4

2016

Parat

MEDLEMSBLAD FOR PARAT, EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Pellegrino Riccardi

s. 8

KONTAKT SØKES
Manglende
organisering
En stadig større andel
av arbeidstakerne
i Norge er
uorganisert. s. 18

Rettigheter over landegrenser
Hva med pensjon, sykepenger
og trygd dersom du vil jobbe
i et annet land?

s. 28

Alltid Parat
Parats jobb for at
35 000 medlemmer
i privat og offentlig
sektor skal få en
s. 32
bedre hverdag.

LEDER

Skatt og samfunnsansvar
Parat har i en lang rekke rettssaker ført den såkalte «Cocca-saken» mot et av verdens største
flyselskaper, Ryanair. Nylig ble den siste saken rettskraftig, noe som betyr at Parat har vunnet og fått
rettens medhold i alle prinsipielle spørsmål.
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Nils Elmark er finansiell fremtidsforsker,
og i en kronikk i Finansfokus viser han til
økonomen Milton Friedman som hevder
at «firmaenes eneste oppgave er å maksi
mere profitt innenfor lovens rammer».
Eksemplene over viser at det dessverre er
mange som lever etter en slik regel, men
heldigvis er det gode eksempler også på
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I september har finansministeren svart på
Parats oppfordring om å forfølge Ryanairs
antatte forsøk på å unndra seg norske
skatter og avgifter, dette som en direkte
konsekvens av rettsavgjørelsene som slår
fast at selskapet må følge norske lover
og regler for ansatte som bor og jobber i
Norge.

det motsatte. Øyvind Ihlen har skrevet
mye om samfunnsansvar, der han blant
annet viser til en undersøkelse gjennom
ført av NHO. Undersøkelsen viser at over
90 prosent av norske bedriftseiere mener
at sosialt engasjement er noe som lønner
seg på sikt. Norske selskaper er i regnskapsloven pålagt å rapportere samfunnsansvar, EU har et såkalt «Green Paper»
om samfunnsansvar, og FN har UN
Global Compact. Det er nærmest umulig
å stå alene, men noen må imidlertid være
voktere og villige til å ta kostnadene når
store og mektige selskaper bryter lovene,
slik «Cocca-saken» er et godt eksempel på.

MIL
JØ

Fakta er vel at saken på overordnet nivå
verken gjelder luftfart eller oppsigelses
saken, men hvordan norske arbeidstakere
og samfunnet skal forholde seg til den
globaliseringen vi alle opplever ved
økt flyt over landegrenser, flyt av varer,
mennesker og elektronisk flytting av
penger.

Det at selskaper viser samfunnsansvar
ved å behandle sine ansatte på en forsvarlig måte, i tillegg til å betale skatter og
avgifter i det landet de driver sin virksomhet, er avgjørende for at vi alle kan ta del
i en positiv samfunnsutvikling. Bedrifter
som behandler sine ansatte dårlig, eller
jukser med skatt og avgifter, ivaretar
kun sine egne interesser og er til skade
for både konkurrenter og samfunnet de
opererer i. Ryanair er et eksempel, men
avsløringene av banker og internasjonale
selskapers skatteunndragelser i Panama er
en annen. EUs krav på 13 milliarder euro
mot Apple for ulovlig skatteunndragelser
i Irland en tredje.

Samtidig vil noen kunne stille spørsmål
ved om det er riktig å bruke så mye av
medlemmenes penger på luftfartsspørsmål
og ett enkelt medlem. Isolert sett er dette
kritikkverdig dersom en organisasjon
bruker så store ressurser gjennom flere år
på én enkelt oppsigelsessak.
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Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket,
CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
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Pellegrino
Riccard vil utfordrer
vår selvgodhet og
mener nordmenn
må lære seg å leve
med at folk her i
landet blir stadig
mer forskjellige,
og at den norske
arbeidslivsmodellen
ikke passer for alle
som kommer hit.
Side 8

Manglende organisering
kan true norsk velferd
En stadig større andel av arbeidstakerne
i Norge er uorganisert, selv om antallet
medlemmer i arbeidstakerorganisasjonene
har økt. Dette skyldes ifølge SSB at det
totalt har blitt flere arbeidstakere. Side 18

Færre jobber og flere
midlertidig ansatt
Ett år etter at regjeringen gjorde det
lettere å ansette midlertidig, viser SSBtall at endringene ikke har ikke ført til at
flere har kommet i arbeid, men at antallet
midlertidig ansatte har økt. Side 24

Alltid Parat
Parat består av flere tusen
tillitsvalgte og hovedtillits
valgte i tillegg til over seksti
administrasjonsansatte som
hver dag jobber for at 35 000
medlemmer i både privat og
offentlig sektor skal få en bedre
hverdag. Side 32

Trygderettigheter
over landegrensene
Opptil 22 000 flere unge står uten arbeid
i år sammenlignet med i fjor, viser tall
fra Statistisk sentralbyrå. Terje Strøm i
NyAnalyse anbefaler ifølge NRK arbeids
løse å søke lykken i Sverige. Side 28
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Klart språk for advokater
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker seg
klarere og mer forståelige lover, forskrifter og offentlige
dokumenter. Nå skal jusstudenter trenes i å skrive godt
og klart språk, og departementet har inngått en tiårig
avtale med Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo for å
integrere klart språk i undervisningen og forskningen på
fakultetet.

Mindre svart arbeid
14 prosent svarer i en spørreundersøkelse
at de har kjøpt svart arbeid de siste to
årene. Det er nesten ti prosentpoeng færre
enn i 2009, da 23 prosent oppga å ha
kjøpt svart arbeid. Spørreundersøkelsen er
gjennomført av Opinion for Skatteetaten.
Fem prosent oppga at de selv hadde jobbet
svart i løpet av de siste to årene.
Renhold og snekkerarbeid er tjenestene
som oftest betales svart, fulgt av transport
tjenester, mekaniker- og malearbeid.
Skattedirektør Hans Christian Holte
mener at holdningene til svart arbeid er i
endring, men at det fortsatt må jobbes for
å gjøre det enklere for private og bedrifter
å handle rett. @NTB

Flere jobber
i privat sektor
I august ble det lyst ut 20 prosent flere
stillinger i privat sektor enn på samme
tid i fjor. Dette er fjerde måned på
rad at antall ledige stillinger er høyere
enn fjoråret, ifølge FINN jobbpuls,
som er et månedlig barometer for
stillingsmarkedet.
Oppgangen spises imidlertid delvis opp
av en nedgang i antall utlyste stillinger i
offentlig sektor på fire prosent. Samtidig
er jobbene i det offentlige mest
attraktive. @NTB

Likestilling
og religion
De siste årene har Likestillings- og
diskrimineringsombudet notert en
dobling i antall henvendelser om
religion og livssyn, fra 30 til 60 saker.
I de første åtte månedene i år har
ombudet mottatt 45 henvendelser om
samme tema.
– Ombudet fikk en stund mange
spørsmål om hijab i arbeidslivet. I dag
har vi inntrykk av at de fleste arbeidsgivere håndterer dette greit, blant
annet ved å tilrettelegge for at uniformer og jobbantrekk tilpasses ulike
religiøse hodeplagg. Vi har imidlertid
også eksempler på at det oppstår problemer og at det av og til glipper, sier
likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til NTB.
Hovedregelen er at det er tillatt med
religiøse hodeplagg og uttrykk, som
hijab, turban og kalott, på jobb.
Unntaksvis kan det være tillatt med
et forbud, men da fordi et hodeplagg
hindrer utførelsen av jobben. @NTB

Fond for lærlinger
Høyres programkomité ledet av
Torbjørn Røe Isaksen (H) foreslår at
partiet skal jobbe for å etablere et fond
der bedrifter som tar imot lærlinger, får
økonomisk støtte.
– I det nye programmet har vi to
viktige formuleringer. Vi vil ha et
forsøk med lærlingfond, i tillegg til at
vi vil øke lærlingtilskuddet, sier Isaksen
til NTB.
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Hvert år står mange tusen yrkesfagelever
uten lærlingplass.
– Lærlinger er et kollektivt gode. Selv
de mest hardbarkede markedsøkonomer
burde sette pris på det, men i dag har
vi denne gratispassasjerproblematikken,
sier Isaksen.
NHO er tilbakeholden til forslaget.
– Vi har ikke konkludert, og vil disku-

tere det
internt.
Dette
er ingen
ny idé,
og det
er argumenter
både for og imot, sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO til NTB.
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Færre på arbeidsavklaringspenger
Ved utgangen av juni var det 3900
færre personer som fikk arbeidsavklaringspenger enn for ett år siden. Men
det blir stadig flere unge mottakere.
– Nedgangen skyldes blant annet
at personer som har hatt arbeids
avklaringspenger i lang tid, nå har fått
innvilget uføretrygd, sier arbeids- og
velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Det er blitt flere mottakere i aldersgruppen under 30 år, og økningen er
høyere blant unge kvinner. Over 70
prosent av mottakerne har psykiske
lidelser eller muskel- og skjelett
lidelser.
@NTB

Ifølge tall fra Nav var det 147 600
personer som mottok arbeids
avklaringspenger ved utgangen av
juni, noe som tilsvarer 4,4 prosent av
befolkningen i alderen 18–66 år.

Kvinners rettigheter
Utenriksminister Børge Brende (H) vil gi
likestilling og styrking av kvinners rettigheter
større plass i utenriks- og utviklingspolitikken
når han lanserer handlingsplanen «Frihet, makt
og muligheter».
Han kan imidlertid ikke love at det vil følge
friske midler med planen.
– Det ligger allerede inne 293 millioner kroner
øremerket til likestillingsarbeidet i utenriks- og
utviklingspolitikken i årets budsjett, sier Brende
til NTB.

Verv deg til håndball-EM
Alle som verver et medlem til Parat i perioden 1. oktober til 15. november, er
med i trekningen av tur til håndball-EM for damer i Göteborg. Håndball-EM
for damer går av stabelen i Göteborg 16.–18. desember. For hvert medlem du
verver til Parat, får du ett lodd og er med i trekningen om to EM-finalehelgpakker og to signerte landslagsdrakter.
Vinnerne av reise får dekket
transport, hotell og måltider, faglig
program, semifinale og finale.
Medlemmet du verver, kan melde
seg inn på parat.com. Opplysninger
om hvem som er ververen, fylles
inn i innmeldingsskjemaet. Denne
vervepremien kommer i tillegg til
eventuelle andre verveaktiviteter
i Parat.

Forskrift fører til at
ingeniører kan miste
jobben
En ny forskrift gjør at ingeniører med flere
tiårs arbeidserfaring risikerer å ikke kunne
utføre jobben sin, ifølge Teknisk Ukeblad.
Den nye byggesaksforskriften, som trådte i
kraft i januar, stiller høyere krav til ingeniører
som skal utføre blant annet brannsikring,
installering av slukkeanlegg, VVS og elektro
i større bygg.
Tidligere kunne denne type arbeid gjøres av
en ingeniør med bachelorgrad, som normalt
tilsvarer 180 studiepoeng. Med de nye
kravene kan arbeidet kun utføres av personer
med universitetsutdanning tilsvarende 300
studiepoeng, skriver bladet. Ingeniører med 35
og 45 års arbeidserfaring mister jobben sin da
de ikke lenger kan utføre denne typen arbeid.

Mobilspill som
eksportvare
Næringsminister
Monica Mæland
vil ha mer samarbeid mellom
norske og finske
spillutviklere og
åpnet i september
«Game on», et næringslivsseminar for spillindustrien. Mæland tok
med seg over 50 bedrifter til Finland, flere
av dem nystartede med klare ambisjoner for
vekst og utvikling.
Kilde: regjeringen.no
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Nedgang i meldte arbeidsrelaterte sykdomstilfeller
Arbeidstilsynet mottok 2349 meldinger om
arbeidsrelatert sykdom i 2015. Dette er en
nedgang i antall meldinger fra 2014 da antallet
meldinger var 2839. Meldinger om psykiske
lidelser har hatt en økning de siste årene, mens
antallet meldinger om støyskader har gått ned.
Fortsatt er det bedriftslegene som sender inn
flest meldinger.

Oppsummeringen av meldinger fra legene i
2015 viser at bedriftslegene sto for hele 65
prosent av meldingene, mens 21 prosent ble
meldt av sykehusleger. Under 10 prosent
av meldingene kom fra allmennleger. Alle
leger har plikt til å melde Arbeidstilsynet om
sykdom som de antar skyldes en arbeidstakers
arbeidssituasjon.
Kilde: arbeidstilsynet.no

Kortere pappapermisjon
Fedre tar ut færre dager i foreldrepengeperioden
enn mødre, viser tall fra NAV. Utviklingen har
sammenheng med at den øremerkede fedrekvoten
ble endret fra 14 til 10 uker.
I løpet av første halvår 2016 var det cirka 36 300 menn og cirka 64 700 kvinner som
mottok foreldrepenger, en reduksjon på 5,6 prosent for menn og en økning på 5,4 prosent
for kvinner, sammenlignet med samme periode i 2015, viser tallene fra NAV. De siste årene
har utbetalinger av foreldrepenger til fedre økt, men denne trenden snudde i 2015 etter at
regjeringen reduserte den øremerkede fedrekvoten fra 14 til 10 uker, med begrunnelse om
å gi foreldrene en større valgfrihet til å fordele ukene seg imellom. ©NTB

Endrede regler
om permittering
Fra 1. juli i år ble det innført en ny fem dagers
lønnspliktperiode for arbeidsgivere. Denne
inntrer etter 30 uker med dagpenger. Perioden
vil inntreffe hver gang de 30 ukene med
permittering uten lønnsplikt nås innenfor en
18 måneders periode.
Samtidig utvides perioden
arbeidsgiver er fritatt fra
lønnsplikt med ytterligere 19 uker, etter
disse fem dagene
med lønnsplikt.
Perioden med lønn
eller dagpenger under
permittering økes dermed med 20 uker. Med
disse endringene vil samlet periode med lønn
eller dagpenger i en løpende permittering
være 52 uker, bestående av til sammen 3 uker
med permitteringslønn og 49 uker med dagpenger.
Kilde: regjeringen.no
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Flere bedrifter
går konkurs
Inkassoselskapet Lindorff melder om
en kraftig økning i konkurser i andre
kvartal, særlig forverring er det for
oljerelaterte tjenester. 1425 konkurser er ikke bare en kraftig økning fra
første kvartal, det er det høyeste tallet
Lindorff har registrert siden de begynte
å telle i 2006, skriver Finansavisen.
Det er en økning på 15,5 sammenlignet med samme kvartal i fjor. @NTB

Høyere pensjons
alder i Danmark
Regjeringen i Danmark foreslår
å heve pensjonsalderen fra 67 til
67,5 år. Dette er et svar på flere
sentrale utfordringer som den
danske regjeringen mener landets
økonomi står overfor. Etter 2020
kommer antall pensjonister til
å øke så mye at det blir færre
yrkesaktive igjen enn i dag.
De vil også ha en ny fleksibel
ordning for utslitte eldre
yrkesaktive. Regjeringen foreslår
også skattekutt i form av et nytt
jobbfradrag som skal være til
særlig hjelp for folk med lav
inntekt.
Arbeidstakere med inntekt på
over 300 000 kroner skal få et
ekstra jobbfradrag som utløses
hvis de sparer mer til egen
alderdom.
– I dag er det rundt 750 000
voksne dansker som ikke, eller
ikke i tilstrekkelig omfang, sparer
til sin egen alderdom, skriver
regjeringen i forslaget. @NTB
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert
Julia Orupabo

Kvinnejobber, mannsjobber
og innvandrerjobber

Kommuneansatte får ikke
fri sankthansdagen
De ansatte i Tønsberg kommune får ikke tilbake
fridagen på sankthansdagen. Det har Tønsberg
tingrett bestemt. Ti fagforeninger i Tønsberg gikk
rettens vei for å få tilbake fri sankthansdagen,
som de mistet i 2010. Nå har Tønsberg tingrett
frikjent kommunen – og de ansatte må betale
sakskostnader på 97 063 kroner, ifølge NRK.
I 2010 ble ordningen avskaffet, i stedet fikk
de ansatte en ekstra fridag de skulle bruke på
helsefremmende tiltak. Denne avtalen ble avviklet
i 2014, og da mente de kommuneansatte at de
skulle ha tilbake fri på sankthansdagen. @NTB

