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KOMMENTAR

Vi er udiskutabelt det største pilotforbundet i Skandinavia og er veldig godt fornøyd med å ha blitt 
en del av Parat-familien. Jeg føler meg sikker på at det ikke finnes noen organisasjoner i Norge som 
har den kunnskapen og kompetansen innen luftfart, som vi finner hos Parat.

Norsk Pilotforbund (NPF) har, tross sin 
unge alder, bygget opp en god og robust 
organisasjon. Flysikkerhetskomiteen (FSK) 
består av eksperter på ulike områder innen 
flysikkerhetsarbeid og ledes av André 
Skansen fra Widerøes flygerforening 
(WFF). Industriell komité ledes av Trond 
Solberg fra ScanNor Flygerforening 
(SNF). Solbergs gruppe tar for seg gene-
relle utfordringer i luftfarten, noe som har 
ført til mye arbeid de siste 10–15 årene.

Leder for Parat Kabinforbund, Anneli 
Nyberg, tok i forrige utgave av magasi-
net for seg utfordringer innen luftfart, 
problemstillinger vi vil jobbe sammen 
med kabinen om i årene fremover, både 
nasjonalt og internasjonalt.

NPF er gjennom Parat, også tilsluttet 
ITF (International Transport Workers’ 
Federation) og ETF (European Transport 

Workers’ Federation). Spesielt ETF satser 
nå stort på å få en slagkraftig og tydelig 
«pilotstemme» inn mot det politiske mil-
jøet i Brussel.

Vi har den siste tiden hatt samtaler med 
Norsk Flygerforbund (NF). Dette for å se 
om vi ikke kan finne en løsning på hvor-
dan vi kan jobbe sammen mot felles mål 
gjennom European Cockpit Association 
(ECA). At vi er to forskjellige pilotfor-
bund, og tilhører forskjellige hovedorga-
nisasjoner, bør ikke være et hinder. Saken 
ligger foreløpig til behandling hos NF og 
deres styre.

Ryanair ser ut til å måtte krype til korset 
og tilby sine piloter en ordentlig kollekti-
vavtale og ikke minst anerkjenne pilotenes 
rett til å være organisert. Videre ser vi at 
selskapene med de dårligste avtalene får 
problemer med rekrutteringen, noe som 

i hovedsak skyldes mangel på tilstrekkelig 
utdannelse av flygere.

Er nå tiden inne for «pay back time» 
overfor de respektive selskapene? Jeg tror 
ikke det, vi bør kunne jobbe sammen med 
selskapene og finne gode og langsiktige 
løsninger for begge parter. Southwest 
Airlines i USA er et godt eksempel på at 
dette er mulig.

Fly safe!

Norsk Pilotforbund og fremtidsutsikter
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Fyrstikkfamilien Larsen 
på Agnes
I nesten 100 år var vestfoldfamilien Larsen 
fyrstikkarbeidere. Nå er fyrstikk-historien 
blitt lidenskap for Ivar Larsen, fjerde 
generasjon fyrstikkarbeider ved Agnes 
fyrstikkfabrikk utenfor Stavern.

32

INNHOLD

Én prosent stryker på 
bakgrunnssjekken
Hver dag må alle de tusener som jobber 
på Oslo lufthavn gjennom sikkerhetssjekk 
i ansattkontrollene. Mange av dem har 
midlertidig adgangskort mens de blir bak-
grunnssjekket av Luftfartstilsynet.
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Kamp for likebehandling
Dersom innleide og fast ansatte skal 
behandles likt, må alle godtgjørelser 
man mottar i jobben regnes som lønn. 
Arbeidsgiver kan lett 
benytte smutthull som 
gjør det lønnsomt å 
foretrekke vikarer dersom 
Parat ikke vinner frem 
i retten.

12

10

24Seier i 
 krangel om 
helligdags-
tillegget
Arbeidsretten 
har talt: Flyavtalen 
sier klart ifra 
om at du skal ha 
helligdagstillegg for hele 
skiftet hvis du blir tilkalt på 
en helligdag, men får fri før 
arbeidsdagens slutt.

Christen Horn-Johannessen. Foto: Trygve Bergsland.

Taxfree-salget på Gardermoen. Foto: Knut-Erik Mikalsen.

Gardermoen. Foto: Avinor.

Vetle Rasmussen. 
Foto: Trygve Bergsland

14

Avinor mener at selskapet vil miste godt over 1 milliard kroner i inntekter årlig hvis 
Vinmonopolet får eneretten til taxfreesalg av alkohol på selskapets flyplasser.

Taxfree til Polet vil kunne 
ramme Avinor-modellen
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Norsk pilotforbund

Petter Førde
92 49 41 98, 
petter.forde@npf.parat.com

SAS Scannor flygerforening
Jan Levi Skogvang
957 19 015
lskogva@online.no

Norwegian Pilot Union
Halvor Vatnar
924 85 803
halvor.vatnar@norwegian.com

Widerøes flygerforening
Sindre Hanshuus
957 35 373
sindre@wff.no

Bristow Norway flygerforening
Johan Forsman
+46 702 45 2931
johan.forsmann@bristowgroup.com

Lufttransport Rotorwing
Terje Vanvik
951 68 155
terje.vanvik@gmail.com

Nord Helikopter
Tor Egil Disen
924 41 833
tor.disen@gmail.com

Blom Geomatic
Thomas Kibuuka
951 10 103
thomaskibuuka@hotmail.com

Parat kabinforbund

Anneli Nyberg
469 45 059 
anneli-n@online.no

SAS Norge kabinforening
Anneli Nyberg
469 45 059 
anneli-n@online.no

Norwegian kabinforening
Marit Lindén 
405 54 350
linden.marit@gmail.com

Widerøes kabinforening
Sissel Vian 
412 73 904
sisselvi@online.no

Thomas Cook
Torbjørn Meland
928 12 100
thorbjorn.meland@gmail.com

TUIfly Nordic
Yngve Valle-Kløvstad
yngve.valle@tuiflynordic.se

Øvrige grupper

Norsk luftambulanse redningsmenn
Anders Kroken
957 04 190
anders.kroken@norskluftambulanse.no

Bristow redningsmenn
Trygve Andre Hole
959 28 491
trygveahole@gmail.com

Lufttransport redningsmenn
Dag Ketil Henriksen
997 49 480
dagketil.henriksen@ltrw.no

Airlift teknikerforening
Jonas Våge
410 83 969
jonas.vaage@gmail.com

Widerøe Technical Services
Vegard Movik
952 18 003
vegard.michael.movik@wideroe.no

Widerøes personalforening
Erik Kämpe
907 50 654
erik.kempe@wideroe.no

Widerøe Ground Handling
Svanhild Hogner
905 85 453
svanhild.hogner@wideroe.no

Flytanking
Bo Bergquist
957 69 316
bb@flytanking.no

AIM Norway 
Jakob Ubostad Carlsen
400 51 007
jakob.ubostad.carlsen@aimnorway.com

Luftfartstilsynet
Lars Raymond Holm
976 90 799
lrh@caa.no

CAE Centre Oslo
Thomas Christiansen
957 13 165
thomas.christiansen@cae.com 

Securitas Transport Aviation Security
Christine Linnéa Kleppen
400 19 178
christine.kleppen@securitas.no

Hovedflyplassutvalg OSL

Hege Charlotte Jacobsen
934 43 883 
hege.charlotte.jacobsen@nokas.no

SAS Ground Handling (landside)
Graziella Mazza
957 17 661
graziella.Mazza@sas.no

SAS Ground Handling (airside)
Tor Kjøstel Lie
957 14 016
tor.lie-kjorstel@sas.no

Menzies
Tonje Jensen
951 47 482
tonjeelise81@gmail.com

NOKAS Aviation
Hege Charlotte Jacobsen
934 43 883 
hege.charlotte.jacobsen@nokas.no

Gardermoen Fuelling Services
Jo Hoel
959 73 391
johoel2@online.no

Sodexo
Erik Sagstad
+46 76 761 13 66
eirik.sagstad@gmail.com

Gate Gourmet
Arvydas Dragonas
466 21 886
a.dragonas@gmail.com

LSG Sky Chefs
Stein Erik Risbø
924 57 188
stein.risboe@lsgskychefs.com

MEDLEMSSERVICE

parat.com
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SMÅSTOFF

Forventer lavere 
passasjervekst 
i 2018
Veksten i den internasjonale luftfarten 
vil trolig avta i år ifølge luftfartsorgani-
sasjonen IATA.
Den internasjonale passasjertrafikken steg med 7,9 prosent i 2017, men IATA tror ikke 
utviklingen fortsetter i år. En av de viktigste årsakene er stigende drivstoffkostnader. Mye av 
økningen i lufttrafikken i fjor skjedde i Latin-Amerika og Asia-Stillehavsregionen. @NTB Jet-Pipe

Trond Jostein Høiberget har 
deltatt i et prosjekt for å fjerne 
helseskadelige avgasser for 
utsatte grupper som jobber 
tett på flyene etter landing. I 
samarbeid med blant annet 
Innovasjon Norge har WMB 
Engineering nå produsert 
Jet-Pipe, en innretning som 
klemmes fast på vingen og som 
fører giftige stoffer som olje 
damp og organofosfater vekk 
fra arbeidsplassen.

Jet-Pipen er tre meter lang, 
laget i karbon og veier derfor 
kun seks kilo. Statens arbeids-
miljøinstitutt (STAMI) og 
Nasjonale forskningssenter for 
arbeidsmiljø (NFA) har også 
bidratt i utviklingen av løsnin-
gen som Høiberget presenterte 
for første gang på Parats 
luftfartskonferanse. 

All flytrafikk i Norge elektrisk innen 2040
Flyene brenner fortsatt drivstoff som slipper ut store mengder CO2, men det kan gå mot slutten, 
ifølge konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.
– I 2040 skal all flytrafikk her i Norge være elektrisk. Vi starter i det små og utvikler oss og legger 
til rette for kortbanenettet først og senere for at hele landet skal betjenes 
med elektriske fly i passasjertrafikken, sier Falk-Petersen.

Foreløpig finnes det ikke infrastruktur for el-fly i Norge, men det 
første elektriske flyet er ventet til landet senere i år. @NTB

SAS kjøper inntil 50 fly fra Airbus 
SAS velger fransk når de skal bestille en bråte med nye 
fly. Airbus får en kjærkommen bestilling på inntil 50 
nye fly. I en intern epost til de ansatte skriver ledelsen i 
SAS at de nå er i sluttforhandlinger med Airbus om en 
ny flyordre ifølge E24.
– Vi er glade for å kunne meddele at vi nå er i avslut-
tende forhandlinger med Airbus, med det formål å 
underskrive en endelig avtale våren 2018 på en stor 
ordre av nye mellomdistansefly, skriver SAS til de 
ansatte. @NTB

Trond Jostein Høiberget. 
Foto: Trygve Bergsland.
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Rekordår 
for Torp
Nesten to millioner passasjerer reiste i fjor til 
og fra Torp Sandefjord lufthavn. Det er en 
vekst på 35 prosent sammenlignet med året 
før. I alt reiste 1 963 630 passasjerer til og 
fra Torp Sandefjord lufthavn i fjor. Året før 
var passasjertallet 1 455 375 passasjerer.

Innenrikstrafikken falt med 2,7 prosent, som følge av nedgang i reisevirksomhet knyttet til 
olje- og gassnæringen. Veksten tilskrives dermed utenlandstrafikken hvor både Spania, Øst-
Europa og storbyene Amsterdam, London og København er viktige destinasjoner. @NTB

Passasjerrekord for 
Norwegian
Norwegian satte passasjerrekord i 2017 
med over 33 millioner reisende. Det er 
3,8 millioner flere enn året før. I den 
siste måneden i fjor reiste 2,4 millioner 
passasjerer med selskapet, noe som er 
en økning på tolv prosent sammenlig-
net med desember 2016.

Det var særlig oppstart av 54 nye ruter 
og en stor økning i langdistansetrafik-
ken som bidro til passasjerveksten.  
@NTB

Kina bestiller 184 
fly fra Airbus
Kina har levert inn en ordre på 184 
passasjerfly fra franske Airbus av typen 
A320, opplyser franske tjenestemenn. 
Flyene skal leveres til i alt 13 ulike 
flyselskaper. Nyheten ble kjent da 
Frankrikes president Emmanuel 
Macron var på sitt første statsbesøk til 
Kina i første halvdel av januar. @NTB

NH90 er satt på bakken i Belgia
I Belgia er tre helikoptre av typen NH90 satt på bakken etter funn av en rekke 
feil. Den samme helikoptertypen har skapt problemer for det norske Forsvaret. NH90-

helikoptrene er i ferd med å overta Belgias redningstjeneste etter de gamle Sea 
King-maskinene, men nå settes landets fire NH90-
helikoptre på bakken, skriver Teknisk Ukeblad. 

– Ved levering ble det klart at det var mye feil. På 
tre av de fire maskinene fungerer ikke radaren som den skal. 
Besetningene har rapportert om at den skrur seg av. Det er 
generelt mange barnesykdommer, sier General Frederik Vansina, 

som er sjef for det belgiske luftforsvaret. @NTB

Flygere satt på bakken 
etter luftig krangel 
Et indisk flyselskap har tatt to flygere ut av tjeneste etter at de skal ha hatt en til 
dels voldelig krangel midt under en flyging fra London til Mumbai. Flyselskapet Jet 
Airways har bekreftet det de omtaler som en misforståelse mellom den mannlige og 
kvinnelige flygeren 1. nyttårsdag.

Ifølge Times of India klappet den mannlige piloten til sin kvinnelige kollega under 
den svært hissige krangelen, noe som førte til av kvinnen forlot cockpiten 

gråtende. Hun måtte overtales av besetningsmedlemmer til å gå tilbake, skriver 
avisen. På et visst tidspunkt forlot også den mannlige flygeren cockpiten 
slik at ingen satt ved spakene, noe som er et grovt brudd på sikkerhets-
reglementet. @NTB
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To av ti vil fly 
mindre til fordel 
for klimaet
Kun 22 prosent av spurte nordmenn er 
villige til å fly mindre for å spare miljøet. 
Mange føler de har en «rett» til å fly, sier 
forsker. Vestlendinger og Oslofolk er mest 
villige til å redusere flytiden til fordel for 
klimaet ifølge en undersøkelse gjennomført 
av Norstat for Vårt Land.

Det kommer også fram at kvinner er mer vil-
lige enn menn, og at yngre er mer villige til 
å fly mindre enn eldre. Velgere fra partiene 
MDG, SV og Venstre rangerer også høyt, 
mens Fremskrittspartiets velgere er minst 
interessert i å endre på sine flyvaner. @NTB

SMÅSTOFF

Ny flyplass i Berlin åpner 
i 2020
Etter å ha blitt utsatt en rekke ganger er det nå klart at åpningen av Berlin 
Brandenburg lufthavn finner sted i oktober 2020. Dette er sjette gangen Berlin 
Brandenburg Airport Company (FBB) kunngjør åpningen av den internasjonale 
flyplassen som opprinnelig skulle stått klar i 2011.

Det nye tidspunktet er ifølge flyplassjef Engelbert Lütke-Daldrup pålitelig. @NTB

Widerøe legger ned omstridt rute i Troms
Widerøe legger ned den korte flyruten mellom Tromsø og Bardufoss i Troms, bekrefter 
flyselskapet.
– Vi har slitt med passasjergrunnlaget over tid og har ikke klart å mobilisere passasjerene 
i tilstrekkelig grad, sier Silje Brandvoll, som er Widerøes direktør for kommunikasjon og 
samfunnskontakt.

Hun sier samtidig at dette ikke har sammenheng med at konkurrenten FlyViking har 
innstilt sin drift. @NTB

USA vil bruke 90 
millioner på Rygge 
USA vil bruke over 200 millioner 
dollar neste år på å ruste opp flyplasser 
i Europa, melder Air Force Times. En 
av flyplassene er Rygge i Østfold. I 
Kongressens budsjettdokument for 2018 
står Rygge militære flyplass oppført med 
10,3 millioner dollar, eller rundt 90 mil-
lioner kroner, til et såkalt QRA-formål, 
melder TV2. 

QRA er NATOs forkortelse for Quick 
Reaction Alert og brukes om flybaser 
der bevæpnede kampfly til enhver tid 
står beredt til å gå på vingene. Ifølge 
Air Force Times er en opprusting av 

flyplassene 
ikke ensbety-
dende med at 
amerikanske 
styrker eller 
personell skal 
stasjoneres 
permanent på 
flybasene. 
@NTB

13 døde i 
flyulykker i 2017

I 2017 omkom 13 personer i 
flyulykker i Norge, åtte av dem 
da et helikopter styrtet utenfor 

Barentsburg på Svalbard i 
november. I 2016 var tallet 14, 

noe som er betydelig høyere 
dødstall enn tidligere år. 

