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Parat har en visjon
Mange virksomheter har en visjon, men
hva er en visjon, og hvorfor bruker vi
tid på den? Visjoner har lett for å bli litt
luftige og love mer enn organisasjonen er
i stand til å levere. Dette der man skal bli
«verdens beste», «Norges beste», eventuelt
bytter navn til Vy for å «utfylle selskapets
visjon», slik tidligere NSB-direktør (nå
Vy-direktør) Geir Isaksen uttalte for litt
tid tilbake.
Professor ved BI, Jan Ketil Arnulf, mener
kjernen i ledelse er å kommunisere et
bilde av fremtiden i form av en visjon
som mobiliserer alle som er tilknyttet
virksomheten. På samme måte som vi spør
oss om meningen med livet, vil mange
av oss ifølge Arnulf før eller senere spørre
oss «hvorfor driver vi med dette?». En
visjon er med andre ord et mentalt bilde
av fremtiden, en fremtid som gjør det
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meningsfullt å hver dag gjøre sitt beste for
organisasjonen eller virksomheten.
Etter en lang prosess ble det på Parats
landsmøte i 2018 vedtatt en visjon for
organisasjonen som sier: «Vi er Parat – og
vi jobber for at du skal få en enda bedre
arbeidsdag!». Det er flere verdier knyttet til
visjonen, dette i form av tillit, partipolitisk
uavhengighet, dialog som løsning, i tillegg
til troen på mangfold og inkludering.
Utover dette ønsker organisasjonen å
være teknologioptimistisk, ha troen på
det grønne skiftet og ikke minst at medlemmer og norske arbeidstakere kan være
nøkkelen til innovasjon.

navnet «Parat» er visjonen mulig å forstå,
men den må også fylles med mer konkret
innhold. Vi kan påstå at mye innhold er
på plass gjennom tarifforhandlinger, der
målet nettopp er å gi deg en bedre arbeidsdag gjennom mer lønn og mer ordnede
arbeidsforhold. Det er også mulig å si at
visjonen er oppfylt hver gang en Paratadvokat løser en sak i eller utenfor rettsapparatet. Spørsmålet er om dette er nok.
Kan vi bruke visjonen, slik at den også
brukes til å løse utfordringer for fremtiden
knyttet til miljø, klima, robotisering og et
større mangfold som skaper optimisme og
pågangsmot?

Om visjonen og verdiene vil skape
entusiasme er opp til deg som medlem,
deg som tillitsvalgt og oss som jobber i
organisasjonen til daglig. Kombinert med
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Økonomiske utfordringer
i NAV

På innsiden av
Universitetet i
Bergen

NAVs organisasjonsform, med delt ansvar
mellom stat og kommune, gjør omstillingsprosesser ved NAV-kontor særlig
krevende. I Larvik har det vært unntakstilstand siden nyttår.
Foto: Gorm K. Gaare.

24

Universitetet i Bergen har over 300 Parat-medlemmer,
som spenner over 70 ulike disipliner. Vi har sjekket ut
hva de fyller arbeidsdagen med.

Vektervold
32

Soraya Jacques Rodrigues. Foto: Gorm K. Gaare.

En arbeidsgruppe nedsettes av Parat
for å bidra til at vektere får en sikrere
arbeidshverdag.

Storebror vil styre
hvordan du jobber
Kunstig intelligens står bak
mange av endringene som
nå skjer innen rekruttering,
overvåking og effektivisering
i arbeidslivet.

28

Ferie og rettigheter

8

Valg av tid for avvikling av ferie kan av og
til skape utfordringer på arbeidsplassen.
Vet du hvilke regler som gjelder, eller hvor
mange feriedager du har rett til?
2019 - 3
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Norad legges ikke ned
I over et år har Norads skjebne vært uklar. Nå er det bestemt at direktoratet skal få
ansvar for større deler av bistandsforvaltningen.

Oppfordrer til å ikke
organisere seg
Det amerikanske flyselskapet Delta Air
Lines får sterk kritikk etter å ha produsert plakater som oppfordrer ansatte til
å ikke organisere seg i fagforeninger.

Plakatene forteller ansatte at å organisere
seg koster penger man heller kunne
brukt på underholdning. Leder i Parat,
Vegard Einan, mener vi er heldige som
ikke har denne typen åpen motstand i
det norske arbeidslivet.
– Samtidig må vi være bevisst at en liten
del av uvitende ledere ser på fagforeninger som en trussel og begrensning
i deres egen mulighet til å kontrollere
virksomheten, sier Einan. @Parat24.com

Norad skal få ansvar for større deler av bistandsforvaltningen, mens
Utenriksdepartementet skal dyrke politikkutvikling, overordnet innretting av bistanden
og representasjonen på viktige internasjonale arenaer.
Leder i Parat Norad, Hajo Schmidt-Horix, er glad og lettet over beslutningen.
– Parat i Norad er veldig glade og lettet over retningsvalget som nå er tatt. Det var en
god nyhet å få, sier Schmidt-Horix. @Parat24.com

Mangler arbeidskraft
Norske bedrifter mangler nesten 60 000 personer i
arbeidskraft. Det er en økning på 15.000 på ett år,
viser NAVs bedriftsundersøkelse.

Det er størst mangel i bygg- og anleggsbransjen,
hvor det mangler 14 300 personer. Det er 6400
flere enn i fjor. Her er det spesielt stor mangel
på snekkere, tømrere, elektrikere og rørleggere.
Helse- og omsorgssektoren mangler folk til
om lag 12 750 stillinger. Det er 950 flere enn
ett år tilbake. @Parat24.com

Flere på uføretrygd
Ved utgangen av mars i år var det 4200 flere uføretrygdede i Norge enn på samme tid i fjor.

Det viser tall fra NAV. Ved utgangen av mars 2019 var det i alt 343 400 mottakere av uføretrygd. Det er en økning
på 1,2 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Andelen uføre var på 10,1 prosent av befolkningen i
alderen 18–67 år. Det utgjør en økning på 0,4 prosentpoeng på ett år. Økningen må sees i sammenheng med at det
i fjor og hittil i år har vært en nedgang i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). @NTB
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Illevarslende for naturmangfoldet
FNs naturpanel la nylig fram en rapport som gjør rede for naturens tilstand og konsekvenser for menneskers livsgrunnlag.

Rapporten konkluderer med at økende tap av arter og naturmangfold kan få alvorlige konsekvenser for hele verden. Én million av anslagsvis åtte millioner dyre- og
plantearter er truet av utryddelse.
– Tilstanden til økosystemene som vi og andre arter er avhengige av forverres
raskere enn noensinne. Vi ødelegger fundamentet for økonomien, helse og
livskvalitet verden over, sier leder for panelet, Sir Robert Watson. @NTB

Flere jobber i staten
I 2018 var det i underkant av 166
000 ansatte i staten, en økning på 1,1
prosent fra året før, viser nye tall fra
Statistisk sentralbyrå.

Ledelsen i Parat NAV. Foto: Helene Husebø

Parat NAV:
ledelsen gjenvalgt

Tallene omfatter departementene,
Stortinget, Sametinget, domstolene i
Norge, Statsministerens kontor, med
underliggende virksomheter. Flest
avtalte årsverk i staten ble utført i Oslo
i 2018 med 28,2 prosent. Deretter
følger Trøndelag med 9,4 prosent og
Hordaland med 8,2 prosent. @NTB

Parat NAV avholdt på onsdag landsmøte på
Gardemoen. På plakaten stod blant annet
valg av nye ledere og styremedlemmer.

Agathe Osland Hellesen ble igjen valgt som
leder i Parat NAV, og Paal Herman Bergman
Seivaag ble enstemmig valgt til nestleder på
Parat NAVs landsmøte i mai.
– Både Paal og jeg takker for tilliten landsmøtet
har gitt oss som ledere de neste tre årene, sa
Osland Hellesen etter valget. @Parat24.com

Statsminister Erna Solberg. Foto: Kilian Munch/Playroom

OECD slår alarm
om roboter
OECD spår at hver sjuende jobb
kan gå tapt på grunn av automatisering de neste 15–20 årene.

Opptil 14 prosent av arbeidsplassene i OECDs 36 medlemsland
kan forsvinne på grunn av
automatisering de neste 15 til 20
årene, skriver organisasjonen i sin
årlige rapport om arbeidsmarkedet. Automatisering vil i tillegg
føre til store endringer i jobbhverdagen for mange andre arbeidstakere, ifølge OECD. @NTB

DNV GL kåret til Norges mest attraktive
arbeidsgiver
Klassifiseringsselskapet DNV GL er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i
en uavhengig undersøkelse gjennomført av Randstad Employer Brand Research.

Nina Ivarsen er hovedtillitsvalgt og leder i Veritas funksjonærforening (VEFF), som
er en del av Parat. Hun er svært fornøyd med at utmerkelsen går til DNV GL.
– Vi er meget stolte over å ha blitt kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver, sier
hun. @Parat24.com
DNV GL på Høvik. Foto: Wikimedia/Erlend Bjørtvedt.
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SSB: Kvinner, innvandrere og unge
har oftest lav lønn
Unge, kvinner og innvandrere er overrepresentert i gruppen med lav lønn. Andelen
innvandrere med lav lønn øker, ifølge tall fra SSB.

30 prosent av lavtlønte er i tjueårene, mot 10 prosent av heltidsansatte ellers. Kvinner
er i flertall, 57 prosent mot 40 prosent av andre heltidsansatte. 40 prosent av lavtlønte
har kun utdanning på grunnskolenivå, viser tall fra SSB. @NTB

Mindre dagpenger, mer trygd
Dagpengeutbetalingene gikk ned med 21,3 prosent i fjor. Samtidig
ble det flere uføre mens lønn og honorarer økte. Det viser foreløpige
tall fra skattemeldingen.

Det ble utbetalt 10,6 milliarder kroner i dagpenger til i alt 120.600
personer over 17 år bosatt i Norge, ifølge tall fra skattemeldingen
2018, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Nedgangen skyldes
både at det var færre mottakere
og mindre utbetalinger.
Sammen med dagpengene sank
også utbetalingen av arbeidsavklaringspenger i 2017, ned
med 4,8 prosent til rundt 32
milliarder kroner. @NTB

Ny konserntillitsvalgt
i Schibsted.
Rune Berge er tillitsvalgt hos finn.
no og sitter i styret i Parat Media.
Nå blir han konserntillitsvalgt for
åtte tusen ansatte i Schibsted.

Mangeårige finn.no-tillitsvalgt
Rune Berge er valgt av landskon- Rune Berge.
feransen for tillitsvalgte i Schibsted Foto: Vetle Daler.
til vervet som konserntillitsvalgt. I to år skal han,
sammen med to andre ansattrepresentanter, på full
tid representere alle konsernets åtte tusen ansatte i
22 land. Schibsted eier blant annet mediehus som
VG og Aftenposten i Norge, Svenska Dagbladet og
Aftonbladet i Sverige, samt markedsplasser på nett
som finn.no og blocket.se. @Parat24.com

Pensjonsseier for Parat
I slutten av mars behandlet finanskomiteen forslag fra regjeringen om
egen pensjonskonto, og fjerning av ettårsregelen.

Folk som står mindre enn ett år i samme jobb, får ikke med seg pensjonen
som er oppspart. Dette har norske arbeidstakere tapt rundt 350 millioner
kroner på i året. Nå endres regelverket.
Leder i Parat, Vegard Einan, sier dette er svært
gledelig og er noe Parat og YS har jobbet lenge
for.
– At regjeringen ville endre loven og innføre
pensjonskonto ble tidlig tydelig, så lenge partene i arbeidslivet var enige om retningen, sier
han.
Einan sier at innføringen av rett til pensjon
for korte arbeidsforhold er en kjempeseier,
spesielt for unge arbeidstakere med flere
korte ansettelsesforhold, men også for alle
andre midlertidig ansatte. @Parat24.com
Vegard Einan. Foto: Trygve Bergsland.
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Høye strømpriser påvirker
nordmenns forbruk
Høye strømpriser og økte renteutgifter trakk ned
nordmenns forbruk i 2018, viser nye tall fra Virke.

Nordmenn betalte til sammen nær 12 milliarder
kroner mer for strømmen i 2018 enn året før. Høye
strømpriser har lagt en demper på omsetningen i
detaljhandelen også i starten av 2019, men i mindre
grad enn i fjor, ifølge tall fra Hovedorganisasjonen
Virke. @NTB
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Varsler ikke om
kritikkverdige
forhold

Kunnskap er makt

Aktuelle bøker for deg som vil holde deg oppdatert
Ingeborg Eliassen og Sven Erik Omdal

Borgerlønn. Ideen som
endrer spillet
Kun 52 prosent av dem som har oppdaget kritikkverdige
forhold på jobben, velger å varsle. Personlig belastning
oppgis som hovedårsaken til å ikke si fra.

16 prosent mener å ha sett kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen, ifølge en undersøkelse gjennomført på vegne
av Fafo og Arbeidstilsynet. Likevel har bare 52 prosent av
disse varslet om det de så, skriver Klassekampen. Blant de
som har valgt å ikke varlse, svarer 44 prosent at årsaken er at
ubehagelighetene ved å varsle ville blitt for store. @NTB

De nærmeste årene vil føre med seg tekno
logiske endringer som vil fjerne mange
arbeidsplasser, og velferdsstaten som skal
sørge for dem, er under press. For å unngå
et framtidig sosialt sammenbrudd må vi
tenke nytt om forholdet mellom arbeid,
kapital og velferd.
Denne boken tar den internasjonale diskusjonen om borgerlønn hjem. Blant politikere, forskere, fagforeninger og næringsliv i Norge er meningene delte, men forfatterne mener vi ikke
har råd til å la være å ta debatten.
Forlag: Res Publica

Flere får AFP
Antall alderspensjonister med avtalefestet pensjon
i privat sektor har økt med over 140 prosent på fem
år. I mars 2019 mottok 76 300 alderspensjonister
avtalefestet pensjon, AFP.

– Avtalefestet pensjon i privat sektor er nå en
viktig del av pensjonsøkonomien til stadig flere
alderspensjonister, og det vil bli enda viktigere i
årene som kommer. Ved utgangen av 2030
venter vi at det er 178 000 alderspensjonister med slik AFP, uttaler
seksjonssjef Ole Christian Lien
i Nav. @NTB

Sykefravær og kjønn
Menn er strengere enn kvinner i synet på hva
som er rimelige grunner for sykefravær, og for
hvor lenge det bør være, ifølge en ny studie.

Studien bygger på data og en rekke spørreundersøkelser fra
meningsmålingsinstituttet Ipsos siden 1985, der respondent
ene har blitt spurt om sykefravær siden 1995. I alle årene har
det vært flere kvinner enn menn som mener det er akseptabelt
å være hjemme, selv om man er frisk nok til å gå på jobb, heter
det i studien publisert i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.
Studien viser også at yngre har større aksept for illegitimt
sykefravær enn eldre, men at dette henger sammen med
livsfase og at det ikke er generasjonsforskjeller.
(©NTB)

Olav Johansen og Hele Sætersdal

HR og personalledelse

Olav Johansen
Helene Sætersdal (red.)

