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LEDER

   M
ILJØMERKET 

241                                    393

Trykksak

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

Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har 
nettopp publisert Ungdata som er lokale 
ungdomsundersøkelser – der ungdom 
over hele landet svarer på spørsmål om 
ulike sider ved deres liv og livssituasjon. 
Over 40 000 ungdommer mellom 
13 og 16 år har besvart spørsmålene 
i undersøkelsen.

Det er flere interessante funn. I denne 
utgaven av Parat-bladet har vi en sak 
om hvor kostbart det er for ungdom 
og samfunnet når så mange som 30 
prosent dropper ut av utdanningen. 
En undersøkelse fra Sverige forteller 
at mobbing står øverst på lista for 
hvorfor mange dropper ut. NOVA 
undersøkelsen viser noe av det samme 
her i Norge. Forskerne skriver at det er 
en klar sammenheng mellom mobbing 
og dårlig psykisk helse, der 10 prosent av 
ungdommen i undersøkelsen sliter med 
et høyt nivå av depressive symptomer og 
jenter er mer plaget og oppsøker oftere 
hjelp enn gutter. Konfliktfylte forhold i 
hjemmet og liten grad av sosial støtte øker 
risikoen for slike lidelser.

I tillegg til mobbing viser undersøkelsen 
til NOVA at familieøkonomi har stor 
betydning for ungdoms livskvalitet. 
Fem prosent av ungdommene svarer 
at familien deres har hatt dårlig råd de 
siste to årene. Disse ungdommene er 
gjennomgående mindre tilfreds og er 
sjeldnere fornøyd med foreldre, venner og 

lokalmiljøet. Samtidig er færre motivert 
for skole og høyere utdanning, og færre 
er med i organiserte fritidsaktiviteter. De 
samme ungdommene er også sjeldnere 
fornøyd med egen helse, har oftere 
symptomer på depressive plager, spiser 
sjeldnere faste måltider og andelen som 
trener er mindre enn blant ungdom i 
familier med bedre råd. 

Den hyggelige siden ved rapporten er at 
flertallet unge i Norge har det bedre enn 
noen gang før. De har et godt forhold til 
familien, nære venner, trives på skolen og 
ser relativt lyst på framtiden. Tre av fire 
unge tror de vil få et godt og lykkelig liv, 
og 60 prosent av ungdomsskoleelevene 
planlegger høyere utdanning. Ni av 
ti unge har minst én nær venn, og 80 
prosent er «litt eller svært fornøyd med 
mor og far».

Skole og oppvekst

  I denne utgaven av 
Parat-bladet har vi en sak om 
hvor kostbart det er for 
ungdom og samfunnet når så 
mange som 30 prosent dropper 
ut av utdanningen.
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Arbeidsledige får tilbud om styling 
og bruker en hel dag på å lære å stelle 
håret, sminke seg og oppføre seg for å 
bli mer attraktive på arbeidsmarkedet. 
Parat-lederen er skeptisk. Side 16

Stylingkurs med 
sminke og klær

INNHOLD

Jon Bing
Science fiction. – Alle som 
sier utviklingen går fort i 
dag, har glemt hvor fort 
det gikk før. Side 8

Politikk uten innhold
Parat UNG ber den nye regjeringen gjøre 
ord til handling i forhold til tidligere 
lovnader som er gitt til studenter og 
lærlinger i forhold til økt studiestøtte og 
flere studentboliger. Side 14

Kostbart å droppe 
ut av skolen
Unge som dropper ut av videregående 
skole er stort problem. Norge har nest 
høyest frafall fra videregående skole i 
Norden, med rundt 30 prosent som ikke 
fullfører. Konsekvensen av å droppe ut av 
skolen kan bli svært alvorlig, og dyrt både 
for den enkelte og for samfunnet. Side 22

Gwiazda i opposisjon
I september besøkte Andrzej og Joanna 
Duda Gwiazda Parat og Norge for å 
fortelle om deres tidligere engasjement i 
Solidaritet og fortsatte kamp for sannhet 
og rettferdighet. Side 18
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SMÅSTOFF

Forbud mot 
miljøgiften PFOA
Norge har innført et nasjonalt forbud, 
som trer i kraft 1. juni 2014, mot miljø-
giften PFOA i forbrukerprodukter. 
Denne miljøgiften finnes i en rekke 
produkter som vi omgir oss med til 
daglig. Stoffet har vann- og fett-
avstøtende egenskaper og brukes blant 
annet i impregneringsmidler for å gjøre 
produkter vanntette og smuss avstøtende. 
Maling, tekstiler, skismøring og steke-
panner er eksempler på forbruker-
produkter som kan inneholde PFOA. 
Stoffet har også vært funnet i klær til 
barn, som parkdresser og regntøy.

PFOA forbys fordi det er giftig ved 
gjentatt eksponering, kreftfremkallende 
og kan skade reproduksjonssystemet. 
PFOA brytes svært sakte ned i naturen 
og er påvist i store deler av verden, også i 
arktiske områder. Stoffet er påvist i blod 
og morsmelk og skilles svært langsomt 
ut fra kroppen.
Kilde: Miljøverndepartementet

Utenlandsk transport-konkurranse 
Norske lastebil- og busstransportører er i ferd med å bli utkonkurrert av 
utenlandske godstransportører med lave lønninger og som slipper å forholde 
seg til en rekke særnorske regler. Samferdselsdepartementet inviterer nå 
arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner til å delta i en 
arbeidsgruppe som skal jobbe med problemstillingen.

Kabotasje, der en transportør fra et land driver transport mellom forskjellige 
destinasjoner innenfor et annet lands grenser er omfattet av et regelverk som 
gjør at en utenlandsk godstransportør kan utføre tre turer internt i Norge i 
løpet av sju dager etter lossing av en internasjonal last. Rapporten fra 
arbeidsgruppen skal være ferdig innen 1. mars 2014

Enklere og 
raskere boarding
Med teknologien SBG (Self Boarding 
Gate) går ombordstigningen på flyet 
enklere og raskere samtidig som 
flyselskapene sparer personalkostnader. 
Avinor tester ut systemet ved Oslo og 
Ålesund lufthavn. Konseptet går ut på 
å bruke selvbetjente automater og 
sluser ved gaten når passasjerene skal 
om bord i flyene.

Teknologien er utviklet i samarbeid 
med SAS, Widerøe og Norwegian. På 
Ålesund lufthavn er det plassert tre 
slike maskiner og ved Oslo 
Lufthavnfinner du de på hele pir-syd, 
ved bussgater og på utland Schengen. 
Trondheim lufthavn er på gang, det 
samme ved Stavanger og Bergen 
lufthavn.

Arbeidsgiver app 
NAV i samarbeid med Arbeidstilsynet 
har utviklet en app som skal gjøre det 
enklere for små og mellomstore 
virksomheter å følge opp sykmeldte 
medarbeidere og overholde fristene i 
oppfølgingsarbeidet. Appen inneholder:
•	 	Huskeliste	over	lovpålagte	

oppfølgingspunkter med informasjon 
om tidsfrister og hvem som har 
ansvaret.

•	 	Et	varslingssystem	som	gir	
påminnelser underveis. Den varsler 
om alle kommende aktiviteter for 
sykmeldte medarbeidere to uker før 
fristen går ut med en siste 
påminnelse samme dag. 

•	 	Tips	og	råd,	blant	annet	om	hvordan	
arbeidsgivere kan forebygge 
sykefravær og legge til rette for at 
arbeidstakere som er sykmeldt kan 
fortsette i arbeid.

Foto: Avinor
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Stabilt sykefravær
Det legemeldte sykefraværet gikk ned, 
mens det egenmeldte økte og det totale 
sykefraværet er nå på 6,5 prosent. Siden 
2001 har sykefraværet gått ned med 
9,5 prosent, og IA-avtalens mål om 
20 prosent reduksjon, eller 5,6 prosent 
sykefravær, er ikke nådd.

Kvinner har fortsatt høyere sykefravær 
enn menn. Sykefraværet i andre kvartal 
på 8,4 prosent for kvinner og 5,1 
prosent for menn. Lavest sykefravær er 
det i Rogaland med 4,1 prosent og Oslo 
med 4,5 prosent, mens sykefraværet er 
høyest i Finnmark med 6,4 prosent. 
Deretter følger Troms og 
Østfold, begge med 
6,2 prosent. 

Ledigheten øker
Ledigheten økte med 1 500 personer i september. Størst økning var det for bygge- og 
anleggsarbeidere og for medarbeidere innenfor butikk og salg viser sesongjusterte tall 
fra NAV. Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad sier den økonomiske veksten i 
Norge har gått ned, noe som fører til lavere etterspørsel etter arbeidskraft og stigende 
arbeidsledighet.

Prosentvis økte ledigheten mest i Sogn og Fjordane, Finnmark og Nordland i 
september, mens Vest-Agder var det eneste fylket med en nedgang i ledigheten. 
Arbeidsledigheten er nå på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, noe som utgjør 84 100 
personer registrert som helt ledige eller på tiltak hos NAV. Dette er 6 100 flere enn i 
september i fjor.

SMÅSTOFF

Best i verden på Wi-Fi
Norwegians vant i september «Passenger Choice Awards 2013» for sitt trådløse 
nett om bord og det er andre året på rad Norwegian får denne utmerkelsen. 
Selskapet konkurrerer mot store internasjonale flyselskaper som Emirates, Oman 
Air, PIA og Virgin America, det er passasjerene selv som har kåret Norwegians 
fly-nett til det beste i verden. 

Norwegian har i dag 60 Boeing 
737-800 som er utstyrt med 

gratis nett og ytterligere 14 fly vil 
få trådløst nett installert i løpet av 
vinteren.

Alene på flyreise
Dersom du vil sitte alene på fly og slippe å ha 
noen i setet ved siden av tilbyr nå Widerøe 
løsningen. Neste gang du bestiller flyreise med 
Widerøe kan du velge «Empty Seat Option» 
produktet, flyselskapet tilbyr i samarbeid med 
Optiontown.

En annen løsning som også tilbys er «Flexibility 
Reward Option» som gjør at du kan få 
refundert deler av billettprisen dersom du har 
mulighet til å dra en annen dag eller på et annet 
tidspunkt samme dag. Etter å ha bestilt 
Widerøe-billett vil du i løpet av noen dager 
motta en e-post fra Optiontown der du kan 
bestille disse produktene. Eventuelt kan du selv 
besøke optiontown.com direkte. Søk opp 
billett bestillingen ved å skrive inn ditt referanse-
nummer, etternavn og e-postadresse. Konseptet 
tilbys alle kunder, uavhengig av billettype.

Foto: Norwegian
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Paul Moxnes
Organisasjonsmytologi
Boken henvender seg til alle som ønsker å 
forstå mer av det mellommenneskelige 
samspillet - psykologer, forskere, ledere, 
personal ansvarlige, terapeuter, konsulenter og 
andre i menneske behandlende yrker. Boken 
viser hvordan mytologi påvirker måten vi 
opplever andre mennesker på i en fremstilling 
av måten vi skaper andre mennesker ut i fra 
våre indre bilder. 
Forlag: Universitetsforlaget

Ole André Bråten 
Håndbok i krisehåndtering
Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver 
organisasjon. Hver enkelt vurdering og 
handling spiller en avgjørende rolle når krisen 
oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon 
må derfor være forberedt og trent på hvordan 
kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, 
stressmestring, samhandling og effektiv ledelse 
kan kritiske hendelser håndteres optimalt. 
Krisehåndtering er aktuell for alle ansatte i 
yrker som kan møte kriser. 
Forlag: Cappelen Damm Akademisk

Lin Olderøien Elvegård, Espen Gressetvold  
og Inger Johanne Pettersen
Bedriftsledelse
Som ansatt kan det være nyttig å vite hvordan 
ledelsen tenker. I denne boken ønsker 
forfatterne å inspirere til refleksjon og ny 
kunnskap om bedriftsledelse og økonomiske 
ramme betingelser gjennom hvordan økonomi-
styring som fag har utviklet seg. Ledelse– 
ledelseskonsepter og betydningen av sosial 
kapital og samfunnsperspektiv. Etikk i 
organisasjoner og bedrifters samfunnsansvar 
er andre elementer som belyses i boken.
Forlag: Akademika

Fri bruk av domenet .eu
Norske brukere har fått full tilgang til å benytte 
domenenavnet .eu. Registreringsreglene for .eu 
har tidligere ikke omfattet medlemmer av EØS-
land, men nå kan norske bedrifter, organisasjoner 
og privatpersoner benytte .eu uten å ha registrert 
firma, permanent kontor- eller bostedsadresse i 
et EU land. 

Kartdata blir gratis
Kartverket frigir en rekke kartdata for gratis ned-
lasting. Samtidig legges det fram en strategi for å 
frigi enda flere datasett de nærmeste årene. Hvem 
som helst kan gratis laste ned en rekke filer med 
høy opp løselige og detaljerte kart som kan brukes 
som illustrasjons kart. Du kan også helt gratis gå 
inn på norgeskart.no og seeiendom.no og se 
Kartverkets helt oppdaterte kart og kartdata.

Fra 2015 er planen at Polarinstituttets kartdata for 
Svalbard og Antarktis og Kartverkets ortofotokart 
(flybildekart) skal bli gratis, mens Kartverkets 
sjødata og posisjoneringstjenester skal frigis til 
redusert pris. I løpet av 2015 og 2016 er målet at 
data fra grunn bok og eiendomsregisteret gjøres 
tilgjengelig til redusert pris.
Kilde: Miljøverndepartementet

SMÅSTOFF

Foto: norgeskart.no
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LEDER

Pensjon i et livsløpsperspektiv
Etterdønningene av pensjonsreformen og innføringen av ny 
fleksibel alderspensjon fra folketrygden slår fortsatt innover oss. 
Det er ingenting som tyder på at det vil avta med det første. 
Etterdønningene kan konkretiseres med konsekvensene av 
levealdersjustering, nye tjenestepensjonsordninger i privat sektor, 
nødvendigheten av å endre tjenestepensjonsordningen i offentlig 
sektor og ulike varianter av privat pensjonssparing. 

Disse elementene er stadig til diskusjon i media, mellom partene 
i arbeidslivet og myndighetene. Slik kommer det også til å være i 
årene fremover. Parat tok tidlig konsekvensen av de massive 
endringene vi så ville komme innenfor pensjonsområdet og 
løftet det frem som flaggsak i organisasjonen vår i 2010. Dette 
gav medlemmer, tillitsvalgte og ansatte økt kjennskap og 
kunnskap om pensjon som vi har nytt godt av i ettertid. Tiden 
har imidlertid på nytt kommet for økt innsats på dette området, 
og det vil være tema på Parat-konferansen 2013. 

Parat mener alle norske arbeidstakere, uavhengig av hvilken del 
av arbeidslivet man jobber i, skal ha rett til en god pensjons-
ordning. Ny fleksibel alderspensjon fra folketrygden og tjeneste-
pensjon fra arbeidsgiver må sees på som en del av arbeidstakeres 
samlede lønn i et livsløpsperspektiv. Vi har alle behov for en 
inntekt for å kunne leve godt i alle faser av livet. Dette er særlig 
viktig etter at vi aksepterte å måtte arbeide lenger for den samme 
pensjonen som tidligere, og vi vil i fremtiden leve lenger og være 
friske lenger. Dette prinsippet representerer arbeidslinja og er 
bærekraftig både for vår og kommende generasjoner. 

Dessverre er det flere sider ved dagens lovgivning, avtaleverk og 
forsikringstilbud som ikke støtter opp om arbeidslinja og 
prinsippet om livsløpslønn (god pensjon for alle). Dagens 
rettstilstand gir arbeidsgiver anledning til å si opp en ansatt som 
ønsker å jobbe utover en bedriftsfastsatt aldersgrense. Lovverket 
må endres slik at alle sikres rett til å jobbe til man er fylt 75 år. 
Dette vil også harmonere med ny fleksibel alderspensjon fra 
folketrygden hvor man kan opptjene pensjon frem til dette 
aldersnivået.

Parat tok tidlig til orde for å endre tjenestepensjonsordningen i 
offentlig sektor slik at den i større grad ivaretar både arbeidslinja 
og fleksibiliteten i folketrygden og bidrar til at alle offentlig 

ansatte gis pensjonsmessig uttelling for å stå lenger i jobb. Slik 
denne er utformet i dag, vil de yngste årskullene komme ut med 
uakseptabel lav pensjon. 

