
Parat5
2013

MEDLEMSBLAD FOR PARAT, EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Robert Eriksson
Tilpasning til virkeligheten

Utdanning
Kurs for tillitsvalgte 
i 2014

Flaggsak
Mobbing gir frafall 
i skolen

s.16s.22

s.8

Tariff
Lønnsoppgjøret
2014

s.10



2 - 2013 Parat 

utgis av: Parat  
- en arbeidstakerorganisasjon i YS

Parat, Boks 9029 Grønland,
0133 OSLO
www.parat.com
besøksadresse: Brugata 19
telefon: 21 01 36 00
teleaks: 21 01 38 00
e-post: post@parat.com

ansvarlig redaktør:  
Trygve Bergsland
mobil: 905 85 639
e-post: trygve.bergsland@parat.com

leder: Hans-Erik Skjæggerud 
mobil: 959 38 769
e-post: hans-erik.skjeggerud@parat.com

layout: 07media, avd. Moss
telefon: 69 70 05 60
trykk: Aktietrykkeriet AS
www.aktietrykkeriet.no
telefon: 63 88 73 00
forsidebilde: NTB/Scanpix
redaksjonen avsluttet: 2.12.2013
materiellfrist neste nr: 8.2.2014

LEDER

   M
ILJØMERKET 

241                                    393

Trykksak

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

Parat har i 2013 valgt kompetanse som 
flaggsak og fulgt dette opp blant annet 
gjennom kurstilbud med og uten 
studiepoeng. Det er også gjennomført 
kurs som gir fagbrev der bedriften og den 
enkelte arbeidstaker får konkret uttelling. 
Bedriften får økt kompetanse som bør 
materialisere seg i økt salg og høyere 
kundelojalitet. Arbeidstakeren får økt 
lønn og ikke minst kompetanse som ofte 
gir større selvtillit, motivasjon og tro på 
egne evner.

Frafallet i skolen er høyt, og det er nær-
mere 50 prosent blant de som tar yrkesfag 
som ikke fullfører ordinært skoleløp. YS 
gjennomfører ved hjelp av TNS Gallup et 
årlig arbeidslivsbarometer som skal gi en 
status på norsk arbeidsliv. Tall fra årets 
undersøkelse viser at blant arbeidstakere 
med kun grunnskoleutdanning, er det 
bare en av tre som enten er motivert eller 
svært motivert for etter- og videreutdan-
ning. Til sammenligning svarer nesten to 
av tre av de med høyest utdanning i 
undersøkelsen det samme. Nå er ikke 
arbeidsgiverne spurt, men ut ifra hva 
arbeidstakerne selv svarer, er det slik at 
arbeidsgivere med lavt utdannede ansatte 
har liten motivasjon for å legge til rette 
for etterutdanning.

Kompetanse er viktig i de fleste sammen-
henger, og det er ikke slik at kompetanse 
kun er det vi tilegner oss gjennom formell 
utdannelse på høgskoler og universiteter. 
Følelsen av å mestre, være viktig og ha 
meningsfulle oppgaver er avgjørende for 
vår egen helse og et godt arbeidsmiljø. 
Bjørnar Brændeland er lege og var i 
mange år leder for psykososialt arbeids-
miljø i Norge. Han viser til en rekke store 
forskningsprosjekter i USA, Europa og 
her i landet som underbygger kriteriene 
for et godt arbeidsmiljø.

Brændeland viser Abraham Maslows fem 
sentrale behovskategorier som starter med 
eksistens, deretter kommer trygghet, 
samhørighet, anerkjennelse og ender med 
produktivitet og kreativitet. En studie 
utført av The Tavistock of Human 
Relations, som i sin tid ble etablert ved 
hjelp av Rockefeller Foundation, viser noe 
av det samme. Ansatte som utfører variert 
og meningsfylt arbeid, får tilbake-
meldinger, opplæring, støtte og respekt fra 
medarbeidere og overordnede, er klart 
mer produktive. Det finske instituttet 
Finnish Institute of Occupational Health 
beskriver de tre mest avgjørende faktorene 
for svekket arbeidsevne slik: For lite 
anerkjennelse og respekt, redusert fysisk 

aktivitet og manglende trivsel i 
arbeidsmiljøet.

Dårlig arbeidsmiljø går utover helsen. 
Forskerne Robert Karasek og Tores 
Theorell har gjennom Karolinska 
Instituttet i Stockholm påvist at 
hjertesykdommer og sykefravær i stor 
grad har å gjøre med manglende kontroll 
over egen arbeidsdag og mistrivsel. Stress 
eller høy arbeidsbelastning kan til en viss 
grad være positivt der arbeidstakerne 
trives og mestrer arbeidet godt. 
Kunnskapen vi har opparbeidet oss om 
utdanning, kompetanse og helse kan vi ta 
med oss inn i 2014 der Parat har valgt 
pensjon som flaggsak.

Arbeid som sosial tilhørighet

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør
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Før valget ønsket han å 
reformere arbeidslivet og 
føre en ny politikk. Etter 
valget vil han fortsatt føre ny 
politikk, men ikke dramatisk 
annerledes enn tidligere.
Side 8

Robert Eriksson

INNHOLD

Mobbing gir 
frafall i skolen
Forskere roper et varsku når 
det gjelder mobbing i barne- 
og ungdoms skolen og mye 
tyder på at mobbing er en 
viktig årsak til at unge 
dropper ut av videregående 
skole. Side 22

Apotekteknikere 
og apotekfag
Farmasiforbundet organiserer 90 prosent 
av alle apotekteknikere i Norge og har 
meldt seg inn i Parat. Les om deres 
hverdag og utfordringer. Side 30

Kurs 2014
Parat tilbyr en rekke kurs, alt fra 
grunnkurs, fordypningskurs og 
eksamensrettede kurs. Innholdet i kursene 
kan du lese om i bladet og datoer for kurs 
finner du i kurskalenderen. Side 16
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Problematisk arbeidsmiljø
Seks av ti virksomheter jobber ifølge Arbeidstilsynet ikke systematisk 
med å forebygge uheldige psykososiale og organisatoriske 
arbeidsmiljøforhold.

Det er gjennomført 1360 tilsyn over hele landet fra 2010 til 2012 og 
det er gitt reaksjoner i 833 av disse, noe som utgjør 61 prosent av 
tilsynene. De fleste virksomheter som fikk reaksjoner fikk gjerne flere.
– Dersom slike forhold i arbeidsmiljøet ikke tas tak i, vil det ofte føre 
til mistrivsel og etter hvert helseplager som utbrenthet, depresjon og 
stressreaksjoner. Dette fører til store kostnader for samfunnet, 
virksomhetene og de arbeidstakerne som blir rammet, sier Ingrid 
Finboe Svendsen som er direktør i Arbeidstilsynet.

SMÅSTOFF

Inneluft og sopp
Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 
mener sopp kan være en viktig 
årsaksfaktor i de mange rapporterte 
helseproblem som er knyttet til fukt i 
bygninger og inneklimaplager, 
luftveisbesvær og astma.

Helseplager som blant annet 
influensalignende anfall med tørrhoste, 
hodepine og feber, frysninger, 
leddsmerter og tung pust, allergisk 
alveolitt (lungebetennelseslignende 
tilstand) og kronisk bronkitt kan være 
forårsaket av fuktig innemiljø.

Aldersdiskriminering 
Likestillings- og diskrimineringsombud 
Sunniva Ørstavik sier aldersdiskriminering i 
arbeidslivet er mye vanligere enn det vi tror 
og det er ikke uvanlig at ønsket alder står 
listet allerede i stillingsannonsen.

Siden 2007 har Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO) mottatt 
nærmere 700 henvendelser som handler om aldersdiskriminering. De fleste sakene 
som knyttes til aldersdiskriminering handler om diskriminering i forbindelse med 
rekruttering. Flere seniormedarbeidere opplever også at de ikke får bli med på viktig 
opplæring og videreutvikling på arbeidsplassen på grunn av alder.
– Vi ser også at eldre arbeidstakere oftere forventes å ta imot sluttpakke ved 
nedbemanning i en bedrift, sier Ørstavik.

Kontroll på skydata
Mange er kjent med tjenester som 
Dropbox, Skydrive og Google Drive. 
Nå er de norske selskapene The Online 
Backup Company (OBC) og Norman 
Securebox testet av PC World i forhold 
til bedrifters behov for datakontroll og 
lokal sikkerhet og mener de generelt 
leverer et produkt som er enkelt i bruk, 
har god funksjonalitet og mulighet for 
lokal kryptering.

For mange bedrifter vil disse tjenestene 
fungere som erstatning for filtjenere og 
gjøre det enkelt for ansatte å dele data 
seg i mellom og med eksterne 
samarbeidspartnere, samtidig som 
bedriften kan ha en mer sentralisert 
kontroll over brukere og data.
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Økonomi optimister og pessimister
Menn har mer tro på egen økonomi enn kvinner, viser ny undersøkelse 
utført av Sentio Research for Danske Bank. 

Privatøkonom i Danske Bank Monica Haftorn Iversen sier troen på 
tykkere lommebok er særlig sterk hos nordmenn med høy inntekt. 
Blant dem som har passert millionen i lønn, tror 48 prosent at de skal 
få det bedre økonomisk. Bare to prosent tror de får det verre. Unge 
under 30 år er de største optimistene og halvparten tror på bedre tider 
for egen del.
– Bare hver fjerde 50-åring har samme oppfatning. Blant 60-åringene 
er bare 18 prosent pengeoptimister. Med økende alder er det nok 
mange som retter blikket mot privatøkonomien som pensjonister, og 
ser i øynene at disponibel inntekt vil synke merkbart, sier Haftorn.

SMÅSTOFF

Norge, Storbritannia og USA 
vil redde regnskogen
Under klimaforhandlingene i Warszawa nylig lanserte Norge, Storbritannia 
og USA et samarbeid om regnskogbevaring. Til sammen vil landene bidra 
med 280 millioner dollar i et klimafond i Verdensbanken som fokuserer på 
næringslivssamarbeid. Pengene skal håndteres gjennom Verdensbankens 
BioCarbon Fund.

Norge har også lansert en felles intensjonserklæring med Colombia, Tyskland 
og Storbritannia som skal støtte Colombias forberedende arbeid om null 
netto avskoging i Amazonas.

Tekster i digitale 
kanaler
Nina Furu har skrevet en bok som skal 
forsøke å hjelpe oss med å skrive bedre på 
nett. Hun mener vi må kunne tilpasse oss 
de ulike digitale kanalene og spør om alle 
forstår hva du forsøker å formidle og om 
andre blir inspirert til å like og dele din 
oppdatering på Facebook.

Boka er ment å gi innspill og veiledning 
i kunsten å skrive godt og riktig for nett 

og du skal lære å tilpasse form og innhold til nettopp den sjanger du liker 
å uttrykke deg i, alt fra nyhetstekster, blogginnlegg og oppdateringer på 
Facebook og Twitter. Boka er utgitt på Cappelen Damm.

Miljøfyrtårn og 
kompetanse 
Etter en undersøkelse blant Miljøfyrtårn-
bedriftene er det avdekket et behov for mer 
kunnskap i arbeidet med systematisk HMS 
og miljøarbeid. 

Undersøkelsen så på åtte hovedområder og spurte 
medlemsbedriftene om deres kompetanse og 
behov for kurs innen lover og forskrifter, risiko-
analyse, avvikshåndtering, 
bransjekrav, vernerunder, 
handlingsplan, HMS-mål, 
avfall og kjemikalier.
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Birgit Abelsen, Arne Isaksen og Stig-Erik Jakobsen 
Innovasjon  
- organisasjon, region, politikk
Forfatterne diskuterer sentrale begreper, 
modeller og teorier for innovasjon fra den 
internasjonale faglitteraturen, og setter 
dem i sammenheng med særegenheter 
ved norsk økonomi.
Boken gir innsikt i hvordan innovasjons-
aktivitet foregår i bedrifter og regioner, og 
hvorfor noen bedrifter og regioner fremstår 
som særlig innovative, mens andre bedrifter 
og regioner i liten grad evner å utvikle nye  
varer og tjenester. 
Forlag: Cappelen Damm

Lars Glasø og Geir Thompson
Transformasjonsledelse
Transformasjonsledelse er mye omtalt og  
boken viser at denne formen for ledelse fører 
til positive reaksjoner og gir gunstige effekter 
på enkeltmedarbeidere, team og organisasjoner. 
De fire grunnelementene i transformasjons-
ledelse er idealisert innflytelse, inspirerende 
motivasjon, individuell støtte og intellektuell 
stimulans. Det blir også presentert et trenings-
opplegg i transformasjonsledelse i tillegg blir 
forskningsresultater på feltet gjennomgått.
Forlag: Gyldendal 

Knut H. Alfsen, Dag O. Hessen, Eystein Jansen
Klimaendringer i Norge
Spørsmålene forskerne har prøvd å finne svar 
på er: Hvordan skapes klimaendringer og hvor-
dan påvirker klimaendringene selve klimasyste-
met? Hva skjer med naturen, med dyre- og 
plantelivet? Hvordan kan samfunnet tilpasse 
seg endrede klimatiske rammebetingelser? 
I denne boken har forskere innen sine 
respektive fagfelt gått gjennom og analysert 
forskningsprosjekter og forsøkt å finne svar på 
spørsmålene, og formidler resultatene på en 
forståelig, lettlest og engasjerende måte. 
Forlag: Universitetsforlaget

Norge leter etter 
olje på Island
Regjeringen har vedtatt at Norge skal benytte 
seg av retten til å delta i en ny konsesjonsrunde 
på Island.

Norge og Island inngikk i 1981 en overenskomst 
om kontinentalsokkelen mellom Island og Jan 
Mayen og en del av overenskomsten gjør at Norge, 
i den delen av samarbeidsområdet som ligger på 
islandsk sokkel, har rett til å delta i petroleums-
virksomheten med en andel på 25 prosent.

Matematikk 
i barnehagen
Skien kommune har en tiltaksplan der de skal 
jobbes aktivt med matte allerede i barnehagen og 
forsøke å heve snittkarakteren i matematikk for 
elevene som går ut av grunnskolen. I dag er snitt-
karakteren 2,67, kommunen har en målsetting 
om at snittet skal opp til 3,5.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har 
besøkt Skien og fikk være med på en samlings-
stund hvor førskolelærer Kristine Bakken viste 
hvordan de jobber med matematikk.
– Vi bruker det matematiske språket i alt vi gjør, 
vi snakker om mengde, volum, form og farge. 
Det kan være så enkelt som å telle knappene på 
bodyen når vi skifter bleier, forklarer Bakken.

SMÅSTOFF
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LEDER

Parat vokser og blir sterkere
Representantskapet i YS-forbundet Farmasiforbundet har vedtatt 
å gå inn som en yrkesorganisasjon i Parat fra nyttår. Med i over-
kant av 3000 medlemmer kommer de inn i et Parat som hele 
tiden blir større og sterkere. En stor organisasjon er bedre rustet 
enn en liten når vi møter utfordringene og endringene arbeids-
livet byr på. Farmasiforbundet har våget å tenke de store tankene 
og gjøre noe med dem. Nå skal vi sammen kjempe de slagene 
som er nødvendig og sammen gjøre at yrkesorganisasjonen 
Farmasiforbundet i Parat vokser slik at vi alle utvikler oss videre. 
Velkommen til Parat!

Den nye regjeringen er godt i gang og vi må forberede oss på 
flere kamper på arbeidslivsområdet. Blant annet har arbeids-
ministeren vært tidlig ute og klargjort regjeringens intensjoner 
om oppmykning av arbeidsmiljøloven som de mener er helt 
nødvendig for at arbeidslivet skal bli mer fleksibelt. Det handler 
om fast versus midlertidig ansettelse, og det handler om 
arbeidstidsordninger. 