HR

HR og personalledelse gir en innføring i
viktige temaer som skal danne grunnlag
og personalledelse
for videre fordypning i et fag som favner
bredt. Boken er skrevet med bakgrunn
i norske forhold og norsk lovgivning og
inneholder mange praktiske eksempler,
diskusjonsoppgaver og caser fra norsk
arbeidsliv.
Boken passer svært godt for studenter på bachelornivå, og for
folk som jobber med HR-relaterte arbeidsoppgaver.
2. UTGAVE

Forlag: Fagbokforlaget

Dag Arve Christensen, Tord Skogedal
Lindèn, Brita Ytre-Arne, Jacob Aars

Tjenestedemokratiet
Velferdsstaten som arena
for deltakelse
Begrepet «tjenestedemokrati» antyder
at innbyggerne kan påvirke politikken
rundt velferdsstaten.
Temaet i denne boken er blant annet tilfredshet med velferds
tjenestene, medienes betydning og de sosiale medienes rolle
i samfunnsdebatten om velferdstjenester og velferdspolitikk,
innbyggerinnflytelse og omdømmehåndtering.
Forlag: Universitetsforlaget
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Kunstig intelligens:

Storebror vil styre
hvordan du jobber
Hvordan ville du likt å arbeide med et armbånd som vibrerer mot
håndleddet hvis du ikke er effektiv nok? Eller å oppleve at din bruk av
PC-tastaturet avslører deg som en slapp og uengasjert medarbeider?
Det kan skje fortere enn du aner.
Av: Johnny Gimmestad

G

lem frykten for at robotene skal
ta arbeidsplassene fra oss for en
liten stund. Norsk arbeidsliv er
nemlig utsatt for en vel så alvorlig teknologisk trussel, ifølge fagdirektør
i Datatilsynet, Catharina Nes: kunstig
intelligens. Det er denne teknologien
som ligger bak mye av det som nå skjer
innen rekruttering, effektivisering og
overvåking i internasjonalt og norsk
arbeidsliv.
Startet med transport
Ifølge Nes er det ikke noe nytt at ansatte
blir kontrollert og overvåket her til lands.
– Ta transportsektoren, der det ved hjelp
av GPS ble innført såkalt flåtestyring.
Poenget var å ha oversikt over hvor bilene
til enhver tid befant seg, for å effektivisere
oppdrag.
8 - 2019

Utfordringen her er at arbeidsgivere kan
bruke opplysninger samlet inn ved hjelp
av disse systemene til andre formål enn
det som er avtalt med arbeidstakerne,
for eksempel til å kontrollere lengden
på spisepauser.
– Med bruk av kunstig intelligens kan
arbeidsgivere gripe langt dypere inn i de
ansattes arbeidshverdag enn tidligere. Det
ønsker vi å være på vakt mot, og det er en
utvikling hele arbeidslivet bør ta på alvor,
sier fagdirektøren.
Tastaturet spionerer på deg
Veldig mye av det en ansatt gjør på en
arbeidsplass, kan med dagens IT-systemer
registreres og analyseres, fra hvordan du
bruker tastaturet på din PC til hvor lange
pauser du tar for å gå på do og hvor effektivt du jobber.

Med kunstig intelligens blir det enda tøffere å
overholde prinsippet om at innsamlede data ikke
skal brukes til andre formål enn de opprinnelig
var tiltenkt, sier Catharina Nes, fagdirektør i
Datatilsynet. Foto: Datatilsynet.

– Det nye med kunstig intelligens er
at den gjør det mulig å ta all denne
informasjonen et langt skritt videre,
og bruke dataene til å lære mer og
utvikle ny kunnskap om prosesser og
samfunnet rundt oss. Dette kan skje
uten at medarbeideren selv er klar
over hva som samles inn om ham eller
henne, sier Nes.
Fagdirektøren påpeker at det her er snakk
om enorme informasjonsmengder som
kan analyseres og behandles på mange
ulike måter og til en rekke forskjellige
formål. Dette kan brukes til å lage
profiler på hvordan den ideelle og mest
effektive arbeidstakeren ser ut.
– De profilene som utvikles og brukes, kan
bli så snevre og ensrettede at mange mennesker som vi dag har plass til i arbeids
livet, står i fare for å bli ekskludert.

Store aktører presser på
Fagdirektøren vedgår at den teknologiske
utviklingen generelt og de konsekvensene
den fører med seg, er krevende å holde
tritt med – også for Datatilsynet. Ikke
minst når mektige, multinasjonale aktører
legger bredsiden til for å markedsføre sine
teknologiske nyvinninger mot et marked
som er svært mottagelig for løfter om
effektivisering og økt produktivitet.
Det internasjonale konsulentselskapet
Crossover har utviklet programvaren
Worksmart. Den tar ifølge Nes jevnlig
skjermdumper av de ansattes PC, i tillegg
til å analysere hvert nedslag de gjør på
tastaturet. Målet er å finne fram til mønstre som kan avsløre slappe og uengasjerte
medarbeidere.
Crossover, med filialer i over 90 land,
er ikke alene å bruke store ressurser på

dette feltet. Blant annet satser netthandel
giganten Amazon på et sensorarmbånd
som både sporer hvor den ansatte til
enhver tid befinner seg, i tillegg til å
kunne lese medarbeiderens armbevegelser.
Dersom den ansatte ikke plukker varer
fra selskapets hyller i høyt nok tempo vil
armbåndet vibrere.
Å ha kontroll er avgjørende
– Som vokter av personvernet; hva anser
Datatilsynet som den største utfordringen på
dette feltet, i takt med at kunstig intelligens
gjør sitt inntog også på norske arbeidsplasser?
– Å ha kontroll over egne persondata er
kjernen i personvernet. Har du ikke det,
kan folk ta beslutninger om deg som du
ikke forstår og ikke har oversikt over,
sier Nes.
2019 - 9
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Ved hjelp av den teknologien og de
datamengdene som anvendes ved kunstig
intelligens, griper man langt bredere inn
i de ansattes arbeidshverdag enn tidligere,
ifølge Catharina Nes.

Også det som på fagspråket kalles formåls
utglidning har blitt en enda tøffere utfordring, ifølge Nes.
– I utgangspunktet er det ikke lov å bruke
data til andre formål enn avtalt, og data
samlet inn for å effektivisere produksjonen
skal ikke kunne anvendes til kontrolltiltak som ikke er avtalt med de ansatte,
sier hun.
Krever nytt samtykke
I rapporten heter det at «Utvikling og
bruk av kunstig intelligens krever ofte
mange forskjellige typer personopplysninger – opplysninger som i noen tilfeller
egentlig er samlet inn for andre formål.
(…) Når allerede innsamlede person
opplysninger skal brukes på nytt, må den
behandlingsansvarlige vurdere om det
nye formålet er forenlig med det opprinnelige formålet. Hvis det ikke er tilfellet,
kreves det et nytt samtykke eller et annet
behandlingsgrunnlag.»
– Er det noen bransjer eller yrkesgrupper
som er spesielt utsatt for ureglementerte
kontrolltiltak?
– Generelt er vårt inntrykk at arbeidsplasser med mye midlertidighet og yngre
ansatte er mer preget av overvåking og
kontroll enn andre arbeidsplasser. Det
er grunn til å tro at innføring av kunstig
intelligens vil forsterke dette mønsteret,
forteller Nes.
10 - 2019

Catharina Nes. Foto: Datatilsynet.

Løsarbeidere og folk som jobber på korttidskontrakter er en annen utsatt gruppe.
Dette er yrkesutøvere som forventes å
vokse i den såkalte delingsøkonomien.
Über-sjåfører blir ofte trukket fram som et
eksempel på en slik gruppe arbeidstakere.
De er avhengige av å bli målt og ratet for å
beholde jobben og å få nye oppdrag.
Beskytter ikke mot all effektivisering
– Fanger dagens lovverk opp alle disse
endringene? Eller blir dere løpende etter den
teknologiske utviklingen?
– Alle har krav på personvern og privatliv
– også på jobb. Men vårt lovverk er heller
ikke ment å beskytte arbeidstakerne mot
alle former for effektivisering og innføring
av ny teknologi på arbeidsplassen. De
ansattes rett til personvern må veies opp
mot arbeidsgivers ønske om og behov fort
kontrolltiltak, forklarer Nes.

– Er det innenfor eller utenfor norsk
personvern- og arbeidsmiljølovgivning å
utstyre arbeidstakere med en slik sensor som
den Amazon har tatt patent på?
– Et sentralt prinsipp i vårt lovverk dreier
seg om proporsjonalitet. I dette tilfellet
betyr det at hensynet til arbeidsgivers
interesse av å sette i verk et tiltak ikke
skal overstige hensynet til enkeltindividet.
Det må være en balanse her. Her i landet
har vi også et krav til at partene skal
snakke sammen og komme fram til felles
forståelse for slike tiltak eller nyvinninger
innføres, sier Nes.
– De tillitsvalgte må være «på»
Klubbleder for Parat Media i Cappelen
Damm, Hilde Bjørklund, mener arbeidstakerne i utgangspunktet er godt beskyttet
mot de utfordringene kunstig intelligens
medfører.

Dette er kunstig intelligens
Kunstig intelligens er et begrep som beskriver datasystemer som kan lære av egne
erfaringer og løse komplekse problemstillinger i ulike situasjoner - egenskaper vi
tidligere har tenkt er unike for mennesker. Data, i mange tilfeller personopplysninger,
er drivstoffet som gjør at systemet kan lære og bli intelligent.
Fra rapporten: Kunstig intelligens og personvern, Datatilsynet, 2018

Arbeidstakere er i utgangspunktet
godt beskyttet mot de utfordringene
kunstig intelligens medfører, ifølge
Hilde Bjørklund.

– Men det forutsetter at de tillitsvalgte er litt
«på», og at de bestemmelsene som gjelder brukes,
sier hun. De bestemmelsene klubblederen sikter
til, er særlig arbeidsmiljølovens kapittel 9 og den
såkalte personvernforordningen fra EU, som ble
gjort gjeldende her til lands fra 20. juli i år.
Poenget i arbeidsmiljøloven er at arbeidsgiver
ikke kan innføre kontrolltiltak uten saklig grunn,
mener Bjørklund.
– Slike tiltak skal i tillegg drøftes med de tillits
valgte, og det skal drøftes underveis om det fremdeles er et saklig behov for tiltaket. I tillegg er
det blitt strengere krav til behandling av person
opplysninger i forbindelse med innføringen av
Personvernforordningen (GDPR). Det gjelder
også behandling av opplysninger om ansatte,
påpeker klubblederen.
Jobber forsvinner – de med minst
utdannelse taper
Det er også andre utfordringer med innføring
av kunstig intelligens, mener Bjørklund. Hun
viser til at stadig flere manuelle og enkle arbeidsoppgaver kommer til å forsvinne. Dermed blir
arbeidstakere som kun har grunnskole eller
videregående med allmennfag eller studieforberedende støtt ut av arbeidslivet.
– Når det gjelder rekruttering, er min oppfatning
at kunstig intelligens kan bidra til mindre og
ikke mer diskriminering. Det vil kunne skjer
ved at man forhåpentligvis lager gode algoritmer
som velger kandidater ut fra andre kriterier enn
etnisitet og kjønn, alder og legning, avslutter
Bjørklund.

Hilde Bjørklund. Foto: Trygve Bergsland.

Spørsmål og svar:
Kan arbeidsgiver ta opp de ansattes telefonsamtaler?
Arbeidsgiver kan som regel ikke gjøre opptak av de ansatte sine
telefonsamtaler. Det er likevel enkelte unntak, for eksempel for
verdipapirhandelforetak og i noen tilfeller for telefonsalg og
kundeservice.
Når er det lov å overvåke arbeidsplassen med kamera?
Kameraovervåking på arbeidsplassen er som hovedregel bare
tillatt når dette er nødvendig for å forebygge og avdekke straffbare forhold eller for å verne om liv og helse. En arbeidsgiver
kan ikke overvåke toaletter, garderober eller pauserom.
Mine personopplysninger er tilgjengelige for mange
på min arbeidsplass. Hvem skal ha tilgang til mine
opplysninger?
Det er kun de medarbeiderne i virksomheten som har et
tjenstlig behov som skal ha tilgang til dine personopplysninger.
Det betyr at medarbeidere som ikke har en saklig grunn til å se
opplysningene, heller ikke skal ha tilgang.
Hvilke opplysninger kan headhuntere eller konsulenter
innhente?
Headhuntere eller konsulenter i rekrutteringsbyråer kan
innhente samme typer opplysninger som arbeidsgiveren i en
ansettelsessituasjon. Reglene om rett til innsyn i opplysninger
om en arbeidssøker hos arbeidsgiveren, gjelder også for
rekrutteringsbyråene og headhunterne.
Kilde: Datatilsynet
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Universtitets
verdigheten
lokker fortsatt
Universitetssyken som har herjet høyere utdanning i flere tiår,
viser ingen tegn til å avta, til tross for mye krangel og uenighet.
Det er gode grunner til at høyskoler slår seg sammen for å
oppgraderes til universitet, ifølge forsker Jan Messel.
Av: Tellef Øgrim

D

et er mange krefter som til
sammen har bidratt til norske
høyskolers ønske om å bli
universiteter.