Når det gjelder arbeidstakerne i privat sektor må disse sikres 
større grad av medbestemmelse ved endringer av tjeneste-
pensjons ordningene. Den store graden av styringsrett ved 
endring av de private tjenestepensjonsordningene bidrar til 
usikkerhet for mange arbeidstakere og en for dårlig total pensjon 
i et livsløpsperspektiv. 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig med et 
pensjonssystem som sikrer en god 
 pensjon ved pensjonering når man er 
rundt 70 år. Pensjonssystemet må også ha 
gode ordninger for de arbeidstakerne som 
har behov for å avslutte yrkeslivet 
tidligere. For ansatte i alle sektorer 
bør det derfor fortsatt sikres gode 
ordninger som gir de ansatte en 
mulighet til både å kombinere 
arbeid og ny fleksibel alders-
pensjon fra folketrygden – og til 
å sikre alle en mulighet til å gå 
av tidligere dersom det er behov 
for det. Parat vil arbeide for at 
dagens avtalefestede pensjon, 
både den offentlig og den 
private delen, blir samordnet 
med ny fleksibel alderspensjon 
fra folketrygden og tjeneste-
pensjonslovgivingen.

Dette er i samsvar med Parats 
arbeidslivs politiske dokument vedtatt 
av landsmøtet i november 2012. Vi 
jobber nå langs ulike akser for å realisere 
våre føringer. Dette er imidlertid ikke en 
enkel sak som ordnes raskt. Tvert imot 
krever det langsiktighet, pågåenhet og 
kunnskap. Egenskaper Parat besitter 
gjennom tillitsvalgte og ansatte som jobber 
for medlemmene.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

  Ny fleksibel alderspensjon fra folke-
trygden og tjeneste pensjon fra arbeidsgiver må 
sees på som en del av arbeidstakeres samlede 
lønn i et livsløpsperspektiv.
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Dagens utvikling i et 
historisk perspektiv

Bing beskriver en fremtid som for mange fremstår som science 
fiction. Kanskje ikke så merkelig siden han selv, og i samarbeid 
med Tor Åge Bringsværd, har gitt ut en rekke bøker, tegneserier 
og hørespill om stjerneskipet Marco Polo, og andre fortellinger i 
samme sjanger. Han er til daglig professor ved Senter for retts-
informatikk ved Institutt for privat rett på juridisk fakultet ved 
Universitetet i Oslo, og i samtaler med Parats redaktør ser de på 
utviklingen før og nå.

– Alle som sier utviklingen går fort i dag, har glemt hvor fort det 
gikk før. Det kan godt hende at det går fortere i dag, men det 
har vært dramatiske omveltninger tidligere, særlig i siste halvdel 
av 1800-tallet, sier Bing. 

Oppfinnelser og mediehistorie 
Trygve Bergsland: I noen av dine fore lesninger om dagens 
teknologi starter du med å fortelle om biblioteket i Pergamon i 
Lilleasia, som ble grunnlagt på 100-tallet f.Kr., der du forteller at 
pergament ble utviklet som et alternativ til papyrus. Dette fordi 
egypterne innførte eksport forbud for papyrus for å stanse andre 
fra å konkurrere med biblioteket i Alexandria. På mange måter 
oppfatter jeg at du trekker linjer tilbake i historien for å forstå 
hva som skjer i dag. Skal samtalen starte i litt nyere tid, er det 
kanskje interessant å se på norsk pressehistorie fra den spede 
starten tidlig på 1800-tallet, da det i Grunnloven ble satt et 

endelig punktum for pressesensuren i Norge i 1814, med 
paragraf 100 som sier at «Trykefrihed bør finde Sted».

Jon Bing: Det er riktig, men jeg legger like stor vekt på de 
oppfinnelsene vi fikk ta del i på den tiden.
Midt på 1800-tallet klarer vi å fremstille papir av tremasse, noe 
som fører til en dramatisk reduksjon i papirprisene. I USA 
finner man opp rotasjonspressen, og den elektriske telegrafen 
kom omkring 1840, fulgt av telefonen på 1860-tallet. Dette 
gjorde at nyhetsformidling ble helt annerledes. Du fikk nyheter 
fra mange deler av landet inn til byene hvor avisene ble 
produsert. Man fikk fotografier i avisene, første gang fra Krim-
krigen, så det er ikke tilfeldig at Florence Nightingale er berømt. 
Så fikk man fremveksten av dagsaviser. Det fantes 
allerede aviser, men ikke dagsaviser, og 
dagsavisene tok i bruk fargetrykk. Særlig 
kjent er striden som sto mellom Joseph 
Pulitzer og William Randolph Hearst, 
hvor de slåss om kjøperne med sine 
respektive dagsaviser. 

Bergsland: For å følge denne tankegangen 
var jo også innføringen av de norske 
skolelovene midt på 1800-tallet viktig for 

DIgITAL kuNNSkAp

Jon Bing er ikke helt ukjent med Parats rettssak mot Ryanair, en sak der Høyesterett skal avklare i 

hvilket land en arbeidstaker hører til. Han mener dette beskriver tiden vi lever i, der tjenester har 

erstattet varer og der vi alle i eskalerende grad blir en del av en globalisert verden. 

Av: Trygve Bergsland
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utviklingen i Norge, da disse sikret barn leseopplæring. I tillegg 
bidro oppfinnelsen av den første praktiske skrivemaskinen på 
1860-tallet til utvikling på den tiden. 

Bing: Jeg vil ikke slippe Pulitzer og Hearst helt ennå, de eksperi-
menterte også med farger. Blant annet fikk Hearst laget en liten 
figur som ble kalt Yellow Kid. Yellow Kid beveget seg rundt i 
New Yorks slum områder og kom med politiske kommentarer 
som ble skrevet på nattskjorten hans. Mange mener dette er det 
første eksemp let på en tegneserie, selv om man kan bestride det. 
De trykket nattskjorten i gul farge, for gul var vanskelig å få til, 
og de trengte et prøvefelt i avisen. Dette var under den spansk-
amerikanske krigen, der avisene var nokså overdrevne i sin jour-
nalistikk, og derfor ble de to avisene kalt The Yellow Press. Det 
vi i dag kaller kulørt presse, oppsto altså på denne tiden. 

Endringer i kulturelle møteplasser
Bergsland: Går vi tilbake til Norge og andre utviklingstrekk fra 
denne tiden, beskriver Trond Berg Eriksen i Norsk idéhistorie, 
etableringen av viktige kultur institusjoner. Blant annet Den 
Nasjonale Scene i Bergen, Norsk Folkemuseum og 
Nationaltheatret i Oslo. Jürgen Habermas beskriver denne 

  Alle som sier utviklingen går fort i dag, 
har glemt hvor fort det gikk før. Det kan godt 
hende at det går fortere i dag, men det har vært 
dramatiske omveltninger tidligere, særlig i siste 
halvdel av 1800-tallet, sier Bing.
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utviklingen mot slutten av 
1800-tallet som en forskyving 
fra «kulturresonnement» til 
«kulturkonsum».

Bing: Det er riktig, 
Deichmanske biblio tek er et 
annet eksempel på det samme. 
Biblioteket ble opprinnelig 
etablert mye tidligere, men det 
var utover på 1800-tallet at det 
virkelig fikk stor betydning.

Bergsland: Dersom vi trekker 
linjer til dagens medieutvikling, 
er det da grunn til å tro at 
bøker blir borte og at de store 
kulturinstitusjonene mister sin 
legitimitet – med andre ord at 
alle disse store møteplassene 
for kulturelt påfyll mister mye 
av sin tradisjonelle rolle?

Bing: Ja, eller forandres. Det er 
interessant. Du kan se på to 
eksempler som er det motsatte. 
Det ene er operaen som 
tiltrekker seg et publikum 
ingen ville trodd var mulig. 
Det andre er Litteraturhuset i 
Oslo som på en måte er blitt 
det nye Deichmanske. Behovet 
for å ha et sted for å lagre 
bøker, slik at de kan plukkes 
frem fra hyllene, reduseres. 
Men behovet for å finne 
meningsfulle møteplasser for 
samhandel i sanntid med ekte 
mennesker, det øker.

Bergsland: Karl Atle Knapskog 
og Leif Ove Larsen støtter 
denne oppfatningen av økt 
kulturkonsum i sin bok 
«Kulturjournalis tikk», der de 

har sammen lignet utviklingen i mengden av tilgjengelig 
kulturstoff fra 1964 og frem til 2005. Antall artikler med dette 
temaet er nesten doblet i denne perioden. Ditt eksempel med 
operaen og litteraturhuset stemmer, men samtidig er det store 
endringer. Einar Gerhardsen og flere med ham fylte i sin tid 
Youngstorget med store folkemasser. Vi så noe slikt etter 22. juli, 
men i utgangspunktet er dette noe vi sjelden eller aldri opplever 
i dag. For eksempel skriver urbanisten og forfatteren Erling 
Fossen at det er minst like mange mennesker som møtes i dag, 
men de møtes i mye mindre fora og er mye mer spisset i forhold 
til sine særinteresser. Det er kanskje mulig å se dette igjen i den 
retningen media også går, der interesse feltene blir mye mer 
fragmentert?

Bing: Det tror jeg i og for seg er sant. Jeg tror at Gerhardsens tid 
var kringkastin gens tid, så når han sto på Youngstorget var det 
en slags kringkasting han drev med. Én kilde – mange tilhørere. 
Vi er gått over i en nettverksvirkelighet, og det betyr at når vi 
samles, så samles vi ikke først og fremst for å høre på én, vi hører 
kanskje på én en stund, men vi skal først og fremst mingle; for 
øvrig et verb av det 21. århundre. Det er nokså klart at man ser 
hvordan interessefellesskap danner grupper i og utenfor sosiale 
medier. Problemet med et interessefellesskap er jo at de har 
såpass geografisk spredte  medlemmer at de ikke kan møtes, eller 
har vanskeligheter for å møtes, mens de på sosiale medier enkelt 
kan møtes. Dermed får de en samhandlingskraft som de tidligere 
har manglet. Det er mange som har sagt at det som vil prege det 
21. århundre er spenningen mellom interesse baserte 
organisasjoner og territoriale organisasjoner som kommer under 
nasjonal staten. Ikke minst vil myndig hetene bli utfordret av 
disse interesse organisasjonene. Den arabiske våren er et eksempel 
på det, selv om det nok kommer til å skje på helt andre måter i 
Europa.

Mer informasjon eller økt kunnskap?
Bergsland: Men det er det noen forskjeller i samfunnet fortsatt, 
og kanskje de forsterkes?

Bing: Det er jo slik det er. Hvis du har en bestemt fordeling og 
du bare tømmer på ressurser, så fordeler de seg på samme måte, 
slik at mye får mer. Man må gripe aktivt inn for å forandre en 
fordeling som ellers ville styrket forskjeller. Og på en måte syns 
jeg nok at hele utviklingen av nettet har bidratt til å utjevne 
forskjeller, det har jeg ikke noe belegg for, men det er mitt 
inntrykk. 

Bergsland: Da snakker du om å nå ut med budskapet til massene. 
Men jeg tenker også hvilken type informasjon mottar de ulike 
lag av samfunnet? Sosiologen Hedvig Skonhoft Johannesens har 
skrevet om «Den skravlende eliten», der budskapet handler mer 
om form enn om innhold. Mitt inntrykk er at mye av det som 
serveres oss på TV, radio og Internett handler om å levere 
varene, framfor å nyansere og øke det allmenne reflek-

  Jeg tror at Gerhardsens tid var kring-
kastin gens tid, så når han sto på Youngstorget 
var det en slags kringkasting han drev med. 
Én kilde – mange tilhørere.

DIgITAL kuNNSkAp
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sjonsnivået. Det er jo ikke slik at all 
informasjon som tilflyter oss fyller 
behovet for en pedagogisk fremstilling 
av fakta.

Bing: Det er også interessant, for du kan 
jo i stor utstrekning bestemme selv hva 
det er du vil lese på nettet, eller se på 
TV, og det betyr at det er forferdelig mange mennesker som bare 
leser om fotball. På en måte var det tidligere en slags pedagogikk 
i det at du måtte bla forbi de generelle nyhetene før du kom til 
sportsseksjonen, sjansen var der for at du fikk med deg noe du 
allikevel var interessert i. Når vi velger selv kan det føre til en 
fordumming i den betydning at du bare får det du ber om. 
Den store tanken bak allmennkringkastingen da BBC begynte 
å sende tidlig på 1920-tallet, var å sende programmer for å 
opplyse allmuen. Programmene ble ikke sendt etter hverandre. 
De hadde hver sin starttid, så måtte du slå på. Radioen skulle 
liksom overta dagen til folk. Det lå en nokså patriarkalsk tanke 
bak allmennkringkastingen i begynnelsen.

Bergsland: Men har denne tanken noe for seg sett med dagens 
øyne?

Bing: Jeg syns den har noe for seg. Jeg syns den sier at når vi har 
et effektivt medium for å formidle informasjon, så har vi et 
ansvar for at den informasjons formidlingen i gåseøyne er nyttig. 
At det ikke bare er det du har lyst på, men det du har godt av, og 
i et slikt syn ligger den tanken at ikke alle vet hva som er godt 
for dem, og at noen vet bedre. Problemet er at du ikke har 
oversikt over alt som finnes av tilbud. Og skal du få en slik 
oversikt, så må noen sette sammen en sendeflate som gjør at du 
faktisk kan velge. Jeg har en fransk venn som har en teori om 
boken ved siden av; han sier at når han går på et bibliotek, så vet 
han hvilken bok han skal finne. Så går han langs hyllene, og så 
finner han den boken, men idet han tar den ut, så ser han at ved 
siden av står det en bok som han ikke har hørt om, men som ser 
ut som den kunne være interessant. Så viser det seg at det er den 
boken som egentlig er viktig og som han synes var et interessant 
funn. Og det har han jo rett i, for bøkene står jo sortert etter 
emne i hyllene, slik at de som handler om det samme, står 
samme sted. Og da fungerer på en måte den kjente boken som 

et slags flagg for at her, i denne seksjonen, står det 
interessante ting. Jeg synes vel det fungerer mest som 

metafor, men det er en god metafor.

Bergsland: Men hvis man forutsetter at det er riktig, 
betyr det samtidig at vi får større klasseskiller? 
Pierre Bourdieu lanserte noen teorier der han 

benyttet habitus som et begrep for å analysere 
relasjoner mellom individers posisjon i det 

sosiale rommet og egne valg. Med andre 
ord forstår jeg det slik at de valg vi gjør, 

eller de disposisjoner vi foretar oss, bidrar til å opprettholde 
makthierarkier. I dette tilfellet i form av kunnskap.

Bing: Ja, hvis vi lot utviklingen bare fortsette å gå sånn som den 
går, men jeg tror at det vil dukke opp som en egen tjeneste for å 
lage knipper av tilbud. Brikt Jensen er et godt eksempel. Han var 
blant annet universitets lektor i Strasbourg og professor i 
medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Folk hadde stor tiltro 
til ham og i TV-programmet «Bokstavelig talt» som gikk i seks år 
på NRK, valgte han ut verdens beste litteratur, og så kjøpte du 
den boken fordi det var Brikt Jensen som hadde valgt den. Jeg 
tror du vil få denne typen tjenester hvor du kan abonnere på en 
person du stoler på, og som gjør valg for deg, istedenfor at du 
raver rundt på egen hånd i dagens virkelighet. Men denne typen 
metatjenester er foreløpig ikke godt nok utviklet.

Tidløs kunnskap i en moderne tid
Bergsland: Vi har så vidt vært inne på det, men avisenes 
formidling og rolle i forhold til kulturkommentarer og debatt, 
kontra andre medier eller samfunnsformer, nå og fremover, har 
du noen tanker i forhold til det?