Argumentasjonen for økt midlertidighet har gått langs to hoved-
linjer. Den første er at midlertidige tilsettinger var nødvendig for 
å øke fleksibilitet i arbeidslivet, og at privat sektor burde få de 
samme mulighetene for midlertidige ansettelser som i statlig 
sektor. Dette stod seg dårlig i forhold til forsikringene fra 
regjeringspartiene om at faste behov fortsatt skal dekkes med 
faste ansettelser, som er og skal være hovedregelen i norsk 
arbeidsliv. Det andre argumentet dreier i retning av at midler-
tidige stillinger er bra for de svake gruppene i samfunnet som må 
få sin mulighet i arbeidslivet. 

Retorikken er at arbeidsgiverne vil åpne dørene på vidt gap for 
fremmedspråklige, mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
ungdommer dersom de bare får lov å ansette dem midlertidig 
slik at de får testet dem ut før de ansettes fast. Toppen av 
kransekaken var arbeidsministerens debattinnlegg i Dagbladet i 
november der han drar sammenligninger med fotball hvor 
spillerne må prøvespille og vise seg frem og bevise sine kvaliteter 
før de får kontrakt. Jeg både håper og tror arbeidsministeren og 
Parat er enige om at vi ikke ønsker å ta i bruk driftsprinsippene 
fra fotballverdenen i arbeidslivet.

Parat har ingen tro på at generelt økt anledning til bruk av 
midlertidige stillinger vil åpne mulighetene for de svakeste 
gruppene på arbeidsmarkedet. Erfaringene fra statlig sektor på 
dette området er ikke gode. Parat deler ønsket og målet om at de 
svakeste gruppene skal få muligheter i arbeidslivet. Svaret er ikke 
en generell økt mulighet for midlertidig ansettelse, men 
målrettede og avgrensede tiltak som treffer de vi ønsker å hjelpe.

Regjeringen er også tydelig på at de vil utvide rammene for 
arbeidstid, og det som fremholdes som det 
viktigste hjelpemiddelet er å ta fra arbeids-
takerorganisasjoner retten til å avvise 
unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven. Parat er enig i behovet 
for større fleksibilitet, og virkeligheten er 
at fleksibiliteten allerede er stor ved at 
arbeidsgiver og arbeidstakerne kan 
avtale unntak som ivaretar 
 behovene for begge parter. De få 
gangene slike unntak avvises, er 
det gode grunner for det. 
Normalt relatert til helse, miljø 
og sikkerhet. Regjeringen kan tro 
det eller ei, men arbeidstakerne 
har som regel sammenfallende 
ønsker med arbeidsgiver om å 
finne best mulig løsninger for 
virksomheten man jobber i. Når 
det da en sjelden gang avvises 
forslag om unntak fra loven, er 
det ikke av vrang vilje, men 
fordi det er nødvendig og riktig.

Parat skal være med på endringer i 
norsk arbeidsliv. Det eneste vi 
forventer er at endringene er forsvarlige 
og nødvendige, og ikke først og fremst 
forankret i et ønske om å forskyve 
maktbalansen mellom partene i arbeidslivet.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

  Svaret er ikke en generell økt mulighet 
for midlertidig ansettelse, men målrettede og 
avgrensede tiltak som treffer de vi ønsker 
å hjelpe.
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Eriksson tilpasser seg 
virkeligheten
Robert Eriksson (FrP) er ny arbeids- og sosialminister. Før valget ønsket han å reformere 

arbeidslivet og føre en ny politikk. Etter valget vil han fortsatt føre ny politikk, men ikke 

dramatisk annerledes, og han lover at det skal være innenfor trygge rammer.

Av: Trygve Bergsland

Eriksson er 39 år og har sittet på Stortinget 
som representant for Nord-Trøndelag fra 
2005. Han var leder av Stortingets arbeids- 
og sosialkomité fra 2009 til 2013.

Parat, sammen med en rekke arbeidstaker-
organisasjoner, har uttrykt skepsis til den 
nye regjeringens varslede endringer i 
arbeidsmiljøloven, og Eriksson innledet 
jobben som arbeidsminister ved å si at 
hele poenget med å skifte regjering, er at 
det skal føres en annen politikk. Etter 
noen uker i ny jobb kan det virke som 
om retorikken er dempet.

Tilpasser seg virkeligheten
På et seminar for inkluderende arbeidsliv 
arrangert av departementet i november, 
sier han at den største forskjellen fra 
tidligere er at det han nå sier som arbeids-
minister får konsekvenser.
– Alt er ikke klart, men jeg kan si 
såpass at vi ikke legger opp til 
noen revolusjon i arbeidslivet. 
Det er snakk om en tilpasning 
til dagens virkelighet, der fleksi-
bilitet og tilret-
telegging er 
nøkkelord. 
Vi skal 
respektere 
tariffavtaler 
og 40-timer-
suken, men 

vi må få flere ut i arbeid og heltidsjobber 
skal være hoved regelen, sier Eriksson.

Eriksson forsikret at det ikke blir de store 
omveltningene, men endringer innenfor 
rammen av arbeidsmiljøloven. Han vil ned-
sette et arbeidstidsutvalg som har som mål å 
utløse mer arbeidskapasitet i befolkningen.
– Regjeringen skal ta vare på et godt 
trepartssamarbeid og vi ønsker å få flere 
i arbeid. Jeg inviterer til et konstruktivt 
samarbeid og håper at vi kan ha respekt 
for hverandres ståsted. Det vil gjøre det 
enklere å håndtere vanskelige spørsmål og 
krevende utfordringer som garantert 
kommer, sier han.

A4-løsninger fungerer ikke
Han sier regjeringen ønsker mer fleksibili-
tet i arbeidslivet og en arbeidsmiljølov 

som tilpasses den hverdagen og familie-
strukturen folk lever i.
– Det blir ingen arbeidspolitisk 
revolusjon når FrP nå har inntatt 
kontorene i Arbeidsdepartementet, 
men vi vil tilpasse arbeidsmil-

jøloven til 
et 

moderne samfunn der gamle A4-løsninger 
ikke lenger duger. Vi skal styre på grunn-
lag av regjerings erklæringen og det norske 
arbeidslivet må bygges rundt de to kjerne-
verdiene trygghet og frihet, sier Eriksson.

Han vil myke opp arbeidsmiljøloven, 
blant annet når det gjelder gjennomsnitts-
beregning av arbeidstid, alternative 
turnusordninger og uttak av overtid.
– Arbeidstidsutvalg som nedsettes skal 
utrede hvordan arbeidskraften best mulig 
kan tas i bruk i de kommende tiårene 
gjennom å redusere ufrivillig deltid og 
midlertidighet i offentlig sektor. Arbeide 
for å etablere en heltidskultur i arbeids-
livet og legge til rette for at eldre skal 
kunne stå lenger i arbeidslivet. I samråd 
med partene i arbeidslivet vil jeg legge om 

overgangsstønaden og innføre 
klarere krav til aktivitet og 
kreve at ingen skal kunne 
sykemeldes mer enn seks 
måneder av sin egen 
fastlege, sier han.

POLITIkk
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Flere midlertidig ansatte
Eriksson har foreslått å innføre adgang til 
flere midlertidige ansettelser i privat sektor. 
Begrunnelsen er at dette skal gjøre det 
enklere for utsatte grupper å få innpass i 
arbeidsmarkedet, samtidig som hoved-
regelen fortsatt skal være fast ansettelse.
– Den nye regjeringen vil utvide 
adgangen til midlertidige ansettelser. 
En av begrunnelsene er at det vil bedre 
sysselsettingen og hjelpe utsatte grupper 
inn i arbeidslivet, sier han.

Sjeføkonom Stein Reegård i LO er mot-
stander av midlertidighet og sier i et inter-
vju med Dagens Næringsliv at det er gjort 
en mengde studier i andre land der en 
helt dominerende konklusjon er at mange 
midlertidige jobber verken bedrer syssel-
settingen eller reduserer arbeids ledigheten. 
Flere får korttidsjobber ifølge Reegård, 
men det motsvares av færre faste jobber.
– Sysselsettingen er dårligst i land med 
mange korttidsansatte, som eksempel 
Sverige som har omtrent dobbelt så 
mange midlertidige som Norge, sier 
Reegård, som ikke endelig konkluderer 
med at midlertidige jobber fører til 
dårligere sysselsetting.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier at 
konsekvensene av økt bruk av midler-
tidige ansettelser er endrete maktforhold 
og at den ansatte får mindre trygghet og 
svakere stilling overfor arbeidsgiver.
– Jobben forsvinner lettere ved midler-
tidighet og det er vanskeligere å planlegge 
familieliv og kjøp av 
bolig. 
Midlertidige 
ansettelser gir 
også mindre 
kompetanse-

oppbygging og lavere lojalitet til 
bedriften, samtidig som det vil gjøre det 
vanskeligere å opparbeide seg pensjon og 
annen type trygghet, sier han.

Kommunene svikter
Ny IA-avtale skal på plass og Eriksson 
trekker frem tre grupper som står i fare 
for å bli varig utestengt fra arbeidsmarke-
det: De funksjonshemmede, unge som 
har falt utenfor utdanning og arbeidsliv 
og innvandrerkvinner.
– Det viktigste er å sørge for forenkling og 
avbyråkratisering av arbeidet med syke-
fraværet som i dag tar for mye tid med 
papirarbeid og rapportering, sier han.

IA-avtalen om mer inkluderende arbeids-
liv ble inngått i 2001 mellom regjeringen 
og partene i arbeidslivet. Viktige delmål 
var å redusere sykefraværet med 20 pro-
sent. Det vil si at sykefraværet nasjonalt 
ikke må over 5,6 prosent. Et annet mål er 
å få eldre til å stå lenger i arbeid og å få 
flere utenfor arbeidslivet i arbeid.
– Sykefraværet har gått ned med 9,5 prosent 
sesongjustert fra andre kvartal 2001. Privat 
sektor har greid å redusere syke fraværet mye. 
Staten har greid å følge bra med. Men vi 
sliter fortsatt med kommunene og yrkes-
grupper i helsevesenet, sier Eriksson.

Aktivitetskrav
På spørsmål om arbeidsministeren vil 
foreslå å innføre karensdager (sykedager 
uten lønn) og forlenge perioden på 16 
dager som arbeidsgiver betaler sykelønn, 
er han usedvanlig klar.
– I regjeringserklæringen står det at 
dagens sykelønnsordning skal ligge fast, 
sier han kontant.

Eriksson lover å få unge på trygd og 
sosialhjelp til å stå opp om morge-

nen og vil endre loven slik at 
aktivitetsplikt blir regelen, 
ikke unntaket.
– Det skal lønne seg å 

jobbe, og vi skal sette 
aktivitetskrav for dem som 
mottar trygd eller 
sosialhjelp. Vi skal lovfeste 

krav, enten gjennom lov om 

sosiale tjenester eller lov om arbeids- og 
velferds lovgivningen, sier Eriksson.

Han vil også gjøre det mer lønnsomt 
å jobbe.
– Vi skal gå gjennom velferdsytelser og 
sosiale ytelser med tanke på at det skal 
være mer lønnsomt å jobbe. Det kan være 
gjennom skattepolitikken med økt bunn-
fradrag. Det kan være et kortsiktig jobb-
skattefradrag når man går fra trygd til 
arbeid, og vi må gjennomgå arbeids-
markedstiltakene. Vi vil avbyråkratisere og 
gjøre det enklere for både arbeidstaker og 
arbeidsgiver, sier Eriksson.

Uføretrygd og psykiske lidelser
Tidligere arbeidsminister Anniken 
Huitfeldt har ikke gjort nok for å inkludere 
mennesker med nedsatt funksjons evne i 
arbeidslivet, ifølge Eriksson.
– Vår regjering har allerede varslet at vi vil 
rettighetsfeste brukerstyrt personlig assis-
tanse og styrke tilretteleggingsgarantien og 
funksjonsassistentordningen. Målet er å få 
flere ungdommer fra trygd over til arbeids-
livet. Vi må være tydelige på at ungdom 
må «opp om morran», men da skal ikke vi 
gjøre den samme feilen som Bjarne Håkon 
Hanssen gjorde. Det var bare retorikk fra 
ham, for han hadde jo ingenting å sende 
dem til, sier han i intervjuet med Dagens 
Næringsliv.

Eriksson sier det er 10 000 uføre i ung 
alder og 60 prosent av de under 40 år som 
er på varig uføretrygd, 
har psykiske lidelser.
– Vi må ha noe å 
tilby og vi må akti-
visere og kvalifisere 
dem, sier han.
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Tariffoppgjøret våren 2014
Forberedelsene til tariffoppgjøret i 2014 er godt i gang og de tillitsvalgte i Parat har fått 

anledning til å svare på hva som blir det viktigste i vårens oppgjør. Lønn og pensjon, 

sammen med et solidarisk oppgjør og likelønn mellom kjønnene, er viktig for de fleste. 

Av: Trygve Bergsland

Odd Jenvin i Parats forhandlingsavdeling er ansvarlig for 
tariffundersøkelsen som er gjennomført. Han sier lønn er en 
viktig motivasjonsfaktor, men at svært mange prioriterer pensjon 
høyere enn kjøpe kraftsutvikling for hovedoppgjøret 2014.
– Mange i privat sektor er villige til å bruke de virkemidler vi har 
tilgjengelig for bedrede pensjonsbetingelser. Vi ser noe av den 
samme trenden i statlig sektor, men her er den ikke så tydelig, 
sier han.

Pensjon, lønn og overtid
Forhandlingsrett på egen pensjon er det ifølge Jenvin mange 
ansatte i privat sektor som vil kjempe for.
– Den største utfordringen i både privat og statlig sektor er 
utført arbeid som ikke blir kompensert, i tillegg til at det er mye 
overtidsarbeid i begge sektorer, sier han.

Jenvin sier alle er enige om at vi må ha en positiv 
kjøpekraftsutvikling.
– Både i stat og i privat svarer de tillits valgte at pensjon bør være 
det viktigste temaet for hovedtariffoppgjøret 2014. Blant de 
ansatte i privat næringsliv er det deretter kjøpekraftsutvikling for 
alle og et solidarisk lønnsoppgjør med mest til de som tjener 
minst, som prioriteres høyest. Statsansatte prioriterer likelønn 
mellom kvinner og menn og kjøpekraftsutvikling, sier han.

Undersøkelsen viser ifølge Jenvin at det er liten vilje til å jobbe 
utover 40-timers uke uansett hvilken sektor som svarer, selv om 
dette blir kompensert for.
– Vi ser at det er svært få statsansatte som er godt fornøyd med 
lønnsutviklingen de siste tre årene. I privat sektor er det større 
variasjoner avhengig av resultatene fra lokale og sentrale oppgjør. 

Kompetanseheving
Tilbud om etter- og videreutdanning er ifølge Jenvin noe større 
blant statsansatte sammenlignet med privat sektor.
– Undersøkelsen viser at staten er noe bedre enn privat sektor 
når det gjelder tilbud om etter- og videreutdanning. Det er 
imidlertid noen flere i privat sektor som får lønnsmessig uttelling 
for videre utdanning selv om det er under halv parten av alle som 
tar tilleggsutdanning som får kompensert dette, sier han.

Sykefravær og IA-arbeid
På spørsmål om hvordan sykefravær kan reduseres, er det ifølge 
Jenvin tre forhold som framheves: Styrking av IA-avtalen, økt 
bruk av gradert sykemelding samt trening i arbeidstiden. Dette 
gjelder uavhengig av hvilken sektor man arbeider i.
– Skal vi skille noe mellom sektorene, er det at styrking av 
IA-avtalen er viktigst i privat sektor, mens det i staten er trening 
i arbeidstiden som slår høyest ut, sier han.

HOvEDOPPgjøR

På en skala fra 1 til 6 har de tillitsvalgte svart på i hvilken grad lønn er en viktig motivasjonsfaktor (1), 
Hvordan de vurderer lønnsutviklingen de siste tre år (2), i hvilken grad ulike tillegg utgjør en stor del av 
lønn (3) og hvor viktig er ansattgoder som lønnsbetingelser. (4).

Samlet er det nesten 30 prosent av Parats tillitsvalgte 
som sier de får tilbud om etter- og videreutdanning 
fra arbeidsgiver (2). Tallet ligger noe under snittet for 
denne type kompetansehevende tiltak målt mot YS-
arbeidslivsbarometer som ble publisert tidligere i år.
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I spørsmål knyttet til livsfasepolitikk løftes muligheten 
for arbeidstidsreduksjon frem sammen med mulighet til 
lønnet permisjon for å ivareta syke foreldre og pårørende.