Følelser og fakta
Når Parat-bladet møter Jan Messel, forsker
ved Senter for profesjonsstudier ved
OsloMet, trekker han i samtalens løp frem
en lang rekke reelle, formelle, rasjonelle,
politiske og mer følelsesmessige årsaker til
at høyskoler i en årrekke har hatt et behov
for å først å slå seg sammen med andre
høyskoler og så til slutt lage universitet:
•	Større frihet i å opprette
studieprogrammer.
•	Lettere å få støtte til internasjonalt
samarbeid, særlig på overordnet nivå
i form av forskningssamarbeid.
•	Troen, ikke minst hos myndighetene,
på at større institusjoner som forplikter
seg til å styrke forskningsdelen av
virksomheten, vil gi høyere kvalitet
i alle ledd i virksomheten.
•	Et universitet får mer penger.
•	Et universitet tiltrekker seg flere
studenter.
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Messel, som er i ferd med å legge siste
hånd på sin historiebok om OsloMet, er
slett ikke like overbevist om at alle motiv
ene over har like sterk rot i virkeligheten.
Men at de i større eller mindre grad har
spilt en rolle i universitetsdannelsen over
mange år, tviler han ikke på. Troen på
bedring av økonomien er ett eksempel.
– HiOA fikk egentlig ikke bedre økonomi
etter overgang til universitet, sier Messel.
Han legger til at det ikke har vært noe
stort problem for hans institusjon, siden
studenttilstrømmingen har vært god.
– Men så kommer det kanskje flere studenter
når de får studere ved et universitet og ikke
bare en høyskole?
– Jeg har mer tro på at det er andre ting
som styrer studentene. Hvis du skal bli
sykepleier tror jeg ikke du velger studiested
ut fra slike kriterier. Jeg tror du vurderer
om utdannelsen er god og om du vil like
stedet der høyskolen eller universitetet
ligger, sier Messel.
Utilsiktet
Når det gjelder høyskolen i Oslo og
Akershus mener Messel at det først og

Forsker Jan Messel skriver på Høgskolen i
Oslo og Akershus/OsloMets historie. Han
mener den sittende regjeringen har realisert
viktige ambisjoner for universitets- og
høyskolefeltet. Foto: Tellef Øgrim.
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fremst var «en utilsiktet virkning av en
politikk som først og fremst handlet om
andre institusjoner» som åpnet for muligheten til omdannelse til universitet.
I bunn og grunn handler det om en
prosess som startet på 1960-tallet, som
kommer til å omfatte store deler av sektoren og som det til slutt blir problematisk å
stå utenfor.
– Du risikerer å bli sett på som defensiv,
eller om du vil – en taper, sier Messel.
Gjennomslag
For femti år siden var det bare Oslo
og Bergen som hadde universiteter.
Høyskoler i regionene begynte å presse
på, men politikerne bremset. Hvis noen
skulle slippe gjennom nåløyet, måtte
det bli nordlendingene. Resultatet ble
Universitetet i Tromsø. Norges arktiske
universitet (forkortet UiT) ble opprettet
ved stortingsvedtak i 1968.

mens byene er trekkpapir for utdannings
søkende ungdom. Høgskole- og
universitetssektorens kamp om studentene
er blitt hardere, og det er blitt viktigere
å skaffe studenter utenfor egen region.
Dermed er markedsføring og presentasjon
utad viktigere: kinoreklame, stands på
utdanningsmesser og interne kommunikasjonsarbeidere som jobber med
omdømmebygging og mediestrategi.»

– Men er de blitt sterke nok? Noen hevder at
de fortsatt er for svake?
– Ja, kanskje hvis man måler dem etter
Nokuts (Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanninga, red.anm.) krav om gjennomstrømning av doktorkandidater. Men det
er ikke doktorutdanninger institusjonene
er laget for å drive. De er jo laget for å
utdanne sykepleiere og lærere og sosial
arbeidere, sier Messel.

Varierende kriterier
Underveis har kriteriene som må oppfylles for å bli universitet variert mellom
å være fritt fram for alle, krav om fire
doktorgradsprogrammer, til krav om ett
doktorgradsprogram.

Messel mener at dagens målstyring gjør
målene viktige i seg selv. Det vi greier
å telle, bestemmer hva vi teller. Han
mener det er på sin plass å spørre om det
blir ordentlig gode utdanninger av det
som kommer ut av målingene. Etter en
vellykket sammenslåingsbølge får vi nå en
forutsigbar nedlegging av små studiesteder,
ifølge Messel.

I år 2000 valgte kirke- og undervisningsminister Jon Lilletun å godkjenne et
doktorgradsprogram i Bodø, til tross for
at hans egne utdanningsbyråkrater hadde
vendt tommelen ned. Eksempelet brukes
ikke sjelden til å illustrere at det på langt
nær bare er høyere kvalitet i forskning og
undervisning som har ligget bak universitetsdannelsen. Distriktspolitikken har
vært en viktig kraft hele veien siden de
første høyskolene begynte å røre på seg på
1960-tallet.

Etter hvert fikk imidlertid også andre
regioner gjennomslag på Stortinget.
– Distriktspolitikken og regionpolitikken
har alltid stått sterkt i Norge. Man fikk en
rettferdighetstankegang som gikk i retning
av at regionene som presset på også skulle
få universiteter, noe de mente innebar en
viktig oppgradering
av det eksisterende
Jeg tror du vurderer om
utdanningstilbudet,
sier Messel.
utdannelsen er god og om du

Etter at de borgerlige overtok regjeringsmakten i 2013
satte kunnskapsminister Torbjørn Røe
vil like stedet der høyskolen
Foruten de tre
Isaksen på bremsene
nevnte har vi i dag
og bestemte at ingen
eller universitetet ligger.
universiteter med
flere skulle få bli
Forsker Jan Messel
hovedkontorer
universitet. Da Røe
i Trondheim,
Isaksen igjen åpnet
Bodø, Ås, Kristiansand, Stavanger og
for at høyskoler skulle kunne bli univerNotodden, i tillegg til OsloMet. Til tross
siteter, mener Messel at ministeren hadde
for distriktspolitikkens tyngde har ikke
en solid plan om å inspirere sektoren til
nye, store universitetskonglomerater i
sammenslåinger.
det rurale Norge klart å demme opp for
– Det lå en klar tanke bak om å lage det
sentraliseringen.
man mente var mer solide institusjoner.
Gulroten var å kunne bli et universitet,
I følge et innlegg professor Hilde Gunn
påpeker han.
Slåttemo skrev i tidsskriftet Khrono i april
sliter distriktsuniversitetene i kampen om
Sterke nok
kandidatene:
Dermed kom sammenslåingen i Sørøst«I dag ser utdanningsinstitusjoner i
Norge, de som gikk sammen i NTNU og
distriktene ut til å slite med rekrutteringa,
Nord universitet.
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Flere nedleggelser på gang
Oppstyret rundt Nord universitets
nedlegging av avdelinger på Nesna og
Sandnessjøen vil ifølge forskeren følges
av lignende diskusjoner på Universitetet i
Sørøst-Norge.
– De blir heller ikke enkle å ta. Uansett
tror jeg vi får flere nedleggelser av studiesteder, sier Messel.
Universitetsfeberen vil ikke gi seg. Som et
symptom på verdien av status og anseelse
står nå Universitetet i Innlandet for tur
(Hedmark og Oppland minus Gjøvik).
Dessuten spør Messel seg om høyskoler
som står alene, som Østfold og Volda, vil
få lov til å fortsette sin alenegang også i
fremtiden.
Det pågår også en betydelig konsolidering
av private høyskoler. Også denne er drevet
frem av myndighetenes ønsker. Høyskolen
Kristiania gaper over så mange private
høyskoler den kan få tak i, med tanke på
å bli det den kaller «arbeidslivsuniversitet»
innen 2030.
Når det blir virkeliggjort kommer hoved
staden til å ha ikke mindre enn tre universiteter. Hvem sa at universitetssyken kun
var en distriktsepidemi?

Kategori 1:
SAMMENSLÅINGER fra 1. januar 2016:
Universitetet i Tromsø
– Norges arktiske universitet (UiT)
Universitetet i Tromsø
– Norges arktiske universitet (UiT)
UiT Campus Alta

Høgskolen i Harstad (HiH)
Høgskolen i Narvik (HiN)

UiT – Norges
arktiske universitet

Nord universitet

Samisk høgskole
Egen prosess p.g.a. særskilt rolle

Universitetet i Nordland (UiN)
Høgskolen i Nesna (HiNe)

Høgskolen i
Harstad

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)

Høgskolen i Narvik
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU)
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU)
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

Universitetet
Nordland

Høgskolen i Gjøvik (HiG)
Høgskolen i Ålesund (HiÅ)

Kategori 2:
Sammenslåinger som utredes
Universitetet i Bergen (UiB)

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB)

Høgskolen
i Nesna

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)

Høgskolen i Bergen (HiB)

Høgskolen i Telemark (HiT)

Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF)
Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)

VID vitenskapelige høgskole
Diakonhjemmet høgskole (DH)

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Misjonshøgskolen (MH)

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)

Haraldsplass diakonale høgskole (HDH)

Norges musikkhøgskole (NMH)

Høgskolen Betanien (HB)
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Molde
– Vit. høgskole i logistikk
Høgskolen i Ålesund

Høgskolen i Molde – Vit. høgskole i logistikk

Høgskulen i Volda

Høgskolen i Hedmark (HiHe)
Høgskolen i Lillehammer (HiL)

Høgskulen i
Sogn og Fjordane

Høgskolen i Lillehammer

Norges
Haraldsplass diak. høgsk.
Handelshøyskole
Høgskolen Norges idrettsUniversitetet
Betanien
høgskole (NIH)
i Bergen
Kunstog
designHøgskolen i Bergen
høgskolen i Bergen
Høgskolen Stord/
Haugesund
Universitetet i
Stavanger
Misjonshøgskolen

Kategori 3:
Fremtidig plass avklares på
grunnlag av kvalitetskriterier

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Høgskolen i Volda (HiVo)
Høgskolen i Østfold (HiØ)

Høgskolen i Gjøvik
Høgsk. i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i
Buskerud og Vestfold
Høgskolen i
Telemark

Universitetet i Agder

Universitetet i Oslo
Diakonhjemmet høgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Høgskolen
i Østfold

Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges idrettshøgskole (NIH)
Norges miljø- og biovitenskapelige univ. (NMBU)
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Oslo (UiO)

Kartet viser institusjonenens hovedcampus.
KILDE: Kunnskapsdepartementet Illustrasjon:
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Frykter forskyving fra
kommunalt ansatte til statlige
NAVs organisasjonsform, med delt ansvar mellom stat og kommune, gjør omstillingsprosesser
ved NAV-kontor særlig krevende. I Larvik har det vært unntakstilstand siden nyttår.
Av: Aslaug Olette Klausen

N

AV (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) ble opprettet i juli
2006. Etaten, som har ansvar for
organisering og finansieringen av
trygdeordningene, arbeidsmarkedstiltak
og sosialhjelp er underlagt Arbeids- og
sosialdepartementet.
Partnerskapsmodell
NAV-kontoret er en felles førstelinjetjeneste for alle ytelser til brukerne. Dette
betyr igjen at alle kontorene har to eiere
i en såkalt partnerskapsmodell: stat
og kommune. Kommunen har ansvar
for de sosiale ytelsene ved kontorene,
mens staten har ansvar for arbeids- og
velferdstjenester.
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Organiseringen ved kontorene gjøres dels
lokalt og dels overordnet. Kommunene
kan selv bestemme, i samråd med Arbeids
og velferdsetaten, hvilke av de kommunale
tjenestene som skal inngå i NAV-kontoret
utover det lovpålagte minimumet av
tjenester. Arbeids- og velferdsetaten har
i tillegg til å ha en rådgiverfunksjon for
kommunene, ansvar for den statlige
styringen av kontorene. Etaten er direkte
underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.
Ulike vilkår
Denne fordelingen innebærer at de ansatte
ved kontorene både har ulike arbeidsvilkår
og ulike ansattforhold. De ansatte må
forholde seg til hovedavtalene som gjelder

for deres arbeidsgiver, altså de kommunale
følger HA KS og de statsansatte følger
HA i staten. Det øverste ansvaret for de
kommunalt ansatte er rådmannen i de
respektive kommunene.
I praksis betyr dette at alle statlig ansatte
har samme vilkår uavhengig av hvor i
landet de er ansatt, mens de kommunalt
ansatte følger kommunens avtaleverk HA
i KS, samt særavtaler, som kan variere fra
kommune til kommune.
Hovedtillitsvalgt i Parat NAV, Agathe
Osland Hellesen, mener dette kan
by på utfordringer for forholdene på
arbeidsplassen.

– Det vi har jobbet for, og det som har
skjedd i en del kommuner, er at kontorledelsen har tatt ansvar, og de ansatte har
fått en avtale som er lik for alle. Man har
skummet fløten av det beste i begge avtale
verkene. Dette kan gjøres ved å inngå
avtaler med kommunen der det understrekes at de ansatte jobber på samme sted,
selv om de har ulike arbeidsgivere, sier
Hellesen.
Etter hennes og Parats syn er det
åpenbart at ansatte som har like arbeidsoppgaver også skal ha like rettigheter.
Men dette er imidlertid ikke tilfelle
over alt.
Fare for forskyving
En annen mulig utfordring ved
denne modellen er hvordan
partnerne løser situasjoner som
kan oppstå når budsjettet kuttes

hos en av partene, det være seg i statlige
overføringer eller på kommunal side.
Hellesen fra Parat NAV mener det er
en åpenbar fare for at man skyver på
arbeidsoppgaver fra kommunalt til statlige ansatte dersom det kommer kutt i
kommunebudsjettet.
– Staten kan dermed bli sittende og finansiere stillinger som utfører kommunale
oppgaver, for eksempel slik tilfellet er
med kuttene til flyktningarbeid i Larvik,
påpeker hun.
Hellesen kjenner ikke til konkrete tilfeller
der det har vært permanente forskyvinger
av arbeidsoppgaver ved NAV-kontor.
Derimot har det være flere tilfeller der
arbeidsoppgavene midlertidig har blitt
overført i omstillingsfaser eller overganger.
– Partnerskapet skal ha en åpen prosess
med de tillitsvalgte, og det skal være en

Agathe Osland Hellesen. Foto: Trygve Bergsland.
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helt klar fordeling. Partene i NAV er selv
ansvarlig for finansiering av egne tjenester
lagt til NAV-kontoret – dette må det
være helt klare linjer på. Tjenestene lagt
til NAV-kontoret må dimensjoneres til
budsjettmidlene som legges inn i driften,
sier hun.

med statlige eller kommunale oppgaver.
– Snarere er det slik at kontoret har estimert kostnadene for de ulike tjenestene og
fordeler disse på de ansatte utfra budsjett.
Dette kan føre til at en statlig ansatt kan
bruke halve arbeidstiden på å behandle
søknader om økonomisk sosialhjelp og
resten på individuell oppfølging av brukerne. En kommunalt ansatt vil gjøre det
samme, påpeker hun.

