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KOMMENTAR

Koronahjelp til bedrifter
og ansatte
Koronakrisen er ikke over selv
om mange bedrifter klarer seg
godt og langt flere ansatte er
tilbake i jobb.

av august). Dagens Næringsliv spør på
lederplass om det er så farlig at flyselska
pene går konkurs, og argumenterer for at
det alltid vil være nye selskaper som står
klare til å overta.

Parat organiserer et stort antall ansatte i
luftfart, hotell og restaurant – bransjer som
fortsatt sliter, og som sannsynligvis ikke
vil være tilbake til noe som ligner normal
drift før etter at vi har fått en vaksine som
hindrer videre smittespredning.

Regjeringen ser heller ikke ut til å avsette
veldig store summer til koronahåndtering
i neste års statsbudsjett. Det er riktignok
avsatt nær 6 milliarder kroner ekstra for å
håndtere koronapandemien, men av disse
skal 3,8 milliarder gå til vaksinekjøp.

Hvordan verden ser ut etter at korona
krisen er over vet vi ikke, men det er grunn
til å tro at vi vil fortsette å reise, bo på
hotell og spise på restauranter. Spørsmålet
er hva regjering og storting skal gjøre med
disse utsatte bransjene i mellomtiden? Når
dette skrives, avvikler regjeringen kontant
støtten. En kontantstøtte som var beregnet
til 50 milliarder kroner, og der det hittil
kun er utbetalt 5,4 milliarder (pr. utgangen

Parat, NHO og alle som jobber med
luftfart, hotell og restaurant, bør fortsette
å slåss for kontantstøtte og krisehjelp til
utsatte bransjer. De aller største interna
sjonale gigantene innen luftfart, hotell
og restauranter har fortsatt økonomi
og vil nok overleve. Samtidig ønsker de
fleste av oss at de små og litt bortgjemte
restaurantene skal overleve, det samme
med hotellene på mindre steder og norsk

Utgis av: Parat
- en arbeidstakerorganisasjon i YS
Parat,
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luftfart med selskaper som Norwegian,
Widerøe og SAS.
Vi tror Dagens Næringsliv har rett når det
gjelder konkurranse på de mest lukrative
rutene som Oslo/Bergen og Trondheim/
Oslo, men det er utopi å tro at selskaper
som Ryanair og Lufthansa vil bruke
tid og penger på å fly til alle de 56(!)
godkjente lufthavner og flyplasser vi har i
Norge (ifølge Luftfartstilsynets oversikt).
Luftfarten er grunnlaget for drift av et stort
antall hoteller og restauranter, men tenk
også på alle de tusener av andre arbeids
plasser som er avhengig av regelmessige
flygninger på kryss og tvers av et langstrakt
land som Norge. Her må regjering og
storting være seg sitt ansvar bevisst.
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Pandemisolidaritet
i luftfarten

Munnbind ikke til besvær
Munnbind om bord i fly er den
nye normalen, men hva er egentlig
utfordringene med ansiktsplagget?

15

Selv om noen arbeidstakere rammes
hardere enn andre, har det ikke
tæret på samholdet i luftfarten
under pandemien.

Svekket flysikkerhet
8

Leder for SAS Norge Kabinforening, Martinus Røkkum. Foto: Trygve Bergsland.

Mediadekning viser at Luftfartstilsynet
sliter med å sørge for at flysikkerheten
blir ivaretatt.

Press mot
avtalene
Ansatte i luftfarten
opplever et kontinuerlig
press mot avtaleforhold
og arbeidsbetingelser.
28
Sylo Taraku. Foto: Trygve Bergsland.

Fagforeninger nøkkelen
til integrering?

12

Parat og Agenda har lansert rapport om
hvorfor ikke flere innvandrere organiserer
seg, og om fagforeninger kan være
nøkkelen til integrering.

Leder i Pilotforbundet, Oddbjørn Holsether. Foto: Trygve Bergsland.
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Pilotforbundet
Oddbjørn Holsether
959 07 066
oddbjorn.holsether@pilot.parat.com

Hovedflyplassutvalg OSL
Koordinator/Avarn Aviation
Hege Charlotte Jacobsen
934 43 883
hege.charlotte.jacobsen@
avarnsecurity.com

parat.com

Gate Gourmet
Arvydas Dragonas
466 21 886
a.dragonas@gmail.com
SSP Norway
Stein Erik Risbø
924 57 188
katelar@online.no

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

SAS Ground Handling (landside)
Stein Grindheim
957 15 402
stein.grindheim@sas.no

Norwegian Pilot Union
Alf Wilhelm Hansen
913 33 555
alf.hansen@norwegianpilot.no

SAS Ground Handling (airside)
Øystein Lerdalen
918 68 889
oystein.lerdalen@sas.no

Linda Iversen Norbeck
468 88 178
Linda.iversen@gmail.com

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

Menzies
Tonje Jensen
951 47 482
tonjeelise81@gmail.com

Airport Retail Norway

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

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

Thai Airways

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

Sodexo
Silje Olsen
970 86 812
siljebo@hotmail.com

Nord Helikopter
Kristine Holen
452 61 014
kristine_holen@msn.com
Blom Geomatic AS
Marius Viken Thomsen
992 54 426
thomsen.mw@gmail.com

Parat kabinforbund
Sissel Wian
412 73 904
sisselvi@online.no

SAS Norge kabinforening
Martinus Røkkum
922 48 015
marti-ro@online.no
Norwegian kabinforening
René-Charles Gustavsen
928 28 648
Rc.gustavsen@gmail.com
Widerøes kabinforening
Sissel Vian
412 73 904
sisselvi@online.no
Sunclass Airlines
Torbjørn Meland
928 12 100
thorbjorn.meland@gmail.com
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TRN (Travel Retail Norway)

Vibeke Skeie Andersen
920 82 644
vibeke.skeie.andersen@gmail.com
Kenneth Braathen
980 56 696
Kenneth.braathen@thaiairways.no

Øvrige foreninger
Norsk luftambulanse redningsmenn
Øyvind Andreas Dalen
970 94 567
oyvind.andreas.dalen@norskluftambulanse.no

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

Bristow redningsmenn
Eskil Rønning
995 52 109
eskil113@hotmail.com

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

Lufttransport redningsmenn
Trond Viggo Jensen Beisland
900 77 638
trondvj@live.no

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

Airlift teknikerforening
Marius Hovik
909 62 766
marius.hovik@airlift.no

Widerøe Internet AS
Svenn Kåre Kristiansen
989 01 255
sk.kristiansen@wias.no

Widerøe Technical Services
Aleksander Brynjulfsen
400 01 462
abrynjulf@gmail.com

Lufthansa
Anne-Kirsti Søvik
406 70 184
anne-kirsti.sovik@dlh.de

Widerøe Flyveselskap
Mona Synnøve Knutsdatter
989 01 523
mona.synnove.knutsdatter@wideroe.no

KLM/Air France
Reidar Thorstensen
469 01 222
reidar.thorstensen@klm.com

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

Pilot Flight Academy
Geir Larsen
405 53 521
geir.larsen@pilot.no

Flytanking
Bo Bergquist
957 69 316
bb@flytanking.no
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Nytt NATO-oppdrag for
Luftforsvaret med F-35
Ifølge sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje
Skinnarland, vil flere av de nye F-35-flyene bru
kes til å utføre NATO-oppdrag på Island alle
rede i 2021. Kun tre måneder etter at de nye flyene ble erklært
operative, ble fire av F-35-modellene sendt til Island på NATO-oppdrag. Dette skjedde i
mars i år. Neste år drar en ny kontingent tilbake, skriver Teknisk Ukeblad. Generalmajor
Skinnarland har bekreftet dette i en tale til Oslo Militære Samfund. – Vi forbereder oss
nå på ny deployering til samme oppdrag på Island neste år, sa Skinnarland i talen. Island
har ikke eget luftforsvar, og de norske F-35-flyene vil derfor være med på å utføre kontroll
i islandsk luftrom på vegne av NATO. @NTB

74 prosent færre passasjerer for SAS
I august var antallet mennesker som fløy med SAS hele 74 prosent lavere enn samme
måned i 2019. Luftfartsbransjen har vært svært hardt rammet av koronakrisen, og SAS
hadde om lag 700 000 passasjerer i august, noe
som er 2,1 millioner færre enn august i fjor.
SAS tar sikte på å gjenoppta flere ruter frem
over, og det er mye som tyder på at etterspør
selen gradvis er i ferd med å ta seg opp igjen.
Flere ruter vil åpnes igjen i løpet av høsten.
– Primært vil vi gjenoppta innenriksflygninger
i Danmark, Norge og Sverige, men vi vil også
gjenåpne 18 ruter til kjededestinasjoner i
Europa, forteller selskapets toppsjef, Rickard
Konsernsjef i SAS, Rickard Gustafson. Foto: SAS.
Gustafson, i en uttalelse. @NTB

Franske fly kan gi Hellas
en militær opprustning
Hellas og Kypros er for tiden involvert i en
bitter strid med Nato-allierte Tyrkia om olje- og
gassressurser øst i Middelhavet. Her sirkler greske
og tyrkiske marinefartøy og fly våkent rundt hver
andre. – Den tyrkiske ledelsen kommer nesten
daglig med trusler om krig og andre provoserende
uttalelser rettet mot Hellas, sier den greske regje
ringens talsmann Stelios Petsas.
Nå kan det ifølge greske medier bli snakk om
å kjøpe franske Rafale-kampfly og minst én ny
fransk fregatt. Tyrkias president, Recep Tayyip
Erdogan, har advart Hellas mot følgene av å ikke
sette seg til forhandlingsbordet for å komme frem
til en løsning på striden i Middelhavet. @NTB

Fire av ti vil fly
mindre etter
pandemien
Mye kan tyde på at nordmenn vil
få endrede reisevaner etter pandemien. I en undersøkelse av Opinion,
gjort for Gjensidige, sier fire av ti
nordmenn at de vil fly mindre, selv
etter at pandemien er over. Det
er særlig eldre som har store planer om å endre reisevanene sine.
Gjensidige tror ønsket om å reise
mindre kommer av at færre vil reise
langt, og at flere frykter dyre reiser
som følge av mulige konkurser i
reisebransjen. @NTB

Airbus halverte
leveringer av fly første
halvdel av 2020
Flyprodusenten Airbus halverte
leveringene av fly det første halvåret av
2020, som følge av koronapandemien.
Dette har medført store økonomiske
tap for selskapet, og inntektene har
stupt med 40 prosent til 18,9 milliar
der euro. Flyprodusenten har registrert
et nettotap på 2,2 milliarder euro i
første halvdel av 2020, sammenlignet
med et overskudd på 1,2 milliarder
euro i 2019. @NTB
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Er fly et arnested
for koronasmitte?
53 ganger i august ble det oppdaget koronasmittede passasjerer på fly, ferger,
busser eller tog i Norge. Likevel viser tester at få andre ble smittet. Det er
Aftenposten som har hentet tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Tallene
omfatter alle innenriks- og utenriksflygninger, ferger med over én times reise
tid, samt alle regiontog og langdistansebusser. Den største delen av tilfellene,
45 smittede, var på fly. 300 personer som var i nærheten av de smittede under
transport, har blitt sporet opp og testet. 98 prosent av dem var ikke smittet, og
2 prosent testet positivt i etterkant. Disse kan midlertidig ha blitt smittet før
turen startet, mener FHI.
Fly har god ventilasjon og gode luftfiltre. – Erfaringen så langt er at om bord på
fly er det ikke så stor smittefare, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI. @NTB

Norwegian tapte 4,8 milliarder kroner før skatt
I årets første halvår har Norwegian tapt 4,8 milliarder kroner før skatt. Selskapet mener de og
andre flyselskaper fremdeles går en krevende tid i møte. – Vi og alle andre flyselskaper er i den
største krisen i luftfartens historie siden andre verdenskrig, sa Norwegians konsernsjef Jacob Schram
da han la frem resultatet for selskapets investorer i slutten av august. @NTB

For alt som venter bak neste sving
Bilforsikringene fra Gjensidige passer for alle – enten du kjører ny eller brukt bil.
De dekker det meste, og skaper trygghet for alt som kan vente rundt neste sving.
Med Bil Kasko får du
• en av markedets beste ordninger for leiebil
• 8 års reparasjonsgaranti
• maks 10 % bonustap ved skade
• veihjelp når du trenger det
Som Parat-medlem får du inntil 32 % rabatt på forsikringen.
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SAS-ansatte er skeptiske
til basenedleggelser
Fra nyttår vil SAS legge ned crew-basene i Stavanger og Trondheim. Dette
mener de ansatte i SAS kommer til å øke kostnadene, fremfor å spare
selskapet for penger. Nedleggingen betyr at 92 kabinansatte og 55 piloter
ikke lenger kan starte arbeidsdagen hjemmefra, men at de må reise til Oslo
for å begynne på jobb. SAS begrunner nedleggelsene med økonomiske
hensyn som har blitt forsterket av koronasituasjonen. @NTB

Pilotforbundet ønsker seg
munnbind-påbud på flyplasser
Trengsel i sikkerhetskontrollen, reisende fra røde land i
taxfree-en og folk uten munnbind bekymrer leder i
Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Kjetil Holsether.
Han mener det hjelper lite at passasjerer har på seg
munnbind under flyreisen, dersom de tar det av
på flyplassen. Pilotforbundet har flere ganger tatt
opp bekymringer rundt manglende smittevern
på norske flyplasser, og ønsker seg blant annet
munnbind-påbud i ankomst- og avgangshallene.
Leder i Pilotforbundet, Oddbjørn Holsether.
@NTB
Foto: Trygve Bergsland.

