøves to for å danse 
tango». I dette ligger at også arbeidsgiver har et ansvar for å 
unngå konflikt.

I Norge er det hvert annet år hovedoppgjør, slik som i år. Det 
betyr at de aller fleste av arbeidslivets tariffavtaler sies opp og 
skal reforhandles, noe som innebærer at partene lovlig kan velge 
å benytte arbeidskonflikt dersom man ikke kommer til enighet. 
Begge parter har fredsplikt så lenge tariffavtalen løper, men i det 
øyeblikk tariffavtalen er sagt opp og utløpt, kan man ty til lovlig 
arbeidskamp. Streik for de ansatte, eller lockout for arbeidsgiver, 
er verktøy man har til rådighet. 

Parat som arbeidstakerorganisasjon vet at arbeidslivet er i kon-
stant endring, og at endrede rammebetingelser noen ganger 
krever endrede kollektivavtaler. Slike behov oppstår ikke bare de 
årene det er forhandlinger, og det hender det skjer helt uventet 
og rett etter at en avtale er signert.

Flere av våre tillitsvalgte, spesielt innenfor deler av privat sektor, 
har eksempler på at man har gått med på å gjenåpne forhand-
linger om tariffavtalene. Ofte med lønnsnedgang, økt arbeidstid 
og redusert pensjon som konsekvens for medlemmene og den 
tillitsvalgtes kolleger. Slik må det være. Skal vi opptre og oppfat-
tes som en seriøs aktør og avtalepart, holder det ikke å bare kreve 
deler overskuddet, vi må også være villig til å se på hvordan man 
kan være konstruktive når virksomheten har akutte behov og 
rammebetingelser er endret. Dette er noe av dynamikken i det 

norske arbeidslivet som er mulig fordi vi har høy organisasjons-
grad og et veletablert samarbeid mellom partene. 

På tross av overskrifter som nevnt tidligere, og stor oppmerk-
somhet rundt årets forhandlinger, er norsk arbeidsliv preget av 
høy grad av samarbeid mellom partene. Parat har som vedtatt 
politikk at vi skal være en konstruktiv og seriøs avtalepart. Det 
fordrer imidlertid at vi møtes med respekt, at avtaler overholdes 
og at våre tillitsvalgte har tillit til sin ledelse.

I de tilfellene dette ikke er situasjonen, er vi heller ikke redde 
for å benytte de verktøy vi har til rådighet. Parat har både kom-
petanse, erfaring og ressurser til å møte de fleste utfordringer og 
motstandere som er tenkelige i dagens arbeids-
liv. Det lærer vi av, og det gjør oss enda bedre 
rustet til å ivareta dine interesser som med-
lem i fremtiden. Vi ser at nye grupper søker 
til Parat nettopp på grunn av kompetansen 
og erfaringen vi har. 

De aller største forhandlingsområdene 
er vi nå ferdige med, der offentlig 
sektor har vært et av de største og 
foreløpig siste. Samtidig gjenstår det 
for Parat en rekke avtaler som ennå 
ikke er ferdigforhandlet. De gjenstå-
ende forhandlingene har potensial 
til både å skape oppmerksomhet og 
ende med konflikt. La oss derfor 
håpe partene som skal forhandle har 
et godt forhold fra tidligere, og ikke 
møtes med mistillit til hverandre. 
Det vet vi ikke fungerer.

Ha en riktig 
god sommer!

  Streik for de ansatte, eller lockout for 
arbeidsgiver, er verktøy man har til rådighet.

  Parat har som vedtatt politikk at vi skal 
være en konstruktiv og seriøs avtalepart.

Vegard Einan
Nestleder i Parat
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Riksmekleren
Nils Terje Dalseide valgte sin vei i ung alder, fordi han ville være med på 

å bekjempe urettferdighet, og legger seg ikke til å sove før han har gjort 

jobben sin. I hans verden er ingen knuter uløselige.

Tekst: Linda Lund Nilsson. Foto: Trygve Bergsland

PORTRETT

Dagens første kaffe. Dalseide bor på Elverum, og bor for det meste på hotell når han er i Oslo for å mekle flere dager i strekk. – Det er helt nødvendig å følge 
med i avisene i denne jobben, og også privat er jeg «avisoman».

Lørdag

24
mai

Søndag

25mai

Mandag

26
mai
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Ettermiddag, fredag 23. mai. Like 
sikkert som at ustabile værmasser siger 
inn over Oslo denne forsommerdagen, 
er at trykket i lokalene hos Riksmekleren 
er økende. For i Grensen 3 er kjempene 
samlet rundt statsoppgjøret, Unio stat, 
YS stat, Akademikerne Stat og LO – mot 

staten. Fristen går ut ved midnatt 
søndag.

Vi risikerer en sjelden statlig 
storstreik. De fleste har fått 
med seg at det kan forsinke 
skatteoppgjøret. Noen 
også at innsatte kanskje må 
flyttes til andre fengsler. 
Men vet folk flest egentlig 

noe særlig om hva som 
foregår i Grensen 3? Vet de 

hvem riksmekleren er?

Vi spør. En advokat, en lærer, en lege, 
en veterinær og en håndfull journalister, 
hvorav en er på landslaget i quiz.
Én beskriver en dresskledt person som 
dukker opp i mediene over påske og 
forsvinner igjen før sommerferien. Alle 
ser for seg en dresskledt, litt streng 
og myndig person. Én undres om det 
faktisk kan være en kvinne, men om det 
er en mann, er han i femtiårene, nokså 
høy, har grå dress, men farge på slipset. 
Noen mimrer om «alltid solbrune Reidar 
Webster». Ingen kommer på navnet. 

En kan få følelsen av at riksmekleren er litt 
hemmelig for folk. Er det noe du kan kjenne 
deg igjen i?
– Jeg opplever at det er stor forskjell 

på hvilke oppfatninger som finnes om 
riksmekleren. Det er ganske mange 
samfunnsinteresserte mennesker der ute, 
og de kjenner godt til arbeidet mitt. Og 
de har ofte spennende spørsmål til meg, 
som får meg til å reflektere over hvordan 
det tar seg ut sett utenfra. Det er veldig 
mange som ønsker meg lykke til med 
meklingene, og det er særdeles hyggelig, 
sier riksmekler Nils Terje Dalseide, 62 år 
og bosatt på Elverum.

Han er en travel mann. Det er hoved-
oppgjørsår med forbundstvistoppgjør, og 
meklingen har dominert både hverdager 
og helger siden midten av mars. 

Ønsker vi intervju i mai, må det skje på 
e-post. Og han stiller som forutsetning 
at alle spørsmål og svar skal gjengis i sin 
helhet – derom må det forhandles.

Allerede på ungdomsskolen forsto Nils Terje 
Dalseide at han ønsket å bli jurist – etter å 
ha sett Spencer Tracy som advokat Henry 
Drummond i filmen Inherit the wind. 
– Jeg tenkte at det ville være spennende 
å bidra til å bekjempe urettferdighet. At 
jeg ville lære meg språk og bli flink til å 
kommunisere med andre. Betydningen av 
å kunne ordlegge seg skriftlig og muntlig 
ble tydelig for meg da.

Dalseide kommer opprinnelig fra Ål i 
Hallingdal, men har bodd på Elverum 
siden 1986. Og visst ble han jurist. Han 
begynte karrieren som dommerfullmektig 
i Fosen tingrett i 1980. Han har 
arbeidet som førsteamanuensis og 

forvaltnings jurist, har ledet granskninger 
og lovutvalg og har skrevet utkast til nye 
lover. Han har produsert fagartikler, reist 
rundt og holdt foredrag og vært sensor 
ved de juridiske fakultetene i Bergen og 
Tromsø i flere år. I 1992, da han var 39 
år gammel, ble han sorenskriver i Sør-
Østerdal tingrett. I 2004 begynte han hos 
Riksmekleren. Der har han totalt meklet 
rundt 70 sentrale meklingssaker, og like 
mange kretsmeklingssaker.

21. juni 2013 ble han utnevnt til riks-
mekler hos Kongen i statsråd.
– Dette er ikke en jobb man søker på. Når 
regjeringen ville ha meg til denne jobben, 
tenker jeg at dette er noe jeg kan bidra 
med til beste for samfunnet. Det er viktig 
å prøve å bidra og kanskje å kunne gjøre 
en forskjell, sa Dalseide til Østlendingen.

Nils Terje Dalseide, the National 
Mediatior of Norway. Hvem er denne 
mannen i riksmeklerens dress?

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte 
av i stillingen som riksmekler?
– Jeg tror at jeg kan være ganske dedikert, 
fokusert og utholdende på en god dag. 
Og så liker jeg å omgås mennesker 
og å kommunisere med dem. Det er 
nødvendig når man skal tilbringe timer, 
dager og endog netter sammen.

Er du kjent for dine diplomatiske evner privat?
– Jeg vet ikke. Forsøker å løse alt som er 
mulig å få til ved minnelige løsninger, 
men har også ting jeg står for som jeg 
ikke fraviker.

  There is no such thing as a conflict that cannot be solved. Conflicts 
are created by humans, sustained by humans, and can therefore be solved 
and ended by humans – if there is a will to do so.

(Riksmekleren refererer tidligere senator George Mitchell.) 



Hva ler du av?
– Jeg ler ofte og mye. Ikke så rent sjelden 
av meg selv. Og ser humoristiske sider ved 
veldig mange ting. Når jeg treffer like-
sinnede, blir det ekstra morsomt. Mange 
tenker at jeg alltid er en konstant alvorlig 
mann siden jeg har en slik stilling, men det 
vil alle som kjenner meg kunne avkrefte.

Hvor viktig er det å kunne lese andre 
mennesker, er det mye spill?
– Det viktigste er å kunne lytte – og å 
analysere det man hører og løpende vur-
dere hvordan det kan benyttes i arbeidet 
med å finne minnelige løsninger. All 
forhandling har elementer av spill i seg. 
Vi opptrer alle ulikt i rollen som selger 
og kjøper, og vi forhandler alle daglig 
om små og store ting, for eksempel med 
barna våre. Taktikk og strategi er en 
sentral del av dynamikken i meklingen, 
og er både naturlig og nødvendig. Men 
med en omfattende konflikt som utfall 
dersom vi mislykkes, er det ingen lek for 
noen av de involverte. De fleste opplever 
alvoret sterkere når natten siger på.

Søndag 25. mai, kl. 23.05. Store deler 
av Norge holder pusten. I fire døgn har 
partene sittet ved samme bord, det er 
under en time til meklingsfristen går ut. 
Det er en blek riksmekler som møter 
pressen. Han har mimikken til en trøtt 
mann. Han har fortsatt dress og blåstripet 
slips. Og han har fortsatt håp.
– Jeg opplever at begge parter har for-
handlingsvilje, sier han. Men mye arbeid 
gjenstår før det kan legges frem en skisse.

Mediene informerer bredt om de fleste 
streikeeventualiteter. Om hva som kan 
møte oss mandag morgen hvis 11 000 
statsansatte tas ut i streik: landsomfat-
tende toglammelse, gifteklare kan bli 
nødt til å vente med vielsen, tollere vil 
få ufrivillig fri og kriminelle innsatte må 
muligens flyttes til andre fengsler.
Folket går til sengs i uvisshet, og den 
trøtte mannen til en lang våkenatt.

Én av Riksmeklerens oppgaver er å «bygge 
en bro» mellom parter som har kjørt seg fast. 
Hvordan går du frem?

PORTRETT
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En god latter. Riksmekler Nils Terje Dalseide liker å le, og gjerne av seg selv, og tar gjerne humoren 
med seg inn i forhandlingsrommet.

– Det er mange måter å mekle på, som alle 
kan være like gode. Den enkelte mekler må 
finne sin form. Det gjelder uansett å bygge 
opp meklingsresultatet systematisk. I fast-
låste situasjoner kan det av og til hjelpe å se 
på hva vi tross alt har fått til, eller hva som 
er situasjonen dersom vi intet får til. Noen 
ganger kan litt humor og nye vinklinger 
bringe oss videre. Det er veldig mange hyg-
gelige, konstruktive og dyktige mennesker 
i partenes delegasjoner. Deres kunnskaper 
og oppfinnsomhet er min største ressurs 
i meklingen. Med sterkt fokus på hva vi 
kan få til, i stedet for hva som er umulig, 
kan vi sammen få frem nye muligheter 
for løsning.

Dalseide mener det ikke nødvendigvis er 
negativt med høyere temperatur.

– Med riktig håndtering skapes nye 
erkjennelser og dermed nye muligheter; 
det gjelder å ha forståelse for og tålmo-
dighet med ulike former for partsatferd i 
krevende situasjoner. Litt latter, pauser og 
å gjøre endringer i arbeidsmåte og opp-
gavefordeling, kan løse opp stemningen 
dersom den har låst seg fast. Men begge 
parter må ha stor vilje til løsning og kon-
struktiv kommunikasjon, selv om man er 
svært uenige om enkeltspørsmål. De fleste 
har respekt for hverandres oppgaver. Og 
de fleste er uenige på en sivilisert måte.

Har du noen «morsomme» historier om 
noen som har mistet besinnelsen under 
forhandlinger langt på natt?
– Ja, mange, men de er heldigvis 
underlagt taushetsplikt.
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Hva gjør deg frustrert?
– Jeg blir ikke frustrert. Det hjelper for 
øvrig ikke. Det er mer tale om å møte 
mange forskjellige og relativt vedvarende 
utfordringer ved å jobbe systematisk videre 
med hver enkelt av dem til de er løst, 
eventuelt til det er åpenbart at de ikke kan 
løses på tross av omfattende innsats.

