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Globalt skatt- og
arbeidsgiveransvar
Apple er pålagt å betale 13 milliarder euro i straffeskatt i Irland, lignende pålegg kan ramme selskaper
som Facebook og Google dersom internasjonale samfunnsorganisasjoner står sammen mot kreativ
global skatteplanlegging.
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Uklarheter om hvilket land du egentlig
tilhører gjør det vanskelig for den ansatte
å orientere seg om sosiale spørsmål, og
overlater mye av ansvaret for ansettelses-
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Parat
- en arbeidstakerorganisasjon i YS

utgis av:

Den samme måten å organisere seg på kan
knyttes til hvordan store selskaper utnytter
mulighetene til å unndra seg arbeidsgiveransvar. I internasjonal luftfart blir dette
veldig synlig og er et eksempel på hvordan
arbeidsgiveransvaret pulveriseres. Et flyselskap som er registrert i ett land, kan ha
ansatte på kontrakt i ett eller flere andre
land. Den såkalte «Cocca-saken» Parat har
ført mot Ryanair, viser hvor problematisk
dette kan være for den ansatte.

forholdet til den ansatte selv. Det fører
til usikkerhet knyttet til hvilket land
skatten skal betales, og usikkerhet knyttet
til hvilke rettigheter som gjelder når den
ansatte blir syk, oppsagt eller på annen
måte får behov for bistand – Hvem skal
den ansatte henvende seg til, og hvilket
land skal påta seg ansvaret? På samme
måte som internasjonale myndigheter
kartlegger økonomisk skatteplanlegging,
bør de samme myndighetene samtidig
kartlegge hvordan enkelte planlegger seg
bort fra arbeidsgiveransvaret.
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Selv om ikke Apple er etablert i Norge,
er det en rekke store selskaper som driver
skatteplanlegging også her, og Norge
rammes i likhet med de fleste andre
land med høyt skattenivå. Direktør i
Skattedirektoratet, Hans Christian Holte,
sier det er viktig at beskatningen følger
den reelle verdiskapningen og at man

derfor bør gå mer bort fra å vektlegge formalitetene ved strukturer og prosesser, slik
at fortjenesten tilordnes selskapene i de
landene der verdiskapingen reelt sett skjer.

MIL
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Det er EUs konkurransemyndigheter som
har startet prosessen mot Apple, ett av
en rekke selskaper som har virksomhet
i Irland, og som nyter godt av lave skattesatser. Selskapet syntes den irske skatten
på 12,5 prosent var for høy og inngikk
en avtale med myndighetene om å betale
0,005 prosent i selskapsskatt. Apple, i likhet med en rekke globale selskaper, finner
på denne måten løsninger som gjør at de
slipper beskatning i USA og andre land
der de driver virksomhet.
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Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket,
CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
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Ledere som
hevner seg
på kritiske
medarbeidere

Kvinner lever lengre og
koster mer
Kvinner lever statistisk sett nesten fire
år lenger enn menn, men forskjellene i
levealder som følge av bosted, utdanning
og yrkes ses det helt bort fra. Side 16.

Stadig oftere opplever Paratadvokatene at arbeidstakere
motarbeides av egne ledere slik
at de i verste fall blir sykmeldt
eller slutter i jobben. Side 8.

Slutten på den
norske modellen

Kontorplasser i kupert landskap
Åpent kontorlandskap eller tradisjonelle cellekontorer? Debatten om hva
som fungerer best har pågått lenge, og det pekes på både positive og negative
sider ved å flytte ansatte fra cellekontorer til åpne kontorlandskap. Side 32.

BI-professor mener norske myndigheter
er i ferd med å bygge en kultur
der fagorganisasjoner og kollektive
lønnsavtaler ses på som noe herk som
hindrer kostnadskutt. Side 24.

Kurs- og aktiviteter
i 2017
Kurstilbudet for 2017 består av
grunnopplæring som er delt opp i
trinnene 1 til 3, i tillegg arrangeres det
fordypningskurs og høgskolekurs som
samlet kan gi 60 studiepoeng. Side 28.
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Forbud mot hijab møter motstand
To ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger anmelder sykehjemmet for diskriminering etter at styret ved sykehjemmet fattet vedtak om å forby bruk av hijab.
Saken er også klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ordfører
i Stavanger Christine Sagen Helgø (H) tar avstand fra forbudet.
@NTB

Økning i antall uføre
på Vestlandet
NAV venter vekst i antall uføre på
Vestlandet. En fersk NAV-analyse
viser at når ledigheten øker,
øker også antall personer
som har helseproblemer og derfor
mottar ytelser.
– På sikt kan
det bli flere
med uføretrygd i de fylkene på Sør- og
Vestlandet som er hardest rammet av
krisen i oljenæringen og hvor ledigheten
har økt mest. I disse fylkene er det blitt
flere som har brukt opp sykepenge
rettighetene sine, og noen steder er det
også flere som mottar arbeidsavklarings
penger, sier arbeids- og velferdsdirektør
Sigrun Vågeng i en pressemelding til NTB.

Sluttpakker
i TV 2
71 medarbeidere i TV 2 har så langt fått
innvilget sine søknader om sluttpakke.
Over 100 årsverk gjenstår før TV-kanalen
er i mål med sin spareplan. TV 2 har som
mål at i alt 177 årsverk må bort for å oppfylle spareplanen på 350 millioner kroner.
Dermed gjenstår 106 årsverk.
– Vårt ønske om å oppnå størst mulig
grad av frivillighet består, men som vi har
vært tydelige på hele veien, opererer vi
nå innenfor en vesentlig strammere økonomisk ramme. Vi vil gjøre alt vi kan for
å komme i mål med så mange frivillige
løsninger som mulig, sier organisasjonsog kommunikasjonsdirektør Sarah C.J.
Willand.
@NTB

Vogntogsjåfører
anmeldt for å ha
hatt for lite pause
Hittil i år er 881 vogntog
sjåfører anmeldt for brudd
på kjøre- og hviletidsbestem
melsene. Vegdirektoratet er
bekymret for trøtte og slitne
sjåfører på veiene.
Fram til utgangen av september var
11 000 vogntogsjåfører kontrollert,
melder NRK.
– Man får utslitte og trøtte sjåfører
som skal sitte og kjøre 50 tonn
på veien der vi alle oppholder oss,
sier faggruppeleder Trine Giskås i
utekontrollen til NRK.

Klager på korte høringsfrister
Brukerutvalget hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) reagerer på korte hørings
frister. Nå sist på forslaget om å effektivisere hele virkemiddelapparatet i diskrimineringssaker, som
har kun seks ukers høringsfrist.
– Korte høringsfrister fører til for dårlig gjennomarbeidede høringsuttalelser og stress-svar, sier leder
for Menneskerettsalliansen, Jeanette J. Solstad Remø, på LDOs nettsider. Sammen med lederen for
FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad, viser hun også til korte
frister og involvering i forarbeidet til regjeringens planlegging.
Kilde: ldo.no

Kvalifisert, men uskikket lærer
En kommune i Buskerud har fått medhold i Høyesterett
i at de kunne ansette lærere uten formell kompetanse i
midlertidige stillinger fremfor å ansette en lærer som hadde
kompetanse, men ble oppfattet som uegnet.
Læreren tok ut søksmål mot kommunen, og tapte i tingretten.
Hun anket til lagmannsretten som kom til motsatt resultat.
Kommunen anket til Høyesterett, som nå har konkludert med
at kommunen må frifinnes.
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– Det sier seg selv at en
kommune ved ansettelse av
lærere må vurdere søkerens
skikkethet. Dette må gjelde
også når det bare er én
kvalifisert søker. Kommunen har ikke plikt til å ansette en
lærer som på saklige objektive kriterier må anses uskikket til
læreroppgaven, heter det i dommen.
@NTB
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Manglende HMS-kort i byggebransjen

Selvopptatte
jobbsøkere

35 prosent av arbeidstakerne i byggebransjen mangler såkalte
HMS-kort. HMS-kortene er ID-kort som forteller hvem de
ansatte på arbeidsplasser er og hvem de jobber for. I løpet av
de første åtte månedene i år har Arbeidstilsynet ført tilsyn ved
2 500 virksomheter i byggenæringen, og fant ut at 35 prosent av
arbeidstakerne manglet kortene, ifølge Dagbladet.
Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) mener tallet er altfor høyt.
– Det er urovekkende mange aktører som ikke har ting på stell.
Noen av dem er slurvete, andre er bare hardcore kriminelle, sier hun.

Etter å ha lest jobbsøknader i over
20 år tar Knut Olav Åmås, direk
tør i Fritt Ord og tidligere redak
tør, et oppgjør med selvsentrerte
jobbsøkere.

@NTB

Havnestriden til Høyesterett
Den bitre, tre år lange havnekonflikten flytter nå inn i Høyesterett. Landets
øverste domstol skal prøve om EØS-avtalen må vike for Grunnloven.
Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har vunnet fram
både i tingretten og lagmannsretten. For dem handler
behandlingen i Høyesterett om viktige prinsipper.
– For oss handler dette om at Høyesterett skal anerkjenne boikott som et lovlig middel i kampen for tariffavtale, sier 1. nestleder i NTF, Terje Samuelsen til NTB.
Arbeidsgiverne har også meldt saken inn for ESA, og Høyesterett har fått en vurdering
fra EFTA-domstolen, som i en dom fra 16. april slår fast at boikott for å presse fram
tilslutning til en tariffavtale er i strid med EØS-avtalens bestemmelser.

Nye kraftige kutt
i Posten
Posten tror resultatet av Stortingets
behandlingen av postmeldingen senere i
høst vil bety en ny kraftig nedbemanning.
– Vi forholder oss til at
omtrent 400 årsverk, rundt
550 ansatte, mister jobben
hvis Stortinget beslutter
at A- og B-post blir ett
produkt, sier forbundsleder Odd Christian
Øverland i Postkom til Klassekampen.
Forbundet organiserer de aller fleste av
dem som jobber ved terminalene.
I stortingsmeldingen «Postsektoren i endring» foreslår regjeringen å slå sammen
A- og B-post. Det betyr at ingen brev eller
pakker lenger vil komme fram dagen etter
at de er sendt.
@NTB

Lærere vant
kamp om
overtidsbetaling
Lærere i Østfold har vunnet fram
på alle punkter i en prinsipiell sak
i Arbeidsretten om retten til å få
overtidsbetalt. I den enstemmige
dommen fastslår retten at lærerne
skal ha overtidsbetalt for timer
de har jobbet utover den såkalte
årsrammen til den enkelte lærer,
skriver Utdanningsnytt. Dommen
innebærer at lærerne i Østfold har
overtidsgodtgjøring til gode fire
år tilbake i tid.
@NTB

«Jeg, jeg, jeg. Det
er ofte alt som står
i søknadene fra
unge jobbsøkere»,
skriver Knut Olav
Åmås i kommentaren i Aftenposten.
Han mener jobbsøkere overselger seg
selv og «flommer over av selvtillit på
tidvis ganske tynt grunnlag» og at de
er preget av en «heia-kultur blottet for
selvkritikk», men påpeker at de kan
bedre og må bare få det fram. «Vis heller
fram resultatene dine og hva du har
oppnådd, ikke kom med reklameklisjeer
om deg selv», skriver han.
@NTB

ESA åpner sak
mot Norge om
pendlerregler
EFTAs overvåkingsorgan ESA
åpner sak mot
Norge for å få slutt
på kravet om at
arbeidsgiver betaler reise, kost og
losji for utstasjonerte EØS-arbeidere
i enkelte bransjer. ESA mener reglene
i verftsindustrien, på byggeplasser og
i renholdsbransjen bryter med EØSavtalen og hindrer fri flyt av tjenester,
skriver Dagens Næringsliv.
NHO deler ESAs syn i saken og er
glad for støtten, skriver Klassekampen.
Etter at saken gikk til topps i det norske rettssystemet i 2013, tapte NHO.
Da klaget de regelverket inn for ESA.
Også et polsk firma leverte inn klage.
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Haster å skape nye jobber
Det må skapes flere jobber i Norge, og vi må være forberedt på at sysselsettingen i olje- og
gassindustrien går ned, ifølge statsminister Erna Solberg (H). Over 40 000 oljejobber har
forsvunnet i Norge siden starten på 2014, ifølge DNB Markets.
– Hovedutfordringen er at vi ikke klarer å levere nok nye jobber holdt opp mot endringene
i demografien. Det har vi ikke klart siden 2011. Siden da har det vært litt flere som går ut i
arbeidsmarkedet i forhold til antallet nye jobber som skapes, sier statsministeren.
@NTB

Flere midlertidig ansatte
Det siste året er det blitt 25 000 flere midlertidig ansatte
i Norge. Det er en økning på 12 prosent. Økningen
kommer fram i arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk
sentralbyrå, som viser at det var 232 000 midlertidig
ansatte, skriver Dagsavisen.
Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier både
oppmykningen av lovverket og konjunkturene kan ha
en betydning. Hun peker på at den samme undersøkelsen viser en økning i sysselsettingen.
– Målet med et mer fleksibelt regelverk er at flere skal komme seg i jobb, men faste ansettelser
skal fortsatt være hovedregelen, sier Hauglie.

Pensjonistene er
tiårets lønnsvinnere
Landets pensjonister har det siste tiåret
hatt vesentlig bedre reallønnsutvikling
enn yrkesaktive, viser nye beregninger
fra regjeringen. Gruppen fra 62 år og
oppover kunne fra 2004 til 2014 vise til
en realvekst i samlet medianinntekt etter
skatt på 45 prosent, mens økningen i
kjøpekraft for yrkesaktive i samme periode
var på rett over 30 prosent. Det framgår
av stortingsmeldingen om trygdeoppgjøret
som regjeringen har lagt frem.
Uansett inntektsgruppe har
pensjonistene hatt sterkere
kjøpekraftsutvikling enn
yrkesaktive i perioden,
men økningen har vært
størst for pensjonister
med høyest samlet
inntekt. @NTB
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Lav andel barnehage
lærere i Oslo og Bærum
Det er store forskjeller fra kommunene
til kommune i andelen fagutdannede
ansatte i barnehagene. Blant de ti mest
folkerike kommunene er andelen lavest
i Oslo og Bærum.
Det nasjonale gjennomsnittet på andel
barnehagelærere er på 41 prosent. Men
andelen barnehagelærere spriker mellom
kommunene, fra under 20 til over 60 prosent.
I begge ender av skalaen skiller småkommuner
seg ut, viser en oversikt Aftenposten har fått
fra Utdanningsdirektoratet.