Til sammenligning omkom tre 
personer i 2015 og fem i 2014. 
I 2013 var det ingen som døde 
i en flyulykke. Wenche Olsen, 

som er avdelingsdirektør i 
Luftfartstilsynet, sier det som 
oftest er småfly og helikoptre 

som havner i ulykker.
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SIKKERHET

Adgangskort uten 
bakgrunnssjekk
Hver dag må alle de tusener som jobber på Oslo lufthavn gjennom 
sikkerhetssjekk i ansattkontrollene. Mange av dem har midlertidig 
adgangskort mens de blir bakgrunnssjekket av Luftfartstilsynet. 

Av: Claude R. Olsen

Sjansen for å bestå bakgrunnssjekken 
er stor. Bare én av hundre blir ikke 
godkjent, ifølge Luftfartstilsynet. I mel-
lomtiden må han eller hun til enhver tid 
følges av en fast ansatt med autorisasjon. 
Etter de fire ukene bakgrunnssjekken 
vanligvis tar, får den ansatte et gyldig 

adgangstegn med farger og symboler ut 
fra hvor man har tilgang. Dette er den 
ideelle prosessen.

Sommerpress
Problemet med midlertidig ansatte oppstår 
gjerne om sommeren. Da trenger blant 

andre cateringselskapene flere hender på 
kort varsel. Gate Gourmet og Sodexo 
ligger i såkalt rød sone på flyplassen, mens 
ansatte i LSG (tatt over av Select) må 
passere en rød sone for å komme på jobb. 
Vikarer som kalles inn på kort varsel, rek-
ker ikke å bli klarert før de er ferdig med 
vikariatet.

Alle ansatte på flyplassen må enten gjen-
nom Hovedporten eller en av de øvrige 
ansattkontrollene for å bli sikkerhets-
kontrollert og skannet på samme måte 
som flypassasjerene.

Området rundt flyene har rød sone-sikkerhet der midlertidig ansatte og vikarer til enhver tid skal ha følge av en fast ansatt med autorisasjon.  
Foto: Oslo lufthavn – Avinor 
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Kø i Hovedporten
Sommeren for to år siden skjedde det 
ukentlig at bemanningsbyråene hadde 
opptil 20 personer som først fikk komme 
inn på besøkskort, og deretter med 
midlertidig adgangskort når de skulle 
møte på jobb daglig. Flere kunne verken 
norsk eller engelsk.
– Vi syntes det var ugreit at for eksempel 
flyrenhold og cateringselskapene i så 
stor grad benyttet bemanningsbyråer i 
høysesonger, sier leder av hovedflyplass-
utvalget og hovedtillitsvalgt i Nokas, 
Hege-Charlotte Jacobsen, som jobbet i 
Hovedporten for to år siden. 

Vikarene måtte holdes tilbake i sikkerhets-
kontrollen til noen med autorisasjon fra de 
respektive selskapene kom og hentet dem. 
Da måtte de gjerne ta med fire–fem styk-
ker om gangen, et ansvar de ikke var særlig 
glad for. Den som har med personer uten 
gyldig adgangskort, skal følge personene til 
enhver tid, ikke slippe personene mer enn 
ti meter unna og alltid se dem.

Viktig møte
Svært mange midlertidig ansatte som var 
observert i ansattkontrollene, og utbredt 
bruk av sommervikarer fikk Parat til å 
varsle ledelsen ved Oslo lufthavn i 2016. 
Saken ble opp i hovedflyplassutvalget 
der tillitsvalgte for bakkeansatte og 
representanter for Oslo lufthavn og 
Avinor er med.

– De tillitsvalgte tok opp om flyplass-
ledelsen syntes det var tilfredsstillende at 
det kom inn folk som ikke hadde vært 
gjennom bakgrunnssjekk. I møtet var 
konklusjonen at så lenge det er noen 
med autorisasjon som følger dem, er det 
OK, sier Grete Dieserud i Parat, som er 
ressursperson for Parats tillitsvalgte på 
Gardermoen.

Tar sikkerheten alvorlig
Hovedtillitsvalgt Arvydas Dragonas i Gate 
Gourmet sier at selskapet ikke har midler-
tidig ansatte, men mange vikarer.
– Sikkerheten er noe vi tar alvorlig i 
Gate Gourmet. Når du jobber i Gate 
Gourmet, er du i rød sone. Vikarene 
som ikke har bakgrunnssjekk, må følges 

av en av oss. De får ikke gå alene, sier 
Dragonas som har mange års erfaring på 
Gardermoen.

Når en vikar uten godkjenning fra 
Luftfartstilsynet kommer til bedriften, føl-
ges han ifølge Dragonas fra Hovedporten 
til avdelingen, og han blir der overlatt til 
arbeidslederen. 
– Sjåfører under opplæring som ikke har 
rødsonekort, får heller ikke lov til å kjøre 
på flyplassen alene, sier han.

Ikke problemer med midlertidig 
ansatte
Hovedtillitsvalgt Tor Kjøstel-Lie i SAS 
Ground Handling (SGH) sier han ikke er 
kjent med noen problemer med midlerti-
dig ansatte og tilgang. Selskapet har mange 
midlertidig ansatte. De følger ikke faste 
skift, men setter seg opp på overtidslister. 
– De søker om adgangskort mens de går 
på kurs hos SGH, og får adgangskort for 
rød sone etter bakgrunnssjekk. Når vi har 
besøk, må de følges av fast ansatte som har 
lov til å ta med folk inn. Da trenger du 
ikke politiattest, sier han.

Kjøstel-Lie har jobbet på Gardermoen i 20 
år og har ikke sett folk ute ved flyene som 
ikke har hatt adgangskort for rød sone. De 
eneste er passasjerer som har gått feil vei ut 
fra flyet. De blir geleidet på rett kurs inn i 
terminalen. 

Mange nye hvert år
Tillitsvalgt Tonje Jensen i Menzies, sel-
skapet som blant annet stuer bagasje på 
Norwegian-flyene, sier at de har en del 
midlertidig ansatte og flest om sommeren.
– Mange blir ansatt i de første vinter-
månedene så vi kan holde på dem 
over sommersesongen. Vi beholder 
eventuelt dem som vi ser har potensial på 
midlertidige deltidskontrakter. De kan 
bli ansatt etter hvert når det er behov, 
sier hun.

De ansatte i Menzies har adgang både ute 
ved flyene og inne i terminalen, og har et 
ansvar for å sjekke at andre som skal inn 
eller ut har gyldig adgangskort. Sjåførene 
fra cateringselskapene har for eksempel 
ikke adgang inne i terminalen.

Sommer vikarene 
må starte 
prosessen tidlig
Luftfartstilsynet tar bakgrunns-
sjekken av alle ansatte enten 
de skal bli fast eller midlertidig 
ansatt. Jørgen Ingebrigtsen, 
seksjonsleder for Security i 
Luftfartstilsynet, sier at pro-
sessen vanligvis tar fire uker 
dersom søker har lagt ved all 
påkrevd dokumentasjon, inklusive 
politiattest.

– Luftfartstilsynet saksbehandler 
mottatte saker fortløpende, og det 
er derfor opp til sommervikarene 
og arbeidsgiverne å sette i gang 
prosessen i god tid før planlagt 
oppstart. Så dersom du har fått 
deg jobb som sommervikar i luft-
farten, søk om bakgrunnssjekk i 
god tid, sier Ingebrigtsen.

Personer fra land utenfor EU/EØS 
som skal jobbe på flyplassen, må 
ha bodd minst fem år i Norge før 
Luftfartstilsynet godkjenner en 
bakgrunnssjekk. 

En bestått bakgrunnssjekk gjelder 
i fem år, men Luftfartstilsynet kan 
på ethvert tidspunkt foreta en ny 
sjekk dersom de får nye opplysnin-
ger om forhold som har betydning 
for bakgrunnssjekken. Etter fem 
år må alle ansatte søke om bak-
grunnssjekk på nytt.

Ifølge Ingebrigtsen blir i 
gjennomsnitt én prosent av alle 
søknader til Luftfartstilsynet avvist 
etter bakgrunnssjekken.
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MONOPOLPENGER

Taxfree-monopol truer 
ansatte og distrikts-Norge
Avinor mener at selskapet vil miste godt over 1 milliard kroner i inntekter årlig hvis Vinmonopolet 
får eneretten til taxfreesalg av alkohol på selskapets flyplasser. En slik inntektssvikt skaper frykt for 

færre arbeidsplasser og truer driften av flyplasser i distriktene.

Av: Knut-Erik Mikalsen
 

Kampen om det fremtidige taxfreesalget 
på Avinors flyplasser er i ferd med å 
tilspisse seg. I løpet av de nærmeste par 
årene må Stortinget ta stilling til om 
det skal skje en endring i dagens 
taxfreesalg på Avinors flyplasser:

Konkurranse eller monopol
Skal det fremdeles være 
konkurranse om retten til å 
selge avgiftsfrie varer, eller skal 
Vinmonopolet få eneretten til 
dette salget?

På oppdrag fra Stortinget skal 
et interdepartementalt utvalg 
komme med en utredning som 
skal gi Stortinget grunnlag for 
å avgjøre saken. Det er Helse- og 
omsorgsdepartementet som er ansvarlig 
for utredningen, som man overfor Parat 
Luftfart ikke vil oppgi noen tidsfrist for 
annet enn å si at den skal komme i denne 
stortingsperioden.
 
Det gjelder milliarder
Dagens avtale med Travel Retail Norway 
(TRN) utløper 31. desember 2022. 
Avinor er ikke i tvil om hva man ønsker: 
Selskapet vil beholde dagens ordning med 
konkurranse.

Det er ikke småpenger det er snakk om. 
Bare alkoholdelen av avtalen representerer 
en inntekt for Avinor på 750 millioner 
kroner årlig. For all taxfreehandel samlet 
– inkludert parfyme, sjokolade og tobakk 
– bidrar TRN med 2,5 milliarder kroner i 
Avinors kasse hvert år. Det utgjør nær en 
firedel av flyplasselskapets samlede årlige 
inntekter.

Disse pengene, i tillegg til brukerinntekter 
fra flyselskapene og andre kommer-

sielle inntekter, gjør at driften av 
norsk luftfartsstruktur i dag er 

selvfinansierende.

Bare 8 av 45 flyplasser går med 
overskudd, de aller fleste er 
avhengige av å kunne stikke 
sugerøret ned i Avinors kasse 
for å holde driften i gang (se 
egen oversikt red. anm.). Mange 
milliarder går med i dette sluket 

som er med på å opprettholde 
Avinor-modellen. Den går ut på 

at lønnsomme lufthavner er med på 
å finansiere ulønnsomme lufthavner.

 
Frykter for flyplassene

Avinor regnet i 2017 ut at selskapet vil 
få et tap på 1,45 milliard kroner med 
Vinmonopolet som taxfree-aktør det 
første driftsåret i 2023. Dette tallet pre-
senterte Avinor i regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2017.

Konserndirektør for kommunikasjon og 
marked, Egil Thompson, sier at Avinor 
mener en helt ordinær konkurranse sikrer 
det beste tilbudet, både økonomisk og for 
kundenes opplevelse.

Taxfree-salget på Gardermoen. 
Foto: Knut-Erik Mikalsen.
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– Ved å spille de ulike aktørene ut mot 
hverandre vil man lett kunne se hva de 
enkelte konkurrentene kan bidra med av 
inntekter, omsetning og kvalitet. Så kan vi 
velge det som vil gi oss den beste avtalen. 
Valget vi gjør, vil da likevel være et tidsbe-
grenset løp slik at vi kan bytte ut en valgt 
aktør hvis vi ser at selskapet som har fått 
oppdraget, ikke leverer etter forutsetnin-
gene. Det kan vi ikke gjøre hvis Stortinget 
bestemmer at Vinmonopolet skal ha opp-
draget på fast basis, sier Thompson.

Thompson sier at et inntektsbortfall på 
rundt 1 milliard kroner må forventes å få 
følger for Avinors drift, men ønsker ikke å 
spekulere i hvordan et så stort kutt skal tas.
– Men at det blir mer krevende å opprett-
holde dagens nettverk av flyplasser må vi 
regne med, sier han.

Blir avhengig av statlig tilskudd
Et milliardbortfall vil bety at Avinor må 
ha tilskudd fra staten igjen på størrelse 
med inntektsbortfallet for å opprettholde 
dagens flyplasstruktur. Støtten fra 
taxfreesalget, som dekker utgiftene med 
å drifte så å si hele Norges nettverk av 
regionale og lokale flyplasser, vil forsvinne. 
I tillegg må brukerne betale mer for 
Avinors tjenester.

Taxfree finansierer 
driften ved de fleste 
norske flyplassene

•  Avinor driver 45 flyplasser i Norge. 
Selskapet er selvfinansiert og får ingen 
faste tilskudd fra staten.

•  Kun åtte flyplasser går med overskudd.  
De 37 andre flyplassene er avhengig  
av overføringer fra Avinor for å sikre drift.

Disse flyplassene koster Avinor 
1 milliard i støtte:
Evenes, Haugesund, Alta, 
Kristiansund, Molde, Bardufoss, 
Kirkenes, Hammerfest, Namsos, 
Sandane, Brønnøysund, Leknes, 
Svolvær, Florø, Mehamn, Rørvik, 
Vardø, Røros, Honningsvåg, Berlevåg, 
Longyearbyen, Andøya, Mosjøen, 
Hasvik, Lakselv, Ørsta-Volda, Sogndal, 
Båtsfjord, Hasvik, Førde, Stokmarknes, 
Sandnessjøen, Vadsø og Sørkjosen.
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Thompson gjør det imidlertid klart at hvis 
Stortinget bestemmer seg for Polet, så vil 
Avinor måtte forholde seg til det.

Da TRN fikk avtalen i 2005, som senere 
ble forlenget, var det en rekke interna-
sjonale aktører som sloss om oppdraget. 
Avinor kunne da ut fra en reell konkur-
ranse velge det selskapet som kunne bidra 
med mest penger og gi publikum det beste 
tilbudet.

Sjefen for dagens operatør, Håkon Fjeld-
Hansen i TRN, sier Avinor vil komme 
til å tape store inntekter dersom Polet 
blir tildelt oppdraget gjennom et vedtak i 
Stortinget.
– Ja, vi er enig i Avinors regnestykke, sier 
han og bygger sin vurdering på erfaringene 
selskapet har opparbeidet seg etter å ha 
drevet taxfreesalg for Avinor i tretten år. 
En rapport selskapet har fått utarbeidet, 
har den samme konklusjonen.

Blir mindre salg
Han sikter til at dagens taxfreeordning 
må deles i to, siden Polet kun vil overta 
alkoholdelen av dagens salg. Den øvrige, 
og økende, handelen med parfyme, 
sjokolade og tobakk må ivaretas av en 
annen operatør.
– Kundeundersøkelser viser helt klart at 
publikum vil handle alt på ett sted. Våre 
undersøkelser, og enkel handelslogikk, 

tilsier at dersom man gjør det vanskeligere 
for kundene å handle, så vil de handle 
mindre, sier Fjeld-Hansen.

Han tviler også på at Polet klarer å skaffe 
seg like gode innkjøpsbetingelser som 
TRN som kan kople seg på innkjøp 
til en av eierne, den gigantiske tyske 
Heinemann-gruppen, som driver salg på 
61 flyplasser i 28 land verden over. I tillegg 
er Vinmonopolet begrenset av EUs regler 
om handelsmonopolet, som private aktø-
rer ikke er.
– En milliardsvikt ville føre til en drama-
tisk situasjon for driften av det norske 
flyplassnettet. Man kan selvsagt motvirke 
dette med takstøkninger, men det er en 
farlig vei. Husk at 80 kroner i passasjer-
avgift var nok til å stenge Rygge, sier 
Fjeld-Hansen.

Han vil gjerne utfordre Vinmonopolet.
– Hvis Vinmonopolet mener at det 
skal klare å sikre Avinor like store 
inntekter som en privat aktør, så har de 
jo full anledning til å delta i en ordinær 
tilbudskonkurranse for å vise det, sier 
Fjeld-Hansen.
 
Polet sikker på inntektene
Vinmonopolet avviser skepsisen fra Avinor 
og TRN og er sikker på at selskapet skal 

kunne tilføre Avinor like store inntekter 
som dagens operatør.

Polet mener det også skal kunne tilby en 
like god handleopplevelse som dagens 
operatør, og vil basere driften på et frittstå-
ende selskap utenfor Vinmonopolet, slik 
man mener lovverket åpner for.

Pressesjef Jens Nordahl i Vinmonopolet 
bekrefter denne holdningen.
– Våre beregninger, foretatt av ekstern 
revisor, viser at Vinmonopolet vil kunne 
bidra med minst like mye til Avinor, som 
dagens operatør, om Vinmonopolet over-
tar taxfreesalget av alkoholholdig drikkeva-
rer på landets flyplasser, sier Nordahl, som 
ikke vil utdype dette utsagnet om at denne 
forsikringen også innebærer at Polet ikke 
vil øke prisene for å nå et slikt mål.