Bing: Avisenes opplag faller og har utfordringer i å balansere 
nettutgave mot papirutgave. Selv tror jeg det kan bli endringer 
hvis man får papir som bærer elektronisk blekk. Endringene er 
ikke problemet, men hvordan vi mestrer dem. Vi har snakket 
om endringer gjennom kun 200 år. Når jeg kjøpte mitt første 
lesebrett, en Rocket eBook i 1999, kom den med eksempelbøker. 
En av dem var, the Epic of Gilgamesh, et episk dikt fra 
Mesopotamia som er blant de tidligste kjente litterære verker. 
Det illustrerer kanskje at historien lever selv om vi stadig utvikler 
ny teknologi.

  Avisenes opplag faller og har 
utfordringer i å balansere nettutgave mot 
papir utgave. Selv tror jeg det kan bli 
endringer hvis man får papir som bærer 
elektronisk blekk. Endringene er ikke 
problemet, men hvordan vi mestrer dem.



12 - 2013 Parat 

Fornyelse av

Hovedavtalen
I oktober og november forhandler YS og LO med NHO om revisjon av Hovedavtalen. Tilsvarende 

avtale med Virke reforhandles også i år. Høyt på YS’ kravliste står forbedringer i arbeidsforholdene 

for tillitsvalgte og oppdatering av reglene om kontrolltiltak. 

Av Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat

Hovedavtalen, også kalt «arbeidslivets 
grunnlov», forhandles på sentralt nivå, 
direkte mellom ledelsen i YS/LO og 
NHO. Før forhandlingene starter har 
styret i YS-Privat vedtatt hvilke krav de 
ønsker å fremme. Vedtaket baserer seg på 
innspill fra forbundene og innstilling fra 
tariffrådet i YS-Privat. Forhandlings-
utvalget vil bestå av YS-leder Jorunn 
Berland, YS-Privat-leder Vegard Einan 
(som også er nestleder i Parat) og 
representanter for de ulike YS-forbundene 
som har medlemmer i privat sektor.

Årets forhandlinger i NHO-området 
startet med kravoverlevering midt i 

oktober, mens selve forhandlingene 
gjennomføres 13. november. 
Forhandlingene med Virke gjennomføres 
i perioden 27.–29. november i år.

Kravene
Det er ikke vanlig med store eller 
inngripende endringer i Hovedavtalen. 
Grunnlovspreget tilsier at man går 
forsiktig frem.

Ved revisjonen i 2009 ble det vedtatt å 
sette ned et utvalg som skulle se på 
forenkling og modernisering av 
Hovedavtalen i tariffperioden, herunder 
tidsmessige og språklige oppdateringer i 

tillegg til sletting av tekst som ikke lenger 
er relevant. Dette arbeidet er nå mer eller 
mindre fullført, og det betyr etter all 
sannsynlighet at vi vil få en helhetlig, 
revidert utgave av Hovedavtalen i NHO-
området. Hovedavtalen med Virke var 
gjenstand for en betydelig omlegging ved 
forrige revisjon.

Det har også vært utvalgsarbeid knyttet til 
andre av tilleggsavtalene i Hovedavtalen, og 
partene har diskutert etablering av en ny 
tilleggsavtale om mangfold og integrering.

Resultatet av disse utvalgsarbeidene vil bli 
offentliggjort når hovedavtaleforhand-

TARIFF
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lingene mellom YS/LO og NHO er 
avsluttet.

I forhold til årets forhandlinger har 
styret i YS-Privat vedtatt at man vil 
konsentrere seg om to 
hovedområder: kontroll/overvåking 
og tillitsvalgtes arbeidsforhold. 

Aktive tillitsvalgte og god dialog 
mellom arbeidstaker og arbeidsgiver 
er en av bærebjelkene i den nordiske 
samarbeidsmodellen. Arbeidsgiver 
har ansvaret for at forholdene legges 
til rette slik at den tillitsvalgte kan 
ivareta sine oppgaver etter 
Hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. 
Det innebærer blant annet at 
tillitsvalgte må få nødvendig tid til å 
utøve sitt verv, tilgang til moderne 
kommunikasjons utstyr og mulighet 
til å føre konfidensielle samtaler. I 
tillegg er det viktig at 
tillitsvalgtarbeid sidestilles med annet 
arbeid også lønnsmessig. Det betyr at 
arbeidsgiver også må betale for 
reisetid og overtidsarbeid. YS-Privat 
mener også at det bør bli lettere for 
tillitsvalgte å få fri slik at de kan delta 
på faglige kurs og konferanser.

Overvåking av arbeidstakere er et 
svært aktuelt tema. Dagens hoved-
avtale har bestemmelser om 
«fjernsyns overvåking» der dette skal 
begrenses og være saklig begrunnet.

I 2005 fikk vi generell lovgivning i 
arbeidsmiljøloven om saklighet og 
forholdsmessighet i forhold til alle 
kontrolltiltak. Her kan vi si at 
Hovedavtalen har lagt grunnlaget for 
lovreguleringen. Slik er det med flere 
av de lovbestemmelsene vi har i dag. 

Den teknologiske utviklingen åpner 
for langt flere former for elektronisk 
overvåking enn fjernsynsovervåking, 
som for eksempel bruk av GPS- og 
e-postovervåking. YS-Privat mener at 
Hovedavtalens bestemmelser på dette 
området må moderniseres.

Korte fakta
Det finnes flere hovedavtaler i Norge. 
Disse er inngått på hovedsammen-
slutningsnivå. Den første Hovedavtalen 
ble inngått i 1935 mellom LO og 
Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, 
nå NHO).

Hovedavtalen inneholder de grunn-
leggende spillereglene i arbeidslivet 
slik som bedriftenes og de tillits-
valgtes rettigheter og plikter, vilkår 
ved permitteringer, kjøreregler i 
forbindelse med konflikter og 
kapitler om informasjon, samarbeid 
og medbestemmelse.
Hovedavtalen inngår som del I i alle 
tariffavtaler som inngås på forbunds-
nivå og gjelder for fire år av gangen.

Historikk 
Hovedavtalen har eksistert i  
mer enn 80 år, og ble første gang 
inngått i 1935 mellom LO og Norsk 
Arbeidsgiver forening (NAF, nå NHO). Den 
har blitt vurdert som en viktig milepæl for 
arbeiderne og som en anerkjennelse av 
fagbevegelsen som ansvarlig part i arbeids- 
og samfunnslivet. Samtidig må 
Hovedavtalen også ses på som et uttrykk for 
hovedorganisasjonenes tradisjonelle vilje til 
først og fremst å ordne opp selv via 
avtaleverket framfor å få lovreguleringer.

Hovedavtalen danner dermed grunn laget 
for bedriftsdemokratiet og et arbeidsliv 
basert på samarbeid. Selv om enkelte 
medbestemmelses ordninger har blitt 
lovfestet, er det likevel åpenbart at 
Hovedavtalen har vært nyttige og har spilt 
en helt sentral rolle for gjennom føringen 
av reformer på dette området. Med 
Hovedavtalen som redskap har det vært 
mulig for fagbevegelsen å sikre de ansatte 

større innflytelse over sin egen arbeids-
situasjon og mer kontroll over bedriftenes 
disposisjoner. 

Et viktig trekk ved Hovedavtalen er 
 tilleggsavtalene. Det er ved hjelp av disse 
avtalene organisasjonene i arbeidslivet har 
klart å tilpasse sitt sentrale avtaleverk til den 
øvrige samfunns messige utviklingen. 
Tilleggsavtalene har vært med på å forme 
holdninger og praksis i arbeids livet. Det 
gjelder blant annet «Rammeavtalen 
vedrørende data maskin  baserte systemer», 
inngått i 1975. Avtalen inneholder regler 
for en rasjonell utnyttelse av den nye tekno-
logien den var da den kom, den første i sitt 
slag i verden. Senere har vi blant annet fått 
tilleggsavtaler om likestillings arbeid, om 
kontrolltiltak i bedriften og om europeiske 
samarbeidsutvalg.

Streikerett?
Hovedavtalene revideres i egne forhandlings-
runder der det fra partenes side i utgangs-
punktet ikke er adgang til å bruke streik eller 
lockout for å tvinge igjennom krav. 

Fredsplikten under revisjonen av hoved-
avtalene er imidlertid ikke absolutt. Dersom 
det ikke oppnås enighet mellom partene 
under revisjonen, kan den ene parten velge å 
bringe forhandlingene om Hovedavtalen inn 
som en del av et kommende tariffoppgjør.

I 1997 brøt YS hovedavtaleforhand lingene 
med NHO og truet med konflikt. Bakgrunnen 
var NHOs krav om at tariffavtaler bare kan 
inngås med en fagforening dersom foreningen 
har 30 prosent av de ansatte som medlemmer. 
NHO fikk ikke gjennomslag for 30 prosent-
regelen, men derimot ble kravet om en 
organisasjons grad på 10 prosent for å få tariff-
avtale innført og står i dag i Hoved avtalens 
paragraf 3-7 nummer 2. Regelen gjelder uav-
hengig av om man er organisert i YS eller LO.



14 - 2013 Parat 

Politikk uten innhold
Parat UNG gratulerer den 

borgerlige siden med seier 

i valget, og ber den nye 

regjeringen gjøre ord til 

handling i forhold til tidligere 

lovnader som er gitt til 

studenter og lærlinger. Det er 

tid for å vise handling i forhold 

til økt studiestøtte og flere 

studentboliger.

Av: Anders Bakkerud Larsen, leder Parat UNG

Parat UNG har ved flere anledninger tatt 
opp studenters og lærlingers bo- og 
levevilkår med politikerne i tråd med 
årets UNG-flaggsak. Vi mener beløpet for 
studiestøtte bør heves betraktelig, dette 
nivået har ikke blitt hevet på mange år. Vi 
mener også at man bør bygge betraktelig 
flere offentlige studentboliger.

I møte med politikerne
Parat UNG har deltatt i flere møter med 
de forskjellige partiene på borgerlig side.
Vi har stilt følgende spørsmål: Burde 
beløpet for studiestøtte vært økt og fulgt 
pris- og lønnsvekst? Burde antall måneder 
studentene får utbetalt studiestøtte økes fra 
10 til 11 eller 12 måneder? Er det ikke 
viktig at studentene får studiestøtte nok til 
å ha muligheten til å være heltidsstudenter?

Svarene vi har fått på disse spørsmålene er 
overraskende like fra samtlige partier, om 
det så måtte være fra borgerlig eller 
motsatt side. Alle vil heve beløpet for 
studiestøtte. Alle vil øke antall måneder 
med studiestøtte, og alle mener det er 
viktig å legge til rette for heltidsstudenten. 

Partiene på borgerlig side har uttalt at de 
har forsøkt å gjøre noe med dette i flere år, 
men at de ikke har lyktes. Det er et svar vi 

ikke kjøper, ettersom også de andre 
partiene har vært enige. Nå har den nye 
regjeringen en gyllen mulighet til å holde 
det de har lovet opp mot studentene.

Arbeidsmarkedet kan bli taperen
Det norske arbeidsmarkedet kommer i 
fremtiden til å bli den største taperen om 
politikerne ikke følger opp og gjør det de 
har lovet, nemlig å heve beløpet på 
studiestøtten. Vi mener også det er viktig 
at antall måneder med studiestøtte økes 
fra dagens 10. Grunnen er enkel: Slik det 
fungerer i dag, får man bare utbetalt 
studiestøtte til og med mai måned. Veldig 
mange studenter har eksamener helt til 
slutten av juni, og noen har også 
eksamener i juli. Hvordan skal disse 
studentene ha råd til å bli boende i sine 
studentboliger uten inntekt?

For at man skal få best mulig skolerte 
arbeidstakere i fremtiden, er vi helt sikre 
på at man må fokusere mer på heltids-
studenten. Slik situasjonen er i dag må 
flertallet (over 90 prosent) av studentene i 
Norge ha jobb ved siden av studiene for 
at hjulene skal gå rundt. Dette går utover 
kvaliteten på studiet, og studentene 
oppnår kanskje ikke ønskede resultater, 
og bedriftene vil i fremtiden ikke få ansatt 

nye personer som er så godt kvalifiserte 
som ønskelig.

I løpet av et skoleår får en student utbetalt 
94 400 kroner i studiestøtte.
Med unntak av august og januar, får man 
utbetalt opptil 7080 kroner per måned.
På grunn av den begrensede kapasiteten 
på studentboliger i Norge, må flere og 
flere studenter ut på det private leie-
markedet for å få seg husrom. Leieprisene 
ligger langt over hva en student har råd 
og kapasitet til å betale med det beløpet 
man får utbetalt fra Lånekassen.

Vi mener beløpet for studiestøtte bør 
følge pris- og lønnsveksten i samfunnet.
Hadde studiestøtten fulgt pris- og lønns-
veksten fra 2002 til 2010, ville den vært 
på 114 602 kroner. I 2013 ville dette 
beløpet ha vært mye høyere.

Kjære politikere. Nå har dere en fantastisk 
mulighet til å gjøre noe med det fram-
tidige arbeidsmarkedet i Norge. Følg opp 
det dere har lovet oss i møter og gi 
studentene et løft, et kjærkomment løft 
de fortjener. Dette løftet kommer alle i 
samfunnet til gode. Kanskje ikke i år, 
men i framtiden.

pARAT uNg

Burde beløpet for 
studiestøtte vært 
økt og fulgt pris- 
og lønnsvekst?
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Tenk deg at du er på ferie i Thailand en 
uke eller to, men at du på slutten av 
ferien blir syk slik at du ikke kommer 
med flyet hjem igjen til Norge når ferien 
er over. Da har du ikke krav på 
sykepenger i den perioden du er syk 
under oppholdet i Thailand.

Trygderetten sier nei
Nordmenn tar det som en selvfølge at det 
gis sykepenger om en blir syk. Men det 
mange ikke er klar over, er at folketrygd-
loven krever at du må oppholde deg i 
Norge for å få sykepenger. Riktignok gjør 
et tillegg til EØS-avtalen at alle nord-
menn også kan få rett til sykepenger 
dersom de er på ferie i et EØS-land, men 
reiser man utenfor EØS er det verre – da 
har du ikke rett til sykepenger.

Trygderetten har vurdert dette spørsmålet 
flere ganger, og svaret er negativt. Det gis 
ikke sykepenger. Begrunnelsen er at det 
ikke er mulig å føre den nødvendige 
 kontroll med hensyn til sykdommens 
karakter, utvikling, varighet og innvirkning 
på arbeidsevnen. Videre at et utenlands-
opphold vil kunne være til hinder for opp-
følgingen av den sykmeldte med henblikk 
på å få vedkommende tilbake i arbeid. 

Avslag fra NAV
Det fremgår også av NAVs retningslinjer at 

det ikke bør gis dispensasjon fra regelen 
om opphold i Norge i de tilfeller der 
sykdom inntreffer under opphold i land 
utenfor EØS-området. Dette selv om den 
som er rammet fremlegger sykemelding fra 
utenlandsk lege og er arbeidsufør ved 
tilbakekomsten. Parat har nylig prøvd en 
slik sak i trygderetten der et medlem ble 
syk under et opphold i Asia. NAV fikk 
også denne gangen medhold i sitt avslag på 
sykepenger. Det er derfor langvarig praksis 
i å avslå sykepenger når en nordmann blir 
syk på ferie utenfor EØS-området. 

Vær oppmerksom på at dette også kan ha 
betydning for utsettelse av ferie. Ifølge 
ferieloven kan du få utsatt ferien dersom 
du blir syk i mer enn seks virkedager i 
ferien. Vanligvis innebærer dette at 
feriedagene blir omgjort til sykepenge-
dager, men det faller bort når en ikke har 
krav på sykepenger. 

Tap av rettigheter i Norge
Det er også viktig å være klar over at 
dersom perioden man verken har lønn, 
feriepenger eller trygdeytelser er lengre 
enn to uker, vil man heller ikke få 
sykepenger når man kommer hjem til 
Norge fordi det i folketrygdloven heter at 
retten til sykepenger bortfaller dersom 
arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i 
mer enn to uker.

Det er flere som har fått denne smertelige 
erfaringen med det norske regelverket ved 
sykdom på ferie. De færreste har reise-
forsikringer som dekker tap av inntekt 
ved sykdom under reise. Har den 
ferierende ikke satt seg inn i dette, kan 
en ferie utenfor Europa gi en 
ubehagelig overraskelse som 
setter dype spor både i 
langtidshukommelsen 
og i lommeboken.