Hvordan forbereder du deg til arbeidsdager 
du vet blir tyngre enn den jevne?
– Det er viktig å lese seg opp på kravene 
og å analysere dem og den samlede 
situasjonen, og ta seg tid til å se på hvilke 
strategier som kan være egnet for å 
finne en løsning. Her kan også partenes 
meklingshistorikk ha betydning. Men 
meklingsprosessen er omskiftelig, så man 
må ha evne til rask omstilling. Mye kan 
bli annerledes enn man trodde, og når 
man nærmer seg problemenes kjerne, 
oppstår det ofte nye utfordringer.

Meklerens standhaftighet er en viktig motor:
– Jeg tenker ofte på noe en mekler 
jeg beundrer, tidligere senator George 
Mitchell, sier: «There is no such thing as 
a conflict that cannot be solved. Conflicts 
are created by humans, sustained by 
humans, and can therefore be solved and 

ended by humans – if there is a will to do 
so». Han sier videre at «...mediation takes 
an extraordinary amount of patience and 
perseverance». Han har helt rett i alt dette.

Mandag morgen, 26. mai. Statsansatte 
bes møte på jobb som normalt, åtte timer 
på overtid mekles det fortsatt. Men i 
dag skinner sola i hovedstaden, trykket i 
Grensen 3 skal snart utliknes, togene skal 
fortsette å gå og hverdagen fortsette: Åtte 
timer og tjue minutter over fristen legger 
riksmekleren et forslag på bordet, og 
meklingen avsluttes.

Gratulerer med meklingsresultatet, hvordan 
føles det? 
– Jeg er tilfreds med at det hele er over, 
og glad for at vi lyktes med å komme 
frem til et resultat som alle parter 
anbefalte eller aksepterte. Den endelige 
avklaringen inntreffer imidlertid først når 
voteringsresultatet foreligger. Man er trøtt 
et par dager etterpå, men det kommer seg. 
Og som mekler må man huske på at det 
gjerne kan være enda mer krevende å være 
delegasjonsleder enn mekler. 

Så hva nå, hjem til senga eller ut i skogen?
Det vil han ikke svare på. Når det kommer 

Karrierepunkter:
•  Dommerfullmektig i Fosen tingrett 

fra 1980

•  Sorenskriver i Sør-Østerdal tingrett fra 
1992 (og fortsatt, hvis jeg har forstått 
riktig)

•  Mekler hos Riksmekleren fra 2004, 
og fra 2012 fast stedfortreder for 
 riksmekleren

•  21. juni 2013 ble han utnevnt til 
riksmekler hos Kongen i statsråd

•  Har meklet rundt 70 sentrale 
meklingssaker, og like mange 
kretsmeklings saker. 

•  Som dommer gjennom 24 år har han 
dessuten hatt opp mot 260 meklede 
 rettsforlik i domstolsystemet.

Dalseide om Riksmeklerens samfunnsoppdrag:
– Vi feirer 100-årsjubileum i 2015/2016 og institusjonens raison d’être (’eksistensberettigelse’, journ.anm.) er det samme i dag som da arbeidstvistloven ble 
vedtatt for snart 100 år siden. Kort og enkelt sagt går samfunnsoppdraget ut på å bidra til å sikre arbeidsfreden ved å løse så mange tarifftvister som mulig. 
Til det trenger vi partenes hjelp. Som meklere kan vi lite gjøre dersom noen ser seg mer tjent med en konflikt enn en meklet løsning.

Hvor viktig er institusjonen for trepartssamarbeidet?
– Det er avgjørende for samfunnet å ha velfungerende institusjoner for å løse alle typer tvister, herunder interessetvister i tarifforhold. Riksmeklings-
institusjonen er en bærebjelke i det samlede lønnssystemet for å finne bærekraftige løsninger over tid. Samfunnet trenger en forsvarlig lønns dannelse og 
stabil produksjon av tjenester over tid. Streikeretten, tvungen lønnsnemnd, partenes ansvarsfølelse for egne medlemmer og medlems bedrifter, og meklings-
institusjonens arbeid for minnelige løsninger, utgjør alle viktige pilarer i norsk arbeidsliv. Jeg tror at kompromissets verdi noen ganger er undervurdert, og at 
det over tid skaper mer verdier for partene enn konflikter. For samfunnet sett under ett er det generelt lite å tjene på omfattende arbeidskonflikter.

til den private sfære, forvandles en ordrik 
og informativ riksmekler til en ordknapp 
mann. Men litt kan han avsløre:

Når slapper du best av?
– Når jeg er ute i naturen og anstrenger 
meg fysisk. Det er altfor sjelden. Mekling 
og nattarbeid er jo ikke akkurat å anse 
som en form for fysisk kroppsbygging.
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Gullkantet offentlig tjeneste pensjon
– fakta eller myte?
Det norske pensjonssystemet er lagt helt om, og endringene skjedde over natten. 

Pensjonssystemet som gjaldt nyttårsaften 2010 var ikke det samme vi våknet opp til 1. januar 

2011. Private arbeidstakere er vinnere, mens offentlig ansatte taper for hvert år som går.

Av: Andreas Moen, advokat og pensjonsekspert i Parat

Plutselig var det i 2011 mulig å «ta ut» 
folketrygden gjennom NAV, bare man 
hadde fylt 62 år. Det spilte ikke lenger 
noen rolle om man samtidig var i jobb. 
Dessuten var AFP (avtalefestet pensjon) 

og tjenestepensjon 
ikke lenger noe 

man «gikk 
av med», 
men også 
noe man 
kunne velge 
å ta ut selv 
om man 
jobbet.

Sparte penger for samfunnet
Dette var jo flott, tenkte mange. Men 
omleggingen førte også med seg noen 
ulemper som skulle spare samfunnet 
for fremtidige pensjonskostnader. 
For det første ble det innført en 
levealdersjustering. Før 2011 spilte det 
ingen rolle for pensjonens størrelse at 
levealderen i befolkningen steg år for år. 
Men plutselig var det innført en slags 
«pensjonsstraff» for å leve lenger.

Levealdersjusteringen fungerer 
enkelt forklart slik at om et yngre 
årskull lever fire år lenger som 
pensjonister enn et tidligere årskull, må 
«pensjonsbeholdningen» fordeles over fire 
ekstra år, noe som fører til lavere årlige 
pensjoner. Det andre sparetiltaket var en 
dårligere regulering av pensjoner under 
utbetaling.

Regjeringen vs. fagforeningene
Pensjonsreformen ble banket igjennom 
på Stortinget av et bredt flertall. 
På ett område var det imidlertid 
ikke bare opp til politikerne å 
bestemme. Offentlig ansatte i stat og 
kommuner hadde en beskyttelse av 

sin offentlige tjenestepensjonsordning 
i tariffavtalene. Dermed var det også 
opp til arbeidstakerne selv, gjennom 
fagforeningene, om den offentlige 
modellen skulle legges om i tråd med ny 
folketrygd og ny AFP. 

Da partene i offentlig sektor i 2009 
forhandlet om en omlegging til 
pensjonsreformens prinsipper, la 
regjeringen fram et forslag til en 
«påslagsmodell» som innebar at man ikke 
lenger skulle ha pensjonen beregnet ut 
ifra en sluttlønn, slik prinsippet er i en 
«ytelsesmodell», og dermed heller ikke 
videreføre en modell der folketrygden 
og den offentlige tjenestepensjonen (fra 
arbeidsgiver) sammen skulle garantere for 
66 prosent av sluttlønn i pensjon, noe vi 
kaller «bruttogarantien».

I forslaget måtte arbeidstakerne 
si fra seg en fordel som ligger i en 
«samordning» mellom folketrygd og 
offentlig tjenestepensjon. Samordningen 
er slik utformet at bruttopensjonen i 
gjennomsnitt ligger på godt over 70 
prosent av sluttlønn. Som en erstatning 
tilbød regjeringen den gang at en viss 

PENSJON
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Gullkantet offentlig tjeneste pensjon
– fakta eller myte?

prosent av lønna hvert år skulle telle med 
i en pensjonspott, noe som betegnes som 
«påslagsmodellen».

Regjeringen klarte ikke å lokke 
fagforeningene over på «påslagsmodellen» 
i forhandlingene i 2009. Det ble sagt at 
regjeringens tilbud ikke var godt nok 
til at man kunne si fra seg den svært 
gode pensjonsordningen i offentlig 
sektor. Dermed endte fagforeningene 
med å få beholde den ytelsesbaserte 
«bruttomodellen», men aksepterte 
pensjonsreformens sparetiltak, slik som 
levealdersjustering og dårligere regulering 
av løpende pensjon. Resultatet var at man 
i realiteten ikke videreførte den gamle 
pensjonsmodellen i offentlig sektor, 
men en tilpasset versjon av denne – med 
ulempene og uten flere av fordelene som 
lå i pensjonsreformen.

Blant fagforeningene har det siden den 
gang vært delte meninger om hva som 
ville vært best for arbeidstakerne. Den 
første fagforeningen som offentlig har gått 
ut og ønsket en ny omlegging i offentlig 
sektor, er Parat. 

Under er det satt opp noen punkter 
med hva som er problemet med dagens 
offentlige tjenestepensjon for offentlig 
ansatte.

Kan man ikke bare tilpasse 
bruttomodellen?
Svar:
•	 	Det	er	ulogisk	å	videreføre	et	brutto

system som opphever effektene av ny 
folketrygd. Ny folketrygd innebærer 
at man kan justere pensjonsnivået 
gjennom utsatt uttak av folketrygd og 
fortsatt arbeid.

•	 	Bruttomodellen	er	en	komplisert	
modell og det vil være vanskelig å 
tilpasse den til ny folketrygd på en 
måte som ivaretar arbeidslinja og 
dagens samordningsfordeler.

•	 	Hovedproblemet	for	de	offentlig	
ansatte er ikke bruttomodellen i seg 
selv, men hvordan denne er utformet. 
Dagens bruttomodell er tilpasset ny 
folketrygd på en måte som gjør at 
verdiene i offentlig tjenestepensjon 
synker år for år. Eksempelvis burde 
folketrygden etter en viss alder vært 
samordningsfri, slik at det faktisk 
lønner seg å stå lenger i jobb.

•	 	Det	viktigste	er	ikke	om	man	har	
en påslags- eller bruttomodell 
for alderspensjon. Det viktigste 
for de offentlig ansatte er en god 
alderspensjon. Den politiske viljen 
til dette ligger i å legge om til en 
påslagsordning.

Er dagens bruttomodell dårlig for de 
offentlig ansatte?
Svar:
Nei, alderspensjonen i offentlig tjeneste-
pensjon er, og har vært, viktig for de 
offentlig ansatte. Bruttomodellen har vært 
viktig i folketrygdens oppbyggingsfase. 
Den har også gitt god opptjening til de 
med korte karrierer, og ikke minst til 
de med høy lønn. Det er likevel flere 
svakheter med dagens modell.
•	 	Offentlig	tjenestepensjon	er	ikke	

tilpasset arbeidslinja. Når de eldste 
arbeids takerne jobber lenger, 
medfører bruttoprinsippet at økt 
folketrygd trekkes fra i form av mindre 
tjenestepensjon.

•	 	I	offentlig	tjenestepensjon	belønnes	
man ikke for å jobbe lenger enn 30 år, 
og bruttomodellen er best egnet for 
de med korte karrierer. Samtidig 
har offentlig ansatte, særlig kvinner, 
stadig lenger yrkeskarrierer. Dermed 
blir det stadig flere som får mer 
fra folketrygden. Men på grunn av 
bruttosystemet kommer samtidig en 
mindre andel av alderspensjonen fra 
offentlig tjenestepensjon.

•	 	Dagens	offentlige	tjenestepensjon	
hindrer mobilitet i norsk arbeidsliv, 
ved at man taper pensjon på å gå fra en 
jobb i offentlig sektor til privat sektor, 
og motsatt. 

•	 	Dersom	man	går	fra	offentlig	til	privat	
sektor, øker tjenestetiden fra 30 til 
40 år.

  Blant fagforeningene 
er det delte meninger om 
hva som er vært best for 
arbeidstakerne.
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•	 	Forskjellig	AFP	i	offentlig	og	privat	
sektor er uheldig. Dagens regler gjør 
at man mister AFP (både offentlig og 
privat) ved bytte mellom sektorene 
etter en viss alder.

•	 	Verdien	av	offentlig	tjenestepensjon	
synker raskt for hvert år som går. 
De virkelig store taperne ved en 
videreføring av bruttomodellen er 
dagens unge arbeidstakere.

Hvordan virker levealdersjustering inn 
på dagens offentlig tjenestepensjon?
Svar:
•	 	Offentlig	ansatte	rammes	hardere	av	

levealdersjusteringen enn ansatte i 
privat sektor.

•	 	Muligheten	til	å	jobbe	lenger,	
kombinert med fleksibilitet i når man 
vil ta ut folketrygd, AFP og privat 
tjenestepensjon, er gode i privat sektor. 
Slik er det ikke i offentlig sektor.

•	 	I	offentlig	sektor	er	muligheten	til	
å motvirke levealdersjusteringen 
begrenset til en periode etter 67 år. Alle 
som går ut av arbeidslivet før 67 (de 
aller fleste), mister denne muligheten. 
Alle disse får mindre tjenestepensjon 
på grunn av levealdersjustering. 
Dermed synker nivået på offentlig 
tjenestepensjon generelt, selv om de 
ansatte jobber lenger enn før i årene 
fram mot fylte 67 år.

Hvorfor vil Parat og Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund (YS) ha en ny offentlig 
tjenestepensjon så fort som mulig, og 
hvorfor kan vi ikke vente?
Svar:
•	 	For	det	første	må	man	i	en	brutto

modell lage regler for samordning 
mot ny folketrygd. Det er uholdbart 
at 1954-årgangen ikke vet hva de får i 
pensjon. Årgangen kan gå av med AFP 
fra 2016. Da vet de ikke hva de får i 
alderspensjon fra 67 år.