Gjeldsbølge
etter olje
smellen
Mens resten av landet har
hatt en positiv utvikling,
sliter folk i oljefylkene
med å få betalt regning
ene sine. Antall personer
med betalingsanmerknin
ger øker desidert mest i
Rogaland.
Lindorffanalysen for tredje
kvartal måler utviklingen i
folks gjeld basert på betalingsanmerkninger, regninger
som ikke blir betalt. Det
er registrert 1,2 millioner
betalingsanmerkninger blant
privatpersoner i Norge i tredje
kvartal, en økning på 6 prosent mot samme kvartal i fjor.
I Aust- og Vest-Agder øker
antall betalingsanmerkninger
med henholdsvis 14 og 14,5
prosent. I Rogaland er økningen på 13,3 prosent, mens
Telemark har en vekst på 10,3
prosent.
@NTB
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Tyskland vil tette
lønnsgapet mellom
kvinner og menn
Den tyske regjeringen har utarbeidet et lov
utkast som skal bidra til å tette lønnsgapet
mellom kvinner og menn. Tyskland ligger
på tredjeplass i Europa med et lønnsgap på
22 prosent, etter Estland og Østerrike.
Hvis hele regjeringen og nasjonalforsamlingen gir
grønt lys for forslaget, vil det bli mulig for ansatte
i virksomheter med over 200 ansatte å få innsyn i
hvor mye kollegene deres tjener. Samtidig skal det
bli obligatorisk for virksomheter med over 500
ansatte å publisere jevnlige rapporter om hva som
gjøres for at kvinner og menn som utfører samme
type arbeid, skal få mest mulig lik lønn. @NTB

Kunnskap er makt
Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert
Jan Fougner, Camilla Schøyen Borge, Marit B. Frogner, Julie
Piil Lorentzen, Trond Erik Solheim, Tron Løkken Sundet, Eli
Aasheim

Omstilling og nedbemanning
Denne boken behandler de arbeidsrettslige reglene som må
iakttas ved omstillingsprosesser.
Tema for boken er arbeidsrettslige og praktiske spørsmål
som kan oppstå ved omstilling og nedbemanning. Sentrale
temaer er styringsretten som grunnlag for å endre arbeidets
innhold, bruk av arbeidskraft på annen måte enn ved ansettelse, virksomhetsoverdragelse, permittering, fremgangsmåten ved og vilkårene
for nedbemanning, pensjon, trygd og sluttpakker og skatt.
Forlag: Universitetsforlaget

Robert Buch, Anders Dysvik og Bård Kuvaas

Produktiv motivasjon
i arbeidslivet

Mangel på kvinnelige
toppsjefer
Statsminister Erna Solberg (H) reagerer på
mangelen på kvinnelige ledere i børsnoterte
selskaper og sier ansettelser i denne bransjen kan
virke bestemt på forhånd.
– Det er noen faktorer i rekrutteringen som
gjør at menn får ekstra pluss. Ofte, når man
ser beskrivelsen av hva som skal til, kan man
mistenke at det er bestemt hvem som skal få
jobben, sier Solberg til Dagens Næringsliv.
Administrerende direktør i Telenor Norge Berit
Svendsen sier det er typisk å framheve mangler
hos kvinnelige sjefer.
– Det er mye enklere å peke på hva en dame ikke
kan, også etter at hun har fått jobben. Menn kan
«alt». Menn har valgt menn i Norge, det er jo
derfor det er så mange menn i ledende stillinger,
sier hun.
@NTB

Motiverte medarbeidere er bra, og ved å presentere ulike
motivasjonsteorier og forskningsfunn relatert til disse teoriene, gir denne boken en forståelse av hva som skal til for å
motivere ansatte, og dermed fremme organisasjoners effektivitet. Den inkluderer forskning gjennomført på både
individ- og arbeidsgruppenivå, og beskriver viktige forskningsfunn. For
eksempel drøfter den hvordan man best kan utforme jobber for at de
skal være mest mulig motiverende, og hvilken betydning motivasjonsklimaet på jobb har for kvaliteten på ansattes motivasjon og prestasjon.
Produktiv motivasjon i arbeidslivet tar ikke bare for seg hvordan man
kan motivere medarbeidere, men også hvordan man kan demotivere
dem. For eksempel handler et kapittel om usunne arbeidsbetingelser i
organisasjoner og om ineffektive og destruktive ledere som demotiverer
sine medarbeidere. Forlag: Cappelen Damm
Solveig Osborg Ose

Sykefravær, HMS og inkludering
Forfatteren er samfunnsøkonom og opptatt av kunnskap
som kan bidra til et arbeidsliv som har plass til mange
– både de høyproduktive og de som har lavere og mer
variert produktivitet. For å få til dette, er det nødvendig
med gode arbeidsmiljøer som er i stand til å ta vare på de
ansatte, samtidig som dette ikke reduserer lønnsomhet og
produktivitet.
Boken gir en innføring i arbeidsmarkedet generelt, og i sykefraværstemaet spesielt. Hun kobler nasjonale diskusjoner med det virksomhetsnære arbeidet. Boken er særlig nyttig for HMS- og HR-personell,
tillitsvalgte og vernetjenesten. Forlag: Gyldendal
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VARSLING OG YTRINGSFRIHET

Forskningsleder Sissel Trygstad i FAFO dokumenterer hva som møter norske arbeidstakere hvis de kommer med kritiske ytringer om egen arbeidsplass. Fra
framleggelsen av FAFOS siste varslerrapport. Foto: Johnny Gimmestad.

Ledere som hevner seg
på kritiske medarbeidere
Stadig oftere opplever Parat-advokatene at arbeidstakere motarbeides av egne ledere slik at de
i verste fall blir sykmeldt eller slutter i jobben. Advokat i Parat, Annbjørg Nærdal, sier hun forstår
arbeidstagere som ikke tar sjansen på å si fra om kritikkverdige forhold på jobben.
Av: Johnny Gimmestad

Nærdal er ikke overrasket over at mange
norske arbeidstagere, av frykt for represalier, lar være å si fra hvis noe ikke er som
det burde være på egen arbeidsplass. Hun
8 - 2016

slutter seg dermed til en av hovedkonklusjonene i den rapporten forskningsstiftelsen
FAFO nylig la fram, med tittelen: «Varsling
og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016».

Dobling av represalier
Basert på tre undersøkelser; et bredt
utvalg norske arbeidstagere, et stort
antall medlemmer av syv fagforbund

Det er en fryktkultur i xx, der jeg er ansatt. Feil skjules og kritikk oppfattes
som illojalitet. Intranettet er som Nord-Korea: aldri en negativ kommentar.
(ansatt i statlig sektor – gjengitt i FAFO-rapporten: Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016).

samt sykepleiere og leger ved Oslo
universitetssykehus tegner forskerne
følgende bilde:
•	En av fire varslere møtes med
represalier og andre negative reaksjoner
– en fordobling fra 2010.
•	De vanligste negative reaksjonene er å
bli refset og irettesatt av leder, samt bli
fratatt arbeidsoppgaver.
•	Andelen som vil varsle om kritikk
verdige forhold, ligger fast, mens
andelen varslere som vil varsle på nytt,
synker.
•	Synker gjør også opplevelsen av at
det nytter å varsle – og tiltroen til
varslingsrutiner på egen arbeidsplass.
•	To av tre svarer at en leder var ansvarlig
for det de varslet om.
Dårlig klima for varsling
Oppsummert: Klimaet for å ta opp
kritikkverdige forhold på norske
arbeidsplasser er blitt merkbart dårligere
siden 2010. Og situasjonen er verre i
offentlig sektor enn i private bedrifter.
Verst står det til i politiet og blant leger,
mens sykepleiere og lærere har det beste
varslingsklimaet blant offentlig ansatte,
viser FAFO-rapporten.
Mye av dette stemmer godt med hva
Parat-advokaten erfarer i sitt daglige virke.
– Påfallende ofte, og stadig oftere, blir
ansatte som våger å bruke sin rett til
å påpeke kritikkverdige forhold utsatt
for gjengjeldelse. Det kan være alt fra
små tegn på nedlatende kroppsspråk,
som himling med øynene under et
møte eller ikke å bli hilst på, til å fratas
arbeidsoppgaver og bli skjøvet nedover på
rangstigen, sier Nærdal.
Hun ser svært sjelden at noen blir sagt
opp i slike saker.
– Ledere flest har skjønt at det ikke er
tilrådelig å gå så langt, sier Nærdal.
Det å bli motarbeidet på mer indirekte

måter fører ifølge Nærdal gjerne til at den
som sier fra føler seg maktesløs.
– Det er vanskelig å finne håndfaste
bevis når en overordnet «hevner seg»
på en brysom medarbeider. Mange blir
sykmeldte av dette. Og ikke sjelden ser
han eller hun ingen annen utvei enn å
finne seg en ny jobb, sier advokaten.
Varsleren blir stående alene
Nærdal sier slike saker gjerne henger
sammen med dårlig ledelse, noe som
påvirker hele arbeidsmiljøet. Og jo
dårligere ledelse, jo mindre takhøyde for
kritikk.
– Samtidig øker risikoen for at den som
tar opp problemene, skyves ut i kulda.
Det blir en vond sirkel. Den er svært
vanskelig å komme ut av, og fører til at
arbeidstagere som tør å si fra, ofte blir
frustrerte og stående alene. For hvem
tar vel sjansen på å stille opp for deg,
når vedkommende risikerer å få sin
lojalitet trukket i tvil eller å bli møtt med
utfrysningsmekanismer som det er umulig
å beskytte seg mot, sier hun.
Nærdal understreker at de henvendelsene
hun har fått fra Parat-medlemmer
som tar opp kritikkverdige forhold
ikke er kommet så langt at det er blitt
varslingssaker.
– Det handler mer om å føle seg dårlig
behandlet. Trakassert er også et ord som
ofte brukes. Derfor har det heller ikke
vært aktuelt å gå rettens vei – ennå, sier
hun.
Taper i retten
Selve lovverket er det ifølge Paratadvokaten lite i veien med.
– På papiret er arbeidstager vernet mot
represalier og har både rett og plikt til
å si fra hvis hun eller han oppdager
kritikkverdige forhold. I lovens
forarbeider, som retten jo skal ta hensyn
til når den vurderer om en varsler har
opptrådt «forsvarlig», blir det påpekt at

man ikke skal legge lista for høyt på dette
punktet. Våre lovgivende myndigheter,
politikerne, har ikke ønsket å gjøre det for
krevende og vanskelig å varsle, sier hun.
I praksis mener Nærdal allikevel at
varslere kommer til kort hvis det blir en
rettslig konflikt.
– I de få sakene som prøves for
domstolene, dreier det seg som oftest om
et knippe ulike forhold og flere former
for gjengjeldelse. Dette går gjerne retten
gjennom og plukker fra hverandre punkt
for punkt – av mangel på bevis. I en slik
juridisk prosess forsvinner helheten av
syne. For det er ofte summen av mange
små drypp som gjør at en arbeidstager
føler seg trakassert og utsatt for hevn, sier
hun.
Kritikken tas personlig
– Hvorfor går utviklingen nå den gale
veien, etter at Norge allerede i 2007 lovfestet
retten til varsling og vern mot represalier?
– Det har jeg ingen god forklaring på.
Kanskje er noe av årsaken at mange
virksomheter, særlig i det offentlige, blir
mer og mer kunnskapsbaserte. Dermed
oppleves kritiske ytringer først og fremst
som en kritikk av lederne personlig – ikke
som påpeking av feil og mangler ved en
produksjonsprosess, noe ikke alle like
flinke til å takle, sier Nærdal.
– Hva kan gjøres for å få ledere til å
akseptere at ytringsfriheten gjelder – også på
en arbeidsplass?
– Vi kan gjerne se nærmere på regelverket,
slik myndighetene nå gjør. Jeg er også
åpen for å vurdere forslaget fra Politiets
Fellesforbund om å etablere et varsler
ombud. Men det er ikke her hunden
ligger begravet. Uten en kulturendring,
der ledere læres opp til å tåle kritikk og tar
inn over seg at kritiske tilbakemeldinger
er viktig og nødvendig, er jeg redd vi ikke
kommer så langt, sier hun.
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FAFO-rapporten:
Hvorfor varslet du ikke om det siste kritikkverdige forholdet du opplevde/avdekket?
Tror ubehagelighetene ved å melde ifra
ville ha blitt for store
Har sett at det medfører store personlige
belastninger for den enkelte
Ville ødelegge mine karrieremuligheter
Andre varslet

Varsling og ytring blant
medlemmer i sju fagforbund

Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og
Johan Røed Steen

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige
forhold på arbeidsplassen? Dette er temaet for tre undersøkelser om ytringsfrihet og varsling
på norske arbeidsplasser.

Varsling og ytring blant
medlemmer i sju fagforbund

I denne rapporten presenterer vi en undersøkelse blant medlemmer i sju fagforbund:
Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT),
Utdanningsforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL), Juristforbundet og
Politiets Fellesforbund. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2016.

Jeg er ikke modig nok
Var usikker på om det
var et kritikkverdig forhold

Rapportserie om varsling og ytring

Det var ikke mitt bord
Kjente ikke til varslingsrutinene

Arbeidslivet totalt

Ville ikke sladre på kolleger

Forbundene

Vil ikke sladre på ledelsen
Det ville være i streid med
min lojalitets/arbeidsavtale
For kort tid siden
forholdet ble oppdaget
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N-0608 Oslo
www.fafo.no

0

Tillitsvalgtes støtte til varslere
– Mange varslere klager på manglende
støtte, også fra tillitsvalgte. Hva bør deres
rolle være?
– Helt opplagt bør de tillitsvalgte støtte
dem som varsler eller kommer med kritiske ytringer, og bidra til at slike ytringer
tas på alvor av ansvarlige ledere – når det
er grunnlag for det. Samtidig bør vi være
realistiske: Heller ikke for tillitsvalgte er
det så lett å stå i slike saker, når man har
erfart hvilke konsekvenser det får for den
som har tatt opp kritikkverdige forhold.
Her beveger man seg inn i et minefelt på
flere måter, sier Nærdal.
Ifølge Nærdal må man vurdere om det er
det snakk om faglig uenighet, en klassisk
personalkonflikt eller om varsling i lovens
forstand? Og hvordan blir samarbeidsforholdene på arbeidsplassen når egne ledere
rammes av kritikk fra folk på gulvet?
– Dette er ikke enkelt å forholde seg til
for noen, men det er et viktig tema å
arbeide videre med, sier Parat-advokaten.
Norge ikke lenger et mønsterland
Forskningssjef ved FAFO, Sissel Trygstad,
har i en årrekke vært sentral i arbeidet med
å kartlegge norske arbeidstageres vilkår for
varsling og ytringsfrihet. Hun sier det har
skjedd et oppsiktsvekkende trendskifte.
10 - 2016
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– Noe har gått i gal retning med varslings - og
ytringsfrihetsklimaet i vårt
arbeidsliv de seneste årene. Mange
varsler om destruktiv ledelse.
Effekten av å varsle har også falt
merkbart siden vår forrige, store
undersøkelse i 2010. Og vi vet
ennå ikke hva dette skyldes,
sier Trygstad.

seskulturen som
helt avgjørende for
ytrings- og varslingsklimaet på en arbeidsplass.
– Mange ledere ser også ut
til å glemme at det å innføre
begrensninger i ansattes
ytringsfrihet skal begrunnes. Det er ikke omvendt,
sier Trygstad.

På bakgrunn av tidligere
undersøkelser trodde forskerne ifølge Trygstad, at
Norge var et mønsterland og
at mange varslere lyktes bedre
her enn andre steder.
– Nå tyder mye på at vi bør konsentrere oss om å feie for egen
dør, sier forskningssjefen.

Hun tror imidlertid ikke
alltid det skyldes vond vilje
når ledere håndterer kritiske
ytringer og varsling dårlig.
– Særlig føler mellomledere seg presset fra flere
kanter, og de stilles overfor
tøffe krav i en stadig mer
strevsom hverdag. Samtidig
er det nok mange som ikke
kjenner regelverket godt nok.
Da er det fort gjort å trå feil,
selv om man i utgangspunktet er velvillig innstilt, sier
Trygstad.

Trygstad sier dette skjer på tross
av den oppmerksomheten som
har vært om slike saker og den
vekten som har vært lagt på dette
temaet, både fra partene i arbeidslivet, fra mediene og fra politisk
hold.
Hardt pressede mellomledere
Forskningssjefen peker, i likhet
med Parat-advokaten, på ledel-

Hun sier situasjonen tydeligvis er mest krevende for
midlertidig ansatte – og i
virksomheter med høy grad
av omstilling.

Advokat i Parat Annbjørg Nærdal.
Foto: Trygve Bergsland.

