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Leger uten grenser redder liv og lindrer nød hver eneste dag
i krig, kriser og katastrofer. Det kan du også gjøre!
bli feltpartner og støtt oss med et valgfritt beløp i måneden
telefoN 08898
giverservice@legerutengrenser.no
legerutengrenser.no/feltpartner
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Den glemte ressursen NIOM
Nordisk Institutt for odontologiske
materialer (NIOM) er en kunnskapsbank
mange kan dra nytte av.

Hjelper pasienter fra nord
til sør
Til de 15 tannhelse
sekretærene på Tk
Vestland i Bergen
kommer spesialpasi
enter fra Finnmark
i nord til Egersund
i sør.
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Arbeid i gråsonen
Uklarheten mellom overtid og mertid
skaper vansker for tannhelsesekretærer.
Maren Agdal og Berit Meyer.
Foto: Silje Katrine Robinson
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Idéhuset Albretsen

Effektiv trådløs kommunikasjon for tannklinikker

DentalCall effektiviserer og forenkler
internkommunikasjon på tannklinikken!
Effektiv tilkalling
Knapper plasseres og festes enkelt der dere ønsker å
tilkalle fra. Dette er typisk behandlingsrom, resepsjon
mv. Knappene identifiseres med nummer, og/eller navn.
Eksempelvis Stol 1, Rom 1 etc.

Enkle budskap
Når det trykkes på en knapp, kommer det opp melding i
displayet på pageren som viser hvor assistanse behøves.
CSN setter opp systemet med hensyn til
hvilke pagere som skal få hvilke
meldinger etter deres ønske.
37 mm

13,5 mm

DentalCall kort oppsummert
• Fungerer på sin egen radiofrekvens og er ikke
avhengig av et trådløst nett
• Signalfremføringen fungerer godt på
tannlegekontor/tannklinikker som er bygget i
henhold til strålevernforeskriften
• Knappene/panelene går på batteri som typisk
fungerer 1-2 år før batteriskift er nødvendig
• Mottaker-pagerne lades med egen
medfølgende lader
• Knappene og pagerne er enkle å desinfisere/rengjøre
• Systemet er ferdig til bruk ved mottak fra CSN
• Det er enkelt å gjøre endringer/suppleringer
ved behov
• Garanti 1-3 år (Inntil 3 år med serviceavtale)
• Normal leveringstid er 7 virkedager
• Enkelt å installere selv. CSN tilbyr bistand
dersom behov
• Kostnadseffektivt

49 mm

Motta uforpliktende og
tilpasset tilbud på DentalCall
60 mm

Gå inn på dentalcall.no og fyll ut vårt
enkle skjema. Vi ser frem til å høre fra deg.
Referer til «Tannhelsesekretæren»
og få 15% rabatt.*

Call Systems Norge AS
Gauterødveien 6b, 3154 Tolvsrød
Telefon: 90 04 60 40
E-post: hei@callsystems.no

CSN holder til i Tønsberg og har
siden 2015 solgt og levert de beste
produktene og tjenestene innen
trådløs servicekommunikasjon.