•	 	I	dagens	samordningsregler	(mot	
dagens folketrygd) er det samordnings-
fordeler som gjør at gjennomsnittlig 
pensjonsnivå (før levealdersjustering) er 
på om lag 72 prosent. Parat frykter at 
samordningsfordelene ikke vil bli fullt 
ut ivaretatt i en samordning mot ny 

PENSJON

folketrygd. Vi ønsker å sikre verdiene 
som ligger i dagens modell. Da må 
vi legge om til en ny modell før nye 
samordningsregler vedtas.

•	 	Verdien	av	offentlig	tjenestepensjon	
synker raskt hvert år på grunn av 
virkningen av levealdersjusteringen, 
noe de fleste offentlig ansatte 
ikke kan gjøre noe med. Vi 
får med andre ord en dårligere 
forhandlingsposisjon på pensjon 
for hvert år som går.

Gjør man ikke arbeidsgiverne i 
kommunal sektor en tjeneste ved 
å gå bort fra bruttomodellen?
Svar:
Det er riktig, i en påslagsmodell vil 
kostnadene være mer forutsigbare for 
arbeidsgiverne i kommunal sektor. 
Uforutsigbare kostnader har bidratt til 
økt privatisering i offentlig sektor, hvor 
de ansatte er tvunget over på dårlige 
ordninger. Med vårt krav vil nivået 
pensjonsinnskuddene skal beregnes ut 
ifra, være det samme høye nivået som 
i bruttomodellen.

Hva med verdien av å ha et sluttlønns
prinsipp, eller en såkalt ytelsesmodell?
Svar: 
Vårt krav er at pensjonsinnskuddene skal 
være beregnet ut ifra nivået eller verdiene 
i bruttomodellen. Sluttlønnsprinsippet 
er en del av disse verdiene. Men det er 
omfordelingseffekter, slik at personer med 
rask lønnsstigning og høy sluttlønn vil få 
mindre – og personer med jevn inntekt 
vil få mer.

Hva med offentlig AFP?
Svar:
Dagens AFP i offentlig sektor gir en 
god pensjon til de som slutter tidlig og 
dermed en god utbetaling fram til fylte 
67 år, noe som er et viktig gode for 
dagens offentlig ansatte. Samtidig bidrar 
ikke AFP-ordningen i offentlig sektor 
til at det lønner seg å jobbe etter 67 år, 
mens det er dokumentert at omleggingen 
av AFP i privat sektor helt momentant 
førte til at de ansatte sto lenger i jobb. 
Vi tror derfor også at AFP-ordningen i 
offentlig sektor må endres og tilnærme seg 
løsningen i privat sektor.

  Verdien av offentlig tjenestepensjon synker raskt hvert år 
på grunn av levealdersjusteringen.
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Norwegian-saken styrket fagforeningene
Å være organisert i en 

fagforening har vært viktig 

for norske arbeidstakere i en 

årrekke. Uten fagforeninger 

hadde arbeids takerne hatt 

langt færre goder og vilkår 

enn de har i dag. Vårens 

tariffkonflikt i Norwegian er 

et godt eksempel på det.

Av: Anders Bakkerud Larsen, 
leder Parat UNG

PARAT UNG

Medbestemmelse er et viktig element i 
norsk arbeidsliv. Arbeidstakere skal ha 
mulighet, gjennom å være organisert, til 
å påvirke beslutninger som berører egen 
arbeidsplass og arbeidsliv.

Enkelte bedrifter undergraver 
trepartssamarbeidet
De siste årene har man dessverre sett at 
flere og flere norske arbeidsgivere har 
begynt å tilnærme seg en mer «amerikansk» 
modell, der arbeidstakerne har liten, eller 
ingen, mulighet til å påvirke rettigheter og 
eget arbeidsliv. Vi i Norge har vært heldige 
og har kunnet prise oss lykkelige for at vi 
ikke har hatt det slik – frem til nå. 

Vi ser en utvikling der arbeidsgiver har 
begynt å bruke styringsretten sin mer og 
mer, uten at arbeidstakerorganisasjonene 
har mulighet til å påvirke beslutninger. Sist 
ut i denne rekken har vært Norwegian, 
som i hele vår har undergravd den norske 
arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet 
som har kjennetegnet norsk arbeidsliv i 
lang tid. Vi i Parat UNG har i år valgt å 
sette fokus på det å være ung og organisert 
gjennom vår flaggsak.

Det er tungt å kjempe kampen alene
Det har dessverre vært en tendens i flere 
år at unge arbeidstakere velger å tre inn 

i arbeidslivet uten å organisere seg, noe 
vi mener er veldig uheldig. Det å være 
organisert er en av de desidert viktigste og 
mest nyttige forsikringene du kan tegne 
i livet. Det er vanskelig, om ikke umulig, 
å kjempe kampen alene mot beslutninger 
som arbeidsgiver tar og som vil gå utover 
arbeidsforholdet på en negativ måte uten 
fagforeningstilknytning.

Nyansatte synes det er vanskelig å si ifra 
om forholdene på jobb. I dagens marked 
er det lett å bli utnyttet av arbeidsgiver 
med tanke på lønn, arbeidstid, ferie og 
arbeidsforhold.

Parat organiserer i dag omtrent 1300 
kabinansatte i Norwegian, 629 av 
disse er under 35 år og faller inn under 
Parat UNG-paraplyen. Bjørn Kjos og 
Norwegian forsøkte i vårens tariffoppgjør 
å undergrave fagforeningsmodellen ved 
å flytte alle ansatte ut av moderselskapet 
og inn i bemanningsbyråer, og samtidig 
redusere og fjerne flere av godene som 
arbeidstakerne har i dag. 

Hadde det ikke vært for at de 
kabinansatte i Norwegian var organisert 
under vårens forhandlinger, og i dette 
tilfellet i Parat, ville de mest sannsynlig ha 
måttet bukke under for arbeidsgivers krav.

Organisert arbeidsliv
Dersom vilkår og rettigheter hadde blitt 
svekket for de unge ansatte, kunne de 
fått problemer med få det huslånet de 
trenger. De aller fleste unge arbeidstakere 
er i etableringsfasen, og dersom man ikke 
hadde vært organisert, kunne man fort 
ha gått glipp av fordelene man har ved å 
være organisert, sist sett nettopp gjennom 
Norwegian-saken.

Stadig flere bedrifter omorganiserer, 
nedbemanner og driver på kanten av 
både arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. 
Dersom man skal ha mulighet til å stå 
imot den utviklingen man ser i dagens 
arbeidsliv, er det ekstremt viktig at man 
har medlemmer som sier ifra om uheldige 
prosesser. Som fagforening står man 
mye sterkere dersom man har mange 
medlemmer. Da blir man hørt og har 
større gjennomslagskraft.

Det er lett å gjenta det samme budskapet 
mange ganger, men det er ekstremt viktig 
å få frem poenget: Organiser deg! Unngå 
å få svekkede rettigheter i arbeidslivet ved 
å stå sammen med kollegene dine, og la 
fagforeningen ta kampen for deg. Det er 
spesielt viktig for unge arbeidstakere, og 
spesielt viktig i årene som kommer. Det 
funker – bare se på Norwegian!

Anders Bakkerud Larsen er helt sjef på Voss. 
Foto: Morten Seglem.
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TARIFF

Tariffoppgjøret 2014
Parat forhandler mer enn 70 tariffavtaler. En oversikt over samtlige finner du på nettsidene 

parat.com. Et lite utvalg av de tariffavtalene som er ferdigforhandlet denne våren, og der 

frontfagsoppgjøret i all hovedsak har satt standarden for samtlige, finner du under. 

Av: Trygve Bergsland
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Frontfagsmodellen bygger på ideen om at lønnsveksten i Norge 
må tilpasses hva konkurranseutsatt sektor over tid kan tåle. Dette 
betyr at lønnsveksten i Norge ikke må være svært mye større enn 
hos våre handelspartnere i et perspektiv på 5 til 20 år, fordi dette 
vil svekke konkurranseevnen til norsk industri.

Parats forhandlingsleder under frontfaget var Kjell Morten Aune, 
som mener de kom frem til et moderat, men godt oppgjør som 
har lagt rammene for mange av forhandlingene som har vært ført 
i senere oppgjør. 
– Utover den økonomiske rammen på 3,3 prosent ble partene 
blant annet enige om å utrede tjenestepensjonsordninger som 
gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjonen og 
ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte, sier Aune.

Kommunal sektor (KS)
Resultat er i tråd med resultatet fra frontfaget, og det er lagt 
inn sikringsbestemmelse som garanterer utvikling i tråd med 
frontfaget også neste år. Minstelønnen for fagarbeidere med 
minimum 10 års ansiennitet har fått en økning på 13 200 kroner, 
mens tilsvarende tall for høyskolegruppen er 14 400 kroner. 

•	 	Det	nye	lønnssystemet	sikrer	blant	annet	at	de	lokale	tilleggene	
gis varig karakter.

•	 	Behovet	for	fagarbeidere	og	fagarbeidere	med	relevant	
fagskoleutdanning skal vektlegges ved kartlegging av ansattes 
kompetanse og kommunenes kompetansebehov.

•	 	Betydningen	av	fagarbeiderstillinger	med	relevant	
fagskoleutdanning og høgskoleutdanning med 
ettårig videreutdanning skal vektlegges ved lokale 
kompetanseforhandlinger. 

Økonomi 2014
Det gis sentrale lønnstillegg til stillinger i gruppe l med virkning 
fra 1. mai 2014

0 år 4 år 8 år 10 år

Ufaglærte 8 500 8 500 8 500 8 500

Fagarbeidere 10 500 8 500 14 200 13 200

Stillinger i gruppe 1 uten minstelønn gis et sentralt lønnstillegg på 
2,15 prosent, men minimum 8500 kroner.
Fra 1. mai 2014 skal arbeidstakere med minimum 20 års 
lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn 364 000 kroner i 
100 prosent stilling.Det er avsatt 0,6 prosent av lønnsmassen til en 
lokal pott for forhandlinger 1. september 2014.

Staten 
Kjøpekraft er opprettholdt for alle med det generelle tillegget. 
Dessuten er det avsatt en stor andel til lokale forhandlinger. 

Oppgjøret har en økonomisk ramme på linje med frontfaget, 
på noe over 3,3 prosent. Dessuten ble partene enige om 
en reguleringsklausul som innebærer at dersom den reelle 
lønnsveksten innenfor frontfaget blir mer enn 3,3 prosent i løpet 
av 2014, så vil denne differansen bli tatt hensyn til i oppgjøret 
i 2015.

A-tabellen
Resultatet fra forhandlingene per lønnstrinn 

Lønnstrinn Beløp Lønnstrinn Beløp

19–23 6 500 kroner 42 7 800 kroner

24–25 6 600 kroner 43 7 900 kroner

26–27 6 700 kroner 44 8 000 kroner

28–29 6 800 kroner 45 8 100 kroner

30–31 6 900 kroner 46 8 200 kroner

32–33 7 000 kroner 47 8 300 kroner

34–35 7 100 kroner 48 8 400 kroner

36 7 200 kroner 49 8 500 kroner

37 7 300 kroner 50 8 600 kroner

38 7 400 kroner 51 8 700 kroner

39 7 500 kroner 52–53 8 800 kroner

40 7 600 kroner 54–101 1,98 prosent

41 7 700 kroner

Tillegg gis med virkning fra 1. mai 2014.
Det er avsatt 1,75 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger 
med virkning fra 1. august uten sentrale føringer.
 

Følgende lønnsrammer heves med ett 
lønnstrinn på øverste ansiennitetstrinn:

Lønnsramme 3

Lønnsramme 9

Lønnsramme 14

Lønnsramme 15

Lønnsramme 17

Lønnsramme 39

For medlemmer i stillingskode 1341 og kode 1545, og som er 
innplassert på høyeste lønnstrinn på sin ansiennitetsstige, vil få 
ett lønnstrinn. Det samme gjelder de som er direkte innplassert 
i alternativ 9–21. Justeringene gis virkning fra 1. juli.

Oslo kommune er ikke en del av KS, som dekker landets 
resterende kommuner, og oppgjøret her endte med et generelt 
tillegg på 1,9 prosent av årslønnen, men minimum 8000 
kroner. I tillegg er det fra 1. mai satt av 0,42 prosent til å justere 
enkeltstillinger, og med virkning fra 1. juli er det avsatt 0,6 prosent 
til lokale forhandlinger.
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ble enig om en ramme på 3,3 prosent i 
årets tariffoppgjør og minstelønnssatsene 
heves med fem prosent. Det er samtidig 
enighet om å forenkle tariffavtalens 
utforming gjennom et nedsatt utvalg. 
Minstelønnssatsene skal reguleres årlig 
med virkning fra 1. april og det generelle 
tillegget utgjør 0,75 kroner per time.

 Norwegian kabinforening
aksepterte et nulloppgjør, men fikk 
gjennomslag for krav om en felles struktur 
på tariffavtalene for Norge og Danmark. 
Prinsippet om norsk verneting, lovverk og 
forhandlingsordning er dermed beholdt. 
Ingen av de norske basene legges ned, 
de ansatte i Norge og Danmark er sikret 
fortsatt fast jobb i selskapet. De kabin-
ansatte får også innflytelse på egen pensjon.