Norwegian har mistet
ni av ti passasjerer
Nye trafikktall fra Norwegian viser at
313 316 passasjerer reiste med flyselskapet
i august. Det er 91 prosent færre enn
samme måned i 2019. I likhet med SAS har
Norwegian også mistet mange passasjerer
grunnet koronapandemien. Trafikktallene
for august ble kraftig påvirket av både
reiserestriksjonene og lavere etterspørsel
som følge av pandemien. Konsernsjef
Jacob Schram har sagt at etterspørselen
etter billetter stadig justeres etter endringer
i myndighetenes reiserestriksjoner, og at
selskapet har forsøkt å tilpasse rutenettet sitt
så godt det har latt seg gjøre.
I juli gjenåpnet Norwegian 76 ruter og satte
ytterligere 15 fly tilbake i drift. Total kapa
sitet var likevel fortsatt nede på 94 prosent
i august. Nå etterlyser Norwegian-sjefen ny
krisehjelp fra myndighetene. @NTB

Avinor tester nytt dronesystem
– først ute i Nord-Europa
Det nye dronesystemet, «Ninox Drone» skal testes ut i Norge. Om lag 500 000
droneoperatører får tilgang til en mobil applikasjon kalt «Ninox Drone», som kan
installeres på smarttelefoner. Dette er et såkalt Unmanned Traffic Management
system og vil i første omgang testes ved Kristiansund lufthavn og Bodø lufthavn.
Målet er å lettere kunne håndtere den økende mengden droner som ønsker å fly
innenfor lufttrafikktjenestenes ansvarsområde.
– For flygeledere i lufttrafikktjenesten vil dette bety at deres arbeidsoppgaver i
større grad digitaliseres, mens det for droneoperatørene medfører enklere kommu
nikasjon, bedre tilgang til informasjon om luftrommet og regelverket som gjelder,
sier leder for droneprogrammet i Avinor Flysikring, Axel Knutsen. @NTB

Konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram. Foto: Norwegian.
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Pandemisolidaritet
i luftfarten

Selv om noen arbeidstakere rammes hardere enn andre, har det ikke tæret på samholdet
i luftfarten under pandemien. En rundspørring gir samstemte svar: Arbeidstakergruppene
i luftfarten opptrer solidarisk overfor hverandre, og tidene er tøffe både for dem som er
permittert og for dem som er på jobb.
Av: Magne S. Otterdal

M

artinus Røkkum, leder i SAS
Norge kabinforening, forteller
om godt samhold mellom
gruppene. Han opplevde at
hele 387 kolleger ble sagt opp fra 1. juli,
8 - 2020

etter at 90 prosent av staben var permittert
på det meste. Graden av permitteringer
har samtidig variert veldig i løpet av de syv
månedene som er gått etter at statsminister
Erna Solberg holdt sin dramatiske presse

konferanse om nedstengningen av Norge
torsdag 12. mars 2020.
Rettigheter under press
Det råder mye usikkerhet om fremtiden på

Arbeidstakergruppene i luftfarten
opptrer solidarisk overfor hverandre,
og tidene er tøffe både for dem som er
permittert og for dem som er på jobb.

arbeidsplassen. Røkkum peker samtidig på
utfordringene med å ha oversikt over alle
NAVs regler.
– Selv om vi som forening ikke er i
kontakt med NAV, så har det vært mye
frustrasjon blant medlemmene. Stor
arbeidsmengde i lokal HR har også gjort
at det har tatt lang tid å få avklaringer.
Vi ser at krisen også setter press på
opparbeidede rettigheter for en gruppe
som allerede har hatt store innsparinger
og omstillinger tidligere, sier Røkkum til
Parat Luftfart.

Leder for SAS Norge
kabinforening,
Martinus Røkkum,
rapporterer at pandemien har ført til
ytterligere press på
opparbeidede rettigheter. Foto:
Trygve Bergsland.
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Røkkum og kollegene er bekymret for at
krisen i luftfarten blir langvarig. Nå gleder
de seg likevel over at permitteringsordnin
gen ble utvidet.
– Det gir litt pusterom for alle som er
berørt, sier han.
Idet mange permitteringer begynte å gå
ut på dato, kom regjeringen i august 2020
med en forlengelse av permitteringsord
ningen fra 26 til 52 uker. For mange
innenfor luftfart og reiselivsbransjen for
øvrig kom ordningen i
seneste laget.

Ordningen kom etter måneder med
pågang fra Parat og andre arbeidstaker
organisasjoner. Parat-leder Unn Kristin
Olsen er tydelig på at ordningen kom i
seneste laget, selv om hun er fornøyd med
at utvidelsen nå er på plass.
– Utvidelsen vil bidra til at flere nå
beholder sin tilknytning til arbeidslivet.
Samtidig kommer avgjørelsen så sent
at mange allerede er sagt opp, sier
Parat-lederen.
Smittevern øker arbeidspresset
René-Charles Gustavsen, styremedlem
i Norwegian kabinforening, forteller at
hele 263 medlemmer ble rammet da den
danske delen av Norwegian-konsernet ble
slått konkurs. Resten av medlemmene i
Norge er permittert.
– Det har vært mange utfordringer,
men særlig det å forholde seg til
usikkerheten samt å kjenne på
den økonomiske utfordringen
vårt flyselskap sto overfor, før
vi fikk et «go» på general
forsamlingen i mai, har vært
vanskelig, forteller han.
Man har kunne lese i
mediene om uenigheter
som har oppstått

Forlengelsen av permitterings
ordningene kom i seneste laget,
konstaterer Parat-leder Unn Kristin
Olsen. I luftfarten har allerede mange
mistet jobben. Foto: Vetle Daler.

relatert til arbeidsoppgaver om bord, for
eksempel om piloter som må ut i kabinen
og servere kaffe. Ifølge Gustavsen er
Norwegian-pilotene fortsatt fritatt for
slike arbeidsoppgaver.
– Men vi ser at en del arbeidsoppgaver,
som å være smittevernpoliti, gjør at
kabinansatte må tre inn og gjøre andre
oppgaver – som å passe på at alle bruker
munnbind og overholder de restriksjon
ene som er gitt. Dette kan gi en ekstra
arbeidsbelastning når man samtidig
må utføre sikkerhetsarbeid og bistå ved
sykdom. Fordelene er at kabinansatte
lærer fort, omstiller seg raskt og utfører
et fantastisk arbeid hver dag, melder
Gustavsen.
Han forteller om en annen side ved
pandemien som mange kolleger opplever,
og som kanskje ikke får så mye oppmerk
somhet: De som går hjemme og ikke
får delta i arbeidshverdagen, kan etter
hvert oppleve det som en stor psykososial
belastning.
– Å gå hjemme og vente er ganske krev
ende, melder Gustavsen.
Det er tross alt bedre å være i arbeid,
selv om det er i en utsatt posisjon der
en må forholde seg til alle omstillinger,
usikkerheten og det endrede bildet og
arbeidspresset som covid-19-pandemien
har ført med seg.
– Vi er klart en av virksomhetene som
virkelig er hardt rammet. Det er unntaks
tilstand med en økonomisk usikkerhet
som påvirker oss alle, sier Gustavsen.

De nye permitteringsreglene
Normalt kan en arbeidstaker være permittert i 26 uker. Arbeidsgiver betaler lønn de første 15 dagene, deretter overtar NAV. I august
2020 varslet regjeringen at permitteringsperioden økes fra 26 til 52 uker. Utvidelsen skal innføres 1. november og vare til 30. juni.
Ordningen kommer i fortsettelsen av de midlertidige endringene i permitteringsregelverket Stortinget vedtok da koronapandemien
inntraff i vår. For arbeidstakere som ble permittert i mars og april, ble ordningen utvidet til å gjelde ut oktober måned. Arbeidsgivere
betalte lønn kun for de første to dagene.
Regjeringen har foreslått å innføre en ekstra arbeidsgiverperiode på fem dager for dem som har vært permittert mer enn 30 uker per
1. januar 2021. Denne perioden må bedriftene betale.
Kilde: NTB
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Varierende reiseråd
Thorbjørn Meland i Sunclass Airlines har
ikke fløyet siden mars, og alle 140 ansatte
er fortsatt permittert. Han konstaterer at
oppsigelser er utsatt på grunn av regjering
ens nye permitteringsregler.
– Det mest utfordrende å håndtere etter
nedstengningen er de varierende reise
rådene med røde og grønne land, forteller
Meland.
Kollega Martinus Røkkum i SAS peker
også på stadige endringer i reiseråd og
karanteneregler som har hatt stor innvirk
ning på folks reisemønster.
Alle på plass i Widerøe Internet
Svenn Kåre Kristiansen i Widerøe Internet
er en av dem som kan melde om null per
mitterte og oppsagte. Han forteller om en
periode med ekstra stort arbeidspress på de
ansatte. Virksomheten opplevde en dras
tisk økning i henvendelsene fra publikum
fra et normalnivå på 1200–1300 til rundt
5500 henvendelser per døgn.
– Det ble mer overtid og mer tid enn
normalt for å ta unna det enorme volumet
som kom på endringer av billetter, kansel
lerte avganger og refusjoner, forteller han.
Om solidariteten på arbeidsplassen har
han bare godt å melde.
– Vi er nesten bare Parat-medlemmer hos
oss, så det har gått greit, sier Kristiansen.
Kristiansen og kollegene i Widerøe
Internet har alle hatt hjemmekontor siden
mars 2020. Ifølge ham har det gått greit,
men oppleves ikke som optimalt. Og det
store arbeidspresset har ført til syke
meldinger hos de ansatte.
– Widerøe er nok det eneste flysel
skapet som vi vet om som på grunn
av den store jobben som er gjort
hos Wias og refusjonsavdelingen
på Fornebu, er à jour med cirka 99
prosent av alle refusjoner siden koro
naen startet, opplyser Kristiansen.
Omorganisering i KLM og
Air France
Reidar Thorstensen i KLM / Air
France melder at alle, bortsett
fra salgssjefen, er permittert

60 prosent. Totalt er det ni ansatte i
salgsorganisasjonen.
– Ingen har mistet jobben per nå, men det
foregår samtaler rundt omorganisering,
og organisasjonen skal slankes med tre
fulltidsansatte, sier han.
Thorstensen konstaterer at det er utfor
drende med usikkerheten og ringvirkning
ene pandemien har for bransjen, med
uklarheten om hva fremtiden bringer, og
når og om man kan komme tilbake i jobb.
– Man kjenner på de økonomiske utford
ringer på grunn av permittering og det å
bare gå og vente. Men det er godt samhold
i teamet, sier Thorstensen.
Han er spent på hvordan planene med
omorganisering vil påvirke motivasjonen.
– Den store usikkerheten, og hvordan det
påvirker planer og budsjettering for frem
tiden, er en utfordring. Situasjonen med
hjemmekontor, og mangel på fasiliteter i
så måte, er også et tema som skaper noe
frustrasjon. Samtidig er det god spirit i

teamet, og vi er flinke til å støtte hver
andre, sier Thorstensen.
Normal drift er langt unna
Parat-tillitsvalgt Stein Erik Risbø i fly
catering- og kioskdriftvirksomheten SSP
tror det vil ta veldig lang tid til det blir
normal drift igjen.
– Fortsetter den kraftige reduksjonen i
luftfarten lenge, er vi redd at oppsigelser er
unngåelige når permitteringstiden er over,
sier han til Parat Luftfart. SSP har opplevd
nær 90 prosent omsetningssvikt siden mars
sammenlignet med samme periode i 2019.
Risbø rapporterer at solidariteten er god
grunnet stor forståelse blant de ansatte om
situasjonen og god informasjonsflyt, hyp
pige møter mellom leder og de tillitsvalgte.
– Med 40 permitterte ansatte ved produk
sjonsenheten på Gardermoen opplever
jeg at det er mest utfordrende å kunne
svare medlemmene på når det vil bli jobb
fremover, og hvor mange som får komme
tilbake i jobb i nær fremtid, sier han.

Det er unntaks
tilstand med økonomisk
usikkerhet som rammer oss
alle.
René-Charles Gustavsen,
Norwegian Kabinforening

René-Charles Gustavsen i
Norwegian kabinforening rapporterer om
nye arbeidsoppgaver med
å være smittevernpoliti,
noe som kan være en
ekstra arbeidsbelastning.
Foto: Trygve Bergsland.
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ARBEIDSFORHOLD
Pilotforbundet har et kontinuerlig søkelys på
alternative forretningsmodeller i luftfarten
som truer avtalte betingelser og arbeidsforhold.
Et sentralt felt er etablering av konkurrerende
bemanningsselskaper i andre land.

Press mot avtaler
i luftfarten
Ansatte i luftfarten opplever et kontinuerlig press mot
avtaleforhold. Spådommene om at koronavirusets ødeleggende
virkning på flytrafikken vil øke presset, uteblir ikke.
Av: Tellef Øgrim

Kreative ansettelses
modeller i luftfarten truer
ifølge Pilotforbundets
leder Oddbjørn H
 olsether
selve fundamentet for den
norske velferds
modellen.

P

ilotforbundet har et kontinuerlig søkelys på alternative for
retningsmodeller i luftfarten som truer avtalte betingelser og
arbeidsforhold. Et sentralt felt er etablering av konkurrerende
bemanningsselskaper i andre land. Disse tar ifølge leder i
Pilotforbundet, Oddbjørn Holsether, en større del av produksjonen
og brukes som brekkstang for å utfordre eksisterende avtaler.
Egne bemanningsselskaper
Både SAS og Norwegian har utviklet denne praksisen med egne
bemanningsselskaper plassert i andre land.
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Foto: Trygve Bergsland

20. april slo Norwegian fire bemanningsselskaper i Sverige og
Danmark konkurs. Ifølge børsmeldingen selskapet sendte ut, førte
koronakrisen til at selskapet ikke hadde annet valg. I alt 1571
piloter og 3134 kabinansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spania,
Storbritannia og USA ble rammet av konkursene. De rundt 700

pilotene og 1300 kabinansatte med base i
Norge, Frankrike og Italia ble ikke berørt.

Internasjonalt er det en manglende
avstemming av lovverket i forskjellige land
som gjør det mulig å omgå regelverket.
– Fri flyt ligger fast i Europa, men de
nasjonale lovene gjør det vanskelig å hin
dre de negative utslagene av friheten. Det
som er dønn ulovlig i Norge, er etablert
praksis i Sverige. Den frie etableringsret
ten gjør det ganske enkelt å unngå å bli
rammet av nasjonale regler i et land, sier
lederen i Pilotforbundet.

I desember 2018 satte Høyesterett
punktum for en langvarig strid mellom
en gruppe piloter og kabinansatte som
ville ha retten med seg på at arbeidsgiver
ansvaret ligger hos morselskapet
Norwegian Air Shuttle, og ikke underlig
gende bemanningsselskaper.
Etterlyser lovendringer
Ifølge lederen for Pilotforbundet illustrerer
begge disse sakene, henholdsvis fra 2018
og 2020, hvordan et internasjonalt flysel
skap effektivt kan svekke arbeidstakernes
stilling uten å bryte gjeldende regelverk.
– Det må komme lovendringer som
gjør det umulig å etablere selskaper for
å uthule stillingsvernet på denne måten,
sier Holsether.
Han mener at presset mot stillings
vernet utfordrer balansen i det norske
arbeidslivet.
– I vårt system skal det være balanse
mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.
Denne balansen er en forutsetning for
trepartssamarbeidet, som regulerer inn
flytelsen mellom staten, arbeidsgiverne og
arbeidstakerne, sier han.
Ifølge Holsether trues nå stillingsvernet.
– Trepartssamarbeidet er dødt hvis
Norwegian-modellen fortsatt skal være
lovlig fordi det innebærer en så alvorlig
svekkelse av den ene siden av samarbeidet,
understreker Pilotforbundet-lederen.
Velferdsmodellen i fare
Han skisserer en modell der en tenkt
bedrift med 100 ansatte etablerer 100
bemanningsbyråer. Dersom selskapet
så vil kvitte seg med en ansatt, kan
avtalen mellom morselskapet og beman
ningsselskapet sies opp. Dermed står
bemanningsselskapet, som jo bare har
én oppdragsgiver, uten inntekter og går
dermed konkurs.
Så lenge det er få som er rammet av
kreative arrangementer som svekker
jobbsikkerheten, er bekymringen ute i det
norske samfunnet begrenset. Men hvis

NHO Luftfart-direktør Torbjørn Lothe legger ikke
skjul på at flere omstillinger i luftfartsbransjens
ansettelsesmønster kan være nært forestående.
Foto: NHO.

fenomenet sprer seg, mener Holsether at
selve velferdsmodellen kan komme i fare.
– Det er ikke uvanlig for en pilot å
komme ut av en lang utdannelse med
cirka en million kroner i studiegjeld. Hva
skjer med økonomien når disse ikke får
jobber som bankene regner som sikre nok
til i tillegg å gi lån til hus og bil? Vi må
få øynene opp for at dette kan bli et mye
større problem enn det er i dag, dersom
flere blir ansatt på slike modeller. Dette
handler ikke om en gruppe Norwegianpiloter. Politikerne må få øynene opp for
konsekvensene for samfunnet dersom
regelverket ikke blir endret nå, sier han.
Pilarer truet?
Inntil videre er det ikke så lett for
Holsether å få støtte i sin frykt for at en
etablert samfunnspilar som trepartsmodel
len er truet av et svekket stillingsvern. Han
tror det kan skyldes en uvilje på arbeids
takersiden mot å fremstå som alvorlig
svekket. Dessuten teller det med at det kan
være lett å kaste en gruppe som pilotene
over bord, siden de tjener godt.
– Det var for få som tok inn over seg at vi
kjempet en prinsippkamp for et anstendig
næringsliv, påpeker Holsether.

