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2
-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har 
nylig gitt ut en faktabok om arbeidsmiljø og 
helse der vi kan lese status og utviklingstrekk 
for det norske arbeidslivet.

Noe vil de fleste av oss kjenne igjen fra 
nyhetene, mens andre utviklingstrekk vil 
jeg tro er nytt for mange. Det at yrkesdel-
takelsen i Norge er høy sammenlignet med 
andre land er vet vi litt om. Statistikk fra 
Eurostat viser at yrkesdeltakelsen for 
personer mellom 15 og 74 år i 2009 var 
omtrent ni prosentpoeng høyere enn i EU. 
Yrkesfrekvensen er blant de høyeste i 
OECD-området, og den har økt fra 61 
prosent i 1972 til 73 prosent i 2009. I 
denne perioden har antall personer i 
arbeidsstyrken her i landet økt med over 
700 000. Denne økningen skyldes dels en 
vekst i andelen av befolkningen som er i 
yrkesaktiv alder, og dels økt yrkesdeltakelse 
blant kvinner.

De siste tiårene har også antall yrkesaktive 
personer med innvandrerbakgrunn økt 
betraktelig. I perioden 2001 til 2008 økte 
tallet på yrkesaktive med omtrent 250 000. 
Innvandrere og norskfødte med inn-
vandrerforeldre sto for nær halvparten av 
denne økningen. I 2008 utgjorde 
innvandrere som er registrert bosatt i 

Norge 9,5 prosent av arbeidsstyrken. 
Vel fire av fem innvandrere er første -
generasjons  innvandrere. 

Etter 2004 har det også vært en sterk vekst 
i arbeidsinnvandringen til Norge. De fleste 
arbeidsinnvandrerne kommer fra de nye 
EU-landene. Tradisjonelt sett har svenske 
arbeidsinnvandrere utgjort den største 
utenlandske gruppen, men i løpet av de 
siste årene har polske arbeidsinnvandrere 
gått forbi i antall. Disse utgjør i dag 75 
prosent av lønnsmottakerne på 
korttidsopphold.

Beregninger foretatt av NAV viser at det 
ved utgangen av 2009 var omtrent 650 
000 årsverk som gikk tapt på grunn av 
dårlig helse eller mangel på ordinært 
arbeid. Dette tilsvarer omtrent 20 prosent 
av befolkningen i alderen 16–66 år.

Andelen midlertidig ansatte i Norge har 
vært relativt stabil det siste tiåret: Mellom 
10 og 12 prosent av alle yrkesaktive har 
vært midlertidig ansatt i denne perioden. 
Om lag 10 prosent av de yrkesaktive var 
midlertidig ansatt i 2009. Det er imidlertid 
tydelige forskjeller i bruken av midlertidig 
ansettelser, og praksisen er særlig utbredt i 
yrkesgruppene ufaglært, barne- og 

ungdomsarbeider, pleie- og omsorgs-
arbeider, lege og psykolog og service-
personell i hotell og restaurant, hvor 
mellom 20 og 27 prosent er midlertidig 
ansatt.

Både internasjonalt og i Norge har det 
lenge vært hevdet at arbeidslivet er i 
endring. Større variasjon knyttet til 
ansettelsesformer, arbeidstider og 
arbeidsmåter er trekk ved det som ofte 
omtales som det nye arbeidslivet. «Den 
moderne yrkesaktive» blir gjerne beskrevet 
som en person som har prosjektorganisert 
arbeid, jobber i team eller gruppe, arbeider 
med PC mesteparten av tiden, jobber 
hjemme ved behov, kan komme og gå som 
han eller hun ønsker, kan bestemme ferien 
selv og avspasere når han eller hun vil. Ut 
fra levekårsdataene fra Statistisk sentralbyrå 
ser vi imidlertid at bare et mindretall 
oppfyller fire eller flere av disse kriteriene. 
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SMÅSTOFF

Over 700 000 alderspensjonister
Ved utgangen av 3. kvartal 2011 var det 708 004 alderspensjonister i Norge. I den nye 
gruppen 62 til 66-åringer er det flest menn. Antall alderspensjonister økte med nærmere 48 
000 personer fra 30. september i fjor til samme tidspunkt i år. 

Menn utgjør 35 400 av denne økningen, eller 74 prosent. 
– Grunnen til den store økningen er den nye gruppen alderspensjonister fra 62 til 66 år, sier 
Ellen Chr. Christiansen, direktør for ytelser i NAV. Hun mener en viktig årsak er at kvinner i 
mindre grad enn menn oppfyller vilkåret for å ta ut tidlig alderspensjon.

Kilde: NAV

Fysiske krav og konflikter er 
risikofaktorer 
En ny dansk undersøkelse viser at høye fysiske krav og konflikter 
på jobben øker risikoen for nedsatt arbeidsevne. Og har man 
først nedsatt arbeidsevne, øker risikoen for langvarig sykefravær 
og tidlig tilbaketrekking fra arbeidslivet.
 Dette dreier seg i første rekke om medarbeidere med manuelt 
arbeid – faglærte håndverkere og industriarbeidere, pleiepersonale 
samt ufaglært arbeidskraft i ulike yrkeskategorier. Akademikere, 
teknikere, bankansatte og kontorfunksjonærer har svært liten 
risiko for å få nedsatt arbeidsevne på grunn av faktorer i 
arbeidslivet, viser undersøkelsen. Blant disse yrkesgruppene er det 
primært livsstilsfaktorer, som røyking og høy BMI, som øker 
risikoen for nedsatt arbeidsevne.
 
Kilde: STAMI

Økt velferd for høns
Burhøns er kanskje et lite påaktet tema for de fleste Parat medlemmer, men EU sørger nå for at vi 
kan spise eggene våre med bedre samvittighet enn tidligere. Over nyttår stilles det strengere krav til 
hvor stor plass høns skal ha i bur. Gamle bur blir forbudt og burhøns får bedre velferd. Norge er i 
rute med å oppfylle bestemmelsene i det nye direktivet. 

Ifølge dagens regelverk deler flere høner et bur, slik at hver høne har plass tilsvarende et A4-ark og 
har små muligheter til å kunne bevege seg. De nye bestemmelsene vil forby de vanlige burene i EU 
fra 1. januar 2012. Når de nye bestemmelsene trer i kraft over nyttår, vil alle egg produsert av høns 
som lever i bur etter gamle retningslinjer, være ulovlige. 

Kilde: eu-norge.org

Ikke fornøyd med politiet
Fem offentlige tjenester ble målt i en ny undersøkelse EPSI 
Norge har utført, hvor 1500 telefonintervju ble gjort. 
Polititjenestene endte nederst over de fem. Nordmenn liker 
barnehagetjenesten her til lands, og helsevesenet kommer så å si 
like godt ut. Grunnskolen er på tredjeplass, mens altså politi og 
offentlig transport kommer dårlig ut. 

Sammenlignet med øvrige nordiske land ligger den norske 
tilfredsheten med disse tjenestene til dels langt lavere enn hva 
tilfellet er hos våre nordiske naboer, i følge EPSI Norge. 
– Det er slående hvor dårlig politiet og offentlig transport 
skårer på opplevelse av kvalitet og verdi for pengene. Dette er 
alvorlig fordi det berører spørsmålet om tillit til det offentlige, 
sier underdirektør Terje Kili hos Forbrukerrådet. Han mener 
politiet må oppleve dette som alvorlig særlig siden det er et 
stadig krav om mer midler fra etaten.

Kilde: Dine Penger.
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Nicolay Skarning
Sykefravær
Nye arbeidsoppgaver, omplassering eller oppsigelse

En praktisk bok som gir svar på en rekke spørsmål ved 
sykefravær. Hvor fritt står arbeidsgiveren til å sette 
ansatte med høyt sykefravær til nye arbeidsoppgaver, ny 
stilling eller gå til oppsigelse? Hvor mye tilrettelegging 
kan ansatte kreve når de er blitt helt eller delvis syke? 
Hvordan skal ansatte følges opp under sykefraværet? 
Virker IA-avtalen? Dette er spørsmål som forsøkes 
besvart i denne boken, som illustrerer problem-
stillingene gjennom praktiske eksempler og saker fra 
domstolene. 
Forlag: Universitetsforlaget

Per Øystein Saksvik
Arbeids- og organisasjonspsykologi
Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre 
arbeidsliv

Boka analyserer og utfordrer etablerte forestillinger om 
arbeids- og organisasjonsarbeid. Forfatterne utfordrer 
leseren til å være med på en diskusjon om utviklings-
trender vi ser i dag, gjennom å presentere nye perspekti-
ver på arbeids- og organisasjonspsykologi.
Boka skal være utformet slik at den kan brukes som et 
redskap i aktiv problemløsning i arbeids- og organisa-
sjonsarbeid. Kapitlene stimulerer til refleksjon og disku-
sjon og kan brukes direkte i problembasert læring. 
Forlag: Cappelen Damm Akademisk

Kjell Skjærvø
Sosial dumping fra A til Y
Håndbok for tillitsvalgte

En håndbok som er ment å gi tillitsvalgte et redskap for 
å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet. Sosial dum-
ping fra a til y tar også opp hvilke rettigheter de uten-
landske arbeiderne har, og hva fagforeningene trenger å 
håndtere hvis de skal håndtere fagforeningsarbeid også 
for utenlandske arbeidere. 
Forlag: gyldendal.

Det skal ansettes 
flere lærlinger
Stortinget, departementene og andre etater 
ansetter flere lærlinger. Det finnes på langt 
nær nok lærlingeplasser i dag, noe nestleder 
i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, mener må 
være en hovedoppgave for næringslivet. 
Men hun erkjenner at offentlig sektor må ta 
på seg et større ansvar for å ta inn flere 
lærlinger og gå foran som et godt eksempel. 
Da mener Pedersen hele næringskjeden fra 
regjering og Storting via departementer, 
etater og fylkesting til kommuner. Forsvaret 
har i mange år vært best i klassen og har i 
dag 600 lærlinger.

Kilde: ANB

Investering i HMS gir 
økt lønnsomhet
Etter analyser av 300 bedrifter i 15 land 
har International Social Security 
Association (ISSA) kommet frem til at 1 
krone investert i godt arbeidsmiljø gir 2,2 
kroner økt lønnsomhet i bedriften. Dette 
er spesielt interessant i globale krisetider, 
der HMS nedvurderes for å spare penger. 
Studien ble lagt fram på verdenskon-
feransen for arbeidsmiljø (World Congress 
on Safety and Health at Work) i Istanbul 
12. september i år.

Kilde: ISSA
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Penger mot ufrivillig 
deltid
Stortinget har bevilget 25 millioner kroner 
til tiltak som skal redusere ufrivillig deltid. 
Til sammen 35 virksomheter har fått 
penger. For det meste dreier det seg om 
kommuner og helseforetak, men Securitas 
Transport Aviation har fått bevilgning. I 
tillegg har Virke et prosjekt for å redusere 
ufrivillig deltid.
 
Målet med satsingen er å finne grep som 
kan ende organiseringen av arbeidstid, 
organisere bruk av arbeidskraften mer 
fleksibel og endre eller utvide 
bemanningen. Tiltaket ble lansert i 
forbindelse med regjeringens 
arbeidsmiljømelding. Arbeidsminister 
Hanne Bjurstrøm uttalte ved den 
anledningen at det er omtrent 70 000 
deltidsansatte som aktivt søker etter mer 
arbeid. Prosjektet er ment å vare i tre år 
med årlige utlysninger av 25 millioner 
kroner hvert år.

Kilde: NAV

Mental helse og deltakelse i arbeidslivet
Psykiske lidelser har fått stor oppmerksomhet i den senere tids debatt om sykefravær. 
Det er ikke minst forbundet med store økonomiske utgifter for velferdsstaten at en 
økende andel arbeidstakere faller utenfor arbeidslivet med diagnoser som indikerer 
milde og moderate former for angst og depresjon. Psykiske lidelser, hovedsakelig angst 
og depresjon, er årsak til omtrent en tredjedel av alle uførepensjoner i Norge. 

Kunnskap om mulige sammenhenger mellom mental helse og arbeid er viktig kan 
personer med moderate former for angst og depresjon 
ha et positivt utbytte av deltagelse i arbeidslivet og 
hva er det som gjør at noen arbeidstakere med 
mildere former for psykiske helseplager tross alt 
klarer seg godt i arbeidslivet? Deltakelse i 
arbeidslivet ser ut til å ha en positiv effekt på 
arbeidstakeres mentale helse. Men det er viktig 
at vi utsettes for rimelige, realistiske krav og har 
god kontroll på oppgavene.

Kilde: STAMI

En kraftig advarsel om mer ekstremvær

Det er kommet en ny del-rapport om ekstremvær fra FNs klimapanel
– Hvis vi ikke gjør noe, vil klimaendringene utsette millioner av mennesker for 
økt risiko for å miste liv og eiendom. Rapporten om ekstremvær utgjør et viktig 
bakgrunnsmateriale for klimaforhandlerne som møtes i Durban, sa Solheim som 
mener vi må forberede oss på mer flom, hetebølger og annet ekstremt vær som 
rammer de fattigste hardest. 

Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet.

Søndagsturen på vei ut
Det er en myte at nordmenn farter rundt i skog og mark i 
helgene. 37 prosent går sjelden eller aldri helgetur i skog og mark, 
viser en ny undersøkelse fra Statskog. Ytterligere 26 prosent 
begrenser friluftsutfarten til cirka én tur i måneden. Det er 
pensjonister og kategorien aktive voksne uten barn som er 
hyppigst ute i naturen, viser undersøkelsen. 

Oslo-området skiller seg ut. Her sier hele 47 prosent at de sjelden 
eller aldri går helgetur i skog og mark. – I Oslo er deler av 
befolkningen storbrukere av marka, mens store grupper ikke 
bruker den i hele tatt. Skillet går i stor grad mellom vest og øst, 
med en økende innvandrerbefolkning som ikke har de samme 
tradisjonene for tur i naturen, sier daglig leder Morten Dåsnes i 
Friluftsrådenes Landsforbund.
 
Kilde: regjeringen.no
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    De beste ønsker om 
en god jul og et godt 2012!

Landsmøte i 2012
Parat-representantene som møtte i Sandvika 16. til 17. november 
gjorde det for tredje og siste gang siden de ble valgt i 2009. Neste 
gang det øverste nivået i Parat møtes vil det være i form av lands-
møte som samler delegater fra de lokale medlemsgruppene i Parat. 

Inntil 350 delegater vil samles til det første landsmøtet i Parat i 
Trondheim, november 2012. Neste år vil alle medlemsgrupper på 
15 eller flere kunne sende sin(e) delegat(er) til landsmøtet. 
Medlemsgrupper på under 15 medlemmer kan slå seg sammen 
med andre medlemsgrupper, på tvers av både sektor og region, 
for å få delegat til møtet. Dette kan skje på eget initiativ, eller ved 
hjelp fra Parats sekretariat.