 Farmasiforbundets
medlemmer får et generelt tillegg på fem 
kroner per time fra 1. april. Videre er 
det satt av midler til lokale forhandlinger 
som i snitt utgjør tre kroner i timen fra 
samme dato. Det ble også inngått enighet 
om at ufaglærte apotekmedarbeidere skal 
sikres muligheten for videreutdanning 
til apotektekniker med autorisasjon. 
Arbeidsgiver dekker kursutgifter, 
læremateriell og eksamensavgifter. Det er 
også slått fast at det, innenfor rammene av 
arbeidsgivers styringsrett, fortrinnsvis skal 
ansettes autorisert helsepersonell i apotek. 

 Vekteroverenskomsten
endte med et økonomisk oppgjør på 
om lag 3,3 prosent og et kronetillegg 
og en økning av satsene for skiftarbeid 
og arbeid på natt og helg. Trinnene på 
ansiennitetsstigen er økt med mellom 5 og 
5,50 kroner per time, mens natt-, helge- og 
skifttillegg er økt med én krone per time. 

 Funksjonæravtalen
Parat forhandler denne avtalen i samarbeid 
med vårt søsterforbund Negotia, og resul-
tatet er økonomisk i tråd med frontfaget. 
Det er enighet om et generelt tillegg på 
0,75 kroner per time til alle, i tillegg til 
et lavlønnstillegg på 1,25 kroner i timen. 

I praksis vil alle som omfattes av avtalen 
være omfattet av lavlønnstillegget. Det er 
også avtalt et tillegg for arbeid på søndager 
med seks kroner, og matpengesatsen er økt 
til 84 kroner.

 Spekter helse
i de såkalte A2-forhandlingene får et 
gjennomsnittlig sentralt lønnstillegg på 
om lag 14 000 kroner. Utover dette skal 
det gjennomføres lokale forhandlinger på 
det enkelte helseforetaket. Det ble i tillegg 
tatt inn tekst som blant annet skal bidra 
til å sikre ansattes kompetanseutvikling 
og en styrking av virksomhetenes 
kompetansekartlegging.

 Biloverenskomsten
endte med et generelt tillegg på 0,75 
kroner per time fra 1. mai, og alle 
minstelønnssatsene økes med syv prosent. 
Smuss-tillegget øker og godtgjørelse for 
ubekvem arbeidstid økes med syv prosent, 
i tillegg til at alle skiftsatser er økt. Parat og 
Bilbransjeforbundet har også forpliktet seg 
til å jobbe sammen mot myndighetene for 
å bidra til en mer seriøs bransje. 

 Fellesoverenskomst
 for byggfag
endte med et generelt tillegg på 0,75 
kroner per time til alle, og den garan-
terte lønnen for fagarbeidere 
ble økt til 182,50 kroner 
per time, men garantien for 
ansatte uten fagbrev er 164 
kroner per time. Utover dette 
er overtidsgrunnlaget og mat-
penger økt.

 Tariffavtalen for
 begravelsesbyråer
gir et sentralt tillegg på 1 krone per 
time og minstelønnssatsene er justert 
med i snitt åtte prosent. Diettpenger og 
tillegg for senior gravferdskonsulent er 
også oppjustert med om lag 4,5 prosent. 
Utover dette skal alle klubber starte lokale 
forhandlinger.

 Landsoverenskomsten for 
 student samskipnader
endte med en ramme på 3,59 prosent 
inkludert et generelt kronetillegg på 
3,50 kroner.

 Reiselivsavtalen
gir et generelt tillegg på to kroner per time. 
I tillegg er det avtalt garantiregulering på 
trinn 3, med en økning på 3,46 kroner, 
med virkning fra 1. februar. Minstelønn 1 
og 2 er i tillegg justert med 3,16 kroner per 
time med virkning fra 1. januar. Tillegget 
for arbeid på søndager øker med seks 
kroner per time.

Finner du ikke din avtale her, eller vil lese 
flere detaljer, finner du all informasjon på 
www.parat.com/tariff 

TARIFF
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AKTIVE PARAT

En pensjonsordning for alle
Parat har bedt FAFO om å utrede grunnlaget for en jevnere fordeling av pensjons-
opptjening ved at alle sikres de samme rettighetene uavhengig av hvor de jobber. 

En slik løsning vil medføre at tidligere forskjeller mellom tjenestepensjonsordninger og 
mellom tariffavtaledekkede bedrifter og ikke-avtaledekkede bedrifter blir borte. Tilsvarende 
vil forskjellene mellom offentlig og privat ansatte antas å forsvinne.
Man kan se for seg et enklere system hvor det vil være svært lett å holde oversikt over hva 
man har på konto til enhver tid, og å estimere hva man kan forvente å få i pensjon under 
ulike forutsetninger.

Rapporten har fått navnet «Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier i det 
norske pensjonssystemet». Den beskriver utformingen av så vel folketrygd som privat 
og offentlig AFP og tjenestepensjoner, og gir et godt grunnlag for diskusjon om mulige 
utviklingsveier for det norske pensjonssystemet.

Det finnes åpenbart gode argumenter for en ny pensjonsreform og en utvidelse av 
folketrygden. Det framstår som en enkel løsning med gode fordelingsvirkninger. Likevel er 
en slik utvikling i norsk pensjonspolitikk relativt lite sannsynlig, fastslår FAFO i rapporten 
som er skrevet av Geir Veland og Jon Hippe i samråd med en referansegruppe fra Parat 
bestående av Kjell Morten Aune og Andreas Moen.

Særlig uavhengig stilling
En fersk undersøkelse viser at 14 prosent av norske arbeidsta-
kere er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljølo-
ven og ikke får betalt for overtid. 

Negotia og Parat har fått utarbeidet en rapport om 
problemstillingen, utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).
– Arbeidstiden i Norge er grundig regulert gjennom lovverk og 
tariffavtaler. Samtidig åpner loven for unntak blant annet knyttet 
til såkalt særlig uavhengige stillinger, sier Parat-leder Hans-Erik 
Skjæggerud. 

Nærmest parallelt med rapporten fra Parat og Negotia 
har Rambøll Management Consulting gjennomført en 
tilsvarende undersøkelse om arbeidstakere i «særlig uavhengige 
stillinger» og «ledende stillinger» på oppdrag for Arbeids- og 
sosialdepartementet.
 
Blant hovedfunnene oppgir vel én av fem norske arbeidstakere at 
de er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. De fleste er ansatt i 
privat sektor.

Blant de som omfattes av unntaksbestemmelsene oppgir 
30 prosent at de er i «ledende stilling», mens 21 prosent 

oppgir at de er i «særlig uavhengig stilling». Vel to av fem 
norske arbeidsgivere oppgir at de har ansatte som omfattes av 
unntaksbestemmelsene. Det er små forskjeller mellom privat og 
offentlig sektor.

Rambøll konkluderer med at kunnskapen om muligheten til å 
unnta arbeidstakere fra arbeidstidsbestemmelsene har økt, men 
at dybdekunnskapen om hvilke kriterier som skal være til stede, 
er lav.
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AKTIVE PARAT

Lærlingeplasser og fagbrev
Mangel på lærlingeplasser gjør at flere tusen ungdommer og en del voksne 
ikke får fullført sin utdanning frem til fagbrev. Sammen med myndighetene, 
arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene, er det laget en 
samfunnskontrakt hvor målet er å øke antallet lærlingeplasser med 20 prosent innen 
2015. 

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud ber tillitsvalgte og medlemmer om hjelp til å 
nå målet. – Skal vi bidra til å skape morgendagens arbeidsliv, må vi bidra til at de 
som allerede er i arbeidslivet og de vi utdanner for morgendagens arbeidsliv, har en 
kompetanse de kan nyttiggjøre seg og som arbeidslivet trenger, sier Parat-leder Hans-
Erik Skjæggerud.
Skjæggerud sier alle Parats tillitsvalgte oppfordres til å kontakte sin leder for å ta opp 
spørsmålet om å ta inn flere lærlinger neste skoleår. 
– De tillitsvalgte vil også bli oppfordret til å oppmuntre medlemmene til å være positive 
til å stille opp som veiledere for lærlinger som blir tatt inn i bedriften. 
Mer informasjon om lærlingeordningen finner du på www.lærlingløftet.no 

Regjeringen og 
EU-arbeid
Tidlig i mai inviterte statsråd ved 
statsministerens kontor, Vidar 
Helgesen, Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund (YS) til et møte for å 
presentere hvilke saker og prosesser 
i EU organisasjonen ser som særlig 
viktige for Norge i årene som 
kommer. 

Helgesen har ansvar for regjeringens sam-
ordning av arbeidet med EØS-saker og 
forholdet til EU i Utenriksdepartementet. 
Leder samfunnspolitisk avdeling i YS, 
Håvard Lismoen, møtte statssekretær 
Ingvild Næss Stub og brukte tiden blant 
annet til å beskrive behovet for et felles 
regelverk i luftfarten.
– Etter oppfordring fra Vegard Einan og 
Parat tok jeg opp vår bekymring knyttet 
til situasjonen i luftfarten, med et stort 
behov for klarere regelverk, sikring av 
lønns- og arbeidsvilkår og ikke minst 
rammebetingelser som skaper balansert 
konkurranse mellom flyselskapene, sier 
Lismoen.

Nytt EU-lovverk 
Han mener det er viktig at trykket holdes 
oppe fra regjeringens side, og at Norge har 
en unik mulighet til å sette seg i førersetet 
når det gjelder å utvikle et nytt lovverk på 
dette området i EU. 
Lismoen sier han i møtet oppfordret 
regjeringen til å innlemme disse 
problemstillingene i arbeidsprogrammet 
for EU- og EØS-saker for 2015.

Midlertidige arbeidsavtaler
Goder som feriepenger, pensjonsordninger, avtalefestet pensjon, lønnede 
permisjonsordninger og den femte ferieuken, kan arbeidstakere i midler tidige 
arbeidsavtaler gå glipp av ifølge advokat Eva Borhaug i Parat. 

Borhaug sier at arbeidstakere som har en jobb med uregelmessig arbeidstid, som jobber 
når de blir tilkalt eller har ren provisjonslønn, kan etter loven kreve å være ansatt, selv 
om begge parter regner arbeidstaker for næringsdrivende eller selvstendig.
– Selgere, ekstrahjelp for hoteller, bygningsarbeidere, personer som underviser 
og personer med oppdrag fra myndighetene, som blant andre avløsere, tolker og 
oversettere, er eksempler på yrkesgrupper der dette er aktuelt, sier hun.

I forarbeidene til arbeidsmiljøloven kan ifølge Borhaug kriteriene under tale for at man 
er å regne som arbeidstaker:

•	 	Man	må	stille	sin	personlige	arbeidskraft	til	rådighet.
•	 	Man	må	underordne	seg	arbeidsgiverens	

ledelse og kontroll av arbeidet.
•	 	Arbeidsgiveren	stiller	til	rådighet	arbeidsrom,	

maskiner, redskap, materialer og andre 
hjelpemidler til arbeidet.

•	 	Arbeidsgiveren	bærer	risikoen	for	
arbeidsresultatet.

•	 	Arbeidstakeren	får	vederlag	i	en	eller	annen	
form for lønn.

•	 	Tilknytningsforholdet	mellom	partene	har	en	
noenlunde stabil karakter og er oppsigelig med 
bestemte frister.

•	 	Det	arbeides	hovedsakelig	for	én	arbeidsgiver.

Foto: Trygve Bergsland

Foto: Regjeringen
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Enkelte statlige høyskoler, slik som blant 
annet Høgskolen i Nesna, samarbeider 
med kommersielle aktører om å tilby stu-
dier på eksotiske steder som Bali og kjente 
skidestinasjoner som Verbier. Etter en 
gjennomgang vil Kunnskapsdepartementet 
stramme inn denne praksisen vesentlig. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 
mener det ikke er en naturlig oppgave for 
norske statlige høyskoler å tilby ordinære 
utdanninger for norske studenter på 
eksotiske destinasjoner.

Parat har medlemmer på de fleste av høy-
skolene i landet, og Høgskolen i Nesna 
har 220 studenter på studiesteder som 
Bali, Brasil, Mexico og Sydney. Her sam-
arbeider skolen med GoStudy som blant 
annet 
tilbyr stu-
dier innen 
kultur, 
idrett, 
personlig 
trener og 
engelsk.

Masterutdanning  
gir jobb 
NHO-leder Kristin Skogen Lund og 
YS-leder Jorunn Berland har på ulike 
måter hevdet at det utdannes for 
mange med master i Norge.

Kandidatundersøkelsen 2013 viser ifølge 
regjeringen at til tross for sterk vekst i 
antall studenter som tar en mastergrad, 
så er situasjonen på arbeidsmarkedet 
ikke dårligere nå enn den var i 2005. 
Nær ni av ti er sysselsatt et halvt år etter 
avsluttende eksamen.
– Dette viser at selv om antall studenter 
som fullfører mastergrad øker, så er det 
behov for dem i arbeidsmarkedet. Dette 
gir liten støtte til antakelsen om at det 
utdannes for mange med mastergrad i 
Norge, sier kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen.

Antallet som har tatt en mastergrad er 
doblet på ti år, mens andelen som er 
mistilpasset på arbeidsmarkedet har gått 
ned.
– Dette betyr at bekymringen for at 
de unge tar for mye utdanning, er 
overdrevet. Vi ser at det trengs mer 
kunnskap, ikke mindre. Samtidig ser vi at 
noen av gruppene har større utfordringer 
enn andre med å få relevant jobb, sier 
kunnskapsministeren.

Regjeringen innfører samtidig femårig 
mastergradsutdanning for lærere fra 
2017, og vil omgjøre begge de fireårige 
grunnskolelærerutdanningene for trinn 
1–7 og 5–10 til masterutdanninger. 
Lektorutdanningen er allerede en 
masterutdanning.