Nesten én av ti
får uføretrygd
Nesten én av ti i aldersgruppen 18 til 67 år er i
dag uføre. Ved utgangen av juni var det
317 700 personer som mottok uføretrygd. Dette
utgjør 9,5 prosent av befolkningen i alderen
18–67 år. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng
sammenlignet med for ett år siden, viser nye tall
fra NAV.
Det siste året har det totalt blitt 6000 nye mottakere av uføretrygd. Mesteparten av denne
økningen kom fra september 2015 til mai 2016.
Andelen unge uføre fortsetter å øke. I alders
gruppen 18–29 år var det per juni
2016 om lag 13 800 uføre. Det
utgjør 1,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen
og en økning på
0,1 prosentpoeng
fra forrige kvartal.
@NTB

Selv med en formell utdanning vurderer vi våre
muligheter på arbeidsmarkedet svært ulikt. Et
argument som fremmes i boken, er at slike forskjeller handler om mer enn formell kompetanse. Det
handler også om de subtile og skjulte barrierene
og mulighetene i arbeidsmarkedet; nemlig det å
beherske de uformelle kompetanseformene. Det å
ikke lykkes med å innfri en uuttalt standard kan føre til marginalisering
og en følelse av diskriminering uten at den som havner utenfor, helt
klarer å sette fingeren på det som skjer.
Terje Tvedt

Norske tenkemåter
Myndighetene har ifølge forfatteren erklært at Norge
er blant de beste i verden både til å skape fred og
til å bombe. Forfatteren provoserer, og gjennom
2000-tallet mener han landets politiske lederskap
fremhevet dialogens betydning, samtidig som
Norge har debutert som bombenasjon i Afrika.
«Lederskapet har fastholdt sin målsetting om å være
verdensmester i å drive hjelp til selvhjelp, samtidig
som det har sendt norske soldater i krig for regimeendring.»
Christoffer C. Eriksen

Kritikk
Konfrontasjoner med rett og makt
Boken utfordrer det som blir oppfattet som sant og
riktig. Hvis ikke det som er allment akseptert, blir
utfordret gjennom kritikk, er det vanskelig å se for
seg vitenskapelige fremskritt eller en samfunnsutvikling som gir bedre og friere livsvilkår for flere. Ved
å fremstille redskaper som kan brukes for å utfordre
allment aksepterte oppfatninger, er ambisjonen med
boken ifølge forfatteren å inspirere til mer kritikk.
Gjennom eksemplene viser forfatteren hvordan lovgivning,
internasjonale traktater, avgjørelser truffet av domstoler og offentlig
forvaltning, etablerte praksiser og andre former for makt og
maktutøvelse kan utfordres på ulike måter.
2016 - 7
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«La dolce vita» på norsk
Nordmenn må lære seg å leve med at folk her i landet blir stadig mer forskjellige, og at den norske
arbeidslivsmodellen ikke passer for alle som kommer hit. Italiensk-engelsk-norske Pellegrino Riccardi
elsker Norge og 17. mai, men utfordrer vår selvgodhet.
Av: Johnny Gimmestad

Pellegrino Riccardi har jobbet med
kulturforskjeller og tverrkulturell
kommunikasjon i det meste av sitt snart
30 år lange arbeidsliv. Ja, i praksis er
han selv et levende eksemplar av arten
krysskulturell europeer; med barndom
i Italia, ungdom i England og familieliv
i Norge.
Nå har trebarnsfaren, gift med
ungdomskjæresten fra Sørlandet, for
lengst slått rot og bygget villa i Bærum.
Herfra farter han Norge og verden rundt
med sine høyt skattede foredrag om hva
som skal til for å kunne leve det gode
liv – la dolce vita. Eller han foredrar om
hvordan nordmenn – og andre folkeslag
– skal få øynene opp for hva det vil si å
kommunisere og forstå mennesker med
en annen bakgrunn enn sin egen – ikke
minst på arbeidsplassen.
Hvem var sjefen?
Noe av det første jeg reagerte på da jeg
kom hit og begynte å bli kjent med norsk
arbeidsliv, var den flate strukturen og de
usynlige lederne. Hvem var egentlig sjefen
8 - 2016

på min nye arbeidsplass? Det var ikke
mulig å se, for her sto jo både høy og lav i
samme kantinekø og spiste samme lunsj,
sa hei til hverandre, gikk like uformelt
kledd og hentet barn i samme barnehage.
– Slik var – og er – det verken i England
eller Italia. Eller for den del i de fleste
land utenfor Skandinavia, understreker
Riccardi, som vedgår at det å leve blant
nordmenn, og til tider nesten føle seg
som en av oss, både har noen særdeles
sjarmerende og enkelte mindre attraktive
sider.
Norge har inntil nylig vært preget av tillit
og trygghet – folk stoler på hverandre
og omgås på like fot, nesten uavhengig
av hvor på den sosiale rangstigen man
befinner seg.
– Likestillingen er kommet langt, dere
har moderne sykehus, og du kan regne
med å bli funnet og hentet hjem med
helikopter selv om du går deg vill langt
inne i fjellheimen. Og trass i at det nå er
noen skjær i sjøen for norsk økonomi, så
er den materielle levestandarden stadig
imponerende høy.

Hvorfor er dere så sure?
Men det er noe som skurrer her, påpeker
han.
– Mine utenlandske venner stiller ofte
spørsmålet: Hvorfor ser nordmenn så sure
og misfornøyde ut, når de lever i et av
verdens beste land og har det så bra – på
papiret?
Mitt svar på det spørsmålet er: Nordmenn
lider av utstrakt ensomhet.
– Dere holder avstand til hverandre, er
dårlige til å kommunisere direkte og sliter
med å vise følelser, påpeker Pellegrino,
som gjerne trekker frem et bilde fra en
norsk strand når han skal understreke sitt
poeng: Nordmenn plasserer seg alle som én
tre meter fra nærmeste nabo. Selv en enslig
norsk hund er plassert med god avstand til
de tobente – og holder seg der.
Bærumsborgeren med røtter i Napoli ser
samme tendens i arbeidslivet.
– Norske ledere byr sjelden på seg selv, er
ofte utydelige og redde for å si tingene som
de er. Kanskje er de engstelige for at
det skal slå tilbake på dem selv. For

Hvorfor ser nordmenn så sure ut, når dere ifølge alle kåringer lever i verdens beste land,
undrer italiensk-engelske Pellegrino Riccardi, foto: Johnny Gimmestad.
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dem skal man selvfølgelig også passe på å
gi – når de er berettiget, sier han.
Han sier tendensen er den samme når
norske bedrifter havner i en krise.
– Lederne vegrer seg for å si fra om
hvordan det egentlig står til med
økonomien og hvor mange arbeidsplasser
som er i fare, til tross for at de vet godt
hva situasjonen er. Det har jeg selv
opplevd hos mine egne oppdragsgivere,
som ville ha meg til å forberede
ledersjiktet på tøffe tider, mens de holdt
kortene tett til brystet overfor de øvrige
ansatte. Resultat: Når realitetene endelig
kommer på bordet, så kommer de som et
sjokk på medarbeiderne.
Si tingene som de er
– Mitt råd til ledere som lurer på hvordan
de skal kommunisere i vanskelige tider, er
alltid:
For guds skyld, vær ærlig og si tingene
som de er. Det skylder vi hverandre; på
jobben, i hjemmet eller i livet for øvrig.
Da vet alle hva de har å holde seg til, kan
ta sine valg og gå videre på klare premisser
– uten å måtte gjette seg til hva som er
realitetene.

Pellegrino mener nordmenn lider av utstrakt ensomhet, er dårlige til å kommunisere direkte og sliter
med å vise følelser, foto: Trygve Bergsland.

sjefer som serverer ubehagelige meldinger
her i landet, blir fort fremstilt som bøllete.
For å sette det litt på spissen: Som norsk
leder har du to valg: Å være ærlig – og bli
upopulær – eller å gå rundt grøten og bli
omtalt som hensynsfull og god.
Dårlige på tilbakemeldinger
Selv mener jeg dette bærer galt av sted –
på mange måter, fortsetter han.
– Medarbeiderne får ikke tydelige tilbake
meldinger – det er faktisk noe av det
norske ledere skårer aller dårligst på. Og
de blir ikke sett som de enkeltmennesker
de faktisk er – med rett og krav på å bli
behandlet individuelt – ikke bare som en
grå masse. Dermed blir arbeidstakerne
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usikre; de vet ikke hvor de står, hva de
eventuelt gjør galt, og hvordan de kan
forbedre seg. Og det er noe av det verste
man kan oppleve på en arbeidsplass –
eller som medmenneske; å komme i en
situasjon der man ikke får vite hva som
var galt før det er for sent.
Det er mange måter å gi en tilbake
melding på, understreker Riccardi.
– Nordmenn har så lett for å tro at det å
skape et godt arbeidsmiljø betyr at du for
enhver pris heller ikke må fornærme folk.
Men noen ganger må man si tingene som
de er. Og det går an å være både kritisk og
konstruktiv – samtidig. Så kommer det
også en tid for gode tilbakemeldinger –

Riccardi setter mangelen på tydelighet
og frykten for ærlige tilbakemeldinger
i sammenheng med et fenomen han
har forundret seg mye over: det norske
likhetsidealet.
– Tanken om at vi er like, bunner nok i et
sterkt ønske om rettferdighet og likeverd.
Men det norske likhetsidealet kan fort
bli en tvangstrøye – et hinder for å se det
enkelte menneskets egenart og behandle
henne deretter.
Han sier det er greit nok at det gjelder
kollektive avtaler i arbeidslivet.
– Med vilkår og betingelser som store
grupper arbeidstakere har til felles. De
er gode å ha, mener han, ikke minst i
nedgangstider, og de skal selvfølgelig
overholdes.
Utfordrer den norske modellen
Han mener samtidig vi bør vi forholde oss
til at det kommer flere og flere mennesker

For guds skyld, vær ærlig og si tingene som de er.
Det skylder vi hverandre; på jobben, i hjemmet eller i
livet for øvrig. Da vet alle hva de har å holde seg til, kan
ta sine valg og gå videre på klare premisser – uten å
måtte gjette seg til hva som er realitetene.

hit fra andre land, som ikke vil være
med på, og ikke har forståelse for,
den norske arbeidslivsmodellen med
involvering og like vilkår for alle, flat
struktur og sterke fagorganisasjoner.
Med sitt tvisyn og sin sans for å ta
ulike dilemmaer på kornet, alltid
med et humoristisk glimt i øyet, er
Riccardi blitt en populær «infotainer»
når det skal holdes konferanser eller
avvikles seminarer – enten de skjer i
regi av et internasjonalt oljeselskap
i Houston, et universitet i Bangkok
eller NAV i Tromsø. Og heller enn
å salte åpne sår er han opptatt av å
bidra til hvordan vi alle kan leve det
gode liv – la dolce vita – også i tøffere
økonomiske tider.
– Først av alt: Jeg tror ikke på store
forandringer og brå omveltninger for
å få mennesker til å leve et bedre liv.
Jeg fokuserer på små endringer – over
lang tid. Og jeg tror vi har de samme
behovene for å se og bli sett, å føle
oss som del av et fellesskap og kjenne
oss verdsatte som individer, enten
vi er ledere eller medarbeidere. Og
selv om jeg kan ha mine meninger
om dugnader, særlig på 17. mai (se
egen sak), så stiller jeg alltid opp for
fotballaget til barna mine: Både fordi
det gir en god mulighet til å bidra
til noe positivt for et fellesskap – og
fordi jeg selv får en veldig god følelse
av det etterpå.
Den nye usikkerheten
En slik kombinasjon representerer en
riktig måte å tenke på, tror Riccardi,
ikke minst i en tid der alt er blitt så

mye mer usikkert for nordmenn flest.
– Tradisjonelt har dere vært et folk
som har levd med mye usikkerhet og
tilpasset seg at omgivelsene skiftet,
fisket slo feil eller en forsørger
forsvant på sjøen. Det var tøffe tak,
skippertak, men det måtte man
akseptere og gjøre det beste ut av.
Så kom oljen, nordmenn ble feite
og late – preget av en kravmentalitet
som tidligere var ukjent her. Og
hva gjør dere nå som ikke minst
arbeidslivet igjen preges av uro og
usikkerhet – en tilstand dere ikke
lenger er vant til å håndtere? En
ting er at jeg kan ane tegn til en ny
misunnelseskultur, spissere albuer og
mer egoisme på norske arbeidsplasser.
Samtidig pøses det på med
innovasjon – det er det som skal
redde oss alle ut av krisen. Men for
å få innovasjon til å funke så trengs
det …
Og dermed er Pellegrino Riccardi på
vei inn i et foredrag om et nytt tema
som også engasjerer den italienskengelske nordmannen «mucho».
Men vi setter punktum – og nyter
en kopp ekte, italiensk espresso samt
italiensk is av beste merke – på kafé
«La Dolce Vita», selvfølgelig; opp
mot en hovedstadsgate som på beste
norsk skippertaksvis blir gravet opp
for 20. gang på 12 år – minst.

Rabalder på
17. mai
Jeg flyttet fra England til
Norge og elsket 17. mai!
Helt til jeg fikk barn
i 6. trinn …
Slik startet et innlegg Pellegrino
Riccardi skrev til Aftenpostens
debattspalte, publisert 16. mai.
Dermed ble det rabalder.
Heftige motinnlegg strømmet
på, kommentarfeltene kokte, og
Riccardi ble gjennomgangsfigur i
debattprogrammer Medie-Norge
rundt.
– Mitt poeng var ikke å vende
tommelen ned for enhver form
for dugnad. Målet var å åpne folks
øyne for at det kommer stadig
flere mennesker til dette landet,
som ser ting annerledes – og som
føler seg fremmede for denne
typen av fellesskap.
Men der gjorde Pellegrin opp
regning uten vert – selv om han
også fikk mange støtteerklæringer
– de fleste anonyme.
– Den norske dugnadsånden er ikke
noe du utfordrer ustraffet. Den er
et nasjonalt ikon, slår han fast.
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Optimisme og
frykt knyttet til nye
handelsavtaler
Handel mellom land kan være en forutsetning for økonomisk vekst, utvikling av nye arbeids
plasser og økt velstand. I disse dager forhandles det om tre ulike handelsavtaler som potensielt
kan få store konsekvenser for utviklingen også i Norge.
Av: Vetle Daler

Tre store, internasjonale handelsavtaler
ligger på forhandlingsbordet – TISA,
TTIP og CETA. Blant disse er det
TISA som får størst konsekvenser
for Norge. Parat-leder Hans Erik
Skjæggerud sier problemet med forhandlingene er alt hemmeligholdet, noe
blant annet regjeringen er helt uenig i.
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Demokratisk problem
De tre internasjonale handelsavtalene
det nå forhandles om, har møtt mye
motstand verden over – også i Norge.
– Disse avtalene har potensial til å
snu opp ned på det som har vært
viktige politiske prioriteringer i Norge
gjennom lang tid, sier Skjæggerud.

Parat-lederen reagerer spesielt
på TISA-avtalen som involverer
50 land, blant annet EU, USA og
Norge. Denne høsten starter en ny
forhandlingsrunde i Genève. Avtalen
inkluderer blant annet finans-,
helse- og transportsektoren.

