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Grønn konkurransekraft
Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg 
på to personer som skal gi råd om 
grønn konkurransekraft. Parat har møtt 
ekspertutvalget som består av Connie 
Hedegaard og Idar Kreutzer.

#jegerstatsansatt og stolt
Parat, gjennom YS Stat, har bidratt 
til en synlighets kampanje for å øke 
stoltheten til de statsansatte og 
omdømmet i befolkningen.

Spørsmål om arv
Arv kan være grunnlag for 
konflikter, men kan langt på vei 
unngås gjennom planlegging.
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Tittelen over er hentet fra en rapport Jens Barland skrev på oppdrag for Norsk Redaktørforening i 2014, 

der han så på forholdet mellom journalistikk og kommunikasjonsbransjen. Rapporten har også vært 

utgangspunkt for drøfting i en eksamensoppgave masterstudenter ved Universitetet i Oslo, Institutt for 

medier og kommunikasjon nylig har jobbet med.

Årsaken til utvanningen av journalistikken 
er de dramatiske endringene i hvordan vi 
som forbrukere konsumerer nyheter på nå 
sammenlignet med tidligere. I tillegg sliter 
mediene med å finne inntektskilder som 
kan forsvare å ha mange kostbare jour-
nalister ansatt, noe som blir understreket 
gjennom massive kostnadsreduksjoner, 
ansettelsesstopp og nedbemanninger 
i bransjen. Virksomheter prioriterer å 
bruke penger på innholdsmarkedsføring, 
sponsing av bloggere og synlighet på nett, 
i tillegg til å ansette stadig flere PR- og 
kommunikasjonsrådgivere.

Journalistikken er under sterkt press 
og vil kanskje ikke overleve som fri og 
uavhengig i fremtiden. Årsakene er flere, 
og pressen bidrar selv i aller høyeste 
grad ved å vanne ut egen legitimitet i 
diskusjonen om content marketing, eller 
innholdsmarkedsføring på norsk. Norges 
største avis går i front og lar Rema 1000 

sponse, og delvis redigere, innhold i 
avisen presentert i en form som langt på 
vei ligner alle andre saker som publiseres 
på nett og papir.

I tillegg til å snike inn reklame i journalis-
tikken, jobber PR- og kommunikasjons-
arbeidere med å få sine saker, meninger og 
vinklinger på trykk i reportasjer, artikler 
og intervjuer signert av journalister fra 
store, anerkjente mediehus.

Et annet spørsmål er hvor relevant det er 
for folk flest å lese tradisjonelle nyheter 
produsert av journalister når det du er 

interessert i kan leses i oppdateringer 
fra venner og kjente på Facebook eller 
Snapchat. Mange bloggere skriver godt 
om dagsaktuelle problemstillinger og har 
flere lesere enn de fleste journalister noen 
gang kan drømme om å få.

Spørsmålet vi kan stille oss er om det er 
mulig å opprettholde et demokrati bestå-
ende av ytringsfrihet, informasjonsfrihet, 
debatt og samfunnskritikk uten en fri og 
uavhengig presse?

Proffere PR presser pressen

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør

 Journalistikken er 
under sterkt press og vil 
kanskje ikke overleve som fri 
og uavhengig i fremtiden.
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Spørsmål om arv
Arv kan være grunnlag for konflikter, 
men kan langt på vei unngås gjennom 
planlegging. Du som er godt voksen bør 
planlegge hvordan verdier skal overføres til 
neste generasjon. Side 18

#jegerstatsansatt 
og stolt
Parat, gjennom YS Stat, har bidratt til en 
synlighetskampanje for å øke stoltheten til 
de statsansatte og omdømmet i befolknin-
gen. Ironiske videoer med sitater fra kom-
mentarfeltenes smågrums har fungert bra.
Side 24
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Inn og ut av Norge
Det ble uttransportert 655 personer med 
ulovlig opphold i Norge i oktober. Hittil i 
år har Politiets utlendingsenhet gjennom-
ført 5988 uttransporteringer og grunnløse 
asylsøkere snus på grensen til Russland.
Side 8

Grønn konkurransekraft

Verdens 
viktigste lager
Svalbards globale frøhvelv er kalt 
«Verdens viktigste rom». Parat-
medlem og ansatt i Longyearbyen 
lokalstyre, Anita Utsi, sier det er 
et fascinerende sted også for dem 
som bor på Svalbard. Side 32

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg på to personer som skal gi råd om grønn 
konkurransekraft. Parat har møtt ekspertutvalget som består av Connie Hedegaard 
og Idar Kreutzer. Side 14
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Ønske om å gi unge en sjanse
Oppfordringen om å gi unge en sjanse kommer fra de åtte største 
arbeidslivs organisasjonene: YS, LO, NHO, KS, Spekter, Unio, 
Akademikerne og Virke i en kampanje for å få arbeidsgivere til å rekruttere 

unge med nedsatt arbeidsevne.
24 300 unge under 30 år skal ifølge NAV ha et ønske om å jobbe, 
men trenger hjelp til å komme i gang. Unge som går lenge 
arbeidsledige på grunn av sykdom eller andre hindringer, er spesielt 
utsatt for å falle utenfor arbeidslivet. NAV skriver at de i samarbeid 
med arbeidsgiver og arbeidstaker vil lage planer for å sikre at 
den unge får nødvendig oppfølging i form av mentorordning, 
lønnstilskudd og tilrettelegging på arbeidsplassen.

Kolleger, familier 
og naboer påvirker 
sykefraværet

Sannsynligheten for sykmelding 
kan ifølge forskere påvirkes av syk-
meldingsmønsteret i omgivelsene, 
som kolleger, familier og naboer. 
Nå har man også undersøkt om 
påvirkningen kan strekke seg over 
generasjoner. Spørsmålet er om 
sykmeldingsmønsteret hos foreldre, 
når man selv er i ungdomsårene, 
påvirker sannsynligheten for selv å 
bli sykmeldt senere i livet? 

Alle norske 33-åringer født mel-
lom 1974 og 1976 er undersøkt, 
og sannsynligheten for fravær 
var 3,8 prosentpoeng høyere for 
både kvinner og menn som hadde 
foreldre med tidligere fravær, sam-
menliknet med de uten foreldre-
fravær. Artikkelen, som er publisert 
av Statens arbeidsmiljøinstitutt 
(STAMI), gir ikke en entydig kon-
klusjon, men peker på flere aktuelle 
sammenhenger.

SMÅSTOFF

Ledelse påvirker sikkerhetsarbeidet
Laissez-faire-ledelse, eller ledere som gir ansatte nær total frihet, har dårlig påvirkning på 
sikkerhetsarbeidet. Det samme har tyranniske ledere som er direkte destruktive overfor 
sine medarbeidere, ifølge en studie presentert av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Konstruktiv ledelse derimot er forbundet med forbedret sikkerhetsopplevelse over tid. Studiet viser at 
ansatte som allerede hadde en negativ opplevelse av sikkerheten, vurderte sin nærmeste leder som mer 
tyrannisk etter seks måneder, noe som ifølge forskerne indikerer at sikkerhet på en arbeidsplass kan 
påvirke hvordan ansatte opplever utøvelse av ledelse. Konklusjonen er at organisasjoner som er opptatt 
av sikkerhet, bør utvikle ledere som evner å ivareta og utvikle sine medarbeidere.

Nye jobber i SAS
Flyselskapet SAS ansetter 500 nye kabin-
ansatte, den største rekrutteringen i 
selskapet på 15 år. Omtrent 100 nyansatte 
vil få base ved Oslo lufthavn. Selskapet skal 
også ansette 200 nye piloter og omskolere 
400 av selskapets nåværende piloter.
I tillegg til de 100 som ansettes i Norge, 
ansettes det 300 i Stockholm og 100 
i København. Ansettelsen av de 300 i 
Stockholm knyttes opp til SAS’ nye ruter 
til Hongkong og Los Angeles, skriver 
nettstedet Check-In.

Arbeid, innvandring 
og flyktninger
Arbeidsinnvandrere er langt mindre 
avhengig av NAV-støtte sammenlig-
net med flyktninger eller familieinn-
vandrere, viser en ny analyse fra NAV.

Innvandrere fra østeuropeiske EU-land 
var de som mottok minst støtte fra 
NAV i fjor. I gjennomsnitt mottok hver 
innbygger mellom 18 og 66 år 38 000 
kroner i 2014. Til sammenligning mottok 
innvandrere fra Øst-Europa utenfor EU, 
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika i 
gjennomsnitt 65 000 kroner i 2014.
De beste eksemplene er flyktningene 
som kom fra Bosnia og Hercegovina på 
1990-tallet. Disse har klart seg godt på 
det norske arbeidsmarkedet og skiller seg 
lite fra norskfødte, viser NAV-tallene.
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Flere seniorer i arbeid
Flere 66-åringer er i arbeid ved utgangen av tredje kvartal 2015 sammenlignet 
med samme periode i fjor, viser nye tall fra NAV. Pensjonsreformen fra 2011 
får mye av æren der aldersgruppen 62–66 år nå kan kombinere arbeid med 
alderspensjon fra folketrygden, uten at pensjonen blir redusert.

Andelen 66-åringer i arbeid har økt med tre prosentpoeng fra utgangen 
av tredje kvartal 2014 til 2015 og seks av ti alderspensjonister under 67 år 
kombinerer ifølge NAV alderspensjonen med arbeid.

Mer egenkapital til Nye Veier
Nye Veier er aksjeselskapet regjeringen har opprettet for å få fart på veiutbyggin-
gen i landet. Selskapet skal få overført rettigheter og plikter fra Statens vegvesen 
og Samferdsels departementet vil øke aksjekapitalen til 600 millioner kroner.

Selskapet skal etter planen være i drift fra årsskiftet og 
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) mener dette 
vil bidra til en raskere utbygging av veinettet. Prosjektet 
har samtidig møtt noe kritikk, blant annet fra professorene 
Asbjørn Rødseth ved Universitetet i Oslo og Gunnar 
Eskeland ved NHH, som argumenterer med at man 
kunne løst de samme oppgavene innenfor dagens rammer.

SMÅSTOFF

Oppfølging 
av nyansatte
Fafo-forskere har sett på hvor-
dan nyansatte får opplæring på 
arbeidsplassen og majoriteten 
av virksomhetene de studerte, 
mangler en plan for håndtering 
av nyansatte. Resultatet er at 
oppfølgingen blir mer tilfeldig og 
uformell og svært avhengig av den 
enkelte leder.

Et dilemma nyansatte møter er 
ønsket om å passe inn og gjøre en 
god jobb, samtidig som de skal 
fremstå som selvgående og selv-
stendige. Informasjonen nyansatte 
mottar gjennom formelle kanaler 
er ofte ikke tilstrekkelig. De sosi-
ale kodene er samtidig vanskelig å 
sette ord på og gi en innføring i.
– Informasjon om verdiene, 
 normene og arbeidsmåter som 
foreligger på arbeidsplassen, det 
som kan kalles organisasjons-
kulturen, er ikke å finne på intra-
nettet eller i samtaler med sjefen, 
sier Erika Braanen Sterri som er 
en av forskerne bak rapporten.

Ledige stillinger
Det er færre ledige stillinger innen industri, men flere ledige jobber 
innen varehandel og offentlig administrasjon. I tredje kvartal i 
år var det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) totalt 51 800 ledige 
stillinger her i landet, noe som er 2 900 færre enn på samme tid i 
fjor.
Fallet i ledige stillinger er kraftigst innen olje- og gassektoren, der 
antallet ledige stillinger er halvert det siste året. I varehandelen var det 
derimot 25 prosent flere ledige jobber sammenlignet med fjorårets tall. 
Innen EU er det i årets andre kvartal 1,7 prosent ledige stillinger, mens 
tilsvarende tall for Norge er 2,3 prosent.

Manglende kompetanse i Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet flyttet fra Oslo til Trondheim for ti år siden, men mistet så å si all 
kompetanse i prosessen, fastslår en kritisk rapport levert av Agenda Kaupang på 
oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Kun ti medarbeidere ble med fra Oslo til Trondheim, og nesten all kompetanse forsvant. 
Det ble skapt en ubalanse mellom et ungt direktorat og regionkontorene, men heller 
ikke i regionene har man lyktes med å bygge opp tilstrekkelig tyngde, ifølge rapporten. 
Rapporten fastslår blant annet at Arbeidstilsynet mangler kompetanse på sosial dumping og 
arbeidslivskriminalitet. I tillegg mener man ifølge Adresseavisen at samarbeidet internt er for 
svakt og at tilsynet ikke har tilstrekkelig tillit hos arbeidsgiverne.
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Sukkerproblemer
Den amerikanske forskeren Robert Lustig har utført et forskningspro-
sjekt på 43 barn i alderen mellom 9 og 18 år der han mener å bevise 
at sukker, spesielt fruktose, nærmest ene og alene er årsaken til den 
økende barnefedmen.

De fleste anser sukker som farlig fordi det er såkalte «tomme kalorier» som vi 
spiser altfor mye av, men Lustig mener sukkeret er farligere enn som så og mener 
faren ligger i hvordan kroppen vår forbrenner fruktosen. Han mener det er stor 
forskjell på 100 kalorier i form av poteter sammenlignet med 100 kalorier i form 
av sukker.
Det meste av glukosen forbrennes i musklene 
og i alle kroppens celler, mens fruktosen 
går til leveren. Her lagres overskuddet som 
fett. Det er dermed sukkeret som ifølge 
Lustig er årsaken til økningen av blodtrykk, 
diabetes og fedme blant barn og ungdom. 
Ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo, 
Christine Henriksen, er skeptisk til resultatene 
av Lustigs forskning.

Kilde: forskning.no

AIM Norway skal bli 
aksjeselskap
AIM Norway SF (Aerospace Industrial 
Maintenance Norway SF, tidligere 
Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller) 
ble stiftet i 2011 som et statsforetak. Parat 
har mange medlemmer i bedriften og nå 
har Forsvarsdepartementet igangsatt en 
prosess for å omdanne statsforetaket til 
et aksjeselskap. Målet skal være å få inn 
nye, private eiere. Regjeringen skriver at 
omdanningen til aksjeselskap i seg selv ikke 
skal medføre noen endringer i de ansattes 
rettigheter.

Selskapet vant i 2013 sin første F-35-
kontrakt. I 2014 kunngjorde det 
amerikanske forsvarsdepartementet at 
Norge ved AIM Norway SF vil få mulighet 
til å etablere en kapasitet til å vedlikeholde 
F135-motorer til de nye kampflyene.

Kamp om yrkesstatus
Lege, advokat og ingeniør er yrkene med 
høyest status i Norge. Butikkmedarbeider 
får bunnplassen viser en arbeidslivsun-
dersøkelse som Respons Analyse har 
gjennomført på oppdrag fra Proffice.

Hele 87 prosent av de spurte 
mener lege er et høystatusyrke, 
mens 81 prosent mener det samme 
om advokat og 66 prosent om 
ingeniør. Bare 1 prosent av de 

spurte mener butikkmedarbeider 
er et yrke med høy status. 
Journalistene ligger midt på 

treet i undersøkelsen, der hver 
fjerde spurte mener denne 
yrkesgruppen har høy status.

SMÅSTOFF

Godkjenning av utenlandsk utdanning
Mange flyktninger og innvandrere får ikke godkjent sin utdanning fra 
hjemlandet når de kommer til Norge, men FNs organisasjon for utdanning, 
vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO, har vedtatt å utvikle en global 

konvensjon for godkjenning av kvalifikasjoner i høyere 
utdanning på tvers av landegrenser, noe Norge ifølge 
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tatt 

initiativet til.

De store kvalitetsforskjellene både i vurdering og godkjenning 
av utdanning og mellom utdanninger i ulike land, gjør det 

vanskeligere for Norge å godkjenne kompetanse fra utlandet, da 
man er avhengig av dokumentasjon fra studentenes hjemland.
– Konvensjonen vil sikre studenter en rettferdig vurdering 
uansett hvor de kommer fra, sier Røe Isaksen i en 

pressemelding.

Sigrun Vågeng vil være 
tøffere mot arbeidsledige
NAV-direktør Sigrun Vågeng varsler strengere krav til 
arbeidsledige. Ledige må flytte på seg for å få jobb eller 
dagpenger, sier hun til Dagens Næringsliv.
– Det er på kysten fra Agder til Trøndelag at arbeids-
ledigheten øker. Andre steder er det jobber. For eksempel 
i Nord-Norge og i Oppland, sier Vågeng til avisen.