Hensikten med endringen er å overføre fokus fra interne 
organisasjonspolitiske diskusjoner til mer arbeidslivspolitikk-
fokus på saker som vi tror er de viktigste for medlemmene. Det 
andre målet er å stimulere til høyere engasjement rundt disse 
arbeidslivspolitiske sakene blant medlemmene. Gjennom direkte 
representasjon i det øverste organet i Parat, håper vi endringen 
kan bidra til det.

I Norge har 2011 vært et år på det jevne. Innenlandsøkonomien 
går godt og vi har på mange måter ikke fått føle på den samme 
økonomiske dramatikken som store deler av Europa har måtte 
forholde seg til. Det kan vi takke oljeøkonomien vår for. Den 
innebærer at vi er et land med masse penger på bok, til forskjell 
fra nesten alle andre land. Den finansielle situasjonen i Europa er 
mer uoversiktlig enn noen gang, og det er vanskelig å se for seg 
veien videre. Det har vært økonomiske kriser tidligere, men aldri 
på denne måten. Norge er imidlertid bedre rustet enn de fleste 
andre land til å håndtere de utfordringene vi står overfor, men 
skulle krisen eskalere videre, er det bare et spørsmål om tid før 
den vil påvirke også oss i Norge. Om det skjer, er det ikke sikkert 
konsekvensene først og fremst er økonomiske, men heller sosiale.

Konsekvensene truer i verste fall EU-prosjektet, og i beste fall 
eurosamarbeidet. Det er ubehagelig å se for seg en utvikling der 
begge disse bastionene faller. Noe som ikke lenger fremstår helt 
usannsynlig. Mange har nok de siste månedene tenkt at det er 
godt Norge ikke er med i unionen, og at vi kan prise oss lykkelig 
for at vi sa nei til EU i 1994 med ganske knapp margin. Jeg skal 
ikke mene så mye om det, men erkjenner at om Norge hadde 
vært en del av EU i dag, hadde vi vært mye dårligere stilt 
økonomisk enn tilfellet er nå. Min bekymring knytter seg først og 
fremst til de gode sidene ved EU. Åpne markeder, lave 
tollbarrierer, harmoniserte regelverk, krav til rettsvern, 
menneskerettigheter og at det er verdens største fredsprosjekt. Et 
EU som rakner har potensiale i seg til å være ekstremt 
ødeleggende for både Europa og Norge.

Økonomisk vekst er avgjørende for oss alle. Dette vil kun 
fortsette å skje innenfor trygge sosiale rammer og solide 
overbygninger som alle støtter opp om, som for eksempel EU, og 
for vår del EØS-avtalen. Et sammenbrudd i disse strukturene vil 
gi sosiale utfordringer som igjen hindrer fortsatt vekst. I 
kjølvannet av økonomisk krise følger ofte sosial uro. Vi har sett 
flere tendenser til dette i Europa denne høsten. Kanskje ikke så 
rart, med tanke på den ekstremt høye ungdomsledigheten som er 
i noen land, og det snakkes stadig oftere om en tapt generasjon i 
Europa. Det er i slike situasjoner ekstremisme finner best 
vekstgrunnlag. Det ser vi allerede flere 
steder i Europa hvor høyreekstremister 
er på fremmarsj og gjør mer av seg enn 
på mange tiår. Dette er en utvikling vi 
som demokratiforkjempere må vie 
opp merksomhet og konfrontere når den 
blir synlig for oss. Gjør vi det, vil ikke 
Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke 
sove» finne sin relevans igjen.

Dystre utsikter for økonomien og 
konsekvenser av dette legger 
imidlertid ingen demper på våre 
forventninger til 2012 på vegne 
av Parat. Dette vil bli et merkeår 
hvor vår organisasjon skal synlig -
gjøres overfor medlemmer og 
arbeidstakere i norsk arbeidsliv. 
Arbeidsplasser skal «farges» oransje
 og medlemmer og tillitsvalgte 
skal kjenne stolthet av å være 
organisert i Parat. Så stolt og 
fornøyd at dere finner det unaturlig 
å ikke anbefale kollegaer, eller andre 
arbeidstakere, å organisere seg hos oss!

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat
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Inn i et portrom på Torshov i Oslo, forbi 
en ringeklokke som ikke virker, og opp en 
lang og bratt tretrapp. Der finner jeg 
Heming Welde Thorbjørnsen, leder av 
Parat UNG. Ved inngangen snubler jeg 
over en støvsuger som jeg er usikker på 
hvilken funksjon den er tiltenkt, men det 
lukter nylaget middag og Heming rydder 
plass i sofaen. 
– Kaffe? 
Heming har nettopp spist. Middagen lager 
han fra grunnen av og her brukes ingen 
enkle løsninger fra Toro.
– Siste halvfabrikata kjøpte jeg i 1998. Er 
helt kompromissløs når det gjelder mat. 
Lager gjerne mat til flere og leser koke-
bøker på sengen, aldri på kjøkkenbenken 
– da blir det bare flekker i boken.
Heming er glad i mat og enda mer glad i 
bøker.

Mange omveier 
fra Haugesund til Oslo
Heming strekker seg ut på sofaen, over ham 
henger et selvportrett av Cecilie Wallenius 
Mork, en billedkunstner fra Bodø, og under 
et trekkfullt vindu står en ny Mac. 
– Macen er lite i bruk, men jeg velger å se 
på den som et dyrt smykke som jeg ser 
filmer på. Penger fikk jeg fra mormor som 

tidligere i år trodde hun skulle dø, men det 
ble ingen begravelse.
Heming vil ikke fortelle historien til 
keramikkhunden som står og peser ved 
siden av Macen. 
– Hunden betyr mye for meg og jeg gir 
den stadig nye navn.

Heming Welde Thorbjørnsen ble født i 
Haugesund i 1980 og flyttet til Karmøy og 
Kopervik seks måneder gammel. Dette var 

samme året som Statens filmkontroll 
forbød ”Life of Brian” på grunn av 
blasfemisk innhold. Norge vedtok å 
boikotte Moskva-OL og teologen Helge 
Hognestad ble ansatt som kapellan. At 
slike hendelser kan være med på å forme et 
menneske, er kanskje mulig, men at John 
Lennon blir skutt og Alfred Hitchcock dør 
samme år er kanskje mer tilfeldig.
– Familien på morsiden er fra Avaldsnes og 
jeg har slekt i sikkert ti generasjoner tilbake 

     Siste halvfabrikata 
kjøpte jeg i 1998. Er helt 
kompromissløs når det gjelder 
mat.

Av: Trygve Bergsland

En sosial 
kameleon

Heming Welde Thorbjørnsen påstår han ikke kommuniserer med 

utseende, men liker å være spesiell, liker å bli sett og liker at 

folk synes han er rar. En særlig interesse for esperanto, en stor 

samling kilter, en kontroversiell tatovering og flere piercinger 

kan være noe av årsaken.
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PORTRETTET

i historien fra dette stedet. Morfar var 
fisker, jobbet i heisekran på kulldepot og 
var sjåfør for ordføreren. Foreldrene mine 
ble skilt da jeg var fire år. Og jeg bodde 
sammen med moren min frem til jeg var 
16. Da flyttet jeg til faren min og fullførte 
kokkelinja på yrkesskolen. Det ble ikke 
noe læretid og fagbrev, da jeg valgte å flytte 
til en tante i Fredrikstad.

Musikkinteressert 16-åring
Det er som 16-åring Heming Welde 
Thorbjørnsen for første gang dukker opp i 
avisspaltene. Dagbladet skriver om Alex 
Rosén som får en rekke trusselbrev fra 
sangeren Alexandra Sandøys, hun har 
enerett til å bruke artistnavnet Alex. Rosén 
fikk rett og slett ikke lov til å bruke sitt eget 
navn som artist. Dagbladet utlyser en 
navnekonkurranse i samarbeid med Alex 
Rosén og responsen er overveldende. Noen 
av navneforslagene som kommer inn er Per 
Grynt, Willy the Kid, Per Plex, Prins Vill 
og Lasse Nøff. Det er lett å tenke seg at 
Alex Rosén har tatt navnet sitt etter Guns 
N’ Roses-vokalisten Axl Rose, men det er 
feil. Han er døpt Jon Alexander Rosén, og 
har siden barndommen blitt kalt Alex. 
Forslaget som vant kom fra 16-åringen på 
Kopervik, og artistnavnet har siden vært 
Alex Rosén.

Omfattende språkinteresse
Interessen for å lære esperanto førte til 

ulike styreverv først i Haugesund, deretter 
på Lillehammer og så i Oslo. Han ble valgt 
som leder i Norsk esperanto-ungdom, 
“Norvega Junularo Esperantista”, og i 2005 
ble han valgt til leder av den internasjonale 
esperanto-ungdomsorganisasjonen TEJO. 
Antall brukere av esperanto er anslått til å 
være mellom én og to millioner på 
verdensbasis.
– Jeg er ikke aktiv i organisasjonen i dag, 
men leser mye esperanto på nett og mye 
esperanto-litteratur, i tillegg til at jeg har 

deltatt mye i utformingen av nettsider på 
esperanto. Akkurat nå leser jeg Ringenes 
herre på esperanto og tror Tolkien ville likt 
denne oversettelsen godt. 

Tolkien var opptatt av lingvistikk, noe som 
inspirerte ham til å finne opp femten 
kunstige språk. De to mest berømte er de 
to alviske språkene fra Ringenes herre: 
quenya og sindarin. 
– Jeg har lett for å lære språk og esperanto 
har hjulpet meg. Esperantos alfabet består 
av 28 bokstaver. Som norsk brukes det 
latinske alfabetet, men bokstavene q, w, x, 

y, z, æ, ø og å brukes ikke. På den andre 
siden har esperanto seks bokstaver som vi 
ikke har i vårt alfabet:  ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ og ŭ. 
Grunnen til at det er slik, er at en vil ha 
best mulig samsvar mellom skrift og uttale. 
– Det er gøy med norsk tegnspråk og jeg er 
medlem av døveforeningen, FONTS. Jeg 
trener tegnspråk på trikken og det hender 
noen ser litt ekstra rart på meg. På en 
ferietur til Kreta oppdaget jeg det greske 
alfabet. Nææ så gøy, tenkte jeg, det må jeg 
lære meg. Jeg har også noen blinde venner 
og har lært meg punktskrift for å 
overbevise en av disse om at det ikke er så 
vanskelig. Russisk hadde jeg som valgfag på 
folkehøgskolen og jeg øver fremmedspråk 
hver dag. Latin er noe jeg vil lære meg 
bedre før jeg dør.

Litteraturinteresse, men ikke forfatter
Heming leser flere ulike forfattere og 
trekker frem Samuel Beckett som en av 
favorittene. Beckett vekslet mellom å skrive 
på fransk og engelsk. Det absurde teaters 
gjennombrudd regnes for å ha kommet 
med Becketts, og flere vil kjenne “Vente på 
Godot” som Nationaltheatret satte opp i 
2005.
– På lydbok hører jeg Carlos Ruiz Zafon 
som blant annet har skrevet Vindens 
skygge og Engelens spill. Bøker lest inn av 
Kai Remlov kjøper jeg alt av uansett, fordi 
han leser så godt. For tiden er det Mengele 
Zoo av Gert Nygårdshaug og diktsamling 

     Jeg leser for å under-
holde meg selv, det gir ferie 
inne i eget hode.

Synger i kor: Heming startet i Oslo Postkor, fortsatte i Oslo Domkirkes Ungdomskor, før han ble med i Canticum. Dette er et blandakor med 20 
medlemmer og koret har høye musikalske ambisjoner. Høsten 2010 var de med i en konkurranse i Praha, hvor koret tok med seg to gullmedaljer og 
en spesialpris for best fremførte sang hjem til Norge.
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av Halldis Moren Vesaas som leses. Jeg 
leser for å underholde meg selv, det gir meg 
ferie i eget hode.

Nansenskolen (eller Norsk humanistisk 
akademi) er et frittstående akademi og en 
frilynt folkehøgskole på Lillehammer. 
Målet er å fremme en verden der konflikter 
løses gjennom dialog og ikke vold. Skolen 
har tre studieretninger: Idé, kultur og 
samfunn, skrivekunst og billedkunst. 
Skolen var en pioner i religionsdialogen i 
Norge, og tok initiativ til Sigrid Undset-
dagene, senere Norsk Litteraturfestival, 
som har blitt Nordens største 
litteraturfestival. 
– I Fredrikstad jobbet jeg en kort stund i 
en delikatessebutikk før jeg reiste til 
Lillehammer for å lære skrivekunst på 
Nansenskolen. Dette var før Knausgård og 
jeg skrev roman om egen oppvekst. Denne 
ble refusert av to forlag. Forlagssjef Tine 
Kjær konkluderte med at dette ikke var bra 
og at verket ikke hadde noen litterær verdi. 
Jeg har brent manuset.

Interkulturell kommunikasjon
Heming mener bestemt at ørepynt og 
tatoveringer ikke er kommunikasjon.
– Tatoveringen viser mine 
personlighetstrekk og piercingene er fint og 
til pynt, jeg planlegger mange flere. Av 
samme grunn har jeg til tider farget håret 
blått, lilla og lysegrønt. Da jeg fikk jobb i 

Justisdepartementet hadde jeg langt lyseblått 
hår i hestehale. Jeg ser på meg selv som en 
sosial kameleon som liker å ferdes i veldig 
mange ulike miljøer.

Heming har gjennomført et bachelor-
studium i internasjonal kommunikasjon på 
Høgskolen i Østfold. Studiet har fokus på 
internasjonale og interkulturelle 
kommunikasjonsoppgaver i næringsliv, 
offentlig sektor og organisasjoner.
– Det andre året i studiet var et opphold i 

Edinburgh ved Queen Margaret 
University, den gang college. Der fikk jeg 
sansen for kilt. Det viktigste med den 
keltiske folkedrakten er selve tartanen, det 
tradisjonelle flerfargede rutemønsteret i 
tekstilene. Den viser hvem bæreren er og 
hvor han kommer fra. Queen Margaret har 
sin egen design som jeg som tidligere elev 
kan bruke. Selv har jeg sydd flere kilter, den 
første sydde jeg i dongeri eller denimstoff, 
før jeg sydde en ordentlig i riktige farger og 
stoffkvalitet. Jeg har også sydd kilt til han jeg 
bodde sammen med tidligere, og har nå fire 
kilter hengende i skapet. 

Liten tid til å kjede seg
Copyleft Solutions er arbeidsplassen til 
Heming i dag, der jobber han som 
prosjektleder i et internasjonalt miljø. 
– Etter at jeg var ferdig utdannet søkte jeg, 
for ikke å overdrive, sikkert 150 jobber. 
Det var håpløst å få relevant jobb i forhold 
til utdannelsen og jeg tok alle typer jobber, 
fra graver på kirkegård til å pakke plakater 
for Norsk Skogselskap. Gjennom et 
vikarbyrå fikk jeg jobben i arkivet i 
Justisdepartementet som kontorrotte. Her 
trivdes jeg dårligere og dårligere, men ble 
Parat-medlem på denne tiden mens jeg 
søkte andre jobber. 