– Der viser våre resultater at ytringsklimaet og varslervernet er dårligere enn i
arbeidslivet ellers, sier Trygstad.
Forskningssjefen trekker også fram den
sterke vekten som legges på omdømme
som en negativ drivkraft.
– Mange ledere, særlig i stat og
kommune, er ekstremt opptatt av
hva som sies og skrives om deres egen
virksomhet. Og i sin iver etter å skape og
kontrollere virksomhetens image, går de
ofte langt utover hva de har grunnlag for.
Her ligger nok mye av forklaringen på
hvorfor offentlig sektor også kommer så
dårlig ut på ytringsdimensjonen, sier hun.
Etterlyser tydeligere lovverk
Uten å ha noen oppskrift på hvordan
utviklingen kan snus, ser Trygstad et visst
potensial i å gjøre lovverket tydeligere.
– Loven trenger trolig mer av en oppskrift
på varsling enn den har i dag. Dermed
kan både varsler og leder få klare,
obligatoriske prosedyrer å forholde seg til.
Det bør også gå tydelig fram av lovteksten
at arbeidsgiver har eneansvar for at
varsleren ikke utsettes for represalier.

FAFO har avdekket store forskjeller i
varslingskultur mellom ulike offentlige
virksomheter. Det har vakt stor oppsikt
at politiet framstår som versting, til tross
for all oppmerksomheten etaten har fått
blant annet i forbindelse med den tragiske
Monica-saken i Bergen, sier Trygstad.
Forskjell på leger og sykepleiere
Selv trekker Trygstad fram den påfallende
forskjellen mellom leger og sykepleiere
i hvordan de to yrkesgruppene opplever
vilkårene for varsling om kritikkverdige
forhold.
– Her dreier det seg om en sektor hvor
varsling kan få store utslag for pasienters
sikkerhet, for liv og helse, bokstavelig talt.
Da er det dramatisk at legene kommer
ganske dårlig ut, mens det går langt bedre
med sykepleierne. Det er nærliggende
å koble dette til forhold ved ledelse og
organisasjon, sier hun.

for å ta opp feil og påpeke mangler – med
pasientens beste for øyet.
– Dette er en lærdom vel verdt å bygge
videre på: Det har en positiv effekt å
snakke om varsling og ytringsfrihet på
arbeidsplassen – og å sette temaet settes
høyt på dagsorden i de ansattes egne
organisasjoner, sier hun.

Derfor varsler
de ikke:
1:	For store ubehageligheter
(39 prosent)
2:	For store personlige
belastninger (28 prosent)
3:	Ødelegger karrieremuligheter
(20 prosent)
4:	Usikker på om forholdet var
kritikkverdig (20 prosent)
5:	Andre varslet (17 prosent)

Legene arbeider ifølge forskningssjefen
ofte i langt mer hierarkiske og autoritære
systemer, mens sykepleierne har en flatere
struktur på sine arbeidsplasser og har
jobbet målrettet med å utvikle en kultur

Kilde: Varsling og ytringsfrihet
i norsk arbeidsliv. FAFO-rapport
2016:33

Vernet av Grunnloven og av arbeidsmiljøloven
Også arbeidstagere er vernet av
Grunnlovens paragraf 100 om ytrings
frihet. Der heter det blant annet:
Frimodige ytringer om statsstyret og
hvilken som helst annen gjenstand er
tillatt for enhver. Det kan bare settes
klart definerte grenser for denne rett
der særlig tungtveiende hensyn gjør det
forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens
begrunnelser.
Forhåndssensur og andre forebyggende
forholdsregler kan ikke benyttes med
mindre det er nødvendig for å beskytte
barn og unge mot skadelig påvirkning fra
levende bilder.
I arbeidsmiljøloven slås følgende fast
– i kapittel 2 om varsling:
Arbeidstager har rett til å varsle om
kritikkverdige forhold i virksomheten.

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at
varsling har skjedd i strid med denne
bestemmelsen (om forsvarlig varsling,
red.)
Gjengjeldelse mot arbeidstager som varsler
i samsvar med paragraf 2 A-1 (forsvarlig
varsling, red.) er forbudt. Dersom
arbeidstaker fremlegger opplysninger som
gir grunn til å tro at det har funnet sted
gjengjeldelse i strid med første eller andre
punktum, skal det legges til grunn at slik
gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke
arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet.
Et forslag om å endre loven har nå
vært ute til høring. Det pålegger
virksomheter med mer enn ti ansatte
varslingsrutiner, gir innleid arbeidskraft

varslervern og pålegger myndighetene
taushetsplikt om hvem som varsler til
dem.
Kilder: Lovdata/www.regjeringen.no/
FAFO-rapport: Varsling og ytringsfrihet i
norsk arbeidsliv 2016:33
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MEDLEMSVEKST

BYGGER UT
Parat vokser i byggevarebransjen.

Så langt i år har Parat fått mange nye medlemmer i byggevarebransjen og det er særlig i Vestfold,
Telemark og på Sørlandet at medlemstallet i bransjen øker. Bransjen er også i vekst og er landets
tredje største handelsnæring.
Av: Vetle Daler

Marianne Hårtveit jobber på Parats
Kristiansand-kontor og gir hovedæren for
medlemsveksten i byggevarebransjen til
hovedtillitsvalgt Mona Steffensen.
– Vi har konsentrert oss om to kjeder Carlsen Fritzøe og Monter Optimera.
12 - 2016

Det er først og fremst tillitsvalgte som
gjør vervejobben, mens vi er med som
rådgivere, sier Hårtveit.
Verver i superklassen
Steffensen har ifølge Hårtveit nærmest

alene som tillitsvalgt bygget opp hele
medlemsmassen i Carlsen-Fritzøe.
– Hun skal ha hovedæren for veksten
og er en superverver, sier Hårtveit, som
sier det er mange uorganiserte i denne
bransjen.

Mona Steffensen
Foto: Peder Songedal

Jeg har et veldig godt forhold til ledelsen i dag,
og de ser fordelen med å forholde seg til de organiserte
som en gruppe, istedenfor å forholde seg til en og en.
Mona Steffensen, hovedtillitsvalgt i Carlsen Fritzøe

Hårtveit sier byggevarebransjen er
en utfordrende bransje med stor
konkurranse.
– Det gjør vervejobben enklere at de
verken har tariffavtaler eller kollektive
lønnsforhandlinger. Det er mange
rettigheter de ikke har i dag som de
får ved å være medlem, dermed er det
desto større behov for å være organisert
i en arbeidstakerorganisasjon, sier
Parat-rådgiveren.
Møtt med motstand
Mona Steffensen er hovedtillitsvalgt i
Carlsen Fritzøe, hvor hun har jobbet siden
2008. Da hun tok rollen som tillitsvalgt
og begynte å bygge opp klubben ved
Carlsen Fritzøe i Sørlandsparken ved
Kristiansand, møtte hun motstand - både
fra ledelsen og de ansatte
– I begynnelsen var ledelsen skeptisk,
men etter hvert har de begynt å se nytten
av å ha en forening. Jeg har et veldig
godt forhold til ledelsen i dag, og de
ser fordelen med å forholde seg til de
organiserte som en gruppe, istedenfor å
forholde seg til en og en, sier Steffensen.
De ansatte har ifølge Steffensen også fått
øynene opp for organisering, selv om det
satt langt inne for mange.
– Nå kommer de yngre også, og det er
bra. De var vanskelige å få med, fordi de
ikke så vitsen med AFP, for eksempel.
Men også der har det skjedd en endring,
sier hun, som tidligere har vært med på
en tilsvarende prosess i byggevarekjeden
Monter-Optimera.
Gode hjelpere
Carlsen Fritzøe er en byggevarekjede i
vekst. For tiden har kjeden 19 avdelinger,

og det kommer stadig nye butikker
til. Steffensens mål er at så mange som
mulig av de ansatte i kjeden skal bli
Parat-medlemmer.
– Det første målet er å etablere et styre,
for jeg føler meg litt aleine om å gjøre
denne jobben, og jeg håper å komme
i mål med etableringen av et styre i
klubben før nyttår, sier hun.

Med seg på laget har Steffensen blant
andre Linn Arntzen, som er tillitsvalgt ved
Carlsen Fritzøe i Sandefjord, og hun er
glad for bistanden hun har fått fra Parat i
prosessen så langt.
– Marianne Hårtveit har gjort en
kjempejobb, jeg har også fått god hjelp
fra Unn Kristin Johnsen på Tønsbergkontoret, sier Steffensen.

Nordmenn er verdensmestere i oppussing.

Verdensmester i oppussing
Nordmenn er verdensmestere i oppussing. Dette merkes i byggevarebransjen,
som i fjor omsatte for 42,6 milliarder kroner. Kun dagligvare, kiosk og
bensinbransjen hadde høyere omsetning innen handel. Byggevarehandelen er
nå landets tredje største handelsnæring.
– Omsetningen de fire siste månedene er 4,2 prosent høyere enn samme
periode i fjor. Det er store geografiske forskjeller og spennet er fra 11 prosent
vekst i Oslo til en nedgang på 6 prosent i Rogaland, sier Bengt Herning, direktør
for Virke Byggevarehandel.
Virke-direktøren spår fortsatt god vekst for bransjen på nasjonalt nivå. Samtidig
tror han nye konsepter som kombinerer nett, fysisk butikk og tjenestesalg
kommer til å utfordre dagens forretningsmodeller.
Kilde: virke.no
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PARAT I RETTEN

Staten dømt for
usaklig omplassering
Ingebjørg Pedersen (49) jobbet som sikkerhetsvakt i
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) fra
2008, men ble i 2015 usaklig omplassert. Hun gikk til sak og
får nå erstatning av staten, som tapte i retten.
Av: Trygve Bergsland

Parat-advokat Annbjørg
Nærdal har ført saken på vegne
av Pedersen og sier DSS ønsket
å flytte henne fra vaktsentralen
til en jobb som resepsjonsvakt.

– Jobben som resepsjonsvakt var en
langt dårligere betalt jobb, med mindre
ansvar. Hun var åpenbart kvalifisert til
stillingen som operatør på vaktsentralen
hvor hun hadde jobbet i mange år uten
anmerkninger, men etter en utlysning
fikk hun ikke beholde denne jobben, sier
Nærdal.
Yngre kvinner ble prioritert
I dommen fremgår det at
omplasseringen ikke var saklig
motivert og det fremkommer
tydelig at arbeidsgiver hadde en
alternativ løsning til omplassering,
noe retten mener arbeidsgiver burde og
skulle ha benyttet seg av.
– Det har ikke kommet frem
opplysninger i retten som tydet på at
Pedersen ikke var skikket, tvert imot fikk
hun svært gode skussmål. Det eneste
motivet vi kan se, er at arbeidsgiveren
ønsket seg yngre kvinner, noe som
strider mot både tjenestemannsloven
og diskrimineringslovgivningen, sier
Parat-advokaten.

Advokat i Parat, Annbjørg Nærdal, har ført saken
på vegne av Parat-medlem, Ingebjørg Pedersen.
Foto: Trygve Bergsland.
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Jobben som resepsjonsvakt var en langt dårligere betalt jobb, med mindre
ansvar. Hun var åpenbart kvalifisert til stillingen som operatør på vaktsentralen
hvor hun hadde jobbet i mange år uten anmerkninger, men etter en utlysning
fikk hun ikke beholde denne jobben.
Parat-advokat Annbjørg Nærdal

Hun understreker samtidig at dommen
gjelder arbeidsgivers ansvar overfor
Pedersen, og ikke spørsmålet om
kvalifikasjonene til andre som er ansatt
samme sted.
– Det er viktig å merke seg at dommen
kritiserer ledelsens handlinger. Hverken
dommen, eller jeg som advokat, har
vurdert kvalifikasjonene til andre
jobbsøkere i DSS. Dette er helt sikkert
arbeidstakere som er godt kvalifisert.
Saken gjelder Pedersen som uomtvistelig
var kvalifisert, men som ikke fikk fortsette
i jobben hun hadde fungert godt i
gjennom flere år, sier Nærdal.
Pedersen bekrefter at ledelsen i sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) mener man ikke
skal bli gammel i vakttjeneste og ønsker
seg yngre ansatte.
– Det er en jobb som krever psykiske og
fysiske tester. Noe jeg gjennomført i 2008
og på nytt i 2015. Testene ble bestått,
også personlighetstest og gruppeintervju,
sier hun.
Usaklig oppsigelse
Pedersen har jobbet i DSS siden 2008,
men fikk problemer med bruk av skudd
sikker vest etter at det ble innført i 2013.
– På grunn av problemene med bruk
av skuddsikker vest fikk hun tilpasset
tjeneste på vaktsentralen samme sted. Et
tjenestested Pedersen hadde vikariert ved
en rekke ganger tidligere. Våren 2015
fikk DSS behov for flere fast ansatte på
vaktsentralen, men hun fikk ikke tilbud
om fast stilling. Isteden valgte DSS å

ansette yngre kvinner mellom 26 og 32 år,
sier Nærdal.

byen, vi fikk ny ledelse og det har vært
høyt arbeidspress, sier Pedersen.

Staten er dømt til å kompensere saksøker
for den belastningen hun har vært utsatt
for på grunn av den rettsstridige og
usaklige omplasseringen. Hun er derfor
tilkjent erstatning for ikke - økonomisk
tap i tillegg til saksomkostninger på
tilsammen 110 000 kroner.
– Hun ville fått rettens medhold i å
beholde jobben på vaktsentralen, men
forut for rettssaken har Pedersen valgt
å si ja til jobb for en ny arbeidsgiver,
årsaken er at belastningen med å fortsette
i DSS ble for stor etter alt hun har
vært igjennom, sier Nærdal, som håper
ledelsen på bakgrunn av dommen vil
endre holdninger og behandle sine ansatte
med større respekt i fremtiden.

På grunn av arbeidspresset var det ifølge
Pedersen flere som sluttet og styrings
retten ble benyttet i stor utstrekning.
– Mange tillitsvalgte satt i korte
perioder, i tillegg til at kombinasjonen
med skiftarbeid og tillitsmannsarbeid
naturligvis er vanskelig. Det var også
slik at den nye ledelsen i liten grad tok
de tillitsvalgte med i planleggingen, sier
Pedersen.

Pedersen sier hun nå jobber jeg i Securitas
som alarmoperatør på et globalt senter,
tilhørende en kunde av Securitas.
– Jeg jobber skift og startet i nytt arbeid
i høst, men jeg håper samtidig dommen
fører til en positiv endring for mange
ansatte i DSS. Dommen viser at det
tross alt nytter å ta opp kampen mot
urettferdighet, sier Pedersen.
Utfordringer i DSS etter 2011
Ifølge Pedersen har det gjennom lang tid
vært utfordringer i DSS.
– Etter at bomben gikk av i regjerings
kvartalet 22. juli 2011, ble det behov
for langt flere sikkerhetsvakter.
Departementene ble spredd over hele

Parat kritiserte også den gangen evalueringen som DSS gjennomførte, i tillegg
til at de ansatte fryktet for sikkerheten i
departementene. Parat-leder Hans-Erik
Skjæggerud tok opp saken med Rigmor
Aasrud, som var Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister den gangen..
Statsråden var i utgangspunktet helt
avvisende, men skiftet mening, og ba
direktøren i DSS om å sette i gang en ny
evaluering, der de ansatte blir inkludert i
arbeidet som måtte gjennomføres.
– Det er viktig å få kartlagt alle forhold
som har betydning for forbedringer og
støtte til det sikkerhetsarbeidet DSS
skal utføre for departementene. Det er
også viktig at arbeidet som gjøres har
nødvendig legitimitet blant ansatte og
tillitsvalgte, sa statsråden til Parat-bladet
på det tidspunktet.
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LEVEALDERSJUSTERING

KVINNER

lever lengre
og koster mer
Menn med «religiøse yrker» som krever høyere utdanning, kan forvente en levealder på oppunder 85 år, mer enn ett år lenger enn snittet av norske kvinner.