NAV-direktør Sigrun Vågeng. 
Foto: NTB/Scanpix.
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Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert

Christian Ørsted 

Livsfarlig ledelse
Ledelse er knyttet til spørsmål om makt og status. 
Ledelse berører oss alle, og forfatteren mener det 
er altfor viktig til å overlate bare til ledere. Boka 
er også ment som en advarsel til alle som lar seg 
rive med av motebølger og feberhet retorikk i 
organisasjon og ledelse. 
Økende kunnskap om ledelsesprinsipper og 
hva som motiverer mennesker har økt vår effektivitet og ført til stor 
velstandsvekst, men det har ifølge forfatteren også ført med seg negative 
konsekvenser. Utbrenthet og stress rammer svært mange mennesker, og 
mange faller ut av et arbeidsliv der effektivitetsjaget er stort. 
Forlag: Cappelen Damm 

Espen Skorstad

Rett person på rett plass 
Boken forsøker å gi svar på hvordan vi sikrer oss at 
vi ansetter de rette personene og hva som skal til 
for å lykkes med rekruttering. Et feilvalg kan koste 
dyrt, mens gode ansettelser kan skape store verdier. 
I boken presenteres en rekke arbeidspsykologiske 
metoder i personalutvelgelse og lederutvikling som 
bidrar til å heve kvaliteten på avgjørende rekrutte-
ringsbeslutninger og lederevalueringer.
Aktuelle fagetiske temaer som rettferdig seleksjon og diskriminering er 
tatt inn, sammen med en utvidet del om arbeidspsykologiske tester.
Forlag: Gyldendal 

Øyvind Ihlen, Eli Skogerbø og Sigurd Allern 

Makt, medier og politikk 
Politisk kommunikasjon dreier seg om styringen av 
samfunnet, samarbeid og konflikt, verdier og inter-
esser. Politikere, journalister, byråkrater, kommuni-
kasjonsrådgivere, bedrifts- og organisasjonsledere så 
vel som vanlige samfunnsborgere, er alle deltakere i 
slike prosesser. Hvordan påvirkes kunnskap, hold-
ninger og atferd i denne sammenhengen? 
Forlag: Universitetsforlaget 

Rettelse
I forrige utgave av Parat-bladet presenterte vi boken «Problemløsings-
modeller» av Erling Roland der vi godskrev Gyldendal som utgiver. 
Dette er ikke riktig, det er Universitetsforlaget som gir ut denne boken.

SMÅSTOFF

Nordmenn 
stresser på jobben
Ifølge en undersøkelse fra Det europeiske 
arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) føler 71 prosent 
av arbeidstakerne i Norge tidspress, mens kun 15 
i Tyrkia og 16 prosent i Litauen føler det samme. 
Mest presset på tiden er svenskene og finnene, 
men danskene, nordmennene og islendingene 
stresser omtrent like mye.
Tallene bekymrer, og direktør i Arbeidstilsynet, 
Ingrid Finboe Svendsen, sier til NTB at vi 
her i landet krever høy produktivitet og at 
det er i serviceyrker man rapporterer om mest 
tidspress. Samtidig er det også høye tall innenfor 
relasjonsyrker som helsepersonell og lærere.
– Det viktigste budskapet til bedriftene er at stress 
på arbeidsplassen er mulig å forebygge, og at det 
er viktig at lederne tar tak i situasjonen sammen 
med de ansatte, sier hun.

Stor skaderisiko innen 
bygg og anlegg
Risikoen for å dø på jobb er dobbelt så høy i 
bygg- og anleggsbransjen som for gjennomsnittet 
i alle andre næringer, viser rapporten «Skader i 
bygg- og anlegg: Utvikling og problemområder» 
publisert av Arbeidstilsynet og Statens 
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). De siste seks årene 
har gjennomsnittlig tolv arbeidstakere i bygg- og 
anleggsbransjen mistet livet hvert år.
Antall registrerte arbeidsskadedødsfall i bygg- og 
anleggsbransjen har økt de siste 15 årene, og 
risikoen for skader er høyest blant de yngste 
arbeidstakerne. Det er også flere skader blant 
de som jobber lang arbeidsuke på 45 timer eller 
mer. Også de som jobber skift og natt er mer 
risikoutsatt, viser rapporten.
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Inn og ut av Norge
Det ble uttransportert 655 personer med ulovlig opphold i Norge i oktober. Hittil i år har 

Politiets utlendingsenhet gjennomført 5988 uttransporteringer, mot 5882 på samme 

tidspunkt i fjor. Grunnløse asylsøkere snus på grensen til Russland daglig.

Tekst og foto: Vetle Daler

Flyktningetilstrømmingen til Europa og 
videre til Norge er stor og ved utgangen 
av oktober var det ifølge politiet 24 819 
mennesker som bodde på asylmottak i 
Norge.. I tillegg bodde 9500 mennesker 
i akuttinnkvarteringer rundt om i 
landet per 8. november 2015. De fleste 
flykter fra krig og har et reelt behov 
for beskyttelse, men noen får avslag på 
asylsøknaden og må returnere.

Politiets utlendingsinternat 
på Trandum
Utlendingsdirektoratet (UDI) vil 
prioritere behandling av asylsøkere 
som ligger an til avslag fremover, og 
Politiets utlendingsenhet prioriterer rask 
uttransport av disse. Det er også Politiets 
utlendingsenhet som driver Politiets 
utlendingsinternat på Trandum. Ved 
utlendingsinternatet oppholder det seg 

personer som ikke har lovlig opphold 
i Norge.

I enden av østre rullebane på 
Gardermoen, med stadige flypasseringer 
lavt over hustakene, ligger internatet 
som ved første øyekast ser ut som et 
ordinært fengsel med høye gjerder, 
piggtråd og kameraovervåkning. Her 
sitter personer som ikke har lovlig 

POLITIETS UTLENDINGSINTERNAT

Hvis de som skal ut overholder pålegget om utreise, får de ikke noe med oss å gjøre, sier Morten Alexander Hovelsrud. Foto: Vetle Daler.



2015 - 9  

opphold i Norge, og som skal sendes ut 
med tvang. Mange av dem har begått 
kriminelle handlinger i Norge eller 
hjemlandet. «Lukket mottak» er et 
begrep som ofte brukes om internatet 
på Trandum.

Vanskelige saker
Parat-medlem Morten Alexander 
Hovelsrud (29) sier at en stor andel av de 
innsatte har begått lovbrudd, og det er 
også en rekke vanskelige ID-saker.
– De fleste er her mindre enn 14 dager, 
men noen sitter over lang tid, enkelte 
mer enn ett år, for eksempel hvis det er 
problemer med å fastslå identiteten til 
vedkommende, sier Hovelsrud.

Han er transportledsager og vaktleder 
og understreker at de fleste som skal 
uttransporteres ikke kommer innom 
utlendingsinternatet.

– De fleste reiser frivillig, og da er det vårt 
utreisesenter på flyplassen som tar seg av 
utreisen. Hvis de som skal ut overholder 
pålegget om utreise, får de ikke noe med 
oss å gjøre, sier Hovelsrud.

Relativt rolig
Mens kollegaer i Politiets utlendingsenhet 
ved mottakene på Råde og Storskog 
har sin fulle hyre med å registrere 
alle flyktningene og asylsøkerne som 
ankommer, er det fortsatt relativt rolig på 
utlendingsinternatet på Trandum.
– En del av dem som nå kommer til Råde 
og Storskog vil få et opphold på Trandum 
før de blir sendt ut igjen. Det blir stor 
aktivitet her i årene som kommer, så vi 
blir ikke arbeidsledige med det første, sier 
Hovelsrud.

Morten Tanum Sigvartsen (41) er 
transport ledsager og tillitsvalgt i Parat. Han 

sier det ikke er like stort press på utsending 
akkurat nå, fordi man prioriteter å bruke 
ressursene på å registrere alle som kommer.
– Men med den bølgen vi får nå av 
innvandrere og flyktninger, er det 
klart at det kommer til et punkt hvor 
en del eventuelt skal ut igjen. «Stille 
før stormen» er et godt uttrykk for 
stemningen her, sier Sigvartsen. 

Behov for utvidelse
Utlendingsinternatet bygges nå ut for å 
være forberedt på et større innrykk av 
personer som skal sendes ut av landet, og 
70 nye stillinger er i ferd med å bli besatt. 
Allerede jobber det rundt 130 mennesker 
på internatet, som i dag huser rundt 100 
innsatte.
– Når utbyggingen er ferdig, blir vi på 
størrelse med de største norske fengslene. 
Vi er allerede suverent størst på antall 
innsettelser, sier Hovelsrud.

Det er muligheter for uteaktivitet på Trandum (de avbildede er anonymisert). Foto: Politiets utlendingsinternat.
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Han forteller at de ansatte ved internatet 
hovedsakelig rekrutteres fra fire yrkes-
grupper: Kriminalomsorgen (fengsels-
betjenter), militæret, politifolk og folk fra 
flybransjen.

I likhet med Hovelsrud og Sigvartsen, har 
de fleste av de ansatte på Trandum likevel 
bakgrunn fra kriminalomsorgen, og begge 
har vært fengselsbetjenter ved Ullersmo 
landsfengsel, som ligger noen kilometer 
syd for Gardermoen.
– Man får tettere kontakt med innsatte 
i et fengsel, der de innsatte sitter lenger. 
Men de ansatte her på internatet har 
også gode relasjoner til de innsatte. 
Vi er ofte sammen med dem, spiser 
mat, spiller spill og ser på tv sammen, 
sier Sigvartsen. 

Noen har ifølge Hovelsrud vært i Norge 
i 20 år og snakker norsk, mens andre 
snakker kun sitt eget morsmål.
– Vi bruker mange kreative kommunika-
sjonsmetoder. Det går mye i kroppsspråk 
og engelsk, sier Hovelsrud.

Uttransportering
Selv om Hovelsrud og Sigvartsen 
begge har tittelen «transportledsager», 
består jobben stort sett i å fungere som 
fengselsbetjenter på internatet. Fra tid 

til annen er de imidlertid også med på 
uttransporteringer.
– Ja, vi har noen «reiseuker» hvor vi er 
med på transporter, enten med chartrede 
fly eller transporter av enkeltpersoner. Da 
reiser vi i sivil, og prøver å gjøre minst 
mulig av oss. Du har kanskje sittet på et 
fly sammen med oss uten å legge merke til 
det, sier Sigvartsen. 

Han sier transportene stort sett går bra, 
men at noen slår seg vrange.
– Problemene oppstår gjerne før vi går på 
flyet, og det hender vi må bruke håndjern 
og såkalte «body cuffs», som festes på 
kroppen til vedkommende og setter 
ham ut av spill. For å unngå flest mulig 
problemer er det derfor veldig viktig med 
en god samtale før vi reiser, sier Sigvartsen.

Godt samhold
De to Parat-medlemmene skryter av 
arbeidsmiljøet på internatet.
– Vi har et veldig bra arbeidsmiljø. Det 
er stort arbeidspress til tider, noe vi takler 
veldig bra fordi vi har et såpass godt 
samhold som vi har her, sier Sigvartsen.

Hovelsrud er enig, men sier det kan være 
krevende i perioder.
– Akkurat nå har vi mange innsatte med 
dårlig oppførsel. Senest i går var det en 

som knuste en tv, kastet stoler og kastet 
kaffe på en annen innsatt, sier han.

Desperat situasjon
I mars i år gikk det enda hardere for seg 
på Trandum. Da gjorde rundt 60 innsatte 
opprør. 
– Det var en krevende situasjon med 
 massive skader på inventaret, men 
heldigvis uten personskader på de 
ansatte. Vi har verken ressurser eller 
mannskaper til å håndtere det når det er 
så store krefter i sving, sier Hovelsrud, 
som skryter av god hjelp fra politi og 
brannvesen.

Sigvartsen sier tilbakemeldingen fra de 
innsatte var at det ikke var de ansatte de 
var frustrerte over, men behandlingen av 
sakene deres.
– Det er viktig for oss å behandle folk på 
en bra måte. De fleste synes oppholdet 
her stort sett er greit, sier han.

Mange er ifølge Hovelsrud i en desperat 
situasjon.
– Noen ser for seg døden når de blir sendt 
tilbake til hjemlandet. Derfor tar vi også 
sikkerheten veldig alvorlig, sier han.

Sigvartsen sier det er viktig å snakke med 
de innsatte.

POLITIETS UTLENDINGSINTERNAT

 Noen 
setter seg hardere 
fast i hjerterota 
enn andre.

 Mange 
er i en desperat 
situasjon.
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– Vi er gode til å ta oss tid til å prate 
med de innsatte, man blir en slags 
psykolog. Den viktigste egenskapen 
man må ha her, er å beholde roen og 
ikke la seg stresse opp av innsatte som 
er i fyr og flamme – og ikke fyre seg 
opp selv. Det er ikke alle som kunne 
jobbet her, sier han.

Skjebner gjør inntrykk
Selv om det store flertallet av 
mennesker som kommer til 
utlendingsinternatet er menn, hender 
det også at barnefamilier blir sendt hit.
– Barn er heldigvis ikke her lenge, de 
hentes hit rett før uttransportering, 
gjerne dagen før. Barnefamilier har 
veldig tett kontakt med barnevernet, 
og kan dessuten tas med ut på 
framstillinger. Men det er klart at 
enkeltskjebner gjør inntrykk, vi er jo 
mennesker. Noen setter seg hardere fast 
i hjerterota enn andre, sier Sigvartsen.

Han sier det er viktig å klare å skru av 
«bryteren» når man går ut av porten for 
å reise hjem til sin egen familie.
– Små barn som har bodd i Norge 
lenge, som snakker norsk og som skal 
sendes ut dagen etter. Det er helt klart 
det som gjør mest inntrykk på meg, 
sier Hovelsrud.

Politiets utlendingsenhet (PU) 
PU er politiets hovedaktør på immigrasjonsfeltet og deres hovedoppgaver er: 
•  registrering av asylsøkere som kommer til Norge 
•  etterforskning for å fastsette identitet 
•  uttransport av personer uten lovlig opphold 
•  drift av politiets utlendingsinternat på Trandum 

Politiets utlendingsenhet er et nasjonalt særorgan i politiet, og bistår resten av 
politiet i utlendingssaker. Politidistriktene har ansvar for straffesaker rettet mot 
utlendinger. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) fatter vedtakene i 
oppholdssaker, og Politiets utlendingsenhet har som oppgave å tvangsreturnere 
personer som ikke retter seg etter vedtakene. I dag har Politiets utlendingsenhet 
600 fast ansatte fordelt på sivile og politi.

Parat har medlemmer i Utlendingsdirektoratet (UDI), i Politiets utlendingsenhet 
(PU) og i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som blant annet jobber 
med norskopplæring og bosetting av flyktninger.

Politiets utlendingsinternat 
Politiets utlendingsenhet driver Politiets utlendingsinternat på Trandum. Ved 
utlendingsinternatet oppholder det seg personer som ikke har lovlig opphold i Norge. 
Internatet blir i hovedsak brukt for å sikre gjennomføring av tvangsreturer. 
De aller fleste er på utlendingsinternatet på Trandum mindre enn 24 timer, men kan 
fengsles for en lengre periode hvis det er nødvendig for å få gjennomført tvangsreturen 
eller for å klarlegge identitet. For opphold over 72 timer kreves rettslig kjennelse. De 
innsatte her sitter fengslet etter utlendingsloven.

Internatet består nå av 108 eneceller som blir brukt av enslige menn. I tillegg har inter-
natet en avdeling med familierom som sørger for at barnefamilier kan være sammen. 
Det er også fire plasser for kvinner og tre plasser for enslige mindreårige. Til sammen er 
det 127 sengeplasser på internatet. Det er også en egen sikkerhetsavdeling. Avdelingen 
blir kun brukt når det er fare for at den innsatte kan skade seg selv eller andre.
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Parats landsmøte 2015
Parat gjennomførte landsmøte 

på Gardermoen i november. 