Status i TISAforhandlingene
Siste runde i TISA-forhandlingene
fant sted i Genève under Australias
ledelse i juli 2016. Partene er nær
enighet på flere punkter, samtidig
gjenstår det mye arbeid på enkelte
områder.
Partene ble enige om en arbeidsplan for høsten som inkluderer flere
og lengre forhandlingsrunder med
sikte på å sluttføre forhandlingene
i løpet av året. Norge vil arbeide
videre for bedre tilbud fra land som
representerer viktige markeder for
norske prioriterte tjenestesektorer
som skipsfart, energi, telekom og
sjøforsikring. Neste forhandlingsrunde starter i siste halvdel av
september og ledes av USA.
(Kilde: regjeringen.no)
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TISA, TTIP
og CETA

– TISA har som formål å liberalisere
næringsliv, fagbevegelse og det sivile
tjenestehandel. Tidligere har slike
samfunn, skriver regjeringen på sine
avtaler blitt inngått i verdens hannettsider.
delsorganisasjon (WTO), nå skjer
forhandlingene utenfor dette felVidere mener regjeringen at deres
lesskapet. Det er grunn til å
håndtering av spørsmål
tro at handelsavtalen vil
om offentliggjøring av
føre til privatisering av
forhandlingsdokuoffentlige tjenester.
menter følger norsk
Like urovekkende
offentlighetslov.
er det at avtalen
– Når forhandlinvil kunne hindre
gene er ferdige, vil
deltakerlandene i å
regjeringen legge
ha nasjonal lovgivfrem avtalen for
ning for miljø og
Stortinget. Alle deler
arbeidsmiljø og reguleav den endelige avtaleringer mot sosial dumping
teksten vil da offentliggjøParat-leder
som er i strid med avtaleres, ifølge regjeringen.no.
Hans Erik Skjæggerud.
teksten. Hva som skjer i
forhandlingene, er dessuten
Fagbevegelsen reagerer
hemmeligholdt og har ikke offentligSkjæggerud sier det er en tendens til
hetens innsyn, noe som er et demoat avgjørelser som tidligere ble tatt
kratisk problem, sier Skjæggerud.
av beslutningstakere her i Norge, nå
istedenfor tas av beslutningstakere i
Etterstreber åpenhet
internasjonale fora hvor vi ikke har
Regjeringen er av en annen
tilgang – eller hvor reguleringer og
oppfatning.
tradisjoner er annerledes enn hva vi er
– Det er umulig å ivareta nasjonale
vant til her hjemme.
interesser på en effektiv måte i for– Vi ser at en rekke spørsmål som
handlinger gjennom å praktisere fullomhandler norske arbeidsforhold,
stendig åpenhet. Derfor gjøres dette
avgjøres eksempelvis i EU eller på
svært sjelden i ulike typer forhandandre arenaer hvor vi ikke er til stede.
linger, enten de er internasjonale eller
Norske myndigheter må åpne opp
nasjonale. Fra norsk side etterstreber
og gi innsyn i hvilken avtale regjevi mest mulig åpenhet gjennom
ringen er i ferd med å inngå, sier
oppdatert informasjon på regjerinParat-lederen, et syn han deler med
gens nettsider, informasjonsmøter og
store deler av fagbevegelsen i Norge,
konsultasjoner med representanter for Europa og verden for øvrig.
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HVA ER TISA?
Trade in Services Agreement (TISA)
er en avtale om handel med tjenester.
Forhandlingene er et resultat av mang
lende fremdrift i forhandlingene i
Verdens handelsorganisasjon (WTO).
TISA bygger på GATT-avtalen,
WTOs avtale om handel med
tjenester, fra 1995.
Hvem forhandler?
TISA-forhandlingene har pågått
siden våren 2013. 50 stater, inkludert Norge, deltar i forhandlingene.
Hovedvekten av landene som deltar,
er rike land og står for om lag 70
prosent av all handel med tjenester i
verden. Forhandlingene foregår altså
utenfor WTO-systemet.
Hva forhandles det om?
Formålet med avtalen er å liberalisere
tjenestehandelen. Avtalen skal blant
annet fjerne handelshindringer som
forskjellsbehandler utenlandske
og lokale aktører. Ifølge Utenriks
departementet vil avtalen gjøre
det enklere for norske bedrifter å
eksportere tjenester til andre land.
Forhandlingene omfatter de fleste
tjenestesektorer, med unntak av luftfartsrettigheter og ikke-kommersielle
offentlige tjenester som rettsvesen, forsvar og trygdetjenester. Hvert land kan
unnta tjenesteområder som det ikke
ønsker å gi utenlandske tilbydere markedsadgang til. «Offentlige tjenester

som sykehus, sosialtjenester og grunnutdanning, vanndistribusjon, audiovisuelle
tjenester og andre kulturtjenester som
teater og levende musikk er og vil forbli
unntatt fra Norges forpliktelser i TISA»
og «For Norges del er det viktig å sikre
tilstrekkelig handlingsrom for offentlige
tjenester og velferdstjenester og andre
særskilt sensitive tjenestesektorer», heter
det på regjeringens nettsider.
Forhandlingene foregår i Genève.
Møterundene ledes på rundgang av EU,
Australia og USA.
Hva gjør TISA omstridt?
Kritikerne mener at offentlige tjenester
ikke er godt nok skjermet, og frykter
mer konkurranseutsetting og privati
sering. Særlig er kritikerne bekymret
for en klausul som sier at man ikke kan
lage «nye hindre for tjenester». Dersom
det først er åpnet for privatisering av
en bestemt tjeneste, kan denne ikke
tas tilbake på offentlige hender igjen.
Nye tjenester som kommer til etter
at avtalen er inngått, vil ikke kunne
unntas fra konkurranse.
Motstanderne er også bekymret for at
reguleringer som skal beskytte helse,
miljø, arbeidstaker- og forbrukerrettigheter, vil bli svekket fordi disse kan
bli betraktet som handelshindringer.
Regjeringen på sin side hevder at TISA
ikke vil tvinge myndighetene til å privatisere eller deregulere noen offentlig
tjeneste. «Land som fremforhandler
handelsavtaler, kan beholde offentlige

monopoler og regulere offentlige tjenester slik de selv ønsker», skriver regjeringen på sine nettsider.
Sist, men ikke minst anklages TISAforhandlingene for å være udemokratiske. Forhandlingene foregår bak
lukkede dører, og innholdet i disse
forhandlingene er i liten grad kjent for
sivilsamfunnet.
Hva sier de politiske partiene?
SV, Rødt og Senterpartiet er kritiske til
avtaleforhandlingene. Arbeiderpartiet
er positive og mener frykten for at en
avtale vil true demokratisk kontroll
med offentlige tjenester, er ubegrunnet. Også regjeringspartiene støtter
forhandlingene.
Hva mener internasjonal fagbevegelse?
ETUC og ITUC, organene for europeisk og internasjonal fagbevegelse, fordømmer det de mener er hemmelighold
i forhandlingsprosessen. De mener forhandlingene bør være åpne for offentligheten og basert på grundige utredninger
av konsekvensene. Organisasjonene ber
ettertrykkelig om at avtalen må gjøre det
mulig å sikre arbeidstakerrettigheter og
miljøhensyn, garantere offentlige tjenester av god kvalitet og beskytte nasjonale
interesser og suverenitet mot store selskapers pengemakt.
HVA ER TTIP?
Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP) er en frihandels-

avtale som forhandles mellom EU og
USA. Dersom partene kommer til enighet, blir dette den største handelsavtalen i verden.
Hvem forhandler?
EU og USA. Norge er ikke part i forhandlingene, men vil indirekte kunne
bli berørt av en slik avtale, gjennom
EØS-avtalen.
Hva er fordelene og ulempene for Norge?
Forsvarerne av en avtale mener at TTIP
vil gi økonomisk vekst og flere arbeidsplasser på begge sider av Atlanteren.
TTIP vil regulere over en tredel av verdenshandelen og halvparten av verdens
bruttonasjonalprodukt.
Ettersom EU og USA er Norges
to viktigste handelspartnere, vil en
frihandelsavtale dem imellom også
kunne få store konsekvenser for Norge.
Økonomisk vekst i EU og USA vil
kunne bli en vitamininnsprøyting også
i norsk økonomi. Samtidig vil norske
eksportører miste fortrinn de har hatt
i EU, sammenlignet med konkurranse
fra USA.
HVA ER CETA?
Frihandelsavtale mellom EU og Canada.
Hvem forhandler?
EU og Canada. Norge er ikke part
i forhandlingene, men vil indirekte
kunne bli berørt av en slik avtale,
gjennom EØS-avtalen.
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Økende
ledighet
blant eldre
Arbeidsledigheten blant personer over 60 år har økt med nesten 30 prosent siden 2014 ifølge tall fra NAV.

Arbeidsledigheten øker mest blant dem over 60, viser tall fra NAV. Leder for juridisk avdeling
i Parat, Anders Lindstrøm, sier det stemmer godt med inntrykket Parat har når det gjelder
nedbemanningssaker.
Tekst: Vetle Daler

Arbeidsledigheten blant personer over
60 år har økt med nesten 30 prosent
siden 2014, viser tall fra NAV. Veksten
i arbeidsledigheten blant unge i samme
periode er på under 5 prosent ifølge
Senter for seniorpolitikk.
Tap for samfunnet
En rapport utarbeidet for senteret viser
at dersom personer i alderen 58–62 år
reduserer sin deltakelse i arbeidslivet som
følge av denne utviklingen, kan dette
tilsvare 30 000 tapte årsverk og et verditap
for samfunnet på 16 milliarder kroner.
De advarer mot å bruke omstilling til å
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fase seniorene ut av arbeidslivet. Direktør
Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk
sier norsk arbeidsliv trenger både den
kompetansen og den arbeidskraften som
seniorene representerer.
– Virksomhetene er best tjent med å la
kompetanse stå i sentrum, ikke alder.
Arbeidsmotivasjon og arbeidsprestasjon er
veldig individuelt, og stort sett uavhengig
av alder, sier Østerud til NTB.
Hun sier utfasing av seniorene vil bryte
med det politiske målet for pensjons
reformen, som er å sikre at folk står lenger
i arbeid.

– Sluttpakker brukes gjerne for å få
smidige nedbemanningsprosesser. For
seniorer er det ofte vanskeligere enn de
tror å få ny jobb etter at de har tatt imot
en sluttpakke. En sluttpakke kan for de
eldste arbeidstakerne bety at de fases ut av
arbeidslivet for tidlig, sier Østerud.
Myter og stereotypier
Hun er langt fra fornøyd med holdning
ene til eldre i arbeidslivet.
– Debatten i kjølvannet av disse nye
tallene viser dessverre at både myter
og stereotypier om eldre arbeidstakere
fortsatt lever i beste velgående. Det har

blitt lansert ulike forklaringer på økende
arbeidsledighetstall, som at eldre arbeids
takere er kostbare, har lav produktivitet
og mangler relevant kompetanse, sier
Østerud.

«Ved å betrakte eldre arbeidstakere som en ensartet
gruppe går sannsynligvis mange arbeidsgivere glipp av både
innovasjon, utvikling og gode arbeidsprestasjoner.»

Hun sier disse påstandene ikke er belagt
med fakta.
– Det finnes ikke forskningsmessig
belegg for å påstå at eldre arbeidstakere
som gruppe presterer dårligere enn sine
yngre kollegaer. Alder gir i hovedsak
ikke noe godt grunnlag for å vurdere
arbeidsprestasjoner. Ved å betrakte eldre
arbeidstakere som en ensartet gruppe går
sannsynligvis mange arbeidsgivere glipp
av både innovasjon, utvikling og gode
arbeidsprestasjoner.

for å kvitte seg med eldre arbeidstakere,
sier Lindstrøm.

Dårligst på Sørvestlandet
Seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV
viser til at den oljedrevne nedgangs
konjunkturen sannsynligvis rammer eldre
hardest.
– I tidligere nedgangstider har ledigheten
først og fremst rammet de unge. Det som
er annerledes med dagens situasjon, er
det geografiske aspektet. Arbeidsmarkedet
er dårligst på Sørvestlandet, mens det er
flere jobber i andre deler av landet. Unge
kan ha høyere geografisk mobilitet enn
eldre, og dette kan være med på å forklare
hvorfor relativt flere eldre enn unge nå
blir ledige, sier Sørbø til Klassekampen.
Fremstår som et påskudd
Parat-advokaten bekrefter at dette er det
samme inntrykket de sitter med.
– Det stemmer godt med inntrykket vi
har når det gjelder nedbemanningssaker.
Vi ser dette spesielt når det gjelder nedbemanningssaker i oljerelaterte virksomheter
på Sørvestlandet, sier Lindstrøm.
Han sier stadig flere bedrifter er
kompetansebedrifter hvor de ansatte har
særskilte egenskaper innenfor sitt felt.
– Dette kan medføre at ansiennitets
prinsippet blir forsøkt satt til side med
den begrunnelsen at virksomheten har
behov for å bevare nøkkelpersonell. Dette
kan til dels være reelt, men vi har hatt
saker der dette har fremstått som påskudd

Kari Østerud

Han sier at disse sakene ofte har blitt løst
ved at de tillitsvalgte, i samråd med Parat,
har tatt opp sakene med ledelsen.
– Det er derfor viktig at de tillitsvalgte
er tidlig inne i utvelgelsesprosessene,
slik at denne prosessen blir ryddig, og at
avtaleverket blir fulgt, sier Lindstrøm.
Ansiennitet er hovedregelen
Lindstrøm sier bedrifter i økende grad
ønsker i å ta utgangspunkt i kompetanse
som kriterium for nedbemanning, mens
det etter hovedavtalens bestemmelser tvert
imot skal tas utgangspunkt i ansiennitet.
– I bedrifter med tariffavtale er den klare
hovedregelen er at ansiennitet skal være
utgangspunktet for utvelgelsen, og det må
saklig grunn til for å fravike ansiennitets
prinsippet. Hvorvidt det foreligger saklig
grunn, må avgjøres etter en vurdering
konkret fra tilfelle til tilfelle. Satt på
spissen kan det sies at domstolen vil gi en
liten virksomhet i økonomisk krise større
handlefrihet i utvelgelsesprosessen enn en
solid bedrift som nedbemanner for å øke
overskuddet, sier han.
Skadelig for arbeidsmarkedet
NHO-direktør Kristin Skogen Lund
uttalte tidligere i år at det ikke er noen
grunn til at 60-åringer skal ha mer ferie
og kortere arbeidstid enn andre ansatte.
– Vi lever lenger og er friskere, så det er
ingen grunn til at de over 60 skal ha mer
ferie eller andre fordeler, sier Skogen Lund.
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud mener
at NHO ikke anerkjenner betydningen av
eldre arbeidstakere i arbeidslivet.
– Å frata eldre incentiver til å stå lenger
i arbeid er ikke bare uforståelig fra en
arbeidsgiverorganisasjon, det ville vært
direkte skadelig for arbeidsmarkedet og
økonomien som helhet, sier Skjæggerud.

Torbjørn Røe Isaksen har ledet Høyres
programkomité som nylig la frem første
utkastet til partiprogram for perioden
2017–2021, og mener både særaldersgrenser i det offentlige og særordninger
for eldre må gjennomgås for å gjøre det
mer attraktivt for eldre å stå lenger i jobb.
– Vi må være ærlige om hvilke særordninger eldre har. Kanskje bør eldre i stedet
for en ekstra ferieuke få en ekstra uke
til videreutdanning eller skolering, sier
Isaksen til NTB.
Han får støtte av Anne Inga Hilsen, som
har forsket på seniorpolitikk i mange
år. Hun mener ifølge forskning.no at
tilleggsgoder for eldre arbeidstakere har
liten eller ingen effekt for å få folk til å stå
lenger i arbeidslivet.
– Det som betyr noe, er først og fremst
å bli verdsatt og sett. Tilrettelegging på
grunn av alder er ikke viktig. Det er
ikke noen selvfølge at seniorer trenger
mer fri. Kanskje tvert imot. Seniorer er
i en livsfase hvor de ikke er så presset på
hjemmebane. De har mer tid til å satse
på jobben og større mulighet for å ta
seg inn igjen på fritiden. Det er ingen
grunn til å innføre flere tilleggsgoder for
eldre arbeidstakere. Det kan til og med
hende at arbeidsgivere bør føre en tøffere
personalpolitikk overfor dem over 60, sier
Inga Hilsen til forskning.no.
Diskriminering
Elin Lexander er Parats fremste ekspert
på inkluderende arbeidsliv (IA), hvor økt
yrkesaktivitet blant eldre er ett av målene.
Hun deler bekymringen for at seniorene
skvises ut av arbeidsmarkedet.
– Det er en tendens til at det er de eldre
som får tilbud om sluttpakke ved omstilling og nedbemanning. Det er også min
erfaring når jeg er ute og snakker med
medlemmer og tillitsvalgte. I henhold til
arbeidsmiljøloven er dette aldersdiskriminering, sier Lexander.
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Manglende organisering
kan true norsk velferd
En stadig større andel av arbeidstakerne i Norge er uorganisert, selv om antallet medlemmer i
arbeidstakerorganisasjonene har økt. Dette skyldes ifølge SSB at det totalt har blitt flere arbeidstakere.
Av: Lill Fischer

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser
at arbeidstakerorganisasjonene i Norge
hadde nesten 1,8 millioner medlemmer i
2015. Tallet inkluderer alle medlemmer,
også studenter og pensjonister.
Organisasjonsgraden stuper i privat
sektor
Drøyt 1,8 millioner ansatte i norske
virksomheter var i 2015 ifølge SSB ansatt
i virksomheter som var tilknyttet en
arbeidsgiverorganisasjon, der omtrent

1,4 millioner av disse hadde tariffavtale.
Det utgjør 77 prosent organiserte med
tariffavtale i 2015, mens tilsvarende andel
var på 86 prosent i 2003.
Ifølge forskningsstiftelsen Fafo og
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
har den samlede organisasjonsgraden
i Norge gått ned fra 57 til 52 prosent
siden 1995. Organiseringen i offentlig
sektor holder seg høy og har kun falt med
ett prosentpoeng fra 80 til 79 prosent.