2,5 millioner i erstatning 
til Parat-medlemmer
Eidsivating lagmannsrett har avgjort at fire Parat-medlemmer, etter en anke-
sak, tilkjennes en erstatning fra Gate Gourmet på til sammen 2,5 millioner 
kroner. Tidligere har 25 andre medlemmer blitt tilkjent millionerstatning i en 
tilsvarende sak.

Av Trygve bergsland

Rettssaken dreier seg ifølge Parat-advokat Vetle Rasmussen om både virksomhetsoverdra-
gelse og diskriminering på grunn av fagforeningstilhørighet.
– Gate Gourmet har brutt arbeidsmiljøloven og Høyesterett avgjorde tidligere at samtlige 
saksøkere ble diskriminert i ansettelsesprosessen. Det er derfor gledelig at også de siste 
fire medlemmene våre nå har fått medhold i en enstemmig dom og får dekket sine 
økonomiske tap, sier Rasmussen.

Nei til rekrutteringsavtale
Parat saksøkte Gate Gourmet på vegne av sine medlemmer og tidligere LSG Sky Chef-
ansatte som i 2009 ikke fikk videreført sitt arbeid i Gate Gourmet etter at dette selskapet 
overtok levering av catering til SAS’ fly. – Før ansettelsene ble det ført forhandlinger med 
Parat og Luftfartens Funksjonærforening (LFF) om en rekrutteringsavtale. LFF inngikk 
en avtale, men Parat valgte å ikke inngå en slik avtale fordi vi mente at avtalen innebar 
en fraskrivelse av medlemmenes rettigheter. Blant annet ville de ikke få med seg sin 
ansiennitet og øvrige arbeidsvilkår, sier Parat-advokat Christen Horn Johannessen.

Han sier Gate Gourmet etter dette valgte 
å inngå avtale med LFF, og utelukkende 
medlemmene i denne foreningen.
– Ved ansettelsesintervjuer er det spurt om 
fagforeningstilhørighet, noe som er i strid 
med arbeidsmiljøloven og som Høyesterett 
i en tidligere dom har gitt oss medhold 
i. Våre medlemmer har nå fått tilkjent 
millionerstatning og Gate Gourmet er dømt 
for diskriminering, sier Horn Johannessen.

Strammer inn norske studier i utlandet

Christen Horn Johannessen og Vetle Rasmussen
Foto: Trygve Bergsland
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Kutt av CO
2
 i Polen

Gjennom EØS-midlene hjelper Norge Polen med 
å redusere landets utslipp av CO2. Det skjer blant 
annet ved kogenereringskraftverket Siekierki, et 
av de største kraft- og varmeverkene i verden.

Eierne har fått mulighet 
til å investere i ny damp-
turbin som skal fyres med 
biomasse istedenfor kull 
som i dag, og anlegget vil 
slippe ut 227 600 tonn 
mindre CO2 per år. Det 
EØS-middelfinansierte 
energieffektiviserings-
programmet i Polen er 
på rundt 1,2 milliarder 
kroner.
Kilde: Europortalen

Erasmus+ og 
Horisont 2020
Fra mai i år er Norge offisielt med 
i Erasmus+ og Horisont 2020,  
gjennom at programmene ble  
innlemmet i EØS-avtalen. 

Horisont 2020 skal bidra til bærekraftig 
økonomisk vekst og europeisk konkurranseevne og til å utvikle 
verdensledende forsknings- og innovasjonsmiljøer som også omfatter 
innovasjonsdelen av EUs program for konkurranseevne og innovasjon (CIP).

Erasmus+ skal gi en mer lik utvikling av utdanningssystemene i EU, og 
utdanningsinstitusjonene skal i større grad bidra til å fremme innovasjon, 
entreprenørskap, vekst og sysselsetting.
Kilde: Kunnskapsdepartementet

Laser mot oljesøl
Et norsk-estisk samarbeidsprosjekt har kom-
met opp med en teknologi for å oppdage 
oljesøl i havområder som også kan oppdage 
olje under isen.

Gjennom å sende laserstråler ned i vannet, kan 
selv det minste oljesøl avsløres. Resultatene som 
viser hvor mye olje som er sluppet ut, kan i 
sanntid vises på elektroniske kart og følge med på 
hvordan oljen beveger seg i vannet. Teknologien 
er allerede testet ut på kystvaktskipet Skomvær i 
vinter. Prosjektet er et samarbeid mellom norske 
og estiske teknologibedrifter.
Kilde: Europortalen

Statens kartverk 
i Romania
Gode tredimensjonale kart og geogra-
fiske data finnes ikke i store deler av 
Romania i dag. Norge finansierer et 
prosjekt gjennom EØS-midlene som 
skal sørge for at rumenske kommuner 
og beredskapsmyndigheter får tilgang til 
disse verktøyene.

Et areal på 50 000 kvadratkilometer 
skal fotograferes og skannes med laser 
fra fly for å produsere nøyaktige digitale 
kart. Det tilsvarer et område større enn 
Danmark, eller om lag 25 prosent av 
Romanias landareal. Prosjektet som skal 
pågå i to år er utviklet av det rumen-
ske matrikkelbyrået i samarbeid med 
Statens kartverk som har lang kompe-
tanse på slik kartlegging.
Kilde: Europortalen

Handelsavtale mellom USA og Europa
Norges to viktigste handelspartnere, EU og USA, forhandler nå om en 
handelsavtale (TTIP), en avtale som kan slå negativt ut for Norge.

Konkurransesituasjonen for norsk fiskeeksport kan bli forverret, siden Norge ikke har 
tollfrihet for fiskeeksport til verken EU eller USA. EU og USA er Norges to viktigste 
handelspartnere, der 70 prosent av norsk vareimport kommer fra EU og USA og de 
mottar 86 prosent av norsk eksport.
Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet
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Møteplassen er partipolitisk uavhengig, 
og har ifølge programmet som mål 
å styrke troen på politikk og politisk 
debatt.

Lover engasjement og debatt
Arrangementet ble gjennomført første 
gang i 2012 og har utviklet seg til å bli en 
viktig møteplass mellom ledere i politikk, 
næringsliv og media. Kommunikasjons-
rådgiver i Parat, Lill Jacqueline Fischer, 
har jobbet med forberedelsene for 
Parats deltagelse i samarbeid med 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
(YS), og hun var også med på fjorårets 
arrangement.
– Målsettingen med deltakelsen vår 
er å komme i kontakt med viktige 
samfunnspolitiske aktører, og ta opp saker 

som er viktig for arbeidstakere generelt og 
Parats medlemmer spesielt, sier Fischer.

Hun tar med seg mange gode erfaringer 
fra fjorårets Arendalsuke, der flere av 
Parats ledende tillitsvalgte kom i kontakt 
med relevante politikere.
– Vi fikk vist oss frem ved å ha en stand 
sentralt plassert og vi fikk stor oppmerk-
somhet ved å arrangere debatt etterfulgt 
av konsert. Målet for årets tilstedeværelse 
er synlighet, lobbyvirksomhet og å knytte 
kontakter med ulike samfunnsaktører. I 
tillegg håper vi å møte mange medlemmer 
under disse dagene i Arendal, sier Fischer.

Blueskonsert på fredag
Arrangøren bekrefter at en rekke 
statsråder kommer til å delta. Arendals 

ordfører Einar Halvorsen påsto i fjor at 
hele regjeringen og halve Stortinget var til 
stede i løpet av disse augustdagene.
– Parat er til stede på YS’ stand hele 
dagen. Vi skal delta i debatter og vi skal 
selv arrangere debatter. Utestedet Madam 
Reiersen er vår base og samlingssted på 
ettermiddag og kveld. Fredag kveld er det 
debatt med temaet «billig for enhver pris», 
der vi spør hvem som egentlig betaler 
kostnaden når vi kjøper billige varer 
og tjenester. Vidar Busk og Bubble of 
Trouble avslutter fredagskvelden med en 
forrykende blueskonsert, lover Fischer.

Av: Trygve Bergsland. Foto: Lill Jacqueline Fischer

Parat skal 12. til 16. august delta på Arendalsuka som er et årlig arrangement der 

nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og 

møter folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka 2014

Du kan lese programmet 
for Arendalsuka på www.
arendalsuka.no/program-2014/ 

Leder i Parat Hans-
Erik Skjæggerud og 
nestleder Vegard 
Einan vil være å 
treffe på Arendalsuka 
i august i år.
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FERIELOVEN

Av: Eva Borhaug, advokat i Parat

Ferie er for de fleste sol, sommer og tid sammen med familie og venner. Valg av tid 

for avvikling av ferie kan av og til skape noen problemer på arbeidsplassen og vet du 

hvilke regler som gjelder dersom du blir syk i ferien eller hvor mange 

feriedager du har rett til? 

Ferietid



Parat 2014 - 25  

I et harmonisk arbeidsforhold vil partene 
som regel bli enige om når ferien skal tas 
ut og hvor lang ferie man tar om gangen. 
Det vil også være naturlig for arbeidsgiver 
å forhøre seg med arbeidstaker når man 
ønsker å ta ut ferie. 

Hvor mange feriedager 
har du krav på?
Ferieloven legger opp til at arbeidsgiver 
skal drøfte feriefastsettingen med 
den enkelte arbeidstaker eller med de 
tillitsvalgte. Arbeidstaker kan kreve å få 
underretning om feriefastsettingen tidligst 
mulig og senest to måneder før ferien 
starter, såfremt ikke særlige grunner er til 
hinder for dette. Både underretning senest 
to måneder før og drøftingsplikten er 
såkalte ordensregler. Det betyr blant annet 
at det ikke får noen konsekvenser dersom 
arbeidsgiver unnlater å følge disse reglene. 
Som de fleste vet, så har alle, uansett 
stillingsprosent, rett på fire uker og én dag 
ferie (25 virkedager da ferieloven opererer 
med lørdag som en virkedag). I tillegg har 
de fleste som er omfattet av en tariffavtale 
rett på fem ukers ferie (30 virkedager). 
Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, har 
du rett på seks virkedager ekstra ferie. 
Denne ekstraferien kan tas ut akkurat som 
det passer deg – enten samlet eller med 
en eller flere dager om gangen. Du skal 
gi arbeidsgiver minst to ukers varsel før 
avvikling av denne ekstraferien. 
Vær oppmerksom på at fridager i 
turnusarbeid eller deltidsarbeid også 
regnes som feriedager i ferieperioden. 
Disse dagene går altså til fradrag i 
ferietiden. Er du usikker på hvor lang ferie 
du har rett på, kan du sjekke med din 
HR-avdeling eller personalansvarlig.

Når skal ferien tas?
Det er mest vanlig å ta ut største parten av 
ferien i skoleferien. Hovedferieperioden 
etter ferieloven regnes fra 1. juni til 
30. september. I denne perioden har 
arbeidstager rett på å kreve tre uker 
tatt ut i sammenheng. Det er allikevel 

arbeidsgiver som har det siste ordet i 
forhold til når ferien blir fastsatt dersom 
partene ikke blir enige. Restferien kan 
også kreves tatt i sammenhengende 
arbeidstager. Arbeidsgiver kan altså få 
problemer med å dele denne opp ved for 
eksempel å si at arbeidstager må ta ut 
tre feriedager i påskeuken og to dager i 
romjulen. Har man den femte ferieuken 
vil dette bli enklere for arbeidsgiver. Da 
kan arbeidsgiver for eksempel kreve at 
arbeidstager tar ut restferien samlet i 
påskeuken og deretter den avtalefestede 
ferien samlet i romjulen. 

Ferieavvikling i oppsigelsestid
Dersom du har sagt opp stillingen 
din, kan du be om uttak av ferie i 
oppsigelsestiden. Det krever uansett at 
arbeidsgiver er enig. Arbeidstaker kan 
kreve tre uker i sammenheng dersom 
oppsigelsestiden er i hovedferieperioden. 
Tiden for fastsatt ferie kan ikke uten 
arbeidstakers samtykke endres på 
grunn av oppsigelse, med mindre det 
er nødvendig på grunn av uforutsette 
hendinger og slike hendinger vil skape 
vesentlige driftsproblemer og det ikke kan 
skaffes stedfortreder. 

I situasjoner hvor arbeidsgiver har 
gått til oppsigelse av arbeidstaker, kan 
arbeidsgiver kreve at arbeidstager tar 
ut ferie i oppsigelsestiden. Dette kan 
kun gjøres når oppsigelsesfristen er 
tre måneder eller lengre. Ved kortere 
oppsigelsesfrist må arbeidstaker samtykke 
i at ferien blir lagt i oppsigelsestiden. 
Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver 
allerede før oppsigelsen hadde avtalt 
ferie på et annet tidspunkt, kan arbeids-
taker motsette seg avvikling av ferie 

i oppsigelsestiden. Arbeidstaker kan 
uansett kreve at ferie avvikles før 
oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter 
dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle 
ferie innenfor hovedferieperioden eller 
ferieåret. 

Hva om du blir syk i ferien? 
Det hender at man blir syk i ferien. 
Hvordan skal man da forholde seg? Man 
må her skille mellom sykdom som oppstår 
før avtalt ferie starter og sykdom som 
oppstår i selve ferien. Dersom arbeidstaker 
blir syk før ferien starter, kan man kreve at 
ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet 
må dokumenteres med legeerklæring 
og fremsettes senest siste arbeidsdag 
arbeidstaker skulle hatt før ferien starter.