Hans-Erik Skjæggerud og Vegard 

Einan ble gjenvalgt, men hoved-

styret fikk to nye  medlemmer: 

Lena Karlsen og Anneli Nyberg. 

Unn Kristin Olsen, Ole Martin 

Nodenes og Paal Herman 

Seivaag fikk fornyet tillit.

Landsmøtet som ble arrangert over to 
dager gikk igjennom beretninger og regn-
skap fra siste treårsperiode og programmer 
for strategi, økonomi, arbeidslivs- og 
samfunns politikk ble godkjent for 
kommende treårsperiode. 

Fire resolusjoner ble vedtatt av lands-
møtet: Flere opptak til barnehageplass, 
økt og utvidet studiestøtte, krav om 

konsekvensutredning knyttet til flytting 
av den offentlige tannhelsetjenesten og 

likestilt rett til selvstendig opptjening av 
permisjonsrettigheter for far.

LANDSMØTE

Det nye hovedstyret i Parat består av Hans-Erik Skjæggerud (leder), Vegard Einan (nestleder), Unn Kristin Olsen, Ole Martin Nodenes, Lena Karlsen, Anneli 
Nyberg, Paal Herman Seivaag, Thomas Lilloe (ansattrepresentant), Annbjørg Nærdal (ansattrepresentant) og Idar Gundersen (Parat UNG-representant). 
Vararepresentanter er Ronny Kjønsø, Heming Welde Thorbørnsen, Jannicke Hanssen, Hege Solbakken Sæbø, Odd Jenvin og Unn-Kristin Johnsen.

Hans-Erik Skjæggerud og Vegard Einan ble gjenvalgt ved akklamasjon. Foto: Trygve Bergsland.

Foto: Trygve Bergsland. 
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Ahlstrøm er årets tillitsvalgt i Parat 
Tillitsvalgt ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i Ås, Anja Pangård 
Ahlstrøm, hedres som årets tillitsvalgt. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud 
delte ut prisen som består av en kunstglassbolle og en reisegavesjekk på 
10 000 kroner fra Gjensidige.

Skjæggerud sier Ahlstrøm er mer opptatt 
av å oppnå resultater enn av egen posi-
sjon, og hun har oppnådd gode resultater 
for medlemmene, både som tillitsvalgt i 
fusjonsprosesser og i lønnsoppgjørene.
– Medlemmer, tillitsvalgte og arbeidsgiver 
beskriver prisvinneren som en 
kunnskapsrik tillitsvalgt, der hovedavtalen 

og samarbeidsavtalen benyttes aktivt, 
sier Skjæggerud.

I tillegg til å være tillitsvalgt for Parat, 
representerer Ahlstrøm også medlemmer 
i andre YS-organisasjoner i NIBIOs 
samarbeidsutvalg. Hun er også valgt inn 
i Parats regionutvalg i øst.

Parat frykter dårligere tannhelsetilbud
Parats landsmøte er bekymret for manglende utredning av konsekvensene 
når regjeringen foreslår å flytte ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten 
til kommunene, og krever en konsekvensutredning.

Skjæggerud minner om at det er fylkes-
tannlegene som i dag har ansvaret for 
forebyggende arbeid i barnehager og skoler.
– Vi tror ikke dette er et arbeid som vil bli 
like høyt prioritert i mange kommuner 
med svak kommuneøkonomi, og i de 
verste tilfellene vil vi se små kommuner 
uten tannlege, sier han.

Saken er ikke konsekvensutredet
Leder av Parat, Hans-Erik Skjæggerud, 
sier dagens organisering med en offentlig 
tannhelsetjeneste i fylkeskommunal regi 
og en markedsbasert privat sektor, bidrar 
til å utjevne de sosiale ulikhetene i befolk-
ningens tannhelse ved at alle får et likever-
dig tilbud uansett hvor i landet de bor.
– Forslagene vil etter vår mening føre til 
dramatiske konsekvenser for hvordan den 
fremtidige tannhelsetjenesten vil fungere 
og organiseres, dette helt uten at det gis 
svar på hvilke konsekvenser det vil få for 
befolkningen, sier han.

Selv om regjeringen oppnår en reduksjon 
i antall kommuner gjennom kommunere-
formen, mener Skjæggerud de fleste kom-
muner vil være små sammenlignet med 
dagens organisering gjennom fylkene.
– Tannhelsetjenesten i fylkene er etter 

landsmøtets mening et godt eksempel 
på et vellykket og enhetlig helsetilbud. 
Mange kommuner vil sannsynligvis ikke 
være i stand til å gi et tilsvarende helhetlig 
og godt tilbud, sier Parat-lederen.

Svekket kvalitet
Skjæggerud mener regjeringen motsier seg 
selv i denne saken.
– Ved å flytte den offentlige tannhelse-
tjenesten tilbake til kommunene vil vi få 
små enheter, små miljøer og problemer 
med rekrutteringen. Regjeringen benyt-
ter motsatt argumentasjon når det gjelder 
sykehusene. Her legger man ned lokal-
sykehus for å bygge større fagmiljøer og 
styrke rekrutteringen, sier Skjæggerud.

Han minner regjeringen om at fylkes-
kommunal tannhelsetjeneste har omtrent 
3400 årsverk og omsetter for ca. 3,1 
milliarder kroner årlig.
– Det foregår ikke noen ressurskamp mel-
lom fylker, kommuner og statlige organer 
på dette området. Tvert imot flyttet man i 
sin tid denne delen av tannhelsetilbudet fra 
kommunene til fylkene med begrunnelse 
om behov for bedre organisering og et mer 
helhetlig helsetilbud til befolkningen, sier 
Skjæggerud.

Parat krever 
likestilt 
foreldreskap
Parats landsmøte mener dagens 
regler knyttet til fødselsper-
misjon diskriminerer menn, 
og har vedtatt å jobbe for at 
foreldrepermisjon blir likestilt 
og krever at far må få en selv-
stendig rett til opptjening av 
permisjonsrettigheter.

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, 
viser til en nylig avsagt EU-dom 
som fastslår at mor og far skal anses 
som jevnbyrdige omsorgspersoner. 
Det fastslås i dommen at det er 
diskriminerende å stille krav til mors 
aktivitet for at far skal kunne ta ut 
foreldrepermisjon.
– Parats landsmøte har enstemmig 
vedtatt at vi i tiden fremover skal 
jobbe for viktige endringer i dagens 
regler for foreldrepermisjon. Dagens 
ordning diskriminerer menn når fars 
rett til lønnet permisjon er avhengig 
av mors opparbeidede rettigheter og 
mors aktivitet, sier Skjæggerud.

Les hele resolusjonen på Parat.com

Årets tillitsvalgt Anja Pangård Ahlstrøm mottok 
blomster, kunstglassbolle og reisegavesjekk av 
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Foto: Trygve Bergsland. 
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Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg på to personer som 

skal gi råd om grønn konkurransekraft. Ekspertutvalget består 

av Connie Hedegaard, tidligere dansk klimaminister, og Idar 

Kreutzer som er administrerende direktør i Finans Norge. 

Av: Trygve Bergsland

I tillegg til å ha vært klimaminister, var 
Hedegaard EUs forrige klimakommissær 
og internasjonal klimaforhandler. 
Kreutzer har tidligere ledet Storebrand, 
som på flere områder har gjort mye 
for utviklingen av bærekraftige 
forretnings modeller. Han har også 
erfaring fra World Business Councils 

bærekraftsarbeid «Vision 2050». Rådene 
til regjeringen skal overleveres senest i 
oktober 2016.

Klimahåp og engasjement
I samarbeid med Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund (YS) møtte Parat 
ekspert utvalget for å diskutere konkrete 

innspill til en bedre klimafremtid. 
Leder av Parat, Hans-Erik Skjæggerud, 
sier Parat er en teknologioptimistisk 
organisasjon og tror den økonomiske 
verdiskapningen i verden kan fortsette 
omtrent som i dag, men at den må 
kombineres med å utnytte ny teknologi 
og bevissthet rundt hva vi vil og 
hvordan vi skal nå målene våre.
– Bedriftene konkurrerer allerede i dag 
om ressurseffektivitet, og vi har allerede 
mye lønnsom teknologi som dramatisk 
kan redusere energibehovet. I tillegg vet 
vi at befolkningsveksten vil avta som 
en følge av migrasjon til byene, sier 
Skjæggerud.

KLIMA

Grønn 
konkurransekraft

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft presenterte regjeringens nye ekspertutvalg for grønn konkurransekraft: Connie 
Hedegaard og Idar Kreutzer. Foto: NTB/Scanpix.
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Klimarådet
I tillegg til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft har 
regjeringen satt ned et klimaråd som skal gi råd og innspill 
til hvordan klima forliket kan forsterkes. Rådet er sammensatt 
av representanter for næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, 
miljøorganisasjoner og forskere.

Så langt har man sett på hvordan innholdet i rapporten «New Climate 
Economy – Better growth, better climate» kan benyttes i Norge. Rådet gir 
også innspill til regjeringen i forbindelse med arbeidet med ny klimalov.

Disse er medlemmer av klimarådet:
Næringsliv
Torbjørn Johannson, ASKO
Christine Meisingset, Storebrand
Steinar Olsen, Stormberg
Thina Saltvedt, Nordea
Per A. Sørlie, Borregaard
Siri Espedal Kindem, Statoil
Tom Nysted, Agder Energi

Næringslivsorganisasjoner
Kristin Skogen Lund, NHO
Idar Kreutzer, Finans Norge
Vibeke Hammer Madsen, Virke

Arbeidslivsorganisasjoner
Hans-Christian Gabrielsen, LO
Jorunn Berland, YS
Knut Aarbakke, Akademikerne
Anders Folkestad, Unio

Fylkeskommuner/kommuner
Helge Eide, KS

Miljøorganisasjoner
Marius Holm, Zero
Nina Jensen, WWF
Fredric Hauge, Bellona
Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet
Arnstein Vestre, Natur og Ungdom

Lokale initiativ
Agnes Vevle Tvinnereim, 
Bærekraftige Liv

Forskning
Nalan Koc, Norsk Polarinstitutt
Asgeir Tomasgard, NTNU
Jan S. Fuglestvedt, Cicero
Atle Midttun, BI

På overordnet plan mener Skjæggerud det gjelder å 
gjøre håp sannsynlige og realistiske.
– Mange i dag synes å ha gitt opp klimahåpet og 
bryr seg derfor mindre. Undersøkelser om folks 
holdninger til miljøvern og klima, gjennomført 
av Norsk Monitor for 25 år siden, viste at sju av ti 
nordmenn var svært eller noe bekymret for klima-
endringene. Med betydelig mer og sikrere kunn-
skap i dag har bekymringen paradoksalt nok gått 
ned. Vi må gi folk håp og tro på en klima vennlig 
fremtid. Uten troen på at disse utfordringene kan 
løses, vil vi heller ikke skape det engasjementet som 
må til i tiden fremover, sier Parat-lederen.

Rapportering av virksomhetens CO2-forbruk
Et annet viktig punkt er ifølge Skjæggerud behovet 
for å måle dagens CO2-utslipp og hvordan forbru-
ket faktisk utvikler seg i årene fremover.
– Vi mener derfor at enkle, men konkrete rapporte-
ringsrutiner knyttet til CO2-forbruket må på plass 
i alle virksomheter uansett størrelse og uavhengig av 
om de er private, kommunale eller statlige, sier han.

Skjæggerud peker på at alle virksomheter leverer 
årsregnskap kombinert med en rapport om virk-
somhetens samfunnsansvar.
– Samfunnsansvar innbefatter også et ansvar for 
klimaet og fremtidige generasjoner. Vi har der-
for løftet frem Kreutzers tidligere arbeidsgiver, 
Storebrand, som et eksempel på hvordan det er 
mulig å levere et enkelt og transparent klima-
regnskap, sier han.

Klima, miljø og fremtidens arbeidsplasser
Storebrands årsrapport for 2014 er på 166 sider, 
der to av sidene er forbeholdt et miljø- og klima-
regnskap. Regnskapet viser at CO2-utslippene er 
redusert fra 57 tonn i 2013 til 46 tonn i 2014, og 
målet for 2015 er ytterligere 10 prosent reduksjon. 
Storebrand benytter Global Reporting Initiative 
(GRI) som allerede er ført opp som et alternativ 
i dagens regnskapslov.

Parat har tidligere hatt «klima, miljø og frem-
tidens arbeidsplasser» som hovedtema på 
Paratkonferansen og har vært bidrags yter til bok-
utgivelsen «Broen til framtiden» der ulike forfattere 
beskriver hvordan det kan være mulig å bygge et 
fornybart Norge.
– I tillegg til dette har vi også bidratt til gjennom-
føring av miljøkonferanser avholdt på litteratur-
huset i Oslo, sier Skjæggerud.
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Fagbrev i sikkerhetsfaget
Som medlem i Parat kan du søke om å få dekket hele eller deler av 

kostnadene knyttet til utdanning. Det arrangeres en rekke kurs, og 

i samarbeid med Parat tilbyr Folkeuniversitetet en utdanning som 

gir fagbrev etter bestått eksamen.

Av: Trygve Bergsland

Hege Felberg og Lene Lie har som tillits-
valgte i Parat tatt initiativet til dette kurset 
som tilbys medlemmene som allerede 
jobber i sikkerhetsbransjen, men som 
mangler fagbrev.

Lærekrefter fra Justisdepartementet
Hele faget er på 100 undervisningstimer 
med eksamen våren 2016, og de som 
består eksamen får fagbrev som vekter. 
I løpet av opplæringen skal deltagerne 
lære sikkerhetsplanlegging, sikkerhets-
arbeid og rapportering. Den eksamens-
rettede undervisningen benytter pensum 
fra videregående yrkesopplæring. Det hele 
starter med en én-dags samling i Oslo, 
mens resten av undervisningen skjer i form 
av fjernundervisning der elevene følger 
opplæringen gjennom en webløsning. Ved 
behov kan imidlertid elevene be om å få 
personlig veiledning.

Hovedlærer på kurset er Marcel Ohrø 
som til daglig jobber med sikkerhet i 
departementene. Han er jurist og har 
selv erfaring fra operativt arbeid innen 
sikkerhet.

Ohrø underviser fire timer til fast tid 
hver uke. Etter sending legges opptak 
av undervisningen i læringsplattformen 
Itslearning slik at elevene kan se 
undervisningen på nytt senere, eller de 
som var forhindret til å følge med live 
kan få med seg innholdet senere. I tillegg 
til undervisning med lærer må deltagerne 
fortløpende levere inn oppgaver som blir 
gitt underveis i kurset. Kurset avsluttes 
med en skriftlig eksamen over fem timer.

Utdanningsstipend og høyere lønn
Det er ingen opptakskrav for å delta 
på undervisning eller melde seg opp til 

teoretiske eksamener, men deltagerne må 
ha bestått den teoretiske eksamenen og 
ha fem års praksis fra faget før man kan 
melde seg opp til fagprøven. Fagbrev gir 
rett til syv kroner mer per time i lønn.

Ønsker du videreutdanning, kan du søke 
utdanningsstipend fra Parat som vil kunne 
dekke deler av kostnadene til undervisning, 
lærebøker, teorieksamen og eventuell fag-
prøve. Mer informasjon og søknadsfrister 
finner du på parat.com, eller du kan ta 
kontakt med opplæringsansvarlig Tove 
Løhne på e-post tove.lohne@parat.com 
eller telefon 928 03 212.

FAGBREV

Ny medlemsfordel!
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To på kurs
Mehmet San (30) 
jobber for Nokas 
i Oslo og har 
totalt ti år som 

vekter, de siste tre 
årene i Nokas, mens 

han tidligere har vært ansatt i G4S.
– Jeg ønsker å lære mer og ser 
utdanning som en mulig karriere-
utvikling der jeg på sikt kan søke på 
en lederjobb, sier San.

Katarzyna Kaniak-
Værnes (37) 
jobber i Nokas 
Aviation Security 

på Gardermoen og 
har jobbet ni år som 

sikkerhetskontrollør. Hun jobber i 
dag som nestkommanderende vaktle-
der og er i tillegg praksisinstruktør.
– Jeg har tidligere utdanning innen 
reiseliv fra Polen der jeg gikk to år 
på fagskole. Nå ønsker jeg å heve 
kompetansen, noe som er positivt å 
ta med seg videre i arbeidslivet, sier 
Kaniak-Værnes.