Dansk advarsel
Etter at Norwegian slo sine to beman
ningsselskaper i Danmark konkurs i vår
(Norwegian Pilot Services Denmark ApS
og Norwegian Cabin Services Denmark
ApS), ber nå det danske sosialdemokra
tiske partiet myndighetene om å vurdere
å reise krav mot Norwegian.
Bakgrunnen er at konkursene utløser et
krav om garantilønn og feriepenger til det
statlige, danske lønnsgarantifondet.
– Ved ikke å ansette medarbeiderne
der hvor aktivaene er, flytter man den
forretningsmessige risikoen over på
Lønmodtagernes Garantifond og Skat.
Derfor kan man som kreditor kreve at
morselskapet skal hefte for tapet, sier
den danske advokaten Bo Laurtizen fra
SJ Law.
Kjent materiale
Direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe,
sier han kjenner Parats holdninger til orga
niseringen av ansettelser i luftfarten godt.
– Dette er ikke nye synspunkter fra Parats
side. Temaet var oppe i forbindelse med
saken i Høyesterett, hvor Norwegian vant.
Organiseringen til Norwegian er i henhold
til regelverket. Det foreligger tariffavtaler
for både piloter og kabin, slik at treparts
samarbeidet er ivaretatt, sier han.
NHO-direktøren legger ikke skjul på at
flere omstillinger i bransjen kan være nært
forestående.
– Luftfarten er en av de bransjene som er
hardest rammet av covid-19-pandemien,
og man kan ikke se bort fra at det kan
komme mer omstilling og konkurser i
bransjen, sier Lothe.
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Munnbind ikke til besvær
Munnbind er den nye normalen om bord i passasjerfly under covid-19-pandemien.
Hva er egentlig utfordringene med det nye ansiktsplagget?
Av: Magne S. Otterdal

F

lylege Ståle Romstad ved Norges
Flymedisinske Senter har merket
seg flere nyhetssaker om passasjerer
som besvimer eller får store proble
mer av å bruke munnbind på flyreisen.
– Jeg har sett i mediene at flere har referert
til en teori om at munnbind hindrer
oksygenutveksling og fører til oppbygning
av karbondioksid i kroppen. Det er
feilinformasjon som i neste omgang kan
føre til unødig stress for de kabinansatte
når de må håndtere bekymrede passasjerer,
forklarer han.
Ingen helsemessige problemer
Romstad slår fast at det ikke finnes noen
helsemessige problemer med å bruke
munnbind.
– Faktum er at et munnbind ikke vil
føre til redusert oksygenopptak eller
økt mengde karbondioksid i kroppen.
Dødvolumet av luft, altså lufta på slutten
av utpust vi puster inn igjen ved neste
åndedrag, økes med 10–20 prosent
ved bruk av munnbind. Hver dag står
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flere tusen kirurger og sykepleiere med
disse munnbindene på seg i timevis, og
oksygenmangel har aldri blitt rapportert.
Effekten er marginal og vil ikke kunne
utgjøre noen forskjell i en frisk person,
sier flylegen.
– Hva er da årsaken til at passasjerer med
munnbind opplever pusteproblemer?
– De tilfellene som er registrert i luftfarten
siden starten av pandemien, kan mest
sannsynlig tilskrives stress og angst.
Munnbind gir en litt varm og klam følelse
i ansiktet som av mange føles ubehagelig
og klaustrofobisk. En stresset passasjer kan
for eksempel begynne å hyperventilere av
dette ubehaget, som i ytterste konsekvens
kan føre til besvimelse, sier Romstad.
Knuser myten
Romstad forklarer at det er en mye at
en flykabin er et ideelt sted for smitte og
oppblomstring av virus.
– Faktum er det motsatte. Svaret finner du
i hvordan luftsirkulasjonen i et passasjerfly

er konstruert. Frisk luft på minus 57
grader dras hele tiden inn fra utsiden,
varmes opp og pumpes inn i flyet. Lufta
sirkuleres hele tiden på tvers i kabinen.
Lufta passasjeren puster inn og ut, deles
stort sett bare med dem som sitter på
samme rad. Lufta beveger seg ikke i særlig
grad fremover eller bakover kabinen, og
dette bidrar til å begrense spredning av
luftbåren smitte, forklarer flylegen.
– Betyr at det er lavere risiko for å bli
smittet om bord i et fly enn ved andre
reisemåter?
– Så lenge covid-19 hovedsakelig over
føres med dråpesmitte, er en flytur med
dagens smitteregime veldig trygg. Når
alle spriter hender før ombordstigning og
bruker munnbind, er sjansen for smitte
minimal. Flyturer er også såpass korte at
folk klarer å holde seg til reglene.
Som eksempel kan slikt gli litt mer ut
på for eksempel Hurtigruten, avslutter
Romstad.

SVEKKET FLYSIKKERHET

Flysikkerheten i Norge
kan bli svekket
Foto: April Kim / Pixabay

Luftfartstilsynets viktigste oppgave er å sørge for at sikkerheten i norsk luftfart blir ivaretatt.
Flere artikler i Aftenposten og
E24 denne sommeren viser at
tilsynet kan ha problemer med
å oppfylle denne rollen.
Av: Claude R. Olsen

D

et mest graverende forholdet er
mangel på flyfaglig kompetanse.
Ifølge Aftenposten og E24 sliter
Luftfartstilsynet med å rekruttere
folk med flyerfaring til de viktige stilling
ene som flyinspektører. Et eksempel er fra
sist vinter da en ledig stilling som flyope
rativ inspektør ble utlyst tre ganger. Flere
aktuelle søkere trakk seg, og til slutt var
det en intern søker som fikk jobben.
Ledere uten operativ kompetanse
Kilder i Luftfartstilsynet er frustrert over at
det ansettes sentrale ledere uten flyoperativ
kompetanse i en etat som kun skal ha én
målsetting – nemlig å ta vare på flysikker
heten. Når de samme lederne ikke forstår
kompleksiteten av luftfart, omorganiseres
etaten på en slik måte at de ressursene som
bør gå til å føre tilsyn med flyselskapene,
blir bygget ned på bekostning av andre
aktiviteter. Da blir oppfølgingen av selska
pene mindre, noe som på sikt kan svekke
flysikkerheten.
Luftfartstilsynet fører tilsyn med fly- og
helikopterselskaper samt allmennflyakti
viteten og luftsport i Norge. Pilotene er
bekymret for at mangelen på personer
med riktig kompetanse svekker Luftfarts
tilsynets muligheter til å følge opp sakene
som dukker opp.

Luftfartstilsynet skal være en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart.

Dårligere lønn
Det er ifølge Aftenposten og E24 to
grunner til vanskelighetene med å
rekruttere de rette folkene. Piloter som
ønsker å begynne i Luftfartstilsynet vil
nærmest halvere sin lønn, og plasseringen
av Luftfartstilsynet i Bodø gjør stillingene
langt mindre attraktive. Pendling er tid
krevende, dyrt og ikke aktuelt for mange.
Pilotforbundet har lenge etterlyst et Oslokontor for at inspektørene skal være tettere
på flyselskapene.
– Oslo lufthavn er Norges største lufthavn
og et sentrum i Luftfarts-Norge. Et kontor
her ville gjort Luftfartstilsynet mer synlig
og mer tilgjengelig. Da hadde det også vært
enklere å rekruttere personer med de rette
kvalifikasjonene til stillingene i tilsynet, sier
Pilotforbundets leder Oddbjørn Holsether.
Pilotforbundet mener også at tilsynet bør få
ressurser slik at de kan tilby et lønnsnivå som
kan konkurrere med det å jobbe som pilot.
Arbeidsmiljø under press
Ifølge en nylig gjennomført medarbeider
undersøkelse som Aftenposten og E24

gjengir, har Luftfartstilsynet interne pro
blemer med arbeidsmiljøet. I undersøkel
sen oppgir over 20 prosent av de ansatte at
arbeidssituasjonen gjør at de er bekymret
for egen helse. Og nesten én av tre ansatte
mener de ikke har tid til å utføre arbeids
oppgaver med god kvalitet.
Da flere konfidensielle sikkerhets
rapporter fra Norwegian ble brukt som
kursmateriell i Luftfartstilsynet, ble det
bråk. Norwegian ønsket en navneliste på
personene som fikk tilgang til rapportene
med referanse til verdipapirhandelloven,
noe ledelsen i Luftfartstilsynet ikke
ønsket å etterkomme med begrunnelse i
forvaltningsloven. Uenigheten gjorde at
Norwegian strammet inn på hvem som
får se deres rapporter. Selskapet uttrykte
at de ikke lenger har tillit til at informa
sjonen fra selskapet ivaretas på en god
måte av Luftfartstilsynet.
Hovedkilde: «Luftfartstilsynet får kritikk fra
flere hold: Sliter med å tiltrekke seg fagfolk.
Lite effektiv drift. Utydelige ansvarsforhold.»
Aftenposten/E24 1. juli 2020
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PENSJON
Som arbeidstakerorganisasjon jobber Parat
for å sikre medlemmer gode avtaler, både når
det kommer til lønn, pensjon og mye mer.
Fremover vil organisasjonen, sammen med
YS, tilby pensjonsforvaltning i samarbeid
med en profesjonell pensjonsleverandør.

Bør du velge Parat som
pensjonsforvalter?
Fra 1. januar 2021 vil all pensjonskapitalen din samles på én pensjonskonto. Du kan enten
la prosessen skje automatisk, eller ta et aktivt valg om hvor du vil plassere dine oppsparte
midler, for å optimalisere videre opptjening. Parat vil tilby pensjonsforvaltningstjenester.
Bør du takke ja til dette?
Av: Ane Undhjem
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Pensjonsekspert i Parat, Andreas
Moen, mener det vil spare
medlemmene mye tid og hodebry at
alle pensjonskapitalbevisene dine
fra tidligere arbeidsforhold nå vil
slås automatisk sammen med den
aktive opptellingen du har.
Foto: Bente Bjercke.

Jo større andel tidligere pensjons
opptjening du har, desto viktigere er det
å få på plass gode avtaler.
Andreas G. R. Moen,
pensjonsekspert i Parat

E

r du en av de få som har full kontroll
over pensjonsordningen sin? Eller er
du kanskje en av mange som ikke
har helt oversikt? Vel, hvis du tilhø
rer sistnevnte gruppe, har du kanskje fått
med deg den gode nyheten? Fra 1. januar
2021 vil all pensjonskapitalen din endelig
samles på én pensjonskonto. Automatisk.
Dette tror Andreas G.R. Moen, advokat
og pensjonsekspert i Parat, mange vil tjene
mye på.
– Det er veldig positivt at dette endelig
kommer på plass nå. Tidligere har nok
flere tapt mye i årlige gebyrer på for
skjellige pensjonskapitalbevis. Noen har

nok betalt over 900 kroner i året, men
gjennomsnittspersonen har måttet punge
ut med om lag 400 kroner i året. Dette
er penger de fleste ikke får med seg at
forsvinner, for de bli trukket direkte fra
kontoen til folk, og går ikke gjennom
giroer eller fakturaer. Er det lite penger på
et pensjonskapitalbevis, har kanskje også
gebyrene spist opp pensjonen, og ført til at
pengene her forsvinner, sier Moen.
Flere positiver ved den nye ordningen
Ifølge Moen er tidligere opptjent pensjon
noe arbeidstakere lenge har hatt ansvar for
å samle og forvalte selv. Det forteller han
at ikke mange har gjort.

– Jo større andel tidligere opptjening du
har, desto viktigere er det å få på plass gode
avtaler. Det samme gjelder dersom du har
byttet jobb flere ganger. Da risikerer du
nemlig å sitte på samtlige forskjellige pen
sjonsordninger og betale flere gebyrer. Det
kan raskt bli kostbart, forklarer Moen.
Med den nye ordningen som kommer
på plass over nyåret, vil du selv kunne
velge hvor du ønsker å forvalte opptjent
pensjon. Tar du ingen aktive valg, vil
dette automatisk gjøres for deg. Da vil alle
pensjonskapitalbevisene dine fra tidligere
arbeidsforhold slås sammen med den
aktive opptellingen du har.
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Alle får en bedre oversikt fordi det
er én istedenfor flere konti. Man får også
mest sannsynlig mer i pensjon.
Vidar Pedersen, fagdirektør i Aon

Vidar Pedersen, fagdirektør i Aon,
mener grunntanken bak pensjons
forvaltningsordningen er god, men ser
en utfordring i at målet om lavere
omkostninger glipper på grunn av for
svak konkurranse. Foto: Aon.