Blir man syk mens man har ferie er kravet 
at man må være helt arbeidsufør (ikke 
delvis) i minst seks virkedager for å kunne 
kreve et tilsvarende antall virkedager ferie 
igjen senere i ferieåret. Igjen må kravet 
dokumenteres med legeerklæring og 
fremsettes uten ugrunnet opphold etter at 
arbeidet er gjenopptatt. Er man fortsatt 
syk etter at ferien er avsluttet, bør man så 
snart som mulig melde fra til arbeidsgiver 
at man krever ferien utsatt. Dette kan 
gjøres samtidig som man sender inn 
sykemelding, for eksempel. Går det for 
lang tid her, risikerer man å tape kravet 
om utsatt ferie. Arbeidsdepartementet har 
foreslått å endre denne bestemmelsen slik 
at man i fremtiden ikke får krav om helt 
arbeidsufør i minst seks virkedager, men 
at det skal gjelde fra dag én. Forslaget er 
fremdeles under behandling og dersom 
det vedtas blir det med virkning fra 1. juli 
2014.

  Hovedferieperioden 
etter ferieloven regnes fra 
1. juni til 30. september. 

  Dersom man ikke får 
tatt ut ferien i ferieåret, kan 
man kreve å få dette utbetalt 
i stedet. 
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Rett til forskuddsferie
Man har rett til å avtale forskuddsvis 
avvikling av ferie i inntil 12 dager.

Forholdet mellom ferie og 
feriepenger
En vanlig ordning er at arbeidsgiver 
utbetaler feriepenger i juli i stedet for 
lønn. Det er da viktig å være klar over 
at det ikke er noen direkte sammenheng 
mellom ferie og feriepenger. Ferie er 
rett og slett krav på fri uten lønn for en 
nærmere bestemt periode. Feriepenger 
er derimot krav på en tilleggsutbetaling 
for opptjent arbeidsvederlag. Ved 
vanlig ferieavvikling får man utbetalt 

feriepenger opptjent året før. Dersom 
arbeidsforholdet avsluttes vil man ha krav 
på å få feriepenger utbetalt også for året 
man blir oppsagt, helt uavhengig om det 
er tatt ut ferie det året. 

FERIELOVEN

Dersom man ikke får tatt ut denne 
utsatte ferien i ferieåret, kan man kreve 
å få dette utbetalt i stedet. Dette gjelder 
kun i de tilfellene hvor man ikke har 
fått tatt ut all ferie på grunn av sykdom 
eller lovlige permisjoner (for eksempel 
foreldrepermisjon). Er det andre 
grunner til at man ikke har rukket å ta 
ut all ferie, kan disse dagene ikke kreves 
utbetalt. De blir automatisk overført til 
påfølgende ferieår. Denne regelen er også 
foreslått endret fra og med 1. juli 2014. 
Den nye regelen vil medføre at rett til 
utbetaling bortfaller ved sykdom og lovlig 
permisjon. Feriedager som man ikke har 
fått tatt ut vil da automatisk overføres til 
påfølgende ferieår. 

Arbeidstaker kan også kreve erstatning 
fra arbeidsgiver dersom manglende 
ferieavvikling skyldes arbeidsgivers 
forhold. Husk at arbeidsgiver plikter å 
sørge for at arbeidstaker tar ut minst 25 
virkedager i ferie hvert år. Arbeidstaker 
har tilsvarende plikt til å avvikle denne.
 
Overføring av ferie
Ifølge ferieloven kan man avtale 
med arbeidsgiver å overføre inntil 12 
virkedager av den lovfestede ferien til 
neste ferieår. Det samme gjelder den 
avtalefestede ferien. Dette innebærer 
altså at man kan avtale å overføre inntil 
17 virkedager (14 arbeidsdager) totalt til 
neste ferieår. Dette må avtales skriftlig 
med arbeidsgiver.

  Arbeidstaker kan  
kreve erstatning fra arbeids-
giver dersom manglende 
ferieavvikling skyldes 
arbeidsgivers forhold.

  Det er viktig å være 
klar over at det ikke er noen 
direkte sammenheng mellom 
ferie og feriepenger.
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TIPS & NYTTE

Først og fremst bør alle konflikter bli for-
søkt løst gjennom dialog der begge parter 
forsøker å forstå argumentene fra mot-
parten. I dette bør også begge parter være 
villige til å tilpasse seg gode løsningsforslag. 

Blir dere ikke enige, vil du som huseier 
kunne bruke nabolovens bestemmelser. 
Alternativer til naboloven er eierseksjons-
loven og borettslagsloven – som gjelder 
for de som bor i rekkehus eller blokk. 
Det følger av nabolovens paragraf tre, og 
i forskrifter til denne loven, at naboen 
din ikke kan ha et tre på eiendommen 
som er til skade eller særlig ulempe for 
deg. Avstanden skal ikke være nærmere 
hage, tun eller dyrket jord som er over en 
tredje del av høyden på treet eller hekken.

Det kan hende at naboen likevel har rett 
til å ha treet stående eller å la hekken bli 
som den er. En hekk som er lavere enn to 
meter kan du ikke uten videre kreve redu-
sert eller fjernet. Det samme gjelder hekk 
som fungerer som gjerde. Dersom det 
er svært viktig for naboen å ha treet eller 
hekken, er det heller ikke sikkert at du får 
fjernet det du vil. Det samme gjelder om 

treet eller hekken må bli stående på grunn 
av naturmangfoldet på stedet.

4 konkrete råd:
•	 	Først	kan	du	ta	fram	meterstokken	og	

måle avstanden fra din grense og frem 
til treet, og deretter beregne høyden 
på treet eller hekken. Er høyden mer 
enn den omtalte tredelen, gjelder 
paragraf tre i naboloven. Alternativt 
kan paragraf to i samme lov benyttes 
dersom noe anses som farlig, for 
eksempel at treet kan falle over 
terrassen din i en høststorm.

 
•	 	I	utgangspunktet	er	det	naboen	din	

som må ta arbeidet og kostnadene med 
å fjerne treet eller reduserer hekken. 
Dersom du selv påtar deg jobben, er du 
samtidig erstatningsansvarlig dersom 
hogsten gjør skade på eiendom eller liv.

•	 	Dersom	det	ikke	oppnås	enighet,	kan	
du klage naboen inn for forliksrådet 
med påstand om å få treet eller hekken 
fjernet eller redusert. Rådet er forpliktet 
til å gi deg nødvendig assistanse med å 
fylle ut klagen. Fører ikke dette frem, 

må du stevne naboen inn for 
tingretten. I dette tilfellet vil 
vi råde deg til å bruke 
en advokat til å føre 
saken.

•	 	Før	du	tar	
saken inn 
for tingret-
ten, skal du huske 
på at du kan tape og 
må betale både egne og 
naboens saksomkostninger. 
Tapet kan reduseres om du 
bruker husforsikring med en 
rettshjelpsdel som gjør at 
forsikringsselskapet dekker 
kostnadene du selv har 
med saken, men du må 
fortsatt dekke kostnadene 
til naboen, som kan komme 
opp i mellom 50 000 og 
150 000 kroner. Du må der-
for veie irritasjonen over man-
glende sol og utsyn opp mot 
bryderiet med en tvist med en 
vanskelig nabo og risikoen for 
å tape i retten. 

Nabohekk og tre 
som skygger for 
sol og utsikt
Dessverre oppstår det ofte konflikter knyttet til 

hekker og trær som får lov til å vokse fritt og 

uten hensyn til omgivelsene. Her er noen gode 

råd om hvordan du kan gå frem for få bort treet 

eller redusert hekken dersom ikke konflikten 

kan løses gjennom dialog med naboen.

Av: Thore Eithun Helland, advokat i Parat
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EU

Nestleder i Parat, Vegard Einan, tror en 
vesentlig andel av det norske arbeids-
markedet vil internasjonaliseres over 
tid, og at vi alle må være forberedt på å 
konkurrere om fremtidens arbeidsplasser. 
– Konkurranse er bra og i utgangspunktet 
noe som hele tiden kan bidra til at vi blir 
bedre. Forutsetningen er at konkurransen, 
innenfor det samme markedet, er lik for 
alle og at lover og regler blir overholdt. 
Dessverre ser vi at lovverket ikke klarer 
å følge med i utviklingen og at enkelte 

aktører utnytter mangler i lovverket for 
å skaffe seg særfordeler som skader en fri 
konkurranse, utfordrer sikkerhetsbestem-
melser og forverrer arbeidstakernes rettig-
heter, sier Einan.

Felles regler uavhengig av yrke
Einan mener det ikke er grunnleggende 
forskjeller på kampen Parat fører på 
vegne av piloter og kabinansatte i Europa, 
sammenlignet med ansatte innen IT, 
ingeniørfag eller bygg og anlegg.

– Den operative delen av flytrafikken er 
likt regulert i hele Europa, men regelverket 
er mangelfullt når det gjelder ansatte i luft-
fartsindustrien. Flyselskapene kan shoppe 
rundt og velge seg det landet som har det 
mest «bekvemme» lovverket med svak 
beskyttelse av arbeidstakerne. Vi er ikke ute 
etter norsk lønn utenfor Norge, men når 
en arbeidstaker i et annet land i tillegg til 
å være billigere, også mangler stillingsvern 
og andre sentrale lover som beskytter den 
ansatte, har vi tapt kampen, sier han.

Flere ansettelser i ulike yrker skjer uavhengig av nasjonalitet og er kun avhengig av riktig 

kompetanse. Innen skipsfarten har det vært slik lenge, men andre eksempler er ingeniører til 

oljeindustrien, alt innen IT, fagarbeidere innen bygg og anlegg og i luftfartsindustrien.

Av: Vetle Daler og Trygve Bergsland

Internasjonalt arbeidsmarked

Nestleder i Parat Vegard Einan besøker International Civil Aviation Organization (ICAO) i Montreal i Canada. Foto: Privat.
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Buffalo-ulykken i 2009, der Scott Maurer mistet sin 
datter Lorin da flyet hun satt i på vei fra New York 
til Buffalo styrtet den 12. februar 2009.

Alle de 49 om bord døde. Pilotene hadde lite erfaring 
med flytypen, og de hadde ikke fått tilstrekkelig hvile, 
da ingen av pilotene hadde sovet i en seng på flere dager 
før ulykken. USA har som følge av denne ulykken økt 
kravene til antall flytimer og innført strengere krav til 
hvile for piloter.

Foto: NTB/Scanpix

Konsekvensene er ifølge Einan økt 
bruk av midlertidig arbeidskraft, økt 
arbeidspress, flyselskaper som i praksis 
nekter de ansatte å organisere seg, og 
kabinansatte i selskaper som Ryanair som 
må betale for egen opplæring.

– Måten noen av lavprisselskapene 
opererer på, fører til at sikkerheten om 
bord blir utfordret, en utvikling hverken 
norske eller europeiske politikere kan sitte 
stille og se på. De ansattes stillingsvern, 
arbeidsmiljø med fryktkultur og 
muligheten til sykefravær, er sentrale 
faktorer som påvirker ytelsen og kvaliteten 
i arbeidet. Likevel er det mange som 
ikke innrømmer at dette får følger for 
sikkerheten, sier Einan.

Et uregulert globalt arbeidsmarked
Sammen med folkevalgte politikere er det 
ifølge Einan ingen andre enn fagforenin-
gene som ivaretar de ansattes interesser.
– Utfordringen for norske fagforeninger 
er at de fleste sitter i Norge og kun er 
opptatt av norske problemstillinger. Når 
norske arbeidstakere jobber i et grenseløst 
Europa og i et globalt marked, må vi som 
fagforening være med ut og tale deres sak 

der beslutningene fattes. Den kanskje 
viktigste beslutningsmyndigheten i disse 
sakene er ikke den norske regjeringen, 
men institusjonene i EU, sier Einan.

Det ble nylig gjennomført valg til 
Europaparlamentet, som er den eneste 
institusjonen i EU som er direkte valgt av 
EUs innbyggere. De viktigste institusjo-
nene i EU er Europakommisjonen som er 
det utøvende organet, der kommisjonens 
hovedoppgave er å fremme lovforslag og 
sette dem ut i livet. – Jeg har i år fått lov til 
å tale arbeidstakernes sak to ganger overfor 
medlemmer av Europaparlamentet, først 
11. februar og deretter 10. april. Vi ser at 
enkelte flyselskaper utnytter huller i lov-
verket og jeg spør politikerne om vi kan 
sette sikkerheten for 800 millioner årlige 
flypassasjerer på spill for å få økt profitt og 
arbeidstakere som utsettes for sosial dum-
ping, sier Einan.

Det europeiske råd er EUs forsamling av 
nasjonale stats- og regjeringssjefer, i til-
legg til kommisjonens president, der deres 
hovedoppgave er å utforme EUs overord-
nede politiske strategier. EU-domstolen er 
EUs dømmende myndighet på fellesskaps-
rettens område og består av en dommer fra 
hver medlemsstat, i tillegg til en president.

Vil vite hvem som eier og  
er ansvarlig
Einan sier europeisk arbeidslivspolitikk 
er viktig fordi det er der vi kan påvirke 
konkrete endringer som får følger i 

Norge, men at vi samtidig ikke må 
glemme resten av verden.
– Utfordringene med manglende regel-
verk for å ivareta ansattes rettigheter er 
ikke begrenset av hverken Norge eller 
Europa. «Open Skies»-avtalen mellom 
USA og EU skaper utfordringer for 
arbeidstakere i både USA og Asia. Det er 
denne avtalen som regulerer Norwegians 
flygninger til og fra USA, sier han.

International Civil Aviation Organization 
(ICAO) er et FN-organ som utformer 
retningslinjer på alle områder innen 
luftfart, der Einan nettopp deltok på et 
møte i Montreal i Canada.

– På møtet som ble avholdt i mai/juni 
ble det blant annet diskutert regelverket 
som omfatter eierskap og kontroll 
av flyselskap. For oss er det viktig at 
fagforeningene og ansatte har direkte 
kontakt med ledelsen, og at det ikke 
blir slik at selskapet kan være norsk på 
papiret, men eies av en sjeik i Qatar, og 
alle avgjørelser i prinsippet fattes i et land 
langt utenfor der man kan få en reell 
mulighet til påvirkning, sier Einan.