Hovedlærer på kurset som kan føre til fagbrev er Marcel Ohrø. Foto: Trygve Bergsland.
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Spørsmål om arv
Arv kan være grunnlag for konflikter, men kan langt på vei unngås gjennom planlegging. 

Du som er godt voksen bør planlegge hvordan verdier skal overføres til neste generasjon, 

og alle parter bør kjenne til lover og regler knyttet til arv. 

Av: Thore Eithun Helland, advokat i Parat

Det enkleste er å fordele verdiene til 
livsarvinger og andre mens man fortsatt 
lever. På den måten har man kontroll 
over hvem som skal ha hva og størrelsen 
på beløpene som blir overført. Likedeling 
og rettferdighet kan på den måten sikres 
dersom formålet er at alle mottakere skal 
kjenne seg ivaretatt på en god måte.

Begrensninger i handlefrihet
Lengstlevende, som sitter i uskiftet bo, 
har ikke den samme handlefriheten. 

Utgangspunktet er at lengstlevende råder 
fritt over alt som hører til boet, men kan 
ikke uten samtykke fra arvingene gi bort 
fast eiendom eller andre gaver som står i 
misforhold til formuen i boet. Har dette 
likevel skjedd, kan arvingene kreve gaven 
omstøtt ved dom dersom mottakeren av 
gaven forsto eller burde ha forstått at giver 
ikke skulle ha handlet på denne måten.

Fristen for å ta ut søksmål er ett år etter 
at arvingen fikk kunnskap om gaven. 

Dette gjelder også for salg eller lignende 
som inneholder et element av gave, for 
eksempel salg av bolig til sterk underpris.

Samboerskap
Lengstlevende etter et samboerskap 
kan også ha rett til å sitte i uskiftet bo. 
Arveloven definerer samboerskap som 
to voksne personer som lever sammen i 
et ekteskapslignende forhold og de ved 
dødsfall har, har hatt eller venter barn 
sammen.
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Arven tilsvarer fire ganger grunnbeløpet 
i folketrygden. Uavhengig av barn vil 
lengstlevende ha arverett ved samboerskap 
de siste fem årene, og første avdøde har 
skrevet testament. Det som normalt går 
inn i et uskiftet bo er felles bolig og innbo 
samt bil og fritidseiendom. Også andre 
ting kan tas over om dette er fastsatt i et 
testament eller arvingene samtykker.

Testament
Er det ikke skrevet testament, fordeles 
arven slik arveloven og skifteloven fast-
setter. Ønsker man å påvirke fordelingen, 
må det skrives testament. Arveloven 
begrenser imidlertid innholdet i 
testamentet, og loven stiller krav til 
hvordan dokumentet blir opprettet.

Hovedregelen er at den som skriver 
testamentet skal skrive under med 
to vitner til stede. Vitnene må vite at 
dokumentet er et testament, og vitnene 
skal skrive under av fri vilje og ellers være 
ved sans og samling. Yrket og adressen til 
vitnene bør også stå, og testamentet bør 
være datert. 

Dersom du ikke har livsarvinger, samboer 
eller ektefelle, kan alt testamenteres til 
det man selv ønsker. Har du derimot livs-
arvinger, skal to tredjedeler av formuen gå 
til disse, men begrenset til én million til 
hver. Med livsarving menes etterkommere 
til den som har opprettet testamentet. 
Livsarvingene arver likt, og er et barn 
dødt, går arven videre til livsarvingene til 
barnet, med lik del på hver gren. Dersom 
den som har skrevet testamentet har 
ektefelle, arver ektefellen en fjerdedel, 
om det ikke i testamentet fremkommer 
at ektefellen skal ha mindre, men det kan 
ikke være mindre enn fire ganger grunn-
beløpet i folketrygden. Grunnbeløpet er i 
dag på 90 068 kroner. Har arvelater bare 
ektefelle, arver ektefellen halvparten. Den 
andre halvparten tilfaller arvelaters slekt. 
I disse tilfellene er det særdeles viktig å 
opprette testament dersom man vil sikre 
seg at ektefellen arver alt. Det samme 
 gjelder om den som har opprettet testa-
ment vil at ektefellen skal arve så mye som 
mulig – og livsarvingene få mindre.

Offentlig skifte
Ved dødsfall må arvingene etter avdøde 
bestemme om de vil skifte dødsboet 
privat, eller om retten skal skifte boet 
offentlig. Det vanlige er at skifteretten gir 
arvingene 60 dager til å bestemme seg.

Krever én eller flere arvinger at dødsboet 
skal skiftes offentlig, vil retten oppnevne 
bostyrer som skal ha vederlag for jobben 
med å administrere boet. Oppstår det 
tvister mellom arvingene, avgjøres dette 
ved skiftetvist, og da bør arvingene skaffe 
seg advokater, om det ikke allerede er 
gjort. Det skal også betales gebyr til 
retten. Med andre ord er det mange 
kostnader knyttet til offentlig skifte 
og det bør derfor være store verdier i 
dødsboet dersom dette skal være en 
fornuftig løsning.

Offentlig skifte kan likevel være et 
alternativ dersom det er mer gjeld enn 
formue i dødsboet. Dette siden hoved-
regelen er at arvingene blir solidarisk 
ansvarlige for gjelden etter avdøde. 

Er boets verdier under tre ganger 
grunnbeløpet i folketrygden, kan det 
solidariske ansvaret begrenses til boets 
midler etter at begravelseskostnadene er 
dekket – og boet kan likevel overtas til 
privat skifte. Det samme gjelder der det 
ikke er noe særlig igjen etter avdøde. Her 
kan arvingene overta boet «som intet til 
skifte». Det vil si at de bare blir ansvarlig 
så langt pengene rekker.

Privat skifte
Tas dødsboet over til ordinært, privat 
skifte, må alle, eller noen av arvingene, 
overta avdødes forpliktelser. Den eller de 
som får erklæringen om privat skifte, kan 
da gå i gang med å få oversikt over gjeld, 
bankkonto, innbo og løsøre, kjøretøyer 
og fast eiendom. Hovedregelen er at alt 
skal selges, og summen fordeles mellom 
arvingene etter at gjelden er dekket. Men 
en arving kan få overta visse eiendeler 
etter avdøde om ingen av de andre 
arvingene motsetter seg det.

Er det uenighet, kan arvingen bare få 
overta tingen om gode grunner taler for 
det, og det ikke er noen rimelig grunn til 
å motsette seg dette. Arvingen må betale 
takst for det som overtas.

Ved privat skifte bør arvingene 
avslutte arbeidet ved å sette opp en 
skifteprotokoll. Dette er en oppstilling 
av eiendeler, egenkapital og gjeld med 
en oversikt som viser hvordan man har 
fordelt arven.

Alle arvingene som har vært delaktige 
i skiftet bør skrive under. Det er en 
fordel at alle arvingene skriver under, 
for på denne måten å binde alle, og 
slik hindre tvister mellom arvingene i 
etterkant. Oppstår det flere år senere 
misstemning mellom arvingene, kan 
det være formålstjenlig å finne fram 
skifteprotokollen for å sjekke hva som 
faktisk og rettslig har blitt gjort.

PRIVAT JUS
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Parat Medias 
bransjeseminar

Parat Medias årlige bransjeseminar ble 
åpnet med Silje Nymoen, kjent som 
SiLyA, før Espen Andersen, Hans-
Christian Vadseth, Unni Askeland og 
P4-meggene slapp til. Det hele ledet av 
Finn Schjøll.

SiLyA har vært vokalist i gruppa 
Multicyde og var med i Melodi 
Grand Prix i 2012. I 2013 vant hun 
Stjernekamp på NRK. Unni Askeland 
entret deretter scenen og viste at hun er 
kunstneren som drømmer, flørter med 
media, jobber hardt og deler sorger og 
gleder med publikum.

Hans-Christian Vadseth fra First House 
beskrev forskjellene mellom god og 
dårlig mediehåndtering og hva som skjer 
bak kulissene når noen lykkes, mens 
andre kanskje fremstår som tapere. 

AKTIVE PARAT

Parat ber stortingspolitikere ta styring 
i domstolsstrukturen
Domstoladministrasjonen ønsker å legge ned eller slå sammen over 
30 tingretter i Norge. Parats hovedtillitsvalgt i domstolene, Nina Kristin 
Anderson, og nestleder i Parat, Vegard Einan, har i lang tid informert 
stortingsrepresentanter og andre berørte om konsekvensene.

Parat-representantene har møtt representanter fra 
KrF, Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet på Stortinget. 
Utover dette har flere tillitsvalgte for Parat møtt 
lokalpolitikere i mange av de berørte kommunene.

Ansatte må lese om nedleggelser i media
I statsbudsjettet for 2016 har regjeringen foreslått 
sammenslåinger av domstoler i Rogaland, Telemark, 
Sør-Trøndelag, Buskerud og Bergen.
– Disse sammenslåingene har allerede vært på 
høring. Høringsfristen gikk ut 5. september og vi må 
regne med at endringene blir gjennomført i løpet av 
2016 uten reell stortingsbehandling, sier Einan.

Ytterligere 35 tingretter vurderes nå nedlagt eller 
slått sammen.
– Forslaget om nye nedleggelser og sammenslåinger 
ble forelagt de tillitsvalgte i samarbeidsrådet for 
Domstoladministrasjonen 15. september 2015 uten 
forutgående involvering eller informasjon. Parat har 

ved en rekke anledninger kritisert ledelsen i Domstoladministrasjonen for manglende 
involvering av de tillitsvalgte og de ansattes organisasjoner i prosessen med å 
reformere domstolsstrukturen, sier Einan.

Han sier at i de verste tilfellene har de tillitsvalgte fått vite om nedleggelsene via lokal-
media, noe som viser hvordan samarbeid mellom partene i staten ikke skal fungere.

Parat etterlyser mer penger til justissektoren
Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, er glad for at det er bevilget friske midler til justissektoren, men sier beløpet må 
økes betydelig. Han etterlyser samtidig midler til IKT i domstolene og til arbeid mot arbeidslivskriminalitet.

Skjæggerud mener økte bevilgninger 
til modernisering og effektivisering av 
offentlig sektor er helt nødvendig.
– 100 friske millioner til modernisering av 
politiets IKT-systemer på statsbudsjettet 
er positivt. Samtidig er det et betydelig 
behov for å ta igjen teknisk etterslep 
og understøtte moderniseringen av 
arbeidsprosesser og metoder. Dagens 
bevilgning gir ikke politidistriktene 
nødvendig handlingsrom og gir ikke rom 

for nødvendige investeringer. Vi opplever 
samtidig ansettelsesstopp av sivile 
stillinger i politiet, noe som 
også går utover effektiviteten, 
sier Parat-lederen.

Økt effektivitet i det 
offentlige
Regjeringen vil endre IKT-
satsingen i politiet ved 
å satse på flere mindre 

prosjekter, slik at man raskere kan reali-
sere ny funksjonalitet, kombinert med at 

den samlede risikoen reduseres.
– Parat skulle gjerne sett at man 
hadde gått noe raskere fram. 
Det er viktig at man satser 

målrettet og at bevilgningene 
til IKT økes vesentlig i årene 
fremover, sier Skjæggerud.

Nestleder i Parat, Vegard Einan, og Parats 

hovedtillitsvalgt i domstolene, Nina Kristin 

Anderson. Foto: Trygve Bergsland.

Hans-Christian Vadseth og Unni Askeland.  
Foto: Trygve Bergsland.
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AKTIVE PARAT

Ansatte i Norwegian føler seg tråkket på 
i Bjørn Kjos’ bok
Ansatte i flyselskapet Norwegian blir i Bjørn Kjos’ bok Høyt og lavt 
karakterisert som svikere, og tillitsvalgt for pilotene, Halvor Vatnar, blir 
beskyldt for å ville ødelegge selskapet. Vatnar sier han ikke forstår Kjos’ 
behov for å tråkke på egne ansatte.

Av: Trygve Bergsland

Bjørn Kjos har skrevet 
boken «Høyt og lavt» 
der han med egne 
ord beskriver sin 
suksess som gründer 
av Norwegian. 
Deler av boken 
benytter gründeren 
og konsernsjefen til 
betraktninger om egne 
ansatte.

Kafka-prosess og 
faktafeil
Et av temaene i boken 
er tillitsvalgtes besøk til 
Luftfartstilsynet i april 
2013, der de ansatte 
ifølge boken ønsket å stanse langrutene. 
Et møte Kjos beskriver som et svik og 
en form for Kafka-prosess.
– Vi har aldri hatt noe ønske om å 
stanse langrutene til selskapet, men 
vi har vært kritiske til bruk av asiatisk 
mannskap på bekostning av europeiske 
og norske arbeidstakere. Når det gjelder 
våre møter med Luftfartstilsynet har 
vi aldri ytret noe ønske om å stanse 
langrutene, heller ikke i det møtet som 
ble avholdt i april 2013. Dette var et 
møte som gjaldt problematikk knyttet 
til spisepauser og operative forhold. 
Hele referatet fra møtet er lagt ut på 
nettsiden til parat.com slik at alle kan se 
at påstanden fra Kjos ikke er riktig, sier 
Vatnar.

Han sier at Kjos har lyktes med å 
utvikle et stort flyselskap, men mislyktes 
i dialogen og tilliten til sine ansatte 
piloter og kabinansatte.
– Vi ser en smilende og populær 

konsernsjef i media, 
men som ansatte 
opplever vi sviktende 
personalpolitikk fra en 
relativt kynisk sjef. Det 
klareste eksemplet på 
dette er kanskje når 
han med et pennestrøk 
endret de ansattes 
tariffestede pensjon 
i desember 2012. Vi 
ansatte fikk saken 
opp i rettssystemet 
og Norwegian ble 
dømt for bevisst og 
grovt avtalebrudd. 
Lignende eksempler 
er det dessverre 

mange av, der ansatte som gruppe, eller 
enkeltpersoner, blir overkjørt av ledelsen 
og vi presses så langt at vi må gå til sak 
mot eget selskap. Vi har vunnet alle 
disse rettssakene, men det sier noe om 
en sjef som ikke nødvendigvis ivaretar 
sine ansatte på en god måte, sier Vatnar.

Regner ikke med noen 
unnskyldning fra Kjos
Han regner ikke med at verken han 
eller de andre ansatte vil få noen 
unnskyldning fra Kjos, selv om 
påstandene i boken er feil.
– Vi har en leder som i egne øyne ikke 
gjør feil og som utad sier han ønsker å 
ivareta alle ansatte i selskapet. Vi ønsker 
oss en bedre dialog med vår egen sjef, 
men når du må gi ut bok for å fortelle 
hvor misfornøyd du er med dine egne 
ansatte, tror jeg ikke vi kan regne med 
at det skal bli lettere å være ansatt i 
Norwegian med Bjørn Kjos som sjef i 
årene fremover, sier Vatnar.

Resultatbasert lønn 
for ledere i staten
Det vil bli mer resultatbasert 
avlønning og bonusordninger, sier 
kommunal- og moderniserings-
minister Jan Tore Sanner som 
har lansert en ny modell for 
lederlønnssystem i staten.

Sanner vil også ha innstramminger 
i praksisen med å gi avgåtte ledere 
etterlønn i to år og retrettstillinger med 
lederlønn. 

Dagens hovedregel gir avgåtte ledere 
retrettstillinger hvor de beholder lønnen, 
men dette skal nå fjernes. I tillegg kuttes 
etterlønnen fra to år til seks måneder. 
Statlige ledere skal heller ikke automatisk 
sikres videre stilling i staten. Parats leder 
Hans-Erik Skjæggerud mener dette er 
fornuftige endringer.
– Det gir dårlige signaler til de ansatte når 
ledere som må gå, ofte på grunn av dårlig 
ledelse eller manglende måloppnåelse, 
får gode etterlønnsordninger, sier 
Skjæggerud.

Sanner ønsker mer prestasjonslønn 
for ledere i staten. Skjæggerud er enig 
i at lederlønningene i staten må være 
konkurransedyktige, men er usikker på 
om enda mer bruk av prestasjonslønn er 
et klokt forslag, og er bekymret for at det 
vil føre til en enda større lønnsvekst blant 
ledere.
– Det gir dårlige signaler når lederne 
får store lønnstillegg i en situasjon hvor 
vi alle blir bedt om å vise moderasjon, 
sier Skjæggerud, som mener dette 
utfordrer tradisjonen med relativt små 
lønnsforskjeller mellom ledere og ansatte.