– Det vil spare folk for mye tid og hodebry
at dette nå skjer automatisk, fremfor at man
må kontakte pensjonsleverandøren sin selv
for å slå sammen pengene, sier Moen.
Når ballen bare kan rulle av seg selv, lurer
du kanskje på hvorfor du bør vurdere
å velge Parats pensjonsforvalter? Moen
mener det finnes flere gode grunner til å la
Parat få ansvaret her.
Liker grunntanken, men bekymret
over lavere konkurranse
Aon, som er Norges ledende risiko- og
pensjonsrådgiver, mener også grunntanken
bak den nye pensjonsforvaltningsordnin
gen er god. Likevel ser fagdirektør Vidar
Pedersen en mulig utfordring i at målet
om lavere omkostninger glipper på grunn
av for svak konkurranse.
– Grunntanken er veldig god, og dersom
alt fungerer etter hensikten, så ser vi ikke
noe negativt med ordningen. En mulig
utfordring er likevel dersom dette ikke
fører til lavere omkostninger, på grunn av
lavere konkurranse. Et lite faresignal her er
at to små leverandører allerede har kastet
inn håndkleet og overdratt sine porteføljer
til større leverandører. Jeg tror at nye
konstellasjoner, eksempelvis innkjøps
fellesskap, kan være en viktig bidragsyter
til å opprettholde reell konkurranse,
sier Pedersen.
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Mer kostnadseffektivt å velge
egen leverandør
Han mener hensikten med den nye pen
sjonsordningen er at pensjonen i seg selv
skal øke og bli enklere å ha oversikt over.
– Alle får da en bedre oversikt fordi det
er én istedenfor flere konti. Man får
også mest sannsynlig mer i pensjon,
fordi man håper på lavere omkostninger,
sier Pedersen.
Fagdirektøren tror at de som velger leve
randør selv også kan få litt økt pensjon,
fordi man da ikke går glipp av noen
dagers rente hver gang arbeidsgiver setter
pensjonsordningen ut på anbud. Ulike
innkjøpsfellesskap, for eksempel gjennom
fagforeningen, kan også gjøre det mer
kostnadseffektivt å velge egen leverandør,
mener Pedersen.
– For de aller fleste vil det være helt greit
å la kapitalen samles automatisk. I helt
spesielle tilfeller kan det være annerledes.
Det er ikke noe motsetning mellom å la
kapitalen samles og å eventuelt velge egen
leverandør for sin pensjonskonto, sier
Pedersen.
Hvorfor la Parat forhandle om
din pensjon?
Som arbeidstakerorganisasjon jobber Parat
for å sikre medlemmer gode avtaler, når
det gjelder både lønn, pensjon og mye

mer. Fremover vil organisasjonen, sammen
med YS, tilby pensjonsforvaltning i samar
beid med en profesjonell pensjonsleveran
dør. Moen tror dette vil løfte fremtidige
pensjoner betraktelig.
– Vi arbeider nå med å forhandle frem
en pensjonsløsning med lave forvalt
ningskostnader, bærekraftige investeringer
og god forvaltning av pengene, slik at du
får størst mulig utbetaling dagen du går av
med pensjon, sier Moen.
Han mener det finnes mange fordeler ved
å velge å la Parat forhandle frem løsninger
med en pensjonsforvalter på vegne av deg
som medlem. Her nevner han spesifikt at
når YS’ mange medlemmer står sammen,
er det lettere å forhandle frem bedre
avtaler enn det hver enkeltperson klarer
alene. Ofte får man også en bedre avtale på
denne måten enn de fleste arbeidsgivere er
i stand til å sikre. Løsningen vil legge vekt
på god oversikt, bærekraftige investeringer
og ikke minst tidsbesparelse for hver
enkelt.
Moen understreker at denne løsningen
ikke handler om det årlige innskuddet for
pensjon. Dette er opp til hver arbeidsgiver,
selv om Parat gjerne skulle sett at dette
kom inn i tariffavtalene i større grad.
Denne løsningen handler om selvvalgt
leverandør for din pensjonskonto, og

Hensikten med Parats og YS’ nye
pensjonsordning er at pensjonen
i seg selv skal øke og bli enklere å
ha oversikt over.

hvilke priser pensjonsforvalteren tilbyr i
forvaltningen av din pensjonskonto for
innskuddspensjon, og hvordan pengene
er plassert.
Lettere å forhandle når man står samlet
For at Parat og de andre forbundene i YS
skal kunne være i en god forhandlingsposi
sjon, ser Moen for seg å innhente fullmakt
fra medlemmene som ønsker å bruke
organisasjonens pensjonsforvalter.
Dermed kan forbundene reforhandle
avtalen, og alltid sikre best mulig priser og
betingelser.
– Enkeltpersoner har utvilsomt mulighet
til å gjøre mye selv og ta full kontroll
over sin pensjon i tiden fremover. Likevel
vet vi at enkeltindivider aldri vil klare å
forhandle seg frem til så gode avtaler som
en stor organisasjon vil klare. Sammen er
vi utvilsomt sterkere, sier Moen.

September skal brukes til å forhandle med
flere av de kjente og etablerte pensjons
leverandørene, forteller Moen. Deretter vil
YS ta endelig stilling til om det skal inngås
et samarbeid, på bakgrunn av det som
forhandles frem.
– Vi er selvsagt opptatt av å forhandle
frem lavere kostnader. Men når vi skal
inngå en avtale med noen, vil vi selvsagt
også være opptatt av hvordan pengene
er plassert. Bærekraftig forvaltning er vi
på jakt etter. I tillegg legger vi vekt på at
leverandøren skal stille med gode apper og
verktøy for oversikt, rådgivning og infor
masjon, sier Moen.
Undersøk din nåværende
pensjonsordning
Som sagt vil oppspart pensjon automatisk
overføres til nåværende pensjonsordning
dersom du ikke foretar deg noen valg etter
01.01.2021.

– Hvor mye penger du eventuelt vil spare
på å velge Parats pensjonsleverandør for
din pensjonskonto som pensjonsforvalter,
kommer an på hvor god ordning arbeids
giveren din tilbyr i dag. De største arbeids
giverne vil kunne ha en ordning med
minst like gode betingelser. Men om du
jobber i et lite eller mellomstort selskap,
vil det sannsynligvis lønne seg å knytte
seg til Parats og YS’ pensjonsfellesskap,
mener Moen.
Da vil dette også være ditt standardvalg,
og pengene samles her hver gang du skifter
jobb.
– Dermed kan dette blir noe du slipper
å tenke på, og du kan være trygg på at
du alltid har gode betingelser for din
pensjonskonto, sier Moen.
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Høyesterettssak kan svekke medlemmers rettigheter
Parat var i august i Høyesterett som partshjelper i en sak mot Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Saken dreier seg om man som fagforeningsmedlem har krav på dekning av saksomkostninger til
tross for at man ikke selv står ansvarlig for utgiftene, men får dem dekket av fagforeningen.
Av: Helene Husebø

Parat stilte sammen med LO og Felles
forbundet som partshjelper i saken et
LO-medlem har reist mot Arbeids- og
velferdsdirektoratet.
Lagmannsretten har tidligere slått fast
at medlemmet, som har vunnet frem
med krav om endring av et NAVvedtak, ikke har krav på dekning av
sakskostnader fordi medlemmet selv
ikke har egne utgifter. Dette vil man
normalt og historisk sett ha krav på.
Lagmannsretten mener det i realiteten
bare er fagforeningen som har interesse
av dekning av omkostningene, ettersom
medlemmet uansett ikke har relaterte
kostnader. Fagforeningene betaler
nemlig alle kostnader for medlemmene i
pågående rettssaker.

Parat-leder
Unn Kristin
Olsen. Foto:
Vetle Daler.

Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad
mener saken belyser et viktig prinsipielt
spørsmål, da dekning av saksomkostnin
ger har vært og er en viktig forutsetning
for Parats og andre fagforeningers mulig
het til å yte bistand til medlemmene.
– Det berører medlemmenes mulighet
til å få håndhevet sine rettigheter, og
det berører fagforeningenes mulighet
til å bidra til rettsavklaring. Dette har i
siste instans en side til trepartsmodellen,
sier han.
Kambestad understreker at ved å ikke
få dekket sakskostnader vil fagforening
ene få reduserte midler å bruke på
medlemmene.
– Dette vil føre til at fagforeningene ikke
kan føre like mange rettssaker som man

gjør i dag, og som man bør ut ifra aktuelle
problemstillinger. Dette vil gå ut over
rettssikkerheten, sier Parat-advokaten.

Utvidet permitteringsperiode kom sent, men godt
Parat-leder Unn Kristin Olsen sier Parat lenge har etterlyst utvidelse
av permitteringsordningen, og er glad Regjeringen nå utvider den til
52 uker. Samtidig er Olsen kritisk til at dette ikke er gjort tidligere.
Olsen sier mange innen luftfarts-,
hotell- og restaurantbransjene alle
rede har blitt sagt opp, og at det
for dem dermed er for sent.
– I tillegg til at vi har etterlyst
en utvidelse i lang tid, sendte
partene i frontfaget en hen
stilling til statsministeren
om en slik utvidelse nå i for
bindelse med det pågående
tariffoppgjøret. Utvidelsen
vil bidra til at flere nå beholder
sin tilknytning til arbeidslivet.
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Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad.
Foto: Trygve Bergsland.

Samtidig kommer avgjørelsen så sent at mange
allerede er sagt opp, sier Parat-lederen.
Utvidelsen av permisjonsordningen ble ifølge
Olsen også tatt opp med Regjeringen under
møtet hovedorganisasjonene hadde med
Regjeringen, onsdag denne uka.
– Arbeidsledigheten er høy, og det er i dagens
arbeidsmarked ikke mange ledige stillinger.
Uten en slik utvidelse av permisjonsordningen
vi nå får, ville enda flere arbeidstakere blitt
oppsagt og med det fare for å bli skjøvet ut av
arbeidslivet, sier Parat-lederen.

AKTIVE PARAT

YS med krav til neste års
statsbudsjett
Hovedorganisasjonen YS mener
vi trenger omstilling og et storstilt
kompetanseløft blant arbeidstakerne.
Av: Lill Jacqueline Fischer

YS mener det ikke er nok å sette inn virkemidler
for å opprettholde ansettelser og aktiviteter gjen
nom koronakrisen, og kommuniserer i sitt innspill
til statsbudsjettet for 2021 at det må mobiliseres
for storstilt omstillings- og kompetanseløft blant
norske arbeidstakere.
I sitt innspill til Regjeringen skriver YS blant annet
at den raske teknologiske utviklingen innebærer at
mange jobber forsvinner, og at andre i betydelig
grad endrer innhold og oppgaver. YS mener at
ambisjonene fra kompetansereformen «Læring
hele livet», om at ingen arbeidstakere skal gå ut på
dato, må realiseres.
– Vi vet ikke hva som venter oss om noen måne
der eller år, men vi vet at vi fortsatt vil trenge
kunnskap og kompetanse fremover om Norge
fortsatt skal hevde seg som en produktiv og inno
vativ økonomi, står det å lese i innspillet.
I tillegg til satsing på kompetanse er YS opptatt
av at kommuneøkonomien styrkes, og at det må
fremmes beredskap i bred forstand. Erfaringene fra
koronapandemien viser at det er viktig med bered
skap og trening og opplæring i krisesituasjoner. YS
mener også at spesialisthelsetjenestens etterslep må
tettes, etter at mange behandlinger ble utsatt som
følge av koronapandemien.

YS-leder Erik Kollerud.
Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon.

Parats forhandlingssjef Turid Svendsen. Foto: Vetle Daler.

I koronamøte med Regjeringen
I august møtte partene i arbeidslivet Regjeringen for å
diskutere videre tiltak i forbindelse med koronakrisen.
Finansministeren sier Regjeringen jobber på spreng
for å finne ut av hvilke følger pandemien får for norsk
økonomi fremover.
Parats forhandlingssjef, Turid Svendsen, forteller at Parat har bedt YS’
representanter på møtet om å ta opp situasjonen i reiselivsbransjen.
– Det er fortsatt full krise i reiselivsnæringen, i norsk luftfart og i hotell-,
restaurant- og cateringbransjen. Myndighetenes svært inngripende
smitte- og reisereguleringer gjør at store deler av den norske luftfartsvirk
somheten vil være skadelidende i mange år fremover, sier Svendsen.
På vegne av Parat tok YS også opp viktigheten av forutsigbarhet med
hensyn til avgiftsnivået i flere år fremover. – Flyselskapene må ha lettelser
over tid slik at de kan komme seg på fote igjen. Norsk luftfart er satt
mange år tilbake på grunn av korona. Myndighetene må også vurdere å
gi flyselskapene ytterligere tilgang på kapital gjennom en stabiliserings
pakke, sier Svendsen.
Ifølge finansminister Jan Tore Sanner er det allerede klart at det norske
bruttonasjonalproduktet (BNP) kommer til å falle kraftig i år. Han er
glad for dialogen med partene i arbeidslivet og mener de har bidratt til å
få hjelpen på plass til bedrifter og arbeidstakere.
– Regjeringen ønsker å videreføre samarbeidet med partene i arbeidslivet
og ønsker dialog om utfordringene vi vil møte denne høsten og få inn
spill til mulige tiltak, sa Sanner før møtet.
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Viruspandemien har fått store konsekvenser for mange arbeidstakere.

Viruspandemiens mest stilte spørsmål
Pandemien rammer fremdeles norsk arbeidsliv hardt, og mange må avfinne seg med en annerledes
hverdag. Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad har samlet ofte stilte spørsmål og gir deg her
svarene du trenger når det gjelder permittering, lønn og karantene.
Arbeidsgiver har varslet permittering
med to dagers varsel. Er det lov?
Arbeidsgiver kan kun permittere når det
er forbigående arbeidsmangel. Dersom
arbeidsmangelen er permanent, kan ikke
arbeidsgiver permittere deg, men må
vurdere oppsigelse. Arbeidsgiver skal alltid
drøfte behovet for permittering og hvordan
den skal gjøres med de tillitsvalgte før det
varsles om permittering. Det skal som
hovedregel varsles om permittering 14
dager før den kan iverksettes, men dette kan
reduseres til to dager dersom permittering
skyldes nedstengningen og ikke for eksem
pel dårligere omsetning eller færre oppdrag.
Har jeg krav på lønn når jeg blir
permittert?
Arbeidsgiver skal betale vanlig lønn i to
dager. I de neste 18 dagene betaler staten
100 prosent lønn inntil 6G. Fra og med
dag 20 har du som arbeidstaker krav på
dagpenger. Dagpengesatsen er nå forhøyet,
slik at du får 80 prosent av lønn opp til 3G,
og 62,4 prosent av lønn mellom 3 og 6G.
Hva skjer om jeg blir sykemeldt etter
at jeg har blitt permittert?
Dersom du blir syk etter at du har blitt
permittert, har du rett på sykepenger.
Sykepengene settes da til det samme
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som dagpengene frem til permitteringen
avsluttes. Deretter vil du få sykepenger på
grunnlag av inntekten du hadde før per
mitteringen startet. Blir du syk, må du kon
takte lege og få sykemelding, og melde deg
syk på vanlig måte. Rett til omsorgspenger
vurderes på samme måte som sykepenger.
Hvor raskt kan arbeidsgiver be
meg komme tilbake på jobb etter
permittering?
Arbeidsgiver plikter å kalle deg tilbake så
snart det er mulighet og behov for arbeid
og sysselsetting. Selv om behovet kun
varer en begrenset periode, plikter du som
ansatt å stille på jobb. Normalt opereres
det med én til to dagers frist, men både
kortere og lengre frister kan gis. Dette er
ikke regulert i en lov eller avtale.
Hva skjer med pensjonsordningen
min når jeg blir permittert?
Permittering kan få stor betydning for
pensjonen din. Hovedregelen er at du mel
des ut av tjenestepensjonsordningen. Skal
man hindre utmelding, må arbeidsgiver ta
kontakt med pensjonsleverandør og sørge
for at pensjonsavtalen regulerer det. Dette
er enkelt og tar ikke lang tid.
Dersom du har ytelsespensjon, vil du
få fripolise. Opptjeningen blir avbrutt,

og man får store pensjonstap. Dette er
grunnen til at partene i arbeidslivet samlet
har henvendt seg til Regjeringen med et
forslag som skal sikre videre opptjening for
dem som er permittert.
Har jeg krav på lønn eller sykepenger
når jeg er i karantene?
Dersom du kan jobbe hjemmefra, har du
krav på lønn som normalt. Dersom du
er i karantene og er syk, vil du ha krav på
sykepenger. Dersom du er i karantene og
er frisk, men likevel ikke kan jobbe som
normalt, har du også krav på sykepenger.
Mer informasjon om dette finner du på
NAVs hjemmesider.
Jeg har bestilt utenlandsferie til et
«rødt» land. Kan arbeidsgiver nekte
meg å reise?
Dersom ferien eller reisen til utlandet
fører til at du ikke kan oppfylle din del av
arbeidsavtalen i to uker etter hjemkomst,
vil arbeidsgiver kunne nekte deg å reise.
Myndighetene pålegger deg obligatorisk
tidagers karantene fra mange reisemål.
Med mindre du har avtalt med arbeidsgi
ver å ha ferie i ti ekstra dager, eller annet
lovlig fravær, vil det å reise utenlands
innebære ulovlig fravær som kan få
arbeidsrettslige konsekvenser.