Viktige datoer i 2014 for videre arbeid 
med det kommende tariffoppgjøret.
21.–22. januar arrangerer YS-stat tariffkonferanse
27.–28. januar arrangerer YS-privat tariffkonferanse
10.–12. februar arrangerer YS-Spekter tariffkonferanse
24. februar arrangeres YS’ inntektspolitiske konferanse
3.–4. mars arrangeres Parats tariffkonferanse
1.–2. april arrangeres YS-kommunes konferanse

Frontfagsoppgjøret starter mest sannsynlig i første halvdel 
av mars, og i forkant av dette skal Parats hovedstyre vedta 
overordnet tariffpolitisk dokument for 2014.

Parats tariffkonferanse som arrangeres mandag 3. og tirsdag 4. 
mars vil bli holdt på Scandic Airport Hotel på Gardermoen. 
Konferansen vil ha en fellesdel for alle sektorer og en del hvor 
privat og offentlig sektor diskuterer sine individuelle krav. 
Nærmere informasjon om påmelding kommer i januar 2014.

KNALL
START

Det er mye å tenke på når man er ung. Med Startpakken  
hos Gjensidige får du som er mellom 20 og 30 år og  
Parat-medlem en god start. Startpakken inkluderer reise-,  
pc- og ulykkesforsikring. Kjøper du i tillegg YS Innbo er du  
og tingene dine godt forberedt på det meste. Startpakken  
koster fra kr 142 per måned og YS Innbo fra kr 44 per måned. 
Til sammen kun kr 186 per måned.

Bestill Startpakken og YS Innbo  
enkelt på 03100 og les mer på  
gjensidige.no/ysknallstart

Markedets mest  
knallbriljante  
reiseforsikringspakke!

Følgende tillitsvalgte har svart på tariffundersøkelsen og vunnet 
hver sin iPad: Siv Finden Otterstad, Pål Bordvik, Arne Duun, Astrid 
Øyrehagen og Klara Askim.

Arbeidet med IA-avtalen (3) er viktig for alle arbeidstakere uansett 
sektor. Det samme er økt bruk av gradert sykemelding (4) og 
trening i arbeidstiden (5).



12 - 2013 Parat 

Styringsrett på pensjon
Alle partiene på Stortinget slutter opp om hovedtrekkene i ny folketrygd som fortsatt vil være 

bærebjelken i pensjonssystemet. Partene i arbeidslivet er imidlertid uenige om løsningen på 

vårt øvrige pensjonssystem som består av en rekke ordninger som ulik AFP i privat og offentlige 

virksomheter, tjenestepensjon, innskuddspensjon og fripoliser. 

Av: Kjell Morten Aune

Parat mener AFP og tjenestepensjons-
ordningene i offentlig sektor snarest må 
endres, for å få til mer smidige overganger 
mellom arbeidsmarkedet i privat og 
offentlig sektor slik at vi sikrer et felles 
arbeids marked for alle arbeidstakere 
i Norge. 

Bekymringen vår er at flesteparten av de 
veivalgene som tas skjer i de lukkede rom, 
men valgene som skal tas er for viktige til 
å overlates til eksperter alene. Det er 
nødvendig med et bredt offentlig ord-
skifte om valg som vil påvirke alle oss som 
en gang i fremtiden skal bli pensjonister.

Arbeidstakerne kan ikke akseptere at 
arbeidsgiverne ensidig skal kunne endre 

nivå på 
tjeneste-
pensjon, 
bestemme 
hvilke ordnin-
ger man skal 
ha i den 
enkelte bedrift 
og hvor mye 
som skal inn-
betales i pre-
mie for den 
enkelte ansatte.

Pensjon er en vesentlig del av de totale 
lønnsbetingelsene og ansatte må ha både 
innvirkning og reell medinnflytelse på 
disse spørsmålene selv om tanken synes 
fullstendig fremmed for arbeidsgiver-
foreningene NHO og Virke. NHO-leder 

Kristin Skogen Lund krever at bedriftene 
skal ha full styringsrett i pensjons-
spørsmålet, noe som for oss framstår som 
både bakstreversk og merkelig.

I offentlig sektor er tjenestepensjoner 
avtale regulert i kommunal sektor og 
gjennom lov i staten (i praksis avtale-
regulert mellom partene også der). Det er 
også vanlig med tariffavtaler om pensjon i 
luftfarten og i deler av transportnæringen. 
Heismontørene har en indirekte 
regulering, mediebedriftene har innført 
medbestemmelse ved endringer og ikke 
minst finnes det svært mange eksempler 
på tariff avtaler i private virksomheter som 
har lokale avtaler om regulering av 
tjenestepensjon. 

Over 160 milliarder kroner av pensjons-
kapitalen i private tjenestepensjoner ligger 
allerede i fripoliser. På grunn av kom-
mende lovendringer vil en stor mengde 
fripoliser omdannes til innskudd, eller til 
nye pensjonsprodukter, i løpet av de nær-
meste årene. Parat håper dette vil øke 
interessen for organiseringen av markedet 

for fripoliser gjennom blant annet vars-
lede investeringsvalg på dette området.

Livsforsikringsselskapene ønsker at så 
mange som mulig går over til investerings-
valg for å redusere egenkapitalen som er 
nødvendig for å levere dagens rente garanti. 
Parat har, i likhet med flere andre fra 
fagbevegelsen, advart sine medlemmer 
mot å gå bort fra rentegarantien som  ligger 
i dagens ordning. Vi som arbeids takere 
bør uansett løsning stille krav om en bedre 
forvaltning, alternativt i måten pensjons-
formuen forvaltes på. 

Med innskuddsordninger og nye regler for 
forsikringsbaserte tjenestepensjons-
ordninger, finnes det langt mer fleksible 
løsninger enn i dag, og vi ønsker en ny 
fordeling av risiko mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker. Ved endring av pensjons-
ordningen åpner det seg muligheter for 
ulike bytteordninger, eller kompromisser 
der avtalefesting av for eksempel et gitt 
sparenivå kan byttes mot forutsigbare 
kostnader, og der en større del av den 
økonomiske risikoen ligger på arbeidstaker. 

Samarbeid og felles løsninger mellom 
ansatte og arbeidsgivere med sterk 
medvirkning fra staten er den nordiske 
modellen i kortversjon. Parat vil bygge 
videre på denne modellen som har skapt 
velstand, økt produktivitet og har vært 
med på å trygge vårt velferdssamfunn 
i mange år.

PENSjON

  Med innskudds-
ordninger og nye regler for 
forsikringsbaserte tjeneste-
pensjonsordninger, finnes det 
langt mer fleksible løsninger 
enn i dag.
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Liten fleksibilitet 
i dagens tjenestepensjon
Seniorforsker ved Frisch-senteret, Knut Røed, beskriver 

den nye pensjonsvirkeligheten der man i privat sektor kan 

kompensere lav pensjon ved å jobbe lenger, mens det i 

offentlig sektor er sterke insentiver til å trekke seg tidlig 

ut av arbeidslivet.

Av: Trygve Bergsland

I privat sektor er det fritt fram for å 
kombinere arbeid og pensjon akkurat 
slik den enkelte ønsker.
– Offentlig ansatte er fanget i et 
system der pensjonene vil bli stadig 
lavere, men der det er vanskelig å 
kompensere ved å jobbe litt lenger. 
Offentlige tjeneste pensjons ordninger 
er til gode for noen få, og særlig de 
som allerede tjener mye. Lavtlønnede 
slitere er taperne, sier Røed.

Høytlønnede får mest
Røed sier bruttoordningen er designet 
for å kompensere de høytlønte for 
manglende opptjening i Folketrygden.
– Innskuddene fra de lavtlønte 

benyttes i stor grad til å reversere de 
fordelingspolitiske ambisjonene i 
Folketrygden, og siden full opptjening 
er nådd etter 30 år, får ikke folk med 
lav utdanning noen gevinst av at de 
kom tidligere ut i arbeidslivet, 
sier han.

Røed beskriver 
ulikheten 
gjennom en graf 
som sammen-
ligner en høyt-
lønnet lege og en 
lavtlønnet 
hjelpe pleier, der 
begge har jobbet i 40 år eller mer.

Pensjonsrisiko
Fafo-forsker Geir Veland sier det 
kun er 150 000 arbeidstakere 
som jobber i bedrifter med kun 
ytelsespensjon. Han mener det vil 
være vanskelig for arbeidstakerne 
å få større innflytelse på egen 
pensjon så lenge arbeidsgiverne 
har nesten all risiko.

Av: Trygve Bergsland

Veland mener 
argumentet for arbeids-
givers styringsrett 
svekkes i ny 
pensjonsordning.
– Gjennom innskudds-
ordningene har det 
blitt en forskyvning av 
risiko fra arbeidsgiver 
til arbeidstaker. 

Arbeidsgiver har i denne ordningen 
ingen risiko utover å finansiere innskudd 
og kostnader. Pensjonsleverandørene har 
heller ingen risiko, bortsett fra leve-
alders risikoen. Arbeidstaker og 
pensjonist har all risiko knyttet til 
avkastning og det har oppstått en ny og 
klar skjevfordeling av risiko, sier han.

Styringsrett
Veland har ingen tro på at arbeidsgiver-
siden vil gi fra seg styringsretten og spør 
om dette skyldes risiko eller ideologi.
– Ytelsesordningene står for fall og vil i 
stor grad være avsluttet i 2014, noe som 
ikke er et særnorsk fenomen. Vi har sett 
det samme i Nederland, Storbritannia, 
Tyskland, USA, Canada og i Danmark 
og Sverige. Styringsretten og arbeids-
givers rett til å bestemme over pensjons-
ordningen står sterkt i Norge og er 
ideologisk forankret. Risikoargumentet 
holder i ytelsespensjonene, men ikke i 
innskuddspensjonene, sier han.

PENSjON

Legen får i dette eksemplet 342 000 i tjenestepensjon etter 40 år, 
mens hjelpepleieren får 41 000 etter 43 års opptjening.
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Ung og organisert
Styret i Parat Ung har vedtatt at neste års flaggsak skal omhandle hvorfor det er viktig for unge å 

organisere seg. Gjennom vår flaggsak vil vi informere og engasjere unge arbeidstakere, og gjøre 

unge oppmerksomme på viktigheten av å være organisert.

Av: Anders Bakkerud, leder i Parat UNG

Det er et stort problem at unge og 
nyutdannede velger å stå utenfor 
fagforeningene. Det kan være flere 
årsaker til dette, og det kan tenkes at 
en del unge ikke er klar over viktigheten 
av å være organisert. 

Forsikring mot å bli utnyttet
Det kan være vanskelig for nye arbeids-
takere å si ifra om forholdene på jobb. 
I dagens arbeidsmarked er det lett å bli 
utnyttet av arbeidsgiver med tanke på 
lønn, arbeidstid, ferie og arbeidsforhold.

Hvis trepartssamarbeidet mellom 
arbeidstaker, fagforeninger og politikere 
skal fortsette, må unge forstå viktigheten 
av å være organisert. Gjennom foreninger 
og organisasjoner får arbeidstakere 
informasjon om hvordan man kan sikre 
sin arbeidsplass, inntekt og ikke minst 
pensjon. Organiserte får også mange 
fordeler som gjør at det faktiske beløpet 
knyttet til kontingenten raskt går i pluss. 
Fagforeningene har jobbet godt i mange 
år og fått gjennom avtaler som alle 
fortsatt høster godt av. Et eksempel på 
dette er den femte ferieuka.

Parat trenger de som tør å si ifra
I dagens arbeidsliv ser vi at stadig flere 
bedrifter omorganiserer, nedbemanner og 

driver på kanten av både arbeidsmiljø-
loven og hovedavtalen. Dette krever at vi 
stadig er oppmerksomme på tilstanden i 
bedriftene. For å få informasjon om 
uheldige prosesser, usaklige oppsigelser, 
uriktig bruk av vikariater og 
omorganiseringer som skjer over hodet på 
de ansatte, så trenger vi medlemmer som 
sier ifra. Vi som fagforening står i en mye 
sterkere forhandlingsposisjon dersom vi 
har mange medlemmer. Da blir vi hørt og 
kan få gjennomslag i store og små saker 
som angår våre medlemmer. 

Vi vil gjennom flaggsaken for 2014 rette 
fokuset mot nettopp disse temaene 
gjennom arrangementer og involvering på 
flere områder som rører ved unges 
arbeidssituasjon, og vi vil jobbe politisk 
inn mot disse punktene. 

Debatt og politikk
I tråd med flaggsaken til Parat, som 
omhandler pensjon i 2014, vil vi også 
rette oppmerksomheten mot dette. Det 
er utrolig viktig at unge arbeidstakere 
begynner å tenke pensjon så tidlig som 
mulig. De unge er taperne i dagens 
pensjonsordning, og det er utrolig viktig 
at man blir bevisst på viktigheten av å 
tenke pensjon, selv om man er i starten 
av tjueårene.

Vi vil i 2014 jobbe for å uttale oss i 
politiske saker, og vi vil skape debatt i de 
sakene som favner unge arbeidstakere.

PARAT UNg

Kontaktperson 
for Parat UNG?
Vil du være kontaktperson for Parat 
UNG? Er du under 35 år, engasjert, 
nysgjerrig og har lyst til å ta ansvar? 
Da søker vi deg! Styret i Parat UNG 
ønsker et tettere samarbeid med 
Parats unge medlemmer, og vi har 
besluttet å opprette kontaktpersoner 
ute på arbeidsplassene. 

Du som ønsker å være med vil få 
ansvar for å formidle informasjon fra 
styret til unge medlemmer på din 
arbeidsplass, du vil kunne komme 
med innspill til styremøtene våre, og 
du vil få muligheten til å delta i plan-
legging og arrangering av temakvelder 
ute i din region. Synes du dette høres 
spennende ut, så ta kontakt med 
 styret på paratung@gmail.com.
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KNALL
START

Det behøver ikke bli så veldig dyrt å etablere seg.  
Som Parat-medlem kan du kjøpe YS Innbo som er  
markedets kanskje aller rimeligste og beste innboforsikring.  
Denne inkluderer også ID-tyverisikring. YS Innbo koster  
kun fra kr 44 per måned.

Bestill YS Innbo enkelt på 03100  
og les mer på gjensidige.no/ysknallstart

Markedets mest 
knallmagiske  
innboforsikring!

AkTUELT

Farmasiforbundet i Parat
Farmasiforbundet med sine 3500 medlemmer har gjort et endelig og enstemmig vedtak om å melde seg inn 
i Parat med virkning fra 1. januar 2014. Parats fagavdelinger blir fra samme dato styrket ved at de ansatte i 
Farmasiforbundet går inn i forhandlings-, service- og redaksjonelle stillinger i Parat.

Av: Vetle Daler

– Jeg er svært glad for dette vedtaket. Nå kan vi rettet blikket 
framover. Fra nyttår begynner en ny epoke i Farmasiforbundets 
historie, sier forbundsleder Irene Hope.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud gratulerer Farmasiforbundet 
med beslutningen.
– Velkommen til Parat! Dette var en modig og viktig beslutning. 
Jeg er sikker på at medlemmer og tillitsvalgte både i Farmasi-
forbundet og Parat vil oppleve dette som en positiv videre-
utvikling av både Farmasiforbundet, Parat og YS. Dette er et 
eksempel til etterfølgelse for andre. Det handler om å tenke de 
store tankene, og å gjøre noe med det. Jeg ser fram til at vi skal 
jobbe sammen om felles utfordringer framover, sier Parat-lederen.
Vedtaket om å bli en del av arbeidstakerorganisasjonen Parat ble 
gjort etter en lang og grundig utredningsprosess, og beslutningen 
var enstemmig.