Den samlede organisasjonsgraden i Norge gått ned fra 57 til 52 prosent siden 1995.
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I privat sektor har organisasjonsgraden
sunket fra 44 til 37 prosent.
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud liker
ikke utviklingen og mener synkende
organisasjonsgrad setter den norske
modellen og trepartssamarbeidet i fare.
– Den norske modellen forutsetter
sterke arbeidstakerorganisasjoner. Når
andelen organiserte går ned, svekkes
arbeidstakernes innflytelse. En innflytelse
som blant annet har sikret relativt jevn

inntekt og dempet forskjellene mellom
oss som bor her i landet, sier Skjæggerud.

ningen falle bort, og alle vil kunne tape
hundretusener i pensjon, sier Skjæggerud.

fattige i Tyskland, noe som tilsvarer 15,5
prosent av befolkningen.

Han legger til at det å være organisert ikke
utelukkende handler om å stille krav, men
også å ta ansvar for fellesskapet.
–Sterke organisasjoner i arbeidslivet bidrar
til høy produktivitet og omstillingsevne
i næringslivet. På den måten bidrar det
til opprettholdelse av velferden, sier
Skjæggerud.

For mange synes det urettferdig at en får
det samme om en er organisert eller ikke.
– Det er organisasjonsfrihetens pris.
En skal ikke diskrimineres om en er
organisert, eller ikke organisert, men vi
behøver ikke like det, sier Skjæggerud.

Skjæggerud mener at vi har den ultimate
modellen for å unngå den samme utvikling som vi ser i resten av Europa, men at
modellen forutsetter organiserte parter på
både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.
– Alle sier de er enige om dette i Norge,
men flere og flere lar dessverre være å
gjøre det som er nødvendig for å opprettholde modellen. Myndighetene utsetter
fagforeningsfradraget for press, arbeidstakerorganisasjonene er for trege til å
modernisere seg og dermed sikre rekruttering av nye medlemmer, og arbeidsgiverne
glemmer oftere og oftere verdigevinsten
som ligger i et godt partssamarbeid, og
velger i stedet raske, men kortsiktige
løsninger, sier Parat-lederen.

Inger Lise Blyverket er direktør for
forhandlinger og arbeidslivspolitikk i
arbeidsgiverorganisasjonen Virke og er
også opptatt av viktigheten av sterke
organisasjoner i arbeidslivet.
– Det er nok for sjelden at næringslivet
fremsnakker det som omtales som den
norske modellen. Norske bedrifter nyter
alle godt av at vi har sterke, tøffe og
ryddige fagforeninger. Uten dem ville
ikke denne modellen fungert, og norsk
næringsliv ville hatt dårligere forutsetninger for å lykkes, sier Blyverket til virke.no.
Hun mener alle norske bedrifter nyter
godt av at vi fremdeles har sterke
organisasjoner på både arbeidstaker- og
arbeidsgiversiden i Norge.
– Det er bra at alle bedrifter har spille
regler som sikrer godt samarbeid, og at
vi har utviklet mekanismer for å løse
konflikter, sier Blyverket.
Uorganiserte får det samme
Det er en menneskerett å organisere seg.
På samme måte er det en menneskerett å
velge å ikke organisere seg. Ifølge Paratlederen vil alle i Norge stort sett få de
samme godene enten man er med i en
fagforening eller ikke. Dersom bedriften
har en tariffavtale, vil den omfatte alle –
også de uorganiserte. I tillegg er mange
av de godene regulert i lov og forskrift.
Men forutsetningen for en tariffavtale er
at det må være organiserte arbeidstakere
i bedriften.
– Avtalefestet pensjon er for eksempel en
ordning som forutsetter at det er tariffavtale i bedriften, men alle nyter godt av
den. Dersom det ikke lenger er organiserte arbeidstakere på bedriften, vil ord-

Han sier det er et dilemma.
– Organiserte og uorganiserte får
det samme, men det forutsetter at
en har forhandlingsrett i bedriften.
Forhandlingsretten følger av tariffavtale,
og for å få tariffavtale må det være et
tilstrekkelig antall organiserte. Hvis alle
velger å stå utenfor fagforeningene, har
man ikke lenger forhandlingsrett, sier
Skjæggerud som mener konsekvensene av
lav organisasjonsgrad vil bli store.
Lav organisasjonsgrad og fattigdom
Studier viser at i land med lav organisasjonsgrad øker andelen fattige, og selv de
som jobber full tid, har så lav lønn at de
ikke kan leve av det. I Storbritannia har
organisasjonsgraden gått ned med 35,3 prosentpoeng fra 1992 til 2013, i Tyskland har
den gått ned med hele 46,5 prosentpoeng.
– Når arbeidstakerne ikke er organisert,
gir det arbeidsgiver mer makt. Den eneste
måten arbeidstakerne kan få makt og
innflytelse på, er ved å organisere seg, sier
Skjæggerud.
Han viser til at i Storbritannia og
andre land med lav organisasjonsgrad
vokser gruppen «working poor», fattige
arbeidere, kraftig. Selv om de jobber full
tid, er lønnen så lav at de er avhengig av
sosialhjelp for å greie seg. Stadig flere er
ansatt på såkalte «zero-hours contracts»,
null-timers kontrakter, uten noen
garantier for hvor mye de får jobbe. Og
selv om de får jobbe, er lønnen så lav at
de ikke kan leve av den.
Også i Tyskland øker fattigdommen.
Økningen i andelen fattige har siden
2006 økt med 1,5 prosent. Ifølge en
studie fra Der Paritätische Wohlfahrts
verband var det i 2013 12,5 millioner

De nordiske landene på topp
Tall fra OECD viser at lønnstakerne i
de nordiske landene lenge har ligget på
topp når det gjelder organisering. Men
andelen som organiserer seg, har gått ned
over tid. I OECD-landene har nedgangen
i organisasjonsgraden gått ned med om
lag 35 prosentpoeng i perioden 1992
til 2015. Blant de nordiske landene var
nedgangen størst i Sverige, mens i Norge
var nedgangen i organisasjonsgraden fra
1992 til 2015 på over 10 prosentpoeng.
De rike blir rikere
Parat-advokat Annbjørg Nærdaler er
leder for en gruppe som jobber med
Parats flaggsak «Verdien av det organiserte
arbeidslivet». Hun er bekymret for nedgangen i organisasjonsgraden og mener at
det kan gjøre at vanlige folk blir fattigere.
– I land med lav organisasjonsgrad, for
eksempel i USA, har en vanlig arbeider
inntekt gått ned fra 48 000 dollar til
33 700 dollar i perioden 1978 til 2010.
I samme periode har inntekten til de én
prosent rikeste økt fra 400 000 dollar til
1,1 million dollar, sier Nærdal.
Hun mener at mye tyder på at dette kan ha
sammenheng med at organisasjonsgraden i
USA har gått ned fra om lag 30 prosent til
11 prosent i den samme perioden.
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Parat advarer mot
terrorfare i norsk
luftfart

Piloter fra alle de store flyselskapene i Norge har
etablert Norsk Pilotforbund i Parat. Petter Førde er
valgt som leder av den nye organisasjonen som
består av over 1600 piloter og dermed er Nordens
overlegent største forbund.

Leder for Norsk Pilotforbund i Parat,
Petter Førde, mener norske myndigheters unnlatelse av bakgrunnssjekk
på personer fra tredjeland åpner for
at potensielle terrorister med falsk
ID kan få fri tilgang til fly og cockpit
i Norge og på europeiske flygninger. Leder for Norsk Pilotforbund i

I arbeidsutvalget for Norsk Pilotforbund får Petter
Førde, som til daglig er Widerøe-kaptein, med seg Alf W.
Hansen fra Norwegian, Trond Solberg fra SAS og Carl
Rego fra Bristow. I styret vil representanter for alle disse
selskapene være representert i tillegg til en representant
fra Lufttransport.
– Vi har samlet Nordens største fagmiljø innen luftfart
og organiserer piloter fra samtlige store norske flyselskap,
sier Førde.

Parat, Petter Førde.

Foto:Trygve Bergsland

Arbeidsutvalget som nå har etablert Norsk Pilotforbund.

Foto:Trygve Bergsland

Nordens største pilotforbund
i Parat

Førde sier Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet i et brev
til Parat bekrefter at de ikke utfører bakgrunnssjekk på personer fra
tredjeland som ønsker å jobbe for norske flyselskaper, og at det i
motsetning til hva som forutsettes for EU/EØS-borgere, ikke kreves
bakgrunnssjekk med bekreftet bosted eller uttømmende rulleblad fra
politimyndigheter.
– Personer uten politiattest eller noen form for vandelsvurdering gis
full tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassen, i flyet under
flygning, inkludert cockpit, og det gis egne dokumenter for bruk i
passkontrollen, sier han.
Luftfartstilsynet bekrefter i brevet til Parat at de tolker dagens
regelverk slik at personer fra tredjeland ikke trenger politiattest
fordi det er ressurskrevende, utfordrende og at det ofte er «tvil om
dokumentets pålitelighet selv etter omfattende ressursbruk».
– Vi reagerer sterkt på en slik begrunnelse. Det kan ikke være
slik at personer skal slippe kontroll fordi det er vanskelig og
ressurskrevende å sjekke dokumentenes gyldighet. Nå må norske
sikkerhetsmyndigheter på banen. Kontrollen må bli grundigere og
ikke fraværende, som i dag, sier Førde.

Lav organisasjonsgrad og fattigdom
Advokat og medlem av Parats hovedstyre, Annbjørg Nærdal, sier organisasjonsgraden i Norge går ned, noe hun mener kan få store konsekvenser for både
arbeids- og samfunnsliv.
Verdien av det organiserte arbeidsliv
er Parats flaggsak for 2016, og Nærdal
leder en administrativ gruppe som
jobber med dette.
– Det er lett å glemme verdien av det
organiserte arbeidsliv. Jeg må innrømme
at da jeg jobbet i staten, tenkte jeg ikke
over at ikke alle hadde fem ukers ferie.
Jeg tok det som en selvfølge, sier Nærdal.
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De rike blir rikere – og vanlige
folk blir fattigere. I land med lav
organisasjonsgrad, for eksempel i USA,
har en vanlig arbeiderinntekt gått ned
fra 48 000 dollar til 33 700 dollar i
perioden fra 1978 til 2010.
I samme periode har inntekten til de én
prosent rikeste økt fra 400 000 dollar til
1,1 million dollar.

Annbjørg
Nærdal.

– Mye tyder på at dette kan ha
sammenheng med at organisasjons
graden i USA har gått ned fra om lag 30
prosent til 11 prosent i samme periode,
sier Nærdal.

AKTIVE PARAT

Ryanair trekker anke til Høyesterett
Flyselskapet Ryanair trekker anken til Høyesterett i saken om den oppsagte flyvertinnen Alessandra Cocca. Dermed blir lagmannsrettens dom om
at norsk lov gjelder for ansatte stasjonert i Norge stående.
Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier
avgjørelsen ikke bare er viktig for Cocca,
men for ansatte i hele Europa.
– Lagmannsrettens dom innebærer at
utenlandsk personale som er stasjonert
i andre land, uansett flyselskap, er
underlagt loven i landet der de bor, med
alt det innebærer for skatt, sykdom,
pensjon og beskyttelse mot usaklig
oppsigelse, sier han.
Ryanair kunngjorde tidligere i år at de
legger ned basen på Rygge flyplass på
grunn av flyseteavgiften som regjeringen
har innført. Einan sier at han er
overbevist om at Cocca-saken er den

eneste årsaken til at Ryanair legger ned
basen på Rygge.
– Flyseteavgiften var bare et skalkeskjul.
De ventet bare på et påskudd til å trekke
seg ut slik de har gjort i andre land, som
Frankrike og Danmark, der de trakk
seg ut etter at
de ble pålagt
å forholde
seg til lokal
lovgivning, sier
Einan.

Nestleder i Parat,
Vegard Einan.

Vil jobbe mer for å unngå å miste jobben
Viljen til å omstille seg er på rekordhøyt nivå. Seks av ti svarer at de vil
påta seg flere arbeidsoppgaver dersom det må til for å berge arbeidsplassen, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS som ble lagt frem i august.
Norske arbeidstakere
er ikke mer redd for å
miste jobben nå enn
de var midt under
finanskrisen. Men viljen
til å omstille seg er på
et rekordhøyt nivå,
ifølge barometeret.
YS-leder
Jorun Berland.

I tillegg til at seks av ti vil påta seg flere
oppgaver for å beholde jobben, sier
nesten tre av fire (73 prosent) at de
er villige til å påta seg nye oppgaver.
Dessuten er seks av ti interessert i å ta
mer utdanning dersom det er nødvendig
for å beholde jobben.
– Undersøkelsen forteller om stor omstillingsvilje hos norske arbeidstakere. Dette
er verdifulle funn og nyttig kunnskap, sier
YS-leder Jorun Berland til NTB.

Fedre tar kortere
permisjon
Etter at fedrekvoten ble redusert fra 14
til 10 uker, har fedre tatt ut kortere permisjon ifølge tall fra NAV. Utviklingen
viser at mor tar ut mer av den valgfrie
perioden. Far reduserer sitt uttak og tar
i økende grad bare ut 10 uker.
I 2014 reduserte regjeringen fedrekvoten fra 14 til 10 uker, til tross for
advarsler fra arbeidslivets parter. Parats
leder, Hans-Erik Skjæggerud, er ikke
overrasket over at fedres permisjons
uttak er redusert.
– Vi advarte regjeringen mot å redusere
fedrekvoten, nettopp fordi vi forutså
at dette ville føre til at fedre ville ta ut
mindre permisjon, sier Skjæggerud.
Han legger til at likestilling i arbeidslivet forutsetter likestilling på hjemme
bane. Innføringen av fedrekvoten
i 1993 og de senere utvidelsene av
fedrekvotens lengde har bidratt til økt
likestilling mellom mor og far både i
arbeidslivet og i omsorgsoppgaver.
– Hvis regjeringen virkelig ønsker mer
likestilling, må foreldrepermisjons
reglene endres, sier Parat-lederen.

Parat-støtte til sykehusansatte
I forbindelse med streiken blant sykehusansatte sendte Parat tidlig en støtteerklæring knyttet til deres kamp
for et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid. Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud sier det er grunn til
bekymring når stadig flere arbeidsvilkår fastsettes gjennom individuelle avtaler.
Skjæggerud sier økt adgang til å inngå individuelle avtaler vil svekke den kollektive gjennomslagskraften og
den enkeltes mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon gjennom tillitsvalgte.
– Individualisering av kollektive ordninger undergraver tariffavtalesystemet og den garantien dette gir for
ryddige, objektive og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne, sier Parat-lederen.

Parat-leder Hans-Erik
Skjæggerud.
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Foto:Trygve Bergsland

Finansministeren ønsker granskning av Ryanair
Siv Jensen (FrP) takker for at YS og Parat ber om skattegransking av Ryanair. Lederen av
Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF), mener finansministeren går så langt hun
kan i å oppfordre – men uten å instruere – skatteetaten til å gå inn i Ryanair-saken.
– Jeg er glad for at hun er opptatt av disse problemstillingene. Jeg oppfatter at hun går så langt
hun kan i å si at hun mener at dette bør noen hver se nærmere på, sier Syversen til NTB.
«Parat tar opp flere viktige spørsmål og jeg takker for
deres engasjement i saken», skriver finansministeren
i et brev, der hun poengterer at Finansdepartementet
ikke gir føringer overfor Skatteetaten, som har fått
brevet fra Parat videresendt. Men samtidig skriver
finansministeren at hun «har bedt Skatteetaten følge
opp saken på hensiktsmessig måte».

Parat-debatt under Arendalsuka
Arendalsuka er en årlig begivenhet der
sentrale politikere, samfunnsdebattanter
og næringslivsledere møtes til debatt og
utforming av politikk for nåtid og fremtid.
Parat inviterte til debatt om fremtidens
arbeidsgiveransvar.
Spørsmålet er om internasjonal konkurranse
tvinger norske arbeidsgivere til å organisere

Foto:Trygve Bergsland

Også arbeids- og sosialministeren har fått
oversendt en kopi av henvendelsen, fordi deler
Finansminister Siv Jensen, foto: Regjeringen. av de problemstillingene som tas opp, sorterer
under Arbeids- og
sosialdepartementet, opplyser Jensen. Ryanair avviser påstandene
og hevder overfor NTB at anklagene er falske.

seg bort fra
arbeidsgiver
Kristin Clemet.
ansvaret og
outsource ansatte til datterselskaper eller
ulike bemanningsbyråer? Utgangspunktet
er nylig avsagt dom i spørsmål om reell
arbeidsgiver og om hvilket arbeidsgiveransvar selskaper som Uber eller andre lignende
teknologiselskaper reelt sett har.