PARAT INTERNASJONALT

483 hjelpearbeidere angrepet på jobb
Antallet hjelpearbeidere angrepet mens de var på jobb, og antall totale angrep i
fjor på 277, var høyere enn noen gang før ifølge Humanitarian Outcomes. I fjor
var 483 personer gjenstand for angrep, og av dem ble 125 drept, 234 skadd og
134 bortført. Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland sier i en uttalelse til
NTB at det ikke er mulig for dem å fortsette å gjøre jobben sin hvis de risikerer
å bli bombet, drept eller kidnappet. – Mens vi forsøker å sikre at verdens mest
sårbare mennesker har tilgang til mat, vann og husly, havner vi stadig oftere i
skuddlinjen selv. I disse dager gjør koronaviruset det enda farligere for oss å levere
nødhjelp, sier Egeland. @NTB

Mindre jobbvekst i USA enn ventet
Det ble skapt 428 000 nye
jobber i USA i august, ifølge
lønnsadministrasjonsfirmaet
ADP. Det var noe færre enn
ventet på forhånd. 428 000 nye
jobber ville i normale tider blitt
vurdert som et høyt tall, men
tallet utgjør en liten del av de
12 millionene jobber som har
gått tapt i løpet av pandemien.
@NTB

Økende arbeidsledighet i EU
Arbeidsledigheten fortsetter å stige i EU og eurosonen.
Ved begynnelsen av september lå ledigheten på henholds
vis 7,2 og 7,9 prosent. For 27 EU-landene er økningen
på 0,1 prosentpoeng fra juni, mens den er på 0,2 prosent
poeng i de 19 landene som bruker unionens fellesvaluta,
viser tall fra statistikkbyrået Eurostat. Blant dem som har
rapportert inn tall, er det Spania som ligger dårligst an,
med en ledighet på hele 15,8 prosent. @NTB

BNP raser
i hele EU
Eurosonens økonomi krympet med
12,1 prosent i årets andre kvartal
ifølge Eurostat. Siden nyttår er ned
gangen på hele 15 prosent. Fallet er
det største siden Eurostat begynte å
føre oversikt. Utviklingen er i tråd
med forventningene og tidligere
indikasjoner. Som følge av reise
restriksjoner og nedstengninger har
turismen nesten stoppet helt opp,
og handelen er også hardt rammet.
Storbritannia, som ikke lenger er
med i EU, hadde størst nedgang i
BNP med 20,4 prosent. @NTB

Fattigdom og barnearbeid bak
Fairtrade-sjokolade
Tre av fire kakaobønder i Elfenbenskysten som leverer kakao til Fairtrade, lever under fattig
domsgrensa, og omfanget av barnearbeid øker. Fairtrade er en merkeordning for rettferdig
handel og oppgir å gi arbeidere anstendig betaling og akseptable arbeidsforhold. Slik er det
ikke for mange av de 129 000 Fairtrade-sertifiserte kakaobøndene i Elfenbenskysten. 77
prosent av bøndene tjener under 12 kroner dagen og lever under fattigdomsgrensa. Fairtrade
har de siste 20 årene også arbeidet for å få en slutt på barnearbeidet i kakaoindustrien, men
nå jobber det flere barn på plantasjene enn noensinne, ifølge Danwatch. Fairtrade fant barn
ned i åtteårsalderen på åtte av de ti kakaoplantasjene de oppsøkte. @NTB
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LØNNSOPPGJØRET

Oppgjør i pandemiens tid
Selv om lønnsoppgjøret ser ut til å bli magert, håper servitør Olav
Sanden ved Scandic Holmenkollen Park Hotel at fagbevegelsen
ikke glemmer nordmenns dugnadsinnsats når økonomien tar seg
opp igjen.
Av: Tellef Øgrim

F

orutsetningene for årets lønns
oppgjør ble uten tvil lagt av
koronapandemien. Viruset gjorde
at oppgjøret ikke kunne starte før i
august, og har stor betydning for hva det er
mulig å få ut av oppgjørene utover høsten.
– Det har vært avgjørende for de resultat
ene vi har hatt i lønnsoppgjøret så langt,
og vil virke inn på alle oppgjør i år, sier
spesialrådgiver og ansvarlig for industri
overenskomsten i Parat, Kjell Morten
Aune.
Beskjeden spådom
Teknisk beregningsutvalg, som foran hvert
oppgjør leverer anslag for utviklingen i
økonomien, spådde i juni en prisstigning
på 0,3 prosent. På det tidspunktet var det
ingen tvil om at bråstoppen var en realitet,
og at en direkte effekt på oppgjøret var
uunngåelig.
Forhandlingene i industrien, som legger
rammen for de etterfølgende, sektor
messige forhandlingene, talte sitt tydelige
språk da meklingen var i havn og streik
ble unngått den 21. august.
Lav ramme
Gjennomsnittlig reallønnsøkning landet
på 0,3 prosent, og oppgjørets samlede
ramme på 1,7 prosent ble malen for de
kommende lønnsoppgjørene, i både privat
og offentlig sektor.
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Nordeas sjefstrateg Erik Bruce var ikke
overrasket over resultatet.
– Gitt situasjonen i norske økonomi blir
det gitt svært beskjedne sentrale tillegg, og
partene signaliserer også svært beskjedene
lokale tillegg, sier han.
– Holder rammen gjennom resten
av oppgjøret?
– Det skal gi en ramme for andre oppgjør,
men om det holder i dagens situasjon, er
jeg usikker på. Ansatte i offentlig sektor
vil neppe godta en så lav ramme og har
argumentert at koronapandemien tilsier

Nordeas sjefstrateg Eric
Bruce tror ikke rammen
fra frontfaget holder, men
spår ikke stor sprekk.
Foto: Nordea.

høyere lønnsvekst i offentlig sektor, sier
makroøkonomen og legger til at han tror
vi ender på noe over to prosent for økono
mien som helhet.
Uttelling for heltene?
Etter det ble klart at enkelte yrkesgrupper
fikk ekstra store belastninger knyttet til
arbeidsoppgavene, har det blitt hevdet
at enkelte grupper må påskjønnes med
høyere tillegg enn andre.
Parat-forhandler Aune anerkjenner at
mange har blitt påført ekstrabelastninger.
– Mange som jobber med renhold, utset
ter seg for smitte i større grad enn andre,
ansatte i dagligvarehandel har bidratt
til at vi alle har kunnet handlet mat.
Ansatte i hotell, fly og reiseliv har blitt
ekstra rammet, mange har mistet jobben,
og betydelig flere er fortsatt permitterte,
sier han.

Veteranservitør Olav Sanden mener at fagbevegelsen må sikre at rettigheter hentes inn igjen når økonomien i næringslivet tar seg opp. Foto: Sverre Bjørnholt.

Mange har vist fleksibilitet og jobbet
utover egen arbeidstid, men selv om
mange har fått kompensert dette, så
gjelder det ifølge Aune dessverre ikke alle.
Men han tror likevel ikke at mange vil
oppnå mer enn det frontfaget fikk.
– Jeg ser at noen forbereder høyere krav
enn andre, det må de gjerne gjøre. Men
jeg kan vanskelig se for meg at mange
vil oppnå noe annet enn frontfaget. Det
finnes grupper hvor det er særskilte rekrut
teringsutfordringer, og hvor arbeidsgiver
deler oppfatning at økt lønn må til, der
kan de kanskje få noe mer. I bedrifter som
går godt, så er det rom for å gi mer, i form
av lokale tillegg. Parats tillitsvalgte må
prøve å få sin del av verdiskapningen, og
noen vil få det til, sier Aune.
Lite håp om lønnsvekst
Servitør Olav Sanden har jobbet på
Scandic Holmenkollen Park Hotel siden

1982. Noe særlig håp om lønnsøkning
utover rammen fra frontfaget har han
ikke.
– Nei, slik situasjon i økonomien er, har
jeg har ikke store forventninger, sier han.
Sanden viser til at Scandic Hotels Group
hentet flere milliarder svenske kroner i mai
for å berge virksomheten.
– Men i løpet av et par år blir situasjonen
bedre, og inntjeningen vil ta seg opp i
bedriftene. Da har bedriftene fått lavere
kostnader gjennom nedbemanninger som
er gjort under krisen, sier han og viser
direkte til vedtatte nedbemanninger på
hans arbeidsplass.
Maner til årvåkenhet
Derfor mener Sanden at det viktigste ikke
er hva som skjer med lønnen nå, men at
fagbevegelsen er offensiv når økonomien
snur.

– Da blir det viktig å være på tærne på
vegne av medlemmene, er oppfordringen
hans.
Han legger dessuten ikke skjul på at han
mener at nedbemanningen burde vært
utsatt.
– Nå varsler jo regjeringen at det kommer
reiselivspakke i høst. Det burde bedriften
tatt hensyn til, sier han.
Han frykter at nedbemanninger nå fører
til at folk må hentes tilbake via beman
ningsselskapene og andre løsere forbindel
ser når økonomien tar seg opp, og at det
vil føre til svekket stillingsvern i bransjen.
Slutter seg til
Agathe Osland Hellesen, leder i Parat
NAV, er tydelig på at det ikke kommer til
å bli noen lønnsfest for hennes medlem
mer, men erkjenner at siden det tross alt
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ble en uttelling i kroner og øre i frontfaget,
kan det være noen som har forventninger
til uttelling i kommende forhandlinger.
– Noe må jo komme. Vi må jo få til en
løsning, men det blir ingen lønnsfest.
Dette er en dugnad, sier hun.

Spesialrådgiver og forhandler i
Parat, Kjell Morten Aune, mener
målet for årets lønnsoppgjør er å
sikre og trygge arbeidsplassene.
Foto: Helene Husebø.

Hun forteller at man i NAV har «brukt de
mekanismene vi har i forhold til overtid»,
men legger samtidig til at virkemidlene
er utvidet, og at det er vist fleksibilitet fra
arbeidstakernes side.
– Mange har levert formidabelt, men vi
har ikke noen tanke om at nå er det vår
tur, sier hun.
NAV-ansatte var ifølge Hellesen ekstremt
presset etter EØS-saken da koronaen slo til
og bestillingene kom fra myndigheter og
Storting om å levere ekstra for å bidra til
dugnaden.
Parat NAV-lederen slutter seg til servitør
Olav Sandens oppfordring om at fagbe
vegelsen må være ekstra våken fremover
når økonomien tar seg opp. Men hun gir
samtidig uttrykk for at dette på langt nær
bare gjelder ansatte.
– I NAV er vi vant til å jobbe med enkelt
brukere som er i en livskrise. Nå må orga
nisasjonene være våkne politisk for at ting
kommer på plass, ikke minst for å sikre at
flest mulig kommer tilbake i inntektsgi
vende arbeid, avslutter Hellesen.

Lønn ikke mål nummer én
Også forhandlingsleder Aune er opptatt
av å sikre arbeidsplasser. Mål nummer én
nå er gode, trygge og sikre arbeidsplasser.
Dette er ifølge Aune viktigere enn lønns
økninger i 2020, men han påpeker at det
er lov å ha flere tanker i hodet samtidig.
– Hvordan kan oppgjøret på noen måte bidra
til å sikre arbeidsplasser, utover det at rammen
for lønnsveksten er så lav som den er?
– Et forsiktig og realistisk lønnsoppgjør i
alle områder og få streiker vil kunne bidra
til å få oss fortere gjennom de utfordringer

står overfor. Men oppgjøret skal også bidra
til å danne forståelse mellom partene. Et
godt samarbeid sentralt har også betyd
ning for samarbeidet ute i bedriftene og
virksomhetene, avslutter Aune.
Det betyr ikke at lønn ikke står på dagsor
denen. 25. august krevde Parat lønnsvekst
for vektere i forhandlingene med NHO
Service og Handel. Forhandlingene ble
brutt dagen etter. I forhandlingene med
Virke ble det samtidig krevd reallønnsvekst
for ansatte i varehandel og service. Også
her ble det brudd etter tre dager.

Oppgjøret 2020 er et hovedoppgjør
•	Hovedoppgjør gjennomføres annethvert år. I hovedoppgjøret forhandles det
om både lønn og andre rettigheter i tariffavtalene. Dette innebærer at det kan
forhandles om alt i tariffavtalene – lønn, arbeidstid og permisjonsbestemmelser
er eksempler på tema det kan forhandles om.
•	Organisasjonene har streikerett i hovedoppgjøret.
•	Mellomoppgjør gjennomføres de årene det ikke er hovedoppgjør.
I disse oppgjørene forhandles det kun om lønnsregulering.
•	Organisasjonene har streikerett også i mellomoppgjørene.
•	På grunn av pandemien ble starten på forhandlingene i årets oppgjør flyttet
fra våren til 3. august.
Leder i Parat NAV, Agathe Osland Hellesen,
mener organisasjonen må være våken politisk for
å sikre at flest mulig kommer tilbake i
inntektsgivende arbeid. Foto: Claude R. Olsen.
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•	Etter løsningen i meglingen i industrien skal Parat i forhandlinger med NHO, Virke,
Spekter, Kommunesektoren og Staten.

PARAT UNG

Hva skal til for at de unge
organiserer seg?
Hvorfor er det bare cirka 23 prosent av oss under 35 år som er med i en fagforening i dag, og hvor
ligger ansvaret for tiltak? Én ting er klart – organisasjonsgraden til de unge i arbeidslivet må opp.

P

arat UNG har dessverre ikke
fasiten på hva som skal til, men
vi setter kontinuerlig søkelyset på
spørsmålet og har mange tanker
rundt temaet. Vi håper alle ser utfordrin
gen og blir med oss i det viktige arbeidet.

Leder i Parat UNG, Kari
Nestaas Ruud, retter søkelyset mot hvordan man best
mulig kan treffe de unge i
fagforeningssammenheng.
Foto: Vetle Daler.

Gjennomsnittsalderen i fagforeningene er
i dag ganske høy. Dersom trenden med lav
organisasjonsgrad blant de unge fortsetter,
vil det om 20 – 30 år se skummelt ut for
maktbalansen i trepartssamarbeidet. Skal
alle rettighetene som er opparbeidet fort
satt stå støtt, må vi satse hardt på verving
av unge.
Nyere tall viser at koronakrisen faktisk har
ført med seg enkelte positive følger. Flere
unge har fått øynene opp for fagforeninger
og den tryggheten det gir å være fagorga
nisert, og organisasjonsgraden har steget
de siste månedene. Dette er en positiv
utvikling, men vi må forvente at den er
midlertidig. Når krisen omsider er over, vil
ikke nødvendigvis trygghetsbehovet som
gjør at de unge melder seg inn, være like
tilstedeværende.
Samtidig som vi belyser samfunnsansvaret
vårt, er det på tide å gi en fornyet styrke
bak ordet fagforening. Mange av oss har
det godt og trygt i arbeidslivet i dag, og
det er få store kampsaker som tar plass i
vår hverdag. Det fører igjen til at engasje
mentet som finnes, ofte blir lagt på lokale
forbedringer. Vi mener det er rom for
å løfte nye krav som skal gi oss en enda
bedre arbeidshverdag.