Vil ikke ha konkurranse
Polet ønsker seg en beslutning i Stortinget 
og er ikke interessert i å gå inn i en kon-
kurranse om alkohol-oppdraget.
– Ut fra de rettslige vurderinger som er 
gjort med hensyn til Vinmonopolets 
alkoholpolitiske oppdrag og EØS-retten, 
er den mest sannsynlige løsningen etter vår 
vurdering en lovendring i form av lovfestet 
enerett for Vinmonopolet til taxfree-salg 
av alkohol, sier Nordahl.

Dette mener partiene 
på Stortinget:

KrF:  Vinmonopolet bør overta 
taxfree.

Sp:  Vinmonopolet bør overta 
taxfree.

Ap: Ikke bestemt seg.

V: Ikke bestemt seg.

Høyre: Konkurranse om kontrakten.

FrP: Konkurranse om kontrakten.

SV:  Vinmonopolet bør overta 
taxfree.

MDG: Taxfree bør avvikles.

Vinmonopolet vil ikke legge noen begrensninger på salget, og lover minst like stor omsetning som i dag 
dersom de får overta salget. Foto: Knut-Erik Mikalsen.
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Frykt for nedleggelse 
av flyplasser
Stortinget kan komme til å avblåse all konkurranse om å drive taxfreesalg 
på norske flyplasser. Parat rykker nå ut mot en slik løsning og frykter at 
næringen igjen vil bli avhengig av statsstøtte.

Av: Knut-Erik Mikalsen
 

Parats nestleder, Vegard Einan, advarer 
politikerne og sier konsekvensene ved å 
la Vinmonopolet få enerett på taxfree-
salget kan få uante konsekvenser.
– Vi er opptatt av arbeidsplasser 
og et godt reisetilbud for Distrikts-
Norge. Om taxfree-aktøren heter 
Vinmonopolet, Travel Retail Norway 
(TRN) eller et annet selskap, er ikke 
viktig for oss. Vår bekymring er de 
ansattes usikkerhet, finansiering av 
lufthavnstrukturen og rutetilbudet i 
distriktene, sier Einan.

Dersom Vinmonopolet får en mono-
polsituasjon for taxfreesalg også på 
flyplassene, vil selskapet ifølge Einan 
kunne diktere enhver betingelse rundt 
driften, og selvsagt derigjennom inntek-
tene til Avinor. 
– Det sier seg selv at dette skaper en 
høyst usikker inntektssituasjon for 
Avinor, sier Parats nestleder.

Han mener det alkoholpolitiske argu-
mentet for monopol er noe underlig i 
denne saken.
– Vinmonopolet argumenterer selv for 
at de skal selge minst like mye alkohol 
som i dag. Inntektsmessig er det sikkert 
bra, men de alkoholpolitiske argumen-
tene blir med dette borte, sier Einan.

Parats nestleder tror vi må innse at 
taxfreehandelen kommer til å bli en 

viktig del av finansieringen av norsk 
luftfart i lang tid fremover, i tillegg til 
avgiftene flyselskapene betaler for bruk 
av flyplassene.
– Det er jo ikke politisk flertall for å 
fjerne taxfreeordningen. Spørsmålet 
er bare hvem som skal står for denne 
handelen. Vi har et ansvar for å opp-
rettholde et godt reisetilbud for distrikts 
Norge. Inntektene er ikke et være eller 
ikke være for Oslo Lufthavn, men for 
flyplassene i Hasvik, Berlevåg, Molde og 
Kristiansund og alle flyplasser i Norge 
som går med underskudd, sier Einan.

Ansatte frykter for jobbene
Linda Nordbeck Iversen og Åsa 
Andersson er begge TRN-tillitsvalgte 
for Parat på Oslo Lufthavn og ser med 
stor bekymring på situasjonen for de 
ansatte dersom Vinmonopolet blir 
tildelt eneretten til å drive taxfreesalg av 
alkohol.
– Det mest håpløse er likevel at det 
pågår en debatt i offentligheten om 
hvem som skal ta retten til å selge øl, 
vin og brennevin på flyplassene, men 
ingen snakker om hva som skal skje til 
oss ansatte. Det er vi temmelig frustrert 
over, sier de.

De tillitsvalgte kan fortelle at det har 
spredd seg en stor usikkerhet i hele 
TRNs stab på over 1300 ansatte over 
den uavklarte situasjonen. 

– Vi ønsker ikke at Polet skal overta. 
Det er mye debatt om oss, men man ser 
ikke oss som jobber her. Vi er innfor-
stått med at det kan bli en annen aktør 
enn TRN som får oppdraget. Uansett så 
bør den som har kontrakten ha ansvaret 
for så vel alkohol som alle de andre 
taxfreeproduktene. Slik får vi den mest 
lønnsomme og sikre driften og utnytter 
de ansattes langvarige kompetanse, sier 
Nordbeck og Andersson.

Uvissheten blant de ansatte i TRN om hva som 
skal skje med taxfreesalget fremover, sliter på de 
ansatte, forteller Linda Nordbeck Iversen (t.h.) 
og Åsa Andersson. Foto: Knut-Erik Mikalsen.
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TILKALT, MEN SENDT HJEM

Seier i krangel om 
helligdagstillegget
Arbeidsretten har talt: Flyavtalen sier klart ifra om at du skal ha helligdagstillegg for 
hele skiftet hvis du blir tilkalt på en helligdag, men får fri før arbeidsdagens slutt.

Av: Tellef Øgrim

Uenigheten mellom Parat og SAS har 
utgangspunkt i at tre Parat-medlemmer 
først ble tilkalt og så fikk fri før vakten 
var over på henholdsvis jule- og nyttårs-
aften i 2015. 
SAS Ground Holding (SGH) mente at 
tariffavtalen ikke var brutt, fordi det ble 
utbetalt både lønn og skifttillegg for alle 
timene de tre Parat-organiserte var tilkalt 
for å jobbe ekstra.

Alle avtalte timer
Parat SAS Personalforening hevdet 
på sin side at det også skulle utbe-
tales helligdagstillegg for oppsatt tid, 
selv om de tre fikk fri før det avtalte 
skiftet var slutt.

Helt konkret handlet saken om en proto-
kolltilførsel i Flyavtalen, som gir arbeids-
taker rett til helligdagstillegg for oppsatt 
tid når han eller hun blir permittert etter 
fremmøte. NHO Luftfart, som tok saken 
for SGH, mente at helligdagstillegget 
ifølge Flyavtalen, bare skulle betales for de 
timene det faktisk ble arbeidet.

Her er dagene striden sto om: nyttårsdag, 
skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påske-
dag, 1. og 17. mai, Kristi himmelfartsdag, 
1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag samt 
etter klokken 14.00 jul- og nyttårs-, påske- 
og pinseaften.

Kun etter oppmøte
Ifølge Parat er ordlyden i avtalen 

helt klar. Når du har møtt på 
arbeid, men blir «sendt 

hjem», eller permittert, 
før arbeidsdagens slutt, 
skal du også ha betaling 
med alle tillegg.

Forutsetningen er at du 
får fri etter at du har møtt 
på jobb. Dersom du blir 
enig med sjefen om å få 
fri en helligdag, eller for 
eksempel får vite dagen 
før at du ikke skal jobbe, 

skal du heller ikke ha 

Advokat Christen Horn 
Johannessen førte saken i 

Arbeidsretten som bekreftet Parats 
tolkning av gjeldende 

tariffavtalen. 
Foto: Trygve Bergsland
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helligdagstillegg. I slike situasjoner får du 
bare lønn og skifttillegg.

SAS hevdet at det var klart at betaling 
med tillegg ikke omfatter helligdagstillegg, 
men kun faste tillegg, som skifttillegg, 
ikke helligdagstillegget, som er et såkalt 
ulempetillegg, og at helligdagstillegget bare 
betales for hver time du arbeider.

Unngå fri etter oppmøte
Begge parter er enige om å forsøke å 
unngå permittering etter oppmøte. Ifølge 
SAS og NHO er denne oppfordringen tatt 
inn i avtalen nettopp fordi permittering 
etter oppmøte kan medføre en økonomisk 
ulempe for arbeidstaker, fordi det ikke skal 
utbetales helligdagsgodtgjørelse når noen 
blir sendt hjem før skitet er slutt.

Arbeidsretten ga Parat full støtte i dom-
men, som ble avsagt 8. november i fjor. 
Retten slår fast at ordet «tillegg» må forstås 
generelt og ikke kan begrenses til bestemte 
tillegg, slik at helligdagstillegget ikke er 
omfattet. 

Dukker opp i vårens forhandlinger
Advokat i Parat, Christen Horn 
Johannessen, som førte saken er glad for 
dommen, men regner også med at hellig-
dagstillegget vil komme opp når tariff-
avtalen skal reforhandles til våren.

– Uenigheter om forståelsen av tariff-
avtalene er viktige å løse fordi vedvarende 
uenighet skaper unødige friksjoner på 
arbeidsplassen. Tvist om forståelse av en 
tariffavtale hører under Arbeidsretten, 
og Arbeidsrettens avgjørelser kan som 
den store hovedregel ikke ankes videre. 
Dommen blir derfor stående, men partene 
vil sannsynligvis ta opp disse spørsmålene 
når de til våren skal reforhandle tariff-
avtalen, sier han. 

– Forstår du om noen oppfatter det som 
urimelig at man skal ha krav på et ulempe-
tillegg når ulempen bortfaller?
– Det er etter min vurdering ikke urimelig 
at partene har blitt enige om det som står 
i tariffavtalen, og som Arbeidsretten har 
lagt til grunn. Arbeidsgiver setter opp vakt-
planer, og ansatte planlegger i etter disse. 
Normalt kan ikke en arbeidsgiver avbestille 
arbeidet og sende folk hjem etter oppmøte 
fordi de den aktuelle dagen likevel ikke har 
nok arbeid å sette arbeidstakere til.

Horn Johannessen understreker at avtalen 
gir arbeidsgiver muligheten til å avbestille 

helt frem til arbeidstakeren har møtt på 
jobben. 
– For å få arbeidsgiver til å si fra før dette 
tidspunkt har partene altså blitt enige 
om at avbestillinger etter fremmøte skal 
avlønnes slik som forutsatt på vaktplanen, 
sier Horn Johannessen.

Arbeidsretten
Arbeidsretten behandler gyldighet 
og tolkning av tariffavtaler og 
tolkninger av arbeidstvistloven og 
tjenestetvistloven. Retten behandler 
også tvister om erstatningsansvar ved 
avtalebrudd og ulovlig arbeidsstans. 

Arbeidsrettens dommer er endelige og 
kan bare helt unntaksvis ankes inn for 
Høyesterett. Eksempelvis dersom den 
tapende part mener at Arbeidsretten 
har gått utover sin kompetanse. Det 
var ikke tilfelle i denne saken, bekrefter 
NHO-advokat Kristin Mørkedal overfor 
Parat magasin.

Trafikkoordinator Jo Haugen 
Bakke (48) jobber i SAS 

Passenger Care Center og var et 
av Parat-medlemmene som 

dannet utgangspunkt for saken 
om helligdagstillegget.

Foto: Vetle Daler.

Uenigheter om forståelsen av tariff avtalene er viktige 
å løse fordi vedvarende uenighet skaper unødige friksjoner 
på arbeidsplassen. Advokat Christen Horn Johannessen
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Årets lønnsoppgjør
I år er det hovedoppgjør. Det vil si at innholdet i tariffavtalene skal reforhandles, i tillegg til at det 
skal forhandles om lønnstillegg. Direktør i Norsk Industri Stein LierHansen avviser allerede nå kravet 
om en bedre tjenestepensjon i årets oppgjør.

Tekst: Vetle Daler

Det norske forhandlingssystemet skiller 
mellom hovedoppgjør og mellomoppgjør. 
Hvert andre år er det hovedoppgjør, hvor 
både lønn og tariffavtalene forhandles. 
I år er det klart for et slikt hovedoppgjør. 

– I hovedoppgjørene forhandles normalt 
hver tariffavtale for seg, i et såkalt for-
bundsvis oppgjør. I praksis betyr dette 
at vi i Parat forhandler våre tariffavtaler, 
inkludert lønnstillegg, med våre motparter 

på arbeidsgiversiden, sier Turid Svendsen, 
som er forhandlingssjef i Parat. 

Hun har det overordnede ansvaret for 
de rundt 80 tariffavtalene Parat er part i. 

Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, har det 
overordnede ansvaret for de rundt 80 tariffavtalene 

Parat administrerer. Foto: Vetle Daler.
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Frontfaget
Først ut i tariffoppgjøret er konkurranse-
utsatt industri, altså de bedriftene 
som konkurrerer på det internasjonale 
markedet. Dette kalles frontfagsoppgjøret. 
Resultatet av dette oppgjøret danner 
utgangspunkt for alle oppgjørene som 
kommer senere. 
– Tanken er at den totale lønnsveksten i 
Norge må tilpasses det konkurranseutsatt 
sektor kan tåle. Resultatet fra front-
fagsoppgjøret danner normen for resten av 
tariffoppgjøret, selv om det ikke kan bru-
kes som noen tvangstrøye, sier Svendsen. 
Forhandlingssjefen sier det må være rom 
for større lønnsvekst i tariffområder, 
og overfor enkeltgrupper, som er blitt 
hengende etter i lønnsutviklingen.

Streik er unntaket
Den sentrale avtalen i frontfagsoppgjøret 

er Industrioverenskomsten. Parat er, i 
likhet med Fellesforbundet, part i denne 
overenskomsten, og altså involvert i 
frontfagsoppgjøret.
Når frontfagsoppgjøret er klart, starter for-
handlingene på de andre tariffområdene. 
Før partene kan sette seg til forhandlings-
bordet, vil forhandlingsavdelingen i Parat 
ha sørget for at tariffavtalene er sagt opp til 
reforhandling, at det er nedsatt forhand-
lingsutvalg, og at krav fra medlemmer og 
tillitsvalgte er hentet inn. 
– Normalt blir vi enige gjennom forhand-
linger; hvis ikke går oppgjøret til mekling 
hos Riksmekleren. Fører ikke meklingen 
frem, kan det bli streik. Det skjer heldigvis 
svært sjelden, sier forhandlingssjef Turid 
Svendsen.

Parat mener det er rom for reallønnsøkning 
for alle grupper i samfunnet.

Turid Svendsen
Viktige  
datoer for 
hovedoppgjøret 
2018: 

8. februar: 
Hovedstyremøte i Parat som vedtar 
overordnet tariffpolitisk dokument 
for oppgjøret 2018. 

22. FEBRUAR: 
Foreløpig rapport med tall  
fra Det tekniske beregningsutvalget 
for inntektsoppgjørene (TBU).  
TBU er et statlig utvalg som 
beregner pris, lønnsnivå og 
lønnsvekst i forskjellige bransjer  
i Norge. 

27. februar: 
LOs representantskap vedtar 
retningslinjer for oppgjøret. 

27. februar:  
YS’ inntektspolitiske konferanse 
med representantskap vedtar 
retningslinjer for oppgjøret. 

12. mars:  
Frontfagsoppgjøret starter (NHO). 

20.–21. mars:  
Siste forhandlingsdager 
frontfagsoppgjøret
 
5.–8. april:  
Eventuell mekling i frontfaget

5. april:  
Forhandlingsstart i staten.

11. april:  
Forhandlingsstart for kommunene.

16. april:  
Forhandlingsstart Virke.

Lønn og pensjon blir viktige diskusjonstema under årets tariffoppgjør.
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Forventer reallønnsøkning
Etter en tariffperiode med reallønnsnedgang i noen tariffområder mener Parat at det nå er 
rom for reallønnsøkning i tariffperioden for alle grupper i samfunnet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) forventer en 
prisvekst på rundt to prosent. 
– Slår den prognosen til, så betyr det at 
vi må ha en lønnsvekst på mer enn to 
prosent for å øke kjøpekraften, sier Parats 
forhandlingssjef. 

SSB anslår lønnsveksten for 2017 til 
2,4 prosent og 3,0 prosent i 2018. Parat 
ønsker at lønnstilleggene skal gis i form av 
en kombinasjon av sentrale tillegg, bedring 
av minstelønnssatser og garantiordninger 
som fremmer likelønn og motvirker 
lavlønn.
– Vi mener også det er viktig å legge vekt 
på medlemmenes samlede kompetanse ved 
lønnsfastsettelse og lønnsutvikling, sier 
Svendsen.

Enklere lønnssystem i staten
I staten forventes det både sentrale 
tillegg og avsetning til lokale tillegg. 
Videre krever Parat at partene forplikter 
seg til å utforme et enklere og mer 
modernisert lønnssystem i løpet av 
tariffperioden. 
– Parat vil fremme krav knyttet til at det 
skal gis lønnstillegg for ansatte som er 
tilbake i stilling etter minst fem måne-
ders foreldrepermisjon Bedre lønns-
messig uttelling dersom man oppnår en 
akademisk grad mens man står i stilling, 
og styrking av tillitsvalgtes lønnsutvik-
ling, sier forhandlingssjefen.

Vil ha pensjonskonto
Parat går inn i tariffoppgjøret med 
et ønske om at arbeidsgiverne ser 
det åpenbare behovet for å forbedre 
tjenestepensjonsordningene. 
– Vi er opptatt av at arbeidstakerne får 
en mer kostnadseffektiv forvaltning av 
pensjon i private virksomheter og mer 
pensjon for pengene. Dessuten mener vi 
at all inntekt bør være pensjonsgivende, 
sier Svendsen. 