* Gjelder frem til neste utgave av Tannhelsesekretæren 1. oktober 2021.
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Koronavaksinering
av tannhelsepersonell
Koronavaksinering av tannhelsepersonell har vært ett hett tema gjennom
våren. Mange medlemmer har opplevd å bli avvist. Begrunnelsen har vært
at tannhelsepersonell ikke regnes som helsepersonell.
Tannhelsepersonell står heller ikke på FHIs prioriteringsliste. Noen steder har tannlegene fått vaksine,
med begrunnelse om at de er mer samfunnskritisk personell enn tannhelsesekretærer. Også andre mer
kelige begrunnelser er gitt av de kommunale vaksinasjonsansvarlige.
Dette fører tankene til ett av valgkamptemaene vi nå ser sterke konturer av; tannhelsetjenesten som en
del av helsetjenesten, ikke minst økonomisk ved at pasientene kun skal betale egenandeler. Blir tann
helsetjenesten innlemmet som en del av øvrig helsetjeneste, kan vi håpe på at vi i framtiden blir sett på
som fullverdig helsepersonell av de andre i helsetjenesten.
Etter fjorårets hovedtariffoppgjør, hvor resultatet ble skuffende både i offentlig og privat sektor, var
forventningene store til årets mellomoppgjør. I de ordinære forhandlingene i slutten av april stod
partene så langt fra hverandre at det ikke var noen vei utenom å bryte forhandlingene, og oppgjøret
gikk til mekling. Hovedkravet var at våre medlemmers kjøpekraft skulle sikres i 2021, og at etterslep
fra industrien i 2020 skulle innhentes.
De krevende meklingene i kommune, staten og Oslo kommune foregitt samtidig. I alle oppgjørene
ble det meklet langt på overtid for å finne en løsning, og resultatet ble en ramme på cirka 2,8 prosent.
Dette sikrer kjøpekraften for våre medlemmer, samt at vi tar igjen noe av etterslepet fra i fjor.
Det har vært en sterk bevissthet rundt å opptre ansvarlig, da landet ennå er sterkt preget
av utfordringene med pandemien. En streik ville ført til enda større belastning på både
arbeidstakere, innbyggere og arbeidsgiver.
Dette oppgjøret løser ikke alle utfordringer, blant annet når det gjelder kompetanse
og rekruttering, men det har en profil som i større grad ser fagarbeiderne som viktige
for å løse fellesskapets arbeidsoppgaver.
Så timevis på overtid og etter en nøye og samlet vurdering, aksepterte organisasjo
nene tilbudet, og streik for ThsFs medlemmer ble avverget.
Forhandlinger i privat sektor gjenstår for ThsFs medlemmer. Kravet om å sikre
kjøpekraft og ta igjen etterslep fra i fjor, samt resultatet i offentlig sektor, vil både
være et absolutt minimumskrav og et signal til arbeidsgiver før forhandlingene.
God sommer, nyt den og feriedagene. Men ikke glem gode smittevernrutiner –
koronapandemien er dessverre ikke over helt ennå.

Anne-Gro Årmo, leder i ThsF

Foto: Trygve Bergsland.
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Felles bekymring om
høyt sukkerinnhold
Fantaen i Norge inneholder over dobbelt så mye sukker
som i andre europeiske land. Nå går Den norske tannle
geforening sammen med Diabetesforbundet og Nasjonal
foreningen for folkehelsen ut mot bransjen for å få til en
endring. Sammen har de sendt et felles bekymringsbrev til
Coca-Cola Norge
– Et minstekrav bør være at en Fanta i Norge ikke skal
være mer skadelig for helsen vår enn en Fanta i Spania,
står det i brevet. @tannlegeforeningen.no

Dårlig tannhelse kan føre
til hjerte- og karsykdom
Betennelse fra munnhulen kan reise til andre steder i
kroppen via blodbanen.
– Det blir mer og mer samstemmighet om at bakterielle
lidelser i munnen kan være assosiert med hjerte- og
karsykdom. Det er gjort mange studier på dette nå, som
indikerer at det er en direkte sammenheng, sier Lise
Lund Håheim.
Lund er tannlege og professor emerita på Institutt for
oral biologi ved Universitetet i Oslo. Hun har gjort en
studie som viser at menn som har fått hjerteinfarkt og
hadde lavt nivå av anti
stoffer til en periodontitt-
bakterie, hadde lettere
for å dø av hjerte- og
karsykdom. Lavt nivå av
antistoff til bakterien betyr
at infeksjon forårsaket av
periodontitt lettere kan
spre seg i kroppen. @VG
6 - 2021

Tannhelse blir
valgkamp
sak
Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen
Tannhelse seiler opp som en av de store sakene før årets stortingsvalg.
Det er en vinnersak for venstresida, tror Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
– Tannhelse er et gapende hull i velferdsstaten vår. Det hullet vil Rødt
tette, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen. Partiets landsstyre
har nylig vedtatt at de går inn for en storstilt tannhelsereform, der
tennene skal «behandles som en del av kroppen», som Moxnes sier.
– Til forskjell fra i dag, hvor tannhelse ikke er likestilt med andre
helsetjenester, men avhengig av hvor mye penger du har på konto,
sier han. @Fri fagbevegelse
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Fagfolk slår alarm om munnhelse
og dårlig ernæring
Dårlig munnhelse kan gjøre at vi ikke orker eller klarer å spise skikkelig. På
samme måte kan mye av det vi putter i munnen føre til dårlig munnhelse.
– Dårlig munnhelse forkorter liv, rett og slett. Vi ser at kreftbehandling og
livsnødvendige operasjoner må utsettes på grunn av infeksjoner i munnhulen.
Det kan forlenge sykdomsperioder og tilheling, sier president Camilla Hansen
Steinum i Den norske tannlege
forening til NTB.