Arbeidsgivere må betale mer for kvinner i pensjonsordninger der de har livsvarig utbetaling av
pensjon. Årsaken er at kvinner statistisk sett lever nesten fire år lenger enn menn, men forskjellene
i levealder som følge av bosted, utdanning og yrkes ses det helt bort fra.
Av: Lill Fischer

Forskjellen i levealder som følge av kjønn
blir mindre. I følge SSB er forventet
levealder for gutter født i 2013 79,7
år, mens den for jenter er 83,6 år.
Kjønnsforskjellen i levealder var stort sett
mellom to og fire år fram til midten av
1950-tallet, men økte så raskt til nærmere
sju år på midten av 1980-tallet. Siden
har forskjellen sunket igjen, og er nå i
underkant av fire år.
Vestlendinger lever lengst
Det er ikke bare mellom kjønnene det
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er forskjeller i forventet levealder. Andre
faktorer som bosted og utdanningsnivå
har også betydning for forventet levealder.

i Finnmark forventes å bli 81,7 år,
mens kvinner i Sogn og Fjordane lever i
ytterligere 3,4 år (84,1 år).

Nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI)
viser at vestlendingene lever lengst i
Norge, mens folk fra Finnmark, Østfold
og Hedmark har kortest levealder.
En 30-årig mann fra Finnmark kan
forvente fire år kortere levetid (75,9 år),
sammenlignet med en 30-årig mann fra
Sogn og Fjordane eller Møre og Romsdal,
som kan forvente å bli 79,1 år. Kvinner

Store forskjeller i Oslo
Det er større forskjeller i levealder for
befolkningen i Oslo enn det er mellom
kvinner og menn i Norge. I følge SSB
lever menn bosatt i Oslo ytre vest nesten
åtte år lenger enn menn bosatt i Oslo
indre øst, mens forskjellen i levealder
mellom kvinner og menn i de samme
områdene, er fem år.

Penger og utdanning viktigere enn
kjønn
Høy utdanning og godt arbeidsmiljø er
andre faktorer som bidrar til et langt liv.
Tall fra SSB publisert i Samfunnsspeilet
2/2016 viser at menn med yrker som
krever lang utdanning, de siste 30 årene
i gjennomsnitt har hatt fem år lengre
levetid enn menn i yrker der det ikke er
noen klare krav til utdanning. For kvinner
er forskjellene noe mindre, men det er
fortsatt 3,5 år som skiller lavt og høyt
utdannede kvinner.

Han er ikke tilhenger av å se på
kjønnsforskjeller isolert, spesielt når
statistikken også viser at forskjellen
i levealder mellom kvinner og menn
minker, og når det er større forskjeller
knyttet til andre kriterier enn kjønn.
– Skal vi diskutere behov for ulik pensjon,
må vi også diskutere andre forskjeller
som kan dokumenteres ut i fra statistikk.
Slik som hvor man bor, utdanningsnivå
og inntekt. Dette er høyest relevante
forskjeller som er like viktige som kjønn,
sier Einan.

Menn med «religiøse yrker» som krever
høyere utdanning, kan forvente en
levealder på oppunder 85 år, mer enn ett
år lenger enn snittet av norske kvinner.

Kvinneperspektivet
I følge statistikk fra SSB lever kvinner
nesten fire år lenger enn menn. Det gjør
at de skal få pensjon nesten fire år lenger,
og det koster. Alternativet ville vært at
kvinnene fikk mindre i pensjon.

Tall fra Folkehelseinstituttet støtter opp
om dette. Forskjellene i dødelighet henger
sammen med sosiale forskjeller, som høy
utdanning og inntekt. Folk med kort
utdanning og dårlig økonomi har lavest
levealder.
Parats nestleder oppfordrer til debatt
Camilla Stoltenberg er direktør i
Folkehelseinstituttet. Overfor NRK
beskriver hun forskjellene i levealder med
kjente ulikheter i levevaner mellom for
eksempel Vestlandet på den ene siden og
Finnmark, Østfold og Hedmark på den
andre siden. Hun trekker fram røyking
som den viktigste enkeltfaktoren som
påvirker dødelighetsstatistikken.
– De med høy utdanning og inntekt sluttet
å røyke lenge før de med lav utdanning og
inntekt, men nå tar de med lav utdanning
og inntekt innpå. Røykemønsteret blir
likere, det vil si at alle er i ferd med å slutte,
sier Stoltenberg til NRK.
Parats nestleder, Vegard Einan, mener
det er viktig å ta debatten om ulik
pensjon, men at man må være enige om
forutsetningene først.
– Det er statistikk som viser at det er
forskjell i levealder basert på kjønn.
Samtidig er det tilsvarende statistikk som
viser at det er store forskjeller i levealder
også mellom fylker, sosiale forhold og
utdanning, sier Einan.

Parat-advokat og pensjonsekspert,
Andreas Moen, sier arbeidsgivere
må betale omlag 15 prosent mer i
forsikringspremie for kvinner enn for
menn.
– For en arbeidstaker med inntekt på
500 000 kroner vil årlig pensjonspremie
for en kvinne være omtrent 5000 kroner
høyere enn for en mann. Dette gjelder
kun pensjonsordninger med livsvarig
utbetaling, som ytelsesordninger og
hybridordninger, at det er forskjell på
premien for kvinner og menn, sier Moen.
I innskuddspensjonsordninger er det
ifølge Moen lik premie for kvinner og
menn.
– I disse ordningene er hovedregelen
at pensjonen utbetales over ti år. Men
dersom en velger å gjøre om innskudds
pensjonen til livsvarig utbetaling, vil
kvinner få lavere månedlige utbetalinger.
Da skal det som er betalt inn på din
pensjonskonto, statistisk sett utbetales
over flere år for kvinner sammenliknet
med menn, sier Parat-advokaten.

Ytelsespensjon
I ytelsesordninger skal ansatte
ha en viss prosent av sluttlønn i
pensjon. Pensjonen er livsvarig, og
arbeidsgiver betaler ulik premie
for kvinner og menn. Ansatte
innen stat og kommune har
ytelsesbaserte ordninger, mens
det blir færre og færre private
bedrifter som har slike ordninger.

Innskuddspensjon
I innskuddsordningene skal det
innbetales et årlig beløp som
sparing til pensjon. Innskuddet
beregnes som en fast prosentsats
av inntekten. Det er lik innbetaling
for kvinner og menn. Hva
pensjonene blir, er avhengig
av avkastningen på sparingen.
Vanligvis utbetales pensjonen
i en ti-års periode, minimum
til fylte 77 år. I privat sektor er
innskuddsbaserte ordninger det
mest vanlige.

Hybridordning
Hybridpensjon er en kombinasjon
av innskudds- og ytelsespensjon.
Denne ordningen er relativt ny
og noen private virksomheter
har tegnet hybridordning for sine
ansatte. Hybridordningen gir som
hovedregel livsvarig utbetaling,
og arbeidsgiver betaler ulik
premie for kvinner og menn.
Pensjonskapitalen går ikke til
arvingene ved død, men bidrar
i stedet til høyere pensjon til de
andre pensjonistene i ordningen.
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KOMMUNEREFORMEN

Frykt for dårligere
tannhelsetilbud
Regjeringen vil flytte tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen, og det er først og fremst
tilbudet til barn og unge som blir berørt. Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Gerd BangJohansen, frykter resultatet.
Av: Vetle Daler

I forbindelse med kommunereformen
foreslår regjeringen å overføre tannhelse
tjenesten fra fylkeskommunene til
kommunene.
Tannhelsesekretærenes Forbund,
Fagforbundet, Norsk Tannpleierforening
og Den norske tannlegeforening mener
forslaget mangler helsefaglig grunnlag,
og vil svekke den offentlige tannhelse
tjenesten og gi et dårligere tilbud til
barn og unge.

Foreningene står sammen
I mer enn ett år har ThsF kjempet mot
regjeringens forslag, blant annet i hørings
svar til Helse- og omsorgsdepartementet
og i brev til Helse- og omsorgs- og
Kommunal- og forvaltningskomiteene på
Stortinget.
Leder i Tannhelsesekretærenes
forbund, Gerd BangJohansen, har dessuten
selv vært i Stortinget for
å legge frem forbundets
holdning til forslaget.

Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Gerd BangJohansen og avdelingsdirektør
Kjell Røynesdal i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Trygve Bergsland.
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Sammen med Tannlegeforeningen,
Fagforbundet og Norsk tannpleierforening, har Tannhelsesekretærenes
Forbund også markert sin holdning i
en rekke aviser denne høsten, gjennom
et felles debattinnlegg som har fått mye
oppmerksomhet.
– Inntil saken er forsvarlig utredet og
resultatet av kommunesammenslåingene
foreligger, må den offentlige tannhelsetjenesten forbli fylkeskommunens ansvar,
heter det i debattinnlegget.
Etterlyser konsekvensutredning
Lov om tannhelsetjenesten fastslår at
barn og unge 0–20 år har rett til et
oppsøkende tannhelsetilbud. Barn og
unge 0–18 år har rett til gratis tjenester,
mens ungdom fra 19–20 år får 75 prosent
prismoderasjon. Det er enn så lenge
fylkeskommunen som er ansvarlig for
tilbudet til barn og unge.
– Forslaget 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 Gerd
Bang-Johansen.
Før Stortinget vedtar flytting av tannhelse
tjenesten fra fylkene til kommunene må
det ifølge Bang-Johansen gjennomføres en
grundig konsekvensutredning.

Å fatte vedtak uten å
vite hvordan arbeidsplasser
og tjenester skal organiseres
i fremtiden er uansvarlig.
Gerd Bang-Johansen,
Leder i Tannhelsesekretærenes forbund

– Å fatte vedtak uten å vite hvordan
arbeidsplasser og tjenester skal organiseres
i fremtiden er uansvarlig. Det er
uakseptabelt å endre en velfungerende
tannhelsetjeneste uten å vite hvordan
dette vil slå ut for landets innbyggere
og uten en plan for hvordan dette skal
organiseres i praksis, sier ThsF-lederen.
Bør ligge på regionalt nivå
Da ThsF arrangerte landsmøte tidligere
i år, deltok stortingsrepresentant Heidi
Greni fra Senterpartiet med et innlegg
om overføringen av tannhelsetjenesten
fra fylkeskommunene til kommunene.
Hun var klar i sin melding til
tannhelsesekretærene.
– Tannhelsetjenesten bør ligge på regionalt nivå, hvis den ligger på kommune
nivå blir tilbudet for fragmentert og

sårbart, og det kan gå ut over kompetansen. I fylkeskommunen er man en del av
et større fagmiljø, noe som vil falle bort
dersom tannhelsetjenesten fordeles på
hver enkelt kommune, sier Greni.
I strid med regjeringens
forutsetninger
På tillitsvalgtkonferansen i september fikk
ThsF også uventet støtte fra avdelingsdirektør Kjell Røynesdal i Helse- og omsorgsdepartementet, som uttrykker skepsis til
kommunereformen og flytting av fylkestannlegenes oppgave til kommunene.
– Selv etter kommunereformen vil vi ha
nær 400 kommuner som skal erstatte
oppgavene som i dag er organisert i 19
fylker. For å lykkes må tannhelsetjenesten
i kommunene gjennomføre omfattende
interkommunalt samarbeid, noe som i

seg selv vil være i strid med regjeringens
forutsetninger, sier Røynesdal.
Kan bli valgkampsak
Avdelingsdirektøren tviler på at kommun
ene vil sette dagens fylkeskommunale
tjenester ut på anbud til private tannleger.
På spørsmål fra salen om hva en «robust»
kommune er, ba Røynesdal om at dette
spørsmålet blir stilt til kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner,
og ikke til ham.
– Helse- og omsorgsdepartementet har
utarbeidet utkast til en lovproposisjon
som vi antar vil bli behandlet i Stortinget
rundt påsketider neste år. 2017 er også
valgår og vi ser at forslaget om flytting av
tannhelsetjenesten til kommunene kan
bli en stor diskusjon mellom partiene, sier
Røynesdal.
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Hege Felberg er årets tillitsvalgt i Parat
Hovedtillitsvalgt i NOKAS Aviation,
Hege Felberg, er årets tillitsvalgt i Parat
2016. Hun mottok prisen, som består av
en kunstglassbolle og en reisegavesjekk,
på Paratkonferansen i november.
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier
Felberg verken har lang fartstid som
medlem, eller som tillitsvalgt i Parat,

Hege Felberg. Foto: Trygve Bergsland

men har vært svært synlig i de knappe to
årene hun har vært tillitsvalgt.
– Hun er rå til å verve medlemmer. Til
tross for stor turnover i virksomheten,
har medlemstallet økt fra i underkant
av 300 til nå over 500 medlemmer, sier
Skjæggerud.
Medlemmene beskriver Felberg som en
person med stort mot og pågangsvilje,
der ingen sak er for liten eller for stor.
Hun gir alltid 100 prosent. Skjæggerud
sier hun alltid er godt forberedt når hun
møter ledelsen.
– Dette gjør at hun ikke bare har respekt
blant medlemmene, men også i ledelsen.
Synspunkter blir lyttet til, og det skjer
endringer som følge av hennes innspill.
Endringer som har gjort arbeidsplassen
bedre for medlemmene, sier Parat-lederen.

Ungdom og
fremtidens arbeidsliv
Ungdomsorganisasjonene i YS disku
terer fremtidens arbeidsliv. Leder for
Parat UNG, Idar Gundersen, jobbet
som prosjektleder og fikk med seg
ungdomspolitikere fra Høyre, FpU,
AUF og SU til debatt.
Gundersen sier dette er andre
gang de arrangerer en
slik konferanse for ungdomsorganisasjonene,
og i tillegg til ungdoms
politikerne fikk de med seg
SSB-forsker Thorbjørn Eika
og YS-rådgiver Goran
Scekic.
Idar Gundersen.
Foto: Morten Seglem.

Bemanningsselskap i løvens hule
Espen Høiby fra bemanningsselskapet OSM
Aviation beveget seg inn i
løvens hule da han besøkte
Parats luftfartskonferanse på Gardermoen
tidligere i år. Høiby
hevder det er
faste ansettelser som skal

være regelen når de ansetter piloter og
kabinbesetning.
Leder i Norsk pilotforbund, Petter Førde,
mener Høiby maler et glansbilde som
mangler troverdighet.
– Espen Høiby kunne solgt isbiter på
Grønland. Han snakker i store ord og vil
ikke svare på konkrete spørsmål. Hans
påstand om at de yngre ønsker seg en

karriere uten forutsigbarhet, uten lojalitet
til et flyselskap, og uten å være del av et
arbeidsmiljø, tror jeg ikke på, sier Førde.
Parats nestleder Vegard Einan uttrykker
også noe skepsis, men er innstilt på dialog.
– Vår hovedprioritet er relasjonen mellom
reell arbeidsgiver og arbeidstaker, og
jobbsikkerhet. Denne relasjonen må ikke
forvitre, sier Einan.

Espen Høiby. Foto: Vetle Daler

Et autoritært arbeidsliv
45 prosent av norske arbeidstakere mener arbeidslivet går i en mer autoritær
retning ifølge Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) som har lagt fram en større
forskningsrapport om medbestemmelse knyttet til arbeidstid, arbeidstempo og
innflytelse.
Resultatene bekymrer forskerne, skriver Dagsavisen.
– Dette er et varsku for den norske modellen. Hvis norske arbeidstakere mener vi går i
en autoritær retning, kan det innebære at det foregår en innstramming i deres innflytelse,
sier Eivind Falkum ved AFI.
Bare 10 prosent mener arbeidslivet går i en mer demokratisk retning. Falkum forklarer
resultatene blant annet med at fagforeningsgraden går ned.
(©NTB)

20 - 2016

AKTIVE PARAT

Parat-seier i Arbeidsretten
SAS-pilotene i Parat fikk i november medhold av Arbeidsretten i en konflikt
med SAS og NHO. Saken gjaldt spørsmålet om eldre SAS-piloter var omfat
tet av en forsikring som gir utbetaling dersom de blir syke og mister retten
til å fly, en såkalt «Loss of Licence».
Christen Horn Johannessen.
Foto: Trygve Bergsland

SAS var ifølge dommen nær
konkurs i 2012 og det ble inngått
en rekke nye avtaler. De ansatte
bidro i stor grad til å redde
selskapet gjennom enighet om
lønnsreduksjoner, økt arbeidstid,
heving av pensjonsalderen for
piloter fra 62 til 65 år og overgang
fra ytelses- til innskuddspensjon.