Hun sier at Parat er positive til forslaget 
om å innføre en ordning med pensjons-
konto, der man får samlet alle sine pensjo-
ner på ett sted.
– Departementet har i forbindelse med 
høringsnotat om pensjonskonto foreslått 
at arbeidsforhold under tolv måneder 
også skal gi pensjon i innskuddspensjons-
ordninger. Vi mener det er 
naturlig å også se på de 
øvrige unntakene 
fra opptjening, 
pensjon under 
1 G, lave 
stillingspro-
senter og 
pensjon til 
arbeidsta-
kere under 
20 år, sier 
Svendsen. 

Når det gjel-
der offentlig  
tjenestepen-
sjon, vil Parat 
ifølge Svendsen at 
dette skal være en livs-
varig modell med gode regu-
leringsgarantier, kjønns- og aldersnøytrale 
premier og fleksibelt uttak fra 62 år. 
– Det er viktig å sikre offentlig ansatte et 
pensjonsnivå som ivaretar målet om to 
tredels inntekt av lønn som pensjonist for 
dem med normale karriereløp og en natur-
lig pensjoneringsalder, sier hun.

AFP-ordningen i privat sektor
Den nye AFP-ordningen fra 2011 skulle 
nå flere mål, hvorav det viktigste var at 
folk skulle stå lenger i jobb. 
– Det målet er nådd. I gjennomsnitt job-
ber ansatte som har AFP i privat virksom-
heter to år lenger. Både NHO og LO har 
vært tydelige på at AFP-ordningen ikke 
skal «skrotes», men at det kreves betydelig 

forbedringer for at den skal fungere etter 
intensjonen, sier Svendsen, som forventer 
at krav til endring av AFP blir tema i årets 
hovedoppgjør. 

Nye krav til kompetanse
Teknologisk utvikling, klimautfordringer 
og endringer i næringsstrukturen vil utfor-

dre vår arbeidshverdag og stille 
andre krav til kompetanse 

i fremtiden. 
– Parat vil i den 

forbindelse 
fremheve 
arbeidsgivers 
ansvar for 
å sette de 
ansatte i 
stand til å 
mestre nye 
arbeids-
oppgaver og 

arbeidsmåter. 
Det forutsetter 

at langt flere 
virksomheter raskt 

tar tak i oppgaven 
med å kartlegge det frem-

tidige kompetansebehovet, slik 
at man kan identifisere kompetansegap og 
bygge riktig kunnskap i virksomheten, sier 
forhandlingssjefen.

Tilpasning av arbeidstid 
I takt med endringer i samfunnet, både 
når det gjelder ny teknologi og krav til 
fleksibilitet og tilgjengelighet, er det 
også behov for endringer og tilpasnin-
ger i arbeidstidsordninger.
– Det er viktig at disse endringene 
fortsatt sikrer arbeidstakere en god 
balanse mellom arbeid og fritid. Parat 
vil derfor arbeide for at tillitsvalgtes 
rettigheter til medbestemmelse på 
arbeidstid i tariffavtaler styrkes, sier 
Parats forhandlingssjef.
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Parat UNG for alle under 35 år 
Vi som sitter i styret for Parat UNG, håper alle Paratmedlemmer har hørt om oss, 
underorganisasjonen for medlemmer under 35 år. Samtidig er det nok ganske mange som ikke vet 
så mye mer om oss enn at vi finnes. 

Kommentar av: Ina Maria Hansen, styremedlem i Parat UNG

Styret får ofte spørsmål om hva det vil si 
å være med i ungstyret, og hva vi egentlig 
jobber med. 
– Styret består av fem medlemmer, med 
Idar Gundersen i spissen som leder. I til-
legg til styret har vi ung-kontakter i hver 
region som fungerer som et bindeledd 
mellom styret og medlemmer i regionene. 
 
Meningen med et eget ungstyre er at vi 
skal være et bindeledd mellom de unge 
medlemmene og Parat. 
– Vi skal ivareta deres interesser og repre-
sentere Parats medlemmer under 35 år. 
En viktig del av vårt arbeid er å fremme 
saker som angår unge, og skape engasje-

ment blant den yngre generasjonen. Vårt 
mål er å få flere unge til å engasjere seg i 
fagbevegelsen. 
 2018 blir et spennende år med flere akti-
viteter på planen. I slutten av april skal 
vi ha styreseminar i Trondheim, der vi vil 
arrangere en sosial aktivitet for medlem-
mene. For niende år på rad arrangerer vi 
vår årlige samling. En samling som i år 
er lagt til Molde. Der vil det som vanlig 
bli faglig input, og ikke minst mye sosialt 
og hyggelig samvær med andre engasjerte 
medlemmer fra hele landet. 
 
I tillegg ønsker vi å gjøre begrepet 
«arbeidstakerorganisasjon» mer kjent for 

unge, noe vi vil gjøre ved å blant annet 
holde foredrag om «Verdien av et orga-
nisert arbeidsliv». I 2017 ble det holdt 
flere foredrag for elever på videregående 
skoler, og vi satser på å være minst like 
aktive i år. 
Ta gjerne kontakt dersom du har spørs-
mål eller innspill til aktiviteter og saker vi 
i styret kan jobbe med. Du kan benytte 
e-post: parat.ung@gmail.com, sjekke 
nettsiden paratung.no, ellers finner du oss 
på sosiale medier. 
 
Vi ønsker å vise at vi finnes, og at det er 
god plass til unge i fagbevegelsen.

PARAT UNG

I tillegg til Idar Gundersen er Mari Risnes, Ina Maria 
Hansen, Scott Dennis og Ann Charlotte Egge i styret for 
Parat UNG. Foto: Trygve Bergsland.
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Større politistyrke i Parat
Første januar 2018 ble Norges Politilederlag en del av 
Parat. Fra før har Parat en stor gruppe medlemmer i 
politiet. 

Norges Politilederlag (NPL) organiserer ledere på alle 
nivåer og fagområder i politiet, fra politimestere til fag-
koordinatorer. Hovedtyngden av de rundt 300 medlem-
mene har politibakgrunn. Forbundsleder Geir Krogh 
sier NPL i lengre tid har sett etter en samarbeidspartner. 
– Det har vært mest naturlig å lete blant dem vi allerede 
samarbeider med i kraft av YS-paraplyen, sier Krogh, 
som sier valget var enkelt. 

Han har samarbeidet godt med lederen for Parat i 
politiet, Unn-Kristin Olsen, gjennom mange år.
– Vi opplever allerede nå tilgang på nye medlemmer. 
Parat har et godt renommé, spesielt når det gjelder juri-
disk avdeling. Erfaringen er at dette er en profesjonell, 
kunnskapsrik og kompetanserik organisasjon som hever 
kvaliteten på våre tjenester til medlemmene, sier Krogh.

Selv om politilederne er blitt en del av Parat, beholder 
forbundet sitt eget organisasjonsdemokrati. Landsstyret, 
representantskapet og de tolv lokallagene videreføres 
som i dag.

AKTIVE PARAT

NHO gir tariffavtale til Paratmedlemmer i Tønsberg
Parats medlemmer i Agility Subsea Fabrication i Tønsberg får tariffavtale etter en tvist mellom 
Parat og NHO.

Agility Subsea Fabrication legger ned driften i Skien og flytter ansatte til verftet i Tønsberg. NHO 
ønsket å vente til denne sammenslåingen er gjennomført før tariffavtale opprettes, men Parat var av 
en annen mening. Etter forhandlinger ga NHO etter, og Parat-medlemmene blir dermed omfattet 
av Verkstedsoverenskomsten.
– Kollektive forhandlinger er en forutsetning for at det organiserte arbeidsliv skal fungere. Det er 
gjennom tariffavtalen de tillitsvalgte får forhandlingsrett på vegne av medlemmene og rett til infor-
masjon og drøftelser med arbeidsgiver, sier Parats forhandlingssjef Turid Svendsen.

Årets tillitsvalgt i Parat
Arvydas Dragonas ble i februar hedret som årets tillitsvalgt i Parat. 
Han fikk tildelt prisen for sin innsats som tillitsvalgt ved flymatpro-
dusenten Gate Gourmet på Gardermoen, en virksomhet som har 
ansatte fra mer enn 50 ulike nasjoner.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier Dragonas er uredd, en som 
ikke er redd for å si hva han mener, og en som nyter stor respekt 
blant medlemmene.
– Han er en utadvendt kar og har lett for å knytte kontakt med 
andre. Dragonas er en utmerket ambassadør for Parat og har bidratt 
til vekst for organisasjonen både på egen arbeidsplass og i andre 
virksomheter, sier Skjæggerud.

Arvydas Dragonas er født i Litauen og er utdannet og har arbeidet 
som politi i hjemlandet. Han er bosatt på Råholt. I tillegg til å være 
hovedtillitsvalgt er han vararepresentant til kom- munestyret 

og aktiv 
innen loka-
lidretten.

Selve prisen 
består av en 
kunstglass-
bolle og en 
reisegave-
sjekk fra 
Parats sam-
arbeids-
partner 
Gjensidige.

Parat-leder, Hans-Erik Skjæggerud (til venstre) og representant 

fra Gjensidige, Per Kristian Larsen, deler ut blomster, glassbolle 

og en sjekk på 10 000 kroner til årets Parat-tillitsvalgt, Arvydas 

Dragonas (i midten). Foto: Trygve Bergsland.

Politidirektør Odd Reidar 
Humlegård holdt innlegg 
under konferansen til NPL 
i februar.  
Foto: Trygve Bergsland.

Forhandlingssjef i Parat, Turid 
Svendsen. Foto: Vetle Daler.
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Mye skrik og lite arbeid i delingsøkonomien
Delingsøkonomien, eller det som fagfolkene nå kaller plattformøkonomien, er forsvin-
nende liten i Norge. Den viser heller ingen tegn til rask vekst. Og få av dem som for-
midler tjenester i dette markedet, er opptatt av arbeidstakernes helse, arbeidsmiljø og 
sikkerhet, går det frem av ny FAFO-rapport.

Av: Johnny Gimmestad 

Det handler mest om forretningsvirk-
somhet, via digitale plattformer, og i 
svært liten grad om å dele. Derfor bør vi 
snakke om plattformøkonomi – ikke om 
delingsøkonomi. 

Uklare roller
Slik ble en moderne myte avlivet, da 
de to FAFO-forskerne Kristin Jesnes 
og Beate Sletvold Øistad la frem den 
ferske rapporten: «Når sjefen er en 
app» – utført på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet.

En annen myte som fikk tilnærmet 
banesår, er den såkalte delingsøkonomiens 
betydning, både for økonomien generelt 
og arbeidslivet spesielt:

Hvem som er arbeidstaker og hvem som 
er arbeidsgiver i plattformøkonomien, 
kan diskuteres, understrekes det i FAFO-
rapporten. Mange av plattformene inngår 
avtaler med tilbyderne, altså de som skal 
utføre jobben eller tilby en tjeneste. I disse 
avtalene forutsettes det at tilbyderne er 
selvstendig næringsdrivende eller frilansere. 

Blant dem som tilbyr sine tjenester på 
arbeidsplattformene, er trenden klar: De 
er unge, og midlertidig ansatte, jobber 
ganske sjelden og er lavlønte – med 
etnisk minoritetsbakgrunn. Uklare 
ansvarsforhold bidrar også til at få av 
plattformene arbeider systematisk med å 
sikre tilbydernes, altså dem vi ellers kaller 
arbeidstakerne, arbeidsmiljø.

Mot til å lykkes
Det er Anne Lindmo som benytter denne tittelen når hun inspirerer tannhelse-
sekretærer, apotekteknikere og mediefolk til å prøve lykken. Som prestedatter 
mener hun selv at hun fikk en åpenbaring, den dagen hun fant på å underholde 
det norske folk på lørdager.

Av: Trygve Bergsland 

Lindmo sier det kreves mot for å lykkes, 
at det er vanskelig å lykkes alene, og ikke 
minst tar det lang tid.
– Den dagen jeg fikk ideen til dagens 
talkshow, hørte jeg vår herre gråte 
av glede, englene sang, og jeg hørte 
hallelujaropene gjalle.

Hun troppet opp i NRK med ideen, men 
det viste seg raskt at ikke alle var like 
entusiastiske. Etter å ha presentert den 
fantastiske ideen var det helt stille i 
rommet, og hun måtte gå hjem uten 
noen avtale.

– Jeg har lært at det tar minst tre ganger 
så lang tid som først planlagt å få til noe, 
i tillegg koster det også tre ganger så mye 
i penger og energi. Ikke regn med at noen 
klapper deg frem, eller jubler for din nye 
idé. Det som fungerer, er å tro på seg selv 
og jobbe hardt for å lykkes, sier Lindmo.

Hun sier det er de færreste som egentlig 
har talent for noe som helst, flaks er 
heller ikke noe å satse på, ifølge Lindmo.
– Mitt råd er å ikke lage noen plan B. 
Omgi deg med noen av dine nærmeste 
som tror på deg, og jobb systematisk 

frem ideer, avtaler og løsninger. Selv er 
jeg gift med en mann. Som menn flest 
sier han ikke for mye, men ved god hjelp 
av Google emosjonell translate forstår 
jeg ham, og oversettelsesprogrammet 
forteller meg at han støtter meg fullt ut 
på vei til målet.
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N-0608 Oslo
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Når sjefen er en app

Alsos, Jesnes,  
Ø

istad og N
esheim

N
år sjefen er en app

På få år har den såkalte delings- eller plattformøkonomien,
med Uber og Airbnb i spissen, fått fotfeste i Norge. 
Effektiv og brukervennlig teknologi har skapt begeistring 
så vel som bekymring. I denne rapporten ser vi nærmere 
på plattformøkonomien, med vekt på plattformer som 
formidler arbeidsoppdrag. Vi undersøker hvor mange 
digitale plattformer som finnes i det norske markedet, 
hvor mange som jobber via plattformer, relasjonen mellom 
plattformene og tilbyderne, og hvilke implikasjoner digital 
formidling av arbeid har for helse, miljø og sikkerhet. Vi 
ser også på i hvilken grad virksomheter bruker digitale 
plattformer for å sette ut oppdrag. 

Kristin Alsos, Kristin Jesnes, 
Beate Sletvold Øistad og  
Torstein Nesheim

Når sjefen er 
en app

Den såkalte delingsøkonomien betyr svært 
lite for norsk økonomi generelt og 
arbeidsmarkedet spesielt i dag. Men denne 
måten å organisere arbeidet på kan bli 
mer vanlig fremover, påpeker FAFO-
forsker Kristin Jesnes. 

Anne Lindmo sier det er de færreste som 
egentlig har talent for noe som helst.  
Foto: Trygve Bergsland.
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Regjeringen diskuterer 
organisasjonsgraden
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier 
hun ønsker en høyere organisasjonsgrad. På 
Paratkonferansen i februar forsikret hun delta-
kerne om at hun ville ta dette opp på møtene i 
Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

Arbeidslivs og pensjonspolitisk råd er et 
samarbeidsforum mellom minister for 
arbeidslivspolitikk og lederne for de åtte 
største partsorganisasjonene i arbeidslivet.

Usikkerhet knyttet til regjeringens holdning 
kom frem i en spørretime på Stortinget der 
statsministeren uttalte at det er lurt å være 
medlem i en fagforening, men hun ville 
samtidig sette en stopper for alle nye tiltak 
for å få flere til å organisere seg. 

Arbeidsministeren svarte på spørsmålet fra 
Paratleder HansErik Skjæggerud om hva 
regjeringen vil gjøre.
– Også den tidligere regjeringen hadde 
tilsvarende formuleringer om at enhver har 
rett til å velge hvor og om de vil organisere 
seg. Myndighetenes oppgave er å legge til 
rette for alle, sier Hauglie.

Hauglie sier det er viktig med høy 
organisasjonsgrad. 
– Uten de mange tillitsvalgte der ute på 
arbeidsplassene hadde vi ikke hatt et tre
partssamarbeid, og vi skal legge til rette for 
et godt samarbeid, men organisasjonene 
må selv gjøre seg attraktive, sier Hauglie.

AKTIVE PARAT

Nye sammenslåinger 
av domstolene
I 2016 ble justispolitikerne fra Høyre, FrP, KrF, Venstre, Ap og SP enige 
om å stoppe nedleggelser og sammenslåinger av tingretter rundt om 
i landet. Justisdepartementet fulgte dette opp i sitt tildelingsbrev til 
Domstoladministrasjonen, hvor det slås fast at sammenslåinger skal være 
basert på frivillighet og lokal enighet. 

Nå er Domstoladministrasjonen i gang med sammenslåinger igjen, og direk-
tør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, bekrefter overfor Parat24 
at han arbeider med planer om å slå sammen tingrettene i Moss, Fredrikstad, 
Sarpsborg og Halden til en felles domstol.