Forventning om dialog
Det er ifølge Hellesen en klar forventning
om gode og åpne dialoger mellom partene
i partnerskapet og
Hellesen mener
dialog med tillitsdenne ordningen
valgte når budsjettsett fører til at
Det du ikke kan gjøre er totalt
kutt og liknende
NAV kan tilby en
situasjoner oppstår. imidlertid å kutte ti kommunale hensiktsmessig og
– Men dersom
mulig sømløs
stillinger og si at vi likevel skal mest
det forventes at
tjeneste for brukere.
deler eller hele
– Det du ikke kan
levere de samme tjenestene.
den kommunale
gjøre er imidlertid å
Agathe Osland Hellesen,
oppgaveporteføljen
kutte ti kommunale
hovedtillitsvalgt i Parat NAV,
fortsatt skal løses
stillinger og si at vi
ved kontorene,
likevel skal levere de
hvem skal gjøre dem om de kommunalt
samme tjenestene. Da blir for eksempel de
ansatte er sagt opp? spør hun retorisk.
statlige ansatte sittende igjen og skal gjøre
jobben. Det aksepterer vi ikke som fagfo– Partnerskapsmodellen gir altså ulike
rening, og sannsynligvis gjør heller ikke en
arbeidsvilkår til statlig og kommunalt
fylkesdirektør det, sier hun.
ansatte. Hvordan løses dette konkret ved
Varslede nedskjæringer
kontorene under slike omstillinger?
En situasjon som likner det overnevnte
– Normalt sett vil partnerskapsavtalen
scenarioet har allerede skjedd i Larvik.
være klar på hvilken part som skal løse
oppgavene. Dette betyr ikke at vi ikke skal Tidligere i år ble det kjent at flere
av de kommunalt ansatte ved
jobbe på hverandres fagfelt. Tvert imot!
kontoret ble nedbemannet, og
påpeker Hellesen.
oppsigelsene ble sendt ut på
Hellesen fremhever at Parat NAV har vært svært kort varsel. Flere av dem
særlig opptatt av at alle ansatte må kunne
som fikk nedbemanningsvarsel,
jobbe på tvers av tjenestene for å kunne gi
var nytilsatte i midlertidige
brukerne en sømløs tjeneste.
stillinger.
– Når omstillinger står for døren og
Nedskjæringene kom etter et
presset på de ansatte øker, kommer også
varslet kutt i kommunens budsjett
forskjeller i arbeidsvilkår mer opp i dagen
og lager ekstra utfordringer. Når omstilling på 12,5 millioner. Kuttene kommer som følge av redusert antall
er et faktum har vi behov for å bruke
energien på de rette tingene. Derfor er det asylanter i Norge, og derav lavere
særdeles viktig å finne gode løsninger for
behov for midler til blant annet
mottaksarbeid.
de ansatte i «fredstid», slik at vi sammen
kan komme gjennom utfordringer og
Årsaken til at Hellesen mener det er
krevende perioder, sier hun.
viktig å løfte den lokale saken, handler
nettopp om at det er varslet lavere
Felles oppgaver
Det er ifølge Hellesen derfor ikke slik at
overføringer på dette feltet over hele
de ansatte ved kontorene kun jobber enten landet. Og det er en mulighet for at
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andre NAV-kontor kan møte noen av de
samme utfordringene.
Krevende arbeidssituasjon
Parat NAVs hovedtillitsvalgt i Larvik,
Cecilie Holt skriver i en epost til Paratbladet at situasjonen på hennes arbeidsplass er så krevende at hun ikke vil uttale
seg på nåværende tidspunkt. Dette også
etter at det har blitt kjent at flertallet av
dem som ble rammet av oppsigelsene, skal
ha blitt tilbudt annet arbeid i kommunen.
Saken er, som nevnt av Hellesen, imidlertid ikke ferdig avklart.
– Ville dette kunne skjedd dersom de overtallige hadde vært ansatte i staten?
– Nei. Det tror jeg ganske sikkert ikke.
Det går jo også an å snu dette. Lederen
ved NAV-kontoret har også ansvar for den
statlige delen av budsjettet. Hva som gjør
at man har klart å holde rede på den statlige delen av kontoret, men ikke den kommunale, det vet ikke jeg, sier Hellesen.
Hun vedgår at det er bedre styring og gode
rutiner på den statlige delen av NAVs
budsjetter.

Fare for at det skyves arbeidsoppgaver fra kommunalt til statlige ansatte når kommunene selv kan bestemme hvilke kommunale tjenester som skal inngå i
NAV-kontoret, utover det som er lovpålagt.

NAV i Vestfold og Telemark, kan bekrefte
– Den statlige siden får tildelt et budsjett
til Parat-bladet at Larvik-kontoret ikke er
av regjeringen hvert år. Når tildeling
det eneste kontoret som har blitt rammet
er gjort behandles dette på sentralt
av endrede statlige overnivå, med en videre
føringer til kommunalt
fordelingsrutine alle
Sannsynligvis kunne arbeid med asylsøkere
parter følger. Rekken
er ut til direktoratet, så prosessen vært bedre
og flyktninger.
fylkesledd, og så ut på
kontornivå. Vi delegerer gjennomført. Det har alle Situasjonen i Larvik
myndighet ut på en
skiller seg ifølge
i partssamarbeidet blitt
trygg og god måte. Men
Tønnesen imidlertid
hvordan de har håndtert enige om.
ut gjennom hvor fort
dette i Larvik har jeg
omstillingen skulle skje
Terje Tønnesen, fylkesdirektør
ikke detaljer på, bortsett
i starten av året.
for NAV i Vestfold og Telemark
fra at de åpenbart ikke
– Sannsynligvis kunne
har vært en åpen og god nok prosess
prosessen vært bedre gjennomført. Det har
med tillitsvalgte. Parat NAV var allerede
alle i partssamarbeidet blitt enige om, sier
januar 2018 ute og etterlyste informasjon
han.
om hvordan denne nedskjæringen skulle
Tønnesen har selv ikke direkte ansvar for
håndteres, forteller Hellsen.
kontordriften, utover direkte personalansvar når det kommer til ledelsen, samt
Skal evaluere prosessen
overordnet for alle de statlige ansatte.
Terje Tønnesen, som er fylkesdirektør for

– Men man kan ikke bare sitte å se på når
noe som dette skjer. Det påvirker jo også
de statlig ansatte ved kontoret. Og jeg har
et ansvar for at retten til medbestemmelse
oppfylles på en ordentlig måte, sier han.
Tønnesen har derfor hatt flere separate
møter både med kommunen, NAVkontoret og representanter for fagforeningene. Han har også tatt initiativ til et
heldags evalueringsmøte i midten av juni
der målet er å få alle fakta på bordet, og
gjennom dette helst få bedret kommunikasjonen og økt tilliten mellom partene.
– Gjør selve organisasjonsformen i NAV slike
omstillinger særlig krevende?
– Det gjør for så vidt det. Det er krevende
når det er to parter. Det gjør det spesielt
viktig at man er enige om hva som er fakta
og hvordan prosessen skal gjennomføres.
Hvis man ikke er dét blir det jo ekstra
krevende, avslutter fylkesdirektøren.
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Anders Bjartnes.
Foto: Trygve Bergsland.

Norges Politi
lederlag har ny
kvinnelig leder
Marit Ellingsen ble i mai valgt
inn som den første kvinnelige
lederen for Norges Politilederlag
i Parat. Dette ble bestemt under
forbundets representantskapsmøte.
Ellingsen sier hun gleder seg til å ta
fatt på nye oppgaver.
– Det er med en viss ærefrykt jeg
går inn i rollen som forbundsleder,
ikke minst fordi jeg opplever at
min forgjenger, Geir Krogh, har
gjort en fremragende jobb – så
listen ligger høyt, sier hun.

Norsk klimastiftelse på besøk hos Parat
Anders Bjartnes fra Norsk Klimastiftelse har holdt et innlegg for Parats hovedstyre.
Diskusjonen dreide seg om klimaforandringenes risikoer og hvordan Parat kan fremme
et bærekraftig standpunkt.

Bjartnes er daglig leder og ansvarlig
redaktør for publikasjonene til Norsk
klimastiftelse, og han har stått i bresjen for
det grønne skiftet. I sitt innlegg gikk han
gjennom klima som økonomisk risiko, og
hvordan man i tiden fremover bør bygge
sterkere broer mellom næringsliv, media,
politikk og akademia når det gjelder
klimaspørsmålet.
Bjartnes nevnte også omdømmerisikoen
for virksomheter. Det har de siste fem
årene skjedd forandringer i samfunnets

normer rundt reise- og matvaner. Blant
annet har lange flyreiser blitt mer og mer
uglesett.

Marit Ellingsen.
Foto: Trygve
Bergsland.

Disse forandringene i normer kommer
mest sannsynlig til å fortsette å utvikle seg
i årene som kommer. En viktig oppgave
for Parat vil derfor være å øke arbeidsgiveres oppmerksomhet om risikoene ved
klimaforandringene, og dermed bidra i
en positiv retning både for klimaet og
medlemmer som er ansatt i relevante
industrier.
Kilde: Parat24

Internasjonalt møte for Norwegian-tillitsvalgte
Tillitsvalgte fra hele Europa og USA møttes i vår hos Parat for å drøfte felles utfordringer for selskapet og de ansatte.

Etter initiativ fra Parat var tillitsvalgte fra
hele Norwegian-konsernet i Europa og
USA samlet på Parats kontorer i Oslo for å
drøfte utfordringene selskapet står overfor.

François Ballestero. Foto: Trygve Bergsland.
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Leder i Parat, Vegard Einan, sier det
er viktig å snakke sammen på tvers av
landegrensene.
– Når Parat, sammen med ETF (European
Transport Workers Federation, red. anm.),
har tatt initiativet til dette møtet er det
selvsagt fordi vi ser at selskapet står i en
krevende situasjon. For oss er det da viktig
å kunne drøfte hvordan de ansattes repre-

sentanter kan møte dette, og bidra i det
arbeidet som ligger foran oss, sier han.
Einan sier at Parat også har invitert ledelsen i Norwegian til å delta på møtet.
– Vi ønsker å bidra til en god dialog
mellom ledelsen i selskapet, og de ansattes
representanter. Dette vil også gi selskapet
en mulighet til å snakke direkte med
representanter for alle fagforeningene i
ETF-systemet i Norwegian, i det som
åpenbart er utfordrende tider både for
luftfartsbransjen – og Norwegian, sier han.
Kilde: Parat24

AKTIVE PARAT

Støtter politisk streik for klima
Denne våren har skoleelever over hele landet gjentatte ganger streiket i protest mot politikernes manglende
tiltak i møte med klimatrusselen. Paratleder oppfordrer elevene til å organisere seg og søke politisk innflytelse.

Inspirert av den svenske klimaaktivisten
Greta Thunbergs «skolestreik for klimaet»
har norske elever gått ut i politisk streik
en rekke steder i landet. Over 40 000
ungdommer deltok landet over, og elev
aksjonen har spredd seg til flere steder
i Europa.
Leder i Parat, Vegard Einan, sier han er
imponert over engasjementet og at det
gjør inntrykk når tusenvis av barn og unge
på denne måten står opp og sier fra.
– Streik er et virkemiddel vi i fagbevegel
sen er godt kjent med. Historisk har
dette vært arbeidsfolkets mulighet til å stå
sammen mot overmakta. Å se skoleelever
over hele Europa ta i bruk dette virkemiddelet, det gjør inntrykk, sier han.
Einan sier Parat er enig i at menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids
største utfordringer, og at Norge trenger et
taktskifte i klimapolitikken.

– For oss i Parat har det vært viktig å
bygge vår politikk på forvalteransvaret og
føre-var-prinsippet. Den kloden vi skal
overlate til våre barn, skal være i minst like
god stand som da vi overtok den fra våre
forfedre, sier Einan.
Einan har også en beskjed til de streikende
ungdommene.
– Det engasjementet dere legger for dagen
gjør inntrykk, og det imponerer meg. Jeg
vil samtidig minne om at skal man lykkes

med å påvirke
beslutningstakere
må man stå
sammen også
over tid. Jeg vil
derfor oppfordre til at dere
organiserer
dere, finn
en organisasjon dere
støtter – og bli
medlem. Da bidrar
dere ikke bare til en
markering, men til
et engasjement som
strekker seg videre, og
kan skape varig endring,
sier han.
Kilde: Parat24
Vegard Einan.
Foto: Trygve Bergsland.

Ny leder for
tannhelsesekretærene

Parat NAV-leder
gjenvalgt

Anne-Gro Årmo er valgt til ny leder i
Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat.
Hun tar over stafettpinnen etter Gerd
Bang Johansen. Wenche Husby er valgt
til ny nestleder.
– Etter tolv år som nestleder i
Tannhelsesekretærenes Forbund ser jeg
det både som en plikt og en stor glede
å få lov til å videreføre arbeidet i denne
organisasjonen, sier Årmo.

Parat NAV avholdt i mai
sitt landsmøte, der valg av
nytt styre og ledere stod på
programmet. Agathe Osland
Hellesen ble gjenvalgt som
leder i Parat NAV, og Paal
Herman Seivaag ble enstemmig valgt til nestleder.
– Både Paal og jeg takker for
tilliten landsmøtet har gitt oss
som ledere
de neste tre
årene, sier
Hellesen.

Anne-Gro Årmo. Foto: Trygve Bergsland.

Johan Hovde. Foto: Vetle Daler

Johan Hovde gjenvalgt som
leder for Parat Forsvar
Det ble klart på Parat Forsvar-kongressen i mai at
Johan Hovde er gjenvalgt som leder i Parat Forsvar, og
Eivind Olsen er gjenvalgt som nestleder. Hovde sier
han er glad for gjenvalget, og takker for tilliten.
– Jeg er klar for tre nye år som forbundsleder og ser
frem til å fortsette utviklingen av organisasjonslivet
sammen med nytt styre og nestleder Eivind Olsen,
sier han.

Agathe Osland Hellesen.
Foto: Trygve Bergsland 2019 - 21
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Optimisme etter møte
med regjeringen
Det ble opplevd som en seier for Parat og Virke da
forbundene møtte representanter fra regjeringen
for å drøfte organisasjonenes innspill til regjering
ens videre arbeid med arbeidsdelingen mellom
NAV og tiltaksbransjen.

Petter «uteligger» Nyquist er =Kaffe-støttespiller. Foto: NTB/Scanpix.

Solidaritetsstøtte til veteraner og
kaffebar
Hovedstyret i Parat tildelte årets solidaritetsmidler i tråd med landsmøtets politiske føringer og retningslinjer for tildeling av støtte.
Pengestøtten deles i år likt mellom organisasjonen «Veteran møter
veteran» og en helt spesiell kaffebar, =Kaffe.

Formålet med Parats støtte til solidaritetsarbeid er å yte direkte bidrag
til humanitære og faglige organisasjoner, samt til organisasjoner som
kjemper for faglig demokrati og menneskerettigheter.
Hovedstyret i Parat har for 2019 valgt å dele beløpet som gis i solidaritetsstøtte likt mellom organisasjonene «Veteran møter veteran» og
kaffebaren =Kaffe.
Leder i Parat, Vegard Einan, sier det er viktig for hovedstyret å koble
solidaritetsarbeidet mot arbeidslivet, og de som sliter med å holde følge,
eller har falt utenfor.
– Når hovedstyret nå har valgt å dele årets tildeling likt mellom organisasjonen Veteran møter Veteran, og prosjektet =Kaffe drevet av =Oslo,
er det en honnør til det viktige arbeidet begge disse aktørene gjør for å
motvirke utenforskap og skape arenaer for inkludering og tilhørighet,
sier han.
Einan sier han samtidig vil oppfordre alle medlemmer i Parat til å støtte
opp om denne type lokale tiltak.
– For =Kaffe var det et viktig argument for hovedstyret at dette er en
helt spesiell kaffebar som gir folk fra gatemiljøet mulighet til lønnet
arbeid, jobbtrening, kompetanse og mestring, sier han.
Einan sier at når det gjelder organisasjonen «Veteran møter veteran», er
dette en naturlig oppfølging av landsmøtets resolusjon om å anerkjenne
norske veteraners erfaring og kompetanse.
– For oss har det vært en vekker å få Parat forsvar inn som en ny underorganisasjon, og bli minnet om den kunnskap og kompetanse denne
gruppen sitter på. Nettopp derfor er det også godt å nå kunne støtte
veterangruppen gjennom årets solidaritetsmidler, sier han.
Kilde: Parat24
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Det var høsten 2018 lederen for Parat i Podium
tok opp problemstillingen knyttet den manglende
forutsigbarheten NAVs tiltaksarrangører har
opplevd. Dagens rammevilkår for bransjen skaper
utfordringer for en bærekraftig utvikling, forsvarlig
økonomisk drift og en god personalpolitikk, har
vært budskapet fra Parat og Virke.
Tidligere i vår ble det første møtet mellom Parat,
Virke og representanter for regjeringen avholdt for
å drøfte innspillene organisasjonene har fremmet.
Ragnar Christiansen, som nå er hovedstyremedlem
i Parat, sier initiativet handler om å sikre et best
mulig tilbud til brukerne.
– Men, det handler også om en best mulig bruk av
offentlige midler og sørge for en best mulig inkludering for de ressursene som brukes, sier han.
Christiansen sier at statssekretæren fra Arbeids og
sosialdepartementet hadde stor forståelse for de
bekymringer og krav partene la på bordet.
– Jeg tror vårt initiativ etterhvert vil gi resultater,
sier han.
Kilde: Parat24

Møte mellom Virke, statssekretær og Parat.
Foto: Arve Sigmundstad.