SAS, med støtte fra NHO, hevdet
i retten at eldre piloter ikke var
omfattet av de nye avtalene som
ble inngått i 2012. Parat-advokat
Christen Horn Johannessen som førte saken på vegne av SAS-pilotene, hevdet at
rettighetene i inngåtte avtaler omfatter samtlige piloter i SAS som oppfyller vilkårene.
– Arbeidsretten var enige med oss, og i en enstemmig dom slås det fast at SAS må
utbetale forsikringspengene til våre medlemmer i henhold til de rettigheter som er
beskrevet i avtalen, sier Horn Johannessen.

Årets tillitsvalgt
i Parat Media
Kim Daniel Vorpvik som til daglig
jobber i Schibsteds kundesenter på
Fagernes, er kåret til årets tillits
valgt. Leder i Parat Media, Liz
Ovesen, sier Vorpvik er en svært
uredd, ærlig, lærevillig, omgjenge
lig og ikke minst blid tillitsvalgt
som det settes stor pris på.
Ledelsen i Schibsted har i likhet
med Ovesen fremhevet Vorpviks
samarbeidsevner.
– I vår bransje er det viktig med konstruktivt samarbeid med medlemmer,
ledelse og gjennom arbeidet i klubben.
Vorpvik har bidratt positivt til å bygge
egen bedriftskultur, og dermed lagt
grunnlaget for samarbeidet mellom ny
ledelse og ny klubb på Fagernes, sier
Ovesen.

YS-konferansen 2016
YS valgte tittelen «fremtiden for den
norske modellen» på årets konferanse,
som samlet kjente samfunnsaktører
som Kalle Moene, Jon Hippe og Jonas
Gahr Støre. Spekter-leder Anne Kari
Bratten snakket varmt om viktigheten av
å organisere seg, og hva det organiserte
arbeidslivet har betydd i historisk
sammenheng. Hun tar samtidig til orde
for en mer koordinert lønnsdannelse enn
vi har i dag.

Kim Daniel Vorpvik. Foto: Liv Hilde Hansen

Anne Kari Bratten. Foto: Trygve Bergsland

Årets tillitsvalgt mottok et litografi av
Guttorm Nordø.

Luftfartskonferansen 2016
For ellevte gang har Parat arrangert luftfartskonferanse, der blant annet Knut
Bråttvik i Kripos beskrev hvordan handel og transport av mennesker foregår.
– Både ansatte og passasjerer bør være årvåkne. Ser du noen som er under kontroll
av dem de reiser sammen med, ikke får snakke hvis de får direkte spørsmål, eller
virker skremt, skamfulle eller nervøse, kan det være grunn til å være oppmerksom.
Noen har til og med tatovert strekkode eller tatoveringer som kan si noe om
personen kan være «eid» av noen, sier Bråttvik som anbefaler appen «Tipp Line»
som kan brukes til å varsle myndighetene dersom noe virker mistenkelig.
Parat-advokat Lene Liknes Hansen.
Foto: Trygve Bergsland
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Widerøe får alle regionale flyginger i nord
Widerøe er tildelt kontrakt på alle de 13 utlyste ruteflystrekningene i NordNorge. Leder av Norsk Pilotforbund i Parat, Petter Førde, gratulerer Widerøe
og sier han er glad for at det nye flyselskapet FlyViking ble avvist på grunn av
manglende lisenser.
Det nye flyselskapet FlyViking AS la inn bud på til sammen fem ruteområder, men alle
ble avvist, noe som ifølge Samferdselsdepartementet skyldes at selskapet ikke har gyldig
lisens som dekker operasjonene spesifisert i tilbudet.
Førde sier forholdene i Nord-Norge tilsier erfaring og seriøsitet, elementer han mener
mangler i FlyViking.
Foto: Widerøe
– Jeg gratulerer Widerøe
med kontrakten og er
glad for at de vant foran
FlyViking, som ikke har
noen erfaring med drift
av flyselskap og er en
aktør vi mener fremstår
som useriøs, sier han.

Økende inntektsforskjeller
Inntektsforskjellene blant nordmenn øker, og stadig flere lever på lav inntekt.
Det viser en rapport Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget for Arbeids- og
sosialdepartementet.



De gruppene hvor lavinntekt har økt mest de siste årene, er
uførepensjonister og personer med nedsatt arbeidsevne.
Antall langtidsledige har steget de siste årene. Før
finanskrisen lå tallet på 20 600, men i 2014 hadde det
økt til 50 800. Omtrent halvparten har så dårlig råd at
de er i lavinntektsgruppa. Den viktigste inntektskilden er
dagpenger, men stadig flere mottar bostøtte og sosialhjelp.

@NTB

Rune Bjerke. Foto: DNB

DNB har fått YS´
likestillingspris
YS-juryen begrunner prisen med
bankens likelønnspott på 17
millioner kroner og at de er en
foregangsvirksomhet på blind
rekruttering. Juryen valgte med det
å ikke problematisere prisutdelingen
opp mot DNBs lovbrudd som
tidligere i år ble avslørt ovenfor
indiske arbeidere eller saken om
Panama Papers.
Juryen skriver blant annet at DNB
er den største banken i Norge og
arbeidet de gjør vil derfor kunne ha
stor betydning for likestillingsarbeidet
i norsk finansnæring. Leder
for arbeidsgiverprofilering
og lederrekruttering i DNB,
Glenn Menkin, forklarer «blind
rekruttering» med å hindre at man
bevisst eller ubevisst favoriserer en
person ut fra førsteinntrykket.

Omstillingsvillige arbeidstakere
Norske arbeidstakere er klare for omstilling og rede til å ta nye utfordringer.
Men bare til en viss grense. Få vil flytte på seg og gå ned i lønn, viser en
omfattende spørreundersøkelse fra YS.
Sju av ti sier seg villige til å ta på seg nye
eller flere arbeidsoppgaver for å beholde
jobben. Fire av ti tror de kan bli nødt til
å ta mer utdanning for å beholde jobben.
Svarene kommer i Arbeidslivsbarometeret
for 2016 fra YS der nesten 3 000
arbeidstakere har deltatt. Det butter mer
imot når de samme arbeidstakerne blir

spurt om de er villige til å gå ned i lønn.
Mer enn halvparten er lite villig, og bare
en av fem sier seg enig i at det er aktuelt å
gå ned i lønn for å beholde jobben. Størst
er uviljen blant dem mellom 30 og 60,
mens menn er litt mer villige enn kvinner
til å akseptere lønnskutt. @NTB
Jorunn Berland. Foto: Terje Bergersen
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Rekordlav arbeidsledighet i Tyskland
Tysklands arbeidsledighet var i oktober rekordlav og lå på 6 prosent, viser tall fra arbeids
direktoratet onsdag. Køene av ledige er blitt mindre og antall ledige jobber var rekordhøyt
i oktober, ifølge arbeidsdirektoratet.
Sesongjusterte tall viser at ledigheten falt med 13 000 personer til 2 662 000 personer. Ujusterte tall
viser en reduksjon i ledigheten på 68 000 personer, til 2 540 000 personer, en nedgang på 109 000 fra oktober i fjor.
Ledigheten i Tyskland har fortsatt å falle over lang tid, til tross for at landet i fjor mottok 1,1 millioner flyktninger og
migranter, og 890 000 av disse endte opp med å søke asyl. I år anslår myndighetene at 300 000 personer kommer til å søke
asyl i Tyskland. @NTB

Overgangen til elbiler betyr jobbkutt
Volkswagen planlegger å nedbemanne med mer enn 10 000 ansatte de kommende årene. Det
skjer i forbindelse med overgangen til elektriske biler. VW har konsentrert seg om produksjon
av elbiler i kjølvannet av fjorårets store utslippsjuksskandale. Selskapet har innrømmet å ha
installert programvare designet for å lure utslippstester i 11
millioner kjøretøy.
Elektriske biler har færre deler enn biler med
forbrenningsmotor, og det betyr mindre behov for
arbeidskraft på lang sikt. VW har mer enn 620 000 ansatte
verden over, 280 000 av dem i Tyskland. Selskapet har planer
om å utvikle og bygge mer enn 30 nye elbilmodeller innen
2025. @NTB

Billig skifergass fra USA
til Europa
Amerikansk skifergass har snudd opp ned på
gassmarkedet i Europa og Ineos har investert 21
milliarder kroner i gassfraktrute med åtte lasteskip
på tvers av Atlanterhavet til Norge og Storbritannia.
Leveransene av etangass til Norge er allerede i gang,
og Rafnes fikk Europas første last tidligere i år.
Skifergassen er til dels et biprodukt av skiferoljeproduksjonen, og produseres derfor svært billig
i USA. Selv inkludert frakt og andre kostnader kan gassen selges i Europa til rundt 7 dollar per
MMbtu på lang sikt (42 dollar per fat oljeekvivalenter (foe)). Etangassen brukes blant annet til å
lage plast for flasker, rør, kabler, isolasjon, matemballasje og farmasøytisk utstyr. @NTB

Twitter
planlegger 300
oppsigelser
Twitter planlegger å fjerne 8
prosent av de ansatte, om lag
300 personer, ifølge kilder
med kjennskap til prosessen.
Kuttet vil i så fall være like
stort som et tilsvarende kutt i
arbeidsstokken i fjor, skriver
Bloomberg.
Selskapet leide nylig inn
eksperter for å sondere terrenget med tanke på et eventuelt
salg, men selskapene som
uttrykte interesse for å legge
inn bud – Salesforce.com,
Walt Disney og Alphabet
– trakk seg senere. Twitters
aksjekurs har det siste året falt
med 40 prosent i verdi, og
inntektene krymper. @NTB

Arbeidsledigheten i Spania synker
Arbeidsledigheten i Spania sank til 18,9 prosent i årets tredje kvartal, mot 20 prosent i den
forrige tremånedersperioden. Det er det laveste nivået på seks år. De nye tallene ble lagt fram av
Spanias statistiske byrå før høyrelederen Mariano Rajoy ble innsatt som landets statsminister.
4,3 millioner mennesker er nå registrert som arbeidsledige i Spania. @NTB
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BI-professor: Myndighetene snur ryggen til partene

Slutten på den
norske modellen
BI-professor mener norske myndigheter er i ferd med å bygge en kultur der fagorganisasjoner og
kollektive lønnsavtaler ses på som noe herk og en hindring for et altoverskyggende mål: Å kutte
kostnader.
Av: Johnny Gimmestad

Hun mener norske myndigheter nå
setter arbeidstagere og det organiserte
arbeidslivet på sidelinjen, både i politiske
beslutningsprosesser og i bedriftene.

Slik oppsummerer Eli Moen,
professor i internasjonal ledelse på BI,
klimaendringen som nå brer seg i norsk
politikk og arbeidsliv.

Fagorganisasjoner stenges ute
Bakgrunnen for Moens bekymring
er regjeringens oppnevnelse av
Arbeidstidsutvalget, et ekspertutvalg med
Professor Eli Moen sier vi er vitne til et
tilbakeslag for en tenkemåte og en kultur
som har vært utviklet gjennom mange tiår,
særlig i de nordiske landene.

24 - 2016

mandat til å legge viktige premisser for
arbeidslivspolitikken her i landet – uten
at noen representanter for fagbevegelsen
i utgangspunktet ble invitert til å
delta. Det samme var tilfellet med
Produktivitetskommisjonen, oppnevnt av
regjeringen, ved finansminister Siv Jensen
og ledet av professor Jørn Rattsø.
Et tilbakeslag
Moen sier vi er vitne til et tilbakeslag for
en tenkemåte og en kultur som har vært
utviklet gjennom mange tiår, særlig i de
nordiske landene.
– Her er det både på samfunnsnivå og ute
i bedriftene blitt dannet en tradisjon for å
samarbeide, for flate organisasjoner, dialog
og medbestemmelse. På nasjonalt plan har
dette resultert i kollektive lønnsavtaler,
som har utgjort en av bærebjelkene i et
velfungerende og stabilt velferdssamfunn.
Samtidig har denne samarbeidsmodellen ifølge Moen vist seg å være et godt
utgangspunkt for å utvikle en konkurranse
dyktig, kompetansebasert industri, preget
av høy læringsevne, stor grad av nyskapning og tett kontakt både med eksterne
nettverk av fagfolk og med kundene.
På dette området er professoren på
hjemmebane. For fem år siden sto hun
sentralt i et eget forskningsprosjekt
nettopp på dette feltet, med bedrifter fra
Kongsberg som eksempler.
Fikk hakeslepp
Jakten på de gode løsningene, både i
bedriftene og på nasjonalt plan, har
vært høyt prioritert i det store norske og
nordiske samarbeidsprosjektet. Og Moen
sier at samarbeidsmodellen som har ligget
til grunn, har vakt stor oppmerksomhet
internasjonalt.
– Den nordiske modellen er blitt et
innarbeidet, positivt begrep på mange
hold. Derfor fikk jeg nærmest hakeslipp
da jeg oppdaget, gjennom et nytt
forskningsprosjekt jeg ble engasjert i
for et par år siden, at vi i Norge nå er
i ferd med å kaste denne modellen på
båten. Det er jo et av våre aller sterkeste
konkurransefortrinn, både som samfunn

Eli Moen. Foto: Johnny Gimmestad

og for næringslivet. Og disse tingene
henger sammen, sier hun.
Lønnskostnader skal kuttes
Ved å snu ryggen til partene i arbeidslivet,
slik Moen opplever at det nå i økende
grad gjøres også her hjemme, legger våre
politiske myndigheter seg på samme kurs
som EU.
– Der har det siden finanskrisen gått ut
klare henstillinger fra kommisjonen, EUs
«regjering», om at ny økonomisk vekst
er avhengig av at det kuttes kostnader
– særlig lønnskostnader. Og for å få til
det, anbefaler kommisjonen å avvikle
kollektive tariffavtaler til fordel for mer
desentraliserte lønnsoppgjør, sier hun.
Moen sier dette har bidratt til å redusere
maktgrunnlaget for europeisk fagbevegelse
dramatisk.
– Selv i Tyskland, som tidligere var en
bastion for det organiserte arbeidsliv i
Europa, har dette skjedd, under Angela
Merkels ledelse, sier professoren, som også
har flere lengre studieopphold ved tyske
forskningsinstitusjoner bak seg.
Markedet er blitt målestokk
– Tror du det ligger en bevisst strategi bak
disse prosessene, der målet er å redusere

fagbevegelsens innflytelse, slik vi har sett
både i Tyskland og England?
– Det har jeg ikke grunnlag for å si noe
om. Derimot er det tegn til at et mer
neoliberalt tankesett har bitt seg fast
også her i landet, med markedet som
målestokk for det meste. Og her blir
fagbevegelsen sett på som et hinder for
næringsliv, konkurransekraft og effektiv
sysselsetting. Dette med organisering,
medvirkning og medbestemmelse
hører liksom ikke med i det moderne
samfunnet, sier Moen.
Denne poltikken slo ifølge professoren
igjennom på slutten av 70-tallet, og er blitt
så mye gjentatt og spredt, også på våre
breddegrader, at den nå oppfattes som en
nødvendighet – nærmest en naturlov.
– Til dette bildet hører også troen på
at eiere og ledere alene, uten aktiv
medvirkning og innflytelse fra de ansatte,
er best egnet til å skape lønnsomme,
konkurransedyktige bedrifter, sier hun.
Sand i maskineriet
– Hvordan kommer denne ideologien til
uttrykk i det daglige arbeidslivet?
– Ett konkret eksempel er at såkalte
HR-avdelinger overtar mer og mer for
den dialogen som tidligere foregikk
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Jeg skjønner ikke hvorfor fagforeningene er så grunnleggende negative
til alt det vi foreslår.
Karen-Helene Ulltveit-Moe, leder av Arbeidstidsutvalget

mellom de ansatte, deres organisasjoner
og bedriftens ledere, sier Moen.
Det merkes også ifølge Moen på at vi
nå ser tendenser til en ny og langt mer
diktatorisk lederstil i norsk arbeidsliv.
– I stadig flere virksomheter viser
forskningen at man er ikke nevneverdig
interessert i å høre hva de ansatte mener
eller har å bidra med. De og deres
organisasjoner blir nærmest ansett som
sand i maskineriet, sier hun.