Stortinget har ifølge Urke gitt uttrykk for at sammenslåing av domstoler skal 
bygge på frivillighet. 
– Det er dette vi forholder oss til, sier Urke.

Han sier det er også er besluttet innført felles ledelse for Salten og Lofoten. 
– For Salten og Lofoten venter vi på utnevnelse av ny felles domstolleder for 
de to domstolene, sier Urke. 

Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier han ikke er avvisende til endring, men 
er opptatt av ryddige prosesser og vil ha ro i etaten slik at domstolkommisjo-
nen kan få jobbet frem et helhetlig forslag. 
– Vi har slått dette tilbake politisk før. Er det behov for det, kommer vi til å 
gå inn i denne saken med full tyngde en gang til. Våre tillitsvalgte har bedt 
om ro i etaten mens vi venter på innstillingen fra domstolkommisjonen. Det 
er et signal jeg håper også Domstoladministrasjonen tar med seg, sier Parats 
nestleder. 

Hovedtillitsvalgt for Parat i dom-
stolene, Nina Anderson, ber 
Domstoladministrasjonen om å legge bort 
tanken om å tvinge sammen tingretter, 
eller legge nye tingretter under samme 
sorenskriver.
– Jeg vil minne Domstoladministra-
sjonen om hva både statsråden 
og justiskomiteen har sagt, even-
tuelle endringer skal baseres på 
gode prosesser og lokal enighet. 
Er det ikke lokal enighet, kan 
Domstoladministrasjonen 
like gjerne legge forslaget i 
en skuff. Da skal det heller 
ikke gjøres endringer. Nå 
venter vi på konklusjonene 
fra domstolkommisjonen, 
sier Parats tillitsvalgte i dom-
stolene. Direktør i Domstoladministrasjonen, Sven 

Marius Urke. Foto: Trygve Bergsland.

Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie. 
Foto: Ned Alley.
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PARAT INTERNASJONALT

Arbeidsledigheten i Tyskland faller 
Den tyske arbeidsledigheten er fortsatt på et historisk lavt nivå og falt mer enn ventet i 
januar. Det er syvende måned på rad at ledigheten faller. I desember var det 30 000 færre 
arbeidsledige sammenlignet med måneden før. I januar falt antallet med ytterligere 25 000 
personer, ifølge offisielle tall.

Arbeidsledigheten i Europas største økonomi er nå 5,4 prosent, mot 5,5 prosent i desember, 
noe som nok en gang er det laveste nivået siden gjenforeningen mellom øst og vest i 1990. 
(©NTB)

Fra 70 000 til 300 organiserte
I 1998 hadde Handelsforbundet 70 000 medlemmer i Murmansk fylke. I dag er det 280 

medlemmer igjen. I gamle Sovjetunionen var det 
obligatorisk å være organisert, og båndene mellom 
staten og fagforeningene var tette. 
Etter oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 forsvant 
også det nære forholdet mellom staten og fagbe-
vegelsen. Økonomien i Russland ble markedsstyrt 
over natten, og bedriftene ble tatt over av private 
eiere. Ingen var lenger forpliktet til å organisere 
seg, og russisk fagbevegelse, som var vant med at 
medlemmene kom av seg selv, sto aldri klare med 
verveblokkene. 
Kilde: frifagbevegelse.no

Rask lønnsstigning i USA
Det er åtte år siden lønningene i USA steg like raskt som de gjorde i januar. I samme periode 
ble det skapt 200 000 nye arbeidsplasser, ifølge offisielle tall.

Det økende lønnsnivået tyder på at konkurransen om arbeidskraften i USA er blitt hardere. 
Økningen knyttes også til republikanernes skattekutt, i tillegg til at 18 delstater har besluttet å 
øke minstelønna. Ifølge arbeidsdepartementet ligger arbeidsledigheten fortsatt på 4,1 prosent for 
fjerde måned på rad. Ledigheten er den laveste siden 2000. (©NTB)

Nedgang 
i svensk 
økonomi
Det svenske Konjunkturinstitutets 
(KI) barometerindikator, som opp-
summerer den svenske økonomien, 
sank i januar til 110,2 fra 112 i 
desember. Nedgangen skyldes sva-
kere signaler fra produksjonsindustri 
og private tjenesteytende næringer, 
ifølge instituttet.

Også svenske husholdningers tillit-
sindikator gikk noe tilbake på grunn 
av et mindre positivt syn på den 
svenske økonomien. (©NTB)

Færre arbeidsløse i EU 
Arbeidsløsheten fortsetter å falle i EU. I november lå den på 7,3 prosent,  
det laveste nivået siden oktober 2008. 

Arbeidsløsheten har falt jevnt og trutt i EU 
siden toppen ble nådd i 2013, da den var 11 
prosent. Nye tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat 
viser at 18,1 millioner mennesker var registrert 
som arbeidsløse i EU i november, en reduksjon 
på 155 000 fra måneden i forveien. (©NTB)
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Høyesterett må avgjøre 
lønnsspørsmål 
Dersom innleide og fast ansatte skal behandles likt, må 
alle godtgjørelser man mottar i jobben regnes som 
lønn, ifølge Paratadvokat Vetle Rasmussen. Han sier 
arbeidsgiver lett kan benytte smutthull som gjør det 
lønnsomt å foretrekke vikarer dersom ikke dette 
vinner frem i retten.

Tekst: Johnny Gimmestad

Parat-advokat, Vetle Rasmussen, skal føre saken for Høyesterett i mai. Foto: Trygve Bergsland.

Har en innleid vikar krav på samme 
kompensasjon, blant annet for reisetid, 
som det en fast ansatt får for å gjøre samme 
jobb? Og hvor vidt skal selve lønnsbegrepet 
tolkes; kan man for eksempel skille mellom 
«vanlig» lønn og reisegodtgjørelse? Dette er 
noen av spørsmålene knyttet til arbeidstid 
og ansettelsesforhold som Høyesterett skal 
ta stilling til i begynnelsen av mai.
– Dette er likebehandlingsprinsippet i 
praksis, og det skal vi kjempe for, også i 
Høyesterett, sier Rasmussen.

Har tidligere vunnet i to 
rettsprosesser
Parat-advokaten prosederer da den ene av 
to arbeidsrettssaker som landets øverste 
domstol skal behandle. Den dreier seg 
om Manpower-vikar og Parat-medlem 
Raymond Venås og hans kamp for å få 
reisegodtgjørelse på lik linje med sine fast 
ansatte kolleger. Venås utførte flere ganger 
i uken pålagte arbeidsoppgaver ved trafikk-
stasjonen i Larvik, 40 kilometer unna sin 
faste arbeidsplass ved Tønsberg. 

Saken har allerede vært gjennom tingret-
ten og lagmannsretten. Begge steder vant 
Venås frem på alle punkter med bistand 
fra Parat. 

– Hva er det egentlig Høyesterett 
skal avklare, når Venås-saken nå 
tas opp til behandling i begynnel-
sen av mai?
– Konkret handler saken om 
avlønning av innleide arbeids-
takere på reisevei. Juridisk 
er det likebehandlings-
prinsippet, nedfelt i 
tjenestemannsloven 
og forankret i det 
såkalte vikar-
direktivet fra 
EU, som kom-
mer til anven-
delse, sier 
Rasmussen.
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Dette prinsippet slår fast at innleide fra 
vikarbyråer skal ha samme lønns- og 
arbeidsvilkår som om de hadde vært ansatt 
hos innleier. Dermed vil også tolkningen 
av hva som er lønn, om det for eksempel 
skal omfatte vederlag for medgått reisetid 
utenfor fast arbeidssted, stå sentralt.

– Hvorfor er denne tolkningen så viktig?
– Vårt primære utgangspunkt for prose-
dyren i Høyesterett er at lønnsbegrepet 
må tolkes vidt. Det er den eneste måten 
å oppnå reell likebehandling mellom 
vikarer og direkte ansatte på. Tolker man 
lønnsbegrepet snevert, slik at bare det 
som eksplisitt omtales som lønn på lønns-
slippen legges til grunn, bærer det galt av 
sted. Da kan arbeidsgiverne kalle deler av 
godtgjørelsene som gis til en arbeidstaker 
noe annet enn lønn, og slik unngå like-
behandling. I så fall vil det kunne lønne 
seg økonomisk å leie inn fremfor å ansette, 
sier Parat-advokaten. 

Den samlede summen som teller
Det oppstår forskjell på hva en direkte 
ansatt og hva en vikar sitter igjen med, 
samlet sett. Det er nettopp den samlede 
summen av alle ulike ytelser som ifølge 
Rasmussen betyr noe.
– Vi er opptatt av reell likebehandling. 
Dette poenget er også slått ettertrykkelig 
fast, både av lovgiver og i forarbeidene 
som ligger til grunn for hvordan loven 
skal tolkes. En utvikling som går på tvers 
av dette prinsippet vil vi for all del unngå, 
sier Parat-advokaten.

Han sier at hele poenget med likebehand-
lingsbestemmelsen er å sikre at de innleide 
får samme ytelser som de direkte ansatte 
på en arbeidsplass. 
– Bestemmelsen er innført nettopp for å 
forhindre at arbeidsgiver skal spare penger 
ved å finne frem til smutthull som gjør det 
billigere å leie inn arbeidskraft enn å tilby 
ansettelse. Her beveger vi oss i grensesnittet 
til det som i mer politiske sammenhenger 
kalles sosial dumping, sier Rasmussen. 

Saken kunne ha vært unngått 
– Hvis vi vender blikket mot utgangspunk-
tet, Venås-saken; hva kunne eller burde 
arbeidsgiver etter din vurdering ha gjort for 

ikke å bryte likebehandlingsprinsippet?
– Dersom Statens vegvesen, som leide inn 
Venås, hadde sagt til sine ansatte at dere 
skal få et ulempetillegg for hver gang dere 
reiser til Larvik, ville problemet ha vært 
unngått. Med en slik utforming av godt-
gjørelsen ville også Manpower ha ment at 
dette var lønn som skulle likebehandles, 
sier Rasmussen.

I stedet får de ansatte noe Statens vegvesen 
har kalt «lønn ved reise», en godtgjørelse 
for ekstra reisevei som følge av annet 
arbeidssted. 
– Derved har Manpower sett noe de anser 
som et smutthull. Selskapet hevder nå at 
siden reisetid ikke er arbeidstid, kan heller 
ikke godtgjørelsen anses som lønn. Videre 
mener de at så lenge det ikke er lønn, må 
de heller ikke likebehandles etter loven, 
sier Rasmussen. 

– Kan arbeidsgiver slippe billigere unna, rent 
økonomisk, på denne måten?
– Det er nå opp til Høyesterett å vurdere, 
men jeg mener klart nei. For å sikre 
reell likebehandling må lønnsbegrepet 
anvendes vidt. Lønn må omfatte den reelle 
avlønningen uavhengig av hva arbeids-
giver velger å kalle godtgjørelsen, sier 
Parat-advokaten. 

NHO-advokat: 
Lønn – ikke likebehandling
Advokat Eva Schei i NHO Service og 
Handel har prosedert Venås-saken for 
Manpower i to tidligere rettsinstanser og 
vil gjøre det samme i Høyesterett.
– Er det dette, hvor vidt lønnsbegrepet skal 
tolkes for at likebehandlingsprinsippet skal 
kunne sies å være oppfylt, som er kjernen i 
saken?
– Kjernen i saken er hva som er omfattet 
av begrepet «lønn» i likebehandlingsprin-
sippet, sier NHO-advokaten. 
– Fra Parats side blir det understreket at det 
er viktig at det ikke skapes «smutthull» som 
gjør det fristende for arbeidsgiver å ansette 
vikarer på rimeligere vilkår enn fast ansatte. 
Har du forståelse for et slikt resonnement?
– For det første er innleie av vikarer ikke 
et alternativ til fast ansettelse, i og med 
at innleie normalt krever et midlertidig 
behov. For det andre vil Manpowers syn i 

saken ikke medføre at det er billigere å leie 
inn vikarer enn å ansette, sier Schei. 

– Oppsummert; hvor går hovedskillet mellom 
Manpower/NHO og Venås/Parat i denne 
saken? 
– Skillet går på hva partene mener 
er omfattet av begrepet lønn, sier 
NHO-advokaten. 

– Og hva forventer du at Høyesterett skal 
bringe klarhet i?
– Jeg forventer at Høyesteretts avgjørelse 
i saken skal bidra til å fjerne usikkerhet i 
bransjen knyttet til hva som er omfattet 
av begrepet lønn i arbeidsmiljøloven, sier 
Schei.

– Anser du at uttalelsen fra EFTA-domstolen 
vedr. reisetid/arbeidstid, avgitt etter hen-
stilling fra Høyesterett, på noen måte kan 
vedrøre Venås-saken? 
– Slik jeg ser det, er avgjørelsen fra EFTA-
domstolen ikke relevant for vår sak, sier 
Eva Schei. 

Dom med stor betydning
Parat-advokaten sier Parat og NHO prin-
sipielt er uenige om hvordan lovverket skal 
tolkes i denne saken. 
– Samtidig har spørsmålet om hva som 
skal defineres som lønn, ikke vært rettslig 
avklart. Derfor vil Høyesteretts avgjørelse 

Advokat i NHO Service og Handel, Eva Schei. 
Foto: NHO.
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ha stor betydning for mange andre enn 
Venås, sier Rasmussen. 

I samme omgang skal landets øverste 
domstol ta opp til doms en sak som ifølge 
Parat-advokaten har betydning for en lang 
større del av Norges yrkesaktive befolk-
ning: Kan reisetid pålagt av arbeidsgiver 
også regnes som arbeidstid?
Ja, mener EFTA-domstolen i en rådgi-
vende uttalelse, avgitt på tampen av 2017. 
Uttalelsen kom på anmodning nettopp fra 
Høyesterett, som i mai også skal ta stilling 
til den såkalte Thue-saken. Den dreier 
seg om politimannen Thorbjørn Selstad 
Thue, ansatt ved Gaular lensmannskontor. 
Sammen med sin fagorganisasjon, Politiets 
Fellesforbund, har han gått til sak for å få 
kjøretiden til utrykningssteder utenfor sin 
faste arbeidsplass godkjent som arbeidstid, 
ikke bare som reisetid.

Grundig fra EFTA-domstolen
Advokat Merete Furesund i advokatfirma 
Homble Olsby AS sier EFTA-domstolen 
har gjort en grundig vurdering av spørs-
målene som ble oversendt av Høyesterett, 
og hun mener de er tydelige i sine 
konklusjoner. 
Furesund representerer lensmann Thue, 
som tidligere har fått tommelen ned 
fra så vel Oslo tingrett som Borgarting 
lagmannsrett. 

Hos EFTA-domstolen ble det imidlertid 
«borteseier». 
– EFTA-domstolen er for det første klar 
på at tid som medgår til reiser pålagt av 
arbeidsgiver, er arbeidstid. Det prinsippet 
gjelder, uavhengig av om arbeidstaker er 
pålagt konkrete arbeidsoppgaver under 
reisen eller ikke. Dette vil etter mitt syn 
måtte påvirke Høyesteretts vurdering 

Advokat i advokatfirmaet Homble Olsby, 
Merete Furesund. Foto: Homble Olsby.
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av sakens spørsmål, sier politimannens 
advokat.
Domstolen er ifølge Furesund også tydelig 
på at det er uten betydning om arbeids-
taker har et fast oppmøtested, varierende 
oppmøtested eller en kombinasjon. 
– Dommen redegjør i tillegg for hvilke 
kriterier som må være oppfylt for at en 
tidsperiode kvalifiserer som arbeidsfri 
periode. Og til slutt fastslår domstolen at 
det er uvesentlig hvor ofte arbeidstaker blir 
pålagt å reise i arbeidet, sier hun. 

Furesund påpeker at domstolen er uenig i 
at saken vil kunne få uante konsekvenser 
dersom hennes klient vinner frem.
– Arbeidsgiver kan sørge for at arbeids-
tiden blir effektiv, og føre kontroll med 
dette. Dermed er ikke situasjonen annerle-
des for reiser enn andre oppgaver arbeids-
taker utfører i sin tjeneste, sier hun.

Vikaren
Raymond Venås 
jobbet som vikar 
i Manpower for 
Statens vegvesen 
i Tønsberg. 

Etter at vikardirektivet ble innført 
i 2013, fikk han samme lønn som 
fast ansatte, men vikarbyrået nektet 
å betale ham lønn i reisetiden de 
dagene han måtte pendle til Larvik 
trafikkstasjon.

Venås vant frem med sine krav, med 
bistand fra Parat, under henvisning 
til likebehandlingsbestemmelsen i 
tjenestemannsloven, først i Tønsberg 
tingrett i 2015, deretter i Agder 
lagmannsrett i 2016.

Manpower anket til Høyesterett, 
og saken behandles i begynnelsen 
av mai 2018.

Politimannen
Politimann 
Thorbjørn Selstad 
Thue ved Gaular 
lensmannskontor 
reiste sammen med Politiforbundet sak 
for å få kjøretiden på ulike oppdrag i 
politidistriktet godkjent som arbeidstid 
og ikke bare «reisetid». 