PARAT INTERNASJONALT

Laveste ledighet på 45 år
i Storbritannia
Arbeidsledigheten i Storbritannia har nå falt til sitt laveste nivå
på 45 år. Økonomien holder stand, til tross for brexit-usikkerhet.

Ledigheten for årets
tre første måneder var
på 3,8 prosent, det
laveste nivået siden
fjerde kvartal 1974,
viser tall fra det britiske
statistiske sentralbyrået
(ONS).

Sikkerhetsavtale for tekstil
bransjen i Bangladesh forlenges

I tremånedersperioden desember-februar var ledigheten på 3,9
prosent, den laveste på 44 år.
– Arbeidsmarkedet i Storbritannia har vist seg å være usedvanlig
motstandsdyktig overfor Brexit-relatert usikkerhet. Dette er virkelig sterke tall, gitt motvinden som økonomien nå står overfor,
sier seniorøkonom Ben Brettell i Hargreaves Lansdown. @NTB

Internasjonale klesmerker har fått medhold av høyesterett i
Bangladesh for at utenlandske sikkerhetseksperter fortsatt kan
overvåke landets klesfabrikker.
Blant klesmerkene som gikk til retten for å sikre at sikkerhetsavtalen fortsatt skal gjelde, er Hennes & Mauritz, Primark og
Tesco. Avtalen har spilt en viktig rolle for bedring av sikkerheten ved Bangladeshs tekstilfabrikker etter katastrofen på Rana
Plaza i 2013. 1138 mennesker mistet livet da den åtte etasjer
høye fabrikkbygningen raste sammen.
@NTB

WHO anerkjenner utbrenthet
som sykdom

Flere
kvinner i
arbeid i
Europa
Forskjellen i andelen kvinner og menn som er i arbeid i EU
minker viser tall fra Eurostat.
I 2015 var rundt 42 prosent av arbeidsstokken kvinner, mens
denne andelen har nå steget til rundt 44 prosent. I Baltikumlandene er kvinneandelen opp mot 47 prosent, mens den i Italia
og Hellas er nede på nesten 40 prosent.
Årsaken til trenden er hovedsakelig et høyere utdanningsnivå
blant kvinner, i tillegg til teknologiske framsteg som tidsbesparende husholdningsapparater.

Eksperter har i årevis diskutert om utbrenthet skulle klassifiseres
som en sykdom, noe WHO nå har besluttet å gjøre.
WHO definerer utbrenthet som et syndrom som utvikles når
kronisk stress på arbeidsplassen ikke blir håndtert på riktig
måte.
– Utbrenthet refererer først og fremst til
et fenomen knyttet
til arbeidslivet, og
bør ikke benyttes for
å beskrive erfaringer
fra andre områder av
livet, lyder den nye
klassifiseringen.
@NTB

172 millioner arbeidsledige i verden
172 millioner mennesker er registrert som arbeidsledige i verden viser en fersk rapport
fra FNs arbeidsorganisasjon ILO. Dette utgjør en arbeidsledighet på 5 prosent.

Flertallet av de 3,3 milliarder menneskene som er sysselsatt, mangler ifølge ILO økonomisk sikkerhet. 700 millioner sysselsatte tjener så lite at de lever i fattigdom.
– Fraværet av anstendig lønn og arbeidsforhold med svake rettigheter gjør at sysselsetting
ikke nødvendigvis bidrar til å løfte folk ut av fattigdom, konstaterer ILO.
@NTB
2019 - 23

VOLD MOT VEKTERE

24 - 2019

Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier noe må gjøres for å forbedre arbeidshverdagen til vekterne
og setter ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med problemstillingen. Foto: Gorm K. Gaare.

Arbeidsgruppe
skal sikre vektere
Det skal settes ned en arbeidsgruppe for å sikre at Parat-familien jobber effektivt og forent for å
hjelpe vektere til en sikrere arbeidshverdag. Vektere må håndtere 200.000 uønskede hendelser årlig
og ligger i toppen av stististikken for yrkesskader som følge av voldsutøvelse.
Av: Svein-Thore Gran

P

olitilederne står mot de vekter-
organiserte som ønsker at vekterne
får begrenset politimyndighet.
Leder i Norges Politilederlag,
Marit Ellingsen, mener det er utfordrende
å skulle stille seg bak et slikt krav.
– Det er vanskelig å støtte et krav om
begrenset politimyndighet. Vi må huske
på at politifolk har en utdannelse på
bachelornivå og et annet samfunns
oppdrag enn vektere og vaktselskaper. Som
vekter kan du velge å rygge eller løpe i en
tilspisset situasjon, det kan ikke politiet.
Vi må derfor ikke vanne ut den autoriteten og legitimiteten som politimyndighet
gir, sier Ellingsen.
Omstridt politimyndighet
Begrenset politimyndighet er ikke helt
tydelig definert, men det betyr i korthet at
personer som har dette, kan gjøre mer for
å gripe inn i situasjoner og mot personer
enn det vanlige borgere kan. Å gi politimyndighet til andre yrkesgrupper enn
politiet er omstridt fordi det kan ses som
en privatisering av politiet. Det krever også
lovendring dersom nye yrkesgrupper skal
gis politimyndighet.
Vekter på Color Lines Kielferger og
tillitsvalgt for Parat i NOKAS, Christian
Svensen, mener samfunnet må ta inn over
seg at vektere er en ressurs som utfører
lette politioppgaver uten utvidet rettsvern
eller myndighet.

Leder i Norges
Politilederlag
Marit
Ellingsen.
Foto: Trygve
Bergsland

– Vi må derfor avklare hva vektere
skal brukes til, og hvilke fullmakter og
virkemidler de skal ha. Om dette med
begrenset politimyndighet er veien å gå
vet jeg ikke, men vi ønsker å bruke Parat
for å sette spørsmålet om vekteres sikkerhetssituasjon og myndighet høyere på den
politiske dagsorden. Vi utfordrer derfor
Parat til å ha en mening, sier Svensen.
Må øke kompetansen
Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen,
erkjenner at vekternes situasjon er krevende, og at noe må gjøres for å forbedre
arbeidshverdagen deres.
– Det er ikke tvil om at det er uholdbart
at noen skades på jobb. Men vi trenger
mer informasjon og kompetanse på
dette området for å beslutte hvilke
tiltak og virkemidler som er de riktige
for å gi vekterne en tryggere og bedre
arbeidshverdag. Derfor vil vi sette ned en
arbeidsgruppe som skal bidra til Parats

Nestleder i
Parat Unn
Kristin Olsen.
Foto: Vetle
Daler.

strategi og standpunkter i denne saken,
sier hun.
– Hva er arbeidsgruppens mandat?
– Dette er så nytt at mandatet ikke er klart.
Men det vi vil oppnå, er både å samle informasjon og komme med konkrete forslag til
løsninger. Vi må huske på at vektere jobber
i veldig ulike oppdrag og situasjoner. Det
vil derfor være nødvendig å se på hvordan
andre skandinaviske og nord-europeiske
land har løst dette. Skal for eksempel økt
myndighet kobles til videreutdanning og
kompetansekrav? At alle vektere i alle situasjoner skulle få begrenset politimyndighet
tror jeg ikke er realistisk, sier Olsen.
I arbeidsgruppen vil det sitte representanter for vekterne som er organisert i Parat,
de to politiforeningene samt en jurist fra
forhandlingsavdelingen i Parat. Resultatet
av arbeidet skal leveres til generalsekretær
Trond Reidar Hole når gruppen er ferdig.
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Bekymringsfull
utvikling

Flere grupper innen Parat er enige om at vektere må få bedre utdanning i fysisk konflikthåndtering,
men det er omstridt om vektere bør få begrenset politimyndighet. En arbeidsgruppe skal utarbeide
forslag for å bedre vekteres arbeidshverdag. Foto: Gorm K. Gaare

Økt rettsvern viktigst
Svensen ser frem til at gruppen skal
begynne sitt arbeid, og mener økt
rettsvern må ha høyeste prioritet.
– Det er økt rettsvern som må være prioritet nummer én i arbeidet for å skape
en bedre arbeidshverdag for vekterne.
Dette er også slått fast i en del dommer
at vektere burde hatt et bedre vern. Et
annet viktig spørsmål vil være spesialkompetanse, for eksempel i håndtering
av konflikter. Dette sammen med hvilken myndighet vekterne faktisk skal ha,
og hva vektere skal brukes til, er vesentlig
få besvart, og vi utfordrer Parat til å ha
en mening om dette, sier han.
Politi-respekt
Det både vektere og politiansatte i Parat
ser ut til å være enige om, er at det må
bli lettere å anmelde episoder.
– For å anmelde voldsepisoder må
vekterne møte opp på politistasjonen.
Det burde vært mulig for vektere å
anmelde via en webløsning. Slik det
er nå, må anmeldelsene som oftest
gjøres i fritiden. Selv om arbeidsgiver
oppfordrer oss til å anmelde og betaler
for tiden vi bruker, er det flere som lar
være å anmelde, sa Svensen til Parat24
tidligere i mai.
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Han får nå følge av Marit Ellingsen i
Politilederlaget når det gjelder viktigheten av å se på rutinene ved anmeldelser.
– Det må være mulig å se på regelverket
ved anmeldelser, sier Ellingsen. Hun
fremholder at en også bør se på vekternes
opplæring.
– All opplæring i konflikthåndtering vil
hjelpe, sier hun.
Ta vekterne på alvor
Parat-tillitsvalgt i Securitas, Aleksander
Danielsen, er ikke i tvil om hva som må
komme ut av Parats og arbeidsgruppens
jobb med å forbedre situasjonen for
vekterne.
– Politikere og politiet må ta vekterne
mer på alvor. Vi må få problemstillinger
som er viktige for yrkesgruppen høyere
opp i det politiske systemet og på den
politiske dagsorden. Denne jobben vil vi
gjerne gjøre gjennom Parat, sier han.
Kollega Svensen i Nokas er klar på
at vekterne ikke ønsker å gå politiet i
næringa, men at myndigheten må stå i
stil med arbeidsoppgavene.
– Vektere kan aldri bli et B-politi eller
erstatte politiet. Men vi må kunne vise
folk bort fra områder som vi skal sikre,
som et eksempel, mener han.

Tall fra både NHO Service og Handel
og Oslo Legevakt viser at utviklingen
i voldshendelser og andre uønskede
hendelser er bekymringsfull.
– Det som bekymrer oss, er at trenden
går i retning grovere voldshendelser
mot vekterne. Vi tror det ville være til
stor hjelp med en lovendring som gir
vekterne et økt rettsvern, sier bransje
direktør for sikkerhet og beredskap
i NHO Service og Handel, Runar
Karlsen.
Organisasjonen har utarbeidet
statistikk de siste 8–9 årene, og det
registreres årlig om lag 200 000
kontaktpunkter mellom vektere og
publikum som følge av uønskede
handlinger. Dette fører til 300–700
anmeldelser med vektere som den
fornærmede part. Mindre enn 25
vektere anmeldes av publikum for
vold, og i gjennomsnitt har en vekter
i året blitt domfelt for vold i de årene
statistikken har blitt utarbeidet.
Statistikk fra Oslo Legevakt i 2012
viser at det er vektere og dørvakter
som topper statistikken over yrkes
skader som følge av voldsutøvelse.
De to yrkesgruppene ligger i toppen
sammen med helsepersonell i
psykiatri- og rusomsorgen.
Karlsen legger til at NHO tror det er
store mørketall fordi mange saker ikke
anmeldes, og at tallene nok er enda
høyere innen ordensvakt segmentet.
– Det er en nok bekymringsverdig
holdning i samfunnet om at vektere
må tåle å få seg «en på trynet», og det
er i mange tilfeller med på å legge
listen høyt for anmeldelser. Samtidig
som vektere må være bevisst på å
anmelde og rapportere forhold selv
også, sier Karlsen.

PARAT UNG

Parat UNG-styret ønsker velkommen til Hunderfossen i oktober. Foto: Trygve Bergsland.

Høstens vakreste eventyr
Er du under 35 år og medlem i Parat? Vi i Parat UNG er klare
for vårt årlige treff og ønsker å ha med deg! I år kan vi tilby tre
innholdsrike dager i Hunderfossen fra 16.–18. oktober, med
muligheter for både faglig og sosialt påfyll.

P

arat UNG fungerer som talerør
for alle medlemmer under 35
år, og jobber med utfordringene
studenter, lærlinger og unge
arbeidstakere møter i dagens arbeids
marked. Vi sitter i Parats hovedstyre og har
en målsetting om å få flere unge til å engasjere seg i fagbevegelsen. Vi vil sette unge
arbeidstakeres interesser på dagsordenen.
Inspirerende innhold
Dette er en samling for deg som ønsker
å lære mer om Parat og Parat UNG, eller
for deg som ønsker å engasjere deg mer
i din fagforening. Enten du deltar for å
styrke dine fagforeningskunnskaper eller
om du deltar for det sosiale, vil dette bli
en innholdsrik og spennende samling. På
samlingen vil du få mulighet til å bli kjent
med oss i styret i Parat UNG og mange
andre unge, engasjerte mennesker fra flere
sektorer og bransjer.