Ingen sykepenger 
utenfor Europa
Folketrygdloven krever at du må oppholde deg 

innenfor EØS-området for å få sykepenger. Blir du syk 

i land utenfor Europa, har du ikke rett til sykepenger. 

Og er du syk i mer enn to uker før du kommer hjem, 

mister du også retten til sykepenger i Norge.

Av: Annbjørg Nærdal, advokatfullmektig i Parat

Dokumentasjon
Blir du syk i ferien trenger du en origi-
nal legeerklæring som dokumentasjon 
når du kommer hjem (gjerne oversatt 
til engelsk slik at arbeidsgiver forstår 
innholdet). Skriv også ut egenerklærin-
gen NAV 08-09.06 som ligger tilgjen-
gelig på www.nav.no. 

Du har ikke krav på omsorgspenger 
eller erstatningsferie dersom andre 
familiemedlemmer blir syke. EØS-
reglene omfatter bare egen sykdom. 
Hvis ektefelle, samboer, barna eller 
slektninger har vært syke, gir ikke 
dette noe grunnlag for arbeidstaker til 
å kreve utsatt ferie.

HELSE
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Stylingkurs
for jobbsøkere
I Frankrike får arbeidsledige tilbud om styling og bruker en hel dag på å lære å stelle håret, 

sminke seg og oppføre seg for å bli mer attraktive på arbeidsmarkedet. Parat-lederen tror ikke 

dette vil bli et viktig bidrag til arbeidssøkere i norsk arbeidsliv.

Av: Jennie Dehlén, foto: Tomas Madrid

Informasjonsansvarlig i den franske 
arbeidsformidlingen Pôle Emploi, Anne-
Laure Germond, sier de sender arbeids-
søkere til veldedighetsorganisasjonen 
Ereel som har tatt initiativet til styling-
kurset og at det stadig blir mer akseptert 
at det ytre har en viss betydning når du 
søker jobb.

– Dette er personer som har vært arbeids-
ledige i en lengre periode og trenger 
ekstra støtte for å våge å søke på jobber 
igjen, sier Germond.

Hun sier prosjektet startet i Paris og er så 
vellykket at det skal innføres i hele landet. 
Snart skal det også arrangeres stylingkurs 
for menn.

– Målet er å gi jobbsøkere bedre selvtillit. 
Men kompetansen er selvfølgelig det 
viktigste når man søker jobb.

Førsteinntrykket er viktig
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud mener 
fremferd, påkledning og kommunikasjon 
er viktige elementer når en arbeidsgiver 
skal vurdere kandidater til en ledig stilling.

– Førsteinntrykket arbeidsgiveren får vil 
uunngåelig spille inn når de vurderer om 
vedkommende passer inn på deres 
arbeidsplass og de oppgavene som skal 
løses, men det er ikke noe poeng i å frem-
stå som en annen enn den man egentlig 
er. Derfor tror jeg heller ikke dette vil bli 

noe viktig bidrag til arbeidssøkere i norsk 
arbeidsliv. Da har jeg mer tro på de råd 
og den veiledning arbeidssøkere kan få fra 
NAV i form av jobbsøkerkurs og annen 
veiledning, sier Skjæggerud.

Kommunikasjonsdirektør i Adecco, 
Anne-Stine Talseth, sier at de ikke har 
noen rutiner for å påvirke klesvalg eller 
sminke overfor sine vikarer. 

– I en ideell verden vil ikke utseendet bety 
noe, men personlig fremtoning har 
betydning. Ved å kle seg pent viser du 
arbeidsgiver at du tar jobbsøknaden 
alvorlig, sier hun. 

Jobbsøker bør vurdere kleskode
Talseth tror det er enklere å be jobbsøkere 
forbedre CV-en og kanskje gi tips om 
klesbruk. Sminke og personlig hygiene 
tror hun det kan være vanskeligere å 
kommentere. 

– Det er klart at noen kan gå glipp av 
jobbmuligheter ut fra hvordan de fremstår 
overfor arbeidsgiver. Og der jobbsøker 
konkret ber om råd, vil vi gi tilbake-
melding. For de aller fleste er ikke dette 
noe problem. En annen ting er at den 
som søker en jobb selv bør tenke på i 
hvilket miljø man vil trives til daglig. Er 
kleskoden for stiv slik at man ikke føler 
seg vel, bør man kanskje søke andre typer 
jobber, sier hun.

Coachs beauté
Denne solfylte morgenen har et titalls 
kvinner møtt opp på en skjønnhetssalong 
i sentrum av Paris for å delta på dagskur-
set i styling. Alle har vært arbeidsledige i 
minst to år, og de fleste er i 40- eller 
50-årsalderen. I løpet av dagen får delta-
gerne ulike skjønnhetsråd innen sminke, 
manikyr og hårpleie fra egne «coachs 
beauté», salongens skjønnhetsveiledere. 
Dagen avsluttes med en selvtillits-
workshop der de lærer hvilken farge som 
best fremhever deres hud og hår.

– Målet er ikke å gjøre deltagerne til 
Barbie-dukker, men vi lever i en verden 
der det er viktig å se bra ut. Vi må være 
realistiske. Noen mener kanskje at 
skjønnhet kommer innenfra, men det 
første inntrykket andre får av deg, er av 
ditt ytre, sier Anne-Laure Germond.

Carole Martin, en 42 år gammel økonom 
som har vært arbeidsledig i tre år, er blant 
de som benytter seg av tilbudet.

– Da arbeidsformidlingen fortalte om 
stylingkurset, tenkte jeg at det i hvert fall 
ikke kunne skade, forteller Carole mens 
hun pudres av en sminkør.

Økt selvtillit
– Dette kan gi bedre selvtillit, og på et 
jobbintervju er det viktig å vise seg fra sin 
beste side. Jeg er ikke flink til å sminke 

ARbEIDSMARkED
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meg og har nok sett ganske sliten ut på de 
siste intervjuene. Det var kanskje derfor 
jeg ikke fikk jobben? 

På motsatt bord titter Martine Dufour i 
speilet og ser sitt nye, sminkede ansikt 
med kajal og rød leppestift.

– Oi, for en forandring, utbryter den 57 år 
gamle bibliotekaren.

– Lov meg at du begynner å ta vare på 
utseendet ditt! formaner sminkøren som 
har bidratt til forvandlingen.

Martine forteller at hun først var litt 
skeptisk til kurset.

– Jeg er ikke særlig interessert i klær og 
sminke. Jeg trodde faktisk ikke at det 
hadde noen betydning for å få jobb. Men 
nå har jeg lært. Neste gang jeg skal på 
jobbintervju, skal jeg bruke mer tid på 
utseendet.

Like ved får den tidligere sjefssekretæren 
Alexandra Caillon manikyr og skjønnhets-
veilederen forklarer hvor viktig det er med 
velstelte negler.

– Rekruttereren ser på hendene dine, for 
de speiler sjelen. Vi vurderes ut fra 
hendene våre og personligheten vår.

Alexandra ser skeptisk ut. 
– Det er alltid hyggelig å bli dullet med, 
men jeg er ikke naiv. Det at jeg nå har 
fine, røde negler, kommer neppe til å 
gjøre at jeg, som har vært arbeidsledig i 
flere år, plutselig får meg jobb, sier 
Alexandra med et skjevt smil.

Utseendet avgjør
Arbeidsformidlingen Pôle Emploi mener 
imidlertid at utseendet er avgjørende for å 
få jobb.

– Pôle Emploi har en kampanje for at de 
som er registrert her, skal kunne kommu-
nisere bedre med utseendet sitt. Dersom 
to kandidater har samme kompetanse, 
kan det være utseendet som avgjør hvem 
som får jobben, sier Anne-Laure 
Germond, som mener det er første-
inntrykket arbeidsgiveren vil huske. 
Derfor er det viktig med et velstelt ytre. 
Feil jeans eller slurvete sminke kan være 
skjebnesvangert.

Stylingkursene subsidieres av franske 
mote- og kosmetikkselskaper. Anne-Laure 
Germond sier at arbeidsformidlingen 
aldri ville innført ordningen om ikke 
kursene var gratis. Men hos SNU, den 

største fagforeningen på Pôle Emploi, 
ristes det på hodet. Deres representant 
Sylvette Uzan-Chomat mener at en 
offentlig arbeidsformidling ikke bør drive 
med slikt. Hun mener kursene er basert 
på et negativt kvinnesyn.

– Pôle Emploi legger skylden på kvinnene 
og får dem til å føle at de må bruke mer 
tid på utseendet for å få jobb. Det er klart 
man kan få dårlig selvtillit av å være 
arbeidsledig. Men det skyldes ikke 
utseendet, sier Uzan-Chomat.

Nytt og uprøvd
Stylingkurset, Conseil en image et 
coaching RH Pôle Emploi, som tilbys 
en gang i måneden i Paris, finansieres 
av veldedighetsorganisasjonen Ereel. 
Ulike globale skjønnhetsselskaper, 
som for eksempel L’Oréal og Revlon, 
bidrar med kosmetikk og 
hårpleieprodukter. I 2012 var det kun 
25 av de totalt 60 deltagerne som 
lyktes å få jobb etter avsluttet kurs.

Martine Dufour er fornøyd med sitt eget speilbilde og nysminkede ansikt. Dufour blir anbefalt en ny klesdrakt ved neste 
jobbsøknad.

Alexandra Caillon får manikyr og skjønnhets vei-
lederen forklarer viktigheten med velstelte negler.
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OECD om Skills Strategy
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) måler 
kunnskapsnivået i ulike europeiske land gjennom prosjektet «Skills Strategy». 
Kunnskapsdepartementet innhenter informasjon gjennom arbeidstaker-
organisasjoner som YS, der de gjennom en spørreundersøkelse får svar på 
viktige kompetanseutfordringer i tiden fremover.

Spørreundersøkelsen er gjennomført i oktober og vil gi Kunnskaps-
departementet, sammen med OECD, et grunnlag for å diagnostisere norsk 
kompetansepolitikk. Resultatene er ment å brukes til å stake ut hvilke 
kompetansepolitiske områder Norge bør prioritere fremover.

Diskriminerende 
pensjonsregler 
Arbeidsretten slår fast at reglene om 
14 timer i gjennomsnittlig arbeidsuke for 
å få medlemskap i pensjonskassen, er i 
strid med arbeidsmiljøloven. Alle deltids-
ansatte i kommunesektoren (KS) blir nå 
medlemmer i pensjons ordningen, også 
alderspensjonister. 

Den offentlige tjenestepensjonsordningen er 
lovfestet i staten og det må derfor utarbeides en 
lovendring som sikrer deltidsansatte medlemskap 
i tjenestepensjonsordningen. Hvordan dette skal 
løses, er foreløpig ikke avklart. 

I etterkant av dommen har partene i kommune-
sektoren forhandlet frem en løsning som gjør det 
mulig for alderspensjonister å jobbe ubegrenset 
på pensjonistavlønning uten trekk i pensjon, slik 
ordningen er i staten. 
– Partene er blitt enige om at alderspensjonister 
kan engasjeres på pensjonistvilkår, slik det lenge 
har vært mulig i staten. Kommunale pensjonister 
som engasjeres på disse vilkårene kan jobbe så 
mye de vil til en timelønn på 175 kroner i timen, 
sier advokat i Parat Andreas Moen, som sier at 
pensjonistene også vil ha krav på lørdags- og søn-
dagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og 
nattillegg slik som beskrevet i hovedtariffavtalen. 

Avtalen gjelder med virkning fra 1. oktober i år. 
– Muligheten for pensjonistavlønningen gjelder 
alderspensjonister, ikke AFP-pensjonister, sier 
Moen.

Han mener ordningen med pensjonistavlønning 
i kommunesektoren også må få virkning i syke-
husene, og at dette er noe arbeidstakerorganisa-
sjonene vil ta opp med Spekter.

Andrzej Gwiazda fortsatt i opposisjon
Gregor Schiele er Parat-medlem og jobber for Jungheinrich Norge. Han 
er opprinnelig fra Polen og inviterte i september Andrzej og Joanna 
Duda Gwiazda til Norge for å fortelle om deres tidligere engasjement i 
Solidaritet og fortsatte kamp for sannhet og rettferdighet.

Av: Trygve Bergsland

I 1978 etablerte Andrzej Gwiazda, Aleksander Hall og Lech Wałęsa den 
illegale undergrunnsforeningen Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, som på 
norsk kan oversettes med Pommerns frie fagforening, senere Solidaritet. En 
fagforening som i 1981 hadde over ni millioner medlemmer og var sentral i 
endringene av Polen og store deler av Øst-Europa.

Gwiazda er 78 år, men fortsatt kritisk 
til maktapparatet i hjemlandet.
– Vi har ikke de samme tradisjonene 
som Norge når det gjelder samarbeid 
mellom partene i arbeids livet. Vi har 
et svakere demokrati. Den polske 
regjeringen er mot arbeiderne og 
støtter kun kapital kreftene. 
Regjeringen ser ikke på arbeid som 
kapital, vi er kun et verktøy for makta 
og regjeringen mener vi som ansatte 

kun utnytter arbeidsgiverne ved å 
kreve bedre lønn og 
arbeidsbetingelser, sier han.

De store demonstrasjonene i høst hjemme i Polen mener Gwiazda skyldes at 
fagforeningene i landet endelig våkner. 
– Frem til nå har fagforeningene vært for arbeidsgivervennlige og til dels 
korrumperte, sier Andrzej Gwiazda, som sammen med sin kone også 
kjemper mot genmodifisert mat og for ren mat og et bedre miljø.

Fortsatt kampvilje. Andrzej og Joanna 
Duda Gwiazda på norges besøk.  
Foto: Trygve Bergsland.
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Parat kritisk til NOU om lostjenesten
Parat har sendt Fiskeri- og kystdepartementet svar på en høring om NOU 
2013:8 som omhandler los og sjøsikkerhet. Parats medlemmer i Kystverket vil 
bli berørt og forhandler i Parat Odd Jenvin mener utredningen er mangelfull 
på mange områder. 

Av: Trygve Bergsland

Jenvin skriver i høringssvaret at en stor del 
av Parats medlemmer vil bli berørt dersom 
de foreslåtte endringene iverksettes. 
– Endringene vil få konsekvenser for de 

tjenestene som 
Kystverket skal levere 
og mange endrings-
forslag er ikke tilstrek-
kelig utredet. Vi stiller 
blant annet spørsmål 
ved om det ligger 

innenfor utvalgets mandat å vurdere om 
sjøtrafikksentral tjenesten kan redusere 
behovet for bruk av los, sier han.

Økonomi og verdier
Jenvin er bekymret for manglende 
konsekvens utredninger og manglende 

sammenheng mellom utvalgets sammen-
setning og utvalgets mandat. Han sier at 
en grundig gjennomgang av sjøtrafikksen-
traltjenestene betinger en annen sammen-
setning av utvalget enn i dag.
– Vi er bekymret for at forslaget om en 
samlokalisering av dagens trafikksentraler 
har et for høyt fokus på den økonomiske 
besparelsen, og for lite oppmerksomhet 
om verdien av lokalkunnskap.

Kostnader og konsekvenser knyttet til å 
skille ut lostjenesten fra Kystverket er etter 
Parats oppfatning ikke godt nok utredet.
– Vi ser behovet for å skille driftsoppgaver 
og forvaltningsoppgaver, men det er ikke 
opplagt at en total omorganisering av 
lostjenesten er den beste løsningen. Etter 

vår mening kan Kystverket med mindre 
justeringer selv gjennomføre dette skille 
mellom operativ drift og forvaltning, 
sier Jenvin.

Parats kritikk av politianalysen
Hovedtillitsvalgt for Parat i politiet, Unn-Kristin Olsen, stiller spørsmålstegn 
ved kriteriene for valg av ledere i politiet i et høringssvar til politianalysen. 
Hun er også kritisk til beregninger som er gjort knyttet til innsparing ved å 
fjerne sivilt ansatte. 

Av: Trygve Bergsland

Politianalysen (NOU 2013:9) skal være 
grunnlaget for en langsiktig plan for 
utvikling av politiet og tiltak hentet fra 
analysen allerede vil være synlig i forslaget 
til statsbudsjett for 2014.