Heming er med i et arbeidskooperativ som 
driver bar i Hausmania-kvartalet.
– På fritiden driver jeg bar på dugnad 
sammen med ni andre. Et semi-
undergrunnsprosjekt der vi dyrker 
motkulturer, men allikevel er streite. Alle 
papirer er i orden og alt går riktig for seg. 
Stedet er godt besøkt og fungerer som en 
rugekasse for DJ-talenter i Oslo. Vi spiller 
litt motstrøms musikk i form av reggae, 
elektronisk, rock, punk og dub (en 
musikkstil som oppsto på Jamaica der 
DJ-en toaster til instrumentalversjoner av 
kjente reggaelåter). Vi spiller aldri tekno 
eller populærmusikk fra dette tiåret. De 
sjeldne gangene jeg slipper til, spiller jeg 
jazz og samtidsmusikk, det siste må jeg 
begrense slik at ikke alle forlater stedet.

     Romanen om eget liv 
ble refusert av to forlag. 

Tatovering med flere betydninger: Dette illustrerer ifølge Heming kjøkkenredskaper i betydningen mat. Fasong som frimurersymbol, foreldrene 
møttes i Godtemplarorden (IOGT) som er en norsk avholdsorganisasjon som jobber for edruskap, solidaritet og fred. Den siste betydningen er 
trangen til å gjøre ting annerledes. Dette er egentlig en feil stilart med en blanding av New School og Old School. 
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Nye medlemmer i Parat
Veritas Funksjonærforening (VEFF) med over 1400 medlemmer har kollektivt meldt seg inn i 

Parat. De ansatte i Veritas, der en stor gruppe består av sivilingeniører med og uten doktorgra-

der, ønsker å stå organisert som én felles gruppe i forhandlingene med arbeidsgiver.

Av: Trygve Bergsland

Kjernekompetansen til DNV er å 
identifisere, vurdere og håndtere 
risiko. Hovedtjenestene er å tilby 

skipsklassifikasjon, sertifisering og 
verifikasjon. Foto: DNV
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Av de vel 1400 medlemmene er det 820 sivilingen-
iører. Øvrige medlemmer er akademikere med ulik 
faglig bakgrunn, ingeniører, teknisk fagutdannede og 
merkantilt ansatte i Veritas.
– Det er positivt for VEFF å få en sterk organisasjon 
som Parat i ryggen i forhandlings- og opplærings-
sammenheng. Med vår sammensetning av med-
lemmer var det ikke naturlig å være tilknyttet LO 
eller NITO. Et medlemskap i et av disse forbundene 
ville ført til at vi som gruppe ville blitt splittet, sier 
generalsekretær i VEFF, Nina Ivarsen, som legger til 
at de som medlemmer i Parat vil fortsette å kjempe 
hardt for god lønn og utvidet ferie i tillegg til 
pensjons- og seniorordninger, herunder AFP til 
samtlige ansatte i Veritas.

Liv, verdier og miljø
Det korrekte navnet er Det Norske Veritas, som 
forkortes DNV. Bedriften arbeider for å sikre liv, 
verdier og miljø. Selskapets kjernekompetanse er 
ifølge Ivarsen å identifisere, vurdere og håndtere 
risiko, der hovedtjenestene er å tilby skips-
klassifikasjon, sertifisering og verifikasjon. DNV er 
en av verdens største selskaper innenfor skipsklassi-
fikasjon med 9000 ansatte fordelt på 300 kontorer i 
100 land.

Hovedkvarteret ligger på Høvik utenfor Oslo. De 
9000 ansatte kommer fra mer enn 85 forskjellige 
nasjoner og omtrent 2400 jobber i Norge. Av de 
ansatte i Norge er 57 prosent medlemmer i VEFF. 
Det norske markedet betjenes fra 20 kontorer spredt 
over hele landet. Bedriftens kunder er virksomheter 
innenfor maritim og landbasert industri, olje-, gass- 
og prosessindustri og offentlig sektor.
– Mange av våre tjenester, som for eksempel 
systemsertifisering og samfunnsansvar (Corporate 
Social Responsibility), er relevante innenfor mange 
industriområder, forteller Nina Ivarsen.

DNVs Energi og Martime-organisasjon er delt inn i 
fire geografiske divisjoner:
•  Divisjon Amerika og Sub-Sahara Afrika (Houston)
•  Divisjon Asia, Stillehavet og Midtøsten (Singapore)
•  Divisjon Europa og Nord-Afrika (London)
•  Divisjon Norge, Finland og Russland (Høvik)

Internasjonalt klimafokus
Maritim sektor og olje- og gassindustrien er 
selskapets to viktigste områder, men DNV er også 
involvert i en rekke andre industrier. 
– De senere årene er store ressurser satset på 
miljøtjenester og tjenester som støtter opp om 

fornybar energi. DNV har opparbeidet seg en 
posisjon som ledende innenfor godkjenning av 
klimaprosjekter under kvotehandelssystemet som er 
definert i Kyoto-avtalen, sier Nina Ivarsen. 

DNV jobber med metoder for håndtering av risikoer 
ved drift av komplekse IT-systemer, og utvikler 
spesialisert programvare for design, styrkeberegning, 
risikoanalyse, livsløpsstyring og løsninger for 
kunnskapsbaserte ingeniørtjenester.
– Som en internasjonal leverandør av tjenester for 
styring av risiko er ikke hovedsaken nødvendigvis å 
eliminere all risiko, men å få en oversikt over de mest 
kritiske risikofaktorer og håndtere dem profesjonelt. 
De ansattes teknologi-forståelse, sammen med 
kompetanse innenfor risikostyring, brukes for å 
vurdere, evaluere og styre risikoer i en rekke 
høyprofilerte prosjekter over hele verden, forteller 
Nina Ivarsen.

Siden 1954 har selskapet hatt en egen forsknings-
avdeling som har utviklet tjenester, regler og 
industristandarder innenfor en rekke felt. Mange av 
teknologiløsningene DNV har utviklet har vært så 
gode at de har dannet grunnlag for internasjonalt 
anerkjente ISO-standarder.

Stiftelse med stor  ansattrepresentasjon
DNV er en uavhengig stiftelse som ble etablert i 
Norge i 1864. Formålet allerede den gang var å 
inspisere og vurdere den tekniske tilstanden til norske 
handelsskip. Stiftelsesformen sikrer selskapet 
uavhengighet og styret er DNVs øverste organ. Dette 
styret består av ti medlemmer, der seks er valgt fra 
bransjer innenfor DNVs fokusområder og fire fra 
selskapets ansatte.

Nye medlemmer i Parat

Generalsekretær i VEFF, Nina Ivarsen. Foto: Privat.
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FAKTA:
Hvilke sektorer er aktuelle i Parat

Privat sektor. Sektoren består av avtaleområdene innenfor 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), 
Hovedorganisasjonen Virke, tidligere HSH, og Spekter 
med unntak av helseforetakene. I denne sektoren inngår 
også avtaler vi har direkte med virksomheter som ikke er 
medlem i noen arbeidsgiverorganisasjon. 

Offentlig sektor. Sektoren består av avtalene for stats- og 
kommuneansatte i tillegg til ansatte i helseforetakene i 
Spekter-området.

LØNNSOPPgjØRET 2012

De tillitsvalgte har uttalt seg om lønn, pensjon, arbeidstid, kompe-
tanseheving, senior- og livsfasepolitikk, velferdsordninger, stillings-
vern og har kommet med andre forslag til forbedring av tariffavtalen. 

Ulike krav i ulike sektorer
Vi har mange ulike tariffavtaler i Parat. Det bærer de innsendte 
kommentarene preg av. I offentlig sektor er mange av innspillene 
knyttet til likelønnsproblematikken, livsfasepolitikk, midlertidig 
ansettelse, pensjon og kompetanse- og ansvarstillegg. I privat sektor 
er mange opptatt av medbestemmelse og nivå på tjenestepensjons-
ordningen, innleieproblematikk og arbeidstidsutfordringer.

Vi har ulike utfordringer på ulike områder. Det skal arrangeres en 
stor tariffkonferanse 5. og 6. mars på Thon Hotel Oslo Airport der 
vårens lønnsoppgjør forberedes og mange detaljer vil måtte komme 
på plass. Konferansen vil dekke alle sektorer i Parat, men med sepa-
rate bolker for de ulike sektorene.

70 forskjellige tariffavtaler
Som samleorganisasjon vil arbeidet med årets oppgjør være mer 
omfattende for Parat enn for andre organisasjoner. Vi dekker fire 
sektorer med forskjellig forhandlingssystem og har ansvaret for mer 
enn 70 forskjellige tariffavtaler. Noen av disse avtalene er for 
engelsktalende medlemmer og mer enn ti av dem er inngått direkte 
med (uorganisert) arbeidsgiver. Underveis i prosessen skal vi for-
holde oss til mer enn 17 forskjellige arbeidsgiverforeninger eller 
motparter. I tillegg til dette har vi særavtaler i alle sektorer. Disse 
avtalene har ulik oppbygning og ulikt innhold. Mange av avtalene 
er gjenstand for forhandlinger i forbindelse med neste års oppgjør.

Innspillene til debattheftet bearbeides nå i Parats sektorvise tariffut-
valg og vil sammen med Parats tariffpolitiske plattform og represen-
tantskapets vedtak om inntektspolitikk for perioden 2010 til 2012 
danne grunnlaget for hovedstyrets arbeid med Parats inntektspoli-
tiske retningslinjer for neste års oppgjør. Disse blir vedtatt på Parats 
hovedstyremøte i februar 2012.

Det starter med frontfagsoppgjøret
Det er ennå litt tidlig å si noe konkret om tariffoppgjørets fremdrift, 
men det vil som vanlig være NHO-området og den konkurranseut-
satte verkstedsindustrien som er først ute. Dette oppgjøret, kalt 
frontfagsoppgjøret, vil være retningsgivende, og gir signaler for 
resten av lønnstakerne i Norge. Det er også derfor dette oppgjøret 
får mest medieoppmerksomhet.

Frontfaget har de siste årene blitt utvidet for å gjøre det mer repre-
sentativt. Ved oppgjøret i 2010 var i tillegg til Verkstedsoverens-
komsten også Nexansoverenskomsten, Teknologi- og 
data overenskomsten, Kartonasjeoverenskomsten og Teko-
overenskomsten omfattet.

Frontfagsoppgjøret ender normalt hos meklingsmannen, men sjel-
den med streik. Oppgjørene i resten av privat sektor og i øvrige sek-
torer starter så snart frontfagsoppgjøret har funnet sin løsning. 

Forberedelsene til tariffoppgjøret neste år er 

godt i gang, og i begynnelsen av september 

sendte Parat ut et debatthefte for hovedoppgjø-

ret 2012. Dette ble sendt tillitsvalgte i alle sek-

torer. Antallet tilbakemeldinger viser at vi har 

utrolig mange engasjerte tillitsvalgte i Parat.

Tariffoppgjøret 2012

Av: Turid Svendsen, advokat og forhandlingssjef i Parat.
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Det nye UNG-styret jobber for tiden hardt med å legge opp en strategi for hva vi skal jobbe 
med framover, og vi tenker både langsiktig og kortsiktig. Etter hvert vil det komme mer 
informasjon om dette arbeidet, og du vil merke både små og store forandringer. Men allerede 
nå kan vi røpe at det blir en flott og spennende UNG-samling også i 2012.

Tema og strategi
Temaet for samlingen blir Parats flaggsak for 2012: løse ansettelsesforhold. Gled deg til å lese 
om tid og sted i neste nummer av Parat-bladet. Som ledd i den nye, strategiske satsningen i 
Parat UNG, har UNG-styret nettopp hatt et styreseminar der vi har vært gjennom diskusjo-
ner om målgrupper, kommunikasjonsstrategi og andre strategiske prioriteringer. I tillegg fikk 
vi besøk av advokat i Parat, Vetle Rasmussen, fra sekretariatet, som underviste oss i 
styrearbeid. 

Seminaret var en god begynnelse på et viktig arbeid som vi håper vil gi gode resultater. Når vi 
først snakker om styret, vil vi gjerne få benytte anledningen til å minne om hvem vi er:

• Leder: Heming W. Thorbjørnsen (privat sektor)
• Nestleder: Anders Bakkerud Larsen (stat)
• Profilering, vekst og verving: Laura Svenheim (stat)
• Økonomi: Pia Liltvedt (privat sektor)
• Sekretær: Christer Knutsen (kommune)
• Vara: Randi Lilleholte Langfjord (stat)

Minus 35 er UNG
Visste du at alle Parat-medlemmer under 35 år automatisk er med 

i Parat UNG? Alle tillitsvalgte, kontaktpersoner og medlemmer 

innenfor aldersgruppen utgjør Parat UNG. 

Av: Heming Welde Thorbjørnsen, leder av Parat UNG

Unge 
arbeidstakere 
er sårbare

Situasjonen for unge i Europa er kritisk. Hver 
femte person under 25 er uten arbeid. Ung-
domsarbeidsløsheten er tre ganger så stor som 
arbeidsløsheten blant voksne. I Spania er 44 
prosent av de unge uten arbeid. 

I Norge er ikke situasjonen like ille, men 
leder for YS Ung, Johan Lindström, uttryk-
ker likevel bekymring. I dag er det 36 000 
unge uføre i Norge. Dette tallet har økt med 
20 prosent de siste fem årene. 

UNG-styret sammen med Vetle Rasmussen på Quality Hotel Olavsgaard. Fra venstre: Randi L. Langfjord, Laura Svenheim, Heming 
Thorbjørnsen, Pia Liltvedt, Vetle Rasmussen, Anders Bakkerud Larsen og Christer Knutsen. Heming Welde Thorbjørnsen, Project Manager

Tekst: Bente Bolstad. Foto: Erik Norrud
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AkTuELT

Hun får prisen for sitt pågangsmot og sitt utrettelige arbeid for 
medlemmene og yrket. Heidi Bergvolls mål er at Parat skal være 
størst og best. Bare hittil i år har klubben ved G4S fått 150 nye 
medlemmer, mye takket være Heidis innsats, ifølge Parat-leder 
Hans-Erik Skjæggerud.
– Heidi Bergvoll vil at Parat skal være den fagforeningen som setter 
sikkerhetskontrollører og arbeid på flyplassen i fokus. Hun vil gjøre 
yrket attraktivt og lønnsomt slik at man får de best kvalifiserte 
sikkerhetskontrollørene, og ikke minst beholder kompetansen, sier 
Hans-Erik Skjæggerud.

Variert jobb, utdanning og interesser
Heidi Bergvoll er i dag 100 prosent frikjøpt fra sin stilling som 
sikkerhetskontrollør og jobber 75 prosent som tillitsvalgt og 25 
prosent som sekretær. I tillegg har hun noen helgevakter som 
sikkerhetskontrollør. Hun berømmer arbeidsgiver for forståelsen av 
at fagforeningsrepresentanter trenger tid for å gjøre en best mulig 
jobb. Samtidig synes hun bruken av lave stillingsbrøker er altfor høy. 
Det skaper usikkerhet og stor turnover i G4S. Dermed forsvinner 
mye kompetanse i det blå.