Du vil også få mulighet til å hilse på våre
gode samarbeidspartnere fra Gjensidige
som vil holde foredrag om fordelene man
får hos dem som medlem av Parat, blant
annet gunstige betingelser på lån og rabatt
på forsikringer. Gjensidige vil selvfølgelig
være tilgjengelige for å svare på dine spørsmål om både lån og forsikring.
Lektor ved Høyskolen i Kristiania, Dag
Inge Fjeld, vil holde foredrag med temaet
«Stabile mennesker i rivende teknologisk
utvikling». Dag Inge har jobbet som
analytiker og kommunikasjonsrådgiver, og
har i tillegg tidligere blitt kåret til «Årets
Foredragsholder» av ANFO. Vi har stor
tro på at dette blir et faglig interessant og
underholdende seminar.
I tillegg til faglig påfyll er det lagt opp
til sosiale aktiviteter i Hunderfossen.
Både rebusløp i Hunderfossen og en tur

innom Ivo Caprinos eventyrlige verden
står på plakaten, før vi avslutter med felles
middag og sosial hygge.
Høres dette ut som noe for deg?
Påmeldingen til samlingen er nå åpen. Du
kan melde deg på ved å klikke deg inn på
kurskalenderen på Paratkompetanse.com.
Parat UNG dekker reisekostnader, kost og
losji. Dersom du ikke skulle få permisjon
med lønn fra arbeidsgiver dekker vi også
tapt arbeidsfortjeneste. Bekreftelse på
plass vil bli sendt ut i midten av august
sammen med et mer detaljert program for
samlingen.
På årets treff skal vi også velge nytt styre.
Dersom du, eller noen du kjenner, har det
lille ekstra engasjementet til å ta fatt på en
spennende og utfordrende oppgave som
styremedlem i Parat UNG, ber vi deg ta
kontakt med oss på parat.ung@gmail.com.
Med vennlig hilsen,
Styret i Parat UNG
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FERIE, SOL OG SOMMER

Ferietid og ferieloven
Ferie er for de fleste sol, sommer og tid sammen med familie og venner. Valg av tid for avvikling av
ferie kan av og til skape noen problemer på arbeidsplassen. Vet du hvilke regler som gjelder dersom
du blir syk i ferien, eller hvor mange feriedager du har rett til?
Av: Lene Liknes Hansen og Eva Borhaug

I

et harmonisk arbeidsforhold vil
partene som regel bli enige om når
ferien skal tas ut og hvor lang ferie
man tar om gangen. Det vil også være
naturlig for arbeidsgiver å forhøre seg med
arbeidstaker når man ønsker å ta ut ferie.
Hvor mange feriedager har du krav på?
Ferieloven legger opp til at arbeidsgiver
skal drøfte feriefastsettingen med den
enkelte arbeidstaker eller med de tillitsvalgte. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig
og senest to måneder før ferien starter,
såfremt ikke særlige grunner er til hinder
for dette. Både underretning senest to
måneder før og drøftingsplikten er såkalte
ordensregler, noe som betyr at det ikke får
noen konsekvenser dersom arbeidsgiver
unnlater å følge disse reglene.
Alle, uansett stillingsprosent, har rett på
fire uker og én dag ferie (25 virkedager –
ferieloven opererer med lørdag som virkedag). I tillegg har de fleste som er omfattet
av en tariffavtale rett på fem ukers ferie
(30 virkedager). Ved bytte av jobb eller
tiltredelse i ny jobb, har man som hovedregel rett til full ferie dersom man starter
å jobbe i den nye stillingen senest 30.
september i ferieåret. Arbeidstakere som
tiltrer etter denne datoen, har kun rett
på ferie i seks virkedager. Begge tilfeller
forutsetter imidlertid at det kan godtgjøres
at full ferie ikke allerede er avviklet hos
annen arbeidsgiver tidligere samme år.
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Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, har du
rett på seks virkedager ekstra ferie. Denne
ekstraferien kan tas ut akkurat som det
passer deg, enten samlet eller med én eller
flere dager om gangen. Deles ekstraferien,
kan du imidlertid bare kreve å få fri så
mange arbeidsdager som du normalt har
i løpet av en uke. Du skal gi arbeidsgiver
minst to ukers varsel før avvikling av
denne ekstraferien.
Vær oppmerksom på at fridager i turnusarbeid eller deltidsarbeid også regnes som
feriedager i ferieperioden. Disse dagene
går altså til fradrag i ferietiden. Er du
usikker på hvor lang ferie du har rett på,
kan du sjekke med HR-avdeling
en eller personalansvarlig.
Når skal ferien tas ut?
Det er mest vanlig å ta ut størsteparten av
ferien i skoleferien. Hovedferieperioden
etter ferieloven regnes fra 1. juni til 30.
september. I denne perioden har arbeidstaker rett på tre uker sammenhengende
ferie. Det er likevel arbeidsgiver som til
syvende og sist bestemmer når ferien skal
tas ut dersom partene ikke blir enige.
Restferien kan også kreves tatt i sammenhengende arbeidsdager. Arbeidsgiver kan
altså få problemer med å dele opp denne
ved for eksempel å si at arbeidstaker må ta
ut tre feriedager i påskeuken og to dager i
romjulen. Har man den femte ferieuken
vil dette bli enklere for arbeidsgiver. Her

kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker tar
ut restferien samlet i påskeuken og deretter den avtalefestede ferien samlet i for
eksempel romjulen.
Dersom ferien er fastsatt og du som
arbeidstaker har mottatt informasjon om
dette, kan arbeidsgiver som hovedregel
kun endre tiden for ferie dersom dette
er nødvendig på grunn av uforutsette
hendelser som vil skape vesentlige
driftsproblemer og det ikke kan skaffes
stedfortreder. Endringer skal drøftes,
og arbeidstaker kan kreve erstatning for
dokumenterte merutgifter dersom avtalt
ferie endres. Arbeidstaker plikter i så
tilfelle å gi opplysninger om merutgiftene
i drøftingene. Dersom man ikke gjør det,
får man kun dekket merutgifter i den
utstrekning de fremstår som nærliggende
følger av omleggingen.
Disse reglene om endring av ferie gjelder
likevel ikke dersom ferien endres som
følge av ferieavvikling i oppsigelsestid eller
ferieavvikling ved sykdom, permisjon,
arbeidskamp eller lignende.
Ferieavvikling i oppsigelsestid
Dersom du har sagt opp stillingen din,
kan du be om uttak av ferie i oppsigelses
tiden. Dette krever enighet fra arbeidsgiver. Arbeidstaker kan kreve tre uker i
sammenheng dersom oppsigelsestiden er
i hovedferieperioden. Tiden for fastsatt
ferie kan ikke uten arbeidstakers samtykke

endres på grunn av oppsigelse, med
mindre det er nødvendig på grunn av
uforutsette hendelser og dette vil skape
vesentlige driftsproblemer der det ikke kan
skaffes stedfortreder.
I situasjoner hvor arbeidsgiver har gått til
oppsigelse av arbeidstaker, kan arbeids
giver kreve at arbeidstager tar ut ferie
i oppsigelsestiden, men kun dersom
oppsigelsesfristen er tre måneder eller
lengre. Ved kortere oppsigelsesfrist må
arbeidstaker samtykke i at ferien blir lagt i
oppsigelsestiden. Dersom arbeidstaker og
arbeidsgiver allerede før oppsigelsen har
avtalt ferie som faller i oppsigelsestiden,
kan arbeidstaker likevel motsette seg
avvikling av ferie i denne perioden.

Arbeidstaker kan uansett kreve at ferie
avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis
det etter dette tidspunktet ikke er tid til å
avvikle ferie innenfor hovedferieperioden
eller ferieåret. Arbeidstaker som selv sier
opp sin stilling etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før
30. september.
Hva om du blir syk i ferien?
Det hender at man blir syk i ferien.
Hvordan skal man da forholde seg? Man
må her skille mellom sykdom som oppstår
før avtalt ferie starter og sykdom som
oppstår i selve ferien.
Dersom arbeidstaker blir syk før ferien
starter, kan man kreve at ferien utsettes til

senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres
med legeerklæring og fremsettes senest
siste arbeidsdag før ferien starter.
Blir man syk mens man har ferie, kan man
kreve at et tilsvarende antall virkedager
ferie utsettes og gis som ny ferie senere i
ferieåret. Igjen må kravet dokumenteres
med legeerklæring og fremsettes uten
ugrunnet opphold etter at arbeidet er
gjenopptatt. Er man fortsatt syk etter at
ferien er avsluttet, bør man så snart som
mulig melde fra til arbeidsgiver om at man
krever ferien utsatt. Dette kan for eksempel gjøres samtidig som man sender inn
sykemelding. Går det for lang tid, risikerer
du å tape kravet om utsatt ferie.
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Ferieavvikling under foreldrepermisjon
Arbeidsgiver kan ikke, uten arbeidstakers
samtykke, legge ferie til permisjonstid
hvor det ytes foreldrepenger etter folketrygdloven. Dette gjelder imidlertid ikke
hvis man kun har gradert permisjon.
Tilsvarende krav til samtykke ved ferie i
permisjonstiden gjelder for fedre og andre
omsorgspersoner som har permisjon i tilknytning til fødsel etter arbeidsmiljølovens
bestemmelser om omsorgspermisjon.
Arbeidstaker kan likevel kreve å avvikle
lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid
der det ytes foreldrepenger, slik det er
beskrevet i folketrygdloven paragraf 14-9
om full foreldrepermisjon og paragraf
14-16 om gradert foreldrepermisjon.
Faller permisjonstid sammen med allerede
fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de feriedagene som omfattes av
permisjonstiden.
Overføring av ferie
Ifølge ferieloven kan man avtale med
arbeidsgiver å overføre inntil tolv virkedager av den lovfestede ferien til neste ferieår.
Det samme gjelder den avtalefestede
ferien. Dette innebærer altså at man kan
avtale å overføre inntil 17 virkedager (14

arbeidsdager) totalt til neste ferieår, noe
som må avtales skriftlig med arbeidsgiver.
Ferie som i strid med lovens bestemmelser
eller på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon ikke er avviklet ved ferieårets
utløp, skal overføres til neste ferieår. Hvis
arbeidsgiver er skyld i manglende ferieavvikling, kan arbeidstaker kreve erstatning.
Husk at arbeidsgiver plikter å sørge for at
arbeidstaker tar ut minst 25 virkedager i
ferie hvert år, og at arbeidstaker har tilsvarende plikt til å avvikle disse feriedagene.
Rett til forskuddsferie
Man har rett til skriftlig å avtale forskuddsvis avvikling av ferie i inntil tolv dager.
Feriepenger
Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på
grunnlag av lønn som er utbetalt i opptjeningsåret. Ved vanlig ferieavvikling får man
utbetalt feriepenger av lønn opptjent året
før. Dersom arbeidsforholdet avsluttes, vil
man ha krav på å få feriepenger utbetalt
også for året man blir oppsagt, uavhengig
av om det er tatt ut ferie det året.
Den vanlige prosentsatsen er 10,2 prosent
av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere
som omfattes av en tariffavtalt femte

ferieuke har en prosentsats på tolv prosent.
For arbeidstakere over 60 år med rett til
ekstraferie forhøyes prosentsatsen ytter
ligere med 2,3 prosent.
Forholdet mellom ferie og feriepenger
Det er viktig å være klar over at det ikke er
noen direkte sammenheng mellom ferie og
feriepenger. Ferie er rett og slett krav på fri
uten lønn for en nærmere bestemt periode.
Feriepenger er penger opptjent året før.
Arbeidstaker kan kreve å få ferie uavhengig
av opptjente feriepenger. Arbeidstaker kan
imidlertid motsette seg avvikling av ferie i
den utstrekning feriepengene ikke dekker
lønnsbortfallet under feriefraværet.
Utbetaling av feriepenger
Det vanligste er at arbeidsgiver utbetaler
opptjente feriepenger i juni, og samtidig
«trekker» arbeidstaker i lønn for de antall
uker man skal ha ferie. Arbeidsgiver
slipper med det å «trekke» i lønn når ferien
faktisk tas ut. Dette er en praktisk måte å
løse utbetaling av feriepenger på. Måten
medfører at mange arbeidstakere opplever
å bli «trukket» mer enn én månedslønn
når lønningen for juni utbetales. Dette
fordi mange arbeidstakere har fem uker
ferie i året.

Gode reiseråd

Mat og drikke

•	Unngå å ta med mye kontanter og svært kostbare
gjenstander. Benytt helst kredittkort.
•	Kontroller utløpsdatoen på kortet.
•	Fordel kontanter og kort på flere steder, ikke ha alt i
samme lomme eller veske. Ha heller ikke med deg for
mye av verdi på stranden og lignende.
•	Ha aktuelle varslingsnummer lett tilgjengelig i tilfelle
sykdom, ulykke eller tyveri.
•	Kontakt politi hvis du blir utsatt for tyveri. Få alltid
en kopi av anmeldelsen.
•	Kontakt nærmeste konsulat og reiseleder dersom du
blir ranet og ikke har penger.
•	Legg ikke verdigjenstander synlig i bilens kupé på
bilferie.
Kilde: Finans Norge

•	Ved reiser til områder med dårlige hygieniske forhold er det økt
risiko for infeksjoner som smitter gjennom mat og vann. Symptomer
er vanligvis diaré og oppkast. Smittestoffene drepes ved koking og
steking.
•	Vær forsiktig med kalde sauser, upasteuriserte melkeprodukter, ikkemeieripakket iskrem, mat tilberedt av rå egg (majones, desserter),
salat, rå skalldyr og halvstekt eller rått kjøtt.
•	Du kan trygt spise nylaget kokt eller stekt mat som fortsatt er varm,
likeså frukt og grønnsaker som du selv skreller. Vær nøye med å vaske
hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og
måltider.
•	Du kan drikke nykokt, varm te og kaffe og (mineral-)vann fra flasker
du selv åpner. Det frarådes vanligvis å drikke vann fra springen.
Isbiter av forurenset vann er en velkjent smittekilde.
Kilde: Folkehelseinstituttet
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Spesielle hensyn
• Barn
	Små barns hud er spesielt sårbar for sterk
sol. Spedbarn bør unngå soling. Småbarn
bør ha klær som dekker større deler av
kroppen, eller holdes i skyggen.
	Barn er også spesielt sårbare for sykdommer, særlig diaré. Før turer til Sør- og ØstEuropa og tropiske/subtropiske strøk bør
barn være fullvaksinert for sin alder med de
vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. For spedbarn kan vaksinasjonsprogrammet eventuelt fremskyndes.
Spør på helsestasjonen i god tid før avreise.
• Gravide
	Gravide utsetter seg for en viss risiko ved
å reise utenlands, særlig til tropiske strøk
og ved reiser under primitive forhold.
Spør på svangerskapskontrollen.
•	Kronisk sykdom eller
funksjonshemming
	Personer med kronisk sykdom eller
funksjonshemming bør rådføre seg
med legen sin før reisen. Det samme
gjelder hiv-positive personer med nedsatt
immunforsvar eller andre med svekket
immunforsvar, som lettere kan utvikle
sykdom under utenlandsreise.
•	Innvandrere
	Etter noen år i Norge har innvandrere
vanligvis ingen beskyttelse mot de hyppigst forekommende, smittsomme sykdommene i sitt opprinnelige hjemland.
Det er derfor viktig at også innvandrere
blir beskyttet med vaksinasjon og bruker
forebyggende tiltak mot malaria også før
de besøker tidligere hjemland.
• Vaksiner/forebyggende legemidler
•	Informasjon om forebyggende tiltak
fås hos kommunehelsetjenesten eller
fastlegen. Det gjelder også for vaksiner
og nødvendige resepter. Ta kontakt i god
tid. I noen tilfeller må vaksinasjonen
begynne flere uker før avreise.
Kilde: Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet: Mye juks med flypriser
og hotellovernattinger på nettet
Mye prisjuks avsløres av et europeisk tilsyn med reiselivsformidlere.
Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth sier best pris ikke alltid er best.