Dårlig styring og beslutningsvegring
Olsen sier det er for mye beslutnings-
vegring, kortsiktig planlegging og for liten 
styring i dagens politi-Norge. 
– Parat ser behovet for fornyelse av etaten 
og at det er nødvendig med endringer. 
Det mangler ledelseskompetanse i poli-
tiet. Vi må se på ledelse som et fag frem-
for en karrierevei, slik det er i dag. 

Dyktige fagperso-
ner blir altfor ofte 
rekruttert til 
lederstillinger, noe 
som ofte resulterer 
i en tap–tap-situa-
sjon. Vi mister en 
god fagperson og 
får en dårlig leder, 

sier hun og mener politiet må 
ansette ledere med ledelsesutdanning.

Den hovedtillitsvalgte er også kritisk til 
særaldersgrensen på 57 år i politiet.
– Vi mener aldersgrensen vi har i politiet 

må fjernes da denne ikke er i tråd med 
arbeidslinja. I dag mister politiet 
kompetent arbeidskraft når den ansatte er 
på høyden av sin karriere kunnskaps-
messig. Slik kan vi ikke ha det, sier Olsen.

Feilkobling om innsparinger
Olsen er redd beredskap knyttet til store 
hendelser har fått for mye plass i 
politianalysen.
– Vi må ikke glemme at vi skal være til 
stede for folk flest. Skal vi lykkes må vi ha 
et politi som gjør at folk føler seg tryggere 
i hverdagen. Jeg mener utvalget legger for 
stor vekt på å fjerne politiets sivile 
oppgaver. Vi er enige i at enkelte oppgaver 
kan flyttes til andre etater, men utvalget 
har forutsatt at politiet får beholde dagens 
budsjettmidler selv om en rekke sivile 
saker flyttes ut av etaten. Så løssluppen er 
nok ikke staten, og konklusjonen til 
utvalget – som viser store innsparinger 
– er dessverre feil, sier hun.
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Leserbrev:
I Parat-blad 3-2013 er det en artikkel 
om meg og mine tapte rettigheter til 
AFP etter flere tiårs arbeidsinnsats i 
AFP-bedriften Ving.

Bladet har fremstilt min sak på en ryddig 
og korrekt måte, men kommentaren til 
saken som gis av rådgiver Øyvind Olsen i 
Steenberg & Plahte, et «uavhengig og 
objektivt konsulentfirma som tilbyr 
rådgivning innen pensjon og omstilling 
…», sier i en kommentar at:
Vi gir generelle råd og ber alle om å lese 
vedtektene i Fellesordningen for AFP. 
Regelen består av en rekke detaljer, og det er 
lett å trå feil når det gjelder AFP-ordningen.

Rådgiveren i Steenberg & Plahte dytter 
her hele ansvaret for den ulykksalige 

situasjonen jeg har endt opp i på grunn av 
noen marginale lønnskroner fra «feil» 
arbeidsgiver i et enkelt år, tilbake til meg. 
Sannheten er at min tidligere arbeidsgiver 
Ving gav meg en to timer lang en-til-en-
spesialkonsultasjon hos Steenberg & 
Plahte i 2010 med tanke på å ta ut AFP 
ved fylte 63 år i 2013. Her ble alle mine 
arbeids- og lønnsforhold nøye drøftet og 
gjennomgått, med det resultat at jeg fikk 
med hjem et firesiders dokument med 
deres råd om hvordan jeg burde forholde 
meg.

Jeg fikk ikke bare et «generelt 
råd», men tvert imot et svært 
spesifikt og privat råd. Et råd som 
kommer til å koste meg 1,2 
millioner AFP-kroner. Jeg synes det 
er toppen av uansvarlighet at Olsen i 
det minste ikke kan innrømme dette. 

I 2010 var jeg glad for å få svært grundig 
rådgivning fra et profilert konsulent firma 
innen pensjon og med en klar konklusjon 
om hvordan jeg burde forholde meg 
arbeidsmessig de kommende to–tre årene. 
At han dekker over denne tabben ved å 
hevde at de bare gir «generelle råd», synes 
jeg ikke skal få stå uimotsagt.

Greta Pettersen

Nytt lovforslag gir lavere uførepensjon
Stortinget skal om kort tid behandle et nytt lovforslag om 
uførepensjon for offentlig ansatte. Parats pensjonsekspert Andreas 
Moen mener de offentlig ansatte vil få lavere kompensasjon og 
svekket kjøpekraft, noe som spesielt vil ramme deltidsansatte.

Av: Trygve Bergsland

I lovforslaget går det også frem at man vil 
heve minste uføregrad fra 5 til 20 prosent 
og overgang til alderspensjon allerede ved 
67 år – ikke 70 år som i dag. Dette vil 
ifølge KLP ramme alle som har kortere 
tjenestetid enn 30 år og flest kvinner.

Uførepensjon vil bli skattlagt 
som lønn
Folketrygdens uføretrygd er vedtatt lagt 
om fra 2015 og det vil bli gitt en uføre-
trygd på 66 prosent av en beregnet 
sluttlønn opp til et tak på 6 G, noe som i 

dag utgjør 505 224 
kroner, ikke ulikt det 
som følger av dagens 
arbeidsavklarings-
penger. 
– Dette gir en økt 
uføretrygd i kroner 
og øre, men en 
skatte omlegging fører 

samtidig til at uføreytelser fra folke-
trygden og andre ordninger skal skatt-
legges som lønnsinntekt, sier Moen. 

Moen sier at skattlegging som lønn 
innebærer at særfradraget for uførhet 
avvikles, og at uføre ikke lenger vil få 
skattebegrensning ved lav formue og 
inntekt. I tillegg beregnes trygdeavgift 
etter mellomsats og minstefradraget 
fastsettes som for lønnstillegg. 
– Spesielt vil de som tidligere har hatt 
høy inntekt få redusert sine utbetalinger, 
sier han.

Forslaget skaper problemer i 
lønnsoppgjøret 2014
En samlet arbeidstakerside, med 
YS-Kommune, YS-Stat, LO Kommune, 
LO Stat, Unio og Akademikerne har stilt 
seg bak et hovedkrav om at kjøpekraften 
opprettholdes for uførepensjonister i de 

offentlige tjenestepensjonsordningene 
etter skatteomleggingen.

Organisasjonene har påpekt regjeringens 
klare politiske løfter som er gitt i proposi-
sjon 130 L (2010–2011) der «Offentlig 
ansattes uføretrygd skal økes så mye at 
skatteomleggingen ikke fører til redusert 
kjøpekraft». 
– Dette har også Stortinget tidligere 
sluttet seg til gjennom behandlingen av 
proposisjonen. Både heltidsansatte og 
deltidsansatte i kommunene vil komme 
betydelig dårligere ut med regjeringens 
forslag: En deltidsansatt med 80 prosent 
stilling vil kunne få en reduksjon i samlet 
uførepensjon med over 30 000 kroner, og 
en heltidsansatt vil kunne få en reduksjon 
på rundt 15 000 kroner, sier Moen, som 
tror uførepensjon vil kunne bli et 
vanskelig tema i hovedoppgjøret 
våren 2014.Andreas Moen
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14 milliarder 
EØS-kroner 
EØS-midlene utgjør omtrent 14 milliarder 
kroner inneværende periode og støtten er 
fordelt på nærmere 150 programmer i 15 
land. Hvordan Norge sikrer at bidragene til 
utjevning i Europa skaper de forventede 
resultatene er Utenriksdepartementet i stor 
grad ansvarlig for.

De 15 mottakerlandene og Utenriks-
departementet har nylig gjennomgått 
grunnleggende prinsipper for resultat- og 
risikostyring. Andre deltagere var 
Transparency International som er en 
strategisk partner for EØS-midlene i form 
av konkrete råd for å forebygge 
korrupsjon i programmer og prosjekter. 
En annen viktig aktør i dette arbeider er 
Riksrevisjonen som nylig gjennomført en 
revisjon av EØS-midlene. Anbefalingen 
til Utenriksdepartementet er å legge enda 
mer vekt på resultatbasert styring.
Kilde: Europaportalen

Yrkesfag og lærlingeplasser i EU
EU frykter en tapt generasjon av ungdommer i enkelte land. 
Derfor settes alt inn på å gjøre grep som kan hjelpe ungdom ut i 
arbeid. Fag- og yrkesopplæring og lærlingeordninger blir sett på 
som et andrevalg i veldig mange europeiske land, selv om Tyskland, 
Østerrike, Danmark, Nederland og Sveits har gode 
lærlingeordninger og lykkes best med å holde 
ungdomsledigheten nede. 

Sigve Soldal Bjorstad jobber i Europakommisjonens 
Generaldirektorat for utdanning og kultur, der 
arbeidsoppgavene er fag- og yrkesopplæring for ungdom. 
Han mener det er viktig å styrke tilbudet av lærlingeplasser 
fordi god praksis ofte fører til jobb etterpå.
– Yrkesfaglig utdanning og lærlingeplasser lønner seg både 
for elever, arbeidsgivere og samfunnet. Lærlinger øker 
sjansene sine for jobb, bedrifter får godt kvalifisert 
arbeidskraft og samfunnet får lavere ungdomsledighet. 
Dette er en lønnsom investering for alle parter, sier Bjorstad.

Diskriminering og vold i Europa
En undersøkelse fra EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) 
viser at transpersoner, bifile, homofile og lesbiske (LHBT) i Europa 
opplever diskriminering og vold. Myndighetene er også bekymret for hatefulle ytringer 
som kan true demokratisk stabilitet. Generalsekretær i Europarådet Thorbjørn Jagland 
mener politikere må ta er særskilt ansvar.
– Diskriminering og intoleranse i Europa er utbredt og minoriteter som muslimer og 
romfolk blir marginalisert og stigmatisert. Hatefulle ytringer kan føre til 
hatkriminalitet og vold ikke bare mot individer, men også mot grupper, sier han.

I november skal bekjempelse av hatkriminalitet i Europa diskuteres i Vilnius under det 
litauiske formannskapet i EU. Gjennom EØS-midlene er Norge strategisk partner for 
Europarådets pågående kampanje mot hatefulle ytringer.

Samarbeid om jødisk historie
Polen er et viktig land for jødisk historie i Europa og et norsk-polsk samarbeid skal 
øke kunnskapen og forståelse om jøders situasjon i Polen og Norge før og nå.
– Vi skal i gang med flere prosjekter. Samarbeidet inkluderer nytt undervisningsopp-

legg for elever og lærere i ungdomsskolen og videregående, samt 
klasseturer. Vi skal også lage dokumentarfilm om kontakten 
mellom jøder og majoriteten i Norge og Polen, sier prosjektle-
der Vibeke Moe ved Holocaust-senteret i Oslo.

Senteret koordinerer samarbeidet på norsk side som inkluderer 
de jødiske museene i Trondheim og Oslo og det europeiske 
Wergelandsenteret og Falstadsenteret. På polsk side er det det 
nye museet for jødisk historie i Polen som deltar i prosjektet 
som skal pågå fram til 2016.

Stor ungdoms-
ledighet
Nærmere 6 millioner unge under 25 år i 
Europa er uten jobb. Den svenske arbeids-
ministeren er bekymret over tall som viser 
at ungdomsledigheten i Sverige er høyere 
enn den gjennomsnittlige ungdomsledig-
heten i Europa. I juli var 140 000 unge 
svensker under 25 år arbeids løse, noe som 
tilsvarer en arbeids ledighet på 17,2 prosent.

Det svenske formannskapet i Nordisk 
ministerråd setter unges arbeidsløshet på 
agendaen og ønsker samarbeid med sine 
nordiske naboer og partene i arbeidslivet for 
å finne tiltak som kan få flere unge i jobb. 
Samarbeid viser seg å være vanskelig selv 
om tenkningen i de nordiske landene ofte 
er lik, er systemene og tiltakene forskjellige. 
Kilde: Arbeidsliv i Norden
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Kostbart å droppe ut av skolen
Unge som dropper ut av videregående skole er stort problem. Norge har nest høyest frafall fra 

videregående skole i Norden, med rundt 30 prosent som ikke fullfører. Konsekvensen av å droppe 

ut av skolen kan bli svært alvorlig, og dyrt både for den enkelte og for samfunnet.

Av: Caroline M. Svendsen, foto: Anette Andresen

Nå har de nordiske politikerne problem-
stillingen høyt på agendaen, noe som 
foreløpig har resultert i utarbeidelsen av 
rapporten «Unge på kanten», utgitt 
tidligere i år. Det er også opprettet en 
kunnskapsbank med gode tiltak i regi av 
Nordens Välfärdscenter, under Nordisk 
ministerråd. Tanken er å dele de gode 
erfaringene og tiltakene som virker 
mellom de nordiske landene. I begynnel-
sen av oktober ble den nordiske 
kunnskaps banken formelt innviet i 
Stockholm, og Parats utsendte var til stede 
på åpningen.

Ufaglærte jobber blir borte
Forsker ved Nordisk Institutt for 
forskning om oppvekst, velferd og aldring 
(NOVA) og forskningskoordinator for 
nordisk barne- og ungdomskomité i regi 
av Nordisk ministerråd, Christer Hyggen, 
er godt kjent med tematikken og minner 
om at utdanningsnivået i Norge generelt 
er stigende og at antallet ufaglærte jobber 
skrumper inn.
– Norge har et høykompetent arbeids-
marked og problemstillingen handler ikke 
først og fremst om omfanget av frafallet, 
men konsekvensene av å ikke fullføre 

videregående skole. Frafallet fra videre-
gående skole kan resultere i en varig fra-
kobling fra arbeidsmarkedet, sier Hyggen. 

Han advarer samtidig om at selve 
omfanget av frafallet kan være vanskelig å 
sammenligne mellom de nordiske landene. 
– Det er litt ulike utdanningsinstitusjoner 
og også ulike mål i de nordiske landene. 
Norge skiller seg for eksempel fra 
Danmark og Island med en mer nyansert 
inndeling. I den norske offisielle 
inndelingen skilles det blant dem som 
ikke har fullført og bestått, mellom de 

FLAggSAk

Endelig kan Nordisk Kunnskapsbank avdukes av direktøren for Nordens Välfärdscenter i Stockholm og avdelingssjef i det Nordiske ministerrådet, Anders 
Geertsen.
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som har gjennomført hele utdanningen 
uten å bestå, og de som har sluttet før de 
var ferdige. Bare de som faktisk har 
avbrutt utdanningen regnes inn i 
frafallskategorien. I Danmark og Island 
avgrenser man annerledes, og her 
defineres alle som ikke har fullført og 
bestått, i frafallskategorien. Island, som er 
det landet med høyest frafall, er for øvrig 
det nordiske landet som ble hardest 
rammet av finanskrisen, sier Hyggen.

Han påpeker at det er mange som fullfører 
videregående etter hvert, selv om de ikke 
greier det på normert tid, men likevel er 
bekymringen stigende for den gruppen i 
de nordiske landene som ikke fullfører 
videregående utdanning overhodet. Ifølge 
NOVA-forskeren vil 96,5 prosent av det 
norske arbeidsmarkedet være stengt for 
ufaglærte innen 2025.
– Årsakene er at jobbene forsvinner på 
grunn av fundamentale strukturendringer 
i samfunnet. Derfor blir det konkurranse 
om et minkende antall jobber for 
ufaglærte, sier han.

Kunnskapsbank
Avdelingssjef i Nordisk ministerråd, 
danske Anders Geertsen, sier på sin side at 
å hoppe av skolen er en aktiv handling og 
ikke nødvendigvis behøver å være en 
ulykke for den det gjelder.
– Men dessverre skjer det veldig ofte for 
unge dansker at de hopper av utdannelsen 
uten å komme inn i noe annet, sier han.

Nordisk kunnskapsbank om frafall i 
videre gående utdanning beskriver frafall og 
gjennomføring i videregående, gymnas-, 
yrkes- og ervervsutdannelsene i de nordiske 
landene. Det gjelder altså det som på dansk 
kalles «ungdoms uddannelser», på svensk 
«gymnasie utbildning» og på norsk 
«videregående opplæring». Dette er et felles 

nordisk nettsted som samler og formidler 
kunnskap om gjennomføring og fore-
bygging av frafall i disse utdanningene. 
Mandatet kom fra Nordisk minister råd i 
de fem nordiske landene der nettsidene 
skal formidle erfaringer og kunnskap 
mellom de nordiske landene. 