Bergvoll utdannet seg opprinnelig til bioingeniør, men det ble for 
kjedelig. For tiden gjennomfører hun deltidsstudier i Human 
Research Management, med fokus på nettverksrelasjoner og 
påvirkningsprosesser, ved Høgskolen i Buskerud.
– Reisesjekken skal brukes til å fiske Blue Marlin i Kapp Verde, sier 
en rørt Heidi Bergvoll idet hun mottar sjekken på 10 000 kroner.

Blue Marlin på kroken
Marlinfisket foregår ofte som overflatedorging i båt med store 
kunstige blekkspruter som agn. Det påstås at dette er utrolig 
spennende og at selv relativt liten fisk på under 100 kilo (!) kan gi 
en fin opplevelse. Det er mulig å få stor fisk, og kanskje kommer 
Heidi Bergvoll hjem med en Marlin på 850 pund, noe som tilsvarer 
omtrent 400 kilo.

Årets tillitsvalgt i Parat

Tillitsvalgt for sikkerhetskontrollørene i G4S ved Gardermoen, Heidi Bergvoll, ble årets tillitsvalgt i 

Parat. Prisen, som består av en kunstglassbolle og en reisegavesjekk fra Gjensidige, ble overrakt 

på Parat-konferansen i november.

Heidi Bergvoll mottar prisen 
som årets tillitsvalgt i Parat.
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Guri Cathrin Pleifer jobber i Cappelen 
Damm og er medlem i Parat.
– Det er flere grunner til at jeg søkte 
om utdanningsstipend. Jeg ønsker flere 
ben å stå på, foto er min store lidenskap 
og mer kunnskap om faget vil komme 
til nytte i jobben min som 
webkonsulent i Cappelen Damm. Mye 
av jobben er fokusert på farger, linjer og 
hva som er visuelt tiltrekkende, sier 
Pleifer.

Utstilling, konkurranser og 
blogging
Nordic School of Photography var 

valget til Pleifer, en utdannelse over 
ett år.
– Utdanningen har fokus på 
kamerateknikk, lyssetting, fashion og 
reportasje. Jeg valgte å ta denne 
utdannelsen på kveldstid ved siden av 
jobben. Skoleundervisning har vært 
gjennomført to ganger i uken, i tillegg 
til én helg i måneden. Utover det har 
det vært mye selvstudie og jobbing med 
skoleoppgaver, sier Guri Cathrin Pleifer.

Flere som setter pris på godt brød har 
kanskje besøkt Åpent Bakeri. På 
bakeriets adresse i Inkognito terrasse i 

Oslo har det vært mulig å studere 
bildene til Pleifer.
– Jeg har fått stilt ut tolv av bildene 
mine her på Åpent Bakeri. Jeg har også 
vært med i en fotokonkurranse i regi av 
LHL og vil prøve meg med en 
fotoblogg, forteller Guri Cathrin 
Pleifer, som oppfordrer andre 
medlemmer til også å søke om midler 
til videreutdanning.

Fotoutstilling. Guri Cathrin 
Pleifer med egne bilder på 
Åpent Bakeri i Inkognito 
terrasse. Foto: Trygve 
Bergsland. 

Av: Trygve Bergsland

Det arrangeres en rekke kurs og aktiviteter i Parats regi der målet er å få høyt utdannede tillits-

valgte. At det er mulig for alle medlemmer i Parat å søke utdanningsstipend, er ikke like godt opp-

lyst. Guri Cathrin Pleifer søkte om støtte til fotoutdanning og fikk innvilget sin søknad.

Videreutdanning
PARAT uTDANNINg

FAKTA:
Utdanningsstipend
Økende kompetansekrav og et nytt utdanningssystem 
stiller stadig større krav for å hevde seg i konkurransen 
om å beholde jobben eller for å skaffe seg nytt arbeid.

Parats utdanningsstipend er et økonomisk tilskudd til 
medlemmer som tar ansvar for sin egen utvikling 
gjennom etter- og videreutdanning, men er ikke ment å 
erstatte virksomhetenes ansvar for kompetanseutvikling. 
Det er et mål for ordningen at den skal gjøres 
tilgjengelig for så mange av Parats medlemmer som 
mulig, og at deltakelse på konferanser som arrangeres 
av Parat sentralt skal prioriteres. For tiden kan stipend 
utbetales med inntil 20 000 kroner årlig for fagskole, 
høgskole eller universitet. Det kan utbetales inntil 5000 
kroner årlig for annen etter- og videreutdanning.

Søknadsfristen for stipend er 1. april og 1. oktober 
hvert år. For utfyllende informasjon og søknadsskjema, 
se: parat.com.
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Politikk

Samtlige borgerlige partier, med unntak av KrF, er enige om å kutte i skattefradraget på fagfore-

ningskontingenten. Erna Solberg og Siv Jensen vil ha større fleksibilitet i arbeidslivet. Er det nød-

vendig, vil de vedta nye lover i Stortinget.

Tekst: Trygve Bergsland og Karin Schaug. Foto: Erik Norrud.

Aslak Bonde var debattleder under 
YS-konferansen i oktober. Erna Solberg, 
Trine Skei Grande, Siv Jensen, Knut Arild 
Hareide og Tore Eugen Kvalheim diskuterte 
hvordan den norske samfunnsmodellen vil se 
ut etter et eventuelt regjeringsskifte i 2013.

Fagforeningenes maktposisjon
Debatten tok utgangspunkt i YS 
Arbeidslivsbarometer, som viser at mange 
arbeidstakere ønsker den nordiske modellen. 
Men de ønsker ikke nødvendigvis å være 
medlem av en fagforening. Siv Jensen mener 
det er uaktuelt å diskutere om en ønsker 
fagforeninger eller ikke. 
– Alle her er for fagforeninger og retten til å 
organisere seg, selv om jeg ikke er medlem 
selv. Fagforeninger bidrar positivt og fører til 
gode dialoger. Men det må være greit å la 
være å organisere seg. Fagforeninger skal 
være en styrke for Norge, uavhengig av hvil-
ken regjering vi har. Problemet i Norge er 
når fagbevegelsen, slik som LO, knytter seg 
for sterkt til Arbeiderpartiet. Man må kunne 
lytte til de man ikke er til sengs med også, 
sier Siv Jensen. Trine Skei Grande er enig. 

– Fagforeninger skal ikke kjøpe seg inn i 
stillinger og styreverv, det blir feil. Det er en 
nedgang i rekrutteringen til fagforeningene. 
Årsaken tror jeg er det tette samarbeidet 
mellom LO og Arbeiderpartiet. Mange blir 
irritert av dette tydelige båndet. Derfor vir-
ker dette mot sin hensikt, sier hun.

Flerparts- eller trepartssamarbeid
Erna Solberg poengterer at det ble en for-
skjell på trepartssamarbeidet under 
Bondevik-regjeringen.
– Vi endret dette til et flerpartssamarbeid, 
som viser at Høyre er opptatt av å lytte til 
alle og ikke bare LO. Ved et regjeringsskifte 
i 2013 vil Høyre bruke regjeringens kon-
taktutvalg som møteplass i forhold til samt-
lige parter i arbeidslivet. Vi er tilhengere av 
fagforeninger der den beskytter arbeidsta-
kerne, men det må være forståelse for de 
som ikke er av samme oppfatning. Selv 
meldte jeg meg ut av foreningen på grunn 
av for mye venstreorienterte holdninger. 
Fagforeningen kan ikke gå imot mitt grunn-
leggende verdisyn. Man skal ikke være med-
lem for enhver pris, mener hun.

Klar for bruk av maktmidler
Samtlige deltagere i paneldebatten på 
YS-konferansen sier de ønsker større fleksi-
bilitet i arbeidslivet. 

YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener 
dagens lovverk åpner for fleksibilitet. Han er 
redd det kan oppfattes som en krigserklæ-
ring dersom en eventuell borgerlig regjering 
skulle endre arbeidsmiljøloven etter 2013. 

Erna Solberg ser på sin side utfordringer i 
dagens lovverk. Hun viser til eksempler fra 
helsesektoren på tilfeller der hun helt klart 
vil vedta nye lovbestemmelser hvis hun blir 
tvunget til å velge mellom fagforeningene og 
trengende pasienter.
– Fagforeningene vil ikke kunne nedlegge 
veto i forhold til regjeringens politikk, der-
som jeg er med i en regjering etter 2013. Jeg 
ønsker å lytte til hva som blir sagt, men det 
er regjeringen og Stortinget som vedtar nød-
vendige lover for å fremme regjeringens 
politikk, sier Siv Jensen som støttes av Erna 
Solberg.

Vil kutte kontingentfradraget 
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kuRSkALENDER

Kurs og konferanser 
for tillitsvalgte 2012
Grunnopplæringen for tillitsvalgte: 
Grunnopplæringen i Parat består av trinn 1–3, og er et tilbud til 
alle nye tillitsvalgte. Gjennom grunnopplæringen skal tillitsvalgte 
møte Parat som en profesjonell aktør som setter den tillitsvalgte og 
dennes behov i fokus. Hovedmålsettingen ved denne opplæringen 
er å gjøre den enkelte i stand til å utvikle og ivareta rollen som til-
litsvalgt på en god måte, for å gjennom dette kunne ivareta med-
lemmenes behov.

Trinn 1
Nye tillitsvalgte blir etter kort tid invitert av regionkontoret til et 
trinn 1-kurs. Her får den tillitsvalgte en introduksjon til gjeldende 
lov- og avtaleverk, en presentasjon av Parat som organisasjon og 
refleksjon rundt rollen og vervet som tillitsvalgt. Den nye tillits-
valgte skal også introduseres for Parats kurstilbud. Trinn 1-kurset 
strekker seg over en halv dag. 

Trinn 2
Etter å ha vært gjennom trinn 1 skal den tillitsvalgte gis tilbud om 
deltakelse på trinn 2-kurs. Denne samlingen er også regionalt for-
ankret og setter fokus på rollen som tillitsvalgt. Rettigheter, plikter, 
arbeidsoppgaver, hjelpemidler og virkemidler. Her handler det om 
å skape trygghet i rollen som tillitsvalgt, introdusere begreper og 
systemer. Trinn 2-kurset strekker seg over tre dager. 

Trinn 3
Etter gjennomgang av trinn 1 og trinn 2 gis den tillitsvalgte tilbud 
om deltakelse på trinn 3-kurs. Denne samlingen tar utgangspunkt 
i sektor-/avtaleområde og bygger videre på det man har vært gjen-
nom i de foregående samlingene, men med en større grad av for-
dypning. Trinn 3-kurset strekker seg over tre dager. 

Fordypningskurs for tillitsvalgte: 
Fordypningskursene tilbys tillitsvalgte som har gjennomført 
grunnopplæringen og har behov for fordypning innenfor spesielle 
områder. Fordypningskursene er bygd opp rundt de temaene som 
grunnopplæringen inneholder, men gir en grundigere presentasjon 
av spesielle tema. For de fleste fordypningskursene kreves det for-
kunnskaper som grunnopplæringen i Parat eller tilsvarende 
kompetanse.

I 2012 arrangeres disse fordypningskursene for 
tillitsvalgte:

• Retorikk
• Konflikthåndtering 
• Forhandlingsteknikk (sektorvise kurs)
•  Lokale forhandlinger i statlig sektor (regionsvise kurs)
• Tilsettingsråd i staten
• Økonomiforståelse for privat sektor
• Tale- og presentasjonsteknikk 
•  Arbeidsrett: Nedbemanning og permittering i privat sektor

Eksamensrettede kurs for tillitsvalgte: 
Parat har siden dannelsen i 2005 tilbudt eksamensrettede 
kurs i samarbeid med universitet og høgskoler. Dette har 
vist seg å være et populært tilbud for erfarne tillitsvalgte 
som ønsker faglig videreutvikling eller å formalisere den 
kompetansen de har tilegnet seg i rollen som tillitsvalgt. 

I samarbeid med Høgskolen i Buskerud (HiBu) tilbyr vi 
”Årsstudium for tillitsvalgte” som gir 60 studiepoeng. 
Studiet består av fem selvstendige moduler eller kurs, herav 
tre obligatoriske og to valgfrie. Det legges ikke opp til at 
kursene skal tas fortløpende, da dette vil bli for arbeidskre-
vende samtidig med tillitsverv og jobb. Kursmodulene er 
satt opp i en forutsigbar rekkefølge, noe som skal gjøre det 
lettere å vite når kurset vil bli holdt neste gang. 

Tillitsvalgte som har bestått ”Årsstudium for tillitsvalgte” 
får automatisk generell studiekompetanse, noe som åpner 
for videre studier ved universitet og høgskoler. 

For mer informasjon om årsstudiet for tillitsvalgte, eller 
oversikt over eksamensrettede kurs, se hjemmesiden www.
parat.com – kurs og utdanning – eksamensrettede kurs. 
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Påmelding og kontakt til kurs for tillitsvalgte i Parat:
Påmelding: www.parat.com – kurskalender – velg kurs – meld på aktuelt kurs

Kontakt: kurs@parat.com. Sentralbord: 21 01 36 00.
• Grunnopplæring: Hege Thorud, 92 44 98 19. 
• Fordypning: Rosita Sperstad, 90 66 58 37. 
• Eksamenskurs: Marianne Hårtveit, 97 16 72 93. 
For informasjon og påmelding til trinn 1, trinn 2 og regionkonferanser: 
ta kontakt med ditt regionkontor. 

Måned Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Ja
nu

ar
 2

01
2

2 3  Konflikthåndtering/
LØFT (psykologi og 
juss). 3 dager. Sanner

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19  Retorikk. 2 dager 20 21 22
23  Eksamensrettet kurs 

Coaching 10 stp 
kurs 1. 4 dgr. Oslo 
(NITO)

24 25 26  Tilsettingsråd statlig 
sektor. 1 dag. Oslo,

     Røde Kors

27 28 29

30 31 1  Forhandlingsteknikk 
KS/Virke-huk/

   spekter helse. 
   3 dgr. Sanner

2 3 4 5

Fr
eb

ru
ar

 2
01

2

6  Eksamensrettet kurs 
Coaching 10 stp 
kurs 2. 4 dgr. Oslo 
(NITO)

7 F orhandlingsteknikk 
for privat sektor.  
3 dgr. Sanner

8  Trinn2 Vest. 3 dgr.  
Edvard Grieg, 
Sandsli, Bergen

9 10 11 12

13 14  Trinn2 Øst og Sør. 
3 dgr. Kongsberg

15  Trinn2 Nord og 
midt. 3 dgr. Quality 
Hotell saga,Tromsø

16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4

M
ar

s 
20

12

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14  Trinn3 privat sektor. 

3 dgr. Sanner
15 16 17 18

19  Økonomiforståelse 
og lokale forhandlin-
ger for privat sektor 
3 dgr. Olavsgaard

20  Forhandlingsteknikk 
for statlig sektor.  
3 dgr. Olavsgaard

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

A
pr

il 
20

12

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25  Trinn3 stat. 3 dgr. 