Her er det to tiltak som kan gjøres for at
ordet fagforening skal virke interessant for
de unge. Det første er å la ungdommen bli
presentert for fordelene med et faglig sosialt
nettverk, mulighetene man får ved å ta på
seg et verv, og fordelene med å være en del
av det større bildet. Førsteinntrykket må
være at det er gøy, engasjerende og lærerikt
å være fagorganisert. Det andre som kan
fenge oss unge, er å gi oss muligheten til å
ta med oss det vi allerede er opptatt av inn i
fagforeningsmiljøet. Hva med å gi mer plass
til klimakampen? Og distriktspolitikken?
Her kommer fordelen med å være en parti
politisk uavhengig fagforening inn. Vi kan
mene mye forskjellig politisk og likevel være
på samme lag. Alle vil beholde arbeids
plassene i fremtiden.

Parat satser på de unge. Parat UNG har et
eget styre, plass i hovedstyret og flere egne
verv som er dedikert for unge engasjerte
medlemmer. Parat gir oss spillerom til å
tenke nytt og fremheve de sidene ved en
fagforening som er tiltrekkende for nye
unge medlemmer. Vi lager sosiale, faglige
nettverk blant de unge og forteller alle
hvor gøy og lærerikt det er. Samtidig opp
fordrer vi alle engasjerte unge til å ta på seg
et verv og bidra i det viktige arbeidet.
La dette være den nye felles kampsaken
til fagforeningene i Norge: Organiser de
unge!
Kari Nestaas Ruud,
leder Parat UNG
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Fagforeninger kan være
avgjørende for integrering
Rådgiver i Tankesmien Agenda, Sylo Taraku, mener fagforeninger må bli flinkere til å inkludere
innvandrere. Han tror lav organisasjonsgrad blant denne gruppen kan være med på å undergrave
den norske modellen og tilliten i samfunnet.
Av: Ane Undhjem

I

følge Integrerings- og mangfolds
direktoratet er hovedmålet for norsk
integreringspolitikk at innvandrere
og deres barn skal få bruke sine res
surser og bidra i fellesskapet. Nøkkelen til
integrering i det norske samfunnet ligger i
å delta i arbeidslivet, mener direktoratet.
Det er Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien
Agenda, enig i. Han tror fagforeninger
må mer på banen i integreringsarbeidet,
og at den norske modellen og det høye
tillitsnivået vi har til organisert arbeidsliv,
ikke bør tas for gitt.
– Fagbevegelsen er nødt til å forholde seg
både til omstillinger og til polariseringen
disse skaper. Skal arbeidslivets organisasjoner
fortsatt være relevante, må de ha nok med
lemmer. En gruppe som i dag er for dårlig
representert, er innvandrere, sier Taraku.
Lavere organisasjonsgrad i Norge
Agenda og Parat lanserte nylig rapporten
«Fagforeninger som integreringsarena i
polariseringens tid». Her har det kommet
frem at Norden skiller seg positivt ut med
høyest organisasjonsgrad i Europa og
verden.
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Ser vi til eget land, finner vi likevel ut
at Norge ligger bak Sverige, Danmark,
Finland og Island. Organisasjonsgraden
i Norge har falt betydelig siden 80- og
90-tallet. I 1994 var den på 57 prosent.
I dag er den på 49 prosent.
– Vi i Agenda er bekymret over den
fallende organisasjonsgraden og ønsker å
finne løsninger og snu en langvarig negativ
trend, sier Taraku.
Han trekker frem en viktig demografisk
forskjell. Det er nemlig tydelig at innvand
rere er lavere organisert enn befolkningen
for øvrig. Ifølge rapporten til Agenda og
Parat er gapet på om lag 15 prosentpoeng.
Variasjonene blant innvandrere er også
store. Det er kanskje en overraskelse for
mange, men EØS-innvandrere er lavere
organisert enn ikke-vestlige innvandrere.
Bare 24 prosent av innvandrere fra de
nye EU-landene som Polen og Litauen
er organisert.
– Med tanke på at innvandrere utgjør
en stadig større andel av arbeidsstyrken
i Norge, så må dette tas på alvor. Lavere
organisering er en utfordring for integre
ring, for sosial dumping og som sagt for

å ivareta den norske modellens bærekraft,
sier Taraku.
Flere grunner til lavere
organiseringsgrad blant innvandrere
Taraku mener det finnes tre plausible
forklaringer på at folk med innvandrer
bakgrunn er uorganiserte. Først og fremst
tror han mye kan henge sammen med at
innvandrere jobber i bransjer der organisa
sjonsgraden allerede er lav.
Han tror også at mange kan oppleve
medlemskontingenten som dyr, eller at
man rett og slett ikke ser verdien av å
være fagorganisert grunnet manglende
tradisjoner og bevissthet for den type
interessefellesskap.
– Alle disse årsakene kan ha relevans også
blant norske arbeidstakere, ifølge tidligere
undersøkelser vi har gjort i Tankesmien
Agenda. Det at man jobber i en bransje
med lav organisering, betyr mer enn iden
titeten som innvandrer. Så dette er mer
et bransjeproblem enn et innvandrings
problem. Kommer man til en arbeidsplass
der de fleste er organisert, så blir det
lettere å skli inn. Spesielt hvis dette

Sylo Taraku mener det ligger en
anerkjennelse i det å bli invitert
inn i organisasjonslivet og få høre
at det betyr mye for alle ansatte.
Foto: Trygve Bergsland.
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kombineres med aktivt og offensivt rekrut
teringsarbeid. Men kommer man inn i en
bransje med få organiserte, så blir terskelen
plutselig mye høyere. Da vil man spørre
seg: Hvorfor skal jeg være organisert? I den
konteksten kan organisering nesten være
som å skille seg ut, forteller Taraku.
Gikk fra å jobbe svart til å bli
klubbsjef for fagorganisasjon
Arvydas Dragonas er en av mange som har
fått føle hvor viktig en fagorganisasjon kan
være. Han kommer fra Litauen, og da han
begynte å jobbe i Norge, jobbet han svart.
Hans første jobb i Norge var på en gård i
1999. Lønna var ikke noe å skryte av, men
bonden var grei. Etter arbeidet sitt her
fikk han en jobb på et verksted hvor hage
maskiner ble reparert. Til Klassekampen
forteller han at lønna var lav, og at han
følte seg som en slave.
– Jobben min var et mareritt. Sjefen visste
han kunne gjøre hva han ville med meg.
Jeg fikk cirka 12 000 i måneden etter
skatt, forteller han til Klassekampen.
Dragonas vil ikke fortelle hvem arbeids
giveren var på den tiden, men til Klasse
kampen sier han at ingen var fagorganisert.

Han jobbet der i tre år, i vente på arbeidsog oppholdstillatelse. Da tillatelsen kom på
plass, fikk han seg en ny jobb, og sitt første
møte med fagorganisasjoner, gjennom
et medlemskap i LO-forbundet Felles
forbundet. I 2008 fikk han jobben han har
i dag, i Gate Gourmet på Gardermoen. På
samme tid meldte han seg inn i Parat. Etter
hvert ble han aktiv i fagforeningen.
– I 2014 ble jeg valgt som hovedtillits
valgt. Jeg ville bygge klubben stor og sterk.
Da jeg begynte, var vi 70, og nå er vi 200.
Jeg har vervet over 100 mennesker, sier
han til Klassekampen.
Mener bedre rekrutteringsarbeid
må til
Ifølge Taraku mister strukturelle faktorer
betydning i møte med et godt og offensivt
rekrutteringsarbeid. De som lykkes best, er
de som klarer å skape sterke fellesskap på
arbeidsplassen. Utdanningsnivå og botid
har også stor betydning. Med økt botid
forsvinner andre forskjeller.
– Det som bekymrer meg mest på sikt, er
den etniske segregeringen i arbeidslivet.
Den bidrar ikke bare til sosial dumping,
men kan også skape avstand mellom grup
per og dermed svekke tilliten i samfunnet.

Fagbevegelsens legitimitet hviler ikke bare
på antall organiserte på landbasis, men
også på at den har et godt fotfeste i alle
bransjer og i alle etniske grupper i landet,
sier Taraku.
Han mener at den beste rekrutteringen
skjer når man møtes ansikt til ansikt og
har en tillitsvekkende samtale. Det er
noe fagbevegelsen allerede gjør, men som
Taraku tror man kan bli enda bedre på.
– Rekrutteringsarbeidet bør få høyere
status i fagforeningene. Det bør igangset
tes kampanjer for rekruttering i utsatte
bransjer. Fagforeningene må bli flinkere til
å inkludere innvandrere i styrer og sekreta
riat. Det bør også satses mer på skolering
av tillitsvalgte, sier Taraku.
Språkforståelse er en viktig nøkkel
Tankesmien Agenda foreslår at fagforenin
gene, med hjelp fra myndighetene, tilbyr
gratis norskkurs til arbeidsinnvandrere fra
EU. Dette tror de vil være med på å gjøre
medlemskapet mer attraktivt for denne
gruppen.
– Et slikt tilbud vil signalisere at man bryr
seg om denne gruppen, og at man forstår
deres behov. Det bør formidles at selve

Da jeg begynte, var
vi 70, og nå er vi 200.
Jeg har vervet over 100
mennesker.
Arvydas Dragonas,
Parat-tillitsvalgt ved Gate Gourmet

Parat-tillitsvalgt Arvydas Dragonas er en av mange som har fått føle hvor viktig en fagorganisasjon kan
være. Foto: Trygve Bergsland.
30 - 2020

Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er nøkkelen til integrering å delta
i arbeidslivet, der fagforeninger spiller en viktig rolle.

deltakelsen i fagforening kan hjelpe med
å lære språket, men at man i tillegg har
et opplegg med gratiskurs. Dette er ikke
bare et rekrutteringstiltak, men også et
integreringstiltak som vil bidra til å gjøre
den daglige kommunikasjonen bedre med
denne gruppen, sier Taraku.
Han tror ikke at integreringen i seg selv
er over når innvandrere får seg en jobb,
men at det kan være betryggende å bli
møtt av en inkluderende klubb når man
er i arbeid. Dette tror han spesielt vil være
gjeldende for innvandrere med en sterkere
fremmedfølelse og et svakere nettverk
enn andre.
Taraku mener det ligger en anerkjennelse i
det å bli invitert inn og få høre at det betyr
mye for alle ansatte.

– Fagbevegelsen kan bidra
til å dempe polariseringen
gjennom å skape interesse
fellesskap på tvers av etnisk,
sosial eller politisk tilhørig
het. Det er noe vi trenger
F AG F OREN IN G ER S OM INTE G RERI
N G S AREN A
mer enn noensinne som en
I POL ARIS ERIN G EN S TID
motvekt mot polarisering
– Hvorda n rekrut tere innvan drere
til fagfore ninger
og splittende identitets
politikk som vi ser i dag.
05/2020
Det er viktig for demo
kratiet og for limet i sam
funnet. Det er til syvende
og sist i felles interesse at
ingen gruppe blir stående
utenfor. Derfor er rekrut
tering av innvandrere i
fagbevegelsen en viktig
samfunnsoppgave, avslut
I rapporten «Fagforeninger som integreringsarena i
ter Taraku.
polariseringens tid», utarbeidet av Agenda på oppdrag fra Parat,
kommer det frem at Norden skiller seg positivt ut med høyest
organisasjonsgrad i Europa og verden.

2020 - 31

Det er ikke mange å se
på arbeidsplassen, de
fleste jobber fortsatt
hjemme. Farnaz
Hakimzadeh-Sohrabi
kjenner på tapet av det
sosiale fellesskapet.
Foto: Nicklas Knudsen.
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Stolt og stressa
Ansatte på Folkehelseinstituttet (FHI) har til sammen flere tusen
timer merarbeid og overtid siden mars. Farnaz Hakimzadeh-Sohrabi
er en av dem som har gått fra å ha mye til enda mer å gjøre.
Av: Aslaug Olette Klausen

D

et kommer vel knapt som noen
overraskelse på noen at arbeidet i
FHI er påvirket av pandemien.
– Selv om det er korona, mye
stress og harde tider, så er det veldig gøy
å jobbe på FHI, understreker senior
rådgiver Farnaz Hakimzadeh-Sohrabi
ved Områdestab Smittevern, miljø og
helse ved Folkehelseinstituttet flere
ganger da Parat-bladets utsendte møter
henne på første dag tilbake på kontoret i
Lovisenbergveien 8 i Oslo, ikke bare etter
ferien, men omtrent siden mars.
Bindeleddet
Sohrabis arbeidsoppgaver er ikke relatert
til hverken formidling, helsestatistikk eller
annen forskning, men korona har likevel
hatt stor innvirkning på hennes arbeidsdager.
Også allerede før landet stengte. Hun er
koordinator for innkjøp, som vil si at hun
koordinerer behov for innkjøp av varer og
tjenester både generelt og til laboratoriene.
I tillegg kartlegger hun hvilke avtaler som fin
nes eller trengs, og hvilke kravspesifikasjoner
som ligger til grunn, og rådgir hvorvidt noe
må ut på anbud eller ikke, når noe kan ligge i
bero i årsplan, og når noe må hastesbestilles.
Hun er rett og slett et bindeledd mellom
ulike avdelinger.
– Frem til korona kom, hadde jeg et
normalt rutinepreget arbeid. Det var å
komme på jobb, være litt sosial, og så
begynne med det som var planlagt av
møter eller forholde meg til rutinene og
oppgaver. Innholdet i seg selv har ikke

endret seg. Men jeg har fått mange flere
operative oppgaver, sier Sohrabi.
Hektisk hjemmekontor
Sohrabi har selvsagt hatt hjemmekontor,
som de fleste andre ved instituttet med
kontorjobber hvor det har vært mulig å
tilrettelegge. Og selv for henne, som var
vant til å ha én hjemmekontordag i uka,
ble overgangen brå og krevende. Men
endringene kom allerede før statsmi
nisteren sendte folket hjem fra kontorene.
– Ingen var forberedt på det som skulle
skje. Plutselig var det umulig å få tak i
smittevernutstyr. De vanlige leverandørene
var tomme. Da måtte vi finne noen andre
å kjøpe utstyr av, og det var selvsagt van
skelig. Og kjempehektisk, forteller hun.
For det var jo heller ikke slik at det ikke
var hektisk fra før.
– Vi har vært gjennom mange år med ned
bemanning som et resultat av en ønsket
nedbyråkratisering av det offentlige. Men
vi er jo ikke byråkrater, sukker Sohrabi og
forklarer at FHI i tillegg ble påført økono
miske utfordringer etter sentraliseringen
av tjenester innen anskaffelser, IKT og
arkiv for alle underliggende etater under
Helse- og omsorgsdepartementet gjennom
Norsk helsenett. Dette krever store årlige
tilleggskostnader for FHI.
Mye merarbeid
Dermed var det allerede en relativ under
bemanning da påkjenningen med korona
traff de ansatte.
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Jeg tror alle som jobber i FHI, er stolte av den
jobben vi gjør. Vi leverer på samfunnsoppdraget.
Farnaz Hakimzadeh-Sohrabi