  Utfordringen for norske 
fagforeninger er at de fleste 
sitter i Norge og kun er opptatt 
av norske problemstillinger.

  For oss er det viktig at 
fagforeningene og ansatte har 
direkte kontakt med ledelsen.
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UNG

Flåten retter seg ut og teamet retter årene 
i været og tar en high five i et adrenalin-
blandet gledeshyl. Hundre meter lenger 
framme venter neste stryk.
– Fremover, roper instruktøren. En stor 
stein stikker opp fra vannet rett foran 
flåten. – Ligg ned mot høyre og hold fast, 

ropes det. Vi dunker inn i steinen, flåten 
spretter til venstre og vi backspinner inn 
mot neste stryk. 
– Padle hardt framover, roper instruktø-
ren, før en bølge kollapser over oss og vi 
skyter ut av stryket og suser videre ned-
over elva.

Populær samling
Parat UNG har fått nær hundre påmeldte 
til femti plasser, noe som viser at den årlige 
samlingen er mer populær enn noen gang. 
– Vi ønsker at dette arrangementet skal 
gi litt utfordringer, sier Anders Bakkerud 
Larsen som er leder for Parat UNG. 

Den frådende Strandaelva dundrer rundt oss. Smeltevannet fra de snødekte vestlandsfjellene 

finner veien ned langs bratt granitt. Det bruser, det fosser, det drønner. Instruktøren roper 

og vi padler som gale mens vi klamrer oss fast med bena. Flåten gjør et hopp, skyter ned i 

vannmassene og det iskalde vannet slår mot ansiktet.

Tekst: Ragnar Eggesvik, rådgiver i Parat. Foto: Morten Seglem.

Villt og vått på Voss
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Larsen sier at flaggsakene «Ung og 
organisert» og «Pensjon» viser at også 
unge arbeidstakere vil møte betydelige 
utfordringer i framtiden.
Bente Valland og Stine Bø er deltagere 
på samlingen og mener det er viktig å 
engasjere og vise hvordan Parat jobber for 
trygghet, fellesskap og utvikling for unge 
arbeidstakere.
– Informasjon til yngre arbeidstakere om 
verdien av å være organisert er enormt 
viktig, sier Valland og Bø, som brenner 
for «Ung og organisert». 

Foroverlent og engasjert
Parat-advokat og pensjonsekspert Andreas 
Moen, sier pensjon er et tema som angår 
unge og illustrerer ivrig når han tegner et 
bilde der en gruppe eldre sitter tilbakelent 
i den ene enden av en båt mens en ung 

man sitter høyt i andre enden som presses 
opp og ror i løse luften.
– De som er unge i dag vil sannsynligvis 
få betydelig mindre i pensjon enn dagens 
pensjonister, og de må jobbe lenger for å 
bære samfunnets økte kostnader, sier han.
Bakkerud Larsen sier det siste året har 
vært spennende for Parat UNG.
– Vi har jobbet for mediedekning 
på viktige saker som krav om flere 
studentboliger og økt studiefinansiering. 
I tillegg til at vi har opprettet en gruppe 
med regionkontakter og er godt i gang 
med å gjennomføre kveldssamlinger 
i alle fem regionene. Vi merker at 
engasjementet er stort og at flere spør 
hvordan de kan være med å bidra.

Fakta
Parat UNG er høringsinstans for Parats 
hovedstyre, er representert på Parats 
landsmøte og er representert i hovedstyret 
der de er et talerør for medlemmer under 
35 år. 

Er du medlem av Parat og under 35 år, er 
du automatisk medlem av Parat UNG. Parat 
UNG arrangerer en årlig sommersamling. 
Alle Parat-medlemmer under 35 år kan 
melde seg på. Viktige kriterier for å få 
delta er om man har påtatt seg verv eller 
har vist interesse for Parats kurs eller 
arrangementer. 

Ønsker du å engasjere deg aktivt i UNG-
arbeidet, kan du ta kontakt med UNG-
styret på e-post: paratung@gmail.com. 

Fortsatt i et vått element, men UNG-medlemmene har kommet trygt på land.
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LUFTFART

Av: Trygve Bergsland

René-Charles Gustavsen (43) er styremedlem i Norwegian Kabinforening og var den eneste i 

selskapet som streiket i mai i år. Med tilgang på Vogue, Internett og varm støtte fra 1200 gode 

kollegaer følte han seg aldri ensom under konflikten.

Streik og samhold 
i Norwegian

Gustavsen (43) har jobbet i Norwegian 
i seks år og er ansatt som supervisor og 
leder i kabinen på flygninger innenfor 
Europa, eller «short haul» som de sier på 
flyspråket.

– Når jeg ikke er på jobb er jeg engasjert 
i fagforeningsarbeid gjennom styreverv i 
Norwegian Kabinforening og jeg sitter i 
arbeidsutvalget til Parat Luftfart. Det er 
ikke noe av dette arbeidet som er lønnet 

eller som kan utføres i arbeidstiden. 
Onsdagen 7. mai var dagen jeg gikk ut 
i streik, og dagen etter leverte jeg inn 
ID-kort og Avinor-kort. Først da forsto 
jeg alvoret og hva jeg var med på, sier 

Styret i Norwegian Kabinforening står sammen, fra venstre: Tone Solvold, Birthe Østlund, René Charles Gustavsen, leder Marit Lindén og Trude Mathisen.
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Gustavsen, som i ettertid kan se tilbake 
på at han har vært med på Norges minste, 
men ikke landets mest ensomme streik.

Menneskelige verdier
Når Bjørn Kjos og Norwegian lanserte 
planene om flygninger mellom Asia, Europa 
og USA, eller såkalt «long haul», skapte det 
ifølge Gustavsen mye engasjement og det 
var mange som gledet seg.
– Dessverre fikk vi raskt forståelse for at 
vi som allerede var ansatt i selskapet ikke 
var en del av disse planene. Jeg opplever 
at vi har en leder og eier som har gått fra å 
være en sjef som tok vare på de ansatte, til 
ikke å bry seg. Jeg mener vi som ansatte 
og mennesker er med på å skape verdier 
og at vi ikke kan erstattes av en kalkulator, 
sier Gustavsen.

Gustavsen opplever at det ikke er så 
hyggelig når din øverste sjef gang på gang 
i media forteller hvor dyrt det er å ha 
ansatte i Norge, og at de bør byttes ut.
– Vi så tydelig utviklingen i 2013 med 
konflikten som den gang var med 
pilotene, og det har bare eskalert i 
ettertid. Vi opplever at skriftlige avtaler 
brytes og mangler kommunikasjon med 
ledelsen. Mye av kontakten med oss 
ansatte skjer gjennom innleide advokater. 
Jeg tror det fører til at mye av lojaliteten 
forsvinner og avstanden mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver blir for stor. 
Vi er ikke lenger «med», sier han.

Unikt samhold
Dersom Norwegian får lov til å bryte 
avtaler og bytte ut norske ansatte, er 
Gustavsen redd mange andre næringer vil 
følge etter.
– Jeg er skuffet og savner engasjement 
fra norske politikere. Samtidig er jeg 
overveldet over den støtten vi har blant 
egne medlemmer. Jeg begynte å gråte 
når jeg fikk så stor oppbacking på det 

første møtet etter at streiken startet. 
Samhold betyr mye og jeg opplevde 
alle mine kolleger som medmennesker 
i den situasjonen vi befant oss i. Den 
menneskelige kraft er kanskje det sterkeste 
våpenet vi har i tillegg til støtten fra 
samboer og familie som betyr mye, sier 
Gustavsen.

Studier og privatliv
I 2005 jobbet Gustavsen i mote- og 
mediabransjen og ble engasjert som 
programleder sammen med Pia Haraldsen 
og Hilde Marstrander i realityprogrammet 
«Shopaholic» som gikk på TV3.
– Det er lenge siden jeg har jobbet 
med TV, men jeg er samfunnspolitisk 
engasjert, arrangerer noen events og 
jeg forsøker å få tid til å gjennomføre 
en master i forretningsadministrasjon 
(MBA) som jeg tar som fjernundervisning 
og helgesamlinger i Oslo gjennom 
Edinburgh Business School, sier han.

Gustavsen har samboer og pendler mye 
av tiden fra leiligheten de har sammen i 
Stockholm.
– Samboeren min jobber også i luftfarten 
og har vært ansatt i Widerøe i mange år. 
I tillegg til leiligheten i Stockholm har vi 

en pendlerleilighet i Asker. Jeg er glad for 
at konflikten er over og at vi fikk et godt 
resultat. 

Konflikten avsluttet med seier
Mandag 19. mai kunne konflikten i 
Norwegian avblåses. De kabinansatte 
fikk gjennomslag for sine krav om 
en felles struktur på tariffavtalene for 
Norge og Danmark, tilnærmet lik 
avtalen de har hatt de siste fire årene. 
Prinsippet om norsk verneting, lovverk 
og forhandlingsordning fikk de også 
gjennomslag for.
– Det var viktig for oss at våre 
medlemmer ved basen i København 
fortsatt skulle være ansatt i selskapet og 
ikke bli overført til et vikarbyrå. I tillegg 
var det viktig at vi fikk en likelydende 
avtale med lik avtaleperiode. I praksis 
betyr det at vi kan gjennomføre en 
forhandling i Norge om to år, og som 
dekker alle kabinansatte i Norge og 
Danmark, sier en fornøyd Gustavsen.

Avtalen innebærer også at ingen av de 
norske basene legges ned og at selskapet 
har trukket tilbake alle truslene som ble 
fremsatt under forhandlingene.
– Avtalen som er inngått omfatter også 
lærlingene og vi fikk gjennomslag for 
innflytelse på egen pensjon. Samtidig 
har vi akseptert at vi ikke får noen 
lønnsøkning.

Samholdet gjennom konflikten har 
vært stor, og støtten fra en samlet norsk 
fagbevegelse har ifølge René-Charles 
Gustavsen vært svært viktig både for 
ham personlig og ikke minst for alle 
kabinansatte i Norge og Danmark.
– Jeg har vært båret frem av en unison 
støtte fra mine kollegaer, både i kabinen 
og i cockpit sier Gustavsen, som sier dette 
lover godt for det videre samarbeidet 
blant de ansatte i Norwegian.

  Vi opplever at skriftlige avtaler brytes og mangler 
kommunikasjon med ledelsen.

René-Charles Gustavsen.
Foto: Trygve Bergsland
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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

Guro Løkken Bærø 
Advokat

Syk i ferien
Har jeg krav på ny ferie om jeg blir syk 
under ferien?

Solveig

Svar:
Dersom du blir helt arbeidsufør i minst 
seks dager i ferien, kan et tilsvarende antall 
dager ferie utsettes og tas igjen senere. Husk 
bare på at kravet må dokumenteres med 
legeerklæring og at hovedregelen er at du 
oppsøker lege umiddelbart. Du kan ikke 
regne med å få igjen ferie dersom du venter 
med å gå til lege til du kommer hjem. Kravet 
om utsatt ferie må leveres til arbeidsgiver, 

sammen med dokumentasjonen, så fort du er 
tilbake på jobb.

Thore Selstad Halvorsen

Kjøp av bruktbil
Jeg har akkurat kjøp en brukt Golf. Jeg 
betalte 30 000 kroner for bilen, som ikke 
akkurat er ny, men som så ut til å være 
i god stand. Men i ettertid har jeg fått 
motorhavari.

Jeg tok kontakt med selger selv om jeg har 
kjøpt bilen «som den er». Selger hevder 
at han ikke lenger har noe ansvar, selv om 

kostnadene med å reparere motoren vil 
komme opp i over 40 000 kroner, som er 
mer enn det jeg betalte for bilen. 

Nils

Svar:
Siden du har kjøpt en brukt gjenstand «som 
den er», har du også sagt fra deg de fleste 
rettighetene som du ville ha hatt om du 
hadde kjøpt en helt ny bil. De manglene som 
du oppdaget eller burde ha oppdaget da du 
besiktiget bilen før kjøpet fant sted, kan du 
ikke etterpå gjøre gjeldende. Men dersom du 
kan bevise ved hjelp av en mekaniker eller 
et verksted at manglene er skjulte og store, 

Katrine Andresen Roald
Advokat

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.

Advokat

Thore Eithun Helland 
Advokat

Victoria Krefting
Advokatfullmektig

Thore Selstad Halvorsen, 
Forhandler
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slik at bilen var i dårligere stand enn det 
du med rimelighet kunne ha forventet deg, 
vurdert ut fra blant annet kjøpesummens 
størrelse og forholdene ellers, foreligger det 
likevel en mangel. 

I ditt tilfelle synes manglene å være så store 
at det foreligger et vesentlig mislighold av 
kjøpsavtalen. Etter forbrukerkjøpsloven 
kan du da heve kjøpet og kreve pengene 
tilbake. Du kan også kreve erstatning 
dersom du har hatt andre kostnader med 
kjøpet. Hevingserklæringen sender du 
rekommandert til selgeren. Går ikke selgeren 
med på å heve, kan du klage ham inn for 
forliksrådet og eventuelt ta saken videre til 
tingretten. Du må samtidig vurdere ønsket 
om å heve avtalen opp mot risikoen for å 
tape saken med sakskostnader.

Thore Eithun Hellan

Oppsigelse på grunn av sykdom
Jeg har vært sykmeldt sammenhengende 
i snart 10 måneder som følge av en større 
operasjon, og har hørt at arbeidsgiver kan 
si meg opp dersom jeg ikke er friskmeldt 
innen et år. Er det riktig?