– Og på det mer overordnede, politiske plan
– hva er trenden der?
– Ingen store, dramatiske endringer,
i første omgang. Men det skjer
forandringer i innarbeidet praksis,
slik det nevnte arbeidstidsutvalget
er et eksempel på. I stedet for at det
organiserte arbeidslivet får være med
fra begynnelsen av i viktige politiske
beslutningsprosesser, blir det mer
snakk om sandpåstrøing, i form av
høringsuttalelser, sier Moen.

Samtidig foregår det ifølge Moen små
justeringer av lovverket som får store
konsekvenser.
– Ett viktig eksempel er punktet om
ansettelsesforhold i arbeidsmiljøloven,
som er blitt justert slik at det åpnes for
mer midlertidig arbeidskraft. Dette føyer
seg til en trend der EU har vært pådriver,
og som har bidratt sterkt til å svekke
fagbevegelsens stilling over hele Europa,
sier professoren.

Fakta om «ekspertutvalg»
Direktører, professorer og advokater.
I flere ekspertutvalg/kommisjoner
nedsatt av Solberg-regjeringen for å
gå gjennom politikkområder som i stor
grad angår partene i arbeidslivet, er
i utgangspunktet fagbevegelsen ikke
blitt tilgodesett med noen representan
ter. Til gjengjeld ble ekspertutvalgene
fylt opp med direktører fra så vel privat
som offentlig sektor – og enda flere
professorer. Nå har regjeringen snudd i
to tilfeller: Både det nedsatte Varslerut
valget er i ettertid endret, og arbeidet
med Arbeidstidsutvalget utvides, ved
at arbeidsministeren nå nedsetter to
partssammensatte arbeidsgrupper der
alle åtte hovedorganisasjoner i arbeids
livet inviteres med på et ettårig arbeid.
ARBEIDSTIDSUTVALGET:
Ekspertutvalg nedsatt av regjeringen
Solberg for å utrede hvordan arbeids
kraften best mulig kan utnyttes i de
kommende tiårene.
– Leverte sin innstilling 6. juni 2016.
– L edet av Karen Helene UlltveitMoe, professor ved Universitetet i Oslo.
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– Besto av 4 direktører, 3 professorer,
2 advokater, 1 seniorforsker og
1 rådgiver. Ingen representanter for
arbeidstakernes organisasjoner.
I november i år kom arbeidsminister
Anniken Hauglie med en erkjennelse
av at arbeidstidskonfliktene ble for
vanskelige å løse uten medvirkning fra
partene i arbeidslivet. Hun oppnevner
derfor nå i ettertid to partssammen
satte arbeidsgrupper, der alle de åtte
hovedorganisasjonene i arbeidslivet
inviteres til et ettårig arbeid for å
komme frem til løsninger. De to
partssammensatte gruppene skal
jobbe med turnus og skiftarbeid, i
tillegg til å finne svar på hvem som har
særlig selvstendige stillinger og som
kan unntas fra vernebestemmelsene i
arbeidsmiljøloven.
PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN:
Offentlig kommisjon nedsatt av regje
ringen Solberg for å fremme forslag
som kan styrke produktivitet og vek
stevne i norsk økonomi.

Har levert to innstillinger – henholdsvis
10.2. 2015 og 11.2. 2016.
– Ledet av Jørn Rattsø, professor ved
NTNU.
– Besto av 5 direktører/styreledere,
3 professorer, 1 forretningsfører og
1 spesialrådgiver (fra Finansdepar
tementet.). Ingen representanter for
arbeidstakernes organisasjoner.
VARSLERUTVALG:
Et ekspertutvalg nedsatt for å gjen
nomgå og vurdere varslingsbestem
melsene i arbeidsmiljøloven og
praktiseringen av disse. Utvalget ble
oppnevnt i statsråd 11. november, etter
å ha blitt annonsert av arbeids- og
sosialminister Anniken Hauglie i juni, og
skal levere sin utredning innen 1. mars
2018. Utvalget ledes av Anne Cathrine
Frøstrup, direktør i Statens Kartverk. LO
og UNIO er representert, sammen med
NHO og KS. I tillegg består utvalget av
ytterligere to advokater, en professor,
varsleren Jan Erik Skog (Unibuss) og
generalsekretær Arne Jensen i Norsk
Redaktørforening.

PARAT UNG

Det er ifølge regjeringen mangel på mellom 8 000 og 9 000 lærlingeplasser i Norge hvert år.

Yrkesfag, læreplasser
og lærlinger
I 2015 var det ifølge SSB registrert i overkant av 200 000 elever i videregående opplæring i Norge.
61 prosent av elevene tok et studieforberedende utdanningsprogram, der studiespesialisering alene
utgjorde 52 prosent.
Av Espen Grovassbakk, automatiker/elektrikerlærling og nestleder i Parat UNG

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
viser at 80 000 elever var en del av
et yrkesfaglig utdanningsløp for et år
siden. Fordelingen blant kjønnene
bygger fremdeles opp under de
mange fordommene om at «bygg- og
anleggsteknikk er for menn» og «helseog oppvekstfag er for kvinner». Hele
94 prosent av elevene ved bygg- og
anleggsteknikk er menn, mens 85 prosent
av elevene ved helse- og oppvekstfag er
kvinner.
Læreplasser
I 2015 var det registrert 41 895 lærlinger
og lærekandidater på landsbasis, men det
er ifølge regjeringen allikevel mangel på
mellom 8 000 og 9 000 lærlingeplasser

her i landet hvert år. Mangel på
kvalifiserte lærlinger kan føre til at
arbeidslivet ikke får dekket behovet for
faglært arbeidskraft. Beregninger utført av
SSB knyttet til behovet for arbeidskraft
frem mot 2030, tyder på at etterspørselen
etter arbeidskraft med fagutdanning vil
vokse raskere enn tilbudet.
Hvorfor velge yrkesfag?
NHO vil at flere bedrifter skal ta inn
lærlinger og ønsker at flere tar fagbrev.
Organisasjonen lister selv opp ti grunner
til å velge yrkesfag, med argumenter
som: lønnet utdanning, attraktivitet
i det norske arbeidsmarkedet, 170
forskjellige yrkesretninger og mulighet for
videreutdanning.

Grunnen til at jeg er fagarbeider innen
elektrofag, er ganske enkel: for syv år
siden var jeg ubeskrivelig skolelei. I ettertid ser jeg at det kun er tilfeldigheter som
avgjorde min foreløpige karriere. Valget
om karrierevei for en 15 – 16 åring kan
være vanskelig, lite gjennomtenkt og
basert på tilfeldigheter, men derfor er det
viktig at vi i fremtiden setter av ressurser
og tid til å opplyse og informere dagens
ungdomsskoleelever om hvilke muligheter
som faktisk finnes.
Parat UNG vil oppfordre alle arbeids
givere som har mulighet, til å bli en
lærebedrift. I tillegg vil vi oppfordre
alle kommende videregåendeelever til å
vurdere yrkesfag.
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Kurskalender
for 2017
Kurstilbudet for 2017 er i store trekk en videreføring av kursene som ble arrangert i 2016.
Grunnopplæringen er delt opp i trinnene 1 til 3, i tillegg arrangeres det fordypningskurs og
høgskolekurs som samlet kan gi 60 studiepoeng.
Grunnopplæring
Trinn1 og 2 avholdes regionalt, for å
bli kjent og bygge nettverk med andre i
din region. I region vest er det i 2017 en
endring, ved at region vest har ett trinn2
i april sammen med region øst og sør, og
så et eget kurs for region vest i september.
Noen av trinn2-kursene i region øst
og sør, er tilpasset kommunesektoren
og vi anbefaler at tillitsvalgte fra dette
tariffområdet melder seg på disse.
Trinn3 avholdes på østlandsområdet og
følger avtaleverket, kursene er derfor
tilpasset de ulike sektorene. Vi har delt
opp trinn3-kursene i følgende sektorer:
Statlig sektor, privat sektor og spekter
(1–9) og KS, Virke-Huk og spekter
helse. Er du usikker på hvilken sektor
du tilhører, kan du gå inn på våre
hjemmesider og finne dette på «min side»
og «min tariffavtale».
Fordypningskurs
Dette er kurs tilrettelagt for at tillitsvalgte
skal få økt kompetanse innenfor de
områdene som er viktige i vervet som
tillitsvalgt på sin arbeidsplass. De
aller fleste fordypningskursene krever
gjennomført grunnopplæring i Parat, eller
tilsvarende forkunnskaper.
Parat har mottatt ønsker fra tillitsvalgte
i statlig sektor som etterlyser
forhandlingskurs. Dette vil derfor bli satt
opp i regionene etter behov, og vi ber
tillitsvalgte ta kontakt med sitt nærmeste
regionskontor.
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På mange av Parats kurs er det svært stor
søknad og flere deltakere vil måtte bli satt
på venteliste, men det er allikevel håp
om å komme med på kurset, da vi før
kursstart kan motta avmeldinger.
Selv om påmeldingsfristen på kurset har
gått ut, så send oss allikevel en e-post,
det hender det kan være ledige plasser på
kursene.
Høgskolekurs
Høgskolekursene våre arrangerer vi i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge.
Parat tilbyr «Årsstudium for tillitsvalgte»
som gir 60 studiepoeng. Studiet består av
fem selvstendige moduler eller kurs, herav
tre obligatoriske og to valgfrie.
Det legges ikke opp til at kursene skal
tas fortløpende, da dette vil bli for
arbeidskrevende samtidig med tillitsverv
og jobb. Dette har vist seg å være et
populært tilbud for tillitsvalgte som
ønsker faglig videreutvikling eller vil
formalisere den kompetansen de har
tilegnet seg i rollen som tillitsvalgt.
Tillitsvalgte kan nå ta ett høgskolekurs
hvert kalenderår. I 2017 arrangeres
Human Resource Management
på våren og Endringsledelse og
organisasjonsutvikling på høsten. På disse
høgskolekursene har man ikke «krav» på
fri som på fordypningskursene, men man
kan allikevel søke arbeidsgiver om fri.
Tillitsvalgte som har bestått «Årsstudium
for tillitsvalgte», får automatisk generell

studiekompetanse, noe som åpner
for videre studier ved universitet og
høgskoler.
Foreløpig plan for disse kursene kan
du lese på våre hjemmesider, under
utdanningsprogram.
Statsansatte tillitsvalgte og medlemmer
kan i tillegg søke seg på kurs i YS-regi.
YS-Stat avholder ulike kurs og
konferanser der Parat får tildelt noen
plasser. Parat har ikke ansvar for program
og sted, kun eventuell påmelding og
prioritering av deltakere.
Nettmøter – webinar
Det vil i 2017 bli holdt en rekke nett
møter (webinar), i form av forelesninger
på nett med direkte overført bilde og lyd,
i tillegg til muligheten til å kommunisere
skriftlig (chatte) med kursholderne. Parat
har i løpet av 2016 avholdt flere slike
nettmøter for enkelte grupper, og erfart at
dette er en god måte å formidle informasjon til mange raskt, samtidig som det
åpner for spørsmål fra deg som deltaker.
Foreløpig er nettmøtene i utprøvingsfasen,
men dette vil bli kraftig utvidet i 2017.
For å kunne komme inn på min side og
melde seg på kurs, må du ha medlems
nummer og passord. Har du ikke dette, så
ta kontakt med medlem@parat.com
Har du spørsmål til kursene, kontakt:
kurs@parat.com. Sentralbord 21 01 36 00
Hege Thorud, 924 49 819
Monica Bjørlo, 930 40 952
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23.–26. jan	Høgskolekurs HRM 15 studiepoeng - 1.samling,
Scandic Oslo City

6.–8. feb	Kurs i forhandlingsteknikk KS,
Virke-Huk og spekter helse, Olavsgaard

23.–25. jan

6.–8. feb

Trinn2-kurs øst og sør, Kongsberg

9. feb

Kurs i tilsettingsråd statlig sektor, Park Inn Gardermone

15.–17. feb

Kurs i presentasjonsteknikk og kommunikasjon, Sanner

Trinn3-kurs statlig sektor, Sanner

30. jan–1. feb	Kurs i forhandlingsteknikk privat sektor og spekter,
Olavsgaard
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6.–7. mars

Parat- og tariffkonferanse, Gardermoen

4. april

ThsF tillitsvalgtkonferanse privat sektor, Oslo

13.–15. mars

Kurs i forhandlingsteknikk stat, Sanner

6. april

Farmasi fagkonferanse

24.–26. april

Trinn2 kurs øst, sør og vest, Olavsgaard

25.–27. april

Parat Media tillitsvalgtsamling

20.–23. mars	Høgskolekurs HRM 15 studiepoeng - 2.samling,
Scandic Oslo City
27.–29. mars

Trinn2-kurs nord og midt, Radisson Blu, Tromsø
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4. mai

Temadag i lokale forhandlinger i privat sektor, Parat

7.–8. juni

Statskonferansen, Gardermoen

11.–12. mai

Kurs i retorikk, Olavsgaard

13. juni

ThsF kongressen, Gardermoen

22.–24. mai	Kurs i konflikthåndtering, kommunikasjon og juss,
Olavsgaard
29.–31. mai

Trinn3-kurs privat sektor og spekter (1-9), Sanner

31. mai–2. juni Trinn2-kurs øst og sør, Kongsberg

Høgskolekurs

Fordypningskurs

Grunnoplæring

Konferanser
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Kurs og konferanser for tillitsvalgte 2017
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30. aug–1. sep Trinn3-kurs privat sektor og spekter (1-9), Sanner
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5.–7. sep

Trinn2-kurs vest, Bergen

9.–10. okt

Regionkonferanse øst, Oslo

11.–14. sep

Høgskolekurs endringsledelse 10 studiepoeng,
Scandic Oslo City

11.–12. okt

Regionkonferanse nord, Tromsø

16.–17. okt

Kurs i arbeidstid, Olavsgaard

13.–15. sep

Trinn2-kurs øst og sør, Kongsberg

25.–26. okt

Parats luftfartskonferanse, Gardermoen

18. sep

Kurs i bruk av jussen i konflikthåndtering, Park Inn

26. okt

Parat Media Representantskapsmøte, Oslo

20.–21. sep

Regionkonferanse sør, Kongsberg

27. okt

Parat Media bransjeseminar, Oslo

20.–22. sep

Parat Ung samling

28.–29. okt

Farmasikongressen

25.–26. sep

Regionkonferanse midt, Trondheim

30.–31. okt

Kurs i retorikk, Olavsgaard

27.–28. sep

Regionkonferanse vest, Bergen
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1.–3. nov

Trinn2-kurs midt og nord, Trondheim

6.–7. nov	Kurs i arbeidsgivers styringsrett, omstilling, permittering og nedbemanning, Olavsgaard
13.–15. nov

Trinn2-kurs øst og sør, Kongsberg

20.–22. nov	Kurs i konflikthåndtering , kommunikasjon og juss, Olavsgaard
20.–22. nov

Trinn3-kurs KS, Virke-huk og spekter helse, Olavsgaard

22.–23. nov

ThsF tillitsvalgtkonferanse offentlig sektor, Oslo

27.–29. nov

Trinn3-kurs statlig sektor, Sanner

27.–29. nov

Trinn3-kurs privat sektor og spekter (1-9), Sanner

Høgskolekurs
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Fordypningskurs

Grunnoplæring

Konferanser

KURS

Øvrig kurs
informasjon
Reise og overnatting
Parats kurs er gratis for medlemmer og
tillitsvalgte. I tillegg til at kursene er
gratis, dekker Parat normalt også reise og
opphold. For å utnytte opplæringsmidlene
til gode kurs og for at flest mulig deltakere
skal rekke fram samme dag, starter de
fleste kursene klokken 1100. Vi er derfor
ekstra restriktive på overnatting dagen før
kursstart og bilgodtgjørelse. Reisen må
foregå på billigste måte og vi henviser til
Parats reiseregulativ på vår hjemmeside.
På kurs som blir avholdt på Sanner hotell,
setter Parat opp felles taxi fra Gardermoen
som vi bestiller. Det er derfor viktig at du
som deltaker gir tilbakemelding på om
du skal være med eller ikke, innen fristen
som er oppgitt. 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 vi tog til Gran stasjon
(Gjøvikbanen).