Bjørn Kjos har gitt ut boken «Høyt og lavt» 

på Aschehoug forlag.
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Luftfarts-
konferansen 2015
I oktober arrangerte Parat Luftfarts-
konferansen 2015 på Gardermoen. 
Statssekretær i samferdselsdepartementet, 
Tom Cato Karlsen, og luftfartsdirektør 
Stein Erik Nodeland var blant dem som 
beskrev utviklingen innen luftfarten.

Årets konferanse fikk også besøk av 
Eric Moody som var kaptein på British 
Airways Flight 9 i 1982. Moody førte 
et Boeing 747-200 fra Heathrow i 
Storbritannia til Auckland i New 
Zealand, med mellomlandinger i 
Bombay, Madras, Kuala Lumpur, 
Perth og Melbourne. Over Indonesia 
fløy flyet inn i en sky av vulkansk 
aske fra et utbrudd av vulkanen 
Galunggung, og alle fire motorene 
stoppet. Årsaken var først ukjent for 
flygerne, men ved å fly i glideflukt 
kom flyet lavere og ut av askeskyen, 
og pilotene klarte å blåse asken ut av 
motorene og fikk startet disse igjen. 
Flyet ble deretter omdirigert til Jakarta.

AKTIVE PARAT

Parat gratulerer Tunisias fagorganisasjon UGTT med fredsprisen
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud gratulerer vinnerne av fredsprisen og sier dette minner om det brede parts-
samarbeidet i Norden og Norge, der arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne og myndighetene har funnet 
en samarbeidsform som fungerer godt.

Fagorganisasjon UGTT deler prisen 
med arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, 
menneskerettighetsorganisasjonen LTDH 
og den tunisiske advokatforeningen.
– Sammen har de arbeidet for nasjonal 
dialog og fått til et partssamarbeid som 
ligner litt på det vi har i Norge. I Tunisia 

har dette samarbeidet ført til demokra-
tiske prosesser i etterkant av den tunisiske 
revolusjonen, sier Skjæggerud.
Parat-lederen håper denne pristildelingen 
kan sette søkelyset på viktigheten av et 
samarbeid mellom myndigheter, det sivile 
samfunn og partene i arbeidslivet.

– Prisvinnerne har 
laget en modell som 
forhåpentlig kan 
benyttes som en 
inspirasjon også for 
andre land i regionen, 
sier Skjæggerud.
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Likestillingsprisen 2015
Da Elisabeth Grieg sinnatwitret om ny Telenor-sjef, ble det ny fart i debatten 
om toppledere og kjønn. – Vi går glipp av mange gode ledere fordi vi kun 
velger fra halvparten av befolkningen, sier vinneren av YS’ likestillingspris.

Av: Vetle Daler, foto: Erik Norrud

Årets likestillingspris er den første som er 
utløst av en Twitter-melding. «At Svein 
Aaser ikke ønsker en kvinnelig konsern-
sjef i Telenor er ingen bombe, men resten 
av styret? Ingen mangel på kvalifiserte 
kandidater! Makan!!», skrev Elisabeth 
Grieg, eller @motorimagen som hun 
kaller seg på Twitter, da det ble klart at 
Telenors nye toppsjef heller ikke denne 
gangen ble en kvinne.

Mye oppmerksomhet
Dermed var debatten i gang igjen. Hva er 
det med kjønn og toppledere i nærings-
livet? Samme dag som likestillingsprisen 
ble overrakt under YS-konferansen, raste 
Elisabeth Grieg igjen mot Telenor, som 
har gjort utskiftninger i ledelsen og nå 
kan skryte av at hele 18 av 21 i leder-
gruppen er menn.
– Det er en ren provokasjon. Som eier selv 
ville jeg satt spørsmålstegn når ledelsen er 
så lite lydhør for signaler utenfra. Jeg er 
overrasket, nesten speechless. Dette sier 
noe om likestillingskulturen i selskapet, 
skrev hun.

Prisvinneren omtaler seg selv som 
samfunnspolitisk og ikke partipolitisk 
engasjert, og hun er ikke imponert over 

dagens regjering på likestillingsområdet.
– Regjeringen har gått i ball for seg selv 
når det gjelder foreldrepermisjon. All 
erfaring viser at man får et tilbakesteg når 
man tar fra fedrene rettigheter, sier Grieg, 
som mener en 50–50-deling mellom mor 
og far ville vært en bedre løsning.

Makt er viktig
Elisabeth Grieg er flere ganger kåret til en 
av Norges mektigste kvinner, og er god 
for en formue på 1,5 milliarder kroner, 
noe som også plasserer henne på lista over 
landets rikeste. Prisvinneren er ikke redd 
for å si at hun liker makt.
– Makt er viktig, fordi den kan brukes til 
å gjøre en forskjell. Det er ikke farlig å si 
at man ønsker seg makt. Man kan også 
kalle det innflytelse. Slik kan man være 
med å drive endring, sier Grieg.

Elisabeth Grieg. Foto: Erik Norrud.

Illustrasjonsfoto.

Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland.
Foto: Trygve Bergsland.
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Personen, ikke funksjonshemningen
Personer med ulike former for lærevansker og funksjonshemninger og 
deres familier opplever ofte stigmatisering. Dette gjør igjen at mange 
isolerer seg fra resten av samfunnet.

Ved hjelp av EØS-midler er det 
finansiert et prosjekt «I AM HERE» 
med en fotoutstilling i den litauiske 
byen Klapeida. Prosjektet har bidratt 
til å skape en arena hvor folk kan 
diskutere, dele erfaringer og kunnskap, 
takle frykt, bekjempe stereotyper og 
bidra til et gradvis mer inkluderende og 
aksepterende samfunn for folk med ulike 
former for funksjonshemninger.

PARAT INTERNASJONALT

Forskning på antibiotikaresistens
Forskningsrådet har vedtatt å øke rammen fra 10 til 12,5 millioner kroner, 
og har innvilget penger til to prosjekter som har søkt om midler til forskning 
på antibiotikaresistens. Målet med forskningen er å gi mer kunnskap om 
tryggere mat og antibiotikaresistens i norsk mat- og 
husdyrproduksjon. 

Prosjektene ledes av SINTEF og Veterinærinstituttet. 
Målet er mer kunnskap om antibiotikaresistens, 
utviklingen og forekomsten av den, hvilke mekanismer 
som er i sving og hvilke faktorer som kan redusere og 
hindre spredning av resistente organismer.

Skog i klimaarbeidet
Arealbruk, arealbruksendringer og 
skog er i dag ikke regnet med i EUs 
klimamål for 2020. For perioden etter 
2020 legges det imidlertid opp til at 
arealbruk, arealbruksendringer og 
skog skal inkluderes i rammeverket 
for 2030.

Skogens andel av landarealet i EU og 
Norge er omtrent 37 prosent. Skog er 
en viktig del av karbonkretsløpet og kan 
ta opp CO2 fra luft, lagre karbon over 
lang tid og erstatte fossile energikilder og 
mindre klimavennlige materialer. Skogen 
i Norge tar ifølge klimaavdelingen i 
Miljødirektoratet opp CO2 tilsvarende mer 
enn halvparten av de nasjonale utslippene. 
Tilsvarende tall for EU er ni prosent.

EUs luftfartspakke
EU-kommisjonen har lagt frem en plan 
for arbeidet med en ny luftfartspakke for å 
styrke konkurransesituasjonen i europeisk 
luftfart. Her vil man blant annet forbedre 
konkurransesituasjonen gjennom bedre 
markedsadgang og sikre en utvikling 
som tjener forbrukerne gjennom å legge 
til rette for mer effektive flyforbindelser 
innad i EU og med land utenfor EU.

Kommisjonen sier også at de aktivt vil 
fremme høye standarder for flysikkerhet, 
flytrygging, miljø og sosiale rettigheter – 
både innad i EU og i land utenfor EU. 

Kilde: Samferdselsdepartementet

Kjemikaliepolitikk i EU
Norge, sammen med Danmark, Sverige, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Nederland, 
Belgia og Luxembourg, ønsker et bedre kjemikalieregelverk. I oktober møttes over 200 
sentrale EU-aktører til konferansen «REACH and Beyond – Challenges and Options for 
Improvement» i Brussel. 

Gruppen av land ønsker å fjerne kjemikalier med uakseptabel helse- og miljørisiko fra 
markedet. Dette gjelder også hormonforstyrrende stoffer som påvirker hormonbalansen 
hos mennesker og dyr og kan for eksempel gi nedsatt fruktbarhet. Stoffene kan finnes 
i en rekke forbrukerprodukter vi omgir oss med hver dag, som klær, maling, plast, 
rengjøringsmidler og kosmetikk. Kilde: regjeringen.no
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#jegerstatsansatt
og stolt

Parat, gjennom YS Stat, har bidratt til en synlighetskampanje for å øke stoltheten 

til de statsansatte og omdømmet i befolkningen. Ironiske videoer med sitater fra 

kommentarfeltenes smågrums har slått særlig godt an.

Av: Marit Bendz

Kampanjen startet 1. oktober og går i 
ulike sosiale medier. Det er lansert en 
egen nettside på jegerstatsansatt.no og 
emneknaggen #jegerstatsansatt. Selv om 
den offisielle kampanjeperioden er over, 
vil man videreføre nettsiden og noe av 
aktiviteten i tiden framover.

Glimt i øyet
Statsansatte? Late byråkrater, papirflyttere, 
snyltere, selvopptatte idioter som aldri 
har gjort en dritt for andre enn seg selv. 
De suger livskraften ut av mennesker, 
kommer på jobb klokka ti og går hjem 
klokka to. Skjellsordene mot statsansatte 
hagler i avisenes diskusjonsfora og på 
sosiale medier. 

Kampanjen #jegerstatsansatt bruker disse 
betegnelsene fra store og små nettroll til å 
fortelle hvem de som jobber i staten er og 
hva de faktisk gjør.
– Vi måtte gjøre noe med omdømmet til 
de statsansatte, synliggjøre hvilke tjenester 
staten står for og hvilke yrkesgrupper 
det gjelder. Vi ønsket å angripe det på 
en utradisjonell måte med glimt i øyet, 

sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat og 
hovedansvarlig for kampanjen.

Det trengs. En undersøkelse gjennomført 
av Respons Analyse som er publisert 
i Aftenposten, viser at offentlige saks-
behandlere er i et yrke med lav status.

Knuse myter
«Alle statlige virksomheter skal fjerne tids-
tyver ved å effektivisere egen drift, bidra 
til regelforenkling og andre forenklings-
tiltak i egen virksomhet og overfor 
innbyggere, næringsliv og offentlige virk-
somheter.» Slik starter regjeringens nett-
sak om jakten på tidstyver i forvaltningen.

Kommunal- og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner sier til Parat-bladet at 
de startet med de tre F-ene i tidstyv-
prosjektet: fornye, forbedre og forenkle, 
men der tilbakemeldingene ikke var slik 
de ønsket seg.
– Denne tidstyvjakten ble kommunisert 
på en negativ måte. Dersom man søker på 
statsansatte kommer det opp mye rart i dis-
kusjonsfora og sosiale medier, sier Sanner.

Arnesen sier det er veldig mange myter der 
ute. For eksempel er det en oppfatning om 
at statsansatte er late byråkrater.
– Det er helt feil. Statsansatte er alt fra 
bibliotekarer til tollere, tolker, ansatte i 
kriminalomsorgen, politiet, ambassade-
ansatte, barnevernet, ansatte i NAV og 
militæret og sivilt personell i Forsvaret. 
Hver dag jobber 160 000 menn og 
kvinner for å levere velferdstjenester til det 
norske folk, sier han.
 
Statsansatte jobber i alle deler av samfun-
net, for eksempel ved universitetene, i 
departementene og direktoratene.
– Jeg er stolt over jobben alle statsansatte 
utfører. Vi håper landets innbyggere, gjen-
nom kampanjen #jegerstatsansatt, blir 
bedre kjent med oss. Hvem er for eksem-
pel de ansatte i politi- og lensmannsetaten 
som gjør at åtte av ti nordmenn kan føle 
seg trygge? spør Arnesen. 

Stolt av jobben
Ideen om en synliggjøringskampanje 
modnet ifølge Arnesen gjennom vinteren 
og våren 2015, og etter en anbudsrunde 

STATSKAMPANJE
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allierte YS Stat seg med kommunikasjons-
byrået Geelmuyden Kiese.
– Kampanjen er et spleiselag mellom 
forbundene, noe som i seg selv er ganske 
unikt. Den offisielle kampanjeperioden 
ble avsluttet 14. oktober og veien videre 
skal ikke ha store kostnader, sier Arnesen.

I filmene som er spredt i sosiale medier 
leser en fengselsbetjent, en bibliotekar og 
andre yrkesgrupper opp kommentarer om 
seg selv.
– Og dette er langt fra de verste 
kommentarene, sier Arnesen.

I tillegg til filmene er medlemmer fra 
de ulike forbundene intervjuet, der de 
forteller sine historier om arbeidet de 
utfører og hva de er stolte av. En av dem 
er Agnes Kristine Olsen Sirland, som er 
Parat-medlem.

Hun er markedsansvarlig ved Høgskolen 
i Østfold, og ble bedt om å fortelle om 
en episode fra jobblivet hun var spesielt 
stolt av. I samarbeid med en student-
gruppe og en faglærer utarbeidet Sirland 

markedsmateriell, gode artikler, en 
markeds strategi, en strategi for medie-
håndtering og kronikker om studiet.
– Faglæreren og studentene inviterte 
til konferanser for næringslivet, deltok 
på messer og satte dagsorden med gode 
kronikker i avisene. De ble også intervjuet 
på NRK lokalnyhetene og søkertallene 

til studiet økte med 85,7 prosent på ett 
år. Det er klart man blir stolt når man 
får slike resultater av arbeidet man gjør. 
Men det som gjorde meg mest stolt og 
glad, var at jeg kunne få jobbe med så 
samvittighetsfulle og engasjerte faglærere 
og studenter, og at vi oppnådde de gode 
resultatene sammen, sier Sirland.

Rita Astridsdotter 
Brudalen-Adriansen (34) 
deltar i kampanjen 
#jegerstatsansatt. Hun 
har en mastergrad i 
pedagogikk, jobber i 
Medietilsynet og er 
medlem i Parat.

 Vi håper landets inn byggere, gjennom 
kampanjen #jegerstatsansatt, blir bedre kjent 
med oss, sier Pål N. Arnesen.

Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.
Foto: Trygve Bergsland.

Forhandler i Parat Odd Jenvin.
Foto: Trygve Bergsland.
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Fortsatt trykk
Parat er det YS-forbundet som har flest 
statsansatte. Ansvarlig for de statsansatte 
i Parats forhandlingsavdeling, Odd 
Jenvin, mener et stort antall av de nær 
8000 statsansatte medlemmene kjenner 
seg godt igjen i det kampanjen formidler.
– Parat organiserer mange arbeidstakere 
i politi, rettsvesen og NAV, i tillegg til 
teknisk og administrativt ansatte over 
hele landet ved universiteter, høyskoler 
og i Statens vegvesen. Det har vært en 
god og effektiv kampanje med et bredt 
nedslagsfelt som trolig også har nådd ut 
til nye grupper, sier Jenvin.

Kampanjen har ført til to oppslag i 
nasjonale aviser og 62 i lokalaviser. 
Facebook-siden har nådd nærmere 
435 000 personer og fått 2 227 følgere. 
Blant følgerne er det litt flere kvinner 
enn menn og best dekning er det i 
aldersgruppen 45 til 54 år.
– I evalueringen av kampanjen 
konstaterer vi at den har vært vellykket, 
både når det gjelder prosess og resultat, 
sier Arnesen. 

Han sier YS Stat sammen med forbund-
ene nå skal fordele oppgaver og lage en 
strategi for hvordan kampanjen skal føres 
videre.
– Det er uvanlig at vi som forbund gjør 
dette, og ikke arbeidsgiveren staten. Men 
vi er enige om å holde trykket oppe, om 
enn ikke så intenst, så vil vi bruke både 
kampanjesiden og Facebook-siden videre, 
sier Arnesen. 