Skjæggerud sier at Farmasiforbundets medlemmer nå vil få hjelp 
og bistand fra Parats profesjonelle apparat knyttet til lønn, tariff, 
arbeidsvilkår, konflikter på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet, 
opplæring av tillitsvalgte – kort sagt alt det positive en fagforening 
jobber med. Samtidig vil Farmasiforbundet bestå som en 
yrkesorganisasjon i Parat.

Yrkesorganisasjonen 
Farmasiforbundet vil 
ivareta medlemme-
nes interesser 
 knyttet til faget og 
yrkesrollen, 
utviklingen av 
apotek bransjen og 
det helsefaglige.



Grunnopplæringen for tillitsvalgte
Grunnopplæringen i Parat består av Trinn1 til 3, og er et tilbud 
til alle nye tillitsvalgte. Hovedmålsettingen ved opplæringen er 
å gjøre den enkelte i stand til å utvikle og ivareta rollen som 
tillitsvalgt på en god måte.

Trinn1
Nye tillitsvalgte blir etter kort tid invitert av regionskontoret til 
et Trinn1-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. Trinn1-kurset strekker seg over en halv dag. 

Trinn2
Etter å ha vært gjennom Trinn1 skal den tillitsvalgte gis tilbud 
om deltakelse på Trinn2-kurs. Denne samlingen er også 
regionalt forankret og setter fokus på rollen som tillitsvalgt. 
Rettigheter, plikter, arbeidsoppgaver, hjelpemidler og 
virkemidler. Trinn2-kurset strekker seg over tre dager. 

Trinn3
Etter gjennomgang av Trinn1 og Trinn2 gis den tillitsvalgte 
tilbud om deltakelse på Trinn3-kurs. Denne samlingen tar 
utgangspunkt i sektor- og avtaleområde og bygger videre på 
foregående samlinger, men med større grad av fordypning. 
Trinn3-kurset strekker seg over tre dager.

Fordypningskurs for tillitsvalgte i 2014
Hvert år i september sendes det ut en spørreundersøkelse til 
tillitsvalgte om behovet for fordypningskurs neste år. Kursene 
nedenfor er i stor grad basert på svarene fra 
spørreundersøkelsen i september 2013.
•	 Forhandlingsteknikk	(sektorvise	kurs)
•	 	Lokale	forhandlinger	i	statlig	sektor	 

(arrangeres av regionene etter behov)
•	 Grunnleggende	konflikthåndtering	
•	 Jussen	i	konflikthåndtering
•	 Tilsettingsråd	i	staten
•	 	Arbeidsgivers	styringsrett,	omstilling,	permittering	og	

nedbemanning i privat sektor
•	 Presentasjonsteknikk,	kommunikasjon	og	formidling
•	 Økonomiforståelse	for	privat	sektor
•	 	Arbeidstid	(skift,	turnusgjennomsnittsberegninger,	

vaktplan) privat sektor
•	 Retorikk

2014 er et år med hovedoppgjør og våre forhandlere er opptatt 
i perioder. Vi ber derfor om forståelse for at flere kurs for en 
sektor holdes i samme måned og ber deg være nøye med å se 
på datoen før du melder deg på kurset.
De fleste av våre kurs har oppstart klokken 11.00 på 
startdagen, slik at alle deltakere skal kunne rekke å komme til 
kurset samme dag. Vi prøver å unngå at deltakere ankommer 
dagen før kursstart, slik at vi kan bruke alle våre midler på 
kurset, og ikke på overnatting.

Kurs for tillitsvalgte i 2014
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kURS

Eksamensrettede kurs og høgskolekurs
I samarbeid med Høgskolen i Buskerud (HiBu) tilbyr vi 
«Årsstudium for tillitsvalgte» som gir 60 studiepoeng. Dette 
har vist seg å være et populært tilbud for tillitsvalgte som 
ønsker faglig videreutvikling eller å formalisere den 
kompetansen de har tilegnet seg i rollen som tillitsvalgt. 

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 arbeidskrevende 
samtidig med tillitsverv og jobb. Tillitsvalgte som har bestått 
«Årsstudium for tillitsvalgte» får automatisk generell 
studiekompetanse, noe som åpner for videre studier ved 
universiteter og høgskoler.

Stor interesse 
Det er stor interesse for disse kursene og tillitsvalgte vil bli 
prioritert med utgangspunkt i hvilket verv de har og hvor lenge 
de har vært tillitsvalgte. For å ha utbytte av kursmodulene 
stilles det krav om at deltakerne har gjennomført 
grunnopplæringen i Parat eller har tilsvarende kompetanse og 
har erfaring i rollen som tillitsvalgt.

Tre obligatoriske og to valgfrie kursmoduler
Årsstudium for tillitsvalgte inneholder i alt fem kursmoduler. 
Tillitsvalgte melder seg på én kursmodul om gangen og 
bestemmer selv hvilken modul de ønsker å ta. Det går fint an å 
ta en kursmodul uten å ha planer om å ta flere moduler. De 
som tidligere har tatt eksamen i noen av disse kursmodulene 
behøver ikke gjennomføre modulen på nytt, men kan søke 
Høgskolen i Buskerud om å få godkjent det kurset de allerede 
har gjennomført.

Tre obligatoriske kursmoduler:
•	 	Human	Resource	Management	(HRM)	 

– ledelse av menneskelige ressurser (15 studiepoeng) 
•	 Grunnleggende	arbeidsrett	(15	studiepoeng)	
•	 	Nettverksrelasjoner	og	påvirkningsprosesser	 

(10 studiepoeng) 

To valgfrie kursmoduler, hvor tillitsvalgte kan velge mellom:
•	 Prosjektledelse	(10	studiepoeng)	
•	 Coaching	(10	studiepoeng)	
•	 Tariffavtaler	og	lønnsdannelse	(10	studiepoeng)

Noen kursmoduler inneholder to samlinger, mens andre bare 
har en samling. I tillegg må det i de fleste moduler leveres en 
oppgave, enten individuelt eller som gruppebesvarelse. Hver 
kursmodul avsluttes med en skriftlig oppgave, ofte i form av en 
hjemmeeksamen over 3–4 dager. Det kreves derfor en del 
egeninnsats for å gjennomføre hver kursmodul. Det er ikke 
meningen at kursmodulene skal tas fortløpende.

Foreløpig plan for kursene finnes på www.parat.com under 
venstremenyen «kurs og utdanning». 

10 prosent rabatt hos Folkeuniversitetet
Som Parat-medlem får du 10 prosent avslag på kurs hos 
Folkeuniversitetet, begrenset oppad til 1500 kroner. For å få 
rabatten må du oppgi ditt medlemsnummer i Parat når du 
melder deg på kurset hos Folkeuniversitetet.
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Fikk du ikke invitasjon til kurset?
i god tid før kursstart får tillitsvalgte en e-post med kursinvitasjon. opplysningene hentes fra Parats medlemsregister. Men hvis du ikke er registrert med riktig verv eller riktig e-postadresse, vil du ikke få invitasjon. du kan selv rette opp dine personopplysninger i medlemsregisteret, men for å få registrert riktig verv må du kontakt ditt regionkontor.
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3.–4. nov Kurs i grunnleggende konflikthåndtering på olavsgaard Hotel.
3.–5. nov Trinn2-kurs for region øst og sør.4.–6. nov Trinn2-kurs for region midt og nord i Tromsø.10.–12. nov Trinn3-kurs for privat og Spekter-område 1–9 på olavsgaard Hotel.
12.–14. nov Kurs i presentasjonsteknikk, kommunikasjon og formidling på olavsgaard Hotel.

17. nov Parat-konferanse.
18. nov Kurs i tilsettingsråd for stat på Gardermoen.19.–20. nov Kurs i arbeidsgivers styringsrett, omstilling, permitteringog nedbemanning for privat på Gran på Hadeland.
24.–26. nov Trinn3-kurs for stat på Gran på Hadeland.27.–28. nov Retorikkurs på olavsgaard Hotel.2. des Kurs i bruk av juss i konflikthåndtering på Gardermoen.

20.–21. okt Regionkonferanse for region sør.22. okt Kurs i lokale forhandlinger for stat i region sør.27.–29. okt Trinn3-kurs for kommune, Virke i HuK-området og Spekter-helse på olavsgaard Hotel.

26.–27. aug Parat-stat konferanse.
27. aug Kurs i lokale forhandlinger om funksjonæravtalen til nHo i oslo.
1.–3. sept Kurs i forhandlingsteknikk og lokale forhandlinger for kommune, Virke, HuK og Spekter-helse på olavsgaard Hotel.

17.–18. sept Regionkonferanse for region nord.22. sept Kurs i lokale forhandlinger for stat i region vest.23.–24. sept Regionkonferanse for region vest.23.–25. sept Trinn2-kurs for region øst og sør.24. sept Kurs i lokale forhandlinger for stat i region midt.25.–26. sept Regionkonferanse for region midt.

1.–4. sept eksamenskurs om coaching i oslo.8.–11. sept eksamenskurs om coaching i oslo.15.–16. sept Regionkonferanse for region øst.16.–18. sept Trinn2-kurs for region vest i Bergen.16. sept Kurs i lokale forhandlinger for stat i region nord.17. sept Kurs i lokale forhandlinger for stat i region øst.

Januar Februar Mars

Påmelding og kontaktinformasjon
Påmelding: www.parat.com - kurskalender – velg kurs – meld på aktuelt kurs 
Du må ha medlemsnummer og passord for å melde deg på kurs, 
har du ikke dette ta kontakt med medlem@parat.com
Kontakt: kurs@parat.com. Sentralbord 21 01 36 00.
•  Hege Thorud, 924 49 819  •  Monica Johansen Bjørlo, 930 40 952
For informasjon og påmelding til Trinn1, Trinn2 og regionkonferanser: Ta kontakt med ditt regionkontor

Høgskolekurs

Fordypningskurs

Grunnoplæring

RegionskonferanserGrunnoplæring
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6.– 9. jan eksamensrettet kurs Human Resource Management 
(HRM) for gruppe en i oslo, 1. samling.

15. jan Bruk av jussen i konflikthåndtering på Gardermoen.
18.–20. jan Trinn2-kurs for region vest.
20.–23. jan eksamensrettet kurs, Human Resource Management 

(HRM) for gruppe to i oslo, 1. samling.
21.–23. jan Trinn2-kurs for region øst og sør.

12.–14. mars Kurs i forhandlingsteknikk for privat sektor på Gran 
på Hadeland.

17.–19. mars Trinn3-kurs for stat på Gran på Hadeland.
17-20. mars eksamensrettet kurs i Human Resource Management 

(HRM) for gruppe en i oslo, 2. samling.
24.–26. mars Kurs i økonomiforståelse og lokale forhandlinger i 

privat sektor på Gran på Hadeland.
25.–27. mars Trinn2-kurs for region øst og sør.
31. mars–3. april. eksamensrettet kurs Human Resource Management 

(HRM) for gruppe to i oslo, 2. samling.

12.–13. mars Arbeidstid. (skift,tunusgj. Snittsberegninger. Vaktplan), 
2 dgr, Sanner

12.–14. mars Forhandlingsteknikk privat sektor, 3 dgr, Sanner
24.–26. mars Økonomiforståelse/lok. Forh. i priv. Sektor, 3 dgr, 

Sanner
17.–19. mars Trinn3 stat, 3 dgr, Sanner
25.–27. mars Trinn2 Øst og Sør, 3 dgr
3-4. mars Parat tariffkonferanse, 2 dgr

3-4. feb Grunnleggende konflikthåndtering på olavsgaard Hotel.
3-5. feb Trinn2-kurs for region midt og nord i Trondheim.
10-12. feb Trinn3 for privat og Spekter-område 1-9 på Sanner Hotel 

på Gran på Hadeland.
13. feb Kurs i tilsettingsråd for stat på Park inn på Gardermoen.
3.–4. mars Parat-tariffkonferanse.
12.–13. mars Arbeidstidskurs på Gran på Hadeland.

28.–29. april Grunnleggende konflikthåndteringskurs på 
olavsgaard Hotel.

30. april Kurs i lokale forhandlinger om funksjonæravtalen til 
nHo i oslo.

13.–15. mai Kurs i presentasjonsteknikk, kommunikasjon og 
formidling på Gran på Hadeland.

26. mai Kurs i tilsettingsråd for stat i Bergen.

4.–6. juni Kurs i forhandlingsteknikk for stat på Gran på 
Hadeland.

4.–6. juni Trinn2-kurs for region øst og sør.
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Enighet mellom 
Norwegian og pilotene
Meklingen tidligere i høst mellom 
Norwegian og pilotene førte fram til 
enighet, selv om det lenge var fare for 
streik. Pilotene får felles tariffavtale og 
karrieremuligheter i hele selskapet.

Leder av pilotforeningen Halvor Vatnar sier 
Norwegian vil opprette datterselskaper i flere 
land.
– Selv om ansatte blir spredt i flere ulike 
datterselskaper, opprettholder vi et fellesskap 
i Skandinavia gjennom identisk tariffavtale. 
Norwegian får den nødvendige friheten til å 
effektivisere, samtidig som vi vil jobbe for at 
ansatte i de ulike landene organiserer seg, 
sier leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud.

Pilotene har forhandlet seg frem til:
•	 	Felles	tariffavtale	for	piloter	i	Norge,	

Sverige og Danmark
•	 	Ytelsespensjon	blir	gjeninnført	og	saken	

trekkes fra behandling i Høyesterett
•	 	Norwegian	garanterer	fast	ansettelse	i	

Finland, Spania og England
•	 	Det	innføres	ansiennitet	på	konsernnivå
•	 	Pilotene	får	en	konserngaranti	som	gir	

dem god beskyttelse ved ansettelse i 
datterselskaper

Norwegian Pilot Union (NPU) er en del av 
Parat Luftfart, som har 4500 medlemmer i 
norsk luftfart.

Parat-advokat, musiker og forfatter
Multitalentet Thore Eithun Helland (48) jobber til daglig som advokat i Parat, 
men på fritiden kaster han alle hemninger og har nylig gitt ut kriminalromanen 
«Farleg kreditt», en krim med torpedoer, smuglersprit og tragiske familie-
hemmeligheter. Handlingen utspiller seg selvfølgelig på Norheimsund og Øystese i 
Hardanger, som er Thores hjemtrakter. Tidligere har han gitt ut romanene 
«Bittersøt blues» i 2003 og «Natta blir til regn» som kom i 2008.  

Eithun Helland nøyer seg ikke med bokutgivelse og har også gitt ut CD-en «Like a 
Soul Train» som er 70-tallsrock, eller old school rock som han selv sier.
– Sammen med min bror utgjør vi The Helland Brothers Band og vi har ikke 
tenkt å gi oss med den nyutgitte CD-en, men er allerede i studio for å spille inn 
en ny plate. Vårt store forbilde er John Fogerty og Creedence Clearwater Revival, 
sier den dresskledde advokaten.

Avtale mellom CCOO og Parat
Parat har signert en samarbeidsavtale med CCOO som organiserer 
kabinansatte i Spania. Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier dette 
er den første av flere samarbeidsavtaler Parat vil inngå med 
arbeidstaker  organisasjoner i flere EU-land.

Av: Trygve Bergsland

Einan utelukker ikke at de vil inngå 
avtaler med flere fagforeninger i 
samme land.

– I Spania organiserer CCOO kabin-
ansatte og det vil ikke være unaturlig 
om vi også gjør tilsvarende avtale med 
Spanish Airline Pilot’s Association 

(SEPLA). Vi er i samtaler med 
arbeidstakerorganisasjoner i Finland, 
England og Tyskland, der vi i løpet av 
kort tid vil signere lignende avtaler 
som vi nå har gjort med CCOO, 
sier han.

Globalisering i luftfarten
Målet med samarbeidet er ifølge Einan 
å samle piloter og kabinpersonale for å 
sikre grunnleggende rettigheter på 
tvers av landegrensene.
– Vi ser at flybransjen globaliseres i 
større grad enn tidligere og Parat ønsker 
å følge denne utviklingen, sier Einan.

Han mener ingen arbeidsgivere skal 
kunne flytte produksjonen til andre 
land for å unngå faste ansettelser eller 
unnlate å inngå tariffavtaler.