Mye av saken dreide seg om Thue på 
vei til og fra utrykningsstedet sto til 
«disposisjon» for sin arbeidsgiver.

Politimannen tapte både i Oslo tingrett 
og Borgarting lagmannsrett. Han anket 
til Høyesterett, som ba EFTAdomstolen 
om en rådgivende uttalelse. EFTA
domstolen konkluderte med at tid som 
brukes til reiser pålagt av arbeidsgiver, 
er arbeidstid. Saken behandles av 
Høyesterett i begynnelsen av mai.

– Hvilken betydning mener du EFTA-
domstolens uttalelse har med tanke på å 
avklare forholdet mellom arbeidstid/reisetid 
for norske arbeidstakere mer generelt?
– EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 
vil, slik jeg ser det, være førende for bereg-
ning av arbeidstid på reiser. De norske 
reglene gjennomfører regler utformet 
i EU, og jeg mener at en uttalelse fra 
EFTA-domstolen om hvordan reglene skal 
forstås, vil ha stor betydning for norske 
arbeidstakere, sier Furesund. 
– Ser du noen forbindelse mellom 
Thue-saken og Venås-saken, som Høyesterett 
skal ta stilling mer eller mindre under ett?
– I begge saker får spørsmålet om når 
arbeidstiden starter og slutter betydning. 
Jeg kjenner ikke saken godt nok, men på 
generelt grunnlag er vederlaget en funk-
sjon av arbeidet tid, sier Furesund.

Sakene henger sammen
Den oppfatningen deler også Vetle 
Rasmussen.
– Det er en forbindelse mellom de to 
sakene. Knyttet til sammenhengen mel-
lom lønn og arbeidstid, og til hva som 
skiller arbeidstid fra reisetid. Nå mener vi 
riktignok at vår sak primært bør avgjøres 
ut fra et vidt lønnsbegrep. Men dersom 
Høyesterett ikke er enig i dette, må de 
ta stilling til om reisetiden henger så tett 
sammen med arbeidet, at det må anses som 
arbeidstid. Dette fordi en reise til Larvik, 
fremfor det egentlige arbeidstedet, er en del 
av jobben. Dette spørsmålet er politisaken 
veldig spisset på. Derfra går det en bro over 
til vår vikar-sak, sier Parat-advokaten.

Handler ikke om lønn
Parat-advokaten er også opptatt av å 
understreke at EFTA-domstolens uttalelse 
ikke handler om lønn. Den handler kun 
om arbeidstid og hva som skjer når du 
ikke jobber på ditt vanlige arbeidssted. 
– Dette er spørsmål som angår veldig 
mange mennesker. Derfor vil det også få 
store ringvirkninger hva Høyesterett kom-
mer frem til når de skal behandle dette 
temaet i mai, sier Rasmussen.

Raymond Venås. 
Foto: Trygve Bergsland.

Saken til Parat-medlem, Raymond Venås, skal 
opp til behandling i Høyesterett i mai. 
Foto: Trygve Bergsland.
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Grenseløs arbeidstid
Vi har mye tid, en del av denne tiden kaller vi arbeidstid. Hva er arbeidstid, og ikke minst hva 
betyr arbeidstid i dette nye arbeidslivet hvor vi har større frihet? Det var litt av den filosofiske 
innledningen til professor Thomas Hylland Eriksen under Paratkonferansen 2018. 

Av: Arve Sigmundstad

Hylland Eriksen sier at arbeidstakere i 
mange yrker opplever at grensen mellom 
arbeid og fritid viskes ut.
– E-post som besvares om kvelden, et møte 
som forberedes kvelden før, jobb telefoner 
som bare må tas i helgen. Tidligere var 

nettopp det at direktører var tilgjengelig 
både kvelder og helger, et argument for at 
de måtte ha så høy lønn. Men hva nå, når 
dette plutselig gjelder veldig mange vanlige 
arbeidstakere – burde de også da få like høy 
lønn? spør Hylland Eriksen.

Frihet visker ut grenser
Professoren sier mobiltelefonen ikke bare 
har forandret verden og vår måte å kom-
munisere på. 
– Mobiltelefonen har forandret arbeids-
livet, og arbeidstiden. Plutselig så har vi 

Thomas Hylland Eriksen sier at det frie og grenseløse arbeidslivet bidrar til at avstanden mellom arbeid og fritid viskes ut. Foto: Ned Alley.
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ikke helt fri lenger, for alle kan få tak i oss, 
inkludert sjefen. Hver gang det piper eller 
vibrerer i telefonen som ligger i lommen, 
kan det være sjefen. Jobben er aldri langt 
unna, selv om arbeidstiden er over, sier 
Hylland Eriksen. 

Han sier grensene mellom arbeid og fritid 
viskes ut, ikke bare ved hjelp av ny tekno-
logi. Også det frie og grenseløse arbeidsli-
vet bidrar til at grensene viskes ut. 
– Vi som lever i dag, er nok litt for lite 
takknemlig for å ha havnet på akkurat 
dette stedet i tid og rom. Aldri har vi som 
folk hatt bedre råd, aldri har vi hatt bedre 
tid, og aldri har vi hatt større frihet til å 
gjøre akkurat som vi vil. Likevel lar vi fri-
tiden vår bli invadert av arbeidet, samtidig 
som vi lar fritiden vår invadere arbeidet, 
sier Hylland Eriksen. 

Professoren er opptatt av forholdet mellom 
arbeid og fritid. 
– Skal vi trekke noen lange linjer, er 
det på sin plass å si at de siste årene har 
arbeidstiden gått betraktelig ned, samtidig 
som levealderen er gått betraktelig opp. 
Arbeidet, og ikke minst arbeidstiden, 
definerer oss i mye større grad enn hva vi 
kanskje tenker over. Har du ikke arbeid, 
er du ikke bare arbeidsløs, men også fri-
tidsløs. For mange er jo nettopp arbeid og 
arbeidstid en forutsetning for å kunne ha 
fritid, sier Hylland Eriksen. 

Hvor mange timer i uken trenger vi egent-
lig å jobbe for å få nok til livets opphold? 
spør Hylland Eriksen retorisk. 
– For mange vil det kanskje holde med å 
jobbe 15 timer i uken for å tjene nok til 
livets opphold, men likevel så velger vi å 
jobbe mye mer. Det forteller oss at å være 
ute i arbeidslivet ikke bare handler om 
å tjene til livets opphold, men også om 
å få dekket sosiale behov. Dette blir ofte 
undervurdert, sier han. 

Som et eksempel på 
det grenseløse arbeids-
livet beskriver Hylland 
Eriksen far og sønn 
som sparker ball i 
Frognerparken. 
– Far og sønn nyter 
ettermiddagen 
sammen. Solen skinner, 
og de sparker ball 
sammen på gresset. 
Telefonen ringer, far 
svarer, det er åpen-
bart en jobbtelefon. 
Samtalen tar ti minut-
ter, men far fortsetter 
å sparke ball med 
sønnen gjennom hele 
telefonsamtalen. Er 
dette arbeidstid, eller 
er det fritid? Er det 
arbeidet som invaderer 
fritiden, eller er det fritiden som invaderer 
arbeidstiden? spør Hylland Eriksen. 

Parat ønsker kontrollerte grenser
Vegard Einan, nestleder i Parat, sier vi 
vil stå overfor en rekke nye utfordringer 
fremover for å regulere forholdet mellom 
arbeid og fritid. 
– Arbeidstidsutvalget som ble satt ned av 
regjeringen, gjorde et viktig grunnlags-
arbeid, men vi har på ingen måte funnet 
løsningene på alle de utfordringene 
som ligger foran oss. Jeg tror nok både 
arbeidsgiverne, og vi som representerer 
arbeidstakerne, gjør klokt i å forberede oss 
på nye tider. Det er også bakgrunnen for 
at vi i Parat har valgt å sette arbeidstid på 
dagsordenen med årets flaggsak «arbeidstid 
for fremtiden», sier Einan. 

Han er opptatt av å få formidlet at 
utfordringene knyttet til arbeidsliv ikke 
er like store i alle yrker, eller innenfor alle 
grupperinger av ansatte. 

– Selv om vi i mange sammenhenger 
snakker om et nytt og grenseløst arbeids-
liv, hvor grensene mellom arbeid og fritid 
flyter over i hverandre, er det viktig å få 
slått fast at dette selvsagt ikke gjelder alle 
jobber eller alle yrkesgrupper. For mange 
vil det fremdeles være slik at man stempler 
inn når man kommer på jobben om 
morgenen, og stempler ut når man går 
hjem. Vi må ikke gå oss vill i alle organisa-
sjonsformene og glemme at for mange vil 
det fremdeles være klare og tydelige skiller 
mellom arbeid, og fritid, sier Einan. 

Regjeringen Solberg satte i 2014 ned 
arbeidstidsutvalget for å få vurdert de 
samlede arbeidstidsreguleringene. I 2016 
leverte utvalget en NOU under tittelen 
«Regulering av arbeidstid – vern og flek-
sibilitet». For regjeringen er det en uttalt 
målsetting å mobilisere mer arbeidskraft 
og samtidig øke fleksibiliteten for både 
arbeidstakere og arbeidsgivere.

Har du ikke arbeid, er du ikke bare 
arbeidsløs, men også fritidsløs.

Thomas Hylland Eriksen

NOU 2017:4 om muligheter og utfordringer i delingsøkonomien.
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«AS meg» utfordrer arbeidslivet
Det godt innarbeidede skillet 
mellom arbeid og fritid som har 
preget norsk arbeidsliv siden 
industrien vokste frem, er under 
hardt skyts fra den såkalte 
gigøkonomien.

Av: Tellef Øgrim

Både myndigheter og fagbevegelse er 
opptatt av at den regulerte arbeidstiden 
er under press. Presset kommer fra både 
seriøse og useriøse aktører i arbeidslivet. 
Noe av presset har karakter av tvang. 
Ryggmargsrefleksen er å styrke kontrollen 
og forsvare så vel organisasjonsgrad som 
trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, 
arbeidstakere og myndigheter.

Mareritt eller ny frihet
Den som går litt nærmere inn på fynd-
ordene, vil imidlertid ane konturene 
av uenighet. I plattformen til den nye 
Høyre-, Frp- og Venstre-regjeringen 
understrekes behovet for fleksibili-
tet, side om side med et mål om å 
forsvare tryggheten og sikre oss mot 
arbeidslivskriminalitet.

Utviklingen, som innebærer mer inn- og 
utleie av arbeidskraft, diffuse selskaps-
konstruksjoner med uklare forbindelser til 
arbeidsgiversiden og et generelt sterkere 
press mot opparbeidede rettigheter, har en 
mye mer ekstrem side. 

Den kalles gig-økonomien, etterspørsels-
økonomien, oppdragsøkonomien eller 
Uber-økonomien. Fenomenet henger 
tett sammen med både en hardere 
internasjonal konkurranse og digitale 
nettverks-plattformer som fører til hardt 
slankede bedrifter som baserer seg på 
 oppdragsstyrte frilansere for å få utført 
sine kjernefunksjoner. 

Trenden får sterkt motstridende mottak-
else. Noen ser det som en skinnende ny 

verden av fleksibilitet, fritt valg og nye, 
friere arbeidsformer. For andre represen-
terer visjonen et mareritt der gig-erne får 
elendig betalt, rettigheter forfaller, usik-
kerheten hersker og arbeidstiden går langt 
utover normal leggetid.

Begge synsvinkler kan være like sanne, 
avhengig av fra hvilke typer jobber 
man betrakter fenomenet. Studier fra 
Storbritannias «Leadership Institute» tyder 
på at godt utdannede spesialister har mye 
å hente i gig-økonomien, mens dem på 
den andre siden av skalaen blir taperne, 
både når det gjelder lønn, sikkerhet og 
arbeidstid.

Jobb og fritid blir ett
For å få en bit av fremtiden oppsøkte vi 
Even Bolstad. Han leder HR Norge, en 
uavhengig medlemsorganisasjon for HR 
(Human Resources, eller personalavdeling, 
som det het en gang) og ledelse som har 
ca. 3000 individuelle og virksomhetsmed-
lemmer fra privat og offentlig sektor.

Bolstad holder jevnlig foredrag om stra-
tegi, ledelse, endringsledelse, omstilling 
og tilliggende temaer for organisasjonens 
medlemmer.

– Det som skjer i arbeidslivet nå, minner 
om en tilbakevending til situasjonen vi 
hadde før den industrielle revolusjon. 
Nå har vi snart levd et par hundre år, litt 
avhengig av landet vi måler ut fra, med en 
klar deling mellom jobb og fritid. I tiden 
før industrien skled arbeid og fritid i mye 
større grad over i hverandre. Det er mange 
på vei tilbake til nå, sier HR Norge-sjefen.

Bolstad viser til en sjef med ansvar for en 
kontorarbeidsplass. Han eller hun har jo 
ikke egentlig kontroll over hva de ansatte 
gjør til enhver tid. De kommer på jobb til 
avtalt tid og slår på pc-en, men hva gjør 
de? De jobber, og så gjør de litt adminis-
trasjonsarbeid for skolekorpset. Så jobber 
de igjen, men så må de kanskje sende noen 
mailer til resten av styret i barnehagen. 
– Sjefen er fornøyd hvis jobben blir gjort; 
at man jobber minst de timene man skal, 
er tilgjengelig for samarbeid med andre 
og leverer i tide. For at det skal skje, så må 
den ansatte kanskje logge seg på igjen på 
kvelden etter at barna sover, uansett hva 
regler og avtaler tilsier, sier han. 

Svekkelse av opparbeidede rettigheter 
møtes ifølge Bolstad gjerne med krav om å 
oppdatere regelverket og styrke kontrollen. 
– Det er kanskje rimelig når vi for eksem-
pel snakker om trender som presser på for 
å utvide arbeidstid eller begrense pauser. 
Men når vi står overfor en så stor endring 
som gig-økonomien, blir spørsmålet 
om Arbeidstilsynet og andre lignende 
virkemidler bommer på målet, eller om 
våre forsvarsmekanismer kommer altfor 
sent på raske og omfattende endringer, sier 
Bolstad.

Lovene henger etter
Bolstad sier vi sliter med å oppjustere 
regelverket til dagens virkelighet. I en 
artikkel Bolstad nylig skrev i et interna-
sjonalt HR-nyhetsbrev, omtaler han det 
han kaller VUCA-verdenen. Den preges 
av usikkerhet, kompleksitet, volatilitet 
og tvetydighet, eller, på engelsk: volatile, 
uncertain, complex and ambiguous (= 

Hvis vi legger så strenge begrensninger på en 
bedrift at de ikke lenger kan konkurrere 
internasjonalt, flagger den ut, tror Even Bolstad i 
HR Norge. Foto: HR Norge.
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Husk at du får YS-pris  
på bilforsikring hos oss
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Som YS-medlem får du 5 prosent 
ekstra rabatt på Norges mest kjøpte 
bilforsikring. Er du under 30 år, er 
rabatten på hele 15 prosent.  
Dette kommer i tillegg til samle-
rabatten på enten 16 eller 20 prosent.  

Regn ut din pris på  
gjensidige.no/bilkalkulator

vuca). Bolstad mener nettopp 
VUCA er en god sammenfat-
ning av fremtidens økonomi og 
næringsliv.

I så fall er han ikke alene om å 
oppfordre så vel politikere som 
fagbevegelse til å rive seg løs fra 
et innarbeidet «industriperspek-
tiv» i vårt forhold til nærings- og 
arbeidsliv. 
– For å være fleksible nok til å 
møte utfordringer, som i stor 
grad kommer utenfra Norges 
grenser, må bedriftene skaffe seg 
smidighet og handlingsrom. Det 
innebærer at mange må gjøre 
ganske dramatiske endringer 
i organisasjonen, som selvsagt 
også kan bli smertefulle.

Gig-økonomien 
Begrepet «Gigøkonomi» blir brukt i ulike sammenhenger. I NOU 2017: 
4 «Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer» forklares gig
økonomi gjennom å fremheve nye former for arbeidsrelasjoner, der 
oppdragstakere går fra ett oppdrag (gig) til et annet i stedet for å ha 
et fast arbeidsforhold. Dette dekker ikke delingsøkonomitjenester der 
det i mindre grad utføres arbeid, som ved utleie av eiendom. En del gig
økonomiaktivitet foregår kun digitalt og over landegrenser, ved å knytte 
personer eller bedrifter med behov for en tjeneste med personer som er 
villige til å utføre tjenesten via eller på plattformen. Eksempler som er 
brukt, er Amazon Mechanical Turk og TaskRabbit. 

Stanfordprofessor Paul Oyer har gjort gigøkonomien til objekt for 
inngående studier. Han mener at over 30 prosent av amerikanere deltar 
i gigøkonomien, ofte i tillegg til fast jobb. Spørreundersøkelser han har 
gjennomført, tyder på fleksibiliteten er hovedårsak til at så mange er 
gigere i USA i dag. 

Oyer legger ikke skjul på at gigerne også opplever usikkerhet. Men han er ikke overbevist om 
at det er så mye større reell risiko forbundet med å være gigarbeider enn fast ansatt.