Her finnes beskrivelser av gode eksempler, 
forskningsbasert kunnskap, evalueringer 
av lovende forsøk og tiltak. I kunnskaps-
banken presenteres resultater fra nordiske 
prosjekter som vil forebygge og motvirke 
frafall, og inkludere ungdom i utdanning 
og arbeidsliv. Målet er å formidle gode 
metoder, erfaringer og ideer mellom de 
nordiske landene slik at vellykkede 
metoder kan videreføres og utvikles i 
alminnelig praksis. Kunnskapsbanken skal 
være en kilde til inspirasjon for alle som 
vil lære å bygge videre på erfaringer og 
kunnskaper fra de nordiske landene.

Prosjektleder og forsker Terje Olsen fra 
Norge har hatt ansvaret for å bygge opp 
kunnskapsbanken.

Den norske forskeren Terje Olsen har jobbet med Nordisk Kunnskapsbank i to år. Nå er resultatet klart.

10 årsaker til frafall
Det Europeiske Sosialfondet (ESF)  
har gjort en undersøkelse blant 
379 svenske ungdommer som har 
droppet ut av skolen. De ti fremste 
grunnene som oppgis, er følgende:

1. Mobbing, sosial utestengning.
2.  Mangel på pedagogisk støtte 

i skolen.
3. Voksne som ikke bryr seg.
4. Dårlig behandling på skolen.
5.  Dårlig pedagogisk støtte på skolen 

etter langvarig fravær (sykefravær 
eller misbruk).

6.  Behov for mer praksis og 
mindre teori.

7. Bråkete skolemiljø.
8. Feil programvalg.
9.  Nevropsykiatriske funksjonsned-

settelser som ikke har blitt opp-
daget under tidligere utredninger.

10. Dårlige forhold i hjemmet.

  Målet er å formidle 
gode metoder, erfaringer og 
ideer mellom de nordiske 
landene...
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– Kunnskapsbanken går nå inn i en ny 
fase og tanken er at den skal leve sitt eget 
liv, sier Olsen i forbindelse med innvielsen 
i Stockholm.

Han understreker at de som jobber med 
kunnskapsbanken vil fortsette å bygge opp 
innholdet. Hittil er cirka 13 prosjek ter fra 
hele Norden lagt inn i kunnskaps banken 
og er tilgjengelige for de som er interessert 
i å lese og studere metode bruk og effekter, 
men planen er at nye prosjekter og tiltak 
skal legges til fortløpende.
– Vi kommer til å være på alerten hele 
tiden og sørge for at informasjonen i 
banken er oppdatert. Ut fra tilbake-
meldingene vil ulike interessegrupper, slik 
som embetsverket i de forskjellige 
landene, praktikere, skoleverket, veiledere 
og ansatte i NAV som vil være hoved-
brukere av kunnskapsbanken. Dette blir 
på ingen måte et statisk nettsted, da vi har 
en haug med prosjekter som ligger på 
vent. Her gjelder det å være på hugget 
hele tiden og nye prosjekter vil bli lagt inn 
fortløpende, sier Olsen.

Velferd og kunnskap
For de som ønsker det, er det bare å finne 
det aktuelle tiltaket i kunnskapsbanken, 
lese introduksjonen og laste ned 

informasjonen som ligger der. Nettstedet 
er åpent og tilgjengelig for alle.
– Det som ligger ute på kunnskapsbanken 
skal være klarert av forskere, og de ulike 
tekstene blir bearbeidet slik at de blir 
tilgjengelig for flest mulig, forteller Olsen, 
som medgir at dette er arbeidskrevende og 
kan ta tid.

Flere studier viser at det er klare 
sammenhenger mellom det å ikke fullføre 
videregående utdanning og senere forbruk 
av ulike typer av velferdsytelser. For de 
nordiske velferdssamfunnene er det et 
stort tap å gå glipp av disse personenes 
kompetanse og produktivitet.
– Kunnskapsbanken er en del av en større 
satsning for å få til en holdbar nordisk 
velferd i fremtiden, sier Geertsen.

Utfordringen er at frafallet skjer i alle de 
nordiske landene.

– Vi har ikke råd til å finne opp hjulet om 
og om igjen, sier Lidija Kolouh, utreder i 
svenske Ungdomstyrelsen. Derfor hilser 
hun den nordiske kunnskapsbanken 
velkommen slik at de som jobber med 
disse unge menneskene i alle de nordiske 
landene kan se hvordan lignende problem-
stillinger har blitt løst i deres naboland. 
Og kanskje kan disse erfaringene overføres 
og brukes i et annet land.

Kolouh opplyser at det er god kunnskap i 
Sverige om de ungdommene som deltar i 
prosjekter der formålet er å få dem tilbake 
på skolebenken igjen eller inn i passende 
arbeid. 
– I Sverige er det 25 prosent som ikke 
avslutter sine gymnasstudier, sier hun. 

Mobbing er hovedproblemet
Der har de nå litt mer kunnskap om 
hvorfor disse unge faller ut av videre-
gående skole. Dette skyldes blant annet 
temagruppen «Unga i arbetslivet» som 
samler og sprer kunnskap og erfaringer fra 
svenske arbeidsmarkedsprosjekter rettet 
mot unge, og som har vart fra 2007 og 
skal gå ut dette året. Prosjektet har fått 
støtte fra det europeiske sosialfondet og 
har blant annet resultert i heftet «10 
orsaker til avhopp» der nesten 400 sårbare 
svenske ungdommer har blitt spurt om 
hvorfor de valgte å droppe ut av 
videregående skole.
– Den fremste årsaken til at disse unge 
hoppet av videregående skole er at de føler 
seg mobbet. På plass nummer to følger 
mangel på pedagogisk støtte i skolen. 
Prosjektet viser at vi i større grad må 
skreddersy utdanningsalternativ til den 
enkelte elev for å lykkes, sier Kolouh.

Selv om det ikke finnes noen lignende 
undersøkelse i Norge som ser på årsaken 
til frafallet, har vi også en indikasjon på at 
noe kan skyldes mobbing. Terje Olsen er 
som forsker opptatt av å se på hva det er 
som gjør at en gruppe unge faller ut av 
arbeidslivet. I tillegg til arbeidet i den 
svenske hovedstaden er han seniorforsker 
ved Nordlandsforskning og har jobbet der 
fra 1997 og pendler mellom Bodø og 
Stockholm de neste to årene for å jobbe 

FLAggSAk

  Vi kommer til å være 
på alerten hele tiden og sørge 
for at informasjonen i banken 
er oppdatert. 

Lidija Kolouh fra den svenske ungdomsstyrelsen spurte svensk, sårbar ungdom om hvorfor de droppet 
ut av skolen. Og hun fikk svar. Det er grunnlaget for listen med de ti årsakene til frafallet.
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med kunnskapsbanken. Hans nyeste 
forskning tyder på at årsaken til at unge 
som faller utenfor arbeidslivet og blir 
uføretrygdet grunnet psykiske lidelser i 
Norge, delvis kan skyldes mobbing 
spesielt i barne- og ungdomsskolen. 
Olsen mener at noe av løsningen på disse 
utfordringene er å gjøre psykisk helse mer 
allment, kombinert med en bedre 
oppfølging av de unge som faller ut av 
videregående skole.

Ingen quick fix
Hyggen mener det trengs mer kunnskap 
om omfanget av problemene og kunne 
tenke seg å gjøre en lignende studie som 
den som er gjort av det europeiske sosial-
fondet om svenske forhold, også i Norge.
– Jeg tror det er veldig mange like 
problemstillinger på tvers av de nordiske 
landene. Forskningen kommer med 
mange løsninger til forslag på 
problemene, men det finnes ikke én enkel 
løsning, poengterer han. 

Hyggen mener at det ikke er én årsak som 
skiller seg ut og kan forklare det norske 
frafallet alene.
– Dette er komplekst, og jeg tror ikke vi 
kan forvente noen «quick-fix» på 
problemet, sier han. 

Han peker samtidig på kostnadene ved at 
en ungdom hopper av skolen.
– Det er jo mulig å beregne kostnadene for 
samfunnet av dem som faller utenfor, sett 
opp mot det som ulike tiltak koster. Da 
blir ikke regnskapet så galt. Konsekvensene 
for dem som faller utenfor blir jo mer og 
mer alvorlige jo lengre tid det går, sier 
Hyggen.

  Det er jo mulig å 
beregne kostnadene for 
samfunnet av dem som faller 
utenfor, sett opp mot det som 
ulike tiltak koster.

Forsker Christer Hyggen fra NOVA er bekymret for konsekvensene av at unge faller ut av skolen. Det 
kan ende opp med å koste dyrt.

Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter påbegynt videregående opplæring. 
Den nasjonale utviklingen sett i lys av den nasjonale målsetningen.

Ordinær progresjon - den nasjonale utviklingen sett i lys av den nasjonale målsetningen.
Prosentandel.

Hovedutviklingstrekkene i oppfølgingstjenesten de siste skoleårene. Antall.
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14 Parat-medlemmer ved bygge varekjeden Carlsen Fritzøe i 

Kristiansand går på kveldskurs for å ta fagbrev i salg, service og 

sikkerhet. Deltagerne får dekket nesten alle kostnader og kan 

forvente lønnsøkning på 20 000 kroner i året.

Av: Trygve Bergsland

Hovedtillitsvalgt for Parat ved Carlsen 
Fritzøe Eftevaag, Mona Steffensen, sier 
deres butikk er i ferd med å bli den med 
mest kompetanse i kjeden.
– Vi måles hele tiden. Når kunden har 
kjøpt noe i butikken, får han etter kort tid 
en e-post der vi ber om hans vurdering av 
oss som leverandør, sier hun.

Høye kompetansekrav i arbeidslivet
Statistisk sentralbyrå (SSB) analyserer 
etterspørselen etter kompetanse, og en av 
de viktigste tendensene viser at etter-
spørselen etter arbeidstakere med kun 
obligatorisk utdanning avtar, og vil avta 
markant ytterligere i årene framover.
 
Proba Samfunnsanalyse undersøkte på 
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 
2010 hvilke effekter det har å fullføre 
videregående opplæring som voksen. 
Rapporten viser at personer som tar 
videregående opplæring etter fylte 25 år 
har høyere sysselsetting, i mindre grad er 
uføre og har høyere lønn enn ellers like 
personer som ikke har fullført.

Reglene for å ta fagbrev
Dersom du har arbeidet innenfor et 
fagområde i fem år eller lenger, kan du gå 
opp til fagprøven som praksiskandidat. 
Du må få godkjent praksis før du kan 
melde deg opp til eksamen og du må ta 
eksamen før du kan gå opp til fagprøve. 
De fleste vil kunne formalisere en 
fagopplæring på ett år.

Steffensen sier de har 13 stykker på kurs i 
salg, service og sikkerhet, i tillegg til en 
som tar logistikk.

– Selv sitter jeg på innkjøp og tok fagbrev 
i 1995. Tidligere jobbet jeg i Optimera 
der jeg satte i gang fagopplæring for 25 
stykker. Karrieresenteret har gitt god 
bistand i tillegg til hjelpen jeg har fått fra 
Marianne Hårtveit på Parats regionkontor 
her i Kristiansand, sier hun. 

Stipend fra Parat
Hele kurset koster ifølge Steffensen 
70 000 kroner. Av dette beløpet har Parat 
dekket omtrent 65 000 i form av stipend 
fordelt på deltagerne.
– Bedriften har i tillegg gitt et bidrag til de 
som tar fagbrev og vi sponser litt fra egen 
klubbkasse. De som tar fagbrev får omtrent 
20 000 kroner mer i årslønn etter godkjent 
praksisprøve. Det er en del jobb med dette 
og jeg er som en mor for dem, men har satt 
som betingelse at jeg skal være med på all 
feiring etter eksamen og alle klassefester i 
årene fremover, ler Mona Steffensen.

Ove Austrup (49) er lærer på kurset og 
jobber til daglig ved CG-glass i Vennesla 
og skal lede deltagerne frem til eksamen 
6. desember.
– Vi har lagt opp til 13 kurskvelder, hver 
på omtrent tre timer. Etter eksamen skal 
de opp til en praktisk prøve i juni 2014 
før de får fagbrevet, sier han.

Opplæringsansvarlig i Parat, Tove Løhne, 
sier bevilgningene til videreutdanning 
ligger på 600 000 kroner i året.
– Vi prioriterer utdanning for medlemmer 
som ikke har noen tidligere yrkes-
utdanning. En gruppe fra SAS Ground 
Handling skal i år ta fagbrev i logistikk i 
tillegg til gruppen fra Carlsen Fritzøe, sier 

Løhne, som oppfordrer flere grupper til å 
gjøre det samme og sier Parat sentralt kan 
bistå med informasjon og veiledning ved 
utfylling av stipendsøknad.

Fagbrev i Parat-regi

Siw-Mette Reinertsen 
(40) er utdannet make-up-
artist. Hun har jobbet i 
bedriften i mer enn fire år 
og selger kjøkken til 
privatmarkedet. 

Hector Guerrero (53) er 
opprinnelig fra Chile og 
har jobbet i bedriften i 
fem år. Han tar kurset 
fordi han ønsker å være en 
ressurs i bedriften.

Chris Fredheim (31) har 
ingen annen utdanning og 
ble med fordi alle andre tar 
kurs og utdanning. Han 
grep muligheten og frem-
hever det positive ved at 
kurset er nesten gratis. 
Kostnaden han må dekke selv for å få 
fagbrev blir omtrent 1100 kroner, som 
inkluderer eksamensavgiften.

Carlsen Fritzøe 
Carlsen Fritzøe er en norsk 
byggevarekjede med 13 byggevarehus. 
Butikkene er lokalisert i fem fylker. 
Totalt omsetter kjeden for 1,4 
milliarder kroner og har 400 ansatte.

uTDANNINg
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Måling av ultrafine 
partikler på Gardermoen
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gjennomfører et forskningsprosjekt med måling av 

dieselpartikler på Oslo lufthavn etter at København lufthavn har gjort målinger som viser 

svært høy tetthet av ultrafine partikler, noe som kan gi økt helserisiko.

Av: Trygve Bergsland

Flyplassledelsen ved Kastrup og fagforeningen 3F på Kastrup har 
målt antall og masse av ultrafine partikler som ansatte og 
passasjerer kan utsettes for på København lufthavn. 
Arbeidsmiljøkonsulent i fagforeningen, Lars Brogaard, forteller 
at resultatene viser en mengde av partikler som er tre til fem 
ganger høyere enn hva som er målt langs sterkt trafikkerte 
motorveier. Det norske fagmiljøet er skeptiske til deler av den 
danske rapporten, både i forhold til målestrategi og i 
risikovurderingen av resultatene.

Mulig helserisiko
Dieseleksospartikler er potensielt kreftfremkallende og kan 
påføre ansatte og andre økt dødelighet i form av hjerte- og kar- 
og lungesykdommer. Som en følge av dette har Parat-tillitsvalgt 
og ansatt i SAS Ground Handling, Ole-Knut Fladby, tatt initia-
tiv til å undersøke forholdene på Gardermoen. Sammen med 
seniorråd giver for miljø i Avinor, Olav Mosvold Larsen, tok han 
kontakt med NHO, som allerede hadde startet tilsvarende 
målinger i andre deler av industrien.

Gjennom en bevilgning på 1,9 millioner kroner har NHOs 
arbeidsmiljøfond startet et samarbeidsprosjekt mellom Norsk 
Industri og Statens arbeidsmiljø institutt ledet av forskningssjef 
Yngvar Thomassen.
– Gjennom et godt samarbeid med Avinor og Oslo Lufthavn 
(OSL) har vi blitt delaktig i prosjektet, og sammen med Arthur 
Szalay fra Avinor sitter jeg i styringsgruppa for prosjektet, der det 
også er representanter fra blant andre Norsk Industri, LO og 
Arbeidstilsynet, sier Fladby.

Lave konsentrasjoner av partikler på Gardermoen
Thomassen sier STAMI lenge har jobbet med kartlegging av 
dieselpartikler i arbeidsluft. Et grunnleggende problem ved 
dokumentasjon av helseeffekter av dieselpartikler er at de ikke 
har noen definert sammensetning og at målingene påvirkes av 
svært mange faktorer knyttet til både kilden for utslippet og 
faktorer i det ytre miljø.