Fortrinnsrett for deltidsansatte
Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser har
deltidsansatte fortrinnsrett til utvidelse av
stillingen, fremfor at arbeidsgiver går til

nyansettelse, noe som er et viktig tiltak for å
begrense uønsket deltid. Forutsetningen for
fortrinnsretten er at vedkommende er skikket
for stillingen, og at stillingen utgjør om
lag de samme arbeidsoppgaver den ansatte
allerede utfører.
Høyesterett har i en dom fastsatt at
deltidsansatte som påberoper fortrinnsrett
etter arbeidsmiljølovens bestemmelser må
overta hele den utlyste stillingen, noe som
innebærer at flere deltidsansatte ikke kan
kreve å dele stillingen seg imellom for å
oppnå større stillingsbrøk.
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Anneli Nyberg, tillitsvalgt i Parat.

Parats
solidaritets
arbeid 2016
Parats hovedstyre bevilger
hvert år penger til solidaritets
arbeid i tråd med retningslinjer
vedtatt på årsmøtet. I år er
støtten gitt til FIRE-stiftelsen
som blant annet tilbyr et
sosialt aktivt tilbud til tidligere
rusmisbrukere, og til den
tyrkiske fagforeningen BST.
United Trade Union of
Transport Employees (BST)
organiserer transportarbeidere
i Tyrkia, og tillitsvalgt i Parat,
Anneli Nyberg, har fryktet
represalier fra myndighetene
i landet om tildelingen skulle
bli kjent.
– Vi har vært i dialog med
våre kolleger i Tyrkia og fått
tilbakemelding, der de gjerne
ser at støtten fra Parat blir
offentliggjort. Pengene går til
familiene til dem som ble rammet av terroren 10. oktober
i fjor, blant annet i form av
utdanningsstøtte, sier Nyberg.
FIRE-stiftelsen har valgt å
bruke noen av pengene på en
glad gjeng som siste helgen i
august syklet Birken, og som
har lagt ut informasjon om
dette på Facebook.

PARAT INTERNASJONALT

Parat ber om støtte i sikkerhetsspørsmål
Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) utarbeider
standarder for internasjonal flytrafikk. Nestleder i Parat Vegard Einan frykter at
flere av forslagene til vedtak på årets generalforsamling kan svekke dagens
sikkerhetsnivå i luftfarten, og ber samferdselsministeren støtte Parat og den
internasjonale transportarbeiderorganisasjonen (ITF) i viktige spørsmål.

Samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen,
foto: Regjeringen.

Generalforsamlingen i ICAO sitter samlet i Montreal, der representantene
blant annet tar stilling til om man skal fjerne kriterier for eierskap og kontroll
av flyselskap i dagens internasjonale avtaler. Andre forslag omfatter ytterligere
liberalisering knyttet til leasing av fly, markedstilgang og trafikkrettigheter.

Gratulasjoner til fagforenings
kollegaer i USA
Amerikanske myndigheter har godkjent opprettelsen av
Norwegian Cabin Crew Association (NCCA). Parat har i
over et år bistått sine amerikanske kollegaer med arbeidet
som aktivt har blitt motarbeidet av de ansattes arbeidsgiver.

Nestleder i Parat Vegard Einan.

Amerikansk lovgivning skiller seg fra norsk fagforeningsmedlemskap ved at samtlige ansatte nå
automatisk vil bli medlem av Norwegian Cabin Crew Association.
– Denne regelen fører til at de ansatte stiller sterkt i fremtidige forhandlinger med selskapet,
sier Parats nestleder, Vegard Einan, som mener denne etableringen er starten på et bredt
samarbeid over landegrensene.

3,5 millioner færre fattige i USA
Antall fattige i USA har det siste året minket med 3,5
millioner mennesker, den største nedgangen siden 1999.
Fattigdomsandelen var i fjor på 13,5 prosent. Det er en
nedgang på 1,2 prosentpoeng siden 2014, viser tall fra
USAs folketellingsbyrå.
En medvirkende årsak til nedgangen var at 2,4 millioner
mennesker i fjor fant seg fast fulltidsjobb. Samtidig steg i
fjor gjennomsnittsinntekten for den typiske amerikanske
husholdningen med 5,2 prosent, til 56 516 dollar. Det
er fortsatt under gjennomsnittsnivået på 57 323 dollar i
2007 da finanskrisen startet. @NTB

Høyere
pensjonsalder
i Danmark
Regjeringen i Danmark
foreslår å heve pensjonsalderen, som i dag er på 67 år,
med seks måneder. Forslaget
er et svar på flere sentrale
utfordringer som den danske
regjeringen mener landets
økonomi står overfor.
Etter 2020 kommer antall
pensjonister til å øke så mye
at det blir færre yrkesaktive
igjen enn i dag. I tillegg blir
det innført en ny fleksibel
ordning for utslitte eldre
yrkesaktive. Regjeringen
foreslår også skattekutt på
4,5 milliarder kroner i form
av et nytt jobbfradrag som
skal være til særlig hjelp
for folk med lav inntekt.
Arbeidstakere med inntekt på
over 300 000 kroner skal få et
ekstra jobbfradrag som utløses hvis de sparer mer til egen
alderdom. @NTB

Over 80 000 statsansatte suspendert i Tyrkia
Siden militærets kuppforsøk har 81 494 statlig ansatte enten blitt suspendert eller
sparket i Tyrkia, ifølge landets statsminister. Foruten hæren omfatter suspenderingene
dommere og ansatte i en rekke departementer. I tillegg har 21 000 lærere mistet
bevillingen til å undervise fordi de beskyldes for å ha tilknytning til den USA-baserte
predikanten Fethullah Gülen.
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Færre jobber og
flere midlertidig ansatt
Ett år etter at regjeringen gjorde det lettere å ansette midlertidig, viser SSB-tall at endringene ikke har
ikke ført til at flere har kommet i arbeid, men at antallet midlertidig ansatte har økt. Parat-leder HansErik Skjæggerud sier det er dette de advarte regjeringen mot.
Av: Lill Fischer

Statsminister Erna Solberg (H) mente
i 2014 det var helt nødvendig å endre
arbeidsmiljøloven for å myke opp deler av
arbeidslivet.
– Ikke minst gjelder dette dem som i
dag har utfordringer med å komme inn
i arbeidslivet. De trenger en litt lavere
terskel inn, uttalte hun på YS-konferansen
i midten av oktober 2014.
Antall midlertidige har økt
Status etter at loven ble endret, er ifølge
tall fra arbeidskraftundersøkelsen til
Statistisk sentralbyrå (SSB) at antallet
midlertidig ansatte i Norge har økt fra
i underkant av 8 prosent til 8,8 prosent
andre kvartal i år, noe som tilsvarer en
økning på 19 000 personer. Det er nå
218 000 midlertidig ansatte i norske virksomheter. Flest midlertidig ansatte er det
ifølge SSB i personlig tjenesteyting samt
overnattings- og serveringsvirksomhet
med henholdsvis 17 og 14 prosent.
En samlet fagbevegelse advarte regjeringen
mot å øke adgangen til å ansette midlertidig, og Parat-lederen mener tallene fra
SSB viser at fagbevegelsen hadde rett da
de advarte mot endringene, og sier at den
økte adgangen til å ansette midlertidig
undergraver hovedregelen om fast ansettelse i norsk arbeidsliv.
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– Vi får ikke flere i arbeid av å ansette
midlertidig, det viser tallene fra SSB.
Men flere arbeidstakere får midlertidige
ansettelser med den usikkerheten som
følger med, sier Skjæggerud.
Ungdomsledigheten har økt
Fra andre kvartal 2015 til andre kvartal
2016 var det en nedgang på hele 22 000
sysselsatte i aldersgruppen 15–24 år.
Nedgangen kom i hovedsak blant
sysselsatte på heltid. Samtidig oppgir flere
i denne aldersgruppen at de er under
utdanning. Nedgangen i sysselsettingen
blant de unge er på 2,9 prosentpoeng
ifølge SSB, mens til sammenligning
er nedgangen i sysselsettingen
for aldersgruppen 15–74
år i samme perioden
16 000 personer,
noe som tilsvarer
1 prosentpoeng.

Han sier større adgang til å ansette
midlertidig ikke har fungert spesielt godt.
– Det arbeidstakerorganisasjonene advarte
mot, er nå blitt en realitet. Midlertidige
ansettelser har ført til at flere arbeidstakere
har kommet i en mer usikker og mindre
forutsigbar situasjon, sier Gundersen.

Sysselsettingen blant
funksjonshemmede går ned
Generalsekretær i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO), Lilly Ann
Elvestad, sier hun ikke har tall på om
endringen av arbeidsmiljøloven har hatt
konsekvenser for andelen funksjons
hemmede i jobb.
–Vi vet imidlertid at antallet
sysselsatte funksjonshemmede har sunket de siste
ti årene, til tross for at
politikerne sier at de
vil ha flere funksjonshemmede i arbeid.
Sysselsettingsandelen har
falt med tre prosentpoeng
for funksjonshemmede,
mot to prosentpoeng for hele
befolkningen
de siste ti årene,
Lilly Ann Elvestad,
sier
Elvestad.
foto: FFO.

Leder i Parat UNG,
Idar Gundersen, mener
tallene er urovekkende.
– Det at så mange unge står
utenfor arbeidslivet, er et stort
tap for det norske arbeidslivet.
En nedgang i sysselsettingen
blant unge på 2,9 prosentpoeng er altfor
høyt, sier Gundersen.

Hun sier foreningen har vært skeptisk til
oppmykningen av arbeidsmiljøloven.

Fra andre kvartal 2015 til andre kvartal 2016 var det en nedgang på hele 22 000 sysselsatte i aldersgruppen 15–24 år.

– I likhet med øvrige arbeidstakere trenger
også funksjonshemmede trygge rammer
rundt arbeidsforholdet sitt, sier Elvestad.
Hun sier det ikke finnes tall eller
undersøkelser som kan bekrefte eller
avkrefte at økt bruk av midlertidige
ansettelser virker inn på sysselsettingen
av funksjonshemmede, men at nøkkelen
for å få flere i jobb er å øke bruken av
tiltak som lønnstilskudd – også varige
lønnstilskudd.
– Videre må arbeidsgivere få god oppfølg
ing fra NAV for å tilrettelegge arbeids
plassen. Kombinerer man dette med å
sikre at funksjonshemmede gjennomfører
utdanning og tilbys kvalifiserende kurs, er
det mulig å sysselsette flere, sier Elvestad.

For tidlig å evaluere
Erna Solberg og regjeringen var overbevist
om at økt adgang til å ansette midlertidig
ville få flere utsatte grupper, som ungdom
og funksjonshemmede, i arbeid. Selv om
tallene viser noe annet, sier Skjæggerud
det likevel er for tidlig å evaluere, men at
utviklingen det første året ikke lover godt.
– Ett år etter oppmykningen av bestemmelsene om midlertidige ansettelser ser
vi at det er flere midlertidig ansatte, færre
fast ansatte og ingen flere ungdommer
eller andre utsatte grupper i arbeid. Når
situasjonen er såpass nedslående, er det
en trøst at endringene i arbeidsmiljøloven
skal evalueres, og at NHO har lovet de vil
bidra til å endre reglene tilbake dersom de
ikke gir gevinst, sier Skjæggerud.

NHO er fornøyd
NHO mener de nye tallene viser en
positiv utvikling.
– I det siste har titusenvis av folk mistet
jobben. Vi tror ledigheten kanskje
hadde vært enda høyere hvis muligheten
til midlertidige ansettelser ikke hadde
vært der. Bedriftene trenger denne
fleksibiliteten i usikre perioder, sier
direktør for arbeidslivspolitikk i NHO,
Svein Oppegaard, til NTB.
Oppegaard understreker overfor NTB
at hovedregelen fortsatt er fast jobb,
men legger til at det er bra at flere får
muligheten til å sikre seg arbeidserfaring.
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Utfordrende bruk av internett
Et utall tjenester på internett
gjør livet enklere for de
fleste. Universell utforming av
nettsider bidrar til at også de
16,6 prosent av befolkningen
som ifølge SSB sliter med nedsatt
funksjonsevne, kan nyttiggjøre
seg tjenester mange ser på som
en selvfølge.
Av: Lise Harstad

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
omfatter både blinde, svaksynte og personer med redusert førlighet. Stortinget
vedtok allerede i 2008 en universell utforming av IKT-tjenester som en utvidelse av
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven,
men den ble ikke gjeldende før i 2014.
Eksisterende løsninger skal være universelt
utformet senest fra 1. januar 2021.
Alle IKT-tjenester omfattes av loven
Universell utforming innebærer blant
annet bistand ved hjelp av lyd og at
tabulator- og shift- tastene kan benyttes for aktivt å flytte seg rundt på siden.
Leder for kommunikasjon i Parat, Trygve
Bergsland, sier Parats egne nettsider delvis
er tilrettelagt for personer med funksjonshemming og ulike språk, men at sidene
kan bli bedre.
– Våre nettsider har behov for en
opprusting, noe som vil innebære både
universell utforming og nytt forbedret
design, sier han.
Ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT
(Difi) er ikke universell utforming begrenset til websider, men omfatter alle former
nettløsninger og automater der innføring
av dette ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, og det er ikke
mange justeringer som nødvendigvis skal
til får å få et nettsted tilpasset.
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Farger og grafikk kan være en god meningsbærer som kan gi bedre oversikt og skape assosiasjoner hos
den som leser.

Bilder og grafikk er viktig, og mange
brukere trenger supplerende materiale for
å forstå informasjon gitt i tekst. Benyttes
bare bilder og illustrasjoner, risikerer
avsender derimot å utestenge brukere.
Farger kan være en god meningsbærer
som kan gi bedre oversikt og skape
assosiasjoner hos den som leser. Samtidig
kan farge aldri brukes som den eneste
informasjonsbæreren, fordi vi har ulik
evne til å oppfatte farge.
Klikkbare objekter må være lett å treffe
for brukere med redusert presisjonsevne.
Det er også viktig å ha store nok klikke
flater ved bruk av berøringsskjerm,
der både størrelse og avstand mellom
objektene er viktig.
Utforming og presentasjon av brukergrensesnittet er en viktig del av arbeidet
med universell utforming. Viktige objekter og funksjoner må være lett å finne og
være tilrettelagt for ulike plattformer og
skjermstørrelser.
Relevant og aktuelt innhold er
avgjørende for å nå ut med et budskap.
Alt unødvendig innhold bør fjernes.

På difi.no finnes flere tips til hvordan
man tilrettelegger nettstedet for alle,
samt hvordan foreta tester av aktuelle
nettsider.
Forbedringspotensial
Difi undersøkte i 2015 nettsidene til
304 selskaper i offentlig og privat sektor
for å se om de oppfyller kravene for at
flest mulig kan bruke sidene. Offentlig
sektor oppnådde i undersøkelsen et
gjennomsnittsresultat på 54 prosent av
totalt oppnåelige poeng, mens privat
sektor oppnådde 49 prosent.
Det er banktjenester på nett som er
minst tilgjengelig for ulike brukere.
Mediebransjen, og da spesielt store
mediehus, scoret sammen med
transportbransjen lavt i målingen.
Departementene kommer best ut i
undersøkelsen.
De vanligste feilene er feil i kodegrunn
laget, mangel på tekstalternativer til bilde
og illustrasjoner, feil bruk av lenker og
dårlige kontraster.

PARAT UNG

Fremtidens arbeidsliv
Samfunnet vi lever i, har aldri endret seg raskere, vi hører daglig om
globalisering, digitalisering og effektivisering. Flaggsaken til Parat er
«verdien av et organisert arbeidsliv», men hva mener vi med dette?
Parat UNG-leder
Idar Gundersen.
Foto: Morten Seglem.