Den ferske rapporten viser at i en tredel av tilfellene var prisen som kunden først
fikk se, ikke den endelige prislappen, og ett av fem markedsførte tilbud var likevel
ikke tilgjengelig. Kunder blir også lurt til å tro at det bare er få ledige rom igjen på
overnattingsstedet, mens det i virkeligheten er flere – bare at disse er tilgjengelige på
andre nettsider.
– Man kan ikke gi inntrykk av at hotellovernattingen koster mindre enn den faktisk
gjør. Den markedsførte prisen skal være totalprisen. Den skal inkludere alle utgifter
du må betale, sier Lier Haugseth.
Ikke superbillig
Når det gjelder fly, legges billetter ofte ut superbillig på nettet.
– Men så ser vi at det påløper nye kostnader, som seteavgift, bagasjeavgift etc. Når
du har kommet deg gjennom bestillingen, så ser du at du har fått en helt annen pris,
men så orker du ikke å begynne på nytt, sier Lier Haugseth.
Hun sier også at sammenligningssider kan være forvirrende, fordi de ikke gjenspeiler
alle tilleggsutgifter som plutselig kan renne på. Hun er også opptatt av at folk kan
bli lurt av brukeromtaler av hoteller.
– Man må være klar over at brukeromtaler ikke gir det fulle og hele bildet av et
hotell eller en leverandør. Ikke alle negativer omtaler kommer fram, eller omtaler
kan være redigert. Vi har gjennom tilsynet sett at brukeromtalene ofte fremstår
bedre enn de egentlig er, sier hun.
Forbrukere må sjekke informasjonen bedre, er budskapet. @NTB
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Universitets
medarbeiderne
De drøyt 300 Parat-organiserte ved Universitetet i Bergen spenner over 70-80 ulike fagdisipliner og
forskjellige avdelinger. Vi har sjekket ut hva fem av fagfolkene fyller arbeidshverdagen med.
Av: Magne S. Otterdal

V

bilder.

i har møtt en tannhelsekretær,
en elektronfotograf, en tynnsliper, en malerikonservator og en
fotograf som digitaliserer gamle

Tannhelse ved Ulrikens fot
Mona Johannesen jobber som seksjonstannhelsesekretær ved Institutt for klinisk
odontologi, ved avdeling for endodonti.
Det utdannes tannleger og tannpleiere.
– Jeg bistår tannlegestudentene med å
dekke opp stolene og utstyret, hjelpe i
behandlingen og serve studentene, sier
Johannesen.

med 90 tannleger og 350 tannlege- og
tannpleiestudenter.
– Forskjellen mellom å jobbe privat eller
offentlig og på Odontologen, er at vi
her er i en undervisningsinstitusjon som
utdanner tannleger, tannpleiere, spesialister og kvalifiseringskandidater, og med
pasientbehandling som del av undervisningen, sier Johannesen.
Medlemmer over hele Bergen
Vi drar fra Ulrikens fot til Nygårdshøyden,
hvor universitets realfagbygg ligger. Det
er hovedtillitsvalgt Randi Heimvik som

er guide. Heimvik har over 300 Paratmedlemmer å følge opp, ettersom ikke
langt fra en av ti universitetsansatte er
medlemmer. Hun er 100 prosent frikjøpt
til fagforeningsarbeid.
Medlemmene er spredt på universitetets
100 forskjellige lokaliteter rundt i byen
mellom de syv fjell, så arbeidshverdagen
byr på en del lokal reising, for å si det
mildt. Mens vi kjører gjennom byen fra
det ene universitetsbygget til det andre,
påpeker Heimvik at det er en stor
arbeidsplass.

Oppgavene spenner fra pasientomsorg,
assistanse til tannlege/tannpleier og studenter, røntgen, opplæring av studenter i
hygiene, oppdekking og avspriting av unit,
etterfylling av instrumenter og materialer,
steriliseringsarbeid og vedlikehold av
utstyr i tillegg til pasientadministrative
oppgaver.
Johannesen påpeker at trivselen på jobb
er høy.
– Det er et fint sted å jobbe – med gode
kolleger. Det er et stort arbeidsmiljø, og
det er mange å støtte seg på, sier hun. Hun
vektlegger også at det er mange arbeidsgrupper og avdelinger ved Odontologen,
som holder til i moderne lokaler i
Årstadveien ved foten av fjellet Ulriken
i Bergen.
Det er et stort faglig miljø med 80
tannhelsesekretærer, som jobber sammen
32 - 2019

Irina Maria Dumitru sliper bergarter og mineraler ned til en tykkelse på 30 mikron.
Foto: Gorm K. Gaare.

Som én av 80 tannhelsesekretærer ved Institutt for klinisk odontologi har Mona Johannesen en både kollegial og faglig spennende arbeidsplass.
Foto: Gorm K. Gaare.

Randi Heimvik, lydingeniør, er hovedtillitsvalgt for godt
over 300 Parat-medlemmer fordelt på 70–80 fagdisipliner
ved Universitetet i Bergen. Foto: Gorm K. Gaare.

Irene Heggstad er seniorforskningstekniker ved Institutt for geovitenskap, der hun har ansvaret
for elektronmikroskopi. Foto: Gorm K. Gaare.
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Maria Dumitru gikk fra mastergrad til fast jobb ved
Institutt for geovitenskap. Foto: Gorm K. Gaare.

Brasilianske Soraya Jacques Rodrigues setter pris på det internasjonale arbeidsmiljøet ved UiBs
museumsavdeling. Foto: Gorm K. Gaare.

Morten Heiselberg jobber med fotografi, digitalisering, retusjering, digital restaurering og ferdigstilling av bilder for trykk. Foto: Gorm K. Gaare.
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Medlemmene representerer 70–80 ulike fag, så det
er en god bredde, fra tannhelsesekretærer til direktører.
Hovedtillitsvalgt Randi Heimvik

– Medlemmene representerer 70–80 ulike
fag, så det er en god bredde, fra tannhelse
sekretærer til direktører. Det kan være
utfordrende å ha både ansatte og ledelse
som medlemmer, sier Heimvik.

For Heggstad gjelder det å veilede til de
respektive utøverne kan utføre elektron
mikroskopering på egen hånd.
– Intensjonen er at studentene skal gjøre
dette selv, noe alle ønsker å gjøre.

Hun er lydingeniør med fartstid i NRK
og filmsektoren og underviste lyd ved
universitetet i flere år før hun ble hoved
tillitsvalgt. Som høyskoleutdannet har hun
tanker om at mange høyskoler bestreber
seg på å oppnå universitetsstatus.
– Personlig mener jeg det tar vekk litt
av fagutdanningen, når jeg tenker på de
tekniske fagene. En bachelor i ingeniør
faget sier ikke så mye som når du kommer
ut av en høyskole med en spesifikk kode
på hvilken fagutdanning du har tatt, sier
Heimvik.

Heggstad forklarer at elektronmikroskop
er som et kamera som bruker elektroner i
stedet for lys, og det lages svart-hvitt-bilder.
– Jeg trives veldig godt, jeg får delta i mye
forskjellig hver eneste dag og hver eneste
uke. Det er alltid noe spennende og interessant, mye å lære, sier Heggstad.

Hun synes det er trist at høyskolene
forsvinner.
– De har en annen mulighet til en høyere
utdanning enn ved universitetene, sier
Heimvik.
Fotograferer med elektroner
Inne i Realfagbygget hilser vi på Irene
Heggstad, seniorforskningstekniker
ved Institutt for geovitenskap. Hun er
utdannet fotograf og jobber med elektronmikroskopi, mikroskopisk metodikk og
forskningsfotografi.
– Daglige rutiner her på elektron
mikroskopisk lab er å veilede studenter
og forskere innenfor preparering og
mikroskopering. Jeg hjelper dem med å
få frem de beste fotografiske og analytiske
resultater av det de arbeider med, sier
Heggstad.
Det er mest mastergradsstudenter fra
realfag, men også forskere fra hele
universitetet.
– De kommer med mye forskjellig, så det
er ingen dager som er like, sier Heggstad.
Det kommer kjemikere, geologer, biologer,
mikrobiologer og medisinere.

Roper ofte eureka i billedsamlingen
Morten Heiselberg er fotograf og seniorkonsulent ved billedsamlingen, en del
av spesialsamlingene ved Universitets
biblioteket i Bergen. Han jobber med
fotografi, digitalisering, retusjering, digital
restaurering og ferdigstilling av bilder for
trykk.
– Det er en utrolig spennende jobb.
Jeg har jobbet her i 20 år, og jeg finner
fremdeles nye samlinger og nye spennende
motiv hver dag, sier Heiselberg.
Det hender titt og ofte at han roper eureka
når han stadig finner nye spennende
bilder fra 1800-tallet. Blant en million
fotografier er samlingen etter fotopioneren
Knud Knudsen. Heiselberg har vært Paratmedlem alle årene ved billedsamlingen,
han har også vært tillitsvalgt.
– Som tillitsvalgt var det spennende å se
hvordan et stort universitet drives. En
blir ofte som på en egen liten øy når en
jobber på en spesialavdeling som dette,
sier Heiselberg. Gjennom Parat har han et
stort kollegialt miljø.
En internasjonal arbeidsplass
Soraya Jacques Rodrigues er malerikonservator ved Universitetsmuseet. Når
Parat-bladet kommer på besøk er hun og
kollegene i full sving med et utstillings
prosjekt til UiBs nye naturhistoriske
museum som åpner i oktober.

– Vi tar imot gjenstander som skal stilles
ut, fotograferer, rengjør og istandsetter for
utstilling, sier Rodrigues.
Hun trives godt i jobben, og synes det er
et godt arbeidsmiljø med 17 kolleger i
avdelingen.
– Vi er veldig internasjonale, med folk
fra England, Tyskland, Brasil – der jeg
kommer fra – Sverige, og Danmark, sier
Rodrigues. Som de fleste konservatorene
er Rodrigues Parat-medlem.
Tynnsliper steiner til 30 mikron
Irina Maria Dumitru er avdelingsingeniør
ved Institutt for geovitenskap. Dumitru
tok mastergrad i geovitenskap, og ble
deretter ansatt ved instituttet. I sitt
laboratorium tynnsliper Dumitru
bergarter og mineraler.
– Vi sliper ned til de er 30 mikron, som er
0,03 millimeter. Tynnslip brukes mest til
mikroskopering, identifikasjon av mineraler og analyse. Prøvene går til ulike forskere ved universitetet eller for eksempel i
oljeindustrien, de ser etter karakteristikken
i et oljereservoar, sier Dumitru.
Hun er entusiastisk med tanke på utforsk
ning av bergarter, og hun liker å mikroskopere når hun har slipt en steinprøve. Det
er mye fysikk og kjemi i oppgavene hun
står overfor i det daglige.
Selv om Irina Maria Dumitru jobber alene
på laben, er hun en del av et større team
ved instituttet.
– Jeg synes det er veldig kjekt å jobbe
med det akademiske, sier hun. Og hun
lovpriser miljøet i Realfagbygget for å være
en internasjonal arbeidsplass.
– Jeg er jo innvandrer, og her på universitetet er vi utrolig mange som kommer fra
forskjellige land, det er veldig kjekt, sier
Dumitru.
– Hva betyr Parat for deg?
– Veldig mye. De har alltid vært der for
meg hver gang det har vært spørsmål jeg
vil ha svar på. Jeg har alltid funnet noen å
snakke med. De er veldig velkommende
og integrerende, ja jeg liker å være Paratmedlem.
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Nathalie Gullager. Foto: Trygve Bergsland.

Fast rådgiver
Tonje Krakeli Sneen, Helene
Husebø og Diyana G. Tiedt.
Foto: Trygve Bergsland.

Parat øker kompetansen
med flere nyansatte
Parat har sterk medlemsvekst og har den
siste tiden ansatt flere høyt utdannede innen
økonomi og kommunikasjon. Generalsekretær
i Parat, Trond R. Hole, sier det er et mål for
organisasjonen å være en attraktiv arbeidsgiver
for unge som søker en spennende arbeidsplass.
Tonje Krakeli Sneen (28) er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen og
ansatt i Parats forhandlingsavdeling.
– Vi er en aktiv samfunnsaktør og Krakeli
Sneen bidrar til at vi i enda større grad kan
gå inn i komplekse problemstillinger. Vår
målsetting er å få stortingspolitikere og andre
til å støtte vår jobb med å skape en enda
bedre arbeidsdag for medlemmer og andre,
sier Hole.
Kommunikasjon er styrket gjennom ansettelse
av Helene Husebø (25) som er utdannet jour-

nalist og i tillegg har en master fra London
School of Economics.
– Vårt arbeid med å nå ut med relevant
informasjon til det norske folk, medlemmer
og sentrale politikere er viktig. Med Husebø
på laget ser vi flere muligheter til å ytterligere
forsterke dette arbeidet, sier Trygve Bergsland
som leder Parats kommunikasjonsarbeid.
Diyana G. Tiedt (48) er utdannet innen
økonomi og forretningsjus ved BI og nyansatt
i Parats økonomiavdeling.
– Organisasjonen har hatt sterk vekst det siste
året, der både Parat forsvar og politilederne
har blitt en del av Parat-familien. Tiedt styrker
økonomijobben og gjør at vi leverer enda
bedre tjenester til våre medlemmer, sier Per
Jostein Ekre, som er forbundsadvokat og leder
av Parats service-avdeling.

Nathalie Gullager har blitt fast
ansatt som rådgiver i Parats regionavdeling. Nathalie bor i Oslo,
har en bachelor i juss og en
mastergrad i menneskerettigheter. Hun har siden februar 2018
vært vikar i regionavdelingen.

Truls Bjørhei. Foto: Trygve Bergsland.

Rådgiver i
region nord
Truls Bjørhei skal i høst vikariere noen uker som rådgiver i
region nord. I dag har han et
vikariat i Parats regionavdeling i
Oslo. Bjørhei er utdannet jurist,
har lang ledererfaring fra statlig
sektor og har vært tillitsvalgt
i Arbeids- og Velferdstilsattes
Yrkesorganisasjon (AVYO).

Ny kampanje
Parat har igangsatt en ny digital
vervekampanje, som kommer til
å gå frem til september 2019. Vi
vil oppfordre alle medlemmer og
tillitsvalgte til å fortsette det gode
vervearbeidet dere gjør!
Schjærven samarbeider med Parat i en digital
kampanje for å verve flere nye Parat-medlemmer.
Fotostripe: Schjærven.
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Ny advokat i Parat
Advokat og partner i Grette, Sigurd-Øyvind Kambestad, går til
Parat. Kambestad blir Parats andre advokat med møterett for
høyesterett.
Kambestad regnes som en av Norges beste advokater på individuell og kollektiv arbeidsrett, og har spesialisert seg på pensjon
og erstatningsrett. I tillegg til å jobbe generelt med arbeidsrett,
vil Kambestad bistå i kollektive forhandlinger, meglinger og
prosesser Parat fører for domstolene.