Jobben er ikke over
Arnesen sier tilbakemeldingene fra 
PR-bransjen og journalister har vært 
positive.

– Noen nettroll har vært ute og 
kommentert, men inntrykket er at det 
store flertallet er positive, sier han.

Arnesen sier responsen fra tillitsvalgte 
også har vært god.
– Hele 1,2 millioner har til nå sett 
filmen, så det er tydelig at den har nådd 
ut til et bredt publikum. Kampanjesiden 
jegerstatsansatt.no har vært fulgt av 2,5 
millioner personer, et svært høyt tall for 
denne typen kampanje, sier han.

Konsulent i Geelmuyden Kiese, 
Lotta Paulien de Rijke, sier til Parat-
bladet at kampanjen har fungert 
bedre enn de torde å håpe på, og tror 
det skyldes god prioritering av ulike 
kommunikasjonskanaler.
– Den største suksessen har vært antallet 
personer vi har nådd frem til med 
videoen, Facebook-saker og mediesaker. 
Vi opplever også en intern stolthet blant 
medlemmene i YS Stat rundt kampanjens 
budskap, noe som var veldig viktig, sier 
hun.

Paulien de Rijke er imponert over 
samarbeidet mellom de ulike forbundene, 
selv om hun gjerne skulle sett at YS Stat 
fikk flere følgere på Facebook.
– YS Stat bør fortsette å være til stede som 
utfordrer i alle kanaler. De statsansatte 
bør fortsette å vise frem og fortelle om 
den flotte og viktige innsatsen de gjør 
hver dag, sier Paulien de Rijke, som nå 
har avsluttet sitt arbeid for YS Stat.

Lav machofaktor
Nylig gjennomførte Norstat, på oppdrag 
fra YS Stat, en landsomfattende undersøk-
else som måler nordmenns holdninger til 
statsansatte og jobben som utføres.

Resultatene viser at nordmenn er godt 
fornøyd med det norske velferds-
samfunnet. Sju av ti oppgir at norsk 
statlig sektor bidrar til høy velferd og gir 
en følelse av trygghet. Men undersøkelsen 
viser også at nordmenn har varierte 
meninger om de som leverer statlige 
tjenester. Fire av ti mener at en stor 
andel statsansatte er overflødige, mindre 
effektive og jobber mindre enn ansatte i 
privat sektor.

Samtidig viser undersøkelsen at sju 
av ti mannlige studenter vil jobbe i 
privat næringsliv når de er ferdige 
med utdanningen, men bare tre av ti 
kvinnelige studenter vil det samme.

Kampanjeansvarlig i YS Stat, Pål N. 
Arnesen, mener dette skyldes inngrodde 
holdninger og lite kunnskap om hva 
statsansatte gjør.
– Vi har ikke vært flinke nok til å vise 
frem hvem de statsansatte er. Kvinner 
har nok et mer reflektert forhold til 
det å være ansatt i det offentlige, mens 
for menn fremstår ikke staten som et 
særlig macho og tøft sted å jobbe. Det 
er totalt sett flest kvinner i statlig sektor, 
og vi vet at staten har gode velferds- og 
permisjonsordninger, noe som er viktig 
særlig for småbarnsforeldre, sier Arnesen.
 
Det er en hovedvekt av kvinner som tar 
høyere utdanning. 
– Mange tenker at det er litt traust 
å jobbe i staten. Men det er en del 
yrkesgrupper mange ikke har i tankene 
når de tenker statsansatt, som for 
eksempel militæret, tollere, loser, politi og 
fengselsbetjenter. Dette er yrker med et 
klart flertall av menn, sier Arnesen, som 
fortsatt er ansvarlig for #jegerstatsansatt.

STATSKAMPANJE

 De statsansatte bør fortsette å vise frem og fortelle 
om den flotte og viktige innsatsen de gjør hver dag, sier 
Paulien de Rijke.
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Måling og resultatstyring blir en stadig større del av arbeids-

hverdagen. Parat UNG er kritisk til at virksomheter i stadig større 

grad velger kvantitet foran kvalitet og frykter internt samarbeid 

blir dårligere som en følge av en usunn konkurransekultur. 

Kommentarer av: Idar Gundersen og Marlene Ferstad Viker

Det er mange utfordringer i en verden 
som er i konstant endring, og det kan 
være vanskelig å finne balansegangen der 
ledelsen gjerne ønsker kvantitet, mens 
kundene forventer kvalitet.

Kvantitet kontra kvalitet
Kvantitet er mye lettere å måle enn kvalite-
ten på tjenester, og kvantiteten har derfor 
en tendens til å bli det man konsentrerer 
seg om i bedriften. I en hverdag styrt av tall 
og uoppnåelige målsettinger vil særlig unge 
kunne komme i faresonen for å bli utnyttet 
til fordel for et godt tallresultat.

Når en bedrift konsentrerer seg om økt 
måling, vil dette ha tydelig innvirkning 

på de ansatte og særlig på det psykososiale 
arbeidsmiljøet. Det vil føre til et økt 
press på arbeidsplassen og målkravene 
vil påvirke arbeidstakernes avgjørelser. 
Mye peker mot at samarbeidet internt i 
organisasjonen blir dårligere som en følge 
av den brede overvåkningen. 

Egoisme fremfor delt kunnskap
Man blir lært opp til å «tenke på seg selv». 
Alle ansatte har ansvar for sin egen statis-
tikk, og har derfor ikke like stor anledning 
til å hjelpe kollegaer ved behov. Dette kan 
være med på å hindre ansatte i å videre-
utvikle seg og dele kunnskap, samtidig som 
det vil skape en ukultur der man konkur-
rerer for å oppnå de beste tallene.

De fleste større organisasjoner, både private 
og offentlige, preges i stor grad av målsty-
ring. Dette kan være spesielt utford rende 
og stressende for tjeneste ytende bedrifter, 
da det er vanskelig å standardisere tjenester.

Kortsiktige mål
Et godt eksempel fra politiet kommer fra 
masteroppgaven til Bente Valland: «Mål- 
og resultatstyring på lokalt nivå i Politi- 
og lensmannsetaten». Masteroppgaven ble 
avlagt ved Universitetet i Bergen i 2012 
og beskriver ressurskrevende saker som 
måles på samme måte som mindre saker, 
og dermed vektes likt. Vi kan i dette 
tilfellet spørre oss hva som egentlig måles? 

Man beveger seg her bort fra overord-
nende strategier for å oppnå kortsiktige 
mål, noe som vil være uheldig for 
organisasjonen som helhet. Det er også 
utfordringer knyttet til kvantitativ måling 
i den forstand at ikke alle faktorer spiller 
inn i målingene og at det derfor blir satt 
urealistiske mål for de ansatte.

Ledelsen bruker mye tid på måling. Denne 
tiden kunne vært brukt til å videre utvikle 
kunnskap internt i bedriften. Det bør inves-
teres mer tid og ressurser i å utvikle gode 
samarbeidsforhold og motiverte ansatte i 
stedet for å splitte organisasjonen og under-
bygge en usunn konkurransekultur.
 
Vi er ikke produksjonsenheter. Vi 
ønsker å utvikle oss, vi ønsker å beherske 
arbeidsoppgavene godt og gå hjem med 
en god selvfølelse ved arbeidsdagens 
slutt. Til syvende og sist kan det ikke kun 
være tallene vi skal være opptatt av. Vi er 
mennesker, ikke roboter.

PARAT UNG

Deltagerne på Parat UNG-samlingen. Foto: Parat UNG.

Bekymringsmelding om robotsamfunnet

Det lille fiskeværet 
Nusfjord i Lofoten. 
Foto: Parat UNG.
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Grunnopplæringen trinn 1- og trinn 2-kurs avholdes regionalt, 
dette for at tillitsvalgte skal få anledning til å bli kjent og bygge 
nettverk med andre innenfor samme region. Trinn 3-kurs 
avholdes i østlandsområdet og er tilpasset de ulike hovedavtalene.

Parat har derfor delt opp trinn 3-kursene i følgende sektorer: 
Stat, privat og spekter (1–9) og KS, Virke-Huk og spekter helse. 
Er du usikker på hvilken sektor du tilhører, finner du dette på 
parat.com på «Min side», der du finner din egen tariffavtale.

Fordypningskursene er en videreføring av fjorårets kurs, men 
kurstilbudet for 2016 er noe utvidet. Kursene er tilrettelagt 
for at tillitsvalgte skal få økt kompetanse innenfor områder 
som er viktige i vervet som tillitsvalgt og som kan være til 
hjelp på egen arbeidsplass. De aller fleste fordypningskursene 
krever gjennomført grunnopplæring i Parat eller tilsvarende 
forkunnskaper.

Eksamenskursene i Parat arrangeres i samarbeid med Høgskolen 
i Buskerud og Vestfold. Parat tilbyr «Årsstudium for tillitsvalgte» 
som totalt gir 60 studiepoeng. Studiet består av fem selvstendige 
moduler eller kurs, der tre er obligatoriske og to valgfrie.

Det legges ikke opp til at kursene skal tas fortløpende, da dette 
for de aller fleste vil bli for arbeidskrevende i en kombinasjon 
med tillitsverv og jobb. Dette er et populært tilbud for 
tillitsvalgte som ønsker faglig videreutvikling eller som ønsker 

å formalisere den kompetansen de har tilegnet seg i rollen som 
tillitsvalgt. Tillitsvalgte kan ta ett eksamenskurs hvert kalenderår.

Eksamenskursene er nyttige uavhengig av hvilken utdanning du 
har fra tidligere, men tillitsvalgte som har bestått «Årsstudium 
for tillitsvalgte» får automatisk generell studiekompetanse, noe 
som for mange vil åpne for videre studier ved universitet og 
høgskoler.
Vårens eksamenskurs er«nettverksrelasjon og påvirkningsprosess». 
Foreløpig plan for disse kursene kan du lese på parat.com under 
«Kurs og utdanning».

Målgruppen for de fleste av kursene er tillitsvalgte i Parat og det 
sendes ut kursinvitasjon elleve uker før kursstart til tillitsvalgte som 
er i målgruppen for kurset. Det er viktig at informasjonen om deg 
som tillitsvalgt til enhver tid er oppdatert. Bruk verktøyet «Min 
side» på parat.com for oppdatert status og kontaktinformasjon.

For å kunne komme inn på «Min side» og melde deg på kurs, 
benytter du medlemsnummer (eventuelt mobilnummer) og 
passord. Har du problemer med innlogging kan du kontakte 
Parat på e-post: medlem@parat.com

Har du spørsmål til kursene, kontakt kurs@parat.com, 
sentralbord 21 01 36 00, eller direkte til kursansvarlig Hege 
Thorud på telefon 924 49 819, eller Monica Bjørlo på telefon 
930 40 952.

Kurstilbudet for 2016 er i hovedsak en videreføring av fjoråret, og det er tatt hensyn til vårens 

hovedoppgjør. Mange forhandlere vil være opptatt med tariffoppgjøret og flere kurs innenfor enkelte 

områder vil bli noe komprimert. Tillitsvalgte må være oppmerksomme slik at ikke tarifforhandlinger 

og kursdatoer kolliderer.

Kurskalender 
for 2016

KURS
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 6.–7. jan Kurs i arbeidstid, Olavsgaard

 11. jan  Spesialkurs for industri og verksted – tillitsvalgte på 
verksted-avtaler, NHO og Virke, Parat

 11.–14. jan  Eksamensrettet kurs i nettverksrelasjon og 
påvirkningsprosess – 10 studiepoeng, Scandic Oslo City

 18.–21. jan  Eksamensrettet kurs i nettverksrelasjon og 
påvirkningsprosess – 10 studiepoeng, Scandic Oslo City

 25.–27. jan Trinn 2-kurs øst og sør, Tønsberg

 1.–2. mars Tariffkonferansen, Gardermoen

 7.–9. mars  Kurs i økonomiforståelse/lokale forhandlinger i privat 
sektor og spekter, Sanner

 8.–10. mars Trinn 3-kurs statlig sektor, Sanner

 14.–16. mars Kurs i forhandlingsteknikk stat, Olavsgaard

 15.–17. mars Trinn 2-kurs vest, Bergen

 3. mai Kurs i lok. forhandlinger for NHO Funksjonær, Parat

 10.–11. mai   Kurs i arbeidsgivers styringsrett, omstilling, permittering og 
nedbemanning, Olavsgaard

  25.–27. jan  Kurs i forhandlingsteknikk privat sektor og spekter, 
Olavsgaard

  26.–28. jan Trinn 3-kurs statlig sektor, Sanner

   2.–4. feb  Kurs i forhandlingsteknikk og lokale forhandlinger for ks, 
Virke-Huk og spekter helse, Olavsgaard

  8.–10. feb  Kurs i konflikthåndtering – kommunikasjon og juss, 
Olavsgaard

  15.–17. feb Trinn 3-kurs privat og spekter (1–9), Olavsgaard

 5. april Kurs i tilsettingsråd statlig sektor, Park Inn Gardermoen

 12.–14. april Trinn 2- kurs nord og midt, Tromsø

 12.–14. april Trinn 2-kurs i øst og sør, Kongsberg

 19.–21. april Kurs i presentasjonsteknikk og kommunikasjon, Sanner

 1.–3. juni Trinn 2-kurs øst og sør, Kongsberg

 8.–9. juni Statskonferansen, Gardermoen

Kurs og konferanser for tillitsvalgte 2016

Ma Ti On To Fr Lø Sø

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 
 

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25  
 

26  
  

27  
  

28 
 

29 30 31

Januar

Ma Ti On To Fr Lø Sø

29 1 2 3 4 5 6

7 8  
 

9 
 

10 
 

11 12 13

14 15  
 

16  
 

17 
 

18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Mars

Ma Ti On To Fr Lø Sø

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Mai

Ma Ti On To Fr Lø Sø

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 1 2 3 4 5 6

Februar

Ma Ti On To Fr Lø Sø

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12  
 

13  
 

14  
 

15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

April

Ma Ti On To Fr Lø Sø

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

Juni

Høgskolekurs Fordypningskurs Grunnoplæring Regionskonferanser
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Høgskolekurs Fordypningskurs Grunnoplæring Regionskonferanser

 31. aug–2. sept Trinn 3-kurs privat sektor og spekter (1–9), Sanner

 7.–8. sept Regionkonferanse sør, Kristiansand

 14.–15. sept Regionkonferanse vest, Bergen

 27.–29. sept Trinn 2-kurs øst og sør, Tønsberg

 28.–29. sept Regionkonferanse nord, Tromsø

 1.–2. nov Trinn 3-kurs ks, virke-huk, spekter helse, Olavsgaard

 7.–8. nov Kurs i retorikk, Olavsgaard

 16.–17. nov Paratkonferansen, Gardermoen

 22.–24. nov Trinn 2-kurs øst og sør, Tønsberg

 28.–30. nov Trinn 3-kurs privat sektor og spekter (1–9), Sanner

 28.–30. nov Trinn 3-kurs statlig sektor, Sanner

 29.–31. aug  Kurs i konflikthåndtering – kommunikasjon og juss, 
Olavsgaard

 5.–6. okt Regionkonferanse midt, Trondheim

 18.–20. okt Trinn 2-kurs vest, Bergen

 18.–20.okt Trinn 2-kurs midt og nord, Trondheim

 26.–27. okt Regionkonferanse øst, Oslo

Kurs og konferanser for tillitsvalgte 2016

Ma Ti On To Fr Lø Sø

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Juli

Ma Ti On To Fr Lø Sø

29 30 31 1 
 

2 
 

3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28  
 

29  
 

30 1 2

September

Ma Ti On To Fr Lø Sø

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28  
 

29  
 

30  
 

1 2 3 4

November

Ma Ti On To Fr Lø Sø

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31  
 

1 2 3 4

August

Ma Ti On To Fr Lø Sø

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18  19  20  21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

Oktober

Ma Ti On To Fr Lø Sø

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Desember
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Arrangementer 
i regionene 
Parat har regionkontorer i Oslo, 
Tønsberg, Kristiansand, Bergen, 
Trondheim og Tromsø der det 
arrangeres trinn 1-kurs og 
konferanser for tillitsvalgte. For 
medlemmene tilbyr regionkontoret 
i tillegg faglige temadager og ulike 
aktiviteter av sosial karakter. Har du 
spørsmål om dette kan du kontakte 
ditt nærmeste regionkontor som du 
finner på parat.com, se «Om Parat – 
Regionene i Parat».