Svar: 
Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere et 
absolutt vern mot oppsigelse som begrunnet 
i sykdom i 12 måneder. Det er imidlertid 
ikke «fritt fram» for arbeidsgiver til å gå til 
oppsigelse på grunn av sykdom etter disse 
12 månedene. 

Etter den absolutte verneperioden på 12 
måneder, gjelder det alminnelige kravet i 
arbeidsmiljøloven om at en oppsigelse må 
være «saklig begrunnet». Dersom det ikke er 
utsikter til at du kommer tilbake i arbeid, 
kan det være saklig å si deg opp på grunn 
av sykdom. Uttalelser og erklæringer fra 
fastlege og eventuelle medisinske spesialister 
må tillegges stor betydning ved vurderingen. 
Tilsier prognosene at du vil kunne være helt 

eller delvis tilbake i arbeid om ikke altfor 
lang tid, vil en oppsigelse ikke være saklig. 
Sakligheten av en eventuell oppsigelse vil 
bero på en totalvurdering, hvor arbeidsgivers 
behov for å gå til oppsigelse skal vurderes 
opp mot den ulempen en oppsigelse medfører 
for arbeidstakeren. Dette innebærer at 
alle alternative løsninger må vurderes før 
oppsigelse gis.

Anders Lindstrøm

Mer lønn i staten
Det står i tariffinformasjonen for staten at 
alle lønnsspenn økes med ett lønnstrinn 
på topp og bunn. Betyr det at alle får ett 
lønnstrinn?

Trond

Svar:
Nei, dette betyr dessverre kun at de som 
ligger i bunnen av spennet går opp med ett 
lønnstrinn. Det at lønnsspennet er øket med 
ett trinn i toppen, betyr også at de som lå 
på toppen av spennet har mulighet til å bli 
forhandlet opp et trinn (innenfor samme 
stillingskode) under de lokale lønnsforhand-
lingene. Alle i staten får et generelt tillegg 
med virkning fra 1. mai og det er satt av 
mye midler til lokale lønnsforhandlinger til 
høsten. Se mer om tariffoppgjøret i staten på 
Parats tariffsider på nett.

Victoria Krefting Rynning

Sykehusopphold i ferien
Jeg har avtalt fire ukers ferie med 
arbeidsgiver. To uker i juni og to uker i 
juli. Jeg har lenge ventet på en operasjon 
av skulderen, og har nå fått innkalling 
til operasjon i juni og forventer å bli 
sykemeldt i fire uker etter operasjonen. 
Går da ferien tapt?

Astrid

Svar: 
Dersom du er helt arbeidsufør i minst seks 
virkedager (lørdag inkludert) i ferien, kan 
du kreve at et tilsvarende antall feriedager 
utsettes til senere i ferieåret. Et slikt krav 
må dokumenteres med legeerklæring, 
og fremsettes så raskt som mulig, «uten 
ugrunnet opphold», etter at arbeidet 
gjenopptas. Det vil si at du kan få igjen 
ferien din så lenge du leverer dokumentasjon 
og sier fra til riktig tid. Dersom du opereres 
før ferien starter, kan du kreve å få utsatt 
ferien til senere på året.

Guro Løkken Bærø

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

Petter

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

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

Katrine Andresen Roald
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Løsning:

Navn: 

Adresse:

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

Husk å merke e-posten/konvolutten
«Kryssord 3/2014»

Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 8. september 2014.

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

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.2 – 2014 var: «KLIMAMÅL SOM DEL AV TARIFFAVTALEN»
De tre heldige vinnerne er: HILDE L. RIISE, Ålesund, ANITA SKAUGE, Mo i Rana og VICTOR E. DAHL, Bergen.

PARAT KRYSSORD
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R D N T F S A N D R I E N N E

Q E K O P R B U B U R N U S L

S V Z I T K A U T O T E L A P

A U L A A I R K N G I Q S S S

R S B V L K H X K A K A T P O

A Y A B A B P K D A D R E I N

F I F S R C N O S Y O N R I I

A O B A B A A J G H C E K Q H

N L P Y J A M A S E S K U B C

S A L T N I L V R N E N I S K

S N B A R N O X E R E T K A M

E O A S R Ø D G S S O C P K X

R R J E Z E J X C H A P E A U

D A R I J S V K D L E S U L B

L K D O M I N O S C H A D O R

W K O R S E T T S W A G G E R

R D N T F S A N D R I E N N E

Q E K O P R B U B U R N U S L

S V Z I T K A U T O T E L A P

A U L A A I R K N G I Q S S S

R S B V L K H X K A K A T P O

A Y A B A B P K D A D R E I N

F I F S R C N O S Y O N R I I

A O B A B A A J G H C E K Q H

N L P Y J A M A S E S K U B C

S A L T N I L V R N E N I S K

S N B A R N O X E R E T K A M

E O A S R Ø D G S S O C P K X

R R J E Z E J X C H A P E A U

D A R I J S V K D L E S U L B

L K D O M I N O S C H A D O R

W K O R S E T T S W A G G E R

K R A N S E 3

F O R I N G 1

K A I N U T 5

E V N E N E E6

A F T E N S 4

P E L S E R 2

F O L D E N 7

1 2 3 4 5 E6 7

K R A N S E N A S K E R

F O R I N G O F R I N G

K A I N U T T U N I K A

E V N E N E N E V E N E

A F T E N S S A F T E N

P E L S E R S L E P E R

F O L D E N E N F O L D

F E R S K E N

Sudoku-oppgaven går ut på å plassere sifrene 1 til 9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1 til 9 én gang  
(slik at også hver 3 × 3-boks inneholder alle sifrene én gang).

SUDOKU: 

7 2

8 9 5

9 4 2 8 5 7 1 6

3 8 9 2

9 3

6 2 9 8

2 3 1 8 5 6 7 4

5 2 3

6 4

6 5 3 1 7 4 2 8 9

8 1 7 6 9 2 4 3 5

9 4 2 8 5 3 7 1 6

3 7 8 4 6 9 5 2 1

4 2 9 5 1 8 3 6 7

1 6 5 2 3 7 9 4 8

2 3 1 9 8 5 6 7 4

5 8 4 7 2 6 1 9 3

7 9 6 3 4 1 8 5 2

4 2 8

3 5 8

8 2 4 3

7

1 6

2 7 1 3

4 7 9

9 3

3 9 5 8 6

7 6 4 1 3 2 8 5 9

3 5 1 6 8 9 4 2 7

8 9 2 4 7 5 6 1 3

9 7 3 8 2 6 5 4 1

1 8 6 5 9 4 7 3 2

2 4 5 7 1 3 9 6 8

6 1 8 2 4 7 3 9 5

5 2 9 3 6 8 1 7 4

4 3 7 9 5 1 2 8 6

7 1 3 5

8 6

9 1

5 2 4

8 9

9 7 2

5 9 3 6

7 3 2

4 8 5

8 4 7 1 9 3 5 6 2

1 9 2 8 6 5 7 4 3

6 3 5 4 2 7 9 1 8

5 2 8 3 1 9 6 7 4

3 7 6 5 8 4 1 2 9

9 1 4 6 7 2 8 3 5

2 5 9 7 4 1 3 8 6

7 8 3 2 5 6 4 9 1

4 6 1 9 3 8 2 5 7

Lett Middels Ekspert

KRYSS OG TVERS:
Hvilket ord står IKKE i diagrammet?
Det ordet er oppgavens løsning.

Til venstre for skillestreken er løsningsordene, og her er bokstavene stokket om 
i anagrammer. Finn ut hvilke ord det er snakk om og skriv dem inn i feltet til 
høyre (kun vannrett). Én bokstav står riktig plassert allerede. Når du er ferdig, 
stokker du om på bokstavene som er nummerert. Dette er løsningsordet som 
kan skrives inn i feltet nedenfor. Stikkord for løsningsordet er «Frukt».

ANAGRAMKRYSS:

Parats treningsside med hjernetrim
Sender du oss løsningen på alle oppgavene på denne siden, 
er du med i trekningen av en Parat-trillekoffert.
Frist for å sende inn løsningen er 8. september 2014.
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 3/2014».
Vinneren av hjernetrim i 2/2014 er Anita Elisabeth Pedersen, Gjerdrum.

ABAYA
ANDRIENNE
ANORAKK
AOBABA
AODAI
BLAZER
BLIAUD
BLUSE
BUKSE
BUNAD
BURKA
BURNUS
CHADOR
CHAPEAU
CHINOS

DHOTI
DOLMAN
DOMINO
DRESS
FRAKK
GENSER
JEANS
KAPPE
KASJMIRSJAL
KAVAI
KHITON
KILT
KORSETT
NIKKERS
OVERALL

PALETOT
PYJAMAS
SARAFAN
SHORTS
SKJØRT
SLACKS

PARAT HJERNETRIM

SLIPS
SPENCER
SWAGGER
TALAR
ULSTER
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Parat aktiv 
Parats medlemmer, tillitsvalgte og ansatte er aktive hver dag 
– hele året. På Parats nye nettsider blir alle kommentarer på 
Twitter som er merket med #Parataktiv automatisk publisert 
på nettsiden. På samme måte vil Facebook og Instagram 
bli tilpasset automatisk publisering av kommentarer under 
#Parataktiv.

Har du en kort kommentar du ønsker publisert under 
#Parataktiv, men ikke bruker Twitter, kan du sende bildet 
med en kort tekst til arve.sigmundstad@parat.com for 
manuell publisering.

Regionale valgkomiteer
På høstens regionmøter skal det settes ned regionale valgkomiteer. 
Deres oppgave er å foreslå å innstille kandidater til regionutvalgene 
(RU). Valg av nye regionutvalg skal skje i 2015 og valgkomiteene 
skal bestå av tre medlemmer og to varamedlemmer som velges for 
tre år. 

Det er dagens regionutvalg som har ansvar for 
valgene og som skal sette opp liste over kandidater. 
Medlemmer og tillitsvalgte kan sende 
sine forslag på e-post til lederne i 
sitt geografiske område, se kart og 
kontaktinformasjon på side 39.

Konferanse for tillitsvalgte i staten 
Tirsdag 26. og onsdag 27. august arrangerer Parat konferanse 
for tillitsvalgte i staten på Clarion Hotel Gardermoen. Til konfe-
ransen kommer en rekke profilerte foredragsholdere:

Eva Joly holder 
foredraget «Follow 
the money». 
Hvordan gir dårlig 
styring, korrupsjon 
og maktmisbruk 
svekket tillit i 
samfunnet? Eva 
Bratholm, som 
er nyhets- og 
kulturjournalist 
fra NRK. Kåre 
Willoch skal si noe 
om «Betydningen 
av den norske 
velferdsstaten». 

Lars Fr. Svendsen har temaet «Arbeidslivets filosofi» med fakta og 
perspektiver på arbeidslivet og Haldor Byrkjeflot med «Det offentlige 
etos» for hva som er styrende verdier for ledere og ansatte i det 
offentlige.

Parat-grupper som Parat NAV, Parat UH, fylkesmannsembetene, 
Mattilsynet, politiet, Vegvesenet og Bufetat vil ha egne sekvenser 
onsdag 27. august.

EuroPride 
2014
YS og Parat deltar på nytt 
i årets EuroPride-parade 
i juni. Alle som deltar går 
i T-skjorter i alle regnbu-
ens farger og deler ut 
dropsesker påtrykket 
«Blanda drops – lik rett 
til å være forskjellig». 

Parats leder Hans-Erik Skjæggerud er med i årets parade, og 
som tidligere år har han med seg kone og barn.
– Det handler som alt annet fagforeningsarbeid om solidaritet 
og støtte. Ved å delta i paraden er jeg med på å synliggjøre og 
dermed ufarliggjøre forskjellen mellom folk. Medlemmene 
i YS og Parat er et grensesnitt av samfunnet og våre 
medlemmer er like forskjellige som folk flest, sier Skjæggerud.

Smakebit fra arrangementet i 2012. Foto: 
Trygve Bergsland.

Tidligere statsminister Kåre Willoch gratulerer politiker 

Eva Joly med Sofieprisen 2012. Foto: NTB/Scanpix.

Tidligere deltaker i EuroPride.
Foto: Trygve Bergsland.
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Parats regions utvalg (RU)

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

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

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

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

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

RU region Sør:
Pål Hermann Seivaag, NAV,
E-post: paal.hermann.seivaag@nav.no.
Mari-Ann Bakkelund, Kongsberg kommune,
E-post: mariann.bakkelund@kongsberg.
kommune.no
Nina Ødegård, Høgskolen i Buskerud,
E-post: nina.odegard@hibu.no.
Mona Steff ensen, Byggmaker,
E-post: mona.steffensen@carlsenfritzoe.no,
Alrek Vedeler, Tønsbergs Blad,
E-post: alrek.k.vedeler@tb.no.

Parat ytring 
Parat ønsker mer debatt og mer engasjement. På 
Parats nye nettsider er det mulig for både medlemmer 
og tillitsvalgte å ytre seg om aktuelle arbeidspolitiske 
spørsmål eller meninger du har om organisasjons-
messige utfordringer, utdannings- og arbeidsspørsmål.

Debattinnlegg du ønsker publisert under Parat ytring sendes 
på e-post til arve.sigmundstad@parat.com, gjerne sammen 
med et portrettbilde av deg selv.



Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Ikke la YS Innbo 
gå deg hus forbi

YS Innbo er Gjensidiges beste innboforsikring og blant markedets aller rimeligste. Gjør du boligen 
tryggere kan du få enda lavere pris. Og du, ID-tyverisikring er selvsagt inkludert i YS Innbo.

Bestill YS Innbo på telefon 03100 eller på gjensidige.no/ys.

85 000
medlemmer har 
kjøpt YS Innbo!
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