– Men for mange er refleksreaksjonen når
det kommer en krise at man glemmer
hvor sliten man er, og står på så mye som
trengs. Ledelsen har gjort en kartlegging
av merarbeid og overtid som viser at det er
flere tusen timer i forhold til normalnivå
og på tilsvarende tidspunkt i fjor, og man
ser også en underrapportering på føring av
tid, sier Sohrabi.
Antall timer Sohrabi selv er på plussiden,
vil hun ikke si. Men det er mange timer.
Hun har vært i kontakt med sin leder for
å se på hvordan dette kan løses, også med
tanke på neste års ferie. Avdelingene har
frihet til å lage forskjellige løsninger for
sine ansatte, og i samarbeid med ledelsen
har den avregningen av timer som normalt
ville vært i august, blitt forskjøvet til
desember.
Ikke enkelt å kompensere
Parat-klubben, der Sohrabi er nestleder,
har vært i tett dialog med en ledelse
hun berømmer for å være lydhøre og ha
forståelse for en situasjon langt utenfor
normalen. De normale konfliktlinjene
er av alle parter lagt på vent. Nå er det
informasjonsdeling om nyansettelser og
oppbemanning og løsningsorientering som
gjelder.
– Dette med fleksitimene er ikke så enkelt
å kompensere. Det er uavklart om noen
risikerer at timene blir borte. Ledelsen har
sendt søknad til de sentrale partene om
godkjenning for avvik fra arbeidsmiljølo
vens arbeidstidsbestemmelser, utover det
som ligger i vår lokalt fremforhandlede
avtale. Vi vet ikke hvordan resultatet vil
bli, da den ikke er sluttbehandlet ennå,
forteller hun.
Det er heller ikke bare enkelt å hente inn
ekstra folk.
– Noen avdelinger kan løse ekstra oppgaver
med innleie, men det er ikke like enkelt for
alle. Mange oppgaver krever lang erfaring
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og spesialkompetanse. Men vi skal heldigvis
få mer penger slik at det kan bli nyansettel
ser, både midlertidige og faste. For behovet
er stort, understreker Sohrabi.
Utvidede rammer
Akkurat dette med økte økonomiske ram
mer håper Sohrabi blir permanent. Hun
håper at de bevilgende myndighetene nå
har forstått behovet for at instituttet må ha
høy nok bemanning til å kunne levere på
samfunnsoppdragene. Særlig den politisk
styrte nedleggelsen av vaksineproduksjo
nen for et knapt tiår tilbake skulle hun
gjerne sett at de nå hadde vært foruten.
Hun var selv blant dem som ble omor
ganisert i etterkant av denne i 2017, da
vaksineproduksjonen der hun arbeidet
20 år i ble lagt ned. Hun har derfor lang,
kanskje for lang, erfaring med omstillinger.
For det er ikke til å komme unna at dette er
en situasjon som tærer på. Det er noe annet
med lunsj ved eget kjøkkenbord enn i en
kantine med vinduer mot et grønt atrium,
og det selv om alle stoler er sirlig plassert
med meterens mellomrom.
– Det er ikke så enkelt for alle å balansere
mellom jobb og fritid. Særlig når man
jobber hjemmefra, blir det lett å sjekke
e-posten en ekstra gang. Og når noe er
lest, så er det vanskelig å ikke svare på det.
Men det er mange som har det mye verre
enn meg. Jeg har ikke små barn hjemme,
sier Sohrabi.
Avklart overtid
Hun legger til at fagforeningen har vært
involvert i utvidelse av rammene for
arbeids- og overtid for arbeid knyttet til
koronahåndteringen. Det har blitt inngått
en avtale om at det er mulig å jobbe lengre
arbeidsdager enn hva som er beskrevet
tillatt i arbeidstidsbestemmelsene fra 13 til
16 timer i døgnet.
– Dette handler om frihet og informasjon.
All arbeidstid som er utover arbeidsmil

jøloven, har vi fått avklart at det er opp til
den enkelte å si ja eller nei til dersom det
er ønskelig å få gjøre mer. Vi har hatt en
stor underrapportering av arbeidstimer, og
det er mye bedre at det er avtaler på plass
slik at den enkelte får betalt for å jobbe
fleksitid, sier Sohrabi.
Hun understreker at hun ikke har blitt
pålagt overtidsarbeid.
– Men det er mye mer å gjøre. Jeg har jo
alle mine tidligere arbeidsoppgaver, som
var mange, og så fått nye oppgaver i til
legg. Det må jo gjøres alt sammen. Dette
gjelder de fleste på området og på FHI
generelt, sier hun.
HMS borte og hjemme
For Sohrabi personlig har den største
utfordringen med hjemmekontor ellers
vært tapet av det sosiale fellesskapet. Hun
innser at det kanskje er mer effektivt med
korte digitale møter med raske avgjørel
ser. Men noe av det som gjorde at hun
gledet seg til å gå på jobb hver morgen,
mangler.
– Faste digitale kaffetreff med gjengen
fra vaksineproduksjon, som er fordelt på
ulike avdelinger, kompenserer bare noe.
Koronaen kom før de fikk etablert noe
lignende for hele den nye avdelingen jeg er
en del av, sier hun.
På plussiden har Sohrabi derimot en
HMS-tilpasset arbeidsplass hjemme. Det
har hun per i dag ikke på kontoret. En
planlagt omplassering i avdelingen ble
forsinket på grunn av at møbler ikke kom
til bestilt tid, på grunn av korona.
– Den plassen som var tiltenkt meg, ble
dermed gitt til instituttets korona-hotline,
forteller hun.
Dagene borte fra hjemmekontoret skal
derfor tilbringes med rullerende plassering,
mellom rom med blanke, hvite vegger og
lite personlig tilpasning, bærende rundt

Foto: Nicklas Knudsen

Folkehelse
instituttet (FHI)
Folkehelseinstituttet (FHI) er et
statlig forvaltningsorgan og en
nasjonal kompetanseinstitusjon
underlagt Helse- og omsorgs
departementet. Instituttet er
lokalisert i Oslo og Bergen.
FHI er organisatorisk delt inn
i fire områder:
•	Område for smittevern, miljø og
helse
•	Område for psykisk og
fysisk helse
•	Område for helsedata og
digitalisering
• Område for helsetjenester
Ved utgangen av 2018 var det
866 årsverk fordelt på de ulike
avdelingene.

For Farnaz Hakimzadeh-Sohrabi har den største utfordringen med den pressede arbeidssituasjonen vært tapet av det sosiale fellesskapet på jobb. Foto: Nicklas Knudsen.

på en PC med tyngde langt over tilmålt
HMS-vekt for slikt. Men hun trenger
programvare av det slaget som krever en
massiv maskin.
Uten synlige nøkkelkort
En tilleggsbelastning er det faktisk også å
være ansatt i FHI. Det har blitt innført,
om ikke forbud, så sterk anbefaling om
å ikke bære synlige nøkkelkort utenfor
arbeidsområdet. Årsaken er at alle, uav
hengig av stillingstittel, møter forventnin
ger om å være smitteverneksperter.
– Men det er bare de virkelige ekspertene
som skal uttale seg om slikt. Jeg vet ikke

mer om smittevern enn hva alle andre
kan lese seg til på instituttets sider, sier
Sohrabi.
I selve det daglige arbeidet har hun
derimot, med få unntak, kun fått positive
tilbakemeldinger.
– De fleste vil gjerne bidra når FHI bestil
ler varer eller tjenester nå. Bidra mer vil
jeg for øvrig selv også. Jeg har stilt meg til
disposisjon for andre oppgaver der det kan
være behov for rådgiving, sier Sohrabi.
Ettersom FHI kanskje var landets mest
forberedte arbeidsplass i møte med pande

mien, med planlegging, øvelser og planer
for krisehåndtering, gjorde dette det lettere
å sette sammen grupper av ansatte til reelle
oppgaver i den virkelige krisesituasjonen.
Sohrabi forteller, med en viss stolthet i
stemmen, om et miljø som hele tiden
gjør tilpasninger til de nye erfaringer som
gjøres underveis i den pågående krisen.
– Jeg tror alle som jobber i FHI, er stolte
av den jobben vi gjør. Vi leverer på sam
funnsoppdraget. Og det blir derfor også
enda tydeligere for oss at vi er med på den
nasjonale dugnaden, og at det vi gjør er
viktig. Det gjør det ekstra gøy å jobbe her,
avslutter hun.
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Foto: Helene Husebø

F.v.: Leder i Norges Politilederlag, Marit Ellingsen, statssekretær Thor
Kleppen Sættem, politidirektør Benedicte Bjørnland og leder i Parat
politiet, Einar Follesøy Kaldhol under lederkonferansens arrangement
om politimeldingen. Foto: Vetle Daler.

Parats forhandlingsleder i frontfags
oppgjøret, Kjell Morten Aune.

Hovedoppgjøret
2020 er i gang
Oppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at det både forhandles om innholdet i tariffavtalene og
om lønnstillegg.

Parats digitale lederkonferanse
Parat har flyttet årets lederkonferanse til digitale plattformer, og hver fredag i september ble
det tilbudt nettbaserte foredrag og møter med mål om å belyse ulike sider ved ledelse på
norsk. Med relevante foredragsholdere og samtalepanel belyste vi gjennom hele september
aktuelle tema og problemstillinger rundt norsk ledelse. Du kan nå se alle foredragene på
Parat24.com.

Ingunn Bråten tar over etter Tore Grini som leder av Parat Pensjonist.
Allerede i 1974 ble Bråten valgt som tillitsvalgt i Statens vegvesen i
Østfold, og har deretter hatt en lang karriere om sekretær og rådgiver
i ELF, Parat og YS. Siden hun gikk av med pensjon i 2014 har hun
vært med i Parat Pensjonist.

Foto: Lill Jacqueline Fischer

Ny leder i Parat Pensjonist

Ingrunn Bråten, ny
leder i Parat Pensjonist.

Parat fortsetter digital
opplæring

øter

Parat arrangerer mange spennende nettm
og nettbaserte kurs denne høsten.

36 - 2020

Koronapandemien har satt en stopper
for større fysiske kurs og arrangementer i
Parat-regi denne høsten, og disse vil avlyses
ut 2020. Vi satser nå i enda større grad på
digitale kurs, nettmøter og konferanser, og
vil gjennom høsten og vinteren legge til rette
for enda mer nettbasert opplæringsaktivitet.
Aktivitetskalenderen vår på nett blir stadig
oppdatert, og vi anbefaler alle å ta en titt på
denne på parat.com/kompetanse.

Forhandlingene i NHO-området
og den konkurranseutsatte delen
av industrien startet 3. august og
gikk til mekling hos Riksmekleren.
Partene fikk til slutt gjennomslag
for kravene om et generelt tillegg for
alle, og minstelønnssatsene økes med
mellom 7,50 kroner og 8,50 kroner.
Det ble også enighet om likebehand
ling av alle ansatte når det gjelder
forskuttering av sykepenger.
Oppgjøret i frontfaget er retnings
givende og gir signaler for resten av
lønnstakerne i Norge. Resultatet fra
dette oppgjøret danner normen for
oppgjørene som kommer etterpå. Du
finner mer informasjon om oppgjø
rene for din bransje på Parat.com og
Parat24.com.

Kontingentsatser
i Parat
Parats hovedstyre fastsetter hver høst
beløpet for medlemskontingenten.
Parat opplyser om at nye kontin
gentsatser fra og med 1. januar 2021
vil være 510 kroner for medlemmer
uten underorganisasjonstilknytning,
og 597 kroner for medlemmer i
underorganisasjoner.

Parat inngår samarbeid med Equality Check
Hvordan står det egentlig til med likestillingen der du jobber, eller i nabobedriften? Nå er
det mulig å legge igjen anmeldelser av bedriften du jobber i, og Parat henger seg på.

Equality Check har som visjon å skape en bedre og mer mangfoldig arbeidsplass med like
muligheter for alle, gjennom radikal åpenhet og ansvarlighet. Parat-leder Unn Kristin Olsen
mener samarbeidet mellom Parat og Equality Check kan bli et viktig bidrag i arbeidet for
likestilling og mangfold i bedriftene.
– Det er mye synsing rundt likestilling og mangfold. Med dette verktøyet kan tillitsvalgte og
andre få dokumentert kunnskap om hvordan ansatte oppfatter arbeidsplassen og ledelsens
arbeid med likestilling og mangfold, sier Olsen.

Emily Northway (t.v.) og Marie Sunde fra
Equality Check vil bidra til at Parat får mer
faktakunnskap om likestillingssituasjonen i
virksomhetene. Foto: Trygve Bergsland.

Parats regionutvalg (RU)
RU region Nord
(Nordland, Troms og Finnmark)
Leder: Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no
Åse Helen Andersen, Apotek 1 Hammerfest
E-post: aasehelande@hotmail.com
Anne-Katrine Thomassen, Brønnøysundregisterne
E-post: akt@brreg.no
Tor Fredrik Olsen, Troms og Finnmark fylkeskommune
E-post: tor.fredrik.olsen@ffk.no
Per-Christian Størkersen, Nordland Fylkeskommune
E-post: perst@nfk.no
Terje Grytdal Roland, Nord-Troms Tingrett
E-post: terje.grytdal.roland@domstol.no, Ungrepresentant
RU region Midt
(Trøndelag, Møre og Romsdal)
Leder: Morten Mørch, NTNU Trondheim
E-post: Morten.morch@ntnu.no
Grete Kambuås, BOOTS APOTEK, Trondheim
E-post: Gretkam@online.no
Ronny Johannessen, NAV IT Forretningspartner, Steinkjer
E-post: Ronny.johannessen@nav.no
Andreas Sylte, NTNU Ålesund
E-post: Asy@ntnu.no
Vigdis Rønningen, NTNU Trondheim
E-post: vigdis.ronningen@ntnu.no
Håvard Indgaard Rotmo, Heia og Skjerve Bygg AS, Ungrepresentant
E-post: havard@rotmo.net
RU region Øst
(Innlandet, Oslo, Viken)
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
Kathrine Fjell fra SAS Ground Handling, Ungrepresentant
E-post: Kathrine.fjell@sas.no
RU region vest
(Rogaland. Vestland)
Leder: Gro Nondal Buvik, Sognekraft AS
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.no
Odd B. Eide, Sjøfartsdirektoratet
E-post: Odd.Eide@sjofartsdir.no
Hege Solbakken Sæbø, Stavanger Aftenblad AS
E-post: hege.solbakken.saebo@aftenbladet.no
Tommy Sævareid, Vestland fylkeskommune
E-post: tommy.saevareid@hfk.no
Erik Andreassen, Gate gourmet i Bergen
E-post: eandreassen@gategourmet.com
Aina Helene Malja, Vestland fylkeskommune, Ungrepresentant
E-post: ainahelene@hotmail.com
RU region Sør
(Agder, Vestfold og Telemark)
Leder: Ragnhild Negård, NAV
E-post: ragnhild.negard@nav.no
Anne Britt Skomedal, Vitusapotek Elefanten Kristiansand
E-post: annebritt1962@hotmail.com
Cecilie Holt, NAV
E-post: cecilie.holt@nav.no
John-Inge Nerland – Fylkesmannen i Buskerud
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no
Anne Lise Olsen, VAF – Tannhelse
E-post: annelise.olsen@vaf.no
Gøril Fagerlund Soldal, Allkopi Netprint i Kristiansand,
Ungrepresentant
E-post: goril@soldal.org
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SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål til juridisk og forhandlingsavdelingen i Parat
Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Guro Løkken Bærø
Advokat

Bjørn Are Sæther
Rådgiver

Odd Jenvin-Steinsvåg,
Spesialrådgiver

Tonje Krakeli Sneen,
Forhandler

Annbjørg Nærdal
Advokat

Maren Hestenes Merli
Advokat

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.