Målgruppen på kursene er tillitsvalgte i
Parat. Vi sender ut kursinvitasjon elleve
uker før kursstart til tillitsvalgte som er i
målgruppen for kurset. Deltakere på kurs
blir valgt ut ifra verv, og hovedtillitsvalgt
blir prioritert framfor tillitsvalgt. Vara
ansees som en reserve som trer inn i vervet
som tillitsvalgt ved behov, og blir derfor
ikke prioritert like høyt på kurs. Det er
derfor viktig at informasjonen om deg
som tillitsvalgt til enhver tid er oppdatert.
Bruk verktøyet «min side» til endring av
kontaktinformasjon.
For å kunne komme inn på min side og
melde seg på kurs, må du ha medlems
nummer og passord. Har du ikke dette, så
ta kontakt med medlem@parat.com
Har du spørsmål til kursene, kontakt:
kurs@parat.com. Sentralbord 21 01 36 00
Hege Thorud, 924 49 819
Monica Bjørlo, 930 40 952

Kurspyramiden for tillitsvalgte
i Parat
Eksamenskurs

Fordypningskurs

Grunnopplæring

Arrangementer
i regionene
Parat har regionkontorer i Oslo,
Tønsberg, Kristiansand, Bergen,
Trondheim og Tromsø der
det arrangeres trinn1-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».

Fikk du ikke
invitasjon til kurset?

tillitsvalgte en e-post
I god tid før kursstar t får
plysningene hentes
med kursinvitasjon. Op
ister. Men hvis du
fra Parats medlemsreg
tig verv eller riktig
ikke er registrert med rik
e få invitasjon. Du
e-postadresse, vil du ikk
personopplysninger
kan selv rette opp dine
n for å få registrert
i medlemsregisteret, me
t ditt regionkontor.
riktig verv må du kontak
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I kupert landskap

Dagens åpne kontorlandskap skal støtte den moderne arbeidsprosessen, med aktiv kunnskapsdeling og tilbakemeldinger mellom ansatte.

Åpent kontorlandskap eller tradisjonelle cellekontorer? Debatten om hva som fungerer best har pågått
lenge, og det pekes på både positive og negative sider ved å flytte ansatte fra cellekontorer til åpne
kontorlandskap.
Av: Vetle Daler

Bare 15 prosent av norske arbeidstakere
mener de blir mer effektive av å jobbe
i et åpent kontorlandskap, viste en
landsomfattende undersøkelse utført av
InFact på vegne av konsulentselskapet
Vivento i 2014.
Trives i åpent landskap
Mye forskning som er gjort de seneste
årene, tyder også på at de negative sidene
overskygger de positive. Parat-tillitsvalgt
Kjell-Erik Gillesen i finn.no i Oslo trives
imidlertid best i åpne landskap.
– I en salgsavdeling som vår er dette en
veldig bra løsning. Jeg har tidligere jobbet
som selger med eget kontor i fire år og
er ikke i tvil om hva jeg foretrekker, sier
Gillesen.
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Han forteller at det er trangt om plassen i
lokalene, men at det er vanlig å gå andre
steder hvis man skal gjennomføre en
grundig kundesamtale.
– Vi har rikelig med mindre rom, og for
mange er det lettere å konsentrere seg i
en samtale på et stille rom. Det hadde
imidlertid vært rart om alle her skulle
sittet på hvert sitt kontor. Man får mye
salgsenergi ved å sitte sammen og bli
engasjert av hverandre. Entusiasme er
smittsomt, og åpen løsning fungerer
veldig bra her i finn.no, sier Gillesen.
Lønnsomt
Målet med dagens åpne kontorlandskap
er ofte at de skal støtte den moderne
arbeidsprosessen, hvor kunnskapsdeling

og tilbakemelding er nøkkelord, men
førsteamanuensis Knut Inge Fostervold
ved Psykologisk institutt, Universitetet i
Oslo, peker også på økonomi som en av
de viktigste fordelene.
– Bedre utnyttelse av plassen fører til
mindre behov for kvadratmeter. Enkelte
beregninger viser at man kan redusere
utgiftene til lokaler med så mye som
50 prosent, ifølge Fostervold.
Han peker også på andre fordeler ved
åpent landskap-løsninger: Lettere å
omorganisere. Lettere kommunikasjon
mellom arbeidstakere. Økt innsikt i
andres arbeidsoppgaver. Økt teamfølelse
og samarbeidsinnsats, og flatere hierarki
i bedriften.

To ulike tilnærminger
Jan Pejtersen er seniorforsker ved
Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø i Danmark. Ifølge
forskning.no sier han at det er to
forskjellige tilnærminger til kontor
landskap innen epidemiologisk
forskning, det vil si studier av
befolkningshelse.
– Den positive tilnærmingen er basert
på at det gir bedre sosiale relasjoner
mellom medarbeiderne og dermed
større arbeidsglede. Det skyldes at økt
tilgjengelighet mellom medarbeidere gir
bedre samarbeid.
Den negative tilnærmingen bygger på at
personer som arbeider i åpne landskap
ikke får ro, og derfor får færre sosiale
relasjoner. Noe som fører til lavere
tilfredshet.

– Dette skyldes at man er redd for å
forstyrre hverandre, og at man kan føle
seg overvåket.
Økt sykefravær
Pejtersen var med på å gjennomføre
undersøkelsen «Indeklima og psykosocialt arbeidsmiljø i celle-, flerpersons- og
storrumskontorer» i Danmark i 2011.
Her undersøkte man 2300 kontor
ansatte i 22 kontorbygninger med
forskjellige kontortyper. Konklusjonen
er at ansatte i kontorlandskap hadde
flere problemer med inneklima, støy og
konsentrasjon. Jo større kontorene var,
jo større var problemene.
Sykefraværet var betydelig høyere blant
ansatte som delte kontor enn blant
ansatte med egne kontor.

Vi er prøvekaniner for hvordan det kan bli i det nye
regjeringskvartalet, og har både «free seating» og «clean
desk», sier Glommen.

Hva sier lovverket?
Lovverkets krav til åpent
kontorlandskap er de samme som
for andre kontorarbeidsplasser.
Hver kontorarbeidsplass i landskap
må ha et gulvareal som gir fri plass
til gode og varierte arbeidsstillinger
og bevegelser. Plassen skal sikre at
arbeidet og bruk av arbeidsutstyr
ikke går ut over sikkerhet og
helse. Hver arbeidsplass skal
ha et gulvareal på minst seks
kvadratmeter, og kravet til gulvareal
er basert på erfaring med det
arealet hver arbeidstaker minst må
ha for å få «tilstrekkelig personlig
rom» rundt seg.
Løsninger som innebærer mindre
avvik fra dette arealet, kan, etter
en konkret vurdering, tilfredsstille
kravene i lov og forskrift. Dette
forutsetter at virksomheten
kompenserer arealavviket med
andre tiltak, slik at arbeidsmiljøet
samlet sett fremstår som fullt
forsvarlig. Slike tiltak kan for
eksempel være sosiale soner med
direkte tilgang fra arbeidsplassen,
ekstra god tilgang til møterom/
stillerom og lignende. Løsninger
med mindre gulvareal enn seks
kvadratmeter må være faglig
begrunnet.
Arbeidsgiver må sørge for at
hver enkelt kontorarbeidsplass er
utformet og innredet slik at den er
beskyttet mot støy. Støy er definert
som uønsket lyd og kan være en
stressfaktor. For å hindre at støy
blir en helserisiko, har arbeidsgiver
plikt til å gjøre «nødvendige tiltak».
Et slikt tiltak kan være å bygge
inn eller skjerme støykilder fra
kontorarbeidsplassene.

(arbeidstilsynet.no)
Bjørg Glommen har 32 års fartstid i eget cellekontor. Foto: Vetle Daler/Parat.
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Kjell-Erik Gillesen trives best i åpne landskap. Foto: Vetle Daler/Parat.

– Sykefraværet økte selv når bare to
personer delte kontor, men verst var det
i åpne kontorlandskap med flere enn
seks personer. Der hadde personalet 62
prosent flere sykedager enn ansatte med
eget rom.
I gjennomsnitt var sykefraværet for dem
som ikke hadde eget kontor 7–8 dager
per år. De som jobbet i cellekontor,
var i snitt syke 5 dager per år, skriver
dagensperspektiv.no.
«Aktivitetsbasert
arbeidsplassutforming»
Nytt regjeringskvartal er under
planlegging i Oslo, og det legges opp
til utstrakt bruk av åpne landskap.
Statsbyggs Knut Jørgensen er prosjekt
direktør for det nye regjeringskvartalet og
34 - 2016

Entusiasme er smittsomt, og åpen løsning fungerer
veldig bra her i finn.no, sier Gillesen.
understreker at hverken Statsbygg eller
regjeringen har låst seg til en løsning med
kontorlandskap, men innrømmer at ulike
former for løsninger der kontorlandskap
inngår, er mest aktuelt.
– Det går nok i retning av kontor
landskap, men kanskje i kombinasjon
med cellekontorer, sier Jørgensen til VG.
Regjeringen har bestemt at såkalt
«aktivitetsbasert arbeidsplassutforming»
skal legges til grunn for nytt regjerings
kvartal.
«Aktivitetsbaserte løsninger åpner for
valg av ulike arbeidsplasser avhengig av

behov. Dette skiller seg fra vanlige åpne
landskap, som har liten grad av variasjon
i arbeidsplassutformingen. Internasjonale
sammenligninger viser at den typen
aktivitetsbaserte løsninger som planlegges i
regjeringskvartalet, gir vel så høy tilfredshet
som cellekontorer.»
Dette ifølge Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
Prøvekaniner
Flere fagforeninger har uttalt seg negativt
om planene for regjeringskvartalet, også
Parat, som har mange medlemmer i
departementene.

En av ulempene er at det går med mye tid til å komme i gang om morgenen,
når man skal finne seg en plass, finne fram ting man trenger, regulere bord og stol,
rigge opp pc og så videre.
Bjørg Glommen, Parat-tillitsvalgt

Bjørg Glommen er Parat-tillitsvalgt og
seniorrådgiver i Justisdepartementet,
hennes avdeling har nylig flyttet
inn i åpent kontorlandskap i
departementets midlertidige lokaler i
Nydalen i Oslo.
– Vi er prøvekaniner for hvordan det
kan bli i det nye regjeringskvartalet, og
har både «free seating» og «clean desk»,
sier Glommen og sier det er stor forskjell
på hvordan folk oppfatter den nye
kontorløsningen.
Noen er ifølge Glommen skeptiske
fremdeles, mens andre har funnet seg
bedre til rette.

– En av ulempene er at det går med mye
tid til å komme i gang om morgenen, når
man skal finne seg en plass, finne fram
ting man trenger, regulere bord og stol,
rigge opp pc og så videre. Tilsvarende tar
det tid å rydde sammen sakene sine når
dagen er slutt. Mange vil si at dette ikke
er effektivt, sier den Parat-tillitsvalgte.
Hun sier det er forskjell på hvordan folk
tolererer støy og lyder.
– Selv mener jeg ikke det er veldig mye
støy her. Et annet problem er at det går
med tid til å lete etter folk, for man vet
ikke hvor de sitter fra dag til dag, sier
Glommen.

Hun sier det positive er at man kan
kommunisere direkte med kollegene og få
raskere avklaringer på ting.
– Ledelsen sitter dessuten midt iblant
oss og har heller ikke egne kontorer. Det
oppleves som positivt, sier Glommen.
Hun har 32 års fartstid på eget
cellekontor i departementet, men sier
overgangen til landskap gikk bedre enn
fryktet.
– Det viser seg at dette slett ikke er så
verst, sier Glommen.

Hverken Statsbygg eller regjeringen har låst seg til en løsning med kontorlandskap, men innrømmer at ulike former for løsninger der
kontorlandskap inngår, er mest aktuelt.

Kontorlandskapets historie
En av de første bygningene med åpne kontorlandskap skal ha blitt oppført i USA allerede i 1904. Arbeidsplassene var bygget
opp som i et klasserom med bord på rekke og rad, og det var primært sekretærer og kontorassistenter som satt der.
På 1960-tallet vant det åpne kontorlandskapet frem i USA, med utgangspunkt i det tyske «Burolandschaft». Her ble
arbeidsplassene satt sammen i små grupper for å gi en effektiv arbeidsgang, og alle medarbeidere satt i det åpne landskapet.

Kilder: forskning.no, uio.no, dagensperspektiv.no, dn.no, arbeidstilsynet.no, regjeringen.no
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Grete Dieserud. Foto: Bente Bjercke

Ny i juridisk avdeling
Grete Dieserud er utdannet
jurist og har vært ansatt som
rådgiver i region øst. Nå er
hun utlånt til juridisk avdeling.
Dieserud treffes på e-post
grete.dieserud@parat.com og
telefon 951 84 492.

Ny rådgiver i region øst

Parat og Gjensidige redder liv
Kun 14 prosent av den voksne befolkningen bruker refleks. Ved
Kunnskapssenteret sørget derfor Hild Melgård og Gunn Werkland fra
Parat NTNU i samarbeid med Marianne Haugen Berg fra Gjensidige
for refleksutdeling. På Gløshaugen var Vigdis Rønningen og Wenche
Wilhelmsen Finseth i aksjon, og ved NTNU i Ålesund var Andreas Sylte og
Tove Storhaug fra Parat NTNU, som samarbeidet med Henrik Rødset fra
Gjensidige. Til sammen ble det utdelt mer enn 450 reflekser.

Bidrag til TV-aksjonen
Årets TV-aksjon gikk til inntekt for Røde Kors’ arbeid for mennesker
rammet av krig og konflikt. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier Parat i
år bidro med 35 000 kroner.
– Aksjonen skal
redde liv og gi
helsehjelp til
noen av de mest
sårbare i verden,
mennesker
rammet av krig
og konflikt.
Målet er at mer
enn to millioner
mennesker skal
få livsviktig hjelp,
sier Parat-lederen.
Foto: Røde kors/Thea Rabe
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Verdien av et
organisert arbeidsliv
Parats hovedstyre har valgt «verdien av et
organisert arbeidsliv» som flaggsak i år og neste
år. Bakgrunnen for valget er ønsket om å bevare
den nordiske modellen, og for å lykkes, må flere
organisere seg. Parat har laget en film som i
tiden fremover vil bli distribuert bredt på sosiale
medier, og alle medlemmer oppfordres til å dele.
Besøk Parat på facebook.com/ys.parat/.