Aktivitetsroboten «Berntsen»
har blitt testet på demenspa
sienter under covid-19-pan
demien. Roboten er utviklet
av Innocom i samarbeid med
pasienter, pårørende og ansatte
i Stavanger kommune.
– Det har vært en kjempe
suksess. Det oppnås en utrolig
kontakt gjennom roboten,
sier Hege Eiklid, daglig leder
i Innocom.

Foto: PatientSky

Camilla Steinum. Foto: Tannlegeforeningen

I en spørreundersøkelse
Opinion utførte for FriFag
bevegelse og Dagsavisen høsten
2018 svarte 33 prosent at de
hadde utsatt eller unnlatt å gå
til tannlege av økonomiske
årsaker.
– Det er en ennå sosial ulikhet i
tannhelsen som er betraktelig i
Norge. Det er vi veldig bekym
ret for. Vi mener det trengs en
forsterking av trygdeordningen,
sier Steinum. @NTB

Suksess med robot for
demenspasienter under
pandemien

Innocom får nå 500 000 kro
ner av Viken fylkeskommune
til å forske videre på effekten
av digital omsorg.
@dagensmedisin.no

Økt bruk av
digitale helse
tjenester under
pandemien
Koronapandemien har ført til
et digitalt taktskifte, viser en
rapport fra Direktoratet for
e-helse. 86 prosent flere apotek
kunder sjekket sin reseptliste
digitalt i 2020 enn i 2019. Ifølge
Utviklingstrekkrapporten 2021
har koronapandemien ført til
enorm vekst i både tilbud og
bruk av digitale helsetjenester
og selvbetjeningsløsninger. Tett
samarbeid mellom helse- og
omsorgssektoren og privat
næringsliv har gitt nye e-helse
løsninger på rekordtid.
@Apotek.no
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Tannleger vil bidra mer til
tobakksavvenning
Tannlegeforeningen
vil ha refusjon for
røyke- og snus
avvenning hos
tannlege, på linje
med dagens ordning
hos fastlege.
– I dag er det slik at
pasientene får dek
ket røykeavvenning
hos fastlege, men
ikke hos tannlege.
Det fører til at
tannhelsetjenesten ikke får deltatt i antitobakksarbeidet på en god måte, påpeker
president Camilla Hansen Steinum i Den norske tannlegeforening (DTF) i et
blogginnlegg på Dagens Medisin.
NTB har presentert argumentene for helse- og omsorgsminister Bent Høie (H),
som svarer i en epost at det ikke er vurdert om det skal etableres refusjonstakster for
tannhelsepersonell for individuell, strukturert røykeavvenning for voksne som ledd i
behandling av sykdom. @NTB

Ikke glem å vaske
tøymunnbindet
Tre av fire vasker ikke tøymunn
bindet etter hvert bruk, viser en
undersøkelse YouGov har gjort
for Apotek 1. Å droppe denne
vasken øker risikoen for smitte.
Tøymunnbindet bør vaskes på 60
grader mellom hvert bruk. Likevel
sier bare 25 prosent av befolknin
gen at de vasker munnbindet hver
gang. To av tre bruker tøymunn
bindet inntil ti ganger før det
vaskes, mens én av ti sjelden eller
aldri vasker tøymunnbindet.
– Å bruke tøymunnbindet på nytt
innen få dager uten å vaske det,
kan faktisk øke risikoen for smitte,
sier fagredaktør Mia Meland i
Apotek 1.
@Apotek1.no
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SVs landsmøte vedtok
tannhelsereform
SV vil at det skal innføres et tak på
kostnader til nødvendig tannbehandling.
Det skal skje i påvente av en større reform
der utgiftene til tannhelse blir dekket av
folketrygden i tråd med andre helseutgifter.
Partiet vil starte tannhelsereformen med et
tilbud til unge under 26 år og eldre over
75 år. Det ble klart på partiets landsmøte
i april. @Fagbladet.no

Audun Lysbakken. Foto: SV
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Svensker dropper tannlegen
på grunn av prisen
En undersøkelse med om lag 3000 deltakere viser at høye tannlegekostnader får svensker til
å droppe nødvendig tannlegebehandling. Dette til tross for at deres tilskuddsordninger er
bedre enn våre.
– De som ikke går til tannlegen fordi kostnaden er for høy, rapporterer også om dårligere
oral helse, som påvirker dem i dagliglivet. Det kan dreie seg om at det er vanskeligere å
utføre fysiske og psykiske gjøremål, arbeid og å snakke med folk. De kan oppleve sjenanse
som følge av tennene, og det påvirker deres livskvalitet negativt, sier professor Anne
Åstrøm ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. @Forskning.no