Mer informasjon om Parats kurs, 
konferanser, temadager og andre 
aktiviteter, finner du på parat.com 
under «Kurs og utdanning».

Grunnopplæring

Fordypningskurs

Eksamenskurs

Kurspyramiden for tillitsvalgte 
i Parat

Øvrig kurs
informasjon

KURS

Reise og overnatting
Parats kurs er gratis for medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg til at kursene er 
gratis dekker normalt også Parat reise og opphold. For å utnytte opplærings-
midlene maksimalt slik at flest mulig kan få gå på kurs av høy kvalitet ønsker 
vi å unngå bilgodtgjørelse og overnatting før kursstart.

Målet er at kursdeltakere skal rekke fram samme dag, derfor vil de fleste kursene starte 
klokken 1100. Reisen må foregå på billigste måte og du kan lese mer om reiseregulativet 
på parat.com, under «Kurs og utdanning – Reiseoppgjør og tapt arbeidsfortjeneste».

På kurs som blir avholdt på Sanner hotell setter Parat opp en felles taxi fra Gardermoen 
(bestilles av Parat). Det er derfor viktig at du som kursdeltager gir tilbakemelding på om 
du skal være med eller ikke innen fristen som er oppgitt (ved bekreftet kursplass). Ved 
forsinkelser, må du ta kontakt med kursansvarlig. Man må ikke benytte taxi alene uten 
godkjenning fra Gardermoen til Sanner. For deltakere fra Oslo anbefaler Parat tog til 
Gran stasjon (Gjøvikbanen).

I forbindelse med vårt nye reiseregningssystem er ekstra viktig at du sjekker dine 
personopplysninger og fyller ut det som mangler på reiseregningen, samt at du har 
signert med håndskrift.

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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Verdens 
viktigste lager

INTERNASJONAL FORBRØDRING

 Vi er stolte av 
frøhvelvet her oppe.

Svalbards globale frøhvelv er kalt «Verdens viktigste rom». Parat-

medlem og ansatt i Longyearbyen lokalstyre, Anita Utsi, sier det 

er et fascinerende sted også for dem som bor på Svalbard.

Tekst og foto: Vetle Daler
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Ved foten av Platåfjellet, i nærheten av 
Svalbard lufthavn, troner inngangen til 
Svalbard globale frøhvelv høyt oppe i 
fjellsiden. Inne i fjellet, 70 meter over 
havet, ligger 881 000 nytteplantefrø fra 
over 200 land lagret, i det som i engelsk-
språklige og særlig amerikanske medier 
gjerne omtales som «the doomsday vault». 
Da Parat-bladet besøkte hvelvet, var flere 
utenlandske kamerateam på plass for å 
dokumentere historien om hvelvet.

Trygg lagring
God tilgjengelighet, konstant permafrost 
og liten risiko for naturkatastrofer gjør 

Svalbard til et ideelt sted for lageret, som 
er plassert oppe i fjellsiden for å ta høyde 
for store klimaendringer med en antatt 
havnivåheving på 70 meter. Dette tilsvarer 
samtidig nedsmelting av all is i Antarktis, 
Arktis og på Grønland.

40 prosent av verdens genetiske 
ressurser
Etter å ha passert den kunstutsmykkede 
inngangsportalen, er det en lang tunnel 
120 meter inn i fjellet der det ligger tre 
store haller og «det aller helligste», hvor 
frøene ligger lagret. Svalbards permafrost 
gjør at det alltid er 5–6 kuldegrader 

inne i fjellet, mens selve frøhvelvet 
kjøles ytterligere ned til -18 grader, 
med andre ord en gigantisk fryseboks. 
Foreløpig er det bare den ene hallen som 
er i bruk. Rundt 40 prosent av verdens 
plantegenetiske ressurser er bevart på 
Svalbard, men det er plass til mer.

Uttak til Syria
Det er ingen som har sitt daglige arbeid 
i frøhvelvet – det åpnes nemlig bare 
noen få ganger i året når det skal gjøres 
«innskudd» av frø i banken.
– I år har vi åpnet hele fem ganger, senest 
for noen uker siden da det for første gang 

 We want the 
world to know about 
this wonderful place.
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ble gjort et uttak av frø, forteller Åsmund 
Asdal som er koordinator for NordGen, 
det nordiske genressurssenteret som har 
ansvaret for driften av frølageret.

Han viser fram de tomme hyllene der en 
del av Syrias frø tidligere var plassert. I sep-
tember ble nemlig 128 kasser med totalt 
38 000 frøslag fra ICARDA, den interna-
sjonale genbanken i Syria, returnert fra frø-
hvelvet. Frøene skal nå såes i genbankens 
forskningsstasjoner i Libanon og Marokko.

Ønsker oppmerksomhet
Svalbard globale frøhvelv er bygget av 
Statsbygg og åpnet i 2008. Frøhvelvet er 
et samarbeid mellom den norske regjerin-
gen, The Global Crop Diversity Trust og 
NordGen, og er finansiert av den norske 
staten.

Bill Gates betalte de første transportene 
av frø, og frøhvelvet fungerer som en 
«backup» for genbanker over hele verden.
– Alle frøsorter som ligger her finnes i 
genbanker rundt omkring i verden. Det 
er bare de som setter frø inn som kan 
ta dem ut, sier Asdal, som er glad for at 
frøhvelvet får så stor oppmerksomhet. 
– We want the world to know about 
this wonderful place, sier han til 
journalistene som er til stede i hvelvet 
sammen med Parat-bladet.

Internasjonal forbrødring
Mens verden på utsiden er preget av 
konflikter, hersker fred og fordragelighet 
i Svalbard globale frøhvelv. Her ligger frø 
fra Russland og Ukraina side om side, og 
amerikanske pappkasser står stablet ved 
siden av røde trekasser fra Nord-Korea.

– Her er det virkelig internasjonal 
forbrødring, sier Asdal.

Parat-medlem Anita Utsi fra Porsanger 
jobber for Longyearbyen lokalstyre, 
«kommunen» på Svalbard. Hun har ikke 
vært inne i hvelvet tidligere, og beskriver 
det som et lukket sted omgitt av mystikk.
– Vi som bor her vet ikke så mye om 
hvordan det er inne i hvelvet, og vi 
kommer heller ikke inn i hvelvet uten 
spesielle avtaler. I fjor ble det arrangert 
en loddtrekning blant innbyggerne i 
Longyearbyen der 30 heldige vinnere 
fikk en omvisning, men jeg var 
dessverre ikke blant dem. Den spesielle 
inngangsportalen er blitt en attraksjon, 
et «må se»- og «må fotografere»-sted hvor 
vi gjerne tar med oss tilreisende gjester, 
sier Utsi.

INTERNASJONAL FORBRØDRING

Åsmund Asdal og Anita Utsi inne i frøhvelvet. Foto: Vetle Daler.
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Genressurs-arv 
Utsi innrømmer at der er litt kult å ha vært inne i frøhvelvet. 
– Det er spennende å gjøre noe som ikke alle har muligheten 
til. Dette var en stilig opplevelse, sier hun etter å ha kommet ut 
i dagslys igjen. Noe av det som er fascinerende, er at det ikke 
er politikk i dette, slik det kunne blitt hvis hvelvet var plassert i 
andre deler av verden, sier hun.

Frøhvelv-koordinater Asdal formulerer det slik: 
– Her er hele menneskeheten sammen om å ta vare på 
genressurs-arven.

En frossen edens hage 
José Manuel Barroso, tidligere president for Europa-
kommisjonen, omtalte frøhvelvet som «En frossen edens hage. 
Et sted der livet kan bevares for all fremtid uansett hva som 
skjer rundt om i verden» i et intervju med VG under åpningen 
i 2008.

Svalbard globale frøhvelv
•  Formålet med frøhvelvet er å bevare verdens 

plantegenetiske ressurser for mat og landbruk ved å 
tilby kostnadsfri sikkerhetslagring av frø fra frøbanker 
verden rundt.

•  Mange av disse samlingene finnes i utviklingsland. 
Dersom frø går tapt, for eksempel som følge av 
naturkatastrofer, krig eller simpelthen ressursmangel, 
vil frøsamlingene reetableres med frø fra Svalbard.

•  Svalbard er både fjerntliggende og enkelt tilgjengelig 
på samme tid, og er et perfekt sted for et slikt 
sikkerhetslager. 

•  Frøhvelvet består av tre fjellhaller sprengt ut i 
sandsteinsfjellet Platåfjellet utenfor Longyearbyen. 
120 meter dypt inne i fjellet lagres frøene i -18 grader.

•  Eies og administreres av Landbruks- og 
matdepartementet (LMD).

•  Landbruks- og matdepartementet samarbeider med 
Global Crop Diversity Trust og Nordisk genresurssenter 
(NordGen) som er en nordisk institusjon under Nordisk 
ministerråd, om driften av frøhvelvet.

•  Mer enn 40 prosent av de plantegenetiske ressursene 
innen landbruket er nå bevart på Svalbard.

•  Flere verdensledere og offisielle representanter har 
besøkt frøhvelvet, deriblant FNs generalsekretær Ban 
Ki-moon.

•  Frøhvelvet ble i 2008 kåret til verdens 6. beste 
oppfinnelse av Times Magazine.

Kilder: nordgen.org, regjeringen.no og vg.no

Her ligger 881 000 nytteplantefrø fra over 200 land lagret.
Foto: Svalbard globale frøhvelv.
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Ververe til håndball-VM 
Alle som har vært med på å verve ett eller flere 
medlemmer til Parat i perioden 1. oktober til 
15. november, har vært med i trekningen av en tur til 
håndball-VM for damer i Danmark 10.–12. desember. 

Sammen med fem vinnere fra andre YS-forbund er det 
Gjensidige som spanderer reise, opphold og VIP-billett med 
servering til to av Norges kamper i gruppespillet. Hvem som 
har vunnet, kan du lese på parat.com.

Hytteforsikring
YS har forhandlet frem en hytteinnboforsikring som gjør at Parat-medlemmer kan 
kjøpe forsikring fra Gjensidige for 450 kroner i året. Forsikringen dekker skader for 
inntil 500 000 kroner og gir erstatning for alle skader på innbo som skyldes brann, 
vann, tyveri, naturskade, mus og gnagere. I tillegg dekker den uhellsskader som for 
eksempel at noe velter og knuser. Egenandelen er 2000 kroner.

I tillegg til innboforsikringen må du ha en hytteforsikring som erstatter selve 
bygningen dersom den skulle bli skadet.

Nyvalgt kontrollutvalg 
i Parat
Landsmøtet har valgt Berit Opedal 
Windheim som leder av Parats kontroll-
utvalg for kommende treårsperiode. Med 
seg i utvalget får hun Gerd Harr Janson, 
Gerd Johannessen og Agathe Osland 
Hellesen. Varamedlemmer er Aina Johanne 
Steen og Christian P. Iversen.

Nytt fra Parat i Tromsø
Parat har lagt ned kontoret i Bodø, men styrker samtidig 
bemanningen i Tromsø. Mona Pedersen, som har styrt 
kontoret i Tromsø, har blitt valgt til ordfører i Karlsøy.

Medlemmer og andre som besøker Parat i Tromsø 
vil derfor møte Bjarne Rohde og Sandra Borch som 
begge er nytilsatte. Borch er 27 år og har en master 
i rettsvitenskap i tillegg til erfaring fra ulike 
politiske verv. Rohde er 35 år og kommer fra 
stillingen som personalkonsulent i Torghatten. 
Han har tidligere jobbet i Forsvaret og har 
erfaring fra ulike politiske verv.

Kontrollutvalget 
i Parat. 
Foto: Trygve 
Bergsland.

Sandra Borch og Bjarne Rohde. 
Foto: Trygve Bergsland.

Nora Mørk og Heidi Løke 
under EM i 2014.  

Foto NTB/Scanpix.
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Valgkomité til årsmøtet i 2018
Landsmøtet som nylig ble avholdt på Gardermoen har valgt 
Svanhild Meirud som leder av valgkomiteen. Hun får med seg 
Nils Henjum, Gerd Bang Johansen og Rune Berg som skal finne 
kandidater til ulike lederverv før Parat skal avholde sitt neste 
årsmøte i 2018. Varamedlemmer er Trude Mathisen, Lillian 
Egelandsaa og Aina Steen.

Parats regions utvalg (RU)

RU region Nord:
Leder: Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no
Johanne Hagerupsen, Høgskolen i Harstad
E-post: johanne.hagerupsen@hih.no
Øivind Østbø, Remiks
E-post: oivind.ostbo@remiks.no
Anne-Katrine Thomassen, Brønnøysundregistrene, 
E-post: akt@brreg.no
Tor-Fredrik Olsen, Finnmark Fylkeskommune
E-post: tor.fredrik.olsen@ffk.no 

RU region Midt:
Leder: Jannike Hanssen, Statens vegvesen 
E-post: jannike.hanssen@vegvesen.no
Morten Mørch, NTNU 
E-post: morten.morch@ntnu.no
Siri Finseth, Helse Nord-Trøndelag 
E-post: siristinessen.finseth@helse-nordtrondelag.no
Grete Kambuås, Boots apotek 
E-post: gretkam@online.no
Marit Holstad Aarsæther, Høgskolen i Volda 
E-post: maritaa@hivolda.no

RU region Øst:
Leder: Hilde Margrete Bjørklund, Cappelen Damm AS
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no
Bente Iren Tollefsen Moen - Statens Pensjonskasse, 
E-post: bente.iren.moen@spk.no
Stein Grindheim - SAS Ground Handling
E-post: stein.grindheim@sas.no
Ronny Kjønsø - Asko Øst
E-post: ronny.kjonso@asko.no
Anja P. Ahlstrøm – NIBIO
E-post: Anja.Ahlstrom@nibio.no

RU region Vest:
Leder: Rune Skaar, Bergen kommune
E-post: rune.skaar@bergen.kommune.no
Vidar Alfei, NAV Økonomiteneste
E-post: vidar.alfei@nav.no
Hege Solbakken Sæbø, Stavanger Aftenblad AS
E-post: hege.solbakken.saebo@aftenbladet.no
Wibecke Søraas Onarheim, Gulating lagmannsrett
E-post: wibecke.soraas.onarheim@domstol.no
Gro Nondal Buvik, Sognekraft AS
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.no 

RU region Sør:
Leder, Ragnhild Negård, NAV
E-post: ragnhild.negard@nav.no 
Helge Tverdal, AS Varden
E-post: helge.tverdal@varden.no 
John-Inge Nerland, Fylkesmannen i Buskerud
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no 
Nina Ødegård, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
E-post: Nina.Odegard@hbv.no 
Cecilie Holt, NAV
E-post: cecilie.holt@nav.no

Parats valgkomité. Foto: Trygve Bergsland.
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Lene Liknes Hansen
Advokat

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

Utvidet stillingsprosent
Jeg har 50 prosent deltidsstilling, men 
ønsker å jobbe mer. Det er utlyst en 80 
prosent stilling der jeg jobber, og jeg 
ønsker en fulltidsstilling.
Tom

Svar: Etter arbeidsmiljøloven paragraf 14-3 
har du fortrinnsrett til utvidet stilling. 
Forutsetningen er at du er kvalifisert for 
stillingen og at oppgavene er om lag de 
samme som du har i dag.