Sanner
26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

M
ai

 2
01

2

7 8 9  Konflikthåndtering. 
2 dgr. Britannia, 
Trondheim

10 11 12 13

14  15 16 17 18 19 20
21 22  Trinn2 Nord og 

Midt. 3 dgr.  
Rica Nidelven. 
Trinn2 Øst og Sør. 
3 dgr. Kongsberg

23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Ju
ni

 2
01

2

4 5 6 7  Konflikthåndtering. 
2 dgr. Sanner

8 9 10

11 12 13  Tale- og presenta-
sjonsteknikk. 2 dgr. 
Sanner

14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Fordypningskurs
Grunnopplæring
Eksamenskurs
Parat-konferanser, regionkonferanser

Ja
nu

ar
 –

 Ju
ni

 2
01

2
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Revidert grunnopplæring i Parat
I 2011 begynte vi et arbeid med å revidere grunnopplæringen for nye tillitsvalgte. Ikke fordi det vi hadde 
fungerte dårlig, men fordi vi ønsket å gjøre den enda bedre. Det overordnede målet med revisjonen har vært 
å lage en opplæring som får de tillitsvalgte raskere operative i jobben.

Hovedstrukturen i grunnopplæringen er omtrent uendret, men vi har ryddet litt for å få til en bedre arbeidsdeling 
mellom de tre trinnene. Det viktigste vi har gjort er å endre en god del på form og undervisningsmetoder i hvert kurs. 
Ønsket har vært å få til en opplæring som engasjerer deltakerne mer og med flere praktiske problemstillinger å arbeide med.

Måned Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Ju
li 

20
12

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

A
ug

us
t 

20
12

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  Arbeidsrett: 

Nedbemanning og 
permittering. 2 dgr. 
Sanner

30 31 1 2

Se
pt

em
be

r 
20

12

3 Lokale forhandlinger 
statlig sektor region 
Øst. 1 dag. Oslo

4  Regionkonferanse 
Midt. 2 dgr.  
Region midt

5  Lokale forhandlinger 
statlig sektor region 
Vest. 1 dag. 

6  Lokale forhandlinger 
statlig sektor region 
Midt. 1 dag.  
Region midt. 
Regionkonferanse Vest. 
2 dgr. Region vest

7 8 9

10 11 12  Regionkonferanse 
Nord. 2 dgr.   
Region nord

13 14  Lokale forhandlinger 
statlig sektor region 
nord. 1 dag.  
Region nord

15 16

17 18 19  Lokale forhandlinger 
statlig sektor region 
Sør. 1 dag.  
Region sør

20 Regionkonferanse          
     Sør. 2 dgr.  
     Region sør

21  22 23

24  Regionkonferanse 
Øst. 2 dgr. Region øst

25 26 27 28 29 30

O
kt

ob
er

 2
01

2

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15  Trinn2 Vest. Quality 

Hotel Edvard Grieg, 
Bergen. 3 dgr. 

16  Trinn2 Øst og Sør. 
3 dgr. Kongsberg

17 18 19 20 21

22 23  Trinn2 Nord og 
Midt. 3 dgr.  
Britannia Trondheim

24 25 26 27 28

29 30 31  Konflikthåndtering. 
1 dg. Oslo

1 2 3 4

N
ov

em
be

r 
20

12

5 6  Trinn2 Øst og Sør.  
3 dgr. Kongsberg

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20  Trinn3 Privat og 

spekter 3 dgr. Sanner
21 22 23 24 25

26 27  Trinn3 KS,  
Virke-huk, Spekter 
helse. 3 dgr. Sanner

28 29 30 1 2

D
es

em
be

r 
20

12 3 4  Trinn3 stat. 3 dgr. 
Sanner

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

     Regionkonferanse Vest. 
2 dgr. Region vest

Juli – D
esem

ber 2012
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AkTIVE PARAT

Ved kampanjestart var mange representanter for Skatteetaten, YS 
og LO utstyrt med hvite vaskebøtter og rikelig med 
informasjons materiell for å spre budskapet til forbipasserende i 
hovedstaden. – Mange tror det er så tungvint å følge lover og 
regler, enten de skal få vasket huset eller få utført håndverkerar-
beid hjemme. Det er ikke så vanskelig, sier Jon Arild Ruud fra 
Skatteetaten, som forteller at det er lov å kjøpe hjelp til vask i 
huset for fire tusen kroner i året uten at det skal beskattes.

På grunn av svart økonomi unndras anslagsvis 20 milliarder kro-
ner for beskatning hvert år. Det betyr tapte skatteinntekter for 
det offentlige, med den konsekvens at det blir mindre til bygging 
av skoler, veier, sykehjem og andre viktige tilbud. Dette er et 
alvorlig samfunnsproblem. Les mer på handlehvitt.no.Tom 
Runar Olsen tar gjerne imot både bøtte og informasjon.Tom 
Runar Olsen jobber som vaktmester og er skråsikker på at det er 
umulig å få bukt med svart arbeid:
– Det er bare sånn det er. Vi får ikke slutt på det. Det handler vel 
om at folk vil spare litt penger her og der, og derfor kjøper svart 
arbeid, sier han, men tar gjerne imot både bøtte og brosjyre.

Karl Johan er ikke det eneste stedet de hvite vaskebøttene blir å se 
fremover. 15. november fortsetter kampanjen på utvalgte kjøpe-
sentre over hele landet. Og på T-banestasjoner, bussholdeplasser, 
husvegger og montere kan du allerede fra i dag lese store reklame-
plakater om kampanjen. På hanldehvitt.no kan du ta lynkurs i 
hvordan du holder deg innenfor lover og regler, enten du skal 
kjøpe hjelp til vask i huset eller håndverkerhjelp. 

Det gjennomføres i disse dager en kampanje for å 
få langt flere til å handle hvitt. Dette er et opplys-
ningsarbeid i regi av Samarbeid mot svart økonomi 
(SMSØ), der Parat og YS er samarbeidspartnere.

Handle hvitt

Midlertidige ansettelser
En undersøkelse foretatt av Parat viser at mer 
enn halvparten av norske arbeidsgivere ikke føl-
ger lovens bestemmelser når det gjelder å drøfte 
bruk av midlertidige ansettelser og innleie med 
de tillitsvalgte. 

Av: Lill Jacqueline Fischer

Undersøkelsen er foretatt blant Parats tillitsvalgte i 
tidsrommet 19. oktober til 2. november 2011. I alt 1150 
tillitsvalgte i alle sektorer ble invitert til å delta i 
undersøkelsen. Av disse har 606 svart, noe som tilsvarer en 
svarprosent på 52,7.

Brudd på arbeidsmiljøloven
I undersøkelsen svarer 65 prosent at det er midlertidig 
ansatte eller innleide i virksomheten hvor de jobber. Men 
hele 56 prosent av respondentene opplyser at behovet for, 
og omfanget av, midlertidig ansatte og innleie ikke er 
drøftet med de tillitsvalgte. 

I privat sektor er det kun 36 prosent av de tillitsvalgte som 
oppgir at behovet for midlertidige ansatte er drøftet. Dette 
er brudd på arbeidsmiljøloven hvor det fremkommer at 
bruken av midlertidig ansatte skal drøftes med de 
tillitsvalgte minst én gang i året. I tillegg har avtaler mellom 
partene i arbeidslivet bestemmelser om drøfting.

Større usikkerhet – ikke flere arbeidsplasser
Undersøkelsen til Parat viser at nesten 30 prosent av de 
tillitsvalgte mener at bruken av midlertidig ansatte og 
innleide har økt de siste to årene. Arbeidsgiversiden har ved 
flere anledninger gitt uttrykk for at de ønsker å få større 
adgang til å ansette midlertidig. Dette begrunnes ut fra et 
ønske om å bidra til at flere kan få prøve seg i arbeidslivet. 
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AkTIVE PARAT

Vedtaket om å erstatte representantskapet med et landsmøte hvert 
tredje år var enstemmig, og fører til at dagens rundt 90 stemme-
berettigede representanter blir erstattet av et stort landsmøte med 
rundt 300 delegater.

Direkte valg
Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud, sier vedtektsreformen innebærer 
at Parats lokale tillitsvalgte nå kommer i direkte inngrep med 
organisasjonens høyeste organ.
– Før har de lokale organisasjonsleddene vært henvist til å møte opp 
på et valgmøte som har vært arrangert regionvis. Deretter har disse 
regionale valgmøtene valgt representanter til representantskapet. De 
nye vedtektene gjør at ethvert lokalt organisasjonsledd med mer enn 
15 Parat-medlemmer har direkte rett til å velge en landsmøte-
delegat. Stigende medlemstall lokalt, betyr rett til å velge flere 
delegater etter en vedtatt delegat-nøkkel, forteller Skjæggerud.

– Hva da med foreninger med mindre enn 15 medlemmer?
– Disse foreningene har en mulighet til å bli representert med én 
delegat på Parats landsmøte, men må da
samarbeide med en annen mindre forening slik at de samlet får 15 
eller flere Parat-medlemmer. Parats administrasjon vil, i god tid før 
hvert landsmøte, sende ut informasjon til alle de små foreningene 
slik at disse får kontaktinformasjon, og – dersom de ønsker det – 
kan ta initiativ til å kontakte en annen mindre forening med sikte 
på felles delegat-representasjon på Parats landsmøte, sier Hans-Erik 
Skjæggerud.

– Vil alt som før har vært «årlig» i Parat, nå bli 
   treårig?
– Selv om vi har hatt årlige representantskapsmøter, 
så har vi faktisk allerede vedtatt, og praktisert, at 
viktige ting som valg av ledelse, vedtak om over -
ordnet økonomiplan og vedtak om overordnet 
strategiplan skjer i treårsbolker. Når det gjelder de 
virkelig overordnede styringsvedtakene blir det 
derfor ingen praktisk endring.

– Noen har vært redde for at bortfallet av de r
egionale valgmøtene vil gjøre at Parats tillitsvalgte 
mister et viktig kontaktpunkt hvor man kan 
diskutere og utveksle erfaringer?
– En av tingene som ble endret etter den om -

fattende høringsrunden nå i høst, var at vedtektene nå slår fast at det 
skal gjennomføres årlige regionkonferanser, selv om det formelle 
«valgmøtet» er borte i sin gamle form. Det betyr altså at 
regionkonferansen vil bestå som en viktig, men mer uformell, 
møteplass.

– Hvor og når skal Parats første landsmøte gjennomføres?
– Vårt første landsmøte vil bli avholdt i Trondheim i tidsrommet 13. 
til 15. november 2012. Et morsomt poeng er at vi etter forsøk på å 
finne stor nok konferansesal, endte opp med å booke oss inn på et 
hotell som ennå ikke er bygget. Det bygges nå et helt nytt 
Trondheim-hotell for å få plass til alle Parat-delegatene på vårt første 
landsmøte, smiler Parats leder Hans-Erik Skjæggerud.

Parat får nytt høyeste organ og et stort landsmøte erstatter dagens representantskap. Parats 

vedtekter ble fullstendig fornyet på Parats representantskapsmøte i Sandvika, og landsmøte skal 

arrangeres i Trondheim neste år.

Parats første landsmøte i 2012

Bildet er manipulert. 
Foto: Scanpix
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Faksimile fra Adresseavisen. 
Solveig Hauger mottar her 
Kongens fortjenstmedalje.

På vegne av ansatte i Bergen Bydrift har Parat klaget bedriften 
inn for Datatilsynet. Årsaken er at de har innført tre 
forskjellige GPS-systemer i minst 37 av sine 52 kjøretøyer. 
Systemet rapporterer de ansattes kjøremønster i sanntid. Blant 
annet kjørerute, hastighet, bremselengde og hvor lenge en bil 
står hvor.
– Dette oppfattes som overvåking. 
De ansatte er usikre på hva som 
registreres, hva det skal brukes til og 
hvem som har tilgang på 
informasjonen, sier regionleder 
Kåre Kvalvåg i Parat.

Kilde: Bergens Tidende

Overvåking i Bergen
To av tre norske arbeidstakere føler seg overvåket på jobb. I 
Bergen Bydrift registreres de ansattes kjøremønster ned til 
minste detalj. Advokat i Parat, Katrine Rygh Monsen, mener 
totaliteten og detaljnivået i opplysningene som samles inn er 
skremmende.

Parat-medlem 
og Kongens 
fortjenstmedalje
Regionkonsulent i Trondheim, Bente Her-
manstad, har tipset oss om Parat-medlem 
Solveig Hanger som er blitt tildelt Kongens 
fortjenstmedalje.

50 år ved Fros-
tating lagmannsrett
Hun representerer noe av en 
sjeldenhet, med sine femti års 
ansettelse hos samme arbeidsgiver. 
Nylig mottok hun Kongens 
fortjenstmedalje ved en tilstelning 
i Trondheim tinghus, der 
konstituert fylkesmann Britt 
Skjelbred sto for overrekkelsen og 
stolte kolleger bivånet det hele.

Kilde: Adresseavisen

Miljøfokus i luftfarten
Arbeidsmiljøkonsulent i fagforeningen 3F på Kas-
trup, Lars Brogaard, har stått i spissen for å måle 
tettheten av ultrafine partikler som ansatte og 
passasjerer utsettes for på København lufthavn. 
Resultatet av målingene har ført til en rekke til-
tak som er eller vil bli iverksatt.

Av: Trygve Bergsland

På Parats luftfartskonferanse forteller Lars Brogaard at det er 
registrert målinger på København lufthavn, Kastrup som viser 
en tetthet av ultrafine partikler som er tre til fem ganger høyere 
enn hva som er målt langs sterkt trafikkerte motorveier.
– Det mest skremmende med disse målingene er at så små 
partikler ikke omfattes av arbeidsmiljøloven, og dermed 
eksisterer det ingen grenseverdier, sier Brogaard.

Gardermoen skal undersøkes i 2012
Den samme problematikken har fokus også på Gardermoen. 
Parat-tillitsvalgt og ansatt i SAS Ground Services, Ole-Knut 
Fladby, har sammen med miljøsjef i SAS Norge, Helge Hafstad, 
og seniorrådgiver for miljø i Avinor, Olav Mosvold Larsen, vært 
i kontakt med NHO Luftfart. 
– Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ved forskningssjef 
Yngvar Thomassen har konkrete planer for et forskningsprosjekt 
med fokus på nettopp ultrafine partikler i industrien. NHO 
Luftfart har søkt om å innlemme Gardermoen i dette prosjektet, 
med oppstart i april 2012, sier Ole-Knut Fladby.

7492 - Arbeidsmiljøkonsulent i fagforeningen 3F på Kastrup, Lars 
Brogaard, har fått utført omfattende målinger av ultrafine partikler 
på København lufthavn, Kastrup.

Regionleder i Parat, 
Kåre Kvalvåg.
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Flypassasjerers rettigheter 
Store deler av luftrommet ble stengt etter vulkanutbruddet på 
Island i april 2010. Dette fikk konsekvenser for tusenvis fly-
passasjerer. En ny rapport tar for seg forbrukernes klager etter 
krisen og hvordan EUs rettigheter for flypassasjerer ble fulgt 
opp. Norge deltar i EUs indre transportmarked gjennom 
EØS-avtalen.