– Vi har foretatt to målinger på Gardermoen. Begge gangene 
har vi utstyrt 15 av de ansatte, som er antatt mest eksponert, 
med personlige målere. Vi har også utviklet en metode for 
bestemmelse av elementært og organisk karbon på laboratoriet 
her på STAMI. Resultatet viser en betydelig mengde ultrafine 
partik ler, men som i volum er forsvinnende liten, sier han.

Sammensetning av dieselpartiklene er ifølge Thomassen omtrent 
60 prosent elementært karbon og resten består av kondensert, 
uforbrent drivstoff.

Antall sammenlignet med volum, eller masse, er vist i figur 1. 
Thomassen bekref ter at dieseleksospartikler er helseskadelig, men 

HELSE

Yngvar Thomassen er forskningssjef ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og 
leder prosjektet med kartlegging av i hvor stor grad norske arbeidstakere er 
eksponert for dieselpartikler.
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sier luftkonsentrasjonen i arbeids luften på Gardermoen er 
relativt lav sammenlignet med sterkt trafikkerte veistrekninger.
– Det er volumet som sier noe om helserisikoen og ikke antallet 
partikler. Det er faktisk slik at vi kan måle et høyere antall av 
ultrafine partikler når vi steker mat på eget kjøkken, eller har 
tent stearinlys i stuen hjemme, sier han.

Flybransjen med flere utredninger
Mosvold Larsen berømmer Fladby for samarbeidet i forbindelse 
med målingene som er gjort på Gardermoen og jobben som er 
gjort opp mot STAMI.
– Parallelt med jobben som er gjort av STAMI er det utarbeidet 
en internasjonal rapport av ACI EUROPE som represente rer 
400 flyplasser i 46 europeiske land. Rapporten, som har fått 
navnet «Ultrafine Particles at Airports», viser mengden partikler 
på de største flyplassene i Europa sammenlignet med annen 
industri og sterkt trafikkerte veier  Konklusjonen i rapporten er 
vel at det ennå er for tidlig å si noe om hvilken effekt disse 
partiklene har utover hva som allerede er kjent, sier han.

København lufthavn har på bakgrunn av målingene de selv har 
utført iverksatt en «Sluk motoren-kampanje» og de minimerer 
bruken av flyenes hjelpemotorer (APU).

Hvor stort er en ultrafin partikkel?
Den moderne forstavelsen nm angir en milliarddel og 
partikler med en diameter mindre enn 100 nm betegnes 
som ultrafine. En nanometer er 1/1 000 000 000 av en 
meter. Dette er betydelig mindre enn det som er synlig for 
det menneskelige øyet, som normalt registrerer størrelser 
ned til omtrent 10 000 nanometer. Et hårstrå er omtrent 
50 000 nanometer. Kilde: nano.teknologiradet.no

ACI EUROPEs rapport 
«Ultrafine Particles at Airports»
I rapporten går det frem at antallet ultrafine partikler har en 
tendens til å være relativt høyt på flyplasser (30 000 til 
100 000). Det går også frem at partiklene fra flyturbiner i 
gjennomsnitt har en tendens til å være mindre i størrelse 
(10–16 nm) sammenlignet med standard diesel- eller 
bensin motorer der partikkelstørrelsen ligger på 10 til 
300 nm.

På Heathrow flyplass er det målt 31 000 partikler per 
kubikk centimeter i gjennomsnitt, København 95 000 og på 
Santa Monica i USA er det målt 105 000. Det stilles 
spørsmål ved om det kan være noen sammenheng mellom 
antall partikler og helserisiko, og det stilles spørsmål ved 
helserisikoen basert på partiklenes egenskaper, slik som for 
eksempel overflaten. Dette er sammenfallende med STAMIs 
konklusjoner som tidligere har beskrevet 
overflateegenskapene til denne type partikler som 
dominerende, og at samme mengde får større og større 
overflate jo finere oppdelt den er. Derfor kan små partikler 
gi sterkere fysisk og kjemisk påvirkning. 

Helserisiko
Selv om ikke målingene på Gardermoen gir grunn til å tro 
at man er mer eksponert for ultrafine partikler her sammen-
lignet med ellers i trafikken, er det enighet om at 
forbrennings partikler i luftforurensinger generelt er en 
viktig miljø-risikofaktor for dødelighet av lungekreft, hjerte- 
og karsykdommer og luftveissykdommer.

Arbeidstilsynet skriver i sitt høringsutkast for dieseleksos-
partikler at en betydelig del av partikkelmassen har en 
størrelse som gjør at de i prinsippet kan nå mange celle-
typer/organer etter inhalasjon, og at partiklene inneholder 
rester av organiske stoffer og metaller som kan ha høy 
biologisk aktivitet. Flere av disse stoffene er allerede 
klassifisert som kreftfremkallende. Det kan heller ikke 
utelukkes skade virkning på reproduksjon og utvikling 
fordi dette ikke er tilstrekkelig vurdert i forhold til 
nyere kunnskap.

Det er også funnet at dieseleksos kan fremkalle akutt 
irritasjon i luftveiene, astmalignende symptomer og 
forsterkede allergiske reaksjoner. De skriver videre at 
allergiske og overfølsomme personer kan være særlig utsatt, 
dette kan gjelde personer med diabetes, gravide, eldre 
arbeidstakere og personer som er ekstra høyt eksponert.

Figur 1

Horisontal akse viser størrelsen på partiklene. Rød, stiplet linje illustrerer 
antallet partikler og den blå linjen viser massen av partikler. Figuren viser at 
det er de store partiklene som utgjør massen. Kilde: Air pollution in Airports.
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ASKO har ansvaret for all lagerstyring og 
levering av varer til NorgesGruppen som 
igjen består av en rekke butikkjeder, 
kiosker og serveringssteder. KIWI, Meny, 
Ultra, Jacobs, SPAR, Joker, Nærbutikken, 
Safari, CC Mat, MIX, Deli de Luca, Fresh, 
Gyda, Kaffebrenneriet, Le Café, JaFs, 

Dolly Dimple’s, Big Horn Steak House og 
Burgy er kjeder NorgesGruppen eier hele 
eller deler av. I tillegg leverer de varer til 
Statoil, Shell, Esso, Best og en rekke andre 
mindre kjente butikker og kiosker.
– ASKO-Øst er Vestbys største arbeids-
giver med 750 ansatte og en omsetning på 

10 milliarder i året. Vi har ansvaret for 
levering til omtrent 8600 kunder fordelt 
på fylkene Østfold, Akershus, Oslo, deler 
av Buskerud, Vestfold og Telemark der vi i 
tillegg til alt som er nevnt over også 
leverer til sykehus og alle typer offentlig 
virksomhet, sier Kjønsø.

Logistikkmaskinen ASKO
Hovedtillitsvalgt for Parat i ASKO, Ronny Kjønsø, jobber i en bedrift som leverer 22 000 ulike tørr-, 

kjøle- og frysevarer til en stor del av befolkningen på Østlandet. Med et lager på nær 100 000 

kvadratmeter, tilsvarende 14 fotballbaner, gjelder det å holde orden.

Av: Trygve Bergsland

ARbEIDSpLASSEN

Gebrell Seyfe har fylt pallene med varer som dekker behovet til to av ASKOs mange kunder.
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Iskalde arbeidsplasser
Fra lageret i Vestby får kundene levert 
omtrent 74 prosent av alle varer de har 
behov for, alt fra Grandiosa og Coca Cola 
til deres egne merkevarer som er First 
Price, Eldorado, Unik, Fiskemannen og 
Jacobs Utvalgte.

Kjønsø starter med å vise frem kjølelageret 
som holder pluss to grader. Her jobber 
Camilla Ljung som sjekker datostempling 
og kontrollerer strekkode og temperatur 
på alle ferskvarer som kommer inn.
– Her på kjølelageret jobber vi med mat 
som er ferskvare og har korte holdbarhets-
datoer. Når varene kommer inn sjekker vi 
paller, temperatur og er spesielt 
oppmerksomme i forhold til kjøtt og egg. 
Kjøtt kommer direkte fra slakteri og kan 
være ute i butikk samme dag. Noe pakkes 

om, men det meste går ut igjen i løpet av 
en time her på kjølelageret, sier Ljung.

På fryselageret er temperaturen minus 
24 grader.
– Her lagres frossenvarer som kjøtt, 
pålegg, rundstykker og pizza. Vi 
distribuerer blant annet Hennig Olsen-is 
der utfordringen er at isen krystalliseres 
dersom temperaturen stiger til over minus 
15 grader, og temperaturen endres raskt 
når vi åpner de store portene for lasting, 
sier Kjønsø.

Det er planer om utvidelse av dagens 
kjøleanlegg og ifølge den hovedtillitsvalgte 
vil det nye anlegget være basert på 
robotisering gjennom vareplukk og 
pallepakking. Et system som skal kunne 
håndtere 50 millioner kolli i året. 

Levering og utkjøring av varer hele 
døgnet
På lageret jobbes det 24 timer i døgnet fra 
søndag klokken 17.00 og frem til lørdag 
klokken 14.30 gjennom en treskifts-
ordning. Hver dag får over 1000 kunder 
varer fra mellom 100 og 120 lastebiler 
som lastes opp i Vestby.
– Vi er 500 ansatte fordelt på 30 
nasjoner. Flertallet er fra Sverige, med 
Polen på andreplass. De som plukker 
varer jobber på akkord. Raskere plukk 
gir mer lønn, men de må samtidig passe 

En uendelig rekke med trucker til lading og klare for nye oppdrag.

Lastebiler som venter på å få kjøre frem til en av de 10-talls kjøreportene til ASKO.Hans Kristian Larsen plukker varer gjennom å 
kommunisere med en stemmestyrt datamaskin.

Vareplukking foregår etter en nøye utprøvd plan.

  Her på kjølelageret 
jobber vi med mat som er 
ferskvare og har korte 
holdbarhets datoer.
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Camilla Ljung sjekker datostempling og kontrollerer strekkode og temperatur på alle ferskvarer som kommer inn.

på sikkerheten, plukke søppel og holde 
orden, sier Kjønsø.

Han sier at de gjennom et godt samarbeid 
med ledelsen har jobbet målbevisst med 
sykefraværet og klart å redusere dette fra 
13 prosent i 2006 til 5,6 prosent i 2013.

Fire ansatte jobber bare med returvarer fra 
butikkene.
– Dette er varer som er sendt feil, eller det 
er andre mangler som gjør at de kommer i 
retur, sier han.

Kjønsø viser rundt på tørrlageret der det 
blant annet er store stabler med Coca Cola.
– Vi fikk all leveranse av Coca Cola 
tidligere i år. De leverer stort sett hit hver 
natt og vi distribuerer videre neste 

morgen. Dette gjør vareflyten mer effektiv 
og vi sparer miljøet. Istedenfor at hver 
leverandør selv skal kjøre ut til hver enkelt 
butikk, samler vi alle varene her: brus, 
reseptfrie legemidler, vaskemidler, kjøtt og 
hva de ellers trenger – alt på en og samme 
bil direkte ut til butikk, sier han. 

Logistikk
ASKO er ifølge Kjønsø ISO 22000-sertifi-
sert gjennom fastsatte rutiner for service-
grad, leveringstid, riktig temperatur, gyldig 
holdbarhet, skadefritt og uten mangler.

– Det betyr at vi har strenge rutiner for 
håndtering av mat slik at den kommer 
trygt frem til butikk og videre til 
forbruker, sier han.

Hans Kristian Larsen plukker varer 
gjennom et system som kalles 
«Voice-plukk».
– Jeg plukker varer gjennom kommunika-
sjon med en stemmestyrt datamaskin. Jeg 
får beskjed på øret hva som skal plukkes, 
hvor mye og hvor det ligger. Når jeg står 
ved lagerpunktet må jeg lese opp en kode 
som står på hyllen som datamaskinen 
godkjenner før jeg får lov å plukke. Det er 
en sikkerhet for at det ikke plukkes feil 
varer. Fordelene er at jeg ikke har noe å 
bære på og kan løfte og bære med begge 
hender, sier Larsen.

ARbEIDSpLASSEN

  Jeg plukker varer 
gjennom kommunikasjon med 
en stemmestyrt datamaskin.



Parat 2013 - 33  

Hovedtillitsvalgt for Parat i ASKO, Ronny Kjønsø, er stolt av bedriftens miljøengasjement. På en arbeidsplass der gradestokken viser minus 
24 grader gjelder det å kle seg godt.

Stort miljøengasjement
I tillegg til ISO-standarden for varehånd-
tering har ASKO også innført ISO-
standard 14001 som er en miljøstandard.
– Vi satser mye på miljø. Et av tiltakene er 
at alle varer som skades, eller nærmer seg 
utløpsdato, går til Mathjelpen. Dette er 
fullgode matvarer som vi ikke kan selge, 
da er det hyggelig at Blåkors, Gatebarnas 
far, Kirkens Bymisjon og andre får glede 
av det, sier Kjønsø.

Han viser frem en egen avdeling som kun 
driver med gjenvinning av papp og plast.
– Vi kildesorterer mer enn 90 prosent og 
har ambisjoner om å være klimanøytrale. 
I løpet av 2014 skal vi redusere 
energibruken med 20 prosent, CO2-
utslippene på lastebilene med 50 prosent 
og vi skal om mulig øke graden av 

kildesortering. Alt dette er en ambisjon 
som krever store investeringer spesielt 
innen transport og energi, sier Kjønsø. 

Avdelingen for gjenvinning har også 
ansvaret for rengjøring.
– Gulvflatene i hele dette store lageret 
vaskes to ganger om dagen. Ved uhell der 
det går hull på emballasjen, rykker de ut 
og benytter kjemikalier som er tilpasset 
det som er sølt ut. Dette er viktig for 
hygienen og er en del av matsikkerheten, 
sier han.

Kjønsø forteller at de også har fire 
personer som har ansvaret for å flytte alle 
gulvpaller og vaske under disse. 
– De rekker gjennom alle pallereoler i 
løpet av et år.

Klimamål og energi
For å nå klimamålene vil de at alle 
lastebilene skal benytte biodrivstoff.
– Vi benytter allerede bioetanol og 
biodiesel på mange lastebiler. I tillegg 
mener vi det er mye å spare gjennom 
opplæring av sjåførene og optimal 
utnyttelse av materiell, sier Kjønsø.

Målet er å være selvforsynt med fornybar 
energi.
Det betyr at vi må produsere i overkant av 
65 gigawattimer (GwH), noe som 
tilsvarer omtrent det årlige forbruket for 
3250 norske husholdninger. I et pågående 
prosjekt med bruk av vindturbiner kan vi 
dekke 80 prosent av dette forbruket. I 
tillegg vil vi redusere forbruket gjennom 
bruk av LED-lys på kjøl og frys, 
behovsstyrt belysning og effektiv bruk av 
overskuddsvarme. I tillegg faser vi gradvis 
ut dieseldrevne kjøleaggregater og erstatter 
disse med CO2-nøytrale 
kryogenaggregater, aggregater som 
nærmest er lydløse og med en teknologi 
som sørger for null utslipp, sier Kjønsø.

  Vi kildesorterer mer 
enn 90 prosent og har 
ambisjoner om å være 
klimanøytrale.

  Målet er å være 
selvforsynt med fornybar 
energi.
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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

Redusert arbeidstid
Jeg har nettopp begynt i jobb igjen etter 
fødselspermisjon og har nå en liten jente 
på elleve måneder. Jeg skulle veldig gjerne 
fått være litt mer hjemme sammen med 
den lille jenta mi, og ønsker derfor å gå 
ned i stilling. Arbeidsgiver er ikke særlig 
villig til å gi meg det, så jeg lurer på om 
han kan nekte meg det?

Sophia

Svar:
I arbeidsmiljøloven går det frem at arbeids-
takere med sosiale eller andre velferds-
grunner har rett til å få redusert sin 

arbeidstid. Departementet har i forarbeid-
ene til loven sagt at foreldre med barn under 
ti år uten videre skal anses for å ha behov 
for redusert arbeidstid dersom de ber om det, 
og at denne gruppen ikke trenger å vise til 
tilleggsbelastninger utover dette. Det er 
likevel viktig å være klar over at det også 
står i loven at arbeidstakeren bare har rett 
på redusert arbeidstid dersom dette kan 
gjøres uten vesentlig ulempe for virksom-
heten. Litt enkelt forklart betyr dette at du 
ikke automatisk har rett på redusert stilling, 
men at det likevel skal svært mye til for at 
arbeidsgiver skal kunne nekte deg det.