Ettersom det skal foretas en ulempe-
vurdering, er bestemmelsen i praksis slik 
at du må ta hele 80 prosent-stillingen, 
fremfor at du kan oppjustere til 
fulltidsstilling. Dette fordi arbeidsgiver nok 
vil ha vanskelig for å besette de resterende 
30 prosent dersom du skulle gått opp i 
fulltidsstilling. Vær samtidig oppmerksom 
på at fortrinnsretten fra oppsagte 
arbeidstakere går foran fortrinnsretten 
til deltidsansatte.
Vetle

Lønn som innleid
Jeg er innleid arbeidstaker i en virksomhet. 
Den siste tiden har jeg fått mistanke om at 
jeg tjener vesentlig dårligere enn mine kol-
legaer som er fast ansatte. Er dette lovlig, 
og hva kan jeg eventuelt gjøre med det?
Tuva

Svar: Innleide ansatte skal ikke forskjells-
behandles. Bemanningsforetaket som leier 
deg ut er din arbeidsgiver, og er forpliktet 
til å sørge for at du får de samme vilkårene 

Odd Jenvin
Forhandler

Katrine Andresen Roald
Advokat

Andreas Moen
Advokat

Annbjørg Nærdal 
Advokat

Vetle W. Rasmussen, 
Advokat
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som du ville hatt dersom du var direkte 
ansatt i den virksomheten du jobber i for å 
utføre samme arbeid, slik det er beskrevet 
i arbeidsmiljøloven paragraf 14-12a om 
likebehandling.

Dersom du er usikker på om du har de 
samme vilkårene som fast ansatte, kan 
du be om opplysninger fra bemannings-
foretaket ditt for å undersøke dette. 
Bemanningsforetaket skal gi deg de 
opplysninger som er nødvendige for at 
du skal kunne vurdere om egne lønns- 
og arbeidsvilkår oppfyller kravet om 
likebehandling, slik det er beskrevet i 
arbeidsmiljøloven paragraf 14-12b.
Lene 

Fri for å følge barn til lege
Jeg jobber i staten og har et barn som har 
en kronisk sykdom. Dette gjør at barnet av 
og til må på sykehus eller til fysioterapeut 
for oppfølging. Har jeg krav på fri selv om 
barnet ikke er akutt syk den dagen? Lederen 
min sier at jeg må bruke feriedager eller 
avspasere siden barnet ikke er akutt syk.
Amalie

Svar: Ifølge arbeidsmiljøloven paragraf 
12-9 har man rett til fri (permisjon) for å 
følge barnet til legeundersøkelse eller annen 
oppfølging i forbindelse med sykdom. Dette 
betyr at man har rett til fri selv om barnet 
ikke er akutt syk den aktuelle dagen.

Arbeidsmiljøloven gir imidlertid bare rett 
til fri, den gir ikke rett til lønn mens man 
har fri. For å ha krav på lønn i slike tilfeller 
må arbeidsplassen ha en tariffavtale som 
regulerer dette. Hovedtariffavtalen i staten 
er en av tariffavtalene som gir rett til lønn i 
slike tilfeller. Alle statsansatte har derfor rett 
på fri med lønn for å følge barn til lege eller 
annen oppfølging i forbindelse med sykdom.
Annbjørg 

Betalt reisetid
Jeg jobber i privat sektor. Arbeidsgiver 
skal fjerne retten vår til betalt reisetid. Har 
de lov til dette?
Arne

Svar: Hvorvidt det er innenfor arbeidsgivers 
styringsrett å endre denne kompensasjonen, 
beror på hvor det er regulert. Hvis dette er 
beskrevet i din individuelle arbeidsavtale, 
kan i utgangspunktet ikke arbeidsgiver 
endre dette uten saklig grunn. Arbeidsgiver 
må eventuelt gi deg en oppsigelse med 
oppsigelsestid og et nytt tilbud der du ikke 
får betalt reisetid.

Dersom dette er regulert i en særavtale mel-
lom tillitsvalgte og ledelsen, må arbeidsgiver 
si opp avtalen i henhold til avtalte frister. 
Før avtalen sies opp skal det ha vært ført for-
handlinger mellom partene. Kommer ikke 
partene til enighet om en ny løsning, faller 
man tilbake på overenskomsten. Regulerer 
ikke denne reisetid, bortfaller ordningen.

I slike tilfeller kan det være aktuelt at dere, 
sammen med Parat, vurderer om dette er et 
krav som kan fremmes som et sentralt krav 
på overenskomstens område i hovedoppgjø-
ret. Dette vil bero på hvilket område man 
befinner seg og hvor mange medlemmer på 
området som har det samme problemet.
Katrine 

Alderspensjon og AFP
Jeg er ansatt i staten og vurderer å gå 
av med AFP når jeg fyller 62 år i mars 
neste år. Hvordan vil dette påvirke 
alderspensjonen min fra 67 år?
Tobias

Svar: Både alderspensjonen fra NAV 
og Statens pensjonskasse (SPK) vil bli 
regnet som tatt ut ved 67 år. Da går du 
automatisk over fra AFP til alderspensjon. 
Du vil altså ikke «spise» av pensjonen din 
før du fyller 67 år når du går av med AFP, 
noe som er en verdifull egenskap ved den 
offentlige AFP-ordningen. Derimot vil 
opptjeningen stoppe når du går av med 
AFP, noe som ikke behøver å bety så mye for 
størrelsen på pensjonen, men det kommer an 
på opptjeningen din. Dersom du har 30 år i 
Statens pensjonskasse og 40 år i arbeidslivet, 
har du allerede full opptjening.

Regelverket for hvordan alderspensjonen fra 
folketrygden og Statens pensjonskasse skal 

tilpasses hverandre, er ikke på plass for de 
som er født fra og med 1954. Derfor kan 
ikke Statens pensjonskasse beregne hva du 
vil få utbetalt i alderspensjon. Likevel er du 
garantert å få minst 66 prosent av sluttlønn 
i samlet pensjon fra Statens pensjonskasse og 
NAV, dersom du oppfyller vilkårene for full 
opptjening som beskrevet over.
Andreas 

Pålagt overtid
Jeg jobber i en statlig etat og i min 
avdeling har vi fram mot nyttår en 
rekke frister som skal overholdes. Min 
arbeidsgiver har i dag varslet at vi må 
påregne en del overtid i desember. Dette 
ønsker jeg ikke, jeg har hendene fulle 
med private gjøremål i ukene fram mot 
jul. Kan min arbeidsgiver tvinge meg til å 
jobbe overtid?
Ida

Svar: Arbeidsgiver kan pålegge overtid. 
Overtidsarbeid kan kun pålegges dersom 
det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov 
for det. Det er ikke tillatt å gjennomføre 
overtidsarbeid som en fast ordning. Bruk 
av overtid er regulert i hovedtariffavtalen i 
staten og i arbeidsmiljøloven. 

Arbeidstaker plikter i utgangspunktet å 
utføre pålagt overtidsarbeid, men kan 
kreve å bli fritatt dersom det foreligger 
helsemessige eller vektige sosiale grunner. 
Helsemessige grunner er i prinsippet en 
absolutt fritaksgrunn, og det er ikke krav 
om at man må legge fram legeattest (selv 
om man må anta at arbeidsgiver kan kreve 
legeattest dersom man krever fritak for 
overtid over en lengre tidsperiode). Vektige 
sosiale grunner for fritak for overtid kan 
være hensynet til pass av mindre barn, 
henting av barn i barnehage og deltakelse 
i større familiebegivenheter. Arbeidsgiver 
vil måtte foreta en samlet skjønnsmessig 
vurdering basert på dine personlige grunner, 
i hvilken grad arbeidet kan utføres av andre 
eller utsettes, før du pålegges overtid i ukene 
fram mot jul.
Odd
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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 5/2015»

Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 8. februar 2016.

Premie: Elvang INCA pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent fåreull og 
10 prosent mikrofiber. Målene er 130x200 centimeter.

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nr.4 – 2015 var: «FATTIGE KVINNER I SLAVELIGNENDE ARBEID»
De tre heldige vinnerne er: Nina Bredde, Fredrikstad, Ågot Istad, Frosta, Svein Ringsby, Mjøndalen.

PARAT KRYSSORD

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

..................................................................................................................................................

Navn: ..................................................................................................................................

Adresse: .............................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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Parats treningsside med hjernetrim
Sender du oss løsningen på alle oppgavene på denne 
siden, er du med i trekningen av et Elvang INCA 
pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent fåreull og 
10 prosent mikrofiber. Målene er 130x200 centimeter. 
Frist for å sende inn løsningen er 8. februar 2016.
Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen til 
redaksjonen, enten på e-post til trygve.bergsland@parat.com, 
eller ordinær post til: Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. 
Husk å merke e-posten/konvolutten «Hjernetrim 5/2015».
Vinneren av hjernetrim i 4/2015 er Elfrid Blomdal, Tysse.

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 «Farkost».

ANAGRAMKRYSS:

ALBERT
ALEXANDER
BAUDOIN
CHRISTIAN
DAVID
EDVARD
EIRIK
ELIZABETH
FABIOLA
FEISAL
FREDRIK
GEORG
GUSTAV
HAAKON

HARALD
HUSSEIN
INGRID
JULIANA
KLEOPATRA
LOUISE
LUDVIG
MAGNUS
MARGARETA
MIKAEL
NEBUKADNESAR
OLAV
OSCAR
SILVIA

SIRIKIT
SONJA
STUART

PARAT HJERNETRIM
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Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

Foto: Trygve Bergsland

LEDER

Tåler den norske arbeidslivsmodellen en revolusjon? 
Vi lever i en revolusjonerende tid. Revolusjonerende på den måten at ny teknologi vil endre eller 

påvirke måten vi jobber og lever på en gjennomgripende måte. 

Vi har alle opplevd ny teknologi som har fått stor påvirkning 
på oss. Det er nok å peke på smarttelefonen som først i løpet 
av de siste tre–fire årene har blitt allemannseie og bidratt til 
store endringer i måten vi bruker tiden vår og løser dagligdagse 
oppgaver gjennom ulike apper. 

Denne, og andre praktiske, teknologiske hjelpemidler vi har fått 
de siste årene, har likevel ikke hatt potensial til kunne beskrives 
som revolusjonerende. Det kan vi først gjøre når mange 
endringer begynner å virke samtidig på en måte som gjør at mye 
av det vi kjenner i dag, endrer seg i morgen. 

Mange hevder at vi nå står ved inngangen til en slik tidsepoke og 
den omtales som den neste teknologiske revolusjonen. I denne 
epoken vil blant annet kombinasjonen av en rekke teknologiske 
fremskritt som virker samtidig, endre livene vi lever og måten vi 
arbeider. 

Eksempler på dette er et Internett som utvider seg eksponentielt 
hver år. Registrering av enorme mengder data om oss, hvordan 
vi lever, hva vi er opptatt av og hva vi liker eller ikke liker. Big 
data som handler om å kunne analysere disse enorme data-
mengdene og på bakgrunn av dette finne de beste løsningene 
på uendelig mange ulike problemstillinger. Roboter som er i 
rivende utvikling med hensyn til funksjonalitet og brukergrense-
snitt. Sosiale medier som lar oss kommunisere raskere og mer 
effektivt enn noen gang på tvers av landegrenser og språk. 

Noen av oss har allerede begynt å kjenne på konsekvensene av 
ny teknologi. To eksempler er tjenestene Uber og Airbnb. Den 
første er ulovlig i Norge, men vokser sterkt i verden for øvrig 
sammen med den andre. Begge tjenestene baserer seg på å 
dele det man har med andre mot et vederlag. I det ene tilfellet 
handler det om persontransport. I det andre om overnatting. 
Begge truer veletablerte næringer som drosje og hotell, og 
arbeidsinntekter for millioner av arbeidstakere verden rundt. 
Tjenestene kommer som en følge av en fremvoksende delings-
økonomi i kombinasjon med nye teknologiske muligheter. Vi 
vil nok se nye eksempler på delingsøkonomien på en rekke 
andre områder i årene som kommer, og det er grunn til å tro at 
utviklingen vil skje raskt.

Legger vi den nye teknologiske revolusjonen vi står foran 
sammen med klimaendringer, migrasjon, demografiske endringer, 
økende urbanisering og en global økonomi, står vi i sum overfor 
endringer som vil utfordre oss alle og innebære omstilling.

Ovenstående er både spennende og skremmende. Den gode 
nyheten er imidlertid at alle tidligere revolusjoner som har 
endret våre levesett og måter å arbeide på har blitt adoptert og 
ført til økonomisk vekst og velstand for stadig flere mennesker. 
Det vil nok skje denne gangen også, selv om omstillingen for 
mange vil oppleves utfordrende.

Dersom vi erkjenner at vi står overfor 
omstilling som følge av endringer, vil 
vi også ha bedre forutsetninger for å 
komme oss gjennom denne enn om 
vi avviser den eller velger å la være 
å forholde oss til det som kommer. 
Omstilling betyr nemlig også 
nye muligheter. Dette er også 
budskapet til regjeringen med 
statsminister Solberg i spissen, 
og det er budskapet til YS, 
hovedorganisasjonen som Parat 
er en del av. 

Vårt budskap er at omstil-
lingen som nå kommer må 
håndteres innenfor den 
 norske modellen hvor vi har 
historiske tradisjoner for å 
løse nettopp omstillinger 
av arbeidsliv og samfunns-
liv i tett samarbeid mellom 
myndigheter, arbeidsgivere og 
arbeidstakere. Det vil virke også 
denne gangen dersom våre sam-
arbeidspartnere anerkjenner suksess-
oppskriften. Den største utfordringen 
går likevel til alle arbeidstakerne i Norge. 
Erkjenner vi at endringene kommer, og 
hvordan vil vi forholde oss til disse?



Kom nærmere 
opplevelsen 
15 % rabatt på overnatting* og 50 øre/l i rabatt 
på drivstoffet som tar deg dit.

Finn ut mer og søk på: essomastercard.no/ys

Effektiv rente ved kreditt på kr 15 000 o/12 mnd. er 31,13 %. Total kredittkostnad kr 1 947.  * Gjelder i helger og ferieperioder på Nordic Choice Hotels i Skandinavia og Baltikum.

Esso annonse Parat 270x210 Ski.indd   1 2015-11-16   09:43



Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Rentenivået er rekordlavt, men det kan likevel 
være mye å spare på å bytte bank. Ole Marius 
Sætrevik fikk over ett prosent poeng lavere rente 
gjennom YS-fordelene i Gjensidige.

Sparer flere tusen i året
– Jeg ble mildt sagt overrasket, sier Ole Marius Sætrevik. Rørleggeren fra 
Bergen hadde vært kunde i den samme banken hele livet. Men da han 
skulle kjøpe ny leilighet, kom det fram at betingelsene i gammelbanken 
ikke hadde holdt tritt med utviklingen i markedet.

–  Jeg er nok et klassisk eksempel på en kunde som ikke følger med 
– og som i tillegg hadde en bank som ikke spilte på lag, konstaterer 
32-åringen med et skjevt smil.

Han bestemte seg umiddelbart for å bytte bank, og valget falt på 
Gjensidige.

–  Vilkårene i Gjensidige Bank var svært gode i utgangs punktet. Derfor 
ble jeg gledelig overrasket da det viste seg at medlemskapet i YS ga meg 
enda lavere rente, sier Ole Marius. Han nølte ikke med å flytte boliglån, 
øvrige banktjenester og alt av forsikringer til Gjensidige.

– Til sammen sparer jeg flere tusen kroner hvert år. En del skal jeg putte  
i banken, resten går til  hobbyen min, som er å reise, smiler Ole Marius. 

Gode medlemsfordeler
YS har forhandlet frem en svært god avtale med Gjensidige Bank. Den gir 
deg som er medlem i et YS-forbund meget fordelaktige renter på bolig-, 
billån og sparing. I tillegg får du rabatt og gode vilkår på skade- og 
personforsikringer. Les mer om YS-fordelene på gjensidige.no

Kundeservice
Ole Marius anbefaler andre YS-medlemmer å gjøre seg kjent med 
fordelene i Gjensidige. 
–  For min del er det viktig at Gjensidige fremstår som et fremoverlent 
selskap med hensyn til både priser, bruker vennlige tjenester og 
kundeservice. Jeg setter pris på å ha en kunderådgiver som alltid er 
tilgjengelig og gir gode råd med utgangspunkt i min livssituasjon.

 Foto: Linn Kristin Løvaas 
– Jeg sparer flere tusen kroner årlig 
gjennom YS-fordelene i Gjensidige, sier 
Ole Marius Sætrevik (32) fra Bergen.

Priseksempel boliglån inntil 
50 % av verdigrunnlag

Eff. rente 2,17 %, 2 mill.
o/25 år, totalt: 2.587.281,-
(Pris for nye lån per 10.11.2015. 
Vilkårene kan bli endret.)
Gjelder for YS-medlemmer som 
bruker Gjensidige Bank aktivt.

Rørlegger fra Bergen byttet bank
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