Ståle Botn. Foto: Trygve Bergsland

Hild Melgård, Gunn Werkland og Marianne Haugen Berg. Foto: Gløshaugen

Ståle Botn er ansatt i vikariatstilling i region
øst. Botn har erfaring som tillitsvalgt både i
privat og offentlig sektor, og har fartstid fra
LO-systemet før han ble tillitsvalgt i Parat i 2006. Han har
også vært Parat-tillitsvalgt for
Oslo og Akershus studentsamskipnad, Thon Hotels
og Asker kommune.
Botn treffes på e-post
stale.botn@parat.com
og telefon 476 16 392.

Parats
medlems
fordeler
Du kan spare mye ved å bruke
Parats medlemsfordeler, blant
annet innen forsikring og bank.
Aktuell og oppdatert informasjon finner du under «medlemsfordeler» på parat.com

Ny mann på Bergens-kontoret
fra nyttår
Jørgen Dræge (40) er ansatt i region vest og starter
sin nye jobb på kontoret i Bergen 2. januar
2017. Han har en bachelor fra lærerhøyskolen
og en master i ledelse fra BI. Dræge kommer
nå fra en lederstilling innen helse, miljø og
sikkerhet i Beerenberg, men har også variert
erfaring fra førskole og helse og omsorg, i
tillegg til at han har vært tillitsvalgt på
heltid i Utdanningsforbundet.

Jørgen Dræge. Foto: Privat

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

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

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.
Advokat

Lene Liknes Hansen
Advokat

Odd Jenvin
Forhandler

Thore Eithun Helland
Advokat

Bjørn Are Sæther
Rådgiver

Thore Selstad Halvorsen,
Forhandler

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.

Utvidet stillingsprosent
Jeg jobber i 50 prosent stilling som
ekspeditør i en butikk og har et ønske om
å øke min stilling til 75 prosent. I forrige
måned ble det utlyst en ledig stilling som
ekspeditør.
Jeg søkte den ledige stillingen, men fikk
avslag i og med at jeg ikke ville jobbe
fulltid.
Jeg har lest at arbeidsmiljøloven gir
deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet
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stilling, og mener problemet kunne
ha vært løst ved lage to stillinger på
75 prosent.. Har ikke arbeidsgiver plikt
til å gjøre dette?
Marianne
Svar: Arbeidsmiljøloven gir deltidsansatte
fortrinnsrett til utvidet stilling, dersom
arbeidsgiver vurderer å foreta ny ansettelse.
Forutsetningen er at arbeidstakeren er
kvalifisert for stillingen, og at utøvelsen av

fortrinnsrett ikke vil innebære en vesentlig
ulempe for virksomheten. Når det gjelder
kvalifikasjonskravet, er nok dette oppfylt i
ditt tilfelle.
Når det gjelder ønsket om å utøve
fortrinnsrett til kun deler av stillingen, har
du ikke rett til det. Høyesterett har i en dom
fastslått at deltidsansattes fortrinnsrett bare
kan benyttes til hele den ledige stillingen.
Anders

Rettigheter til utvidet stilling
Jeg er deltidsansatt i en 50 prosent
stilling, men det siste året har jeg arbeidet
mye mer enn dette. Har jeg rett på
utvidet stilling?
Chris
Svar: Ja, det kan du ha. I henhold til
arbeidsmiljøloven har deltidsansatte, som
de siste tolv måneder jevnlig har arbeidet
utover avtalt arbeidstid, rett til utvidet
stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i
perioden. Dette gjelder likevel ikke om
arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for
merarbeid er bortfalt. Tolvmånedersperioden
beregnes med utgangspunkt i det tidspunktet
du fremmer kravet overfor arbeidsgiver om
utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.
Lene
Unyttige julepresanger
Det går snart mot jul, og jeg er redd for
at slektningene mine også i år gir meg
presanger jeg verken har glede eller nytte
av. Hvordan kan jeg få byttet til meg
andre varer, eller få tak i pengene, slik at
jeg kan bruke dem på mer fornuftige ting?
Kai
Svar: Jeg foreslår at du sender melding til
slektningene dine og ber om at kvitteringene
blir tatt vare på. Disse kan du prøve å få tak
i etter jul, for så å returnere varene i samme
butikk. Kanskje får du pengene tilbake,
men det er ikke sikkert. Vanligere er det å få
en tilgodelapp som du må bruke innen tre
år. Med tilgodelappen kan du kjøpe andre
varer. Du kan også be slektningene om at
byttelapp blir lagt ved. Er det satt byttefrist,
må du holde den. Det kan hende du ikke
har bytterett ved salg, i tillegg til at brukte
og skadede gjenstander ikke byttes.
Noen kjeder gir deg imidlertid pengene
tilbake for en ubrukt vare, med en frist på
et halvt år.
Andre lar deg teste produktet i en måned,
før du kan returnere og få pengene tilbake.
Et gavekort i en kjede du liker, kan være
et godt presangalternativ. På den måten
reduseres returneringsproblematikken.
Thore E.

Økt arbeidsmengde
Etaten jeg jobber i, er under omstilling.
Vi skal spare penger og ledelsen legger
opp til omfattende effektiviseringstiltak.
Nå har ledelsen bestemt at et vikariat
for en medarbeider som skal ut i
foreldrepermisjon, ikke vil bli utlyst.
I stedet skal oppgavene fordeles på
avdelingens øvrige medarbeidere. Har
arbeidsgiver anledning til å gjøre det?
Andrea
Svar: Ja, det vil ligge innenfor arbeidsgivers
styringsrett å beslutte å ikke ansette noen i
et ledig vikariat. Saken skal drøftes med de
tillitsvalgte på forhånd. Dersom arbeidsgiver
unnlater å foreta en prioritering av
avdelingens samlede oppgaver, kan dette føre
til økt arbeidsmengde for de gjenværende
ansatte. Det er viktig at de tillitsvalgte og
verneombud er oppmerksom på at dette
er forhold som representerer en risiko for
overbelastning og sykefravær, og dermed
følger tett opp.
Odd
Jobb på julaften
Jeg jobber turnus i hjemmetjenesten.
I fjor skulle jeg egentlig ha fri julaften, da
jeg hadde jobbet julaften året før. Men
ble jeg ringt opp på kvelden lille julaften
med beskjed om at jeg likevel måtte jobbe
fordi noen kolleger var blitt syke. Kan
arbeidsgiver gjøre dette?
Line

Studiepermisjon
Jeg har søkt arbeidsgiver om studie
permisjon, men fått avslag. Jeg skal
studere i 4–5 måneder, og det er kun
snakk om noen samlinger hvor jeg trenger
fri fra jobb. Arbeidsgiver sier det blir for
komplisert å hente inn vikar for en slik
ordning. Kan arbeidsgiver bestemme
dette? Jeg trodde jeg hadde krav på
permisjon etter loven? Jeg har jobbet ti år
i bedriften.
Robin
Svar: I utgangspunktet har du krav på
studiepermisjon ifølge arbeidsmiljøloven.
Det er et vilkår at du har jobbet i minst
tre år og de siste to årene hos samme
arbeidsgiver. Utdanningen må være
yrkesrelatert, men ikke nødvendigvis knyttet
til din nåværende jobb.
Du må varsle arbeidsgiver og fristene
avhenger av hvor lenge du skal være
borte. Arbeidsgiver kan kun nekte deg
permisjon hvis det er til hinder for forsvarlig
planlegging og drift i bedriften. Det skal
mye til for å nekte permisjon, og her må nok
arbeidsgiver sørge for at du får permisjon
og ta jobben med å skaffe vikar. Blir man
ikke enige, kan spørsmålet bringes inn for
en tvistenemd. Da tar du kontakt med oss i
Parat, så hjelper vi deg videre med det.
Thore S.

Svar: Selv om du ikke skal jobbe, kan
det uforutsigbare skje også i julen. Hvis
kollegaen din blir syk, kan du bli innkalt
for å jobbe. Hvis det ikke finnes noen som
frivillig tar på seg vakten, har arbeidsgiver
ansvar for å lede og organisere arbeidet og
kan ved behov pålegge deg å jobbe. Det er
opp til arbeidsgiver å vurdere hvem som skal
jobbe. Når det er sagt, tenker jeg at du bør
ta dette opp med din arbeidsgiver, eventuelt
via din tillitsvalgte, slik at det blir tatt
hensyn til at du har måttet jobbe julaften to
år på rad.
Bjørn Are
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PARAT KRYSSORD

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nummer.4 – 2016 var: «ARBEIDSGIVERANSVARET I FREMTIDIG
ARBEIDSLIV». De tre heldige vinnerne er: Marianne Petersen, Stokke, Bård A. Jenssen, Melbu og Bente Bolstad, Paradis.
Vi trekker én vinner hver gang.
Send løsningen til redaksjonen, enten som
e-post til trygve.bergsland@parat.com
eller ordinær post til:
Parat, Postboks 9029, Grønland, 0133 Oslo
Husk å merke e-posten/konvolutten «Kryssord 5/2016».
Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse.
Premie: Elvang INCA pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent fåreull og
10 prosent mikrofiber. Målene er 130x200 centimeter (se foto).
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Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 6. februar 2017.

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

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

PARAT HJERNETRIM

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

Lett

Middels

Ekspert

KRYSS OG TVERS:
Hvilket ord står IKKE i diagrammet?
Det ordet er oppgavens løsning.
BIKINI
BOLERO
BROK
BUNAD
BURNUS
BUSSERULL
DRESS
FICHU
JOGGESKO
KAFTAN
KAPPE
KAVAI
KILT

KOFTE
KORSETT
KOTURNE
KYSE
NASJONALDRAKT
NATTKJOLE
NIKKERS
NISSELUE
SHETLANDSTRØYE
SHORTS
SLACKS
SLIPOVER
SLÅBROK

STAKK
TOGA
TRIKOT
TRUSE
ULLJAKKE
ULSTER
VAMS
VINTERFRAKK

ANAGRAMKRYSS:

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

Parats treningsside med hjernetrim

Sender du oss løsningen på alle oppgavene på
denne siden, er du med i trekningen av en Elvang
INCA pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent
fåreull og 10 prosent mikrofiber. Målene er
130x200 centimeter (se foto).
Frist for å sende inn løsningen er 6. februar 2017.
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 5/2016».
Vinneren av hjernetrim i 4/2016 er Hanne S. Liodden, Trondheim.
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LEDER

Omstilling til en mer
teknologisk fremtid
Mine barn, som er henholdsvis 15 og 17 år, er i likhet med de fleste andre ungdommer i Norge godt
i gang med utdannelsen. De gjør sine utdanningsvalg basert på en blanding av egne forutsetninger,
interesser og ideer om hvilken kompetanse arbeidslivet har bruk for i fremtiden.
Det hevdes fra en rekke hold at vi er i starten av den fjerde
industrielle revolusjon, som vil forandre det meste av arbeidslivet
slik vi kjenner det i dag. Den første revolusjonen, på slutten
av 1700-tallet, tok i bruk vann og damp for å drive maskinene.
Den andre på 1800-tallet gjorde masseproduksjon mulig ved
å ta i bruk elektrisitet. I den tredje, på 1960–70-tallet, fikk
vi elektroniske løsninger, og nå, i den fjerde, får vi roboter,
automatisering og nye forretningsmodeller.
Alle de tre første revolusjonene endret arbeidslivet radikalt,
men det skjedde over tid. Det hevdes at det som skiller
denne revolusjonen fra de tidligere, er at utviklingen skjer
eksponentielt. Det vil si raskere og raskere, før den eksploderer.
Det vil i så fall ha gjennomgripende innvirkning på hvordan vi
jobber og hva vi jobber med, kanskje allerede om noen få år.

Mer bekymringsfullt bør vi kanskje være for dem av oss som
er godt inne i arbeidslivet, har vært her noen år og ser frem
mot å fortsette med omtrent akkurat det vi gjør i dag. Vi må
derfor stille oss selv spørsmålet om vi er beredt til å gjøre det
som er nødvendig for å tilegne oss den kunnskapen et fremtidig
arbeidsliv krever. Dersom svaret er ja, er det grunn til å være
optimistisk og innebærer en erkjennelse av at den kunnskapen
jeg sitter på i dag, ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for det som
kommer i årene fremover.
Det andre spørsmålet vi bør stille til myndigheter og
arbeidsgivere, er om de er beredt til å støtte oss i behovet for
å fornye kompetansen vår. Jeg er usikker på hva svaret på
dette er, ikke nødvendigvis på grunn av uvilje, men på grunn
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Myndighetene på sin side er
nok klar over hvilken omstilling
norsk arbeidsliv står overfor, og
hvor viktig det er at vi lykkes
for at vi skal kunne videreføre
velferdsstaten, men foreløpig har
de ikke et tilfredsstillende svar
på hva som må gjøres for å sette
oss i stand til å håndtere det
som kommer.
Parat selv, og gjennom YS, kan
bidra til at partene i arbeidslivet
forsøker å løse disse utfordringene,
slik vi tidligere har lykkes med å løse
andre utfordringer innenfor rammene av
den norske samarbeidsmodellen. Norge vil
imidlertid ikke lykkes uten at hver og en av
oss er klar for endringene som ligger foran
oss.

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

Facebook: facebook.com/HansErikSkj/
Twitter: @Skjaeggerud

Foto: Trygve Bergsland

Dersom det er riktig at vi står ovenfor en utvikling som
beskrevet er det mye som tyder på at den utdannelsen de
unge tar i dag, vil være udatert på det tidspunktet de skal ut
i arbeidslivet. Spørsmålet er om det gir oss grunn til å være
bekymret? Jeg tror ikke vi skal være veldig bekymret for de unge
som vokser opp i en ny tid og allerede er vant til å forholde seg
til dagens utvikling. Den viktigste lærdommen våre ungdommer
kan få, er at de skal håndtere nye ting hele tiden.

av manglende forståelse av deres egne
behov i fremtiden. Dette understøttes
av en undersøkelse som nylig ble
presentert, der et klart flertall av de
spurte arbeidsgiverne mener teknologisk
utvikling vil endre norsk arbeidsliv på en
gjennomgående måte, mens et like
stort flertall mener endringene ikke
vil få noen konsekvenser for deres
virksomhet.

Norges mest kjøpte bilforsikring

A13_0371/02.15

Vi er de som forsikrer flest biler i Norge. Kanskje fordi vi blant annet kan gi 8 års
reparasjonsgaranti, og veihjelp uansett årsak?
I tillegg til skikkelig gode forsikringsvilkår, får du som Parat-medlem en svært
god pris. Derfor anbefaler vi sterkt at du sjekker hvilken pris du kan få hos oss.
På gjensidige.no/bil kan du beregne pris og kjøpe forsikring. Du kan også ringe
oss på 03100, så hjelper vi deg.

Returadresse: Parat, Boks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Garantert
knallgod
sparerente

Fastrenteinnskudd til 1,75 % rente
En fastrentekonto passer for deg som har minst 25 000 kroner, og kan binde
pengene i 6 eller 12 måneder. Du får en god og forutsigbar avkastning.

Priser:
- Innskudd med binding i 6 måneder: 1,75 %
- Innskudd med binding i 12 måneder: 1,65 %
Prisene på Fastrenteinnskudd er nominelle renter gjeldende per 1.11.2016 og kan endres på kort varsel.
Sjekk gjensidigebank.no for dagens priser og bestill fastrenteinnskudd i nettbanken. Dersom du ikke allerede
er kunde, åpner du enkelt konto ved å bruke BankID.