Mange barn har emaljefeil
En samling av internasjonale studier anslår at 10–15 prosent av barn har emaljefeil. Skaden
skjer i dannelsen av tennene, og dette har ikke noe med tannhygiene eller mat/drikke å
gjøre. Det er enighet rundt at én årsak er syk
dom i 0–3-årsalderen når disse tennene dannes
i kjeven. Det kan være astma/infeksjons
sykdommer med høy feber. Så vet man ikke om
det er selve sykdommen eller medisiner man
tar som gir tannskaden. Samtidig er det mange
som har vært mye syke uten å ha fått emaljefeil
og omvendt. Barn som er for tidlig født har
en overhyppighet, og det kan se ut som noen
kan være genetisk disponert. Flere studier viser
motstridende resultater om årsak, derfor er det
viktig å forske videre på dette. @Aftenposten

Energidrikker
kan føre til
syreskader på
tennene
TV 2 hjelper deg har under
søkt populære energidrikker
for å se hvor skadelig de kan
være for tennene. Alle ener
gidrikkene hadde en pH under
4,5, som vil si at de alle kan
føre til syreskader. Battery var
den sureste. En undersøkelse
gjennomført av Forbrukerrådet
i 2018 viser at 42 prosent av
ungdom mellom 10 og 18 år
drikker energidrikk.
Tannlege Jovana Rosic fra
Smil Tannlegesenter sier at
smådrikking av sure drikker
gjennom dagen gjør at mange
unge sliter med syreskader.
– Vi ser dessverre økt fore
komst av syreskader, spesielt
blant ungdom og unge voksne.
Det kan være lurt å bruke suge
rør for å ikke få drikken direkte
på tennene. Det er også lurt å
skylle munnen med vann eller
fluor etter inntak av sur mat
eller drikke, sier Rosic.
@TV2
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Hjelper pasienter
fra nord til sør
Berit Meyer er tillitsvalgt for de 15 tannhelsesekretærene på Tk
Vestland i Bergen. Hit kommer pasienter fra Finnmark i nord til
Egersund i sør.
Av: Jørn-Arne Tomasgard

T

annhelsetenesta kompetansesenter
– TkVestland – er en klinikk i
regi av Vestland fylkeskommune
som tilbyr spesialisttannbehand
ling innen en rekke områder.

TkVestland har spesialister innen alle de
syv spesialitetene i odontologi – endo
donti, kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveor
topedi, odontofobi, protetikk, periodonti,
samt oralkirurgi og oralmedisin. I tillegg

gis det tilbud om TOO, et tilrettelagt
tannhelsetilbud til tortur- og overgreps
utsatte og personer med sterk angst for
tannbehandling (odontofobi).
Jobber tverrfaglig i grupper
De ulike spesialistgruppene, eller «team
ene» som de blir kalt, jobber tverrfaglig
med pasienter. For som regel er behand
lingsbehovene sammensatt. Spesialist
miljøet innen leppe-, kjeve- og ganespalte
(LKG) er av de med høyest kompetanse i

– Jeg jobber sammen med noen av de beste spesialistene i Norge på området, og med de mest spesielle kasusene. De faglige utfordringene er store. Jeg har lært
veldig mye siden jeg begynte her i 2013, sier tannhelsesekretær Berit Meyer. Foto: Silje Katrine Robinson
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Berit Meyer, spesialistbarnetannlege Maren Agdal (t.v.) og pasient Marcus (5) i behandling.
Foto: Silje Katrine Robinson

landet på dette fagfeltet. Det er TkVestland
i samarbeid med Haukeland sykehus og
Rikshospitalet i Oslo, som har spesialist
miljø innen dette fagområdet.
TkVestland har også spesialisttannbehand
ling innen fagområdet pedodonti. Det
vil si spesialister som er utdannet for å ta
hand om barn og ungdom som har behov
for spesiell kompetanse innen tannhelse.
Klinikken har samarbeid med Haukeland
sykehus tannklinikk for kirurgisk og
medisinsk behandling av tenner, kjever og
munnhule. De tilbyr rådgivningstjenester,
kursvirksomhet og driver også klinisk,
praksisnær forskning.