Nestleder i Parat, Vegard Einan, og 
generalsekretær i CCOOs luftfartseksjon, 
Josè Antonio Herràez, signerer samarbeids-
avtalen mellom de to forbundene.

Foto: Trygve Bergsland
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Likestillingspris til Helga Aune
YS’ likestillingspris for 2013 er tildelt Helga Aune 
som er postdoktor ved Institutt for offentlig rett ved 
Universitetet i Oslo. Hun har jobbet mye med hvordan 
rettsregler kan bidra til å sikre likestilling i praksis.

Av: Siv M. Bjelland, foto: Erik Norrud

YS-leder Jorunn Berland sier Aune 
gjennom flere år har jobbet med jus som 
redskap for vern mot diskriminering, både 
på strukturelt og individuelt grunnlag. 
– Aune bidrar sterkt til å synliggjøre de 
strukturelle mønstrene som fører til 
likestilling og hun gjør en svært viktig 
jobb i å fremheve deltid som en 
likestillingsutfordring. 40 prosent av 
alle sysselsatte kvinner jobber deltid, 
sier Berland.

– Frivillig eller ufrivillig deltid er 
en avsporing
I boken «Deltidsarbeid; vern mot diskri-
minering på strukturelt og individuelt 
grunnlag» som ble utgitt av Aune tidligere 
i år, analyserer hun en stor mengde med 
retts- og forvaltningssaker fra de siste 30 
årene, der hun avdekker tilfeller med del-

tidsansatte som er 
forskjellsbehandlet 
fra heltidsansatte.

Aune sier fedre-
kvoten og loven 
om kvinneandel i 
styrer i aksje-
selskaper er gode 
eksempler på noe 
som fungerer.

Ulike former for diskriminering
Aune jobber også utadrettet med 
barnehager på Grønland i Oslo og 
med Forsvaret.
– Det er ikke lenge siden menn ble 
mobbet for å ta ut fedrekvoten, og når 
jenter må arve guttenes fotballdrakter, er 
det et utrykk for diskriminering, selv om 

det skyldes på økonomi. En annen 
interessant observasjon er at blant 
norskpakistanere har jentene klart seg 
bedre enn guttene. Jentene blir leger og 
tannleger mens guttene kjører drosje, sier 
hun og innrømmer at dette er å sette 
forskjellene på spissen.

Skogen Lund ønsker tidligere utdanningsløp
I en debatt på årets YS-konferanse mellom lederne i Virke, KS, NHO, Spekter, 
Finans og YS-lederen, sier Kristin Skogen Lund at vi alle må ta ansvar og 
forvalte kompetansen i større grad selv. Hun ønsker samtidig praktisk-
pedagogisk læring for barn fra og med treårsalderen.

Av: Trygve Bergsland 

Debattdeltakerne var enige om at 
arbeidslivet i større grad må påvirke 
utdanningsinstitusjonene til å velge fag 
arbeidslivet etterspør, og at dagens brede 
utdanningstilbud bør begrenses og spisses 
for å bli bedre på færre områder. 

Styring av utdanningsinstitusjonene
Leder i NHO, Kristin Skogen Lund, sier 
samfunnet i større grad må styre en 
koordinering av utdanningsløpet gjennom 

finansieringen av studieløpet, og mener vi 
må bli gode på færre ting.
– Det betyr ikke at vi trenger å straffe de 
som bruker for lang tid på studiene, men 
innføre et turbosystem der vi gir mer til 
de som følger normert utdanningstid, sier 
hun.

NHO-lederen er skeptisk til pålegg og 
tariffesting av videreutdanningen.
– Undersøkelser viser at foreldres 

utdanning fortsatt har stor betydning for 
hvilken utdanning barna tar, men det er 
ikke slik at noen er født til høyere 
utdanning. Barn av foreldre med høyere 
utdanning blir mer stimulert av foreldre. 
Det gjør at alle egentlig har samme 
muligheter. Kanskje vi må starte i tre–fire-
årsalderen med praktisk-pedagogisk 
læring, sier Skogen Lund.

Helga Aune har publisert en rekke artikler og bøker innen temaer som 
arbeidsrett, au pair-ordningen, fedrekvoten, individuelt og strukturelt 
vern mot aldersdiskriminering, likestilling i barnehagene, midlertidig 
ansattes diskrimineringsvern og opplærings- og barnehagelovens for-
målsbestemmelser knyttet til stereotype kjønnsroller.
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Terje Dyrendal er årets tillitsvalgt
Tillitsvalgt ved Elpro Selva, Terje Dyrendal, er årets tillitsvalgt i Parat. Prisen, som består 
av en kunstglassbolle og en reisegavesjekk fra Gjensidige, ble overrakt under Parat-
konferansen. Han fikk ros av Parat-lederen for sin bevisste holdning til og målrettede arbeid 
for å forhindre sosial dumping, og for at de ansatte er organisert og har tariffavtale.

Av: Lill J. Fischer

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier at Parats suksess er helt 
avhengig av de tillitsvalgte og den jobben de gjør på den enkelte 
arbeidsplass.

Dyrendal har utmerket seg på flere måter. Han har vist at han tør å 
stå oppreist i stormen. Det viste han når han på 90-tallet tok 
konsekvensen av sin misnøye med LO og meldte seg inn i PRIFO, 
en av forløperne til Parat. Flere medlemmer kom etter. Det ble 
ikke godt mottatt i LO-klubben, som benyttet enhver mulighet til 
å motarbeide den nye PRIFO-klubben og den tillitsvalgte.
– Fra å være en utbryterklubb og en nummer-to-klubb, med 
LO-klubben som den dominerende og førende, er Parat i dag 
størst og LO ubetydelig, sier Skjæggerud.

Parat Media spiller på mange strenger
Parat Media med Liz Ovesen i spissen har arrangert det årlige 
media seminaret. I år var Katzenjammer, Hanne Kristin Rohde, Rolv 
Erik Ryssdal og Geir Lippestad med, og Finn Schjøll var konferansier.

Katzenjammer spiller flere stilarter 
som folk, pop, rock, country og 
balkan musikk. Medlemmene av 
bandet veksler på hvilke instrumen-
ter de spiller og gir inntrykk av å 
spille instrumenter de ikke har spilt 

før, også 
uvanlige 
instrumen-
ter i band 
sammen-
heng som 
trekkspill, 
bass-
balalaika, 
fløyte, 
 ukulele og 
melodika.

Prioriterer relasjonsledelse
Hanne Kristin Rohde har permisjon 
fra jobben som leder av politiets sek-
sjon for volds- og seksual forbrytelser 

i Oslo. Hun mener relasjonsledelse 
er den form for ledelse det syndes 
mest mot.
– Selv om det er travelt, kan du ikke 
utsette relasjonsarbeid som leder. Du 
må være nysgjerrig på mennesker og 
kunne skape magiske øyeblikk og le 
sammen. I arbeidslivet er ofte det 
faglige på plass, mens det svikter på 
det menneskelige plan, sier Rohde.

Hun mener en leder alltid vil være 
en rollemodell.
– En leder kan ikke velge bort det å 
være en form for rollemodell. 
Holdninger har derfor alltid større 
virkning enn hva jeg sier. Det jeg 
som leder gjør og sier, blir ofte også 
ansattes holdninger på godt og 
vondt, sier Rhode, som mener det er 
lov å ha noen store forbilder i livet. 
Selv har hun Martin Luther King 
som sitt store forbilde.

Flymotorverkstedet på 
Sola starter opp på nytt
Parat-bladet har tidligere skrevet om Parat-
tillitsvalgt Ole Benjamin Wike og hans kamp 
mot nedleggelse av flymotor verkstedet til Pratt & 
Whitney på Sola. Nå har det Bahrain-baserte 
selskapet Aero Gulf kjøpt verkstedet, og er i ferd 
med å ansette mange av de tidligere ansatte.

Styreformann i Aero Gulf, Vijay Arumbakkam, 
sier til Solabladet at det var kvalitetene ved 
verkstedet som var viktig, ikke prisen.
– Skulle vi startet denne virksomheten et annet 
sted i verden, ville det fort vært vanskelig å finne 
folk med bransjeerfaring. Her har vi allerede 
dyktige folk tilgjengelig. Hittil har 40 tidligere 
Pratt & Whitney-ansatte akseptert jobbtilbud 
og vi har vært i kontakt med 
rundt 100, sier han 
til bladet.

Verkstedet vil ha ekspertise 
på CFM-56-motorer, som 
er vanlige på Boeing 737 og 
Airbus 320-maskiner, men på 
sikt ønsker de også å åpne for vedlikehold av 
andre typer jetmotorer.

Foto: Trygve Bergsland

Foto: Trygve Bergsland
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Likestilling i Slovakia
80 prosent av alle kvinner i Norge med barn under seks år er sysselsatt. Andelen i 
Slovakia er det halve. Dette kom frem på en konferanse organisert av den norske 
ambassaden i Bratislava i samarbeid med den slovakiske partneren Instituttet for 
Arbeid og Familieforskning.

I Norge, som i Slovakia, er det fortsatt et 
segregert arbeidsmarked. Kvinner domine-
rer i utdannings- og helsesektoren selv om 
lovgivning og internasjonale avtaler er på 
plass for å sikre full likestilling mellom 
menn og kvinner i det slovakiske samfun-
net. Hovedårsaken til forskjellene ser ut til 
å være tilgangen på barnehager og jobb-
muligheter i områder man bor i. 
Kilde: Europortalen

Erasmus+ 
Erasmus+ er det nye EU-programmet 
innen utdanning, opplæring, ungdom 
og sport som har oppstart i januar 2014.

Programmet vil bygge på resultater fra 
andre Erasmus-programmer der målet er 
å forbedre kompetanse og arbeids evne, 
og å støtte modernisering av utdanning, 
opplæring og ungdoms systemer. Det 
syvårige programmet vil ha et budsjett 
på 14,7 milliarder euro og mer enn fire 
millioner mennesker vil motta støtte til å 
studere, få opplæring, arbeide eller ha 
frivillige stillinger utenlands.

Grønn nærings utvikling i Europa
Dersom bedriften du jobber i er engasjert i som defineres som grønn innovasjon og 

næringsutvikling kan Innovasjon Norge kontaktes for å 
få hjelp, rådgivning og finansiering til 

gode samarbeidsprosjekter i en rekke 
land som mottar EØS-midler.

Gjennom EØS-midlene finansierer Norge 
grønne prosjekter i Estland, Latvia, Litauen, Bulgaria, 

Romania, Polen, Slovakia, Ungarn og Spania og det er 
avsatt 125 millioner euro til 

samarbeidsprosjekter i de aktuelle 
landene. Din bedrift må inngå en 

samarbeidsavtale med en 
bedrift i et av 
mottakerlandene for å kunne 

få støtte og prosjekter der norsk 
partnere deltar blir prioritert.

Kilde: Regjeringen

Ny regjering møter EU
Vidar Helgesen er ny norsk statsråd for 
samordning av EØS-saker og forholdet til 
EU. Han har nylig vært på rundreise i 
Brussel og hatt en rekke møter med 
norske organisasjoner, næringslivsaktører 
og regionskontorer.
– Det var viktig for 
meg å formidle til 
det norske miljøet i 
Brussel hvorfor den 
nye statsministeren 
har valgt å ha en 
egen EU/EØS-
minister, og det var 
viktig å redegjøre 
for regjeringens tilnærming til 
europaspørsmål, sier Helgesen.

Statsråden mener samarbeid er særlig 
viktig for Norge siden vi ikke er 
EU-medlem.
– EØS-avtalen er et robust redskap som 
tjener Norge meget vel, sier han.

Kroatia med i EØS
Forhandlingene om Kroatias deltakelse i EØS er i havn og 
Norge får bedre markedsadgang for fisk og fiskeprodukter 
til EU og skal også bidra til sosial og økonomisk utvikling i 
Kroatia gjennom EØS-midlene.

Det er satt av om lag 79 millioner kroner i EØS-midler til Kroatia for inneværende 
avtaleperiode, der Norges andel er om lag 76 millioner kroner. Avtalen gir Norge 
mulighet til å innføre de samme overgangsordningene som ligger i Kroatias avtale om 
medlemskap i EU og gjelder i første rekke muligheter til å begrense fri bevegelse av 
arbeidskraft fra Kroatia i en periode på inntil sju år.

Foto: Regjeringen
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Mobbing 
gir frafall 
i skolen
Forskningsleder Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning roper et varsku når det gjelder mobbing i 

barne- og ungdomsskolen. Nye forskningsresultater tyder på at mobbing er en viktig medvirkende 

årsak til at unge dropper ut av videregående skole og ikke får fullført grunnutdanningen. 

Av: Caroline M. Svendsen, foto: Anette Andresen

– I utgangspunktet var vi ikke så 
oppmerksomme på at mobbing kunne 
være et problem i denne sammenhengen, 
men underveis i studien kom mobbing 
veldig klart frem som en medvirkende 
årsak til at unge dropper ut av 
videregående skole, forklarer hun.

Det samme ser ut til å gjelde i Sverige og 
Danmark, ifølge forskning som er blitt 
utført der, opplyser forskeren. Det kan 
derfor se ut til at mobbing er i ferd med å 
bli et nordisk problem.

Ungdomsstudie
Cecilie Høj Anvik hadde sammen med 
kollega Annelin Gustavsen i 2012 
hovedansvaret for rapporten «Ikke slipp 
Meg» - Unge, psykiske helseproblemer, 
utdanning og arbeid. Her gjennomførte 

forskerne en studie blant unge som har 
erfaring med sårbare livssituasjoner, hvor 
tema har vært psykiske helseproblemer, 
utdanning og arbeid. 
– Nå skulle jeg gjerne hatt et forsknings-
prosjekt som tar utgangspunkt i og som 
undersøker mobbing i oppveksten, og 
hvordan det virker inn på barn og unges 
livssituasjon, særlig med tanke på sosial 

trygghet, tilknytning til jevnaldrende, 
faglig orientering og frafall. Jeg ønsker å 
søke støtte til det, sier hun.

I løpet av 2013 har problematikken rundt 
frafall fra videregående skole blitt stadig 
mer diskutert blant politikerne og i 
utdanningssektoren. Dermed er disse 
forskningsresultatene fortsatt aktuelle.

I Norge dropper nå tre av ti elever ut av 
videregående opplæring. I mer enn 
halvparten av tilfellene tilskrives frafallet 
psykiske helseproblemer, og mobbing ser 
altså ut til å stå sentralt her. I et nordisk 
perspektiv har Norge også et høyere frafall 
fra videregående skoler enn de andre 
nordiske landene.
– For mange av de unge vi snakket med i 
forbindelse med rapporten, sa det 

FLAggSAk

Forsker Cecilie 
Høj Anvik ved 
Nordlands forskning 
vil gjerne se nærmere 
på hvordan mobbing 
i oppveksten 
påvirker barn 
og unges videre 
livssituasjon. Foto: 
Nordlandsforskning
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– Det er vanskeligst å ta det første 
skrittet for å få hjelp, forteller Ingrid 
Marie (19). 
Men da hun til slutt våget å være åpen 
om sine mobbeopplevelser, opplevde 
hun at mye løsnet, og tilværelsen ble 
bedre. Vi møter henne i en pause i løpet 
av en travel arbeidsdag. Nå smiler livet 
til Ingrid Marie. Hun trives på jobben, 
har nylig flyttet inn med samboeren, og 
står på terskelen til voksenlivet. Det har 
ikke alltid vært slik. Skoletiden er for 
eksempel ikke en periode av livet hun 
ser tilbake på med glede. Ingrid Marie 
slet nemlig med helseproblemer i 
barndommen, noe som gjorde at hun 

hadde en noe annerledes hverdag enn de 
andre elevene i klassen.
– I tillegg var jeg aldri så utadvendt, og 
det tror jeg noen av elevene følte de 
kunne utnytte. Det var mange som kom 
med kommentarer og for meg fremstod 
det etter hvert som mobbing, 
reflekterer hun.

Barneskoleårene ble tøffe, og 
Ingrid Marie utviklet sosial angst og 
lav selvtillit.
– Dermed følte jeg meg ekskludert, 
forklarer hun.