Sigurd-Øyvind Kambestad.
Foto: Trygve Bergsland.

Parats regionutvalg (RU)
RU region Nord (Finnmark, Troms, Nordland):
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, 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 (Nord- og Sør 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
Randi Lisbeth Falling, Distriktstannklinikken Valldal
E-post: Randi.falling@mrfylke.no
Andreas Sylte, NTNU Ålesund
E-post: Asy@ntnu.no
Camilla Buvarp Tiller, Nord Universitetet Namsos, Ungrepresentant
E-post: camilla.tiller@gmail.com
RU region Øst
(Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus):
Leder: Hilde Margrete Bjørklund - Cappelen Damm AS
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no
Bente Iren Tollefsen Moen - Statens Pensjonskasse
E-post: bente.iren.moen@spk.no
Stein Grindheim - SAS Ground Handling
E-post: stein.grindheim@sas.no
Ronny Kjønsø - Asko Øst
E-post: ronny.kjonso@asko.no

Anja P. Ahlstrøm – NIBIO
E-post: Anja.Ahlstrom@nibio.no
Gry Haakenstad, Oslo kommune, Ungrepresentant
E-post: Gry.haak@gmail.com
RU region vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane):
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, Hordaland fylkeskommune
E-post: tommy.saevareid@hfk.no
Erik Andreassen, Gate gourmet i Bergen
E-post: eandreassen@gategourmet.com
Kari Nestaas, Indre Hordaland Jordskifterett, Ungrepresentant
E-post: kari.nestaas@domstol.no
RU region Sør
(Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud):
Leder: Ragnhild Negård - NAV
E-post: ragnhild.negard@nav.no
Nina Ødegård – Universitetet i Sørøst-Norge
E-post: Nina.Odegard@hbv.no
Cecilie Holt, NAV
E-post: cecilie.holt@nav.no
John-Inge Nerland – Fylkesmannen i Buskerud
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no
Anne Britt Skomedal, Vitusapotek Elefanten Kristiansand
E-post: annebritt1962@hotmail.com
Abishek Banstola, NAV Porsgrunn, Ungrepresentant
E-post: abishekbastola@gmail.com
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SPØRSMÅL OG SVAR

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

Thomas Lilloe,
Forhandler

Renate Messel Hegre
Forhandler

Christen Horn Johannessen
Advokat

Annbjørg Nærdal
Advokat

Odd Jenvin-Steinsvåg,
Spesialrådgiver

Thore Selstad Halvorsen
Forhandler

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

Arbeidsoppgaver under en streik
Vi er på jobb, mens noen av våre kolleger
er i streik. Arbeidsgiver vil at vi skal gjøre
arbeidsoppgaver som avdelingen vår har
ansvar for, men som vi vanligvis ikke gjør.
Vi må derfor gjøre noen av de oppgavene
de streikende skulle ha gjort. Er dette
streikebryteri?
Kaia
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Svar: Ja, det er streikebryteri hvis det
innebærer at du pålegges arbeid i større
utstrekning eller i videre omfang enn hva du
etter arbeidsavtale og tariffavtale er rettslig
forpliktet til.

imidlertid som en illojal og umoralsk
handling. Streikebryteri kan også være
ødeleggende for tillitsforholdet på arbeids
plassen og er derfor normalt uønsket både fra
arbeidstaker og arbeidsgivers side.

Streikebryteri er ikke lovregulert, så det
er ikke ulovlig å være streikebryter. Du
kan derfor ikke «straffes» for å utføre
streikerammet arbeid. Streikebryteri anses

Det kan i noen tilfeller være vanskelig
å si noe sikkert om hvor grensene for
streikebryting går. Vi må derfor foreta en
konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Utgangspunktet for arbeidstakere som ikke
er i streik, er at de har plikt til å gjøre sitt
vanlige arbeid, i normalt tempo og innenfor
normal arbeidstid. Blir du pålagt andre
oppgaver eller overtid ut over det som står
i arbeidskontrakten, er dette streikebryteri,
og du kan uten å risikere sanksjoner nekte
å utføre slikt arbeid. Ta alltid kontakt med
Parat for en konkret vurdering før du nekter
å påta deg streikerammet arbeid.
Thomas
Rettigheter til ferie
Jeg har søkt arbeidsgiver om å få ta en uke
ferie i september. I den forbindelse lurer
jeg på når jeg har rett å vite om ferien er
innvilget eller ikke?
Arne
Svar: I henhold til ferielovens bestemmelser
er det slik at du som arbeidstaker har krav
på å vite om feriefastsetting tidligst mulig, og
senest to måneder før ferien tar til. Forutsatt
at det ikke er særlig grunner til hinder for
dette.
Renate
Arbeidsgivers rett til å endre
ferietidspunkt
Jeg har fått innvilget ferie for lenge siden
og planlagt denne med hele familien. Nå
har arbeidsgiver rett før ferien begynner,
trukket tilbake ferien og beordret meg på
jobb i stedet. Kan arbeidsgiver bestemme
det?
Tuva

Bestemmelser om beordring er beskrevet i
ferieloven og kan kun benyttes av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av
uforutsette hendelser som vil kunne skape
vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan
skaffes stedfortreder. Dessuten må arbeidsgiver drøfte spørsmålet først og forsøke å løse
det på annen måte. Du som arbeidstaker har
rett til å la deg bistå av en tillitsvalgt under
drøftingen, og du må under drøftingen gi
opplysninger om merutgifter du vil kreve å
få erstattet. Du har krav på å få ferie på et
annet tidspunkt senere. Trenger du hjelp, ber
vi deg ta kontakt med oss i Parat.
Christen
Oppsigelse og ferie
Jeg har sagt opp jobben min og har egentlig siste arbeidsdag 31. juli. Har jeg rett til
å ta ferie i juli, slik at siste dag på jobb kan
være 30. juni?
Helle
Svar: Reglene om ferie er i utgangspunktet
de samme i oppsigelsestiden som i et ordinært
arbeidsforhold. Det er opp til arbeidsgiver
når ferien skal tas ut, men arbeidsgiver skal
først drøfte ferietidspunktet med arbeids
takeren. Du har imidlertid krav på minimum tre uker sammenhengende ferie, en
eller annen gang i løpet av månedene juni,
juli, august og september.
Dersom det allerede er fastsatt når du skal
ha ferie, skal i utgangspunktet ferien avvikles
som avtalt, selv om du i etterkant har sagt
opp jobben. Dersom ferien ikke er avtalt,
er det ikke noe i veien for å avtale ferietidspunkt med arbeidsgiver.

Svar: Ja, arbeidsgiver kan endre på
ferietidspunktet.

Annbjørg

Hvorfor er svaret slik? Arbeidsgiver er som
alle andre bundet av avtalen med deg om at
du skal ha ferie. Samtidig skal arbeidsgiver
også ivareta alle sine andre forpliktelser overfor ansatte (lønn og avtaler), og arbeidsgiver
har plikter overfor kunder, eiere og andre
som i visse tilfelle kan føre til at avtalt ferietid må trekkes tilbake.

Oppsigelse og ferie II
Jeg jobber som saksbehandler i en statlig
etat, men har sagt opp og slutter den
30. juni. Jeg har fått ny jobb som mellomleder, men begynner ikke før 15. august.
Før jeg fikk vite at jeg hadde fått ny jobb,
hadde jeg avtalt med min nåværende
arbeidsgiver å ta ferie de to siste ukene

av juni. Nå ønsker jeg likevel ikke å ta ut
disse ferieukene siden jeg vil være uten
inntekt i perioden fra 1. juli til 15. august.
Kan min nåværende arbeidsgiver kreve at
jeg likevel tar ut ferie i juni?
Gabriel
Svar: Så lenge du selv har sagt opp, er det
de vanlige reglene for fastsetting av ferie som
gjelder. Det betyr at arbeidsgiver skal drøfte
plasseringen av ferien med deg, men dersom
dere ikke blir enige, er det arbeidsgiver som
avgjør når du skal ta ut ferie. Når ferien
allerede er bestemt, har du ikke krav på å få
endret uttak av ferie som følge av at du har
sagt opp stillingen din.
Du vil ha krav på å få utbetalt feriepenger
opptjent i inneværende kalenderår. Det vil
til en viss grad kunne kompensere for bortfall
av inntekt for perioden 1. juli til 15. august.
Samtidig vil det redusere opptjening av feriepenger for neste kalenderår, siden det kun
vil være din inntekt i ny jobb fra 15. august
og ut året som vil danne grunnlag for ferie
penger neste år.
Odd
Ferie utenfor Europa
Familien skal på en tre-ukers rundreise
i Asia i sommer. Jeg har hørt at man
ikke har like gode sykepengerettigheter
hvis man er utenfor EØS-området.
Stemmer det?
Elias
Svar: Ja, det stemmer. Det er EØS-avtalen
som gir rett til sykepenger som inntreffer i
et EØS-land. Dersom du blir syk utenfor
EØS-området, vil man ikke få sykepenger for
denne perioden. Dette gjelder selv om du får
sykemelding fra en utenlandsk lege og fortsatt
er syk når du kommer hjem.
Du kan fortsatt ha rett til ny ferie på et
senere tidspunkt, men siden du ikke har krav
på sykepenger vil du ikke få lønn for denne
perioden.
Thore
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PARAT KRYSSORD

MINI KRYSSORD

Vannrett
1. Plukke
6. Portalene
8. Blokkeres
9. Mottar
10. Brygge
11. Lokkemat
12. Mineral
14. Europeer
17. Foretak
18. Klarne

Loddrett
1. Flokk
2. Kilevinkene
3. Aks
4. Avsatsen
5. Alene
6. Mental
7. Båtripen
13. Innerst
15. Rorpinne
16. Pusling

TALL PYRAMIDEN

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nummer. 1 – 2019 er:
«IKKE HELT MOUNT EVEREST». Den heldige vinneren er: Arne Hamre, fra Løvenstad.
Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 30. august 2019.
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 2/2019».
Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse.
Premie: Elvang Latitude 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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Vanskelig

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

BANKRAN
BETRO
BÆREREDSKAP
ENERGIER
ETAPPENE
FOTBALL
FRYDENLUND
FØRSTEFARMASØYT
GISSE
GJENGIVELSE
KOPIERER
KRANGLEFANT

LITEN
LUKING
LYDTEKNIKER
MALES
NURK
RINGSIDE
UHINDRET
YITZHAK

PARATS TRENINGSSIDE MED HJERNETRIM

NOEN SMÅ HINT
Ordet starter med bokstaven T
Chuck Yeager
Ofte ansatt av militære
organisasjoner

T

I

FYLL INN ORDET:

T

L

SVAR:

P

E

O

TESTPILOT

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

T

S

Sender du oss løsningen på
alle oppgavene på denne
siden, er du med i trekningen
av en Elvang Latitude
alpakka-pledd av 50 prosent
alpakkaull, 40 prosent fåreull
og 10 prosent mikrofiber.
Pleddet er Fair Tradesertifisert. Målene er 130x200
centimeter (se foto).
Frist for å sende inn løsningen er
30. august 2019.
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 2/2019».
Vinneren av hjernetrim i 1/2019 er Elfrid Blomdal,
fra Tysse.
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LEDER

Godene av det
organiserte arbeidslivet
Parat mener at et bedre arbeidsliv ligger foran oss. Det er gledelig å se at veldig mange er enige
med oss, og velger å melde seg inn i Parat. Parat fortsetter å vokse, men vi er ikke opptatt av vekst
kun for høye medlemstall.
or å opprettholde velferdssamfunnet og den norske
modellen er vi avhengig av et godt samarbeid mellom
arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter, der alle
parter har like stor innflytelse. Derfor er det viktig at
organisasjonsgraden i Norge øker.

F

givere og medlemsgrupper. Parat har nå satt i gang arbeidet med
å utvikle et tillitsvalgtverktøy, som vil bidra til at tillitsvalgte kan
øke arbeidsgiveres oppmerksomhet om risikoene ved klima
forandringene. Som nestleder ønsker jeg at Parat skal forene
visjon og virkelighet.

En viktig del av dette er å vise de som er uorganiserte verdiene
og godene av det organiserte arbeidsliv. Det er viktig at den
enkelte ansatte har innflytelse på sin arbeidsdag, og at man ved
å samordne sine interesser overfor arbeidsgiver, oppnår større
gjennomslag.

Jeg har nå fungert i rollen som nestleder i et halvt år, og jeg er
svært takknemlig for hvor godt jeg har blitt mottatt. Å få jobbe
sammen med dedikerte tillitsvalgte og dyktige ansatte, er med på
å gjøre min arbeidsdag enda bedre. Tillit er Parats viktigste verdi,
og jeg forvalter tilliten dere alle har gitt meg, med stor ydmykhet.

Parat har tidligere påpekt at fordelene ved et organisert arbeidsliv
kan sammenlignes med vaksinering. Så lenge de aller fleste
vaksinerer seg holder man farlige sykdommer i sjakk, men om for
mange velger å ikke vaksinere seg, vil disse sykdommene kunne
bryte ut og ramme mange. Så lenge de fleste er organiserte og
kjemper for å forbedre og opprettholde de rettighetene man har
i arbeidslivet i Norge, kan man i stor grad være uorganisert og
«gratispassasjer» og likevel få de samme godene.

Med dette utsagnet av «ukjent opphav» ønsker jeg deg en god og
solrik sommer: Sommerfuglene teller ikke måneder, men øyeblikk og allikevel har de tid nok.

I det øyeblikket organisasjonsgraden går under en grense, vil
effekten av å «være sterke sammen» bli borte, og alle vil kunne bli
fratatt godene. Da vil man ikke lenger ha noen påvirkningskraft
eller forhandlingsmakt ovenfor arbeidsgivere og regjeringen.
Vi i Parat mener at et grunnleggende utgangspunkt er at man
gjennom dialog, og samhandling mellom partene i arbeidslivet,
oppnår bedre og mer bærekraftige løsninger på de utfordringene
som virksomhetene står ovenfor. Et organisert arbeidsliv fører
til at ulike medbestemmelsesordninger bidrar til å gjøre norske
bedrifter og virksomheter omstillings- og konkurransedyktige.
Slik kan vi bidra til et bærekraftig og sosialt ansvarlig arbeidsliv
for fremtiden.
I Parats verdier står det at vi mener det grønne skiftet fører
til bærekraft og flere jobber. På hovedstyrets mai-møte dreide
diskusjonen seg om klimaforandringenes risikoer, og hvordan
Parat kan fremme et bærekraftig standpunkt for både arbeids
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Unn Kristin Olsen. Foto: Vetle Daler.

Unn Kristin Olsen
Nestleder 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.
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Priseksempel Boliglån inntil 50 % av verdigrunnlag. Nom. rente 2,09 %, eff.rente 2,16 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2.584.497,-.
Gjelder for medlemmer i Parat som bruker banken aktivt. Prisen er per 2.1.2019 for nye lån og kan bli endret.