Ifølge rapporten førte vulkanutbruddet til at passasjerer fikk 
problemer med blant annet ødelagt bagasje, manglende refu-
sjon av skatter og avgifter, bestilling, ombestilling, forsinkel-
ser og nektet ombordstigning.  Det eksisterende regelverket 
gir flypassasjerer som blir forsinket med inntil fem timer rett 
på et måltid, to gratis telefonsamtaler/e-post og hotellrom 
dersom det trengs. Ved forsinkelser over fem timer eller kan-
sellering, kan passasjerene få full refusjon av billetten. 

Ekstraordinære omstendigheter
I tilfeller der flyselskapet kan bevise at forsinkelsen skyldes 
«ekstraordinære omstendigheter» utenfor deres kontroll kan 
selskapet nekte passasjerer kompensasjon ved forsinkelser. I 
rapporten heter det at «ekstraordinære omstendigheter» ikke 
er klart definert i lovteksten. Når det gjelder flykanselleringer, 
forsinkelser og nektet ombordstigning. I tillegg til lovgivnin-
gen vedrørende forsinket, mistet eller skadet bagasje foreslår 
rapporten at reglene for dette bringes sammen i ett felles 
regelverk på europeisk nivå. 

Kilde: eu-norge.org

Utdanning- og forskingsråd i Moskva
Utdanning- og forskingsrådet skal arbeide for å styrke, formidle og 
utvikle kontakten mellom russiske og norske høyere utdannings- og 
forskingsmiljø. I tillegg ønsker myndighetene å styrke kontakten mellom 
norske og russiske styresmakter på ulike utdannings- og 
forskingsområder. 

Fra før har Norge medarbeidere fra kunnskapsdepartement i Washington 
D.C., New York, Beijing, Brüssel, Paris og Tokyo.

Kilde: Regjeringen.no

Noen praktiske råd om 
flytting til EU-land
Hvor søker man om arbeidstillatelse i Tyskland?  
Trenger man oppholdstillatelse for å studere i Spania?  
Hvor kan man få hjelp dersom man opplever urettferdig 
behandling fra arbeidsgiveren sin i et EU-land? Disse 
spørsmålene og mer kan du få svar på ved å bruke «EUs 
innvandringsportal», en nettside med praktisk informasjon 
til utenlandske statsborgere som ønsker å flytte til EU. 
Nettsiden har adressen http://ec.europa.eu/immigration. 
Her får du informasjon om EU og medlemslandenes 
regler for innvandring. 

EUs nye helseprogram
Europakommisjonen har lagt fram forslag til nytt helseprogram i EU 
for perioden 2014 til 2020. Norge deltar i dagens program, og har stor 
interesse av å delta også i det nye helseprogrammet. EUs nye helsepro-
gram, Health for Growth, har et budsjett på 446 millioner euro. Det 
nye programmet skal gi tilgang til bedre og tryggere helsetjenester for 
EU-borgere, bekjempelse av sykdom, og sørge for at helseproblemer 
i ett land ikke spres over lande  grensene. For å oppnå målene er blant 
annet følgende tiltak foreslått:

•   Europeisk samarbeid for å 
  forbedre forebygging, diagnose 
  og behandling av pasienter med 
  sjeldne sykdommer

• Forebygging og screening av kreft. 

Kilde: eu-norge.com
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Hyllet og 
        drapstruet
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– Det er en veldig stor ære å få denne prisen. 
Likestillingen i Norge har kommet langt, 
men vi er ikke i mål. Dette gjelder spesielt 
for en del minoritetsmiljøer, sier Amal 
Aden.

Prises høyt
Det er ikke første gang Amal Aden får pris 
for sitt arbeid. I fjor fikk hun Zola-prisen for 
sivilt mot og tidligere i år ble hun tildelt 
Buskerud fylkeskommunes likestillingspris.
– Dette er den andre likestillingsprisen i år. 
Jeg er utrolig stolt, og tenker at jeg sikkert 
gjør noe fornuftig. Det flerkulturelle sam-
funnet har både fordeler og ulemper, blant 
annet utfordres grunnleggende verdier som 
ytringsfrihet og likestilling. Det er viktig at 
innvandrerkvinner reiser seg og tar denne 
kampen. Og det er viktig at også etnisk nor-
ske reiser seg og hjelper til, sier Amal Aden.

Mistrives i Oslo
«Etter at jeg er ferdig med å spise den kvel-
den, går jeg inn på soverommet mitt. 
Damen som skal ’ordne meg’ kommer inn 
døren. Hun spør om vi skal være alene, eller 
om jeg vil at tante og mamma skal holde 
meg fast.»
Slik starter Amal Adens debutbok «Se oss» 
fra 2008. Boka skildrer livet til en 13 år 
gammel jente som flytter fra Somalia til 
Norge. Det er Aschehoug forlag i Oslo som 
har gitt ut de fire bøkene Amal Aden har 
skrevet.
– Det er Aschehoug forlag som er mitt hjem 
i Oslo, sier hun, og legger til at hun mistri-
ves i hovedstaden, at hun føler seg utrygg 
her. Derfor har hun bosatt seg på Klekken 
ved Hønefoss. Her lever hun sammen med 
venner og tvillingene sine på ni år.

Sjikane og trusler
«Da jeg kom til Norge fra Somalia i 1996, 
var jeg ikke opptatt av likestilling. Jeg visste 

ikke hva likestilling var,» skriver Aden.

Amal Aden har de siste årene vært svært syn-
lig i samfunnsdebatten, og har utfordret en 
del minoritetsmiljøer med sin kamp mot 
undertrykking og for likestilling. Hun har 
skrevet bøker, en rekke debattinnlegg og har 
deltatt på utallige seminarer og konferanser. 
Men det har kostet. Hun blir til stadighet 
utsatt for sjikane og trusler, spesielt fra menn 
med minoritetsbakgrunn, og må tidvis ha 
politibeskyttelse når hun beveger seg ute. I 
august sto hun fram som lesbisk i et intervju 
i Aftenposten.
– Det gjorde ikke saken bedre at jeg sto fram 
med min legning. Å være somalisk kvinne i 
Norge og utfordre gammeldagse holdninger 
er ikke bare, bare. Og da jeg sto fram som 
lesbisk, tenkte jeg: Kan det bli verre nå?

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Truslene 
ble hyppigere, men samtidig fikk Amal 
Aden mange positive tilbakemeldinger.
– Motstanden øker, men de positive tilbake-
meldingene øker mer. Jeg har fått mange 
henvendelser fra lesbiske og homofile i 
minoritetsmiljøer, både i Norge og i utlan-
det. Folk takker og sier de føler at det er 
godt at noen tør å stå frem. Mange velger å 
leve hemmelig, fordi konsekvensene av å stå 
frem er for store. Sånn sett sender YS’ like-
stillingspris et positivt signal til de som lever 
i skjul, mener hun.

Lukket kultur
Fra det somaliske miljøet har Amal Aden 
ikke fått en eneste positiv tilbakemelding. 
Isteden får hun stadig meldinger fra menn 

Hun har blitt utropt til Norges modigste kvinne og mottar til sta-

dighet drapstrusler for sin frittalenhet. Amal Aden (28) er tildelt 

YS’ likestillingspris for 2011 og mener det gjenstår mye selv om 

mange mener Norge er likestilt.

Av: Vetle Daler. Foto: Erik Norrud

Hyllet og 
        drapstruet

       Afrika har mange 
problemer, men at jeg er lesbisk 
er ikke ett av dem.
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FAKTA:
Amal Aden (pseudonym) er en norsk-
somalisk forfatter og foredragsholder. 
Hun er født i det nordlige Somalia i 
1983, vokste opp som gatebarn i hoved-
staden Mogadishu og kom til Norge i 
1996. Aden har gått og går i spissen for 
å synliggjøre undertrykking av både 
somaliske kvinner og andre kvinner med 
minoritetsbakgrunn og krever likestil-
ling og respekt. Et viktig mål er at alle 
kvinner skal ha samme frihet som menn. 
Hun har vært opptatt av å ta avstand fra 
flerkoneri og har satt søkelys på kvinner 
og barns fremtid når de opplever vold i 
hjemmet. 
Hun har gitt ut fire bøker:
Se oss – bekymringsmelding fra en ung 
norsksomalisk kvinne (2008)
ABC i integrering (2009)
Min drøm om frihet (2009)
Det skal merkes at de gråter (2011)

som vil at hun skal gifte seg heterofilt.
– De tror ikke jeg er lesbisk, bare psykisk 
sliten. Mange sier jeg bør holde dette for 
meg selv, fordi det er en skam. De fleste er 
overrasket over at jeg tør å si dette høyt, 
fordi jeg kommer fra en lukket kultur hvor 
dette er uakseptabelt. Her om dagen hånd-
hilste jeg på en dame, en kristen afrikaner. 
Da hun fikk vite at jeg er lesbisk, begynte 
hun å gråte og var redd for at hun skulle ha 
blitt smittet. Hun gråt og gråt. Dette hand-
ler om uvitenhet; hvordan kan noen tro at 
man blir smittet til å bli lesbisk? spør 
prisvinneren.

Amal Aden innrømmer at hun var usikker 
på om hun skulle fortelle om legningen sin.
– Ingen prater om homofili i det somaliske 
miljøet. Du tror du er alene, at du er sprø, 
«Hvordan kan du gjøre dette mot Afrika?» 
spurte en annen. Afrika har mange proble-
mer, men at jeg er lesbisk er ikke ett av dem, 
sier hun.

Optimist
«Frem til jeg var tretten år, var jeg analfabet. 
[...] Jeg levde med soldater, sammen med 
andre foreldreløse barn, i en krig uten 
moral. Skrekkelige ting skjedde.»
Amal Aden kom til Norge som 13-åring, 
etter å ha levd et tøft liv som gatebarn i 

Somalias hovedstad Mogadishu. I Oslo hav-
net hun på skråplanet og var en periode en 
del av narkotikamiljøet på Grønland i Oslo.
– Jeg har møtt mange gode mennesker her i 
Norge, og er veldig glad jeg kom hit. Jeg har 
aldri opplevd rasisme fra nordmenn, men 
nordmenn må få større forståelse for proble-
mene jeg tar opp. Det kan være tungt å være 
den ene som peker på alle problemer, og 
bærer andres problemer på sine skuldrer. 
Men jeg er takknemlig for at de viser meg 
tilliten, selv om jeg ofte føler at det ikke er 
mye jeg kan bidra med, sier hun.

Det er mange kritikere av islam, blant annet 
i ytterliggående fora på nettet, som trykker 
Amal Adens kritikk til sitt bryst. Det liker 
hun dårlig. – Det er trist. Jeg er ikke mot 
islam. Jeg er muslim, og vil være det bestan-
dig. Når det gjelder fremtidens Norge, er 
hun optimist. – Når jeg møter neste genera-
sjon ser jeg at det går riktig vei, men det tar 
dessverre lang tid. Derfor er det viktig å 
starte kampen nå, for å ikke belaste neste 
generasjon med de problemene vi har i dag, 
sier hun.

Alle kan gjøre noe
«Å bli selvstendig er ikke lett for en somalisk 
kvinne. Å si hva man egentlig mener er ikke 
lett for en somalisk kvinne. Her i Norge er 
det ytringsfrihet, og den har jeg etter beste 
evne tenkt å benytte meg av.»
Det finnes ingen oppskrift på hvordan pro-
blemene skal løses, men Amal Aden har 
noen råd – både til hver enkelt av oss og til 

LIkESTILLINgSPRISEN 2011

politikere og media.
– Alle kan gjøre noe. Bidra med noe positivt 
i lokalmiljøet, engasjere seg i frivillighet, 
være hyggelig mot nye landsmenn. Bry seg 
hvis man ser noen som blir mishandlet, ikke 
tenke at man ikke skal blande seg. Vold er 
ikke en privatsak. Og man må ikke finne seg 
i undertrykking under dekke av kultur og 
religion. I Norge følger vi norske lover, slår 
Amal Aden fast.

– Det norske samfunnet, inkludert media 
og politikere, burde fokusere mer på virke-
ligheten for dem det gjelder. Prøve å se det 
menneskelige. Stille spørsmål. Og myndig-
hetene bør gi bedre informasjon til de som 
kommer om hvilke verdier som gjelder her. 
Det flerkulturelle samfunnet er kommet for 
å bli, enten man liker det eller ikke. Derfor 
er det viktig at det blir stilt krav til oss på 
disse viktige verdiene. Mange etniske nord-
menn tenker at dette ikke er deres problem, 
så lenge det bare finnes i minoritetsmiljøer, 
men det er alles problem så lenge det finnes 
i Norge, sier Amal Aden.

       Vold er ikke 
en privatsak.
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Oslo og Akershus 
5. januar kl 11.00 Lyrikkformiddag i 2. etasje på Det norske teater.
11. januar kl 18.00 Vår tradisjonelle etter-jul-middag på Sjømannsskolen i Oslo. 

Kontakt: Erik Brodtkorb
9. februar kl 18.00 Gresk aften i Brugata 19 (Parats lokaler). Påmeld.frist: 31.jan
21. mars Besøk i Vestfossen kirke og Eik Gårdsysteri, vi opplever 

«Kongene kommer» på Kolberg gård. Påmeld.frist: 7.mars
21.-23. mai  Snapsetur på Jylland – en smakfull oppdagelsesreise. 

Påmeld.frist: 4. april. Kontakt: Anne-Lise Halgunset.
Kontaktpersoner: Steinvor Høiby, tlf. 909 52 347, e-post steinvor@hoiby.no
Erik Brodtkorb, telefon: 917 42 803, e-post: ebro@online.no  
Anne-Lise Halgunset, telefon: 400 46 384, e-post: anne-lise.halgunset@hotmail.com

Region Midt (Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal) 
Mars Besøk hos NRK på Tyholt med omvisning og lunsj.
Juni Busstur til Hegra
Kontaktperson Liv Mjelde, tlf. 905 38 051, e-post liv.mjelde@smartcall.no   

Region Vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane)
10. januar kl 11.30 Radisson Blu, Hotel Norge, Gunnar Norbeck Gjertsen/

Bilfører 65-pluss.
14. februar kl 11.30 Besøk på Lepramuseet i Bergen m/lunsj. Påmeld.frist: 6.feb
Mars Bilførerkurs 65-pluss (forutsetter tilstrekkelig antall deltagere).
Kontaktperson Lillian B. Arnesen, tlf. 480 73 504, e-post lillianbarnesen@hotmail.com

Agder-fylkene 
Info sendes ut senere
Kontaktperson Arne Braathu, tlf. 908 21 430, e-post asdrift@tamail.no

Østfold fylke
12. januar kl 1300 Major-stuen i Gamle Fredrikstad. Påmeld.frist: 3.jan
Kontaktperson Ragnhild Lunder, tlf. 975 16 539, e-post ramalu@hotmail.no

Telemark fylke 
Info sendes ut senere
Kontaktperson Magne Omland, tlf. 950 80 192, e-post m-omla@online.no

Pensjonistaktiviteter
Nå nærmer 2012 seg med raske skritt og kontaktpersonene og gruppene har planene for første halvår delvis klare. 
Dersom du bor i en region eller et fylke der vi ikke har verken gruppe eller kontaktperson, kan du ringe personen 
som er oppført. Alle Parat-pensjonister er hjertelig velkommen til å være med.