Av: Idar Gundersen

I Norge står fagforeningene sterkt, med
en organisasjonsgrad på over 50 prosent
og med en politisk forankring gjennom
trepartssamarbeidet bestående av
regjeringen, arbeidstakerorganisasjonene
og arbeidsgiverorganisasjonene. Det er
dette samarbeidet som har skapt den
norske modellen, og som former norsk
politikk. Gjennom dette samarbeidet har
vi klart å lage en økonomisk modell som
er bærekraftig, hvor både arbeidsgiver og
arbeidstaker blir hørt.
I tillegg til at det blir ført en politikk som
gagner oss alle, har arbeidstakerorganisasjonene i oppgave å ivareta og arbeide for
arbeidstakerens rettigheter i arbeidslivet.
Dette gjøres gjennom at fagforeningene
forhandler og representerer deg overfor
arbeidsgiver, men også utfordrer, informerer og påvirker våre politikere.
De høye lønnskostnadene i Norge kan
være en utfordring når vi skal konkurrere
på det globale markedet. Det er mange
som mener at vi må tilpasse oss, slik at
vi kan ivareta de eksisterende arbeidsplassene. Jeg mener det motsatte. Vi må
arbeide for å ivareta arbeidstakeren slik at
vi kan møte et arbeidsliv i endring. Høye
lønninger i tillegg til effektiv ressursbruk
har ført til at enkelte yrkesgrupper har
forsvunnet. At arbeidsledigheten i Norge
er blant de laveste i veden, skyldes et
godt samarbeid mellom arbeidsgivere,
politikere og ikke minst at arbeidstakeren

selv har tatt ansvar for å tilegne seg den
kunnskapen vi trenger for å bli værende
i arbeidslivet.
Teknologien utvikler seg raskere, noe som
gjør vårt samfunn stadig mer produktivt.
Vår arbeidshverdag blir mer effektiv
gjennom tilgang til nye maskiner, mer
automatiserte prosesser og større tilgang
på informasjon. Det stilles strengere krav
til kompetanse og arbeidskapasitet for
hver enkelt ansatt. Dette er en utvikling
som går i en skremmende fart, og det er
viktig at vi får en poltikk som er med på
å ivareta alle i arbeidslivet.
Digitalisering fører ikke bare med seg økt
effektivitet, men også flere muligheter
for måling og mer effektiv ressursbruk.
Som arbeidstaker kan dette oppleves
som ubehagelig, og den økte kontrollen
kan føre til mindre rom for slakk i
arbeidshverdagen. Det blir mer og mer
vanlig å få for eksempel lettere psykiske
lidelser der hovedårsaken er stress.
Etter hvert som vi får et mer globalisert
arbeidsmarked, kan det skape flere
utfordringer for en rekke bransjer.
Spesielt utsatt er flybransjen, men dette
kan også overføres til andre bransjer.
Konsulenttjenester kan bli outsourced,
og transport av varer blir stadig enklere.
Det er derfor viktig at vi har noen som
arbeider med å ivareta våre arbeidsplasser
og rettigheter i arbeidslivet.

Gjennom ny teknologi oppstår også
nye systemer. Systemer som kan
utfordre våre eksisterende. Det er mye
oppmerksomhet rundt delingsøkonomi.
Delingsøkonomi er en modell som kan
svekke tryggheten i det arbeidslivet vi
har i dag. Gjennom våre arbeidsforhold
bærer både arbeidsgiver og arbeidstakeren
risikoen for færre oppdrag. Noen former
for delingsøkonomi flytter dette ansvaret
ene og alene til arbeidstaker, samtidig som
en rekke andre funksjoner forsvinner. Det
kan være sunt for det norske arbeidslivet
å bli utfordret med nye modeller, men
det er likevel viktig å ha en god prosess
rundt temaet. En prosess som ivaretar
arbeidstakers rettigheter og ikke skaper
urettmessige konkurransefortrinn.
Et organisert arbeidsliv vil kunne møte
endringene i samfunnet på en konstruktiv
måte. Stille de kritiske spørsmålene som
sårt må besvares. Det er ikke alltid like
enkelt å stå opp alene og heller ikke forstå
hva endringene vil føre med seg. Derfor
vil jeg argumentere for at det aldri har
vært viktigere å være organisert. Det er
i dag vi former fremtidens arbeidsliv.
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Trygde rettigheter
over lande grensene

Opptil 22 000 flere unge står uten arbeid i år
sammenlignet med i fjor, viser tall fra Statistisk
sentralbyrå. Terje Strøm i NyAnalyse anbefaler ifølge
NRK arbeidsløse å søke lykken i Sverige.
Av: Andreas Moen, advokat i Parat

Sverige mangler ifølge NRK blant annet bygningsingeniører, sykepleiere, dataingeniører, arkitekter, lærere, butikkpersonale og datakonsulenter. Sysselsettingen har vokste med to prosentpoeng, mens
det i Norge har vært stagnasjon og til dels nedgang i sysselsettingen.
Spørsmålet som melder seg, er hvilke rettigheter man får – eller mister
ved å ta jobb i land utenfor Norge.
Trygderegler
Norske borgere har et sikkerhetsnett gjennom sitt medlemskap i
folketrygden og trygdeavgiften de betaler til den norske stat. Retten til
medlemskap i folketrygden er imidlertid ikke knyttet til statsborgerskap,
men til opptjening av rettigheter, gjennom arbeid eller opphold i riket.
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Sikkerhetsnettet omfatter en rekke trygdeytelser,
som sykepenger, uføretrygd, alderspensjon,
dagpenger ved arbeidsløshet og ytelser knyttet til
omsorg for barn. Også borgere uten arbeid og
inntekt vil som et siste sikkerhetsnett ha krav på
sosialstønad.
Denne artikkelen vil i hovedsak omtale reglene
som gjelder innenfor EØS-området, hvor
Norge gjennom EØS-avtalen inngår i et forpliktende samarbeid om et felles regelsett om
koordinering av trygdeytelser. Nordisk konvensjon om trygd er i all hovedsak tilpasset
EØS-forordningene, men som i noen tilfeller
gir bedre rettigheter innen Norden. Norge
har også inngått trygdeavtaler med enkelte
andre land, blant annet USA, Australia
og India, men innholdet i disse avtalene
er forskjellige. Avtalene fører med seg at
personer som er omfattet av avtalene, har

bedre trygderettigheter enn personer som
er kommet til Norge fra andre land, eller
som reiser til land utenfor avtaleområdet. Vi
anbefaler at NAV kontaktes for nærmere og
detaljert avklaring av regelverket der det er
aktuelt med trygd over landegrensene.

Verdt å merke er at arbeidstakere som er utsendt av arbeidsgiver
for å arbeide i en annen medlemsstat i inntil 24 måneder, skal
fortsette å være omfattet av reglene (dekket av trygdeordningene)
i landet de er utsendt fra. Verdt å merke er også spesialregelen for
flygende personell, nemlig at de følger reglene i det landet der de
har hjemmebase, der de normalt starter og avslutter sine skift.

Advokat i Parat
Fellesregler innenfor EØS
Andreas Moen, Foto:
I EU, EØS og Sveits (heretter «EØS») er
Trygve Bergsland
reglene om koordinering av medlemsstatens
lovfestede trygdeordninger nødvendig for å sikre fri bevegelighet av personer. Prinsippet om fri bevegelighet av personer er en
av «de fire friheter» som ble etablert ved Romatraktaten i 1957.
Reglene omfatter alle statsborgere i EU/EØS og deres etterlatte
samt flyktninger og statsløse som er bosatt i et medlemsland.
Som et utgangspunkt må det skilles mellom trygdeordninger og
sosialhjelp. Det er bare lovfestede trygdeordninger som er omfattet av regelverket.

Arbeidsledighetstrygd – dagpenger
Dagpengenes formål er i motsetning til andre trygdeytelser ikke
bare inntektssikring, men også sørge for at mottakeren er tilgjengelig for arbeidsmarkedet. Sammen med pengene følger altså
både en rett og en plikt for den enkelte til å få bistand til å finne
nytt arbeid.

Kort og upresist oppsummert kan man si forordningene sikrer
at man skal få ivaretatt sine opptjente trygderettigheter i et land,
når man benytter sin rett til fri bevegelighet innenfor EØSområdet. Dette skjer gjennom en koordinering av trygdereglene
i EU/EØS-landene.

Landene i EØS-området har til dels svært forskjellige
arbeidsledighetsordninger. Etter de norske reglene må man
oppholde seg i Norge og være medlem i folketrygden og
være reell arbeidssøker. Det er dessuten krav om tidligere
minsteinntekt (de fleste andre land har bare vilkår om tid i
arbeid). Dagpengene utgjør om lag 62 prosent av inntekten og
kan utbetales i inntil to år.

Fellesreglene i EØS er ingen harmonisering som sikrer like ytelser,
men derimot et sett av felles kvalifikasjonsregler. Hovedregelen
innebærer hva som skal til for å få en ytelse som ikke kan begrenses av landegrensene. For ytelser som er betinget av opptjening i
form av trygdetid, bosted eller tid i arbeid, skal slik opptjening i
andre medlemsstater som utgangspunkt telle med. Regelen krever blant annet at begivenheter og forhold som kvalifiserer til en
trygdeytelse i ett land må likestilles slik at det ikke skal spille noen
rolle hvor disse har skjedd, så lenge det er i en medlemsstat.

De felles reglene forutsetter at den som søker om
arbeidsledighetstrygd, har hatt sin siste arbeids- eller
trygdeperiode i landet hvor han eller hun søker om trygd. I
Norge er det også slik at man bare kan få norske dagpenger,
dersom man også har vært arbeidstaker i Norge. Kravene i
forordningen er likevel at de ulike nasjonale reglene ikke må
være til hinder for sammenlegging av opptjening. Etter reglene
må all trygdetid (eller inntekt) fra andre EØS-stater legges til
grunn i eventuelle vilkår for opptjening. I Norge betyr dette for
eksempel at en svenske som kommer og jobber i Norge, men blir
arbeidsledig etter en kort periode, likevel kan oppfylle kravet til
tidligere inntekt dersom denne inntekten er opptjent i Sverige.

Hvilke lands regler skal gjelde?
Reglene om koordinering av trygdeytelsene EU/EØS er ment å
være et komplett og heldekkende system og bygger på et prinsipp om trygd i det landet man arbeider. De såkalte lovvalgsreglene innenfor regelverket har et prinsipp om at det bare er ett
lands lovgivning som skal gjelde til enhver tid, og som hovedregel vil det være reglene i det landet man arbeider i som gjelder.
Landet som er ansvarlig for utbetaling av trygd, omtales gjerne
som «den kompetente stat». Dersom man mottar en midlertidig
ytelse fra et land, vil man likevel ha trygderettighetene i landet
som utbetaler ytelsen helt til ytelsen opphører. I Norge gjelder
dette sykepenger, arbeidsavklaringspenger og foreldrepenger.
Dessuten gjelder det spesielle regler for pensjoner. Da er det
landet som utbetaler pensjonene, som også skal utbetale andre
ytelser. For norske pensjonister bosatt i Spania er det altså Norge
som, ut over akutt helsehjelp, skal betale for eksempel helsetjenester for pensjonisten. Til gjengjeld er det Norge som tar inn
trygdeavgift for disse pensjonistene.

Arbeidssøkende statsborgere i EØS-stater og Sveits har
etter reglene rett til å ta med seg dagpenger ved jobbsøking
innenfor EØS og Sveits. Om lag fire prosent av de norske
dagpengeutbetalingene i 2013 ble utbetalt til personer i utlandet.
Rettigheten er tidsbegrenset til tre måneder, men reglene åpner
for at det enkelte land kan utvide perioden opptil seks måneder.
Norge har foreløpig ikke åpnet for eksport i mer enn tre
måneder og begrunnet dette med at det er få blant dem som tar
med seg dagpengene ut av landet, som faktisk kommer i arbeid
i det nye landet. En årsak kan være at personer i lavkostland
faktisk kan ha høyere inntekt med norske dagpenger enn i et
arbeidsforhold, og dermed liten grunn til å begynne å jobbe
i dagpengeperioden. I utgangspunktet er som nevnt såkalt
kjøpekraftjustering ikke tillatt ved eksport av trygdeytelser.
For å kunne eksportere norske dagpenger må man være helt
arbeidsledig, registrert arbeidssøker hos NAV og ha mottatt
dagpenger i minst fire uker. Dessuten må man melde seg ved
arbeidsformidlingen i landet man reiser til innen sju dager.
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Nordisk konvensjon om trygd er i all hovedsak tilpasset EØS-forordningene, men som i noen tilfeller gir bedre rettigheter innen Norden. Norge har også
inngått trygdeavtaler med enkelte andre land, blant annet USA, Australia og India.

Et unntak verdt å nevne er såkalte grensearbeidere, som minst
en dag i uken bor i et annet land enn det arbeidslandet som
normalt utbetaler dagpenger, og som blir helt arbeidsledige. Da
vil det i stedet være hjemlandet som er ansvarlig for utbetaling av
dagpenger.
Ytelser ved sykdom
Som for andre trygdeytelser kan trygdetid opptjent i et annet
EØS-land legges sammen med opptjening i landet hvor ytelsen
søkes fra. For rett til sykepenger i Norge gjelder dette vilkåret
om fire ukers opptjeningstid, vilkåret om ny opptjeningstid på
26 uker for ny rett på sykepenger, samt vilkåret for inaktive i
folketrygdloven om at det er gått mindre enn en måned siden
siste arbeidsperiode.
Ifølge folketrygdloven kan sykepenger som hovedregel ikke
utbetales til personer som oppholder seg utenfor Norge, men
NAV kan etter søknad likevel gjøre unntak for en begrenset
periode. Etter forordningens artikkel 21 har en EØS-borger som
er bosatt i et annet EØS-land, uansett rett til å få sykepenger
utbetalt i bostedslandet dersom personen blir syk under opphold
der. Det samme gjelder personer som blir syke i Norge, og som
etter en periode reiser tilbake til hjemlandet, selv om dette bare
er for å være sammen med familien.
For arbeidsavklaringspenger, som normalt gis ved lengre
tids sykdom, er det tilsvarende regler om sammenlegging
av opptjening som for sykepenger. Kravet til perioder med
forutgående medlemskap i folketrygden vil være oppfylt
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gjennom trygdetid i andre EØS-land. Så lenge vilkårene om
for eksempel aktiv behandling og aktivitet for å komme tilbake
i arbeid er oppfylt, kan arbeidsavklaringspenger i prinsippet
eksporteres. Det må da søkes før man eventuelt forlater landet.
Alderspensjon fra folketrygden
Som hovedregel kan langvarige trygdeytelser og alderspensjon
eksporteres i EØS-området, uten hensyn til eventuelle vilkår om
bosted.
For personer som har opptjening både i Norge og fra ett eller
flere andre land i EØS, er det ikke nok bare å finne ut hvilket
norsk pensjonsgrunnlag som skal legges til grunn. Man må også
finne frem til hvor stor del av ytelsen som faktisk skal komme
til utbetaling fra Norge i den enkelte sak. En person som for
eksempel har 15 år av 40 mulige år med pensjonsopptjening i
Norge etter gammel pensjonsordning, og 20 år med opptjening
fra andre EØS-land, skal ha beregnet 35/40-deler av full norsk
pensjonsytelse. Men det faktiske beløpet som kommer til
utbetaling, er likevel bare den norske andelen av opptjeningen,
som er 15/35-deler.
I praksis blir som oftest norske ytelser beregnet etter de nasjonale
norske regler, uten at man behøver å ta hensyn til andre lands
ytelser.
Kilde: Bjørn Bogstad mfl
«Trygd og pensjon i EØS»,
Gyldendal 2015.

TenkT
aT
du
vil
hjelpe?
TenkT aT du vil hjelpe?
Bare synd deT
Bareer
synd
deT
ikke
Tanken
ikkesom
er Tanken
Teller
som Teller

Foto: Jason
Foto:
vanJason
Bruggen.
van Bruggen.
Takk til våre
Takksamarbeidspartnere
til våre samarbeidspartnere
som gjørsom
denne
gjør
annonsen
denne annonsen
mulig. mulig.
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Generalsekretær Trond Reidar Holde,
foto: Vetle Daler.