Annbjørg

Lokale lønnsforhandlinger
I vår bedrift er det hvert år vanskelig å få 
bedriften med på at det burde være rom 
for lokale
lønnstillegg. Det er bra med sentrale 
lønnstillegg, men de er altfor små og 
mange medlemmer mener vår lønnsvekst 
er mindre enn den lønnsveksten det virker 
som alle andre får. Hva kan Parat gjøre 
med dette?

Pål

Svar:
I alle private bedrifter med tariffavtale skal 
det forhandles om lønnstillegg årlig. For 

Annbjørg Nærdal 
Advokatfullmektig

Vetle W. Rasmussen, 
Advokat

Thore Eithun Helland 
Advokat

Victoria Krefting
Forhandler

Turid Svendsen, 
Leder forhandlingsavd.

Advokat

Kjell Morten Aune,
Forhandler
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noen bedrifter skjer disse lønnsforhandlin-
gene kun sentralt. Der det forhandles både 
sentralt og lokalt, eller bare lokalt, skal det 
alltid forhandles på basis av bestemmelsene i 
den enkelte tariffavtale. Her vil det ofte stå, 
som hos dere, at det er økonomi, produktivi-
tet, framtidsutsikter og konkurranse evne som 
skal være utgangs punktet for lønnsdannelsen 
og lønnsutviklingen. Ulike virksomheter har 
ulik lønnsevne og dermed ulike muligheter 
til å gi sine ansatte (god) lønnsøkning. Parat 
kan hjelpe dere med å få deres andel av 
verdiskapningen i egen virksomhet, men det 
blir ofte feil å sammenligne seg med andre 
bedrifter. Hvis dere mener at dere får lite 
informasjon om den økonomiske situasjonen 
i bedriften, eller dere opplever at 
forhandlingene lokalt ikke er reelle eller at 
det er andre grupper i bedriften som får mye 
mer enn Parats medlemmer, må du ta 
kontakt med oss.

Kjell Morten 

Permisjon for å pleie nære pårørende
Jeg har hørt at man har krav på fri fra 
jobben for å pleie nære pårørende som er 
syke. Stemmer det, og er det permisjon 
med lønn?

Linn

Svar:
Arbeidstakere som har nære pårørende i livets 
sluttfase og som pleies hjemme, vil etter 
arbeidsmiljølovens bestemmelser ha rett til 
permisjon i 60 dager. Det ytes pleiepenger fra 
NAV i slike situasjoner. Arbeidstaker har 
også rett til permisjon for inntil ti dager hvert 
kalenderår for å gi nødvendig omsorg til nære 
familiemedlemmer (foreldre; herunder 
steforeldre og fosterforeldre, ektefelle, samboer, 
registrert partner). Retten er begrenset til ti 
dager uansett hvor mange man har omsorg 
for, og er først og fremst ment å ivareta 
ekstraordinære behov og særlig vanskelige 
situasjoner. Retten til permisjon etter 
arbeidsmiljøloven er ulønnet med mindre du 
jobber i en bedrift hvor annet er fastsatt 
gjennom tariffavtale eller annen avtale.

Turid

Internt utlyst stilling
Jeg har vært innleid fra Adecco til en 
statlig etat siden i sommer. Kan jeg søke 
på stillinger som bare lyses ut internt 
i etaten?

Helene

Svar:
Etter at vikarbyrådirektivet ble implemen-
tert i norsk rett kom det nye lovregler om 
innleie av arbeidstakere både i arbeidsmiljø-
loven og tjenestemannsloven. Arbeidsmiljø-
loven fikk blant annet en bestemmelse om at 
arbeidsgiver skal informere innleide arbeids-
takere om ledige stillinger i virksomheten på 
samme måte som virksomhetens egne 
arbeidstakere. Denne bestemmelsen gjelder 
også for statlig ansatte. Innleide 
arbeidstakere har dermed rett til å søke på 
ledige stillinger som bare blir utlyst internt i 
statlige virksomheter, noe som tidligere ikke 
har vært tilfelle.

Victoria 

Utgifter til briller
Den siste tiden har jeg merket at jeg blir 
sliten i hodet av å sitte foran dataen på 
jobben. Tror det kan ha sammenheng 
med synet. Bruker ellers ikke briller, men 
lurer nå på om jeg skal ta en synstest. Har 
ikke funnet noe i tariffavtalen vår, men 
kan jeg kreve at arbeidsgiver dekker 
utgiftene til dette? Problemet har jo 
oppstått siden jeg sitter mye foran PC-en 
på jobben.

Geir

Svar:
Hvis du må ha briller som er annerledes enn 
de du eventuelt ellers bruker på grunn av 
arbeid ved dataskjerm, skal arbeidsgiver 
dekke alle kostnader i forbindelse med det. 
Dette ifølge forskrift om organisering, ledelse 
og medvirkning. For å finne ut av hvorvidt 
du har behov for slike briller, må du først ta 
en synstest. Så lenge en betydelig del av 
arbeidet ditt foregår foran en PC, skal 
arbeidsgiver tilby slik test. Mange 
virksomheter har retningslinjer for dette. 

Det er kun nødvendige kostnader som skal 
dekkes. Det innebærer at arbeidsgiver ikke 
plikter å betale for progressive glass eller dyre 
moteriktige innfatninger.

Vetle

Løse hunder
Jeg er en engstelig mor som er redd for å 
slippe ungene mine ut i gata fordi naboen 
har to store rottweilere som springer 
rundt overalt. Det virker ikke som om 
naboen har kustus på hundene, og jeg er 
redd for hva som kan skje om de angriper 
meg eller barna. Er det ikke båndtvang 
hele året, eller kan hunder løpe fritt 
rundt?

Ingrid

Svar: 
Hunder kan bare være løse når de blir fulgt 
og kontrollert på en forsvarlig måte, eller 
når de er forsvarlig inngjerdet. Eieren er 
forpliktet til å passe på at hunden ikke 
plager noen som ikke vil ha noe med 
hunden å gjøre. Når det gjelder barn, har 
hunde eieren en særlig plikt etter hundeloven 
til å vise særlig varsomhet i nærheten av 
barn, for å hindre at det oppstår uønsket 
kontakt. Barn skal slippe å bli skremt av løse 
hunder.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. 
august skal en hund holdes forsvarlig i bånd 
eller holdes forsvarlig inngjerdet. Den 
enkelte kommune kan også gi egne 
forskrifter om utvidet eller ekstraordinær 
båndtvang. Du bør derfor gå inn på 
hjemmesidene til kommunen din og sjekke 
om det finnes egne reguleringer der du bor.

Thore 
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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 4/2013»

Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 15.11.2013.

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.3 – 2013 var: «PARAT ADVARER MOT AFP FELLA»
De tre heldige vinnerne er: INGER HEISTEIN, Kristiansand, ELNA BERGE, Oslo og ODDRUN KOLSTØ BåRDSEN, Kopervik.

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

SuDOku: 

Lett Middels Ekspert

kRySS Og TVERS:
Under står en liste med en rekke dyr.
Hvilket dyr står IKKE i diagrammet?
Dette 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 «fisk».

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 15.11.2013.
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 4/2013».
Vinneren av hjernetrim i 3/2013 er Elfrid Blomdal, 5650 Tysse.

BEVER
BISONOKSE
BJØRN
BLÅREV
BLÅSEL
DAVIDSHJORT
DELFIN
DINGO
EKORN
ELGKU
FLODHEST
GAUPE
GEKKO
ILDER
JAGUAR
KAIMAN
KAMEL

KANIN
KOALA
KOBRA
LAIKA
LEMEN
LEMUR
MARSVIN
OKAPI
OZELOT
PANTER
ROTTE
RØDREV
RÅBUKK
RÅDYR
SEBRA
SJAKAL
SJIRAFF

SKUNK
SNØMUS
SOBEL
TAPIR
TIGER
ULLAPE
VARAN
VESEL
VILLSVIN

pARAT HJERNETRIM
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Parat-konferansen 2013
årets Parat-konferanse avholdes mandag 11. november på 
Gardermoen og er åpen for alle tillitsvalgte. Jon M. Hippe fra Fafo tar 
for seg pensjonssystemet og hvilke utfordringer vi står overfor.

Pensjon er en viktig del av samfunnsdebatten og vil bli diskutert i lønnsoppgjøret 
til våren. Undersøkelser viser at mange ikke vet hvilken pensjon de vil få og det 
er stort behov for mer informasjon. Parat har ekspertise på pensjon og vil bidra i 
utviklingen av fremtidens pensjonsordninger i både privat og offentlig sektor. 
Årets tillitsvalgte vil også bli presentert på Parat-konferansen.

Medlemskongress 
i Parat Nav
29. november arrangerer Parat 
Nav medlems kongress med tema 
arbeidsglede, motivasjon og pensjons-
rettigheter. Det er plass til 200 
medlemmer og plasser tildeles etter 
«først til mølla»-prinsippet.

Deltagelse på kongressen og lunsj er gratis. 
Påmelding kan gjøres til leder i Parat-Nav, 
Anne Lunderbye Wang, på e-post: anne.
lunderbye.wang@nav.no eller nestleder 
Agathe Osland Hellesen, som har e-post: 
agathe.osland.hellesen@nav.no. 

Farmasiforbundet blir en del av Parat
Farmasiforbundet skal på sitt representantskapsmøte i november 
endelig avgjøre om de ønsker å bli en del av Parat. I septemberutgaven 
av deres eget blad laget de et bilag med teksten «Bedre sammen».

Leder i Farmasiforbundet, Irene Hope, sier forbundet lever i en tid hvor 
tariffavtalene og arbeidsmiljøet er under press og at Farmasiforbundet selv ikke 
har kapasitet til å serve medlemmene på en så god måte som de ønsker.
– Parat har denne kapasiteten, og vi legger i høst de siste brikkene i puslespillet 
som etter all sannsynlighet vil føre til at Farmasiforbundet blir en 
yrkesorganisasjon i Parat fra årsskiftet, sier hun.

Leder i Parat, Hans-Erik 
Skjæggerud, sier han er trygg på at 
Farmasiforbundets medlemmer vil 
få et bedre tilbud i Parat enn om 
forbundet skulle fortsatt på egen 
hånd.
– Vi har solid kompetanse på en 
rekke ulike tariffavtaler, noe 
medlemmene i Farmasiforbundet 
vil nyte godt av i årene framover. 
Parat er opptatt av at 
medlemmene skal få valuta for 
pengene og at kontingenten 
brukes til kunnskap og kraft for 
å oppnå resultater, sier han.

Kurskalender 2014 
Kursene for 2014 er under arbeid og 
kurskalenderen for neste år vil bli lagt ut 
på Parats hjemmeside i løpet av desember.

Kurskalender for tillitsvalgte

Ma Ti On To Fr Lø Sø

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Ma Ti On To Fr Lø Sø

1 2 3 5 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

Ma Ti On To Fr Lø Sø

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 1 2 3

Ma Ti On To Fr Lø Sø

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Ma Ti On To Fr Lø Sø

25 26 27 28 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Ma Ti On To Fr Lø Sø

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 39 30

Januar

April

Februar

Mai

Mars

Juni

7.-8. Jan Videregående arbeidsrett, omstilling, permisjon 
og nedbemanning. Privat + spekter sektor. 
2 dager Sanner

7.–10. Jan Eksamensrettet kurs prosjektledelse.  
4 dager i Oslo

15.-17. Jan Trinn3 Privat + Spekter 1–9. 3 dager. Olavsgaard

15.-17. Jan Trinn2 Øst og Sør. 3 dager. Kongsberg

9.-11. April Trinn3 Stat. 3 dager. Sanner

16.-17. April Grunnleggende konflikthåndtering. 
2 dager. Olavsgaard

13.-15. Maii Trinn 3 Privat + Spekter 1–9. 3 dager. Olavsgaard

14. Mai Tilsettingsråd, stat. 1 dag. Gardermoen
22.-24. Mai Kommunikasjon, tale- og presentasjonsteknikk og 

sos. medier. 3 dager. Olavsgaard

5.–7. Mars Kurs i økonomiforståelse. Privat og Spekter 1–9. 
3 dager. Olavsgaard

5.-7.  Mars Trinn2 Vest. 3 dager

18.-20. Mars Trinn2 Øst og Sør. 3 dager. Kongsberg

3.-5. Juni Trinn2 Øst og Sør. 3 dager
3.-5. Juni Forhandlingsteknikk. Privat + Spekter 1–9. 

3 dager. Sanner
4. Juni Jussen i konflikthåndtering. 1 dag Gardermoen
5.-7. Juni Forhandlingsteknikk. Statlig sektor.   

3 dager. Sanner
11.-12. Juni Styrearbeid og medbestemmelse i virksomhetene. 

Privat. 2 dager OlavsgaardPåMEldinG: www.PArAT.cOM/KurS

4.–7. Feb Eksamensrettet kurs prosjektledelse. 4 dager i Oslo
5.-7. Feb Trinn2 Midt og nord. 3 dager
5.-7. Feb Trinn3 Stat. 3 dager. Sanner
7. Feb regionkonferanse Sør. 1 dag, drammen
12. Feb regionkonferanse nord. 1 dag, Bodø
13. Feb regionkonferanse Vest. 1 dag, Bergen
26. Feb regionkonferanse Øst. 1 dag, Oslo
27. Feb regionkonferanse Midt. 1 dag, Trondheim

KOnTAKT: kurs@parat.com. Sentralbord, telefon: 21 01 36 00

Hege Thorud, telefon: 924 49 819, Monica Johansen Bjørlo, telefon: 930 40 952 

Trine Opdahl, telefon: 407 25 689

Trinn 1-2 og regionkonferanser: kontakt ditt regionkontor for info/påmelding

Eksamenskurs

Fordypningskurs

Grunnoplæring

regionskonferanserGrunnoplæring

Fordypningskurs

Eksamenskurs

Bilagsforsiden til siste 
utgave av Farmasiliv

Leder i Parat-Nav, Anne Lunderbye Wang og nestleder 

Agathe Osland Hellesen. 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.
Liv Hanne Wist, Studentsamskipnaden 
i Tromsø, E-post: liv.wist@sito.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.
Terje Hoel, NAF senteret Ålesund,
E-post: terje.hoel@naf.no.
Anne 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.
Bente Iren Tollefsen Moen, Statens 
Pensjonskasse, E-post: bente.iren.moen@spk.no.

Hilde Bjørklund, Cappelen Damm,
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no.
Bente Ørberg, SAS,
E-post: bente.orberg@sas.no.
DavidPearson,OsloUniversitetssykehus HF
- Rikshospitalet,
E-post: david.pearson@rikshospitalet.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.
Irene Beyer, Stiftelsen Akvariet, Bergen,
E-post: beyer.irene@gmail.com.
Gro Nondal Buvik, NAV Sogndal arbeid,
E-post: gro.nondal.buvik@nav.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.

Nyansettelse
Annbjørg Nærdal er fast ansatt som 
advokatfullmektig i Parat. Leder av 
juridisk avdeling, 
Anders Lindstrøm, 
sier Parat med dette 
styrker kompetansen 
på tjenestemanns-
loven og statlig sektor 
generelt.

Vervekonkurranse i Parat Media
Parat Media starter ny vervekampanje 1. oktober. Målet er ifølge 
Part Media leder Liz Ovesen å sette eget fingeravtrykk på en 
digital fremtid. For å lykkes benyttes en sammensmelting av 
kunst og digitale produkter der du som verver kan vinne en 
eye-Pad som ikke må forveksles med iPad.

Kunstneren Kristin Rasmussen (51) tryller frem 
kunsthåndverk og skulpturer på et bortgjemt verksted i 
Torggata i Oslo. Hun har avholdt flere utstillinger her i landet, i tillegg til 
Danmark og Tyskland. Produksjon av eye-Pad foregår på en litt annen måte, den består av 
to plater som til sammen skaper en form konkurranse-vinneren kan nyte synet av.



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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