Berit Meyer og pasient Marcus (5) ved OPG-maskinen. De klargjør for røntgen.
Foto: Silje Katrine Robinson

Meningsfull jobb
Berit Meyer er tillitsvalgt og jobber som
tannhelsesekretær for spesialister både
innenfor LKG og pedodonti. Hun jobber i
gruppe med kjeveortoped Tone Klepsland,
og spesialist i pedodonti, Tine Sivertsen.
2021 - 11
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– De som trenger denne type behandling
er i aldersgruppen fra 0 til 18 år. De
kommer til oss når de er små, og er
regelmessig innom, i perioder kanskje én
gang hver måned. Teamene innen LKG
samarbeider tverrfaglig. Ofte kan det være
spesialister fra andre fagområder involvert,
da behandlingen er sammensatt. Vi følger
pasientene til de er ungdommer, og blir
selvsagt godt kjent med dem. Det oppstår
gode relasjoner. Det er noe av det som gjør
jobben vår meningsfull. Vi føler vi er til
hjelp, og at pasientene er takknemlig for
jobben vi gjør, sier Meyer.
Helseklyngen Alrek
Leppe-, kjeve-, ganespalte er en felles
betegnelse på den vanligste medfødte
anatomiske misdannelsen i hodehals-regionen. Denne misdannelsen
kan påvirke funksjoner som pusting,
hørsel, tyggefunksjon, tale og estetikk.
Ubehandlet vil en pasient med spalte
kunne få et handikap som i stor grad
kan påvirke funksjon og livskvalitet. De
viktigste profesjonene i behandlingen
er foruten tannleger som er spesialiserte
innen kjeveortopedi, plastiske kirurger og
spesialister innen øre-nese-hals, samt spe
sialister innen logopedi, eller taletrening.
Dette ifølge nettstedet til TkVestland.
Klinikken holder til i helseklyngen Alrek,
et kunnskapsbasert tverrfaglig samarbeid
mellom institusjoner som Universitetet i
Bergen, Bergen kommune, Høgskolen i

Pasienter som trenger spesialbehandling kommer
til TkVestland fra Finnmark i nord til Egersund i
sør. Innen noen behandlingsområder er pasientene
fra regionen rundt Bergen. Foto: Silje Katrine
Robinson
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Berit Meyer (med visir) og kollega Cecilie Toppe, også hun tannhelsesekretær, klargjør for operasjon i
kirurgirommet. Foto: Silje Katrine Robinson

Vestland, NORCE, Folkehelseinstituttet,
Helse Bergen, Haraldsplass diakonale
sykehus, og VID vitenskaplige høgskole.
– Vi er fem slike kompetansesenter i
Norge, der hvert har sine spesialiteter.
Innenfor noen fagområder har vi pasi
enter fra nord til sør, i andre tilfeller er
vi et regionalt senter for Vestland fylke,
forklarer Meyer.
– Blir tann-nerd
TkVestland holder til i samme bygg som
odontologiutdanningen ved Universitetet
i Bergen. Det nye odontologibygget til
863 millioner kroner på 15 000 kva
dratmeter åpnet i august 2012. Bygget
er dimensjonert for 260 ansatte og 286
studenter. Cirka 400 mennesker får
tannhjelp her hver dag, og ifølge Meyer
er det 69 ansatte i TkVestland. Bygget
ligger ti minutters spasertur fra Haukeland
universitetssykehus.
Selv begynte hun på klinikken i 2013,
etter 27 år som tannhelsesekretær på en
privat klinikk.
– Jeg trives veldig godt her. Det er en utro
lig kjekk arbeidsplass med et godt faglig
miljø og gode kolleger. Vi har veldig flotte
og moderne lokaler, og topp moderne

utstyr. Ikke minst har vi en veldig flink
klinikkleder i Anne Marit Graue, som
også er spesialist i pedodonti. Det er viktig
for oss sekretærer å ha en raus leder. Jeg
føler jeg har veldig store faglige utviklings
muligheter som tannhelsesekretær her. Vi
jobber med de beste spesialistene i landet,
med spesielle kasus. Forskningsavdelingen
er et stort pluss. Jeg har lært utrolig mye
etter at jeg begynte her. Du blir tann-nerd
av å jobbe på et slikt sted, sier hun.
Hjelper redde barn
På klinikken har de også spesialister på
tannlegeangst. Barn som skal gå gjennom
tøffe behandlinger, er ofte redde. Ifølge
tannhelsesekretæren kan det også føre til
gode opplevelser på arbeidsplassen.
– Noen barn er veldig redde når de
kommer til oss. Vi jobber med dem, og
når de går sier de kanskje «jeg vil bare
gå til tannlege hos dere». Da føler vi at
vi har oppnådd noe, og at det vi gjør er
verdifullt. Du føler du gjør en forskjell.
Vi prøver å ha det moro og tøyse litt.
Det er fint å se hvordan barnet opplever
mestring, og hvor stolt det er etterpå. Det
er mye lettere å gjennomføre behandlin
gen når de er rolige og frykten er borte,
forteller Meyer.