Alltid Parat
Parat består av flere tusen tillitsvalgte og
hovedtillitsvalgte i tillegg til over seksti
administrasjonsansatte som hver dag jobber
for at 35 000 medlemmer i både privat og
offentlig sektor skal få en bedre hverdag.
Av: Vetle Daler

Organisasjonen frontes av et valgt hoved
styre med leder Hans-Erik Skjæggerud og
nestleder Vegard Einan i spissen.
Kompetanse
Trond Reidar Hole er generalsekretær i
Parat og dermed daglig leder for de ansatte
i Parats sekretariat som er fordelt på
kontorer i Oslo, Tønsberg, Kristiansand,
Bergen, Trondheim og Tromsø.
– I Parat er vi så heldige at vi har både
kompetente, flinke og engasjerte ansatte.
Den luksusjobben jeg har i den forbind
else, er egentlig å prøve å sikre at ingenting kommer i veien for at de ansatte får
gjort jobben sin effektivt, sier Hole, som
fremhever medarbeidernes kompetanse.
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På samme måte som Parat har en veldig sammensatt medlemsmasse, har
sekretariatet ifølge Hole en sammensatt
kompetanse.
– Den består både av mye formalkompetanse og at folk har tilegnet seg
realkompetanse fra livets skole, organisasjonsarbeid andre steder enn her og i
andre jobber både i privat og offentlig
sektor. Dette har de tatt med seg til oss,
noe vi har stor nytte av, sier han.
Hole er opptatt av at Parat skal være
ubyråkratisk og tilgjengelig.
– Vi er svært opptatt av å være serviceinnstilt overfor medlemmene. Det betyr
blant annet at vi forsøker så intenst vi kan

å unngå at man skal bli sendt videre fra
den ene til den andre når et medlem tar
kontakt med oss. Når vi er blitt en såpass
stor organisasjon som vi er, med 35 000
medlemmer og flere tusen tillitsvalgte i
alle sektorer, så er det utfordrende å levere
på akkurat dette, men vi prøver å gjøre
vårt beste, sier han.

Serviceavdelingen
Serviceavdelingen hjelper medlemmer, tillitsvalgte og ansatte med alt som har med
medlemskap, utbetalinger, kontingent og
påmeldinger å gjøre. Avdelingsleder og
forbundsadvokat, Per Jostein Ekre, har 20
medarbeidere som jobber med økonomi,
budsjett, regnskap og medlemsregister.
– Vi har ansvar for at alt fungerer som det
skal, og i tillegg til ovennevnte har vi også
ansvar for tillitsvalgtregister, elektronisk
påmelding og administrasjon av alle
kurs og konferanser, administrasjon
og forhandling av Parats kommersielle
kontrakter, utbetaling av reiseregninger
for ansatte og kurs-/konferansedeltakere,
lønn, IT, post, innkjøp og utarbeidelse
av saksdokumenter til hovedstyret og
landsmøtet, sier Ekre som bedyrer at han
alltid har det bra på jobben.

Forhandlingsavdelingen
Turid Svendsen er advokat og leder Parats
forhandlingsavdeling. Fire av de ni ansatte
i avdelingen er advokater eller jurister.
Avdelingens øvrige ansatte består blant
annet av en økonom og to statsvitere.
– Vi har bred kompetanse og lang erfaring
fra ulike deler av norsk arbeidsliv. Det

Avdelingsleder og forbundsadvokat Per Jostein Ekre, foto: Vetle Daler.

er helt nødvendig når man ser på Parats
sammensetning, sier forhandlingssjefen.
Forhandlingsavdelingen forhandler alle
de nær 90 tariffavtalene som Parat har, og
bistår i lokale lønnsforhandlinger.
– Noe av det viktigste vi gjør i tillegg

til dette, er å gi råd til tillitsvalgte og
medlemmer i alle typer saker som
angår arbeidsforholdet. Dessuten driver
vi med tvistebehandling som gjelder
tariffavtalene, og fører saker for nemnder
og ombud, sier Svendsen.
Parats fremste kanal inn i virksomhetene
er ifølge Svendsen de tillitsvalgte.
– De vet at hvis de står fast eller trenger
hjelp til noe, kan de ringe oss 24/7. Mine
beste dager på jobb er når vi har fått til et
resultat som våre medlemmer er fornøyd
med, og som også er bra for arbeidsgiver
og virksomheten, sier hun.
Svendsen erkjenner at det også finnes
utfordringer.
– I tillegg til å få på plass tariffavtaler i
store og små virksomheter i privat sektor
erfarer vi en stadig større utfordring med
tariffhopping, der arbeidsgiver melder
seg ut av en arbeidsgiverorganisasjon og
inn i en annen, med krav om en ny og
gjerne dårligere tariffavtale. Dessuten ser
vi et økende press for å inngå individuelle
avtaler om lønns- og arbeidsvilkår med
den enkelte arbeidstaker istedenfor
kollektive avtaler, sier hun.

Forhandlingssjef og advokat Turid Svendsen, foto: Vetle Daler.
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Regionavdelingen
Kåre Kvalvåg er leder for Parats regionavdeling. Parat har seks regionkontorer med
i alt fjorten medarbeidere. Parats regionapparat står til tjeneste for medlemmer og
tillitsvalgte over hele landet.
– Parat har betydelig kompetanse i
regionene og tilbyr en rekke regionale
og lokale samlinger for tillitsvalgte og
medlemmer over hele landet. Dette
kan være deltakelse på medlemsmøter i
bedriften eller fellesmøter for et geografisk
sted, kurs eller konferanser for hele
regionen. Nå tilbyr vi også kurs i drift av
fagforeningen eller klubben. Ta kontakt
med oss, så kommer vi gjerne, sier
avdelingslederen.

mene møter i
arbeidsforholdet.
– Uten fagfolk
som kan trykke
hardt nok på
arbeidsgiver,
når du ikke
frem. Vi har
mange eksemp
ler på saker
der vi med vår
kompetanse og
tyngde har fått
til gode løsninger, sier han.

Kvalvåg sier medarbeiderne i regionene
er godt kvalifiserte, og bistår gjerne både
tillitsvalgte og medlemmer når det gjelder
for eksempel konflikthåndtering, nedbemanning og andre utfordringer medlem-

Parats regionapparat bistår også ved lokale
forhandlinger og har ansvaret for opplær
ing av tillitsvalgte.
– Det er få fagforbund som slår oss på
tillitsvalgtopplæring. Til daglig bruker

vi mye tid på veiledning av tillitsvalgte,
men bistår også enkeltmedlemmer som av
ulike grunner ikke ønsker å involvere tillitsvalgte, sier Kvalvåg.

Parats underorganisasjoner i deres
kommunikasjonsarbeid.

ulike avdelingene i administrasjonen, i
tillegg til underorganisasjoner og sentrale
tillitsvalgte.
– Vi har en stor oppgave med å informere
internt i organisasjonen, der de fire
medlemsbladene vi produserer, er et
eksempel på hvordan vi forsøker å nå ut
til alle våre 35 000 medlemmer i tillegg
til politikere og presse som jobber med
arbeidslivsspørsmål. På samme måte
benytter vi parallelt websider og sosiale
medier, sier han.

Kommunikasjonsavdelingen
Trygve Bergsland leder kommunikasjons
avdelingen, som har fire medarbeidere.
Blant avdelingens oppgaver er pressekontakt, produksjon av medlemsblader,
websider, sosiale medier og brosjyre- og
vervemateriell. Avdelingen bistår også

Leder for regionavdelingene i Parat Kåre Kvalvåg, foto: Vetle Daler.

Det meste av Parats arbeid kan ifølge
Bergsland knyttes til kommunikasjonsarbeid, og hans medarbeidere bistår de

Parat fører ofte omfattende saker for
retten som potensielt kan endre norsk og
europeisk arbeidsliv.
– Eksempler på dette er «Cocca-saken»
som er ført mot Ryanair, og spørsmålet
om reell arbeidsgiver som er ført mot
Norwegian. Isolert er disse sakene viktige
for dem som er direkte berørt, men problemstillingen i sakene er sannsynligvis vel
så viktig for et stort antall arbeidstakere og
politikere som ikke er berørt i øyeblikket.
I slike saker er det vår jobb å nå ut med
informasjon til et bredere lag av Norges
befolkning, sier Bergsland.
Ansvarlig redaktør og leder for kommunikasjon i Parat Trygve Bergsland, foto: Vetle Daler.
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Juridisk avdeling
Juridisk avdeling bistår medlemmer og
tillitsvalgte med rådgivning i alle typer
rettslige problemstillinger knyttet opp
til arbeidsforholdet. Avdelingen ledes
av advokat Anders Lindstrøm som har
åtte advokater og en advokatsekretær i
avdelingen.
– Vi mottar daglig et stort antall henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte som
har behov for råd, ofte når de står midt
oppi en situasjon der de trenger raske svar,
sier Lindstrøm.
Han sier de i tillegg bistår i forhandlings
møter i oppsigelsessaker og i eventuelle
rettslige prosesser som følge av oppsigelser.
– Videre er henvendelser knyttet til
arbeidstid, arbeidskontrakter, ferielov
og avtaleverk typiske eksempler på
rådgivning. Veldig mye av det vi hånd-

terer, innebærer å finne en løsning som
både arbeidsgiver og arbeidstaker er
tjent med, for eksempel en sluttavtale,
sier Lindstrøm.
Han sier de ansatte i avdelingen har
spesialisert seg på ulike områder på det
arbeidsrettslige feltet.
– Vi har spisskompetanse på blant annet
prosedyre, pensjon, tjenestemannsloven,
pensjon og trygdelovgivning, dette både
innenfor private og offentlige rettsspørsmål. I tillegg har vi tilbud om fritt rettsråd
på inntil en time for medlemmer, som er
et populært tilbud, spesielt når det gjelder
bolig- og arverett, sier Lindstrøm.
Avdelingen er også involvert i rettsprosesser i alle instanser, blant annet saker for
Høyesterett. I tillegg underviser advokat
ene også på Parats
grunnutdanning i jus
og holder foredrag på
ulike seminarer og samlinger. Som medlem står
du fritt til å kontakte
advokatene i juridisk
avdeling.
– Vi tar mer enn gjerne
imot telefoner, men
det er ofte en fordel å
sende en e-post først
med noen linjer om
problemstillingen, noe
som gjør det lettere for
oss å gi best mulig råd.
Ofte kan det imidlertid lønne seg å først ta
kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen,
eller hovedtillitsvalgt
for virksomheten. De
tillitsvalgte er ofte de
nærmeste til å løse problemer på den enkelte
arbeidsplass. Deretter vil
tillitsvalgte eller medlemmet selv kunne være
tjent med å ta kontakt
med oss for videre rådgivning, sier Lindstrøm.

Medlemmer kan også ta kontakt med det
Parat-kontoret som geografisk ligger nærmest. Parat har regionkontorer i Tromsø,
Trondheim, Bergen, Kristiansand og
Tønsberg, i tillegg til Oslo.
– Det jeg er mest fornøyd med, er når jeg
opplever at bistanden fra Parat har utgjort
en forskjell for et medlem i en vanskelig
situasjon. Det klareste eksempelet er
når en oppsigelse trekkes tilbake, slik at
medlemmet beholder arbeidet, men jeg
opplever daglig at bistanden fra Parat
bedrer hverdagen til medlemmer i også
mindre saker, sier Lindstrøm.

Slik kontakter
du oss:
E-post til ditt nærmeste
regionkontor:
Region Øst: ost@parat.com
Region Sør:
sor@parat.com
Region Vest: vest@parat.com
Region Midt: midt@parat.com
Region Nord: nord@parat.com
Du kan også ringe direkte til en
rådgiver ved ditt regionkontor, se
oversikt på parat.com. Ønsker du
å kontakte hovedkontoret, kan du
benytte e-post: post@parat.com
eller direkte til den rådgiveren ved
hovedkontoret du ønsker å kontakte,
se oversikt på parat.com.
Telefon 21 01 36 00 (mellom
klokken 08.30 og 15.30) eller direkte
til den rådgiveren ved hovedkontoret
du ønsker å kontakte, se oversikt på
parat.com.
Direktemeldinger via en av Parats
mange Facebook-sider, der du
normalt vil få raskt svar på dine
spørsmål. Fullstendig og oppdatert
kontaktinformasjon finner du alltid
på parat.com

Leder for juridisk avdeling og advokat Anders Lindstrøm, foto: Vetle Daler.
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Nøkkeltall for arbeid
Sammenlignet med andre land er ifølge
SSB en stor del av befolkningen i Norge
i arbeid, og i 2015 var 71 prosent av
befolkningen i alderen fra 15 til 74 år
i jobb. Det høye tallet skyldes først og
fremst at mange kvinner er yrkesaktive. For
40 år siden var under halvparten av norske
kvinner i arbeid eller aktive arbeidssøkere,
nå nærmer tallet seg 70 prosent.
I den mest yrkesaktive fasen av livet,
mellom 30 og 55 år, inngår rundt 90
prosent av mennene og 85 prosent av
kvinnene i arbeidsstyrken. Blant de eldste
(67–74 år) var det i 2015 bare 13 prosent
som var yrkesaktive.

Informasjonsmøter etter statsoppgjøret

Odd Jenvin.

10 års Parat-jubileum i Asko
Torsdag 1. september feirer Paratklubben i Asko Øst ti år. Fra
2006 har både Parat og Transport
arbeiderforbundet medlemmer ved
virksomheten til Asko i Vestby, og
hovedtillitsvalgt Ronny Kjønsø har
vært med fra første dag.

Hovedtillitsvalgt i Asko
Ronny Kjønsø,
foto: Trygve Bergsland.
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Kjønsø sier jobben
som hovedtillitsvalgt
først og fremst er å
sørge for at Paratmedlemmene har
det bra.
– Det har vært
jobbet mye med
inkluderende

Hvem fortjener å bli
årets tillitsvalgt i Parat?
Også i år skal prisen deles ut på
festmiddagen som avslutter den årlige
Parat-konferansen. Kjenner du til en
tillitsvalgt som har gjort en utmerket
innsats, kan du sende inn forslag.
Prisen deles vanligvis ut til én person, men
kan unntaksvis tildeles flere. Prisen skal gis til
en tillitsvalgt som har gjort en spesiell innsats,
eller som har utmerket seg på en annen måte.
Prisen består av en kunstglassbolle samt en
reisegavekjekk på 10 000 kroner fra Gjensidige.

En rekke av Parats tillitsvalgte i staten har deltatt
på nettmøter for å få informasjon om resultatet av
tarifforhandlingene i staten. I august og september er det
også gjennomført nye informasjonsmøter i Bodø, Tromsø,
Bergen, Trondheim, Kristiansand og Oslo.
I tillegg til 200 tillitsvalgte som deltok på nettmøter,
har over 500 tillitsvalgte vært på møtene i august og
september. De som ennå ikke har fått anledning til å delta,
vil finne opptak fra et av møtene i Oslo på parat.com.

Anja Pangård Ahlstrøm sammen med Parat-leder Hans-Erik
Skjæggerud, foto: Trygve Bergsland.

arbeidsliv (IA) og ikke minst et
godt og konstruktivt samarbeid
med arbeidsgiver, dette er noen av
de viktigste oppgavene for partene i
arbeidslivet, sier han.
Asko Øst satser mye på klima og miljø.
– Miljøsatsingen vår er fantastisk.
Bedriften satser på å være klimanøytral i 2020, og vi har allerede
gjort mye. Solcelleutbygging på tak,
ladestasjoner, kildesortering og returtransport av avfall. I tillegg satses det
stort på miljøvennlig drivstoff, vi
går virkelig foran som en foregangsvirksomhet, sier en stolt jubilant og
fagforeningsleder.

I 2015 mottok Anja Pangård Ahlstrøm,
tillitsvalgt ved Norsk institutt for bioøkonomi,
NIBIO, prisen. Årets Parat-konferanse avholdes
17. november 2016 på Scandic Oslo Airport
Hotel, Gardermoen.
Det er arbeidsutvalget som vurderer innsendte
kandidater og som fatter vedtak om hvem som
får prisen. Begrunnede forslag på kandidater
sendes Parat, ved Lill J. Fischer, lill.fischer@
parat.com, innen 16. oktober 2016.

Rettelse om
rettigheter
på pakketur
Ann Hege Skogly i Forbrukerrådet har
lest forrige Parat-blad der vi har en sak om
rettigheter på pakketur. Hun korrigerer
oss og sier klager på flyreiser skal rettes
til Transportklagenemnda og ikke til
Forbrukerrådet.

Aktivt IA-arbeid
Rabatt på kurs hos
Folkeuniversitetet
Parat har inngått en avtale med
Folkeuniversitetet som gir alle
medlemmer av Parat ti prosent
rabatt på kursavgiften, begrenset
oppad til 1500 kroner. For å
oppnå rabatt må du kun huske å
oppgi ditt medlemsnummer ved
kurspåmelding.