På grunn av alt kaoset hun opplevde 
psykisk, ble resultatene på skolen dårlige 
og hun slet for å komme igjennom de 
obligatoriske timene.

På sidelinjen
Mobbingen fortsatte på ungdomsskolen 
og verst var gymtimene.
– Jeg kunne nesten ikke gjøre noen ting 
i gymmen på grunn av sykdommen. Det 
ble et problem at jeg måtte sitte på 
sidelinjen, for jeg oppdaget snart at de 
som var flinke i gym også var de 
flinkeste i klassen, og ble sett opp til, 
sier Ingrid Marie.

Ingrid Marie vet så altfor godt hvordan 
det er å føle seg alene i et klasserom.  
Foto: Anette Andresen

plutselig stopp da de kom til videregående 
skole og de droppet derfor ut. Da vi 
begynte å lytte til fortellingene deres, 
oppdaget vi at mange var blitt svært 
preget av det de opplevde som barn og 
ungdom. Mange av disse historiene 
rommet samme problematikk, sier hun. 

Mobbing og ensomhet var sentrale 
elementer i disse fortellingene, selv om 
forskeren understreker at årsakene til 
frafallet er sammensatte. Når det gjelder 
spørsmålet om hvordan slik mobbing best 
kan forebygges, peker forskeren på at det 
handler om å skape gode og trygge 
oppvekstsvilkår for barn og unge. 
– Voksne bør være til stede på barn og 
unges arenaer. I tillegg tror jeg helsesøstre 
kan gjøre en stor jobb, påpeker hun. 

De siste årene har imidlertid mange skoler 
opplevd at helsesøsterstillinger kuttes eller 
blir sterkt redusert.
– Det viktigste er nok at barn og unge 
opplever at de har et trygt og godt 
læringsmiljø, avslutter Cecilie Høy Anvik.

Problematisk 
start på livet
Til tross for mange års mobbing på skolen, lot ikke Ingrid 

Marie seg knekke. Hun ble mobbet gjennom hele barne- og 

ungdomsskolen og droppet til slutt ut av videregående fordi 

presset ble for stort. Nå er hun opptatt av å hjelpe andre slik 

at de ikke opplever det samme.

Av: Caroline M. Svendsen, foto: Anette Andresen
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Egentlig merket hun ikke så stor forskjell 
på om det var guttene eller jentene som 
mobbet, det skjedde bare på ulike måter.
– Guttene utnyttet at jeg ikke var særlig 
utadvendt og veldig beskjeden, jentene 
kom med kommentarer om kroppen min, 
sier hun og tenker tilbake på den 
vanskelige tiden. Og sånn gikk ungdoms-
skoleårene helt til Ingrid Marie kom 
i 9. klasse og en lærer oppdaget at noe 
var galt.

Ingrid Maries mangel på selvtillit ble tatt 
opp som tema, men mobbingen forble i 
det stille. Til tross for at mobbingen ikke 
ble tatt særlig tak i, føler Ingrid Marie at 
9. og 10. klasse gikk greit og hun kom ut 
med «generelt gode karakterer».
– Jeg forstod at 9. og 10. klasse var 
avgjørende for om jeg kom inn på den 
videregående skolen jeg ønsket. Fokuset 
mitt var skolearbeid og ikke noe annet. 
Det sosiale la jeg på hylla. Store selskaper 
og sosiale sammenhenger var jeg uansett 
ikke veldig begeistret for.

Hennes hobby var å skrive. Skrivingen har 
ført til boken «Død fortid», men Ingrid 
Marie er ikke sikker på om den vil bli 
ferdig eller om hun en dag ønsker å 
forsøke å gi den ut.
– Jeg bruker det mest som terapi, 
forklarer hun.

Kanskje på grunn av skrivegleden, søkte 
Ingrid Marie seg til media og 
kommunikasjons linjen ved et privat-
gymnas, og kom inn. Tanken var å bytte 
miljø og komme bort fra de verste 
mobberne.
– Her var det en annen type mennesker, 
og i og med at det var privatskole, var de 
andre elevene mest opptatt av skolearbeid, 
forklarer hun. 

Selv om dette var hennes interesse også, lå 
hun ikke på samme karakternivå som 
resten av klassen. – Dette førte til at jeg 
følte meg veldig utilpass og fikk en følelse 
av å bli ekskludert på videregående, 
sier hun.

Samtidig opplevde Ingrid Marie noen 
traumatiske hendelser i familien slik at 
totalbelastningen til slutt ble for mye, og 
hun ble henvist til barne- og ungdoms-
psykiatrisk poliklinikk (BUP) i 2. klasse 
på videregående. 
– Jeg hadde vært «flink pike» for lenge, 
kommenterer hun.

Der ble det konstatert at hun var mentalt 
utslitt, og Ingrid Marie ble sykemeldt. 
Den første uken hjemme ble preget av 
sjokk, men også av lettelse.
– Det ble en bekreftelse på at jeg faktisk 
hadde lov til å føle ting slik som jeg 
gjorde, sier hun stille.

Med god oppfølging av psykolog og 
samtaler med BUP, gikk 2. klasse på 
gymnaset greit med litt tilrettelegging. En 
medvirkende faktor var at hun da var 
åpen om hva hun slet med til lærerne og 
medelevene.
– Elevene og lærerne responderte bra på 
åpenheten, forteller Ingrid Marie.

FLAggSAk

Ingrid Marie besøker skoler og 
holder foredrag om psykisk 
helse og mobbing i regi av 
Mental Helse.
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Informerer om 
psykisk helse
«Venn1» er Mental Helses undervisningsprogram 

om ungdomstid, ungdomsmiljø, mobbing og psykisk 

helse. Det bidrar til å lære unge om hva et trygt og 

godt læringsmiljø er. 

– Det er nå flere organisasjoner 
som tilbyr slike programmer, men 
for vår del legger vi vekt på 
foredrag av unge mennesker med 
egne erfaringer fra en utfordrende 
ungdomstid, forteller leder for 
Venn1, Rune Helland. 

Mye handler om å dele livskunn-
skap med elevene og bidra til å 
informere om psykisk helse, slik at 

skolen og elevene får et redskap de 
kan bruke videre i vanskelige 
situasjoner. Fremover er målet at 
tilbudet skal bli mer kjent.
– Vi skal jobbe videre med å 
forankre både Venn1 og de andre 
programmene rettet mot psykisk 
helse i skolenes egne strukturer slik 
at de blir tatt mer i bruk, sier 
Rune Helland.

Samtidig jobbet hun med å bli flinkere 
til å si ifra når noen såret henne. Nå 
ble hun også mer klar over sine 
egne grenser.

Til tross for fremgangen merket Ingrid 
Marie at mange års mobbing hadde 
sin pris.
– Jeg var veldig sliten og måtte sove 
mye, så jeg skjønte at jeg måtte ta en 
pause, sier hun. Dermed begynte hun 
ikke i 3. klasse og har ikke fullført 
videregående.

Heldigvis har ikke det betydd kroken 
på døren i arbeidslivet.
– Jeg jobber nå som lærling innen IKT 
og håper etter hvert å få et fagbrev, 
sier hun.

I dag føler Ingrid Marie at hun har 
lagt de vonde årene bak seg, men den 
årelange mobbingen har satt sine spor. 
– Jeg kan fortsatt oppleve sosial angst, 
panikkangst og depresjon, men nå vet 
jeg hvordan jeg skal takle det, 
forklarer hun. 

På fritiden drar hun rundt på skoler og 
holder foredrag om psykisk helse og 
mobbing i regi av «Venn1», som er 
Mental Helses undervisningsprogram 
om ungdomstid, ungdomsmiljø, 
mobbing og psykisk helse.
– Jeg får styrke av å hjelpe andre når 
jeg kan gjøre dette som jeg brenner for. 

Ifølge Ingrid Marie har hun i 
forbindelse med dette arbeidet fått 
høre at det er mange elever som har 
opplevd lignende ting som henne.

For sin egen del er Ingrid Marie 
innstilt på å ta fremtiden som den 
kommer. Hun håper etter hvert å 
studere ledelse og psykologi og er 
spent på hva de neste årene vil bringe.
– Jeg ser mye mer lyst på livet nå enn 
jeg gjorde før, sier hun med et smil.

Venn1 brukes av ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøyskoler, ungdoms organisasjoner 
og i konfirmasjonsforberedelser. 45 000 elever har de siste årene gjennomført Venn1-kurset. 
Rune Helland leder Venn1 i Mental Helse. Foto: Anette Andresen
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Krav om aktivitet
Den nye regjeringen vil innføre krav om aktivitet for sosialhjelpsmottakere. Etter noen få uker 

i jobben som arbeidsminister, varsler Robert Eriksson (FrP) endringer i lovverket for å få unge 

sosialhjelpsmottakere tilbake til arbeidslivet.

Av: Sofie Dege Dimmen, foto: Anette Andresen.

Det finnes allerede enkelte kommuner som 
har satt i gang krav om aktivitet for sosial-
hjelpsmottakere. Blant annet i Skien, hvor 
utfordringene har stått i kø over flere år. 
Høy arbeidsledighet, lavere utdanningsnivå 
og et stort antall uføretrygdede har skapt 
bekymring.
– Vi har sett en skremmende økning i 
sosiale ytelser fra innbyggerne er 18 år. 
Men etter at vi startet «UngInn» i 2012, 
har andelen unge som mottar sosialhjelp 
sunket, sier Elin Mandt, teamleder for 
kortvarig bistand og initiativtaker bak 
UngInn. 

Tiltaket hjelper unge sosialklienter mellom 
18 og 25 år å komme ut i arbeidslivet. 
Gjennom ulike jobbsøker- og utviklings-

kurs i regi av Reaktorskolen, må brukerne 
møte opp daglig for ikke å miste sosialstø-
naden. Slik blir det også lettere å fange opp 
brukernes ofte sammensatte utfordringer.

Stående tilbud
– Det å få ungdom ut i arbeidslivet er en 
enorm samfunnsbesparelse for samfunnet 
generelt og den enkelte person, sier 
Mandt og sikter til samfunnsbesparelsen 
på åtte millioner kroner ved å få en person 
mellom 19 og 28 år i arbeid.

Tanken er å skape gode vaner tidlig og 
hindre at brukerne blir gående ledige 
i årevis.
– For mange handler det bare om å 
komme seg opp om morgenen. Men det 

er viktig å understreke at tiltaket ikke er 
egnet for de med mer dyptgående og 
langvarige problemer, sier Thomas 
Flatgård, leder for Reaktorskolen i 
Vestfold og Telemark.

I januar vant Reaktorskolen anbudet om 
et kurssamarbeid med NAV for de neste 
to årene. Åtte måneder senere kommer 
interesserte fra flere steder i landet for å 
lære om tiltaket det har gått gjetord om. 
Flere tror at dette er rett måte å få bukt 
med arbeidsledighet blant unge på.
– Allikevel er det viktig å understreke at 
tiltaket ikke er egnet for de med mer 
dyptgående og langvarige problemer som 
for eksempel rus eller psykiske problemer, 
sier Flatgård.

IA-ARBEID

Elin Mandt (t.h.) er 
teamleder for kortvarig 
bistand og initiativtaker 
bak UngInn og samarbeider 
tett med Thomas Flatgård, 
som er leder for 
Reaktorskolen i Vestfold og 
Telemark. I NAV-bygget 
huses Reaktorskolen slik at 
kommunikasjonen blir 
raskere og mer effektiv.
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Meningen med livet
– De fleste vil ha jobb. Det er jo det som er meningen med 

livet, å stifte familie og jobbe, sier en av kursdeltakerne, Bjarne 

Christian Nettum (22).

Etter å ha droppet ut av skolen av 
personlige årsaker, har han gått hjemme 
hele sommeren uten å gjøre noe.
– Vi ønsker så klart å jobbe, men 
problemet er at det er generelt lite å 
søke på her. Da blir man gående på 
NAV så lenge man venter og leverer 
åpne søknader, forteller Nettum.

Samtlige, både brukere og ansatte hos 
NAV og Reaktorskolen, bekrefter vanske-
lighetene med å skaffe ledige arbeids-
plasser. Det er sterkt ønskelig at det 
lokale næringslivet er sitt samfunnsansvar 
bevisst og bidrar til å åpne opp for flere.

Fra motgang til fremgang
Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) mottok 
totalt 114 804 nordmenn økonomisk 
sosialhjelp i 2012. Hele 40 prosent av 
disse hadde NAV som 
hovedinntektskilde. Enslige menn under 
20 år er den største mottakergruppen. 
– Det er jo ingen drømmesituasjon. 
Å ikke ha jobb slik at du ikke har råd til 
å betale for din egen leilighet engang, sier 
Daniel Christoffersen (21) som har 
deltatt på tiltaket siden oppstarten.

Både han og Bjarne Christian Nettum 
(22) mener de har fått det bedre etter at 
de ble med på UngInn. Selvtilliten har 
økt og guttene ser ikke like mørkt på 
fremtiden.
– Man kan bli deprimert, få angst og bli 
sinna av å gå ledig. Nå har jeg fått hjelp 
til det jeg ønsker å oppnå. Fordelen er jo 
at når man har vært på bunn, er det jo 
bare en vei å gå, og det er oppover, 
mener Bjarne.

NAV Skien
•  UngInn er et tiltak laget av NAV Skien og ble startet i 2012. Det skal hjelpe 

ungdom mellom 18 og 25 år tilbake til arbeidslivet eller utdanning. 
•  I mai 2013 kom oppfølgeren «Arbeid først!» som henvender seg til eldre 

mottakere av sosialhjelp. Tanken er at UngInn skal redusere inngangen til 
Arbeid først!.

•  Reaktorskolen drifter både UngInn og Arbeid først!.
•  Nesten alle mottakere av sosialhjelp har grunnskole som høyeste fullførte 

utdanning.
•  Ifølge Statistisk sentralbyrå mottok totalt 114 804 nordmenn økonomisk 

sosialhjelp i 2012.
•  NAV Skien mener suksessen med UngInn hovedsakelig skyldes tre ting:
 -  Det stilles krav om aktivitet fra første dag.
 -  Det blir alltid konsekvenser hvis man ikke møter opp.
 -  Stående tilbud. Møter du ikke opp i dag, kan du møte opp i morgen.

Lavterskel tilbud 
Arbeidsminister Robert Eriksson 
varslet i begynnelsen av november at 
han ønsker å endre loven slik at 
aktivitets plikt blir regelen, og ikke 
unntaket. Statssekretær i arbeids-
departementet, Kristian Dahlberg 
Hauge (FrP), utdyper planene 
ovenfor  Parat:
– Vi vil innføre krav om aktivitet for 
sosialhjelpsmottakere, med særlig 
fokus på lavterskeltilbud og arbeids-
trening rettet mot unge for å sikre en 
permanent overgang til arbeidslivet. 
Kravene som stilles vil variere noe 
etter hvilke behov den enkelte har. De 
fleste har kapasitet til å gjøre noe, og 
særlig for unge er det viktig å unngå 
passivitet, og heller få dem i aktivitet 
så raskt som mulig, sier Hauge. 

Han avviser imidlertid at staten vil 
bevilge støtte til slike tiltak da det er 
kommunenes oppgave, og noe som 
fører til god kommuneøkonomi på 
lang sikt.

UngInn
Fra januar 2013 har 197 unge tatt del 
i tiltaket UngInn hos NAV Skien. 49 
av dem endte i arbeid, en del har gått 
videre til utdanning, mens flere er blitt 
overført til andre arbeidsrettede tiltak. 
– Det er 49 søkere som har valgt å 
ikke delta på UngInn. Disse har latt 
være å søke på sosialhjelp da de ikke 
ønsker å delta på kurs, eller har ute-
blitt av andre grunner. Etter oppstart 
er det 40 som har avbrutt deltagelse, 
sier fagansvarlig i Reaktorskolen 
 avdeling Telemark, Merethe Mørk.

Konsekvensen av å avbryte kurset kan 
være nedsatt beløp eller full stans i 
sosial hjelpsytelsene. Ungdommer med 
utfordringer blir ivaretatt gjennom opp-
følging av veiledere i Reaktorskolen og 
NAV Skien, Helsestasjon for ungdom 
samt rusteamet i kommunen.