Av: Anne-Lise Halgunset, leder av det sentrale pensjonistutvalget i Parat

Har du mulighet, kan du gå inn på Internett: Parat.com. Der finner du Parat Pensjonist hvor 
alle arrangementene med informasjon og priser er lagt inn under den enkelte region og fylke.

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

Vi i utvalget har planer om å arrangere 
temadager om arv og testament flere 
steder i landet. Det vil i den forbindelse 
bli sendt ut egen invitasjon.

Hvis du har lyst og anledning til å 
være kontaktperson eller medlem av 
en gruppe, ta kontakt med Anne-Lise 
Halgunset i utvalget. Det er også fint 
dersom du kommer med forslag til 
arrangementer vi bør arrangere.

Vi benytter anledningen til å ønske 
deg en hyggelig jul.

PARAT PENSjONIST
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ARBEIDSPLASSEN

Patenter 
sikrer fremtiden
Patentering og registrering av design og varemerker er en beskyttelse som 

tilhører moderne historie. Patentstyret fyller nå 100 år, men ønsket om å 

beskytte rettigheter er mye eldre. Vikingene sved sine bumerker på skip og 

annet gods. Slike brennmerker ble kalt «branding».

Av: Trygve Bergsland
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100-årsjubilanten, Patentstyret, er administrativt underlagt 
Nærings- og handelsdepartementet, mens det faglige ansvaret for 
lovgivningen om det industrielle rettsvern og de internasjonale 
konvensjonene ligger i Justisdepartementets lovavdeling. 
– Patentstyret har omtrent 260 ansatte der Parat er de som orga-
niserer flest ansatte. Hovedvekten av ansatte er utdannede inge-
niører og jurister, i tillegg til et stort antall administrativt ansatte 
med svært variert utdannelsesbakgrunn, forteller Siri Leander 
som er hovedtillitsvalgt i Patentstyret.

Gamle norske tradisjoner
Forfatteren av boka «100 år med gode ideer», Hans Christian 
Erlandsen, skriver at bruken av særlige kjennetegn eller bumer-
ker for identifikasjon av opphavs menn eller eiere av ulike gjen-
stander er like gammel som sivilisasjonen selv. Arkeologer har 
funnet 5500 år gamle gjenstander med segl som kan indikere 
hvem som laget dem. 

Kineserne var også tidlig ute, 2000 år før Kristus. Produkter 
laget av slaver anerkjent for sin dyktighet ble spesielt merket. 
Også oppsynsmannen, slavedriveren, satte sitt merke på varene. 
Merkene borget for god kvalitet.
Våre vikinger sved sine bumerker på skip og annet gods. Slike 
brennmerker – på gammalnorsk «brandr» – er opphavet til det 
moderne uttrykket «branding», som de fleste feilaktig vil for-
binde med engelsk.

Ikke bare tekniske løsninger
Erlandsen skriver at vi forbinder patent med oppfinnelsen av noe 
teknisk smart. Fra en konsentrasjon om mekaniske og kjemiske 
produkter er patenter etter mer enn 100 år blitt vel så mye knyt-
tet til informasjons- og kommunikasjons teknologi, bioteknologi, 
nanoteknologi 
og legemidler.

Patent, varemerke og design
I Norge er myndigheten som kan gi deg patent Styret for det 
Industrielle Rettsvern, bedre kjent som Patentstyret.
Foruten patent på oppfinnelser, gir Patentstyret enerett til vare-
merker og design. Patenter, varemerker og design er symboler på 
fremskritt og utvikling. Et patent beskytter en konkret løsning 
på et teknisk problem. Et varemerke symboliserer identitet og gir 
oss en mulighet til å skille mellom tilbydere. Det forteller hvem 
som lager en vare eller tjeneste, som Freia eller Apple, eller asso-
sieres med et produkt eller tjeneste, som Firkløver eller iTunes. 
Design går på form og utseende på et produkt, enten det er en 
telefon, hodet på en tannbørste, en stol eller en oljeplattform.

Hummerkoking
Koking av hummer var Norges første godkjente patent. Det var 
Jacob Mørch fra Kristiansand som i 1842, ved en kongelig reso-
lusjon, fikk enerett på en metode for konservering av hummer. 
Fra Kristiansand var det på denne tiden eksport av levende hum-
mer til England, spesielt til London. Båtene man brukte var spe-
sialbygde tomastere, såkalte hummersmakker, men tross dette 
døde mye av lasten under overfarten. Mørchs metode gikk ut på 
å dyppe «den rå hummer» i litt ekstra saltet, kokende vann inntil 
den antok en frisk, rød farge. Dyppingen skulle foregå slik at 
minst mulig vann trengte inn i skallet, dessuten skulle noen snitt 
med en kniv drenere vann som likevel kom inn. Når hummeren 
var «ganske tørr», skulle den nedlegges i et kar av leire, tinn, 
blikk eller annet «bekvemt materiale». Slik var hele lasten salgbar 
når den kom frem til London. Patentet ble offentliggjort i 
Rigstidende i 1847, fem år etter at patentet var gitt.

Saksgangen var at patentsøknadene ble stilet til Kongen. De før-
ste ti årene var det Finansdepartementet som sendte søknadene 
videre til Norges Vel, deretter tok Indredepartementet over 
denne oppgaven. Innstillingen fra Norges Vel ble nesten alltid 
fulgt. Her måtte man ansette to assistenter for å ta seg av en 
økende arbeidsmengde.
Fra 1872 fikk organisasjonen offentlig støtte til arbeidet. På 
1840- og 1850-tallet ble det innlevert få patentsøknader, men de 
økte i antall på 1870-tallet. Søknadene ble også stadig mer kom-
plekse og krevende å behandle. Samtidig ble det kritisert at det 

       Et patent beskytter en konkret 
løsning på et teknisk problem. Det forteller 
hvem som lager en vare eller tjeneste.

       Våre vikinger sved sine bumerker på 
skip og annet gods. Slike brennmerker – på 
gammalnorsk «brandr» – er opphavet til det 
moderne uttrykket «branding».

Forfatteren av boka «100 år med gode 
ideer», Hans Christian Erlandsen.
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var en delvis privat institusjon, Norges Vel, som utførte arbeidet. 
Dette satte fart i prosessen med en egen norsk patentlov.

I løpet av tiden Norges Vel hadde oppgaven, ble 3446 saker 
behandlet, både norske og utenlandske. Av disse ble 1263 avvist. 
Patenttidens lengste varighet var 10 år. Patentsøkeren kunne få 
patent på oppfinnelser innenfor hele spennet fra kunst og hånd-
verk til fabrikkdrift.

Fra pessimisme til patent og forstand
Det var den franske revolusjonen og opplysningstidens fremvekst 
som førte til økt aksept for at forfattere og oppfinnere hadde en 
like naturlig eiendomsrett til det de hadde skapt som til konkret 
eiendom. I forbindelse med den franske patentloven av 1791 ble 
det sagt at oppfinnerens rett til sin oppfinnelse «er den mest uan-
gripelige, den mest legitime, den mest personlige av eiendoms-
rettighetene». Likevel var mange i andre halvdel av 1800-tallet 
imot å gi patenter. Det var en oppfatning i økonomiske kretser i 
Europa at patentlovgivningen skapte et uheldig monopol som 
stred mot de liberalistiske ideene som den gang dominerte. 
Vitenskapsmenn fra England, Tyskland og Frankrike var blant de 
som fordømte patentene og mente at all beskyttelse av industri-
elle oppfinnelser var prinsippstridig og unødvendig. Det var 
mest utviklingen i USA som snudde oppfatningen. Der hadde 
man hatt en patentlovgivning, først vedtatt i 1793, som bygget 
opp om en kraftig ekspansjon av landets industri. Dette vakte 
interesse i Europa, og en internasjonal komité konkluderte at 
patentbeskyttelsen fremmet den industrielle utviklingen. 

Norges viktigste patentsøknad
Patentstyret og NRK Nitimen spurte i sommer hva som er 
Norges viktigste oppfinnelse. Det ble arrangert en konkurranse, 
og kunstgjødselen gikk av med en soleklar seier. Norges viktigste 
patent kom til under et middagsselskap 13. februar 1903 hos 
stortingsrepresentant, forretningsmann og senere statsminister 
Gunnar Knudsen. Ifølge Sam Eyde satt han ved samme bord 
som professor Kristian Birkeland. Mellom seg hadde de 

Knudsens datter Lulli. Birkeland skal ha lent seg frem og spurt 
hva det var ingeniører drev med om dagen? Eyde, som hadde 
samlet på rettigheter til fossefall, svarte at han trengte «det største 
lyn som kan skaffes ned på jorden». Det han visste, var at om 
man klarte å konsentrere nok elektrisk energi i en lysbue, ble det 
en reaksjon mellom oksygen og nitrogen i luften som ga nitro-
genoksid. Av denne kunne man fremstille salpetersyre og nitra-
ter, de sentrale ingrediensene i kunstgjødsel.
Birkeland svarte Eyde at det lynet kunne han skaffe! 

De to middagsgjestene inngikk et kompaniskap og ble 17. 
februar enige om å søke patent på fremstilling av nitrater ved 
hjelp av en lysbue. Det ble 30. mai 1904 godkjent som norsk 
patent nr. 12961, «Fremgangsmaade til at fremstille elektriske 
Lysbuer af størst mulig Overflader, særlig til Brug ved Kemisk 
Binding eller Spaltning af Gasblandinger eller Gasarter». 
Oppfinner ble oppgitt å være professor Kristian Birkeland. Uten 
dette patentet, inspirert av et middagsselskap, hadde Norge i dag 
sett annerledes ut.

Sprayboksen
Diplomingeniør Erik Rotheim arbeidet på laboratoriet til Alf 
Bjerckes fabrikker utenfor Oslo da han oppfant sprayboksen. 
Den ble i 1927 registrert som norsk patent nr. 50567: 
«Fremgangsmåte og apparat til forstøvning av væsker eller halv-

Smørefri ski
Oppfinner: Tom Grimseth 

Oppfinnelsen som hindrer en langrennsski i 
å skli bakover ved fraspark. Oppfinnelsen 
består av et hjul med tagger som er montert 
på et enveislager i kjernen av skien, 
inngrepet til hjulet på snøen kan varieres 
under bruk. Det er videre beskrevet at 
taggene på hjulet er konstruert slik at de er 
ettergivende for sideveise krefter.
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flytende masser». Tidligere hadde han fått registrert patent nr. 
46613, «Fremgangsmaate til utsprøitning eller fordeling av væs-
ker eller halvflytende masser». Sammen med Alf Bjercke reiste 
Rotheim til USA for å selge oppfinnelsen til DuPont. Her fikk 
de avslag, spesielt fordi drivgassen var hydrogen, som er svært 
eksplosjonsfarlig. De to reiste tilbake til Norge og oppdaget at 
klorfluorkarboner, freon, løste det problemet. DuPont kjøpte 
patentet for 100 000 kroner i datidens pengeverdi. Siden er det 
produsert milliarder av spraybokser.

Problematisk åpenhet om nervegass
En vårdag i 1979 kom en ung mann inn på biblioteket i 
Patentstyret og ba om å få se patentet på en nervegass. Han ble 
vist til rette, og en ingeniør kom ned for å hjelpe til. Noe senere 
kom et oppslag i Vi Menn som fortalte at det bare var å gå til 
Patentstyret, så fikk man dødelige oppskrifter. Dette skapte så 
mye oppstyr at statsråd Olav Haukvik i Stortinget fortalte at i 
fremtiden måtte personer bak slike henvendelser «legitimere et 
behov». I Patentstyret løste man denne utfordringen ved å legge 

en kvittering i arkivet der patentet skulle ligge. På kvitteringen 
sto det at de som spurte etter patentet, måtte redegjøre for hva 
de skulle med det. Men formelt sett er alle patenter offentlige, så 
dette politisk motiverte tiltaket var ulovlig. Alle patenter, også de 
for nervegass, er åpne for alle.

Vi utfordres av et økende patentbehov 
Immaterialrettssystemene er under press. Globaliseringen og tek-
nologiutviklingen skjer så raskt at det krever at lovverk, nasjonal 
organisering og internasjonalt samarbeid må tilpasse seg for å 
henge med. Teknologisk utvikling, utvikling i nye markeder og i 
verdensøkonomien – alt dette skjer med en slik fart at det er 

vanskelig for nasjonale myndigheter og internasjonale organisa-
sjoner å henge med, samtidig som denne utviklingen også gir 
nøkler til nye løsninger. På globalt nivå er den største utfordrin-
gen å få behandlet den store mengden ubehandlede patentsøkna-
der, som bare øker fra år til år. Den sterke veksten i søknader fra 
de nye økonomiene, som Kina og Sør-Korea, vil forsterke denne 
utfordringen. Noen tall illustrerer utviklingen: Antallet
patentsøknader i USA, Japan og Europa vokste med mer enn 40 
prosent mellom 1992 og 2002. Samtidig kom stadig flere aktører 
på banen. I 2010 var to kinesiske selskaper blant de fire fremste 
internasjonale patentsøkerne, med et japansk selskap på første-
plass. Kina sto bak omtrent 4000 internasjonale patentsøknader 
i 2006. I 2010 var tallet tredoblet. I dag er det på verdensbasis 
over fire millioner ubehandlede patentsøknader. 

Kilde: Hans Christian Erlandsen og boka «100 år med gode ideer».
Kilde til illustrasjoner er patenstyret.no. Materialet er gratis 
tilgjengelig. 

       I dag er det på verdensbasis over fire 
millioner ubehandlede patentsøknader. 

Sykkel
Oppfinner: Øivind Edvardsen 

Sykkel med tohjulsdrift, omfattende en avfjæret 
framgaffel og bakgaffel kombinert med mange 
gir som gjør at sykkelen har meget gode 
terrengegenskaper, hvilket er spesielt merkbart på 
glatt og løst underlag. Framhjulsdriftsystemet 
består hovedsakelig av en bevegelig arm og en 
framgaffel, der nevnte framgaffel via to koniske 
hjullagre gjennom en bolt er festet til nevnte arm 
som igjen er lagret til nevnte sykkelramme.

Troll A-plattformen

Norsk ingeniørkunst på sitt beste. Med en 
høyde på hele 472 meter over og under havet, 
er den ikke bare den største betongplattformen 
som er levert. Troll A er også den høyeste 
menneskeskapte konstruksjon som noen gang 
er flyttet på. Og med sin patenterte teknikk 
har den stått for en femtedel av 
gassproduksjonen på norsk sokkel.

Foto: Scanpix
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SPØRSMÅL Og SVAR

Har du spørsmål til juristene eller til forhandlingsavdelingen, kan du sende spørsmålene til 

trygve.bergsland@parat.com. Vi hjelper deg som medlem med alle typer problemstillinger knyttet til arbeidsforhold 

og tolkning av avtaleverket. Du kan også ta kontakt med oss når det er behov for skriftlig og muntlig rådgivning i 

forbindelse med omorganisering, nedbemanningsprosesser, ferie, arbeidstidsordninger, 

trygdespørsmål og lignende.

Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat

Lars Petter Larsen
forhandlingsavdelingen

Forhandler

Katrine Andresen Roald
Advokatfullmektig

Guro Løkken 
Advokat

Vetle W. Rasmussen, 
Advokat

Lønn eller ferie
Jeg har tre uker ferie til gode og spørsmålet 
er om jeg må ta ut dette nå i desember? 
Kan arbeidsgiver tvinge meg til å ta ut alle 
ukene, eller kan jeg for eksempel få noe 
utbetalt som lønn i stedet?

Amalie

Svar:
Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakere 
tar ut ferie. Ferie skal avvikles og det er ikke 
anledning til å bytte dette mot lønn. 
Grunnen til dette er at samfunnet ser det 
som viktig at alle får en pause fra 
arbeidslivet. Således kan faktisk arbeidsgiver 
tvinge deg til å ta ut ferien nå. Det er ifølge 
ferieloven adgang til å avtale overføring av 

12 virkedager ferie til neste ferieår. Én uke 
tilsvarer seks virkedager, ergo er det snakk 
om å kunne overføre to uker. Dette 
forutsetter at dere er enige.

Dersom du har tariffavtale og derfor har 
den femte ferieuka, kan det gjøres avtale om 
overføring for ytterligere fem dager. Men det 
gjelder det samme her som over, du må bli 
enig med arbeidsgiver om dette. Du skriver 
ikke noe om hva som er grunnen til at du 
ikke har avviklet ferien tidligere. Dersom 
dette skyldes sykdom, har du krav på å få 
overført to uker. Slikt krav må fremsettes 
innen ferieårets utløp.

Guro Løkken

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

Petter

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

Skal du ha krav på sykepenger mens du er i 

Victoria Krefting
Jurist og forhandler

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

Katrine Andresen Roald

Bonus
Vi pleier å få en bonus på 15 000 kroner 
til jul av arbeidsgiver. Vi har fått nye eiere, 
og i år tilsier ryktene at vi får en liten gave 
isteden. Kan arbeidsgiver gjøre dette? Det 
er mange som er avhengig av disse 
pengene for å kunne kjøpe julegaver.

Lotte

Hvorvidt dere har krav på bonusen, vil 
avhenge av om det er å anse som en gave 
eller lønn. Dersom bonusen er en del av 
lønnen deres, vil dere ha krav på bonusen. 
Dersom bonusen ikke er omtalt i 
arbeidsavtalen, beror det på om dere har 
fått en berettiget forventning om å motta 
denne bonusen. Er det for eksempel omtalt i 
personalhåndbøker eller andre interne 
notater, kan det tilsi at det er å anse som 
lønn. 

Det vil særlig fremstå som lønn dersom 
bonusen er avhengig av prestasjonen deres. 
Et viktig moment i vurderingen er også hvor 
lenge dere har mottatt bonusen. For at det 
skal anses som en gave, slik at arbeidsgiver 
selv avgjør hvorvidt han skal fortsette denne 
ordningen, kan ikke bonusen inngå i noen 
form for etablert ordning.

Andreas Moen

Stengt i romjulen
Jeg lurer på om arbeidsgiver kan kreve at 
jeg må bruke noen av mine feriedager, 
eller trekke meg i lønn, når bedriften jeg 
jobber i holdes stengt i romjulen? Vi har 
ikke den femte ferieuken hos oss.

Tobias

Svar:
Arbeidsgiver har, med noen begrensninger, 

styringsrett for fastsettelse av ferie, dette er 
regulert i ferieloven. Arbeidsgivere har også 
plikt til å sørge for at de ansatte får tatt ut 
full lovbestemt ferie hvert ferieår. Ferieåret 
følger kalenderåret, slik at årets ferieår altså 
utløper den 31. desember 2011. Det er ikke 
lenger anledning til å «ta ut ferien» i form 
av ekstra feriepenger eller lønn i januar, slik 
som tidligere. Det betyr at arbeidsgiver som 
utgangspunkt kan pålegge deg å ta restferie i 
romjulen, forutsatt at du har opptjent 
feriepenger til dette, og forutsatt at du ikke 
har krevd at restferien på sju dager skal gis 
samlet i ferieåret. Du kan ikke pålegges mer 
ferie enn du har opptjent feriepenger til. Alle 
arbeidstakere blir trukket i lønn når de 
avvikler ferie og feriepengene skal altså 
dekke lønnsbortfallet.

Loven fastsetter at arbeidsgiver skal drøfte 
tiden for ferie med den enkelte arbeidstaker, 
men unnlatt drøfting fører ikke til at 
fastsettelse av ferie blir ugyldig. Unnlatt 
drøfting kan imidlertid påføre arbeidsgiver 
erstatningsansvar dersom arbeidstaker må 
endre allerede bestilt feriereise. Arbeidstaker 
kan kreve å bli varslet to måneder, eller 
snarest mulig, på forhånd. Arbeidsgiver 
trenger ikke gi slik beskjed på eget initiativ.

Lars Petter Larsen

Lønn i julen
Etter den ordinære arbeidsfordelingen har 
jeg jobbhelg julaften og første juledag. På 
julaften stenger vi klokka ett, og vi har 
stengt på første juledag. Jeg har 
timebetalt, og er usikker på om jeg kan 
kreve lønn for hele julaften og første 
juledag.

Morten

Svar:
Det normale er at arbeidsgiver betaler lønn 
når du jobber, men ikke når du har fri. 
Dette gjelder uavhengig av om det er en 
helligdag eller ikke. Det er likevel gjort 
unntak for 1. og 17. mai. Disse dagene skal 
arbeidstakere, som ellers ville jobbet, motta 
lønn. Flere tariffavtaler har også egne 
bestemmelser som gir de ansatte krav på 

lønn ved øvrige helligdager de ellers skulle 
jobbet. Hvorvidt du har krav på lønn for 
hele julaften og første juledag, avhenger 
derfor av om du har en tariffavtale, og 
hvorvidt denne gir deg rett til slik betaling. 
Dersom du er usikker på om det er etablert 
en tariffavtale der du jobber, kan du spørre 
tillitsvalgte, eller kontakte medlemsregisteret 
i Parat.

Vetle W. Rasmussen

Flyttedager
Jeg skal flytte og har søkt om to 
flyttedager med lønn fra min arbeidsgiver 
(staten). Jeg fikk beskjed om at jeg bare 
har krav på én dag fri med lønn. Andre 
jeg kjenner som jobber i staten har fått tre 
dager fri med lønn, jeg har også hørt om 
folk i det private som har fått to dager.

Hannah

Svar:
Det følger av hovedtariffavtalen i staten at 
arbeidstaker kan gis velferdspermisjon (kort 
permisjon med lønn) i inntil 12 
arbeidsdager i løpet av et år dersom det 
foreligger «viktige velferds- og 
omsorgsgrunner». Det er ikke definert 
nærmere i hovedtariffavtalen hvilke tilfeller 
som gir grunnlag for å innvilge 
velferdspermisjon. Dette er det opp til den 
enkelte virksomhet å avgjøre. De fleste 
virksomheter i staten gir velferdspermisjon i 
forbindelse med flytting, men det kan 
variere hvor mange dager som innvilges. 
Dersom dere har en intern personalhåndbok 
i din virksomhet, kan det stå mer i den om 
når velferdspermisjon innvilges.

Mange tariffavtaler i det private regulerer 
minimumsrettigheter i forbindelse med 
velferdspermisjoner, men åpner for at det 
kan inngås bedre avtaler lokalt. Flere 
tariffavtaler i det offentlige har tilsvarende 
formulering som hovedtariffavtalen i staten.

Victoria Krefting Rynning
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Løsning:

Navn: 

Adresse:

Vi trekker ut tre vinnere hver gang. 
Send løsningen til redaksjonen enten som 
e-post til trygve.bergsland@parat.com 
eller ordinær post til: 
Parat, Postboks 9029, Grønland, 0133 Oslo
Husk å merke e-posten/konvolutten 
«Kryssord 4/2011»

Frist for å sende inn løsning på kryssordet er: 28.1.2012

Premie: Trillekoffert med målene: 34 x 53 x 24. Vekten er 3,7 kilo 
og kan romme opp til 78 liter. Kofferten er låsbar og har stropper 
innvendig slik at innholdet skal ligge pent under reise.

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.4 – 2011 var: «JEG ER OPPTATT AV GODE RÅVARER» De tre heldige vinnerne er: 
ELI EDVARDSEN, Oslo, EIVOR STAVLAND, Bømlo og LIV RØSTBERG, Molde.
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Parats vervekampanje er i gang
Vervekampanjen 2011 har startet og varer frem til 31. desember. Rådgiver i Parat, 
Margrete Heim, forteller at hun allerede har fått mange henvendelser fra tillitsvalgte 
som ønsker tilsendt brosjyrer, plakater og annet materiell.
– Målet er å synliggjøre Parat og vise oss frem for enda flere potensielle medlemmer. 
Oppfordringen til alle landets tillitsvalgte er å henge opp plakater på arbeidsplassen, 
servere julegløgg, julelunsj eller utdeling av Parats morgenkaffe. Stands, vaffelsteking og 
lignende vil også få positiv respons, sier Margrete Heim.

Alle nye medlemmer i denne perioden får en innmeldingsgave. I tillegg får alle som 
verver nye medlemmer bli med i trekningen av flotte premier.
– Førstepremien er en TV med hjemmekinoanlegg til en verdi av 15 000 kroner. I 
tillegg har vi DAB-radioer og trillekofferter i premie, reklamerer Margrete Heim, som 
forteller at trekning av vinnere vil foretas rett over nyttår.

Nye medlemskort
Parat-medlemmer vil i løpet av desember og januar motta 
nye medlemskort t i posten. Det er DNB som på vegne av 
YS og Parat sender ut medlemskortene.

Kortet som sendes er et rent medlemskort hvor du vil finne 
ditt medlemsnummer. Dette nummeret er en personlig 
«inngangsbillett» til samtlige medlemsfordeler i Parat og YS. 
Det nye medlemskortet kan oppgraderes til en brukskonto 
med tilgang på høy innskuddsrente og lav kredittrente. Du får 
også tilgang på rabattavtaler hos ulike leverandører. Det er du 
som medlem som selv 
velger det medlems-
kortet som passer best 
for deg.Informasjonen 
om kortet finner du 
på: ysmedlemskort.no

Hovedstyret i Parat har bestemt at de som tar ut pensjon, og som fortsatt er yrkesaktive, ikke 
skal betale egen kontingent til Parat-pensjonist. De vil likevel kunne være medlemav, og få 
tilbud om, aktiviteter fra Parat- pensjonist. 

Så lenge du er yrkesaktiv betales kontingent som for yrkesaktive. De som vil må selv gi 
beskjed om at de ønsker å få tilbud fra Parat-pensjonist. Melding sendes til medlem@parat.
com, eller telefon 21 01 36 00 (medlemsregisteret). Hovedstyret har samtidig vedtatt at 
kontingenten for medlemmer av Parat-pensjonist for 2012 skal være 250 kroner.

Yrkesaktive pensjonister

Ønsker forslag på prismottaker
Industri Energi opprettet i 2010 Arthur Svenssons internasjonale 
pris for faglige rettigheter. Prisen tildeles en person eller organisasjon 
som i særlig grad har fremmet faglige rettigheter eller styrket 
fagorganisering. Prisen er på 500 000 kroner og deles ut årlig, basert 
på innsendte forslag fra fagforeninger og tillitsvalgte fra hele verden.

Tidligere YS-leder, Randi Bjørgen, sitter i juryen sammen med blant 
andre de to tidligere LO-lederne Yngve Hågensen og Gerd-Liv Valla. 
Fristen for å foreslå kandidater er 31. januar 2012.
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Parats regionalpolitiske utvalg (RPU)

RPU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett 
E-post: svanhild.meirud@domstol.no 
Åshild Sjøheim, Svolvær Politistasjon 
E-post: aashild.sjoheim@politiet.no 
Magnus Andersen, Studentsamskipnaden 
Tromsø 
E-post: magnus.andersen@trollnet.no 
Toril Merete Pettersen 
E-post: torilmpettersen@hotmail.com. 
Karin Henriksen, Finnmark fylkeskommune
E-post: karin.henriksen@ffk.no

RPU region midt:
Turid Knudsen, Fylkesrådmannen i 
Sør-Trøndelag 
E-post: turid.knudsen@stfk.no 
Margrethe Vegsund, Sunnmørsposten
E-post: Margrete.vegsund@smp.no 
Per Ragnar Bjørkedal, NAV Helsetjeneste-
forvaltning Hovedkontor
E-post: per.ragnar.bjorkedal@helfo.no 
Jannike Hanssen, Statens vegvesen 
E-post: jannike.hanssen@vegvesen.no 
Ida Birgitte Ranes, NTNU – Studieavdelingen
E-post: ida.ranes@ntnu.no 

RPU region øst:
Anne Lunderbye Wang, NAV Drift og utvikling 
E-post: anne.lunderbye.wang@nav.no 
Gunnar Lingjerde, Oslo Skinnauksjoner 
E-post: gunnar.lingjerde@parat.com

Tove Heggum Elshøy, Aftenposten 
E-post: tove.heggum.elshoy@aftenposten.no 
Ole Martin Nodenes, Universitetet i Oslo 
E-post: o.m.nodenes@usit.uio.no 
Kari Buer, Høgskolen i Østfold 
E-post: kari.buer@hiof.no 

RPU region vest:
Rune Skaar, Bergen Kommune,
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no 
Gro Nondal Buvik, NAV Sogndal arbeid, 
E-post: gro.nondal.buvik@nav.no 
Berit Opedal Windheim, Hardanger Tingrett,
E-post: Berit.opedal.windheim@domstol.no
Mai-Brit Rød, Norges Handelshøyskole
may-britt.rod@nhh.no
Kari Mette Skjelbred, Rogaland 
Fylkeskommune
E-post: kari.mette.skjelbred@throg.no

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

Brønnøysundregistrene med temadager 
I november var Parat Brønnøysundregistrenes medlemmer samlet til 
temadager ved Hildurs Urterarium som ligger nord for Brønnøysund mot 
ferjeleiet Horn. Her er det ferjeforbindelse ut til øya Ylvingen der Himmelblå 
ble spilt inn. 

Tema på samlingen var psykososialt arbeidsmiljø, IA-avtalen og samarbeid og 
medbestemmelse på arbeidsplassen. Rådgivere i Parat, Unni Singsaas og Erik 
Leirvåg holdt foredrag.
– En flott og engasjer medlemsgjeng gir overskudd og energi til å engasjere 
seg ekstra, sier Berit Vikrem, som er leder for Parat Brønnøysundregistrene.
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Få mer ut av  
sparepengene dine! 
Oppretter du høyrentekonto hos  
oss nå, får du sparerente på 3,65%*).

Ring oss gjerne på 03100  
hvis du lurer på noe eller 
se gjensidige.no/ys.

*) Rentebetingelser pr. 15.11.2011. Renten gis  
på hele beløpet ved innskudd over 100 000 kroner  
og kontoen har fire gebyrfrie uttak per år.

Norges beste  
høyreNtekoNto 

 

gjensidigebank.no