Mister en del av jobben
Jeg har fast jobb på et tannlegekontor og
jobber hver dag. Nå har den ene tannlegen
sluttet å jobbe på torsdager, og det er
snakk om at jeg skal miste 20 prosent av
jobben min. Kan de bare gjøre dette uten
videre?

deg i full stilling og du vil ha krav på 100
prosent lønn. Dersom arbeidsgiver ønsker å
endre på dette, må de si deg opp ved å gi en
endringsoppsigelse. Dette er egentlig en oppsigelse med tilbud om ny stilling i 80 prosent.
For at en slik oppsigelse skal være gyldig, må
den ha saklig grunn.

Irene

Det vil være viktig å finne ut av hvorfor den
ene tannlegen ikke skal være der, hvor lenge
dette skal vare, om det kommer en vikar inn,
eller lignende. Arbeidsgiver plikter uansett å

Svar: Så lenge du har en avtale om å jobbe
100 prosent, plikter arbeidsgiver å sysselsette
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vurdere om det kan finnes andre løsninger,
for eksempel at du kan gjøre andre arbeidsoppgaver denne dagen, alternativt om du kan
jobbe for en av de andre tannlegene hvis det
er en større klinikk. Før arbeidsgiver beslutter
oppsigelse, skal det gjennomføres et drøftelsesmøte. I et slikt møte vil du få anledning til
å si din mening i saken. På dette tidspunktet
er det viktig å få frem hvile negative sider en
delvis oppsigelse vil ha for deg.
Guro

Permisjon for konfirmasjon
Jeg jobber i en kommune og er medlem
i Parat. Min sønn skal konfirmeres,
og nå lurer jeg på om jeg har krav på
permisjon med lønn i forbindelse med
konfirmasjonen.
Jarle
Svar: Dette er ikke lovregulert, men hovedtariffavtalen i KS har bestemmelser om velferdspermisjon. Når viktige velferdsgrunner
foreligger, kan en arbeidstaker gis permisjon
med lønn i inntil tolv arbeidsdager per
kalenderår, og fleksibelt uttak kan avtales.
I kommunens permisjonsreglement er dette
ofte mer detaljert regulert. Det er vanlig at
det innvilges permisjon med lønn en dag eller
to i forbindelse med egne barns konfirmasjon. Her bør du kontakte din tillitsvalgt og
ta en nærmere kikk på kommunens permisjonsreglement. Lykke til med konfirmasjonen.
Bjørn Are
Lønnsjustering med nye
arbeidsoppgaver
Jeg jobber i en statlig etat og har nå fått
endret arbeidsoppgavene mine. I og med
at det har skjedd vesentlige endringer i
stillingen min, vurderer jeg å kreve lønn
sjustering etter Hovedtariffavtalens 2.5.3.
Kan jeg kreve å få ha en lønnssamtale
med nærmeste leder før jeg fremmer et
lønnskrav?
William
Svar: Ja, som statsansatt har du krav på en
lønnssamtale. Etter fellesbestemmelsene i
hovedtariffavtalen § 3 kan du kreve en årlig
samtale om kompetanse, ansvar, lønn og
karriereutvikling.
Parat anbefaler at du tar en lønnssamtale
med nærmeste leder før du fremmer et
lønnskrav. Formålet med samtalen er at du
og din leder skal ha en åpen dialog om din
lønn og lønnsutvikling, dine arbeidsoppgaver
og karrieremuligheter. Du skal også kunne
drøfte hvilke tiltak og grep som kan gjøres
for at du skal kunne oppnå en best mulig

lønnsutvikling over tid. Hvordan kan du
være med på å oppnå de mål som er satt for
etaten, og hvordan kan din innsats og kompetanse gi deg en best mulig lønnsutvikling?
Vær oppmerksom på at en lønnssamtale
ikke er en lønnsforhandling. Formålet med
lønnssamtalen er å få avklart gjensidige
forventninger til lønn- og karriereutvikling,
og skape bedre forståelse og samsvar mellom
dine mål og arbeidsgivers forventninger.
Odd
Lønnsforhandlinger
Jeg er tillitsvalgt på min arbeidsplass og
skal forhandle lønn på vegne av mine
medlemmer i høst. Vi jobber i byggevare
bransjen. Hva er det viktig å tenke på?
Edvard
Svar: Når det skal avholdes lokale lønnsforhandlinger, er det viktig å tenke på fire
kriterier: bedriftens økonomi, produktivitet,
konkurranseevne og fremtidsutsikter. Videre
kan du legge til grunn at den økonomiske
rammen 1,7 prosent fra frontfagsoppgjøret
ikke er en fasit, men retningsgivende. Det
betyr at dere kan og bør forhandle frem et
oppgjør på mer enn 1,7 prosent dersom den
økonomiske situasjonen i bedriften tilsier det.
Den økonomiske rammen på 1,7 prosent
består av et gjennomsnittlig lønnsoverheng
fra i fjor på 1,2 prosent og generelle tillegg
som er beregnet til 0,3 prosent. Det etterlater
0,2 prosent til lønnsglidning som blant
annet gir rom for lokale lønnsforhandlinger,
personlige tillegg og ansiennitetstillegg. Det
er viktig å huske på at lønnsoverhenget på
1,2 prosent kun er et gjennomsnitt, så du bør
forhøre deg med arbeidsgiver hva lønnsoverhenget er i din bedrift.
I forbindelse med de lokale forhandlingene
har du som tillitsvalgt også rett på å få
innsyn i bedriftens regnskap, årsberetning og
dine medlemmers lønn. Trenger du hjelp til
å forstå bedriftens regnskap, er dette noe vi i
Parat kan hjelpe deg med.

Krav om å ta ut ferie
Vi har vært permittert i noen måneder på
grunn av korona, men har begynt å jobbe
igjen fra august. Nå sier leder at vi må ta
ut all ferie i løpet av høsten, og helst så
fort som mulig. Vi derimot har ikke behov
for ferie nå og ønsker å overføre så mye
som mulig til neste år. Dette nekter imid
lertid leder oss å gjøre. Kan de virkelig det?
Una
Svar: Ja, arbeidsgiver kan pålegge å ta ut all
ferie i år. Faktisk har arbeidsgiver i utgangspunktet plikt til å sørge for at man tar ut all
ferie. Muligheten til å overføre ferie til neste
år er et unntak som krever at arbeidsgiver er
enig, og er ikke et krav man har.
Annbjørg
Jobbe når man er permittert
Jeg er permittert, men sjefen ønsker at
jeg bidrar litt innimellom. Han sier at jeg
ikke kan få lønn, men at det blir en slags
dugnad hvor alle må være med og dra
lasset i denne vanskelige tiden. Kan han be
meg om dette?
Ane
Svar: Du har lov til å jobbe samtidig som du
er permittert, men da skal arbeidsgiver betale
vanlig lønn for de timene du har arbeidet.
Sjefen kan med andre ord ikke be deg om å
jobbe «dugnad». Når du er permittert (helt
eller delvis) og mottar dagpenger fra NAV,
må du fylle ut meldekort hver 14. dag. På
meldekortet må du føre opp alle timene
du har jobbet, og NAV vil da gjøre en
tilsvarende reduksjon i dagpengene. Dersom
du jobber mer enn 60 prosent av vanlig
arbeidstid i en meldeperiode, vil du miste
dagpengene for denne perioden.
Maren

Tonje
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PARAT KRYSSORD

MINI KRYSSORD

Vannrett
1. Legges til side
6. Fordypning
7. Folkelig
9. Garvemiddel
10. Tone
11. Strev
12. Stund
13. Slit
14. Himmel
legeme
15. Barken
17. Autoritet
18. Nekte

Loddrett
1. Overfartene
2. By i Jemen
3. Kaos
4. Fjerne
5. Uenigheten
7. Slubberten
8. Hevelse
12. Dråpe
14. Ytterligere
16. Tråkk

TALL PYRAMIDEN

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nummer. 2 – 2020 er:
«KANSKJKE DEN HYLER TIL FLOKKEN?» Den heldige vinneren er: Bjørg Talberg Runde, fra Hjelset.
Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 6. november 2020.
Vi trekker én vinner hver gang.
Send løsningen til redaksjonen,
enten som e-post til
trygve.bergsland@parat.com
eller ordinær post til:
Parat, Postboks 9029,
Grønland, 0133 Oslo

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.

Husk å merke e-posten/konvolutten «Kryssord 3/2020».
Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse.
Premie: Horizon, alpakka-pledd av 50 prosent alpakkaull,
40 prosent fåreull og 10 prosent mikrofiber. Pleddet er Fair
Trade-sertifisert. Målene er 130x200 centimeter (se foto).
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Løsning: .................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

2

Navn: ......................................................................................................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
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FYLL INN ORDET:

A

I

E

En ekstremist
Tyr ofte til vold for å fremme sin
agenda

A

R

FANATIKER

F

17. STEINHAUG
18. STÆR
NOEN
SMÅ HINT
19.
TELEFON
20.
TRØE
Ordet starter med bokstaven F

SVAR:

N

3

1

7

3

9

8
8
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Vanskelig

14. POMOLOGI
15. RETIRERE
16. SLOVAKER
17. STEINHAUG
18. STÆR
19. TELEFON
20. TRØE

PARATS TRENINGSSIDE MED HJERNETRIM

N Å E C R R S T O T U K B E Y
1. BAGASJENETT
9. KLOAKK
2. DRAGESKIP
10. KYSKE
3. ECRU
11. MÅNE
4.
ENSIFRET
12. OPPRINNELSE
Bokstavene
i ordet under har blandet
seg litt.
Kan
du finne fram til riktig ord ved13.
å plassere
5.
FORBUND
POENGENE
bokstavene i riktig rekkefølge i de hvite feltene?
6.
FRILYNT
14. POMOLOGI
Den grå teksten på siden gir deg noen hint.
7.
HØDD
15. RETIRERE
Skjul teksten om du ikke vil ha hjelp.
8. ISLAMABAD
16. SLOVAKER
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1. BAGASJENETT
2. DRAGESKIP
3. ECRU
4. ENSIFRET
5. FORBUND
6. FRILYNT
7. HØDD
8. ISLAMABAD
9. KLOAKK
10. KYSKE
11. MÅNE
12. OPPRINNELSE
13. POENGENE

Ø W K O F E U O A D T N N R E

D C E L E

9

Finn alle ordene. Ordene kan stå vannrett,
loddrett eller diagonalt, og kan ofte stå
skrevet baklengs.
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Sender du oss løsningen på
alle oppgavene på denne
siden, er du med i trekningen
av et Horizon, alpakka-pledd
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
6. november 2020.
Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen til
redaksjonen, enten på e-post til
trygve.bergsland@parat.com, eller ordinær post
til: Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo.
Husk å merke e-posten/konvolutten
«Hjernetrim 3/2020».
Vinneren av hjernetrim i 2/2020 er
Sina Aanestad, fra Kleppe.
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Tilbake til normalen?
Mange av oss hadde nok håpet på at høsten skulle bringe med seg en mer normal hverdag, slik vi
kjente den før koronasituasjonen inntraff landet vårt. Kanskje blir hverdagen aldri helt slik vi kjente
den, men livet går videre, og det gjør også arbeidslivet.

I

en podkast jeg deltok i nylig, fikk jeg spørsmål om hva som
var den beste overraskelsen fra «koronatiden». Mitt svar
var at jeg i enda større grad så betydningen av den norske
modellen og ikke minst verdien av det organiserte arbeids
livet. Fra dag én merket jeg samarbeidsvilje, konstruktivitet og
engasjement på alle kanter, fra både myndigheter, arbeidsgivere
og arbeidstakere.
En annen positiv effekt var at jeg fikk muligheten til å bli mye
raskere kjent med våre tillitsvalgte og medlemsgrupper. Det at
møtene ble avholdt digitalt, gjorde at jeg fikk sjansen til å være
med på møter og arrangementer jeg ellers ikke ville hatt anled
ning til å reise fysisk for å være med på. Jeg ble også overrasket
over hvor lett det var å leve livet digitalt, med alt fra jobbmøter,
arrangementer, pressekonferanser, kurs og læring, til videovin
med venner.
Med enhver krise følger det både muligheter og trusler. Om vi
evner å stå sammen om valgene vi skal ta fremover, er jeg optimist
og tror at vi som nasjon skal kunne komme styrket ut av den
krisen vi fremdeles står midt oppe i. Bruker vi de mulighetene
krisen nå gir oss, har vi også muligheten til å komme ut i den
andre enden og være enda bedre rustet til å møte morgendagens
utfordringer. Arbeidsplasser skal sikres, og nye arbeidsplasser
skal skapes.
Vi vet at kriser kan forsterke og fremskynde trender som allerede
er under oppseiling. For vår del betyr det blant annet økt bruk av
hjemmekontorordninger, netthandel og nye måter å kommuni
sere og møtes på. Samtidig frykter jeg en akselerering av trender
som handler om liberalisering av arbeidslivet, økt midlertidighet,
økt bruk av innleie- og vikarbyråer, eller kreative selskaps
konstruksjoner for å undergrave det vi kjenner som den norske
modellen og en reell arbeidsgiver som forhandlingsmotpart.
Vårt samarbeidsprosjekt med Tankesmien Agenda, også kalt
Agenda-prosjektet, er ferdigstilt, og rapporten fikk navnet
«Fagforeninger som intergreingsarena i Polariseringens tid».
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Unn Kristin Olsen. Foto: Vetle Daler.

I Parat har vi hatt mye synsing rundt hvorfor innvandrere i
mindre grad organiserer seg i arbeidslivet, og hva grunnen til
dette er. Jeg mener rapporten belyser noen interessante og til dels
også overraskende funn. Du kan lese mer på side 28.
Tariffoppgjørene ble i år utsatt til høsten. Koronasituasjonen
har ikke gjort forhandlingene mindre krevende, og landets
økonomiske situasjon gjorde at vi måtte endre vårt tariffpolitiske
dokument. I skrivende stund pågår enda en del av våre tariff
oppgjør. Parats forhandlere, det være seg både tillitsvalgte og
ansatte, har gjort og gjør en formidabel innsats.
«Det eneste vi vet om fremtiden, er at den vil bli annerledes.»
Peter Drucker

Unn Kristin Olsen
Leder i Parat
Facebook: facebook.com/UnnKristinOlsenParatYS

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 *

Liten sekk, 17 liter
185 kroner *

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.

Kabinkoffert 37 liter
Lett og solid koffert
med fire hjul
1370 kroner *

* Frakt kommer i tillegg.

Boliglån fra

1,39%

Bytt til en bank med lav rente!
Som medlem i Parat får du knallgode bankfordeler hos
medlemsbanken i tillegg til ekstra lave boliglånsrenter.
Dette får du som medlem:
• Boliglånsrente fra 1,39 % nom rente
• Ingen etableringskostnad på boliglån
• Medlemspris på billån hos Nordea
Gå inn på nordeadirect.no og les mer om alle fordelene dine,
her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år.
Priseks.: Boliglån inntil 50 % av verdigrunnlag, eff. rente 1,45 %, 2 mill., o/25 år,totalt: 2 383 732,-.
Gjelder YS-medlemmer. Pris pr. 01.06.20 for nye lån og kan bli endret.
Billån,: Eff.rente 4,36 % kr 150 000 65% finansiering o/5år. Etabl.geb. kr 2 000,00.Termingebyr
kr 60. Totalt kr 166 800. ,-. Gjelder YS-medlemmer. Pris pr. 11.06.20 for nye lån og kan bli endret.