Tips for IA-arbeid finer du på idebanken.org, og det er
mye å lære av bedrifter som har et lavt sykefravær, selv
om de har samme sykelønnsordning som alle andre.
En av de bedriftene som peker seg ut med et lavt sykefravær, er
Nils Williksen AS, et lakseslakteri helt nord i Nord-Trøndelag.
Dette er en fabrikk. Her er det vått og trangt og ikke helt det
vi forbinder med en glamorøs arbeidsplass. Sykefraværet har
imidlertid vært lavt lenge. De første fem månedene i 2016 var
det i gjennomsnitt 2,1 prosent. Halvparten av de 66 ansatte
er kvinner. Direktør Nils Williksen sier at 90 prosent av
sykefraværet sitter mellom øra.
Kilde: idebanken.org

Parats regionutvalg (RU)
RU region Nord (Finnmark, Troms, Nordland):
Leder: Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no
Johanne Hagerupsen, Høgskolen i Harstad
E-post: johanne.hagerupsen@hih.no
Øivind Østbø, Remiks
E-post: oivind.ostbo@remiks.no
Anne-Katrine Thomassen, Brønnøysundregisterne
E-post: akt@brreg.no
Tor-Fredrik Olsen, Finnmark Fylkeskommune
E-post: tor.fredrik.olsen@ffk.no
Line Anett Paulsen, Securitas, Leknes Lufthavn, Ungrepresentant
E-post: line_hoseth_88@hotmail.com
RU region Midt (Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal):
Leder, Jannike Hanssen, Statens vegvesen
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no
Morten Mørch, NTNU
E-post: Morten.morch@ntnu.no
Siri Finseth, Helse Nord-Trøndelag
E-post: Sirs.finseth@helse-nordtrondelag.no
Grete Kambuås, Boots Apotek
E-post: gretkam@online.no
Marit Holstad Aarsæther, Høgskolen i Volda
E-post: maritaa@hivolda.no
Mona Nerland, Politiet i Molde, Ungrepresentant
E-post: mona.nerland@politiet.no
RU region Øst (Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og
Akershus):
Leder: Hilde Margrete Bjørklund - Cappelen Damm AS
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no
Bente Iren Tollefsen Moen - Statens Pensjonskasse
E-post: bente.iren.moen@spk.no
Stein Grindheim - SAS Ground Handling
E-post: stein.grindheim@sas.no

Ronny Kjønsø - Asko Øst
E-post: ronny.kjonso@asko.no
Anja P. Ahlstrøm – NIBIO
E-post: Anja.Ahlstrom@nibio.no
Hans Andreas Bøhmer, Securitas i Oslo, Ungrepresentant
E-post: hanboh@gmail.com
RU region vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane):
Leder: Rune Skaar, Bergen kommune
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no
Vidar Alfei, NAV Økonomiteneste
E-post: vidar.alfei@nav.no
Hege Solbakken Sæbø, Stavanger Aftenblad AS
E-post: hege.solbakken.saebo@aftenbladet.no
Wibecke Søraas Onarheim, Gulating lagmannsrett
E-post: wibecke.soraas.onarheim@domstol.no
Gro Nondal Buvik, Sognekraft AS
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.no
Erik Andreassen, Gate gourmet i Bergen, Ungrepresentant
E-post: eandreassen@gategourmet.com
RU region Sør (Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold og
Buskerud):
Leder: Ragnhild Negård - NAV
E-post: ragnhild.negard@nav.no
Helge Tverdal – AS Varden
E-post: helge.tverdal@varden.no
John-Inge Nerland – Fylkesmannen i Buskerud
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no
Nina Ødegård – Høyskolen i Buskerud og Vestfold
E-post: Nina.Odegard@hbv.no
Cecilie Holt, NAV
E-post: cecilie.holt@nav.no
Hilde Valen, NAV i Vennesla, Ungrepresentant
E-post: hilde.valen@nav.no
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SPØRSMÅL OG SVAR
Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Renate Messel Hegre
Forhandler

Thore Eithun Helland
Advokat

Thomas Lilloe,
Forhandler

Victoria Krefting
Advokatfullmektig

Lene Liknes Hansen
Advokat

Guro Løkken Bærø
Advokat

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.

Ansenitet og lønn
Jeg har fått tilbud om en ny stilling ved et
sykehus i Helse Bergen. Jeg har tidligere
jobbet i hjemmehjelpstjenesten og lurer
på om dette er noe jeg har rett til å få
godskrevet når det gjelder ansiennitet og
lønnsplassering i min nye stilling?
Petter
Svar: Ja, det har du. I henhold til
gjeldende regler for lønnsansiennitet skal
all offentlig og privat tjeneste ved tilsetting
i helseforetaket godskrives fullt ut. Som
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privat tjeneste regnes arbeid i hjemmet
og omsorgsarbeid med inntil tre år. Som
offentlig tjeneste regnes også verneplikt.
Renate

Svar: Det er riktig at YS er en partipolitisk
uavhengig arbeidstakerorganisasjon, men
det betyr ikke at YS og Parat ikke har
politiske meninger, eller meninger om
politiske saker.

Politikk og organisasjonsliv
Jeg har hørt at YS og dermed
Parat er en partipolitisk uavhengig
arbeidstakerorganisasjon, mens LO er
knyttet til Arbeiderpartiet. Hva betyr
egentlig dette, og hva er forskjellene?
Emma

YS er på linje med LO høringsinstans for
en rekke politiske utredninger knyttet til
arbeids- og samfunnsliv. YS og forbundene
er også involvert i konflikter og tvister med
politisk innhold, der utfallet av tvisten får
betydning for hvordan Norsk arbeidsliv
organiseres, reguleres og utvikles. Til forskjell

fra LO er ikke YS forpliktet til å støtte
Arbeiderpartiets politikk, men kan støtte et
hvilket som helst parti som vi måtte være
enig med i enkeltsaker. YS gir heller ikke
medlemmenes penger til noe politisk parti i
forbindelse med valg og lignende.
Thomas
Personlige krav om lønnsøkning
Jeg har jobbet i staten i omtrent tre år og
har aldri lagt inn krav eller fått noe i de
lokale lønnsforhandlingene. Jeg synes at
det er litt flaut å skulle skryte av seg selv,
og jeg tenker arbeidsgiver vil gi meg mer
lønn dersom jeg fortjener det. Kollegaen
min sier derimot at jeg burde legge inn
krav. Hva tenker dere?
Nora
Svar: I de årlige lokale forhandlingene vil
både arbeidsgiver og organisasjonene trolig
sitte med mange krav. Begge sider vil måtte
prioritere kravene sine ut ifra en begrenset
pott, men dersom du har lagt inn et krav,
vil dette øke sannsynligheten betraktelig for
at du blir prioritert.
Kanskje har du også gode argumenter som
arbeidsgiver og Parat ikke er bevisst på
angående dine arbeidsoppgaver, kompetanse,
ansvar og innsats. Dette innebærer at du
også vil kunne gå opp i lønn, selv om du
i utgangspunktet ikke var prioritert av
arbeidsgiver.
Victoria
Skatt av hyttesalg
Jeg eier en hytte i Gausdal som jeg
vurderer å selge i vinter, men jeg er
ikke interessert i å betale skatt av kjøpe
summen. Pengene vil jeg bruke til en
leilighet på Grand Canaria. Hvordan går
jeg fram for å unngå skatt?
Jon-Roger
Svar: Hovedregelen er at det skal betales
skatt av gevinsten ved all realisasjon.

Unntak er blant annet gjort ved avhendelse
av innbo eller annet løsøre som har vært
brukt av eieren eller familien til eieren. På
visse vilkår er det også skattefritt å selge egen
bolig, og en lignende bestemmelse gjelder ved
avhendelse av fritidsboliger.

få en ekstra lang sommerferie til neste år.
Sjefen min sier at det ikke er aktuelt å ha
ferie rundt jul fordi vi da har ekstra mye
og gjøre. Må jeg ta ut ferien nå i oktober
eller november?
Lucas

I skatteloven heter det at gevinst ved realisasjon av fritidsbolig, herunder andel i boligselskap, er unntatt fra skatteplikt når eieren
har brukt eiendommen som egen fritidsbolig
i minst fem av de siste åtte år før salget.
Forutsetningen er at realisasjonen skjer eller
avtales mer enn fem år etter ervervet av
hytta, og mer enn fem år etter at hytta ble
tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var oppført. Det kan derfor hende at du kan selge
hytta skattefritt med god samvittighet.
Thore

Svar: Arbeidsgiver plikter å sørge for at
arbeidstaker tar ut den lovbestemte ferien
sin hvert kalenderår ifølge ferieloven. Det er
ett unntak fra dette og der man kan søke om
å få overføre ferie til året etter. Dette gjelder
maksimalt ti feriedager.

Oppsigelsestid
Jeg er 50 år og har vært ansatt hos min
arbeidsgiver i snart 15 år. Hvor lang
oppsigelsestid har Jeg etter loven?
Sophia

Det er arbeidsgiver som endelig bestemmer
om dette er greit eller ikke, overføring av
ferie er altså ikke noe du har krav på. Når
det gjelder den femte ferieuka, så følger
denne av avtale og ikke ferieloven. Her er
det avtalefrihet, men likevel er det arbeidsgiver som har siste ordet. Jeg vil råde deg til
å søke arbeidsgiver selv om du ikke har krav
på å få lagt denne ferien i tilknytning til
annen ferie.
Guro

Svar: Blir du sagt opp etter minst ti års
sammenhengende ansettelse i samme virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst fire
måneder dersom den finner sted etter at du
er fylt 50 år.
Fristen er minst fem måneder om man
har fylt 55 år, og minst seks måneder om
man har fylt 60 år, gitt at man oppfyller
kravet til ti år sammenhengende ansettelse
i samme virksomhet. Sier du opp selv, er
oppsigelsesfristen ifølge arbeidsmiljøloven
tre måneder.
Lene
Uttak av ferie
Jeg har to ferieuker igjen og har fått
beskjed om at dette må tas ut før
desember, men er ikke så lysten på å ha
ferie nå mens det er såpass mørkt, så vil
helst ha dem i tilknytning til påsken eller
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PARAT KRYSSORD

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.3– 2016 var: «PARAT ADVARER MOT AFP-FELLA»
De tre heldige vinnerne er: Sigrun Sunde Fimreite, Os, Ingrid Sørbotten, Loddefjord og Liv Torunn Petersen, Galterud.
Vi trekker én vinner hver gang.
Send løsningen til redaksjonen, enten som
e-post til trygve.bergsland@parat.com
eller ordinær post til:
Parat, Postboks 9029, Grønland, 0133 Oslo
Husk å merke e-posten/konvolutten «Kryssord 4/2016».
Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse.
Premie: Bærbar gassgrill, Weber Go-Anywhere, med grillflate som måler 41 x 25 cm.
Utvendige mål (høyde, bredde, dybde) er 37 x 53 x 31 cm. Enkel å frakte (se foto).
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Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 7. november 2016.

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

Navn:...................................................................................................................................
Adresse:..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................

PARAT HJERNETRIM

SUDOKU:
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).

Lett

Middels

Ekspert

KRYSS OG TVERS:
Hvilket ord står IKKE i diagrammet?
Det ordet er oppgavens løsning.
ALGER
AMMAN
AMSTERDAM
ANKARA
BANGKOK
BANGUI
BEIRUT
BELFAST
BERLIN
DAKAR
HANOI
HARARE
JERUSALEM

KABUL
KAMPALA
KATMANDU
LAGOS
LONDON
MADRID
MANAGUA
MANILA
MOSKVA
NAIROBI
NASSAU
OSLO
OTTAWA

PARIS
PRAHA
RANGOON
ROMA
SANTIAGO
SINGAPORE
SOFIA
TEHERAN
TIRANA
TOKYO
VILNIUS

ANAGRAMKRYSS:

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 «Redskapsdel til kapping».

Parats treningsside med hjernetrim

Sender du oss løsningen på alle oppgavene på
denne siden, er du med i trekningen av en bærbar
gassgrill, Weber Go-Anywhere, med grillflate som
måler 41 x 25 cm. Utvendige mål (høyde, bredde,
dybde) er 37 x 53 x 31 cm.
Frist for å sende inn løsningen er 7. november 2016.
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 4/2016». Vinneren av hjernetrim i 3/2016 er Mari Waadeland,
Bekkestua (det var dessverre en liten feil i anagramkrysset, noe mange av
dere har oppdaget).
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LEDER

Er «Den norske modellen» en floskel?
Den norske modellen anerkjennes og hylles av alle sentrale arbeidslivs- og samfunnsaktører som
den aller viktigste årsaken til Norges vekst og utvikling. Hører du norske politikere snakke om den
norske modellen, så snakker de på samme måte uavhengig av hvilket parti de tilhører. De snakker om
modellen på samme måte som oss i fagbevegelsen.
De fleste politikere som blir spurt om hva de mener når de
snakker om den norske modellen, vil sannsynligvis si treparts
samarbeidet, arbeid, skatt, og velferd. De vil samtidig kreve
en aksje i gevinsten den norske modellen har gitt Norge, og
hevde de og deres parti har spilt en viktig rolle i utviklingen av
modellen, og at de er en garantist for dens videre eksistens. Kan
det være slik? Er det ikke noe som skurrer her?
Ingen er uenig i at arbeidslinja, skatteinntektene som kommer
av dette og velferden dette gir oss, er kjennetegn ved Norge som
ikke mange andre land i verden kan skryte av å ha.
Spørsmålet vi i fagbevegelsen bør stille politikerne, må derfor
være mer presist: Hvilke elementer i trepartssamarbeidet er
viktig for den norske modellen som helhet? Dersom politikerne
er ærlige i sine svar, vil disse være forskjellige avhengig av hvem
som svarer. Ikke mange, om noen i det hele tatt, ville svart det vi
skulle ønske de svarte, nemlig:
Trepartssamarbeidet forutsetter organiserte parter og innebærer at
myndighetene, arbeidsgiverne og arbeidstakerne har respekt for
hverandres roller, og setter seg sammen for å utrede og på like fot
diskutere om det er mulig å foreslå felles løsninger på utfordringer
av stor betydning for norsk arbeidsliv.

Er det slik de forskjellige regjeringene av ulik farge og sammen
setning har forvaltet trepartssamarbeidet de siste tiårene?
Et eksempel på en trussel mot trepartssamarbeidet er utviklingen
av fagforeningsfradraget. Dette fradraget bidrar til å stimulere
høy organisasjonsgrad blant arbeidstakerne. Fradraget var i fare
for å bli avviklet i forbindelse med de siste regjeringsforhandlingene etter stortingsvalget i 2013. Dagens regjering valgte å
videreføre det, men verdien av fradraget er redusert som følge
av generelle prisstigning og at det ikke er økt på flere år. Nylig
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Et annet eksempel på negative endringer
i trepartssamarbeidet er utelukkelsen av
arbeidstakersiden i en rekke regjeringsoppnevnte utvalg som settes til å utrede
og foreslå løsninger på utfordringer
i norsk arbeids- og samfunnsliv.
Tradisjonelt har slike utvalg vært
partssammensatt og har ført til
mange omforente løsninger som
alle tjener på. De siste årene har
vi sett et økende konfliktnivå i
norsk arbeidsliv, og i 2015 hadde
vi den første «generalstreiken»
på mange årtier for å forsvare
arbeidsmiljøloven mot endringer som var foreslått – uten et
forutgående trepartssamarbeid.
Den norske modellen er i beste
fall i ferd med å bli en floskel.
Alle snakker om den på samme
måte selv om det legges ulike ting
i den, og viktige elementer forandres
eller fjernes. Språket er en mektig venn og
har kraft i seg til å gi makt. Derfor skal vi
være oppmerksomme og kritiske til hvordan sentrale politikere ordlegger seg når det
gjelder vår norske modell.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

Foto: Trygve Bergsland

Dersom vi ikke blir enige, har myndighetene politisk makt til
å gjennomføre sin politikk, arbeidsgiverne sin styringsrett og
arbeidstakerne sin konfliktrett. Og viktigst av alt har prosessen
med utredning og diskusjon bidratt til forankring og forståelse
for partenes syn.

har det regjeringsnedsatte Scheel-utvalget foreslått å fjerne hele
fradraget. Dersom dette gjennomføres, vil det medføre en
sterkt synkende organisasjonsgrad.

foto: yoanis Menge/leger uten grenser

Leger uten grenser redder liv og lindrer nød hver eneste dag
i krig, kriser og katastrofer. Det kan du også gjøre!
bli feltpartner og støtt oss med et valgfritt beløp i måneden
telefoN 08898
giverservice@legerutengrenser.no
legerutengrenser.no/feltpartner

Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO
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En fastrentekonto passer for deg som har minst 25 000 kroner, og kan binde
pengene i 6 eller 12 måneder. Du får en god og forutsigbar avkastning.
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- Innskudd med binding i 6 måneder: 1,75 %
- Innskudd med binding i 12 måneder: 1,65 %
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