Professor Paul Oyer 
holdt en YouTube-
formidlet forelesning 
om fremveksten av 
gig-økonomien i 
november 2017. 
Foto: Stanford 
University 
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Fyrstikkfamilien 
Larsen på Agnes

I nesten 100 år var vestfoldfamilien Larsen fyrstikkarbeidere. Nå er fyrstikkhistorien blitt lidenskap 
for Ivar Larsen, fjerde generasjon fyrstikkarbeider ved Agnes fyrstikkfabrikk utenfor Stavern.

Av: Sverre V. Bjørnholt

Selv begynte han der i 1973, men familie-
historien startet med oldemor og hans 
bestefar som flyttet til Agnes, der fyrstikk-
fabrikken lå, i 1892. I 1897 begynte tolv 
år gamle Hans Karlsen på «Fyrstikk’n», 
mens hans mor, Mathilde, satt hjemme 
ved kjøkkenbordet og limte fyrstikkesker.
– Dette må du lese, sier Ivar og viser frem 
noen skrivemaskinark. 

Hans bestefar tok seg nemlig tid til å 
skrive ned sine erindringer fra fyrstikklivet 
etter at han pensjonerte seg. Da hadde han 
strevd 53 år ved «Fyrstikk’n».

Den siste fyrstikkfabrikken
Agnes fyrstikkfabrikk var den siste fabrik-
ken i Norge som produserte fyrstikker. 
Den ble lagt ned i 1984 etter drøye 125 
års drift i strandkanten noen få kilometer 
fra Stavern. 
 
Ivar har de siste årene benyttet tiden til å 
samle historisk materiale fra denne hjør-
nesteinsbedriften som lå i Brunlanes kom-
mune. Gjenstander, tekst og bilder deler 
han med lokale museer. Og de kan regne 
med mer, for Ivar har samlet mangt og mye 
fra familiens lange historie på «Fyrstikk’n».

Bedriften med flere hundre tilsatte var et 
eget samfunn ved det lille tettstedet Agnes 
og hadde eget strykeorkester, eget bad med 
kar, dusjer og badstue, eget korps, eget 
fotballag og arbeiderboliger. 

Men det var tøffe forhold med 60 timers 
arbeidsuke, ser vi av Hans Karlsens 
beskrivelse:
Daglønnen var 1,80 kroner pr. 10 timer dag 
for voksne menn, jentene kunne tjene 6 à 7 
kroner for 60 timers uke, så det det var ikke 
mye å rutte ned, levemåten ble mest kaffe og 
brød, brødet var jo nokså billig, kjøpte man 
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brød fra dagen før, så fikk vi dem for 10 øre 
stykke. Middagsmat var det hver søndag, og 
da det billigste som var å få, mest kakkepølse 
og lungemos, skriver Ivars bestefar i sine 
erindringer.

17 personer på 56 kvadratmeter
Om boforholdene skriver han: 
Jeg og min mor flyttet til Agnes i 1892 og 
fikk bo i et lite hus på 56 kvadratmeter. I det 
huset bodde 17 personer fordelt på fem rom, 

»

to litt større og tre små, 
så det var ikke plass 
til mer enn et bord, 
en seng og to stoler. 
I det rommet skulle 
det kokes mat, spises og 
soves, skriver han.

– Ja, tenk hvilken 
utvikling det har vært 
i disse årene. Det er jo 
min bestefar og hans 
generasjon som har 
vært med på å utvikle både arbeidsforhold 
og velstand i landet vårt, slik at vi i dag 
kan være tilfredse og si at vi har det bra. 
Tenk på hvordan de hadde det bare for et 
par generasjoner siden, sier Ivar og blar i 
alt materialet han har samlet på PC-en, og 
viser frem fyrstikkesker i forskjellige fason-
ger, alle produsert på Agnes.

Mange branner
Produksjon av fyrstikker var både helse-

farlig og brannfarlig. Ifølge Ivar brant 
det mange ganger ved fabrikken, og 

en gang brant den helt ned.

Det ble laget fosforstikker den tid, og det 
var noen farlige giftige saker for den angrep 
tenner og kjeveben. Hvis man hadde dårlige 
tenner, måtte man trekke dem ut før man 
kunne arbeide i rom hvor det var fosfor. Nå 
var ikke tannlegene så langt fremme den tid, 
så det ble mange kjeveben som ble brukket 
i stykker, og da kom det opp benstykker, så 
det ville ikke gro, så var det å komme seg til 
doktor og få dem meislet av. 
Det var leie tider så lenge vi laget fosfor-
stikker. Det var mange som måtte meisle til 
ikke det var noe mer kjeveben igjen. Det er 
ennu en mann på Agnes som har skavanker 
etter fosfor.
Fryktelig usunt var det og en fæl gjennom-
trengende lukt som trakk seg inn i alt. På 
grunn av fosforlukten kunne vi ikke komme 
ut blant andre mennesker uten at man 
merket lang på vei hva det var for slags folk, 
skriver Ivars bestefar Hans.

Ivars far, Håkon, var 15 år da han gikk inn 
i fullt arbeid på Agnes fyrstikkfabrikk, og 
Ivar selv begynte der i 1973. Han begynte 
som sin bestefar i sponstua, eller «Splint’n» 
som den het blant arbeiderne. Der ble det 
dreiet spon til stikker og esker. Tresorten 
var osp, og fabrikkens sikkerhetsstikker 
gikk både til hjemmemarkedet og ble 
eksportert til England og Afrika. Hver 
eneste dag ble en eske fyrstikker fra dagens 
produksjon lagt i en kasse. Stolt viser 
Ivar frem en kasse med fyrstikker han har 
spart på. Det er fyrstikkesker fra samtlige 
produksjonsdager i 1973 – det året Ivar 
begynte på «Fyrstikk’n».

Organiserte fyrstikkarbeiderne
Familien Larsen har vært trofaste fagfo-
reningsmedlemmer. Ja, Ivar sier han har 

Ivar Larsen var fjerde 
generasjon fyrstikkarbeider og er 
lidenskapelig opptatt av historien til 
sine forfedre. Foto: Sverre V. 
Bjørnholt.
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vært organisert i hele sitt voksne liv. Som 
fyrstikkarbeider i Arbeidsmannsforbundet 
og Kjemiske. I dag er han Parat-medlem. 
Det er jo lenge siden fabrikken ble lagt 
ned, så nå jobber han i butikk.

Hans bestefar, Hans, var med å starte 
fagforeningen på «Fyrstikk’n». Om dette 
skriver han: 
I 1906 begynte arbeidere å tenke på å bedre 
sine kår og ble enig om å stifte fagforening. 
Men hvor skulle man samle seg? Det var 
et stort spørsmål, for ingen våget og gå til 

kontoret og spørre Nicolaisen og få låne 
lokalet. Martin Pettersen var en av dem som 
hadde bygget hus og han hadde sitt hus ferdig 
og der ble foreningen stiftet og innmeldt i 
Arbeidsmannsforbundet 18. februar 1906.

Men årene etter første verdenskrig var fylt 
av konflikter. Ivars bestefar noterer: 
I 1921 var arbeiderne på Agnes ute i streik 
for første gang, nemlig storstreiken, det var 
jo ikke så lenge den varte. I 1926 hadde 
fyrstikkarbeiderne et oppgjør med sine 
arbeidsgivere som resulterte med streik i 

12–13 uker. Arbeiderne vant, lønnen ble en 
del forbedret.

Ifølge Ivar har det i hans tid stort sett vært 
gode forhold mellom bedrift og arbeidere 
ved fyrstikkfabrikken på Agnes. Bedriften 
la til rette for at arbeiderne skulle bo i 
nærheten, ved å bygge tomannsboliger og 
brakker, det ble anlagt brygge slik at arbei-
dere og familien deres slapp å leie hest og 
kjerre, men tok rutebåten inn til Larvik. 
Det ble oppført et stort forsamlingslokale, 
«Salen», der organisasjoner kunne holde 
møter, der det var brylluper og begravelser, 
konfirmasjoner og jubileer, der det var 
konserter og dansefester, og der bedriften 
kunne holde sine tilstelninger.

De harde 30-åra
Men i bestefar Karlsens dager var det 
trange tider. Fra midten av 20-tallet til 
1932 var driften innskrenket. Det året ble 
produksjonen stanset.
– Det ble et mørkt kapittel for arbeiderne 
på Agnes, skriver Hans Karlsen. 

Man visste jo ikke hvor man skulle få seg 
noe arbeide, for det var dårlig med arbeide 
over alt, og ikke visste vi når fabrikken ville 
komme i gang igjen eller om den kom i gang. 
Ja, det var ikke greit å få noe å leve av i den 
tid. De fleste måtte søke kommunen om nøds-
arbeid, men det ble jo så dårlig betalt av det, 
så man fikk en matlapp i stedet for betaling 
for arbeidet, så familien kunne få noe å leve 
av. Da fabrikken hadde stått et års tid, kom 
nyheten om at fabrikken skulle komme i gang 
igjen. Det ble stor stas da det kom oppslag om 
at arbeidet skulle begynne med opprydning og 
modernisering og familieforsørgere skulle få 
arbeide i første omgang. I 1934 var bedriften 
i gang igjen, skriver Hans Karlsen.

Hans Karlsen opplevde to verdenskriger, 
streiker og dyrtid, ble gift og fikk seks 
barn. Han var trofast overfor «Fyrstikk’n» 
og hadde vært ved bedriften i 53 år da han 
ga seg i 1950. Han, hans mor, hans kone, 
fire av barna, en del av barnebarna og 
andre deler av familien Larsen trådte alle 
sine sko på Agnes fyrstikkfabrikk.

Fikk Kongens fortjenestemedalje
Året han gikk av fikk han en hyggelig 

En streik etter første verdenskrig førte til noe høyere lønn. Foto: Norsk Teknisk Museum.

Produksjon av fyrstikker foregikk på samlebånd. Foto: Norsk Teknisk Museum.



2018 - 35  

beskjed. Slik noterte han hendelsen i 
sine erindringer: 
I 1950 ble jeg meddelt at jeg hadde 
anledning til å komme inn til Oslo slott 
og hilse på vår Konge. Jeg hadde aldri 
tenkt å komme Norges Konge på så nært 
hold, man skulle ikke tro at det var noe for 
arbeidsfolk å komme inn der. Vi var 19 
stykker, to fra Agnes, som hadde benyttet 
anledningen. Det var en hyggelig stund da 
vi var samlet inne på slottet. Jeg hadde aldri 
trodd at en konge kunne være så liketil og tale 
med. Det er ikke noe rart at en slik humørfylt 
og hyggelig konge er populær over hele Norges 
land, skriver Hans Karlsen om sitt møte med 
Kong Olav 5.

Ivar tror at bestefar var stolt over å bli 
invitert til kongens slott for å få fortje-
nestemedalje for lang og tro tjeneste ved 
Agnes fyrstikkfabrikk. Det var ikke så 
mange som i de dager klarte å stå så lenge 
under helsefarlige og vanskelige forhold på 

norske industribedrifter. 53 år på samme 
bedrift og med den samme produksjon ble 
Hans Karlsens arbeidshistorie. 

Store forandringer
Han avslutter sin historiefortelling med 
noen betraktninger om utviklingen for 
fyrstikkarbeideren: 
Når jeg skal ta en sammenligning fra den tid 
jeg begynte som fyrstikkarbeider for 56 år 
siden, er det skjedd store forandringer. I dag 
finnes det ikke noen familie som har mindre 

leilighet enn to værelser og kjøkken. I de 
gamle brakkene og Børestadområdet har 
hver familie sin lille frukt- og blomster-
hage. Hvem fyrstikkarbeider skulle trodd 

da det i 1919 kun var tre dagers ferie og i 
dag tre ukers ferie, skriver Karlsen i 1953.

Ivar Karlsen rakk bedriftens 100-års 
jubileumsfest og også festen etter 125 år. 
Den første var på Park Hotel i Sandefjord, 
der Per Aabel deklamerte eventyret «Piken 
med fyrstikkene». Den andre festen var 
nesten som en avslutning da man visst at 
bedriften skulle legges ned.
– Ja, jeg var med på avviklingen. Det var 
vemodig å pakke ned kontoret i kasser. 
Det var jo også fire generasjoner Karlsen 
som ble med på lasset. Først de siste årene 
har jeg sett betydningen av at bestefar 
fortalte sin historie, så derfor forsøker jeg 
å gå i hans fotspor for å sørge for at livet 
på «Fyrstikk’n» kan leve videre der historie 
blir samlet, sier Ivar Karlsen.

Ivar Larsen sier at fyrstikkarbeiderne i 1919 
kun hadde tre dager ferie. 
Foto: Sverre V. Bjørnholt.

Ivar Larsens bestefar, Hans Karlsen, har skrevet 
ned sine erindringer fra fyrstikklivet. 

Foto: Sverre V. Bjørnholt.
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Stortinget er innmeldt i Parat
Ikke Stortinget som institusjon, men et stort antall administrativt ansatte på 
Stortinget har meldt seg inn i Parat. Styret som består av seks tillitsvalgte, 
representerer alle de ulike yrkesgruppene som har sitt arbeid i og rundt 
nasjonalforsamlingen.

Stortingets administrasjon er organisert i syv avdelinger og 29 seksjoner. 
Det er Stortingets direktør som leder den administrative virksomheten og er 
sekretær for Stortingets presidentskap.

De ulike avdelingene på Stortinget er følgende: 
• Konstitusjonell avdeling
• Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen
• Forvaltningsavdelingen
• Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen
• Internasjonal avdeling
• IT-avdelingen
• Kommunikasjonsavdelingen

Stortinget er opptatt av å tilgjen-
geliggjøre historiske arkiv. På 
Stortingets nettsider kan du der-
for søke i stortingsforhandlingene 
tilbake til 1814, og det finnes et 
taleregister tilbake til 1857. Du 
kan lese mer på stortinget.no.

Driftstilskudd 
Underorganisasjoner og medlemsgrupper med til-
litsvalgte kan søke Parat om driftstilskudd. Deler 
av kontingenten tilbakeføres gjennom denne ord-

ningen for å skape lokale 
aktiviteter. Fristen for å 
søke er 1. mars. 

Søknadsskjemaene finner 
du ved å logge inn på 
parat.com og «Min 
side».

Utdanningsstipend 
Visste du at du som medlem i Parat kan få støtte 
til etter- og videreutdanning? Økende kompetan-
sekrav og et nytt utdanningssystem stiller stadig 
større krav til dem som allerede er i arbeid. Parats 
utdanningsstipend er et økonomisk tilskudd til 
medlemmer som tar ansvar for sin egen utvikling 
gjennom etter- og videreutdanning. 

Søknadsfristen for stipend er 1. april og 1. okto-
ber hvert år. Søknadsskjemaene finner du ved å 
logge inn på parat.com og «Min side».

Nyheter på Parat24 
Parat har nå samlet alle nyhetene på en side som 
du finner på parat24.com. På parat.com vil du 
som tidligere finne all annen informasjon om 
Parat. 

Parat24 er underlagt Redaktørplakaten og Vær 
varsom-plakaten, i likhet med alle de fem ulike 
bladene som utgis av Parat. Alle disse bladene kan 
også leses elektronisk på den samme nyhetssiden.

Vann mot seksuell 
trakassering
Parat, sammen med Arbeidstilsynet, Likestillings- 
og diskrimineringsombudet, KS, NHO Reiseliv, 
Fellesforbundet og Virke står bak kampanjen 
«The Saviour» som gir utesteder en mulighet til å gi gjestene et signal om null-
toleranse for seksuell trakassering, men uten å ødelegge den gode stemningen.

Med to av landets beste bartendere med på laget er det skapt seks unike drink-
varianter av helt vanlig vann fra springen. Hver og én av disse har fått et særegent 
tema gjennom garnityr og ingredienser, og blitt portrettert, stylet og fotografert.

Illustrasjon fra kampanjen «The Saviour».
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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
Anne-Katrine Thomassen, Brønnøysundregisterne
E-post: akt@brreg.no
Tor-Fredrik Olsen, Finnmark Fylkeskommune
E-post: tor.fredrik.olsen@ffk.no
Åse Helen Andersen, Apotek 1 Hammerfest
E-post: aasehelande@hotmail.com
Terje Grytdal Roland, Nord-Troms Tingrett, UNG-representant
E-post: terje.grytdal.roland@domstol.no 

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, UNG-representant
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, UNG-representant
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 Økonomitjeneste
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, UNG-representant
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
Nina Ødegård – Høyskolen i Buskerud og Vestfold
E-post: Nina.Odegard@hbv.no
Cecilie Holt, NAV
E-post: cecilie.holt@nav.no
John-Inge Nerland – Fylkesmannen i Buskerud
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no
Anne Britt Skomedal, Vitusapotek Elefanten Kristiansand
E-post: annebritt1962@hotmail.com
Lahvry Helene Fürst Bright, UNG-representant
E-post: lahvry@hotmail.com

Mer til stipend og kurs
Det blir mer penger til stipend og kurs i 2018 etter vedtak i Parats 
hovedstyre. I budsjettet for 2018 satses det mer på kursvirksomheten 
for tillitsvalgte, og det legges opp til mer penger til stipender. 
Dessuten skal det satses enda mer på vekst og verving.