Fra venstre Bjarne Christian Nettum (22) og 
Daniel Christoffersen (21) kommer begge fra Skien 
og går på kurs som om det skulle vært en vanlig 
jobb. Begge er imidlertid klare på at de aller helst 
ønsker seg en ordentlig jobb hvor de har mulighet 
til å tjene egne penger, fremfor å gå ledige.



Den som rekrutterer gjør en viktig jobb for oss alle. Ved å rekruttere medlemmer til Parat vil du kunne velge 
flotte vervepremier fra Parat-butikken. For hvert medlem du verver får du ett vervepoeng, og du kan velge å ta 
ut premien med en gang eller “spare” opp poengene for å få en større premie.

Som takk for at du verver medlemmer til Parat har vi fine premier.
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Orning sier han elsker å reise, og han 
er ikke alene. Tall fra SSB viser at reise-
lysten blant nordmenn øker hvert år.
– Desember er roligere innenfor 
forretningsreiser, men mange reiser til 
London eller andre storbyer for å 
shoppe. Det er også en trend at flere 
reiser til varmere strøk, der 
Kanariøyene er det mest populære 
feriemålet, sier han.

Spania er mest populært
Ifølge SSB er økningen på reiser til 
Spania på over 17 prosent utenfor 
høysesong og hele 32 prosent i sesong. 
Veksten de tre første kvartalene i 2014 
har nesten tatt igjen alle reisene i hele 
2013. Orning sier mange selv ordner 
alt på nett, men det er også en stor 
andel som får hjelp av ekspertene i 
reisebyråene.
– For mange er det god grunn til å 
bruke ekspertisen. Vi har god oversikt 
over destinasjoner, gode priser og 
sparer mange for tid. På mange måter 
er vi også en forsikring for en god og 
vellykket ferie, sier han.

Wenche Løvli i Berg-Hansen sier at 
hotellene på Kanariøyene i år har blitt 
fullbooket tidligere, mye på grunn av 
at charterreiser til Egypt har blitt 
kansellert denne vintersesongen.
– Vi ser samtidig at særlig reiser til 
Thailand og Cuba er ettertraktet denne
julen, og i år var det mye fullt til 
Thailand allerede i februar, sier hun.

Slapp av i ferien
Orning ber alle som reiser å sjekke 

reiseforsikringen før de forlater landet.
– Husk vaksiner, og ta kontakt med 
lokalt politi eller ambassaden dersom 
noe skjer. Sørg også for at de hjemme 
vet hvor du er og hvordan de kan 
komme i kontakt med deg. Det 
viktigste er allikevel å ta det med ro og 
ikke stresse. Kos deg med familie og 
venner, sier han.

Parat reiseliv
Orning har sammen med andre tillits-
valgte i Parat tatt initiativet til å danne 
Parat reiseliv.
– Vi har gjennomført møter på for-
sommeren og nå i høst for blant annet 
å diskutere utfordringene vi har i 
lokale lønnsforhandlinger. De sentrale 
oppgjørene var bra, men vi har stor 
nytte av å gi hverandre råd og tips som 
hindrer at det blir for store forskjeller 
mellom de ulike selskapene. Vi har 
også brukt mye tid på nedbeman-
ningsprosesser vi har opplevd både her 
jeg jobber i American Express og i 
Berg-Hansen. I disse prosessene har 
nettverket vært en god støtte, 
sier Orning.

Han sier mange møtes igjen på tariff-
konferansen til YS i januar og 
tilsvarende som arrangeres av Parat 
i februar.
– Vi er opptatt av å fremme sentrale 
krav på områder vi ikke får 
gjennomslag for lokalt, og som er 
generelt for alle bedriftene innen 
reiseliv. I disse forhandlingene med 
Virke har vi god hjelp av Parats 
forhandler Thomas Lilloe, sier Orning.

Den som rekrutterer gjør en viktig jobb for oss alle. Ved å rekruttere medlemmer til Parat vil du kunne velge 
flotte vervepremier fra Parat-butikken. For hvert medlem du verver får du ett vervepoeng, og du kan velge å ta 
ut premien med en gang eller “spare” opp poengene for å få en større premie.

Som takk for at du verver medlemmer til Parat har vi fine premier.

Har du spørsmål vedrørende vervepoeng vennligst ta kontakt og vi vil hjelpe deg. 
Vi gjør oppmerksom på nye regler som nå er gjeldende vedrørende vervepoeng.

Parat_verveannons_210x270 copy.pdf   1   19.11.13   10:20

Økende reiselyst
Reiselysten blant nordmenn øker for hvert år, og sol og sommer er en 

trekkraft selv i julen. Medlemmene i Parat reiseliv har en travel tid, men 

Jens Johan Orning, som er tillitsvalgt i American Express, får allikevel tid 

til å forberede seg til vårens tariffoppgjør.

Av: Trygve Bergsland

Kristin Guttormsen i HRG 
nordic har det travelt i 
desember og overlater til 
Tora Ødegaard å svare på 
feriespørsmål.
– Cruise i Karibia har blitt 
veldig populært, og det er 
kanskje her vi ser den største 
økningen. Samtidig er alltid 
storbyer som London, København, New 
York og Paris populære, sier hun.

Wenche Løvli i Berg-
Hansen sier mye er 
utsolgt til USA, Australia 
og Asia, men at det 
fortsatt er billetter igjen. 
Man må imidlertid være 
forberedt på å betale mer 
nå tett opp til ferien.
–Vi har mange faste 
reisende og flere har allerede bestilt neste års 
juleferie, sier Løvli.

Wenche Moen i Ving Norge 
trekker frem to ukers ferier til 
Cuba, Thailand, Mexico og 
Gambia som populære 
reisemål, men der alt nå er 
fylt opp.
– Jeg har ikke inntrykk av at 
folk er engstelige, eller lar 
være å reise til Thailand på 
grunn av urolighetene. Mye skyldes at våre 
reiser går til Phuket og ikke til Bangkok, sier 
Moen.
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Apotekteknikere 
og apotekfag
Farmasiforbundet, et forbund som organiserer 90 prosent av alle apotekteknikere i Norge, 

har meldt seg inn i Parat. Forbundet arbeider aktivt med å videreutvikle apotekteknikernes 

kompetanse for å sikre kunder og pasienter trygghet gjennom god faglig veiledning når de 

besøker et norsk apotek.

Av: Vetle Daler, foto: Bente Bjercke og Vetle Daler

ARBEIDSPLASSEN

Forbundsleder i Farmasiforbundet, Irene Hope, sier man i Norge 
har lang tradisjon for kontroll av legemidler. Helsemyndig hetene 
godkjenner, legen rekvirerer og apotekene formidler.

– Apotekteknikere er den største yrkesgruppen i norske apotek 
og vi hjelper tusenvis av kunder og pasienter hver eneste dag til 
bedre helse og en bedre hverdag, sier Hope.
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E-resept på apotek
Direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen, Terje 
Wistner, forteller at alle landets 737 apotek nå kan ta imot 
e-resepter. Som pasient kan man dermed gå til et hvilket som 
helst apotek og hente den medisinen legen har skrevet ut.

Apotekforeningen har gjennom sitt deleide datterselskap Espire 
utviklet en ny versjon av apotekenes IT-system slik at alle landets 
apotek kan ta i bruk e-resept.
– Det er en viktig milepæl for helse-Norge at e-resept er tatt i 
bruk over hele landet. Det bidrar til å redusere faren for 
feilmedisinering og falske resepter, sier Wistner, som sier at den 
første installasjonen ble utført allerede i 2011.

Kilde: apotek.no

Ekspedisjonsrett for 
apotekteknikere
Stipendiat i RELIS Nord-Norge og farmasøyt Per-Jostein 
Samuelsen sier apotekteknikere bør få delvis ekspedisjons -
rett og mener det er en god idé å gi videre utdannede 
apotekteknikere større ansvar. 

Delvis eller begrenset ekspedisjonsrett for apotek teknikere 
er ifølge leder for Farmasiforbundet Irene Hope en av 
sakene forbundet har satt høyt på dagsordenen de siste to 
årene.
– Det er positivt at flere farmasøyter også ser dette. Vi ser 
for oss at apotekteknikere som ønsker begrenset ekspedi-
sjonsrett må ta etterutdanning for å kunne få denne retten 
til selvstendig å ekspedere eksempelvis reitererte resepter 
og resepter på legemidler som finnes reseptfritt i mindre 
pakninger, sier hun.

Trygghet og riktig veiledning
Hun er opptatt av at kunder og pasienter skal føle trygghet 
når de besøker apoteket.
– Denne tryggheten ivaretas av oss som er autorisert helse-
personell. Vi er der når du trenger oss, vi har tid til deg og vi 
er stolte av å bidra til et friskere Norge.

Når du går inn i et apotek, går du ifølge Hope inn i en av de 
mest spesialiserte faghandlene som finnes i Norge. Her finnes 
flere tusen ulike legemidler og helserelaterte produkter.
– Den norske apotekmodellen er en  suksess. Gjennom kon-
troll og faglig veiledning får kunder og pasienter riktige lege-
midler til ulike behov. Dagens apotekmodell er avgjørende for 
pasientsikker heten både når det gjelder reseptbelagte og 
reseptfrie legemidler. For å kunne videre føre og utvikle denne 
modellen, kreves faglærte medarbeidere, sier Hope.

Ny teknologi
Vitus-apoteket på Bekkestua er et av mange apotek som er 
oppgradert med touch-teknologi. Marit Hille (57) og Anne 
Grethe Barstad (62) mener kundene nå får raskere og bedre 
hjelp enn tidligere.
– Nå kan kunder og pasienter enklere velge produktgruppe og 
reseptfrie legemidler. Når de kommer inn i apoteket kan de 
beskrive kroppsdel etter hvor man har vondt, eller ved å 
skanne produktets strekkode, sier Hille.

Hun forteller at konseptet er nytt, og en del av eierselskapet 
Celesios plan om å bygge flere av sine apotek i Europa over 
samme lest.
– Vi startet begge vår karriere på Svaneapoteket i Oslo for 
rundt 40 år siden, og har sammen jobbet på Bekkestua i 27 år. 
I løpet av disse årene har vi sett en rivende utvikling. Fra høye 
skranker uten selvvalg, til dagens moderne touch-skjermer 
med informasjon om et stort produktutvalg, sier Hille.

Dosering av medisiner
Apotekteknikere jobber ikke bare på apotek, og bak en 
diskré dør midt i Askim sentrum ligger Farmaka, som 

Apotektekniker Mona Moseby jobber for Farmaka i Askim.
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Apotek-kutt i statsbudsjettet
Regjeringen har foreslått kraftig apotek-kutt i statsbudsjettet for 2014 med ny pris- og avanse-

strukturen for legemidler. Reduksjonen i apotekenes inntekter anslås til 80 millioner kroner.

Forslaget innebærer en innsparing for folketrygden på 124 millioner kroner gjennom at 
apotekene får mindre betalt for en del kopilegemidler, mens de vil få noe mer betalt for en 
del originallegemidler.
– Innretningen på det nye pris- og avansesystemet er riktig, men det er svært uheldig at endringene foreslås slik at apotekene taper 
inntekter. Staten gir apotekene økte inntekter med den ene hånden, men tar det dobbelte tilbake med den andre, sier Per T. Lund 
som er administrerende direktør i Apotekforeningen. Kilde: apotek.no

ARBEIDSPLASSEN

pakker multidose til 27 000 pasienter. Her jobber rundt 70 
personer med forskjellig bakgrunn, blant annet farmasøyter, 
sykepleiere og apotekteknikere. 

Mona Moseby er apotektekniker og hver dag sørger hun og 
hennes kolleger for at multidose leveres til rett pasient til rett tid, 
enten de henter dosene sine på apoteket eller får dem utlevert på 
sykehjem eller av hjemmetjenesten.
– På hver eneste pose påtrykkes navn og klokkeslett for når 

medikamentene skal inntas. Vi har strenge rutiner slik at det 
ikke oppstår feil. Her kan man ikke ha holdningen at det ikke 
er så nøye, smiler Mona Moseby. 

Farmaka eies av Alliance Healthcare Norge som er en del av 
Alliance Boots og Boots Norge. – Firmaet startet med tre 
ansatte, en pakkemaskin og 30 pasienter som skulle ha 
multidose. I dag pakker vi multidoser til omtrent 27 000 
pasienter, sier Moseby.

Marit Hille og Anne Grethe Barstad ved Vitusapoteket på Bekkestua.
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Utdanning av 
apotekteknikere
Farmasiforbundet har jobbet med å revidere utdanningen 

som apotektekniker og anbefaler to års spesialisering. 

Arbeidsgruppen har også lansert en alternativ modell 

som medfører at det velges retning etter første år på 

videregående slik at det blir to teoretiske spesialiseringsår.

Tekst: Berit Regland Foto: Bente Bjercke

Økt legemiddelsalg 
utenfor apotekene
Det selges færre reseptfrie legemidler enn før på norske 
apotek. Unntaket er midler til røykeavvenning, viser nye 
tall for årets første halvår ifølge Folkehelseinstituttet.

Nedgangen var størst for det smertestillende legemidlet 
ibuprofen med ni prosent. Andelen som selges utenom 
apotek øker samtidig svakt. Tallene fra 
Folkehelseinstituttet viser også at salget av paracetamol 
målt i doser gikk ned med to prosent i første halvår i år 
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Totalsalget av 
nødprevensjon er stabilt, men har økt noe utenom apotek. 
Salget av nesesprayer som inneholder xylometazolin gikk 
ned med to prosent. Det har også vært en nedgang i salg 
av reseptfrie allergitabletter som brukes ved pollen allergi, 
ifølge instituttet.

Kilde: dagensmedisin.no

Halvering av 
falske resepter 
I apotekene har man merket en klar nedgang i 
antall falske resepter etter innføring av e-resept.
– Antall forfalskede resepter første halvår ser ut til å 
være omtrent det halve av fjoråret, sier Jostein Soldal, 
som er kommunikasjonssjef i Apotekforeningen. 
I første halvår 2012 fikk Apotekforeningen meldt 
inn omkring to falske resepter per dag, mot mindre 
enn en per dag hittil i år. 
– Problemet er ikke borte, men er sterkt redusert. 

Utviklingen er svært 
positiv både for 
samfunnet som helhet 
og for apotekene, sier 
Soldal.

Kilde: apotek.no

Arbeidsgruppen skriver at eksisterende utdanningsmodell både har 
fordeler og ulemper. Fordelen er at ett års spesialisering gir grunnlag 
for en god teoretisk bakgrunn for arbeid i apotek, og 
kompetansemålene er godt beskrevet. På den andre siden er faglige 
og kommunikative krav i dagens apotek høye, og mange 
nyutdannede apotekteknikere oppleves som unge og umodne.

Tviler på ressursbruken i apotekene
En annen ulempe er ifølge arbeidsgruppen at praksis ikke er 
obligatorisk og skolene har stor frihet til avvikling av praksis. 
Apotektekniker som lærefag byr også på utfordringer. Fordelene vil 
være at læring gjennom praksis vil styrkes, men arbeidsgiver vil være 
ansvarlig for opplæringen i praksistiden. 

Arbeidsgruppene er opptatt av at utdanningen har behov for mye 
teori og i en lærefagsmodell vil det være vanskelig å kvalitetssikre 
den teoretiske opplæringen. Det anses tvilsomt om apotekene er 
villige og kompetente til å stille nok ressurser til disposisjon for en 
slik modell.

Arbeidsgruppen har lansert en alternativ modell som medfører at 
det velges retning etter første skoleår med påfølgende to teoretiske 
spesialiseringsår. En forutsetning i en slik modell er at praksis blir 
obligatorisk og at det det utvikles god samhandling mellom apotek 
og skole.

Arbeidsgruppen mener det er viktig å styrke kvaliteten i 
kundesituasjonen, der behovet for generell kompetanse i 
kommunikasjon og samhandling vil øke. Veiledning og servicesalg 
er begreper i yrkesrollen som apotektekniker og som vil utvikle seg 
videre i fremtiden.