Hovedstyret styrker også Parats streikefond med over syv millioner 
kroner, samtidig som man styrker organisasjonens frie egenkapital.
– Det er viktig med handlefrihet til å styre mot de mest optimale 
løsningene til beste for Parats medlemmer, heter det i uttalelsen fra 
hovedstyret.
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SPØRSMÅL OG SVAR

Tidsberegning av pappaperm 
Jeg jobber skift og skal ut i pappaperm. I 
den forbindelse har jeg en diskusjon med 
min arbeidsgiver om hvor mange dager jeg 
kan være borte. Når jeg snakker med NAV, 
sier de at de betaler mandag til fredag i 10 
uker. Det blir jo 50 arbeidsdager (mange 
jobber jo kun mandag til fredag). Min 

arbeidsgiver sier likevel at jeg ikke kan 
få permisjon på 50 arbeidsdager da jeg 
jobber skift. Er det riktig? Jeg mener jeg 
må kunne legge min pappaperm kun på 
de dager jeg skal jobbe?

Joakim

Svar: Her har nok arbeidsgiver rett. Loven 
gir deg en fedrekvote på 10 uker. I utgangs-
punktet er det en sammenhengende periode 
på 10 uker, og fedrekvoten måles ikke i 
antall effektive    arbeidsdager. 

Thore S Halvorsen

Har du spørsmål til juristene eller til forhandlingsavdelingen, kan du sende spørsmålene til 
trygve.bergsland@parat.com. Vi hjelper deg som medlem med alle typer problemstillinger knyttet 
til arbeidsforhold og tolkning av avtaleverket. Du kan også ta kontakt med oss når det er behov for 
skriftlig og muntlig rådgivning i forbindelse med omorganisering, nedbemanningsprosesser, ferie, 
arbeidstidsordninger, trygdespørsmål og lignende.

Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat

Maren Hestenes Merli 
Advokat

Renate Messel Hegre 
Forhandler 

Bjørn Are Sæther 
Rådgiver

Thore Eithun Helland 
Advokat

Thore Selstad Halvorsen 
Forhandler

Lene Liknes Hansen
Advokat
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Krav på attest
For et år siden sa jeg opp jobben for å dra 
på jordomseiling. Sjefen min syns dette 
var tullete og var sur og muggen hele opp-
sigelsestiden min. Jeg ba derfor ikke om 
attest, men nå er jeg tilbake fra seilturen 
og vil søke ny jobb. Kan jeg kreve attest fra 
tidligere arbeidsgiver så lenge i ettertid?

Asle

Svar: Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser 
har du rett på attest dersom du har fratrådt 
etter lovlig oppsigelse. Attesten skal inne-
holde opplysninger om arbeidstakers navn, 
fødselsdato, hva arbeidet har bestått i, og om 
arbeidsforholdets varighet. 

Du har i utgangspunktet ikke noe krav på 
at arbeidsgiver gir deg en «god» attest, men 
dersom det er vanlig i bedriften at det gis 
en mer utførlig attest, har du rett til å kreve 
dette. Arbeidsmiljøloven setter ingen frister 
for når kravet om attest må fremsettes. Du 
kan derfor kreve dette nå, også ett år etter at 
du sa opp jobben. 

Maren

Signert dårlig arbeidsavtale
Jeg har signert en arbeidsavtale som gir 
meg dårligere rettigheter enn rettighetene 
som er regulert i arbeidsmiljøloven. 
Arbeidsgiver sier dette er min egen feil, og 
at jeg uansett må forholde meg til avtalen. 
Er dette riktig?

Bettina

Svar: Nei, dette er nok ikke helt riktig. 
Arbeidsmiljøloven kan som hovedregel 
ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker. 
Eventuelle fravik til ugunst for arbeids-
taker kan bare gjøres der dette er særskilt 
fastsatt. Det er ingenting i veien for at 
arbeidstakerne gis bedre vilkår enn lovens 
minimumsbestemmelser. 

Lene

Jeg jobber dagtid på skole i en kommune. 
FAU hadde møte på skolen en kveld og 
trengte hjelp med en kopimaskin. Rektor 
ringte meg siden jeg er den som bor 
nærmest skolen, og spurte om jeg kunne 
ta en tur innom skolen og hjelpe til med 
kopimaskinen, og at jeg kunne skrive over-
tid på dette. Jeg gjorde som rektor ba om, 
og brukte vel ca. en halv time inkludert 
kjøring til og fra skolen. Hvor mye kan jeg 
skrive som overtid, er det noe mer enn en 
halv time?

Cecilie

Svar: I henhold til hovedtariffavtalen for 
kommunene (KS) har du krav på minimum 
to timer overtid siden overtidsarbeidet ikke 
fant sted umiddelbart etter din ordinære 
arbeidstid.

Bjørn Are 

Fri og helligdager
Jeg jobber som apotektekniker på et 
apotek i Oslo. Min arbeidsturnus er lagt 
opp slik at jeg har fri annen hver torsdag. 
Dersom 1. mai, eller en annen hellig- eller 
høytidsdag, faller på min oppsatte fridag, 
er det da riktig at jeg ikke har rett til å få 
denne fridagen igjen?

Hilde

Svar: Ja, det er riktig. Arbeidstaker har ikke 
rett på en ny fridag dersom denne faller på 
en hellig- eller høytidsdag. Det samme gjelder 
også dersom arbeidstaker er fraværende på 
sin fridag på grunn av sykdom eller ferie. 
I motsatt fall, der arbeidstaker ikke har 
opparbeidet tid til fridag fordi det inntreffer 
hellig- og høytidsdager, man er syk eller har 
ferie i opparbeidelsestiden, skal arbeidstaker 
likevel ha sin oppsatte fridag. 

Renate

Bestemmelser om båndtvang
Jeg har en sjelden hunderase, 
Norrbottenpets, som jeg er veldig stolt av. 
Nå er denne hunden ikke spesielt glad i 
å gå i bånd når jeg lufter den. Derfor har 
jeg lært den opp til å lyde meg ved at jeg 
plystrer og gir tegn med hånden. Jeg har 
full kontroll i alle situasjoner. En vanskelig 
nabo har sagt at jeg likevel må han hunden 
min i bånd, iallfall om sommeren. Jeg har 
svart ham at det ikke er nødvendig for oss 
som er erfarne hundeeiere med kontroll 
over dyret. Jeg vil gjerne få bekreftet at jeg 
har rett.

Robert 

Svar: Det rettslige utgangspunkt er hunde-
loven, der det heter at i perioden 1. april til 
og med 20. august skal en hund bli holdt i 
bånd eller være inngjerdet eller innestengt 
på forsvarlig måte. Andre deler av året kan 
hunden som hovedregel løpe fritt, men en 
kommune kan gjennom forskrift regulere 
båndtvangen. Blant annet kan det kreves 
at hunden holdes i bånd i boligområder, 
ved skoler og barnehager. Båndtvangen skal 
likevel ikke være unødvendig. Det skal tas 
hensyn til at de som ønsker å ha løs hund, 
blir tatt hensyn til i tilstrekkelig grad; og 
det er gjort unntak blant annet for dresserte 
hunder for å gjete dyr, for polititjeneste eller 
for redningstjeneste. Det samme gjelder bruk 
av hund under jakt. 

I lov eller forskrift er det ikke gjort særlig 
unntak for hundeeiere med god kontroll. 
Som andre hundeeiere må du nok rette deg 
etter de bestemmelser som gjelder.

Thore E Helland
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PARAT KRYSSORD

MINI KRYSSORD

TALL PYRAMIDEN
Alle feltene skal fylles med tall. 
Noen tall er fylt inn på forhånd, og 
dette utgjør summen av tallene i 
de to feltene under. Du må sette 
inn begge tallene i de to tilstøtende 
feltene for å finne tallet i feltet over, 
og motsatt, du finner tallet i et felt 
ved å trekke tallet i feltet ved siden 
av fra tallet i feltet over.

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

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

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

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

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

Vannrett
  1. Slette
  8. Skole
  9. Bemanne
10. Stemme
11. Noe leskende  
       kaldt
12. Prærie
17. Stille
18. Sveller
19. Tæl
20. Fase
21. Guttenavn

Loddrett
  1. Obstruktøren
  2. Skli
  3. By i Finland
  4. Aristokrati
  5. Flettverk
 6. Gammelt  
      mobiltelefon- 
      system
 7. Besitter
13. Berømme
14. Panele
15. Europeisk  
       land
16. Hylle
19. Halvt snes

1

1113 6

10

36

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nummer. 5 – 2017 var: «DET ER MORO MED 
DANS OG SPEL». Den heldige vinneren er: Dordi Danielsson, Hell.
Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 28. mai 2018.

Husk å merke eposten/konvolutten «Kryssord 1/2018». 
Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse.

Premie: Elvang Latitude alpakkapledd av 50 prosent 
alpakkaull, 40 prosent fåreull og 10 prosent mikrofiber. 
Pleddet er Fair Tradesertifisert. Målene er 130x200 
centimeter (se foto).

Vi trekker én vinner hver gang. 
Send løsningen til redaksjonen, 
enten som epost til 
trygve.bergsland@parat.com
eller ordinær post til:
Parat, Postboks 9029, 
Grønland, 0133 Oslo
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PARAT HJERNETRIM
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PARATS TRENINGSSIDE MED HJERNETRIM
Sender du oss løsningen på 
alle oppgavene på denne 
siden, er du med i trekningen 
av en Elvang Latitude 
alpakkapledd av 50 prosent 
alpakkaull, 40 prosent fåreull 
og 10 prosent mikrofiber. 
Pleddet er Fair Trade
sertifisert. Målene er 130x200 
centimeter (se foto).

Frist for å sende inn løsningen er 
28. mai 2018.
Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen 
til redaksjonen, enten på epost til trygve.
bergsland@parat.com, eller ordinær post til: Parat, 
postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Husk å 
merke eposten/konvolutten «Hjernetrim 1/2018».
Vinneren av hjernetrim i 5/2017 er Werner Hålien, 
Gan.

SUDOKU

Lett Middels Vanskelig

KRYSS OG TVERS
Finn alle ordene. Ordene kan stå vannrett, 
loddrett eller diagonalt, og kan ofte stå skrevet 
baklengs.

BIOGASS
EKSISTERING
ESKAPADE
KLESMOTE
KLINET
KUVERT
KVASIKUNST
MARGARETH

MIDTSOMMERDAG
NYFUNDLENDING
PÅBYGGE
PERLEBRODERT
RESTBELØP
SJØULK
TALMUDIST

Bokstavene i ordet under har blandet seg litt. 
Kan du �nne fram til riktig ord ved å plassere 
bokstavene i riktig rekkefølge i de hvite feltene? 
Den grå teksten på siden gir deg noen hint. 
Skjul teksten om du ikke vil ha hjelp. BEETHOVEN

NOEN SMÅ HINT
Ordet starter med bokstaven B
En tysker
En av musikkhistoriens største

FYLL INN ORDET:

N E B V E E O T H
SVAR:
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LEDER

Arbeidstid som Parats flaggsak i 2018

Foto: Trygve Bergsland

Hans-Erik Skjæggerud
Leder i Parat

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

Den årlige flaggsaken er viktig for Parat. Hensikten med den er å øke kunnskapen om temaet 
blant medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og i arbeidslivet for øvrig. Årets flaggsak i Parat er 
Arbeidstid. I fjor, og året før det, var flaggsaken «Verdien av et organisert arbeidsliv». 
Her er det en sammenheng.

Gode arbeidstidsbestemmelser er sentrale i tariffavtalene. Særlig 
er det tilfelle når bestemmelser i arbeidsmiljøloven åpner for mer 
fleksibilitet i arbeidsgivers favør. Arbeidsmiljøloven, som skal 
verne arbeidstakere mot belastninger som kan være til fare for 
helsen, er i stadig endring, slik den bør være når arbeidslivet er i 
hyppig endring. Det som var viktige vernebestemmelser for noen 
tiår siden, kan som følge av utvikling og ny teknologi være min-
dre relevant i dag. På den andre siden kan det være ny utvikling 
som tilsier at andre vernebestemmelser bør komme til. 

Parat mener vi må være åpne for å se på om dagens arbeids-
tidsbestemmelser er riktige. Vi legger imidlertid et avgjørende 
premiss i bunnen for dette. Eventuelle endringer må være basert 
på kunnskap og dermed trygghet for at endringene ikke går ut 
over arbeidstakernes helse. Dette er særdeles viktig når det gjelder 
arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, som ofte er det 
eneste vernet uorganiserte arbeidstakere har. 

I arbeidsmiljøloven er det anledning for arbeidstakerorganisa-
sjoner med innstillingsrett å inngå tariffavtale med arbeidsgiver 
om avvikende arbeidstidsordninger. Forutsetningen er altså kol-
lektivet og at arbeidstakerorganisasjonen godkjenner at det som 
avtales er greit. 

Disse reglene er ikke en «gave» til, eller en «særbehandling» av 
arbeidstakerorganisasjonene, slik noen aktører argumenterer for. 
Lovens åpning til å avtale ulike unntak er et uttrykk for en balanse 
med tanke på styrkeforholdet mellom partene. Å gjøre dette til sak 
mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker vil være galskap, 
nettopp på grunn av den ubalanserte maktposisjonen mellom disse.

Arbeidstidsreguleringen bidrar dessuten til å bygge opp under 
det organiserte arbeidsliv, noe som forhåpentlig fortsatt er ønsket 
politikk fra myndighetenes side. 

Det synes å være en bred enighet om at den norske arbeidslivs-
modellen er avgjørende for vårt gode arbeidsliv. Både dagens 
regjering, opposisjonen, tidligere regjeringer, forskningsinsti-
tusjoner, arbeidstakere og arbeidsgivere påpeker dette i ulike 
sammenhenger. Likevel sås det stadig tvil fra dagens regjering om 
de virkelig forstår hva den viktigste forutsetningen for dette er, 
nemlig et organisert arbeidsliv.

Når dagens regjering i sin nylige regjeringserklæring på den 
ene siden skriver at de «… vil videreutvikle det beste i den norske 
modellen og mener det er en konkurransefordel for Norge med et 
likestilt og inkluderende arbeidsliv med høy organisasjonsgrad», 
mens de i neste avsnitt åpenbart har behov for å si at de «… 
anerkjenner at mange arbeidstakere velger å 
være uorganisert», ja, da er det vanskelig å 
vite helt hva vi skal tro på. 

Ansvaret for å styrke organisasjonsgraden 
i Norge ligger på alles skuldre, mest av alt 
oss selv. Vi tar det på aller høyeste alvor 
og gjør mye nå for å få det til. Et fel-
les prosjekt mellom YS, LO, Unio 
og Akademikerne er et uttrykk for 
dette. Til grunn for dette prosjek-
tet ligger det en erkjennelse av 
at vi må løfte sammen for å øke 
organisasjonsgraden i Norge.
På vårt nivå er et samarbeids-
prosjekt mellom Negotia, 
Finansforbundet, Delta og 
Parat er et annet uttrykk for 
det samme. 

Grunnlaget for dette samar-
beidet er at vi ikke er godt nok 
rustet til å møte de endringene 
som har skjedd og som vil 
fortsette fremover i arbeidslivet. Vi 
møter nye og endrede forventninger fra 
eksisterende medlemmer, og vi må endre 
oss for å tiltrekke oss flere uorganiserte.



Parat har valgt ut et lite utvalg kvalitetsklær. Medlemmer og tillitsvalgte 
kan bestille klærne i parat.shop.idegroup.no og betaler kun vår innkjøpspris. 

Parat betyr at vi alltid står klar, uansett når du trenger hjelp. Et enkelt norsk ord som er 
tydelig i sitt budskap og som har fått Språkrådets pris for nettopp dette. 

Fargen er oransje, som gir varme og som signaliserer glede, bevegelse og nytelse. 
Oransje virker oppløftende og den jager triste tanker på dør. Oransje stimulerer også til 
aktivitet, nysgjerrighet og kreativitet.

Parat med egen kleskolleksjon

Skalljakke for vår og 
sommer. Vind- og 

vannavvisende i dame 
og herrestørrelse 

555 kroner *

Hettegenser i økologisk 
bomull, leveres i dame 

og herrestørrelse 
379 kroner *

T-shirt i økologisk 
bomull, leveres i dame 

og herrestørrelse 
149 kroner *

Kabinkoffert 37 liter 
Lett og solid koffert 

med fire hjul 
1370 kroner *

Liten sekk, 17 liter 
185 kroner *

* Frakt kommer i tillegg.



Bestill depositumskonto på nett
Har du planer om å leie ut deler av huset eller har du en leilighet for utleie? Da er 
det smart å sette opp en depositumskonto som sikkerhet for leieforholdet. Nå kan 
du ordne dette enkelt på nett – verken leietager eller du trenger å møte opp
i banken. Les mer på gjensidigebank.no
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