  Veiledning og servicesalg er begreper  
i yrkesrollen som apotektekniker og som vil 
utvikle seg videre i fremtiden.
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SPøRSMÅL Og SvAR

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

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

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

forbindelse med omorganisering, nedbemanningsprosesser, ferie, arbeidstidsordninger, trygdespørsmål og lignende.

Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat

Thomas Lilloe,
Forhandler

Deltid og ferie
Jeg jobber deltid, og skal egentlig jobbe 
tre dager i vinterferien. Arbeidsgiver har 
gitt meg fri, men mener hele uken blir å 
regne som ferie. Er dette riktig?

Kari

Ferieloven beregner feriefritid avhengig av 
hvor lenge du kan hvile eller feriere og 
uavhengig av om du allerede hadde fri. 
Arbeidsgiver har derfor adgang til å regne 
dette som en uke med ferie.

Katrine

Juleferie
Jeg jobber i en privat bedrift der vi ikke 
har tariffavtale. I min arbeidskontrakt står 
det ikke noe om arbeid på julaften eller 
nyttårsaften, men min arbeidsgiver har nå 
bestemt at jeg må jobbe vanlig dag frem 
til klokken 15.00 en av de to dagene. 
Tidligere har bedriften vært stengt disse 
dagene, men nå mener lederen at vi av 
hensyn til kundene må ha en viss 
bemanning også disse dagene. Må jeg 
akseptere dette?

Thea

Svar:
Det første som må vurderes er om arbeids-
giver i tilstrekkelig tid har varslet dere om 
denne omleggingen. Dersom du for eksempel 
allerede har planlagt å reise bort eller 
innrettet deg etter at det ikke er arbeid disse 
dagene, vil det kunne sette begrensninger for 
arbeidsgivers endringsadgang denne julen. 
Dess lengre og mer innarbeidet disse dagene 
har vært som arbeidsfri dager, jo mer skal 
det til før arbeidsgiver kan gjennomføre slike 
plutselige endringer, men i utgangspunktet 
er både julaften og nyttårsaften arbeidsdager 
selv om de fleste arbeidsplasser likevel holder 
stengt disse dagene.

Odd Jenvin
Forhandler

Katrine Andresen Roald
Advokatfullmektig

Christen Horn Johannessen
Advokat

Bjørn Are Sæther 
Rådgiver

Thore Eithun Helland 
Advokat
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I utgangspunktet vil arbeidsgiver kunne 
foreta endringer innenfor styringsretten, men 
disse endringene må gjøres etter en forsvarlig 
prosess og på saklig grunnlag innenfor de 
forpliktelser arbeidsgiver har. De fleste 
tariffavtaler har bestemmelser som regulerer 
dette og begrenser arbeidsgivers styringsrett 
ut over det som er beskrevet i 
arbeidsmiljøloven og den enkeltes 
arbeidsavtale.

Christen

Juletillegg
Jeg jobber som hvilende nattevakt i 
kommunen. I år skal jeg jobbe julaften. 
Er det samme sats hvis jeg må opp i løpet 
av natta ved en utrykning som ellers i 
året? Ellers i året er tillegget 50 prosent.

Børre

Svar:
Det er en høyere sats for helge- og 
høytidsdager, på påskeaften i tillegg til 
mellom klokken 12.00 og 24.00 på pinse-, 
jul- og nyttårsaften. Her har du krav på 
timelønn pluss 100 prosent tillegg.

Bjørn Are 

Ferie og feriepenger
Jeg jobber hos Fylkesmannen, men har 
blitt sykemeldt fram til jul. Jeg har fortsatt 
to ukers ferie til gode som jeg ikke har tatt 
ut i 2013. Jeg kunne godt tenke meg å la 
være å ta ut denne ferien og i stedet få 
feriepengene utbetalt før jul. Kan jeg 
kreve å få utbetalt feriepenger for ferie jeg 
ikke får tatt ut i løpet av 2013?

Magnus

Svar:
Etter ferieloven har både arbeidsgiver og 
arbeidstaker plikt til å sørge for at ferien 

avvikles i løpet av ferieåret. Dersom ferien 
ikke er avviklet innen ferieårets utløp, er 
dette brudd på ferieloven. Ferie som, 
uavhengig av årsak, ikke er avviklet, faller 
ikke bort, men skal overføres til påfølgende 
ferieår. Arbeidstakere som på grunn av 
sykdom eller foreldrepermisjon ikke har fått 
tatt ut ferie, kan etter ferieloven kreve å få 
overført inntil 12 virkedager (2 uker) av 
ferien til påfølgende ferieår. Kravet må 
fremsettes innen årets utløp. Ferie som ikke 
er avviklet på grunn av sykdom eller 
foreldrepermisjoner, og som heller ikke er 
overført til neste ferieår, strykes. I disse 
tilfellene skal det utbetales feriepenger etter 
ferieårets utløp.

Du kan altså selv kreve om å få overført 
inntil 12 virkedager (2 uker) av ferie til 
neste ferieår. Derimot kan ikke arbeidsgiver 
kreve at du gjør dette. Hvis du velger å ikke 
overføre ferien, skal arbeidsgiver utbetale 
feriepenger for de 2 ferieukene som du ikke 
har fått tatt ut i 2013 på første lønning i 
januar 2014.

Odd 

Tillitsvalgtarbeid
Jeg er utpekt til å delta i de sentrale 
forhandlingene i Spekter. Kan 
arbeidsgiver nekte meg å være med i disse 
forhandlingene, og hvilken kompensasjon 
har jeg eventuelt krav på?

Norah

Svar:
Arbeidsgiver kan ikke nekte deg å delta i de 
sentrale forhandlingene i Spekter dersom du 
er oppnevnt til delegasjonen. Du har i tillegg 
krav på ordinær lønn. Dette er beskrevet i 
paragraf 26 i hovedavtalen. Husk å sende 
forespørsel om tjenestefrihet så tidlig som 
mulig.

Thomas

Julelys til sjenanse
Det går mot jul, og naboen min vil også i 
år bekle eiendommen sin med julelys 
overalt, både på trærne og over hele huset. 
På mange måter er dette fint, men 
samtidig er alt lyset døgnet rundt til stor 
sjenanse for meg og min familie. Kan jeg 
bruke loven til å be naboen enten ta bort 
en del av lysene, eller skru av lysene om 
natten?

Mathias

Svar: 
En eier av en eiendom kan i hovedregelen 
gjøre hva han vil inne på sitt eget område så 
lenge dette ikke er i strid med lov eller 
avtale. En viktig begrensning er nabolovens 
bestemmelser. Det heter i loven at ingen må 
ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig 
eller unødvendig er til skade eller ulempe for 
naboen. Når det vurderes hva som er 
urimelig eller unødvendig, skal det legges 
vekt på hva som er teknisk og økonomisk 
mulig å få til for å begrense tapet eller 
ulempen. Så skal det også legges vekt på hva 
som er vanlig bruk. I de senere år er det ikke 
uvanlig at folk pynter hus og leiligheter med 
julelys for å skape hygge og stemning i den 
mørke årstiden. Derfor må du nok godta 
noe lys, men dersom du kan bevise at lysene 
til naboen er til skade eller ulempe for deg 
på en urimelig eller unødvendig måte, kan 
du be naboen om enten å ta bort en del av 
lysene, eller skru av disse om natten. Godtar 
ikke naboen forespørselen din, kan du 
faktisk klage ham inn for forliksrådet og få 
en dom på at han skal begrense lysbruken.

Thore 
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Løsning:

Navn: 

Adresse:

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

Husk å merke e-posten/konvolutten
«Kryssord 5/2013»

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

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

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.4 – 2013 var: «YTRINGSFRIHED BØR FINDE STED»
De tre heldige vinnerne er: WINNIE WESTENG, Klavestadhaugen, PáLL R. ÓLAFSSON, Trondheim og MARIT HJELLE, Bergen.

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

SUDOkU: 

Lett Middels Ekspert

kRySS Og TvERS:
Hvilket ord står IKKE i diagrammet?
Det ordet er oppgavens løsning.

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

ANAgRAMkRySS:

Parats treningsside med hjernetrim
Sender du oss løsningen på alle oppgavene på denne siden, er du med 
i trekningen av en Parat-trillekoffert.
Frist for å sende inn løsningen er 8. februar 2014.
Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen til redaksjonen, enten 
på e-post til trygve.bergsland@parat.com, eller ordinær post til: 
Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo.  
Husk å merke e-posten/konvolutten «Hjernetrim 5/2013».
Vinneren av hjernetrim i 4/2013 er Berit Garberg Larsen, Trondheim.

ADLER
AUDI
BUICK
DAEWOO
DAIMLER
DATSUN
ESSEX
FARGO
FERRARI
HILLMANN
HONDA
HUMBER
ISUZU
JAGUAR
LAMBORGHINI

LANCIA
MASERATI
MAZDA
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
NECKAR
NISSAN
POBEDA
RAMBLER
RANGEROVER
RILEY
SIMCA
STEYR
SUBARU

SUNBEAM
SUZUKI
TALBOT
THINK
TOYOTA
TRIUMPH
TROLL
VAUXHALL
VOLGA
VOLVO

PARAT HjERNETRIM
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Regjeringen svikter studentene
Parat Ung-leder Anders Bakkerud Larsen er skuffet etter at nytt statsbudsjett 
avslører at studentene heller ikke denne gangen får tilstrekkelig økning i 
studiestøtten. De rødgrønne foreslo å øke støtten fra 10 til 11 
måneder, men dette er nå skrotet av den nye regjeringen.
Larsen sier avgjørelsen står i sterk kontrast til denne regjeringens 
ønske om å bygge opp et kunnskapssamfunn. Det er studentene 
som er arbeidsmarkedets fremtid og når studenter må 
nedprioritere studier til fordel for deltidsjobb bryter det ned 
kvaliteten på høyere utdanning og fremtidige arbeidstakere.
– En økning på 345 kroner i måneden er ingenting å juble 
for, det er de færreste som klarer å endre hverdagen sin og 
bli heltidsstudenter med et slikt beløp, sier han.

Thomas Cook Kabin-
forening inn i Parat
Årsmøtet i Thomas Cook Kabinforening 
(TCK) har enstemmig valgt å melde 
seg inn i Parat med virkning fra 
1. januar 2014. De 178 medlemmene 
representerer nær 100 prosent av de 
kabinansatte, og Parat Luftfart øker til 
omtrent 4500 medlemmer.

TCK har et godt samarbeid med kolleger i 
Sverige og Danmark som er organisert i 
Unionen og FTF (tidligere Funktionærernes 
og Tjenestemændenes Fællesråd). Leder i 
TCK, Thorbjørn Meland, forteller at de har 
vært med-
lem av Parat 
tidligere, 
men at det 
den gang het 
Prifo.
– Ved års-
skiftet 1999–
2000 valgte 
TCK å bli en 
frittstående 
forening, 
men vi ser at 
det er store 
endringer i luftfarten og vi blir sterkere ved å 
stå sammen nå når Parat organiserer de fleste 
flygende i Norge. I TCK er vi et styre på fem 
personer. Vi har ingen heltidsansatte i admi-
nistrasjon, men har kjøpt advokattjenester ved 
behov, sier Meland.

Norges Vels medalje 
til Laila Sæterdal
Trond R. Hole overrakte onsdag Norges Vels medalje for lang og tro 
tjeneste til Parats rådgiver i Bergen, Laila Sæterdal.

Hun har vært ansatt i Parat, tidligere 2fo og ennå tidligere LUHF (Landsforbund 
for Universitets-, Høgskole- og Forskningspersonell) i mer enn 32 år. Medalje er 
en hedersbevisning for mottakerens innsats og betydning i organisasjonen.
I statuttene for medaljen går det frem at mottakeren må ha bidratt med 30 års 
innsats for samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen i Det Kongelige 
Selskap for Norges Vel og ble innstiftet i 1888. Medaljen er preget i sølv med et 
nasjonalfarget bånd på grønn bunn. På forsiden har den en sittende kvinnefigur 
som overrekker en laurbærkrans. På baksiden er det inngravert mottakerens navn 
og årstallet for tildeling. I tillegg til medaljen følger et diplom og et jakkemerke.

Parat gratulerer med et velfortjent hedersbevis.

Parat støtter HIV-positiv kafé
Hovedstyret i Parat bevilger hvert år penger til solidaritetsarbeid. I år har Landsforeningen 
for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) fått 16 000 kroner for arbeidet mot 
alle former for diskriminering av deres målgruppe. Leder i foreningen Hans Heen sier 
bevilgningen dekker hele kostnaden med drift av prosjektet med HIV-positiv kafé.
LLH jobber for et bedre diskrimineringsvern for alle minoriteter og for at politiet skal 
følge opp hatkriminalitet.
– Vi jobber også aktivt med informasjon til myndigheter, politikere, familievernkontorer 
og helsevesen. Vi driver kaféer, aktivitetsgrupper, foreldrenettverk, idrettslag og arrangerer 
fester. Pengene fra Parat kommer derfor godt med, sier Heen.

Leder i TCK Thorbjørn Meland 

og nestleder Irene Kardaris.  

Foto: Trygve Bergsland

Foto: Trygve Bergsland

Foto: Trygve Bergsland



Parat 2013 - 39  

Parats regions utvalg (RU)

RU region Nord:
Svanhild Meirud, Øst-Finnmark tingrett,
E-post: Svanhild.meirud@domstol.no.
Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet,
E-post: Lrh@caa.no.
Liv Hanne Wist, Studentsamskipnaden 
i Tromsø, E-post: liv.wist@sito.uit.no.
Bård Arntsen, Bodin Videregående skole,
E-post: barbodin@nfk.no.
Laila Volden Baraa, Widerøe ASA - Kabin 
- Torp, E-post: lvbaraa@online.no.

RU region Midt:
Jannike Hanssen, Statens vegvesen,
E-post: Jannike.hanssen@vegvesen.no.
Siri Stinessen Finseth, Sykehuset Namsos,
E-post Siri.Finseth@helse-nordtrondelag.no.
Wenche Husby, Skaun Tannklinikk,
E-post: wenche.husby@stfk.no.
Terje Hoel, NAF senteret Ålesund,
E-post: terje.hoel@naf.no.
Anne Ingrid Haukø, Sykehuset i Namsos,
E-post: anningrid.hauko@hnt.no.

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

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

RU region Vest:
Rune Skaar, Bergen Kommune,
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no.
May-Britt Rød, Norges Handelsehøgskole,
E-post: may-britt.rod@nhh.no.
Raymond Log Bjørvik, Edda Distribusjon,
E-post: raymond.log.bjorvik@diivest.no.
Irene Beyer, Stiftelsen Akvariet, Bergen,
E-post: beyer.irene@gmail.com.
Gro Nondal Buvik, Sognekraft AS,
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.no.

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

Parat flytter
Fra 1. januar 2014 er Parats nye adresse Lakkegata 19-23, 
der du vil finne oss i 2-etasje. Postadressen blir som før:  
Parat, Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. 
Telefonnummer til sentralbord 
blir også som før 
21 01 36 00, 
kontakt-
informasjon til 
den enkelte 
ansatte finner du 
på parat.com.

Kontingent 2014
Kontingenten er som tidligere 
1,2 prosent, maksimal satsen i 2014 er 
418 kroner i måneden. For medlemmer i under organisasjoner, som Parat 
Media, Tannhelsesekretærenes Forbund, Farmasiforbundet og Parat Nav) 
er kontingenten 1,4 prosent, maksimalt 489 kroner i måneden.
For ikke yrkesaktive og pensjonister, som ikke er i jobb, er kontingenten 
uforandret på 250 kroner i året. Lærlinger og studenter betaler ikke 
kontingent. 
Kontingenten trekkes av lønn og faste tillegg, mens overtid ikke skal være 
med i trekkgrunnlaget. Vi ber alle kontakte lønningskontoret for å 
informere om de nye satsene.



Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Ikke la YS Innbo 
gå deg hus forbi

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

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

85 000
medlemmer har 
kjøpt YS Innbo!
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