Hun forsøker alltid å gi både barn og
voksne en hyggelig velkomst i resepsjonen.
– Så snakker tannlegen med pasienten.
Ofte går de til røntgen etterpå. Skal vi
gjøre kirurgi, dekker vi operasjonsutstyret
sterilt opp. Vi er veldig nøye med hygi
ene, og går med hatter og frakker under
behandlingen, forteller Meyer.

Radiolog og røntgenspesialist Grete Blindheim jobber med CBCT-maskinen. Linn Therese Nystad blir
scannet. Foto: Silje Katrine Robinson

Er tillitsvalgt
For tiden er Berit Meyer 60 prosent
frikjøpt fra jobben i forbindelse med at
hun fra 1. oktober ble hovedtillitsvalgt
for Parat i Vestland. Hun er tillitsvalgt for
cirka 210 Parat-medlemmer. Av disse er
120 tannhelsesekretærer som er organisert
i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF).
Berit Meyer sitter også i sentralstyret
i ThsF.
– Alle de 15 på TkVestland er organisert
i ThsF. Det er en styrke at vi er organisert
i samme forbund. For det første gjør det
mye med samholdet. Vi har samme mål.
Det er også lettere i forbindelse med
lønnsforhandlingene og forhandlinger
om arbeidsvilkår. Jeg har også inntrykk
av at arbeidsgiversiden synes det er greit å
kunne forholde seg til én part i forhand
lingene, sier hun.
I tillegg til sentrale forhandlinger har de
også lokale forhandlinger. Og i forbind
else med at medarbeidere gjennomfører
tilleggsutdanning, skal det forhandles
tillegg.
– Slik tilleggsutdanning kan være nett
basert, og det er mulig å gjennomføre
ved siden av jobb. En tilleggsutdanning
innenfor eksempel helse- og administra
sjonsfag eller som helsekoordinator kan
være aktuell for en tannhelsesekretær. En
slik tilleggsutdanning må utgjøre minst
60 studiepoeng og være relevant for
stillingen din. Dette kan utgjøre forskjell
i lønn. Oppfyller du kravene til stillinger
med krav om fagbrev og ettårig fagskole
utdanning, kan lønnen din øke med 20
000, forklarer Meyer.

– At alle tannhelsesekretærene på TkVestland er organisert i ThsF, gir oss et sterkt samhold. Vi har
samme mål, sier tillitsvalgt Berit Meyer. Fra venstre Berit Meyer, Buchra Bouboud, Cecilie Toppe
(i midten), Iman Zangana, Anne Kristine Andenes og Ann Helen Lie. Foto: Silje Katrine Robinson
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FAGLIG RESSURS

NIOM: En ressurs for
tannhelsesekretærer
Nordisk institutt for odontoligske materialer (NIOM) jobber for pasienter og tannhelsepersonell
gjennom forskning, standardisering og informasjonsspredning. Leder i Tannhelsesekretærenes
Forbund, Anne-Gro Årmo, mener tannhelsesekretærer bør bli flinkere til å bruke NIOM som ressurs.
Av: Ane Løvereide

S

iden 1972 har Nordisk institutt for
odontologiske materialer (NIOM)
eksistert i Oslo. Målet til instituttet
har alltid vært å jobbe for å sørge
for at materialer og utstyr som brukes i
tannhelsetjenesten, er sikkert og trygt.
– NIOM skal medvirke til at pasientene
får trygge og velfungerende dentale
biomaterialer. Dette gjør vi gjennom
forskning, standardisering og informasjon.

Forskningen omfatter å se på materialenes
egenskaper som styrke, motstand mot sli
tasje og om materialene avgir stoffer under
bruk, sier Jon E. Dahl, direktør i NIOM.
Ifølge ham er NIOM med på å sette stan
dardiserte krav til materialenes egenskaper,
slik at de blir mest mulig trygge, både for
pasienten, men også for alle som jobber
med disse materialene.

– En slik standardisering skjer på inter
nasjonalt nivå, og det er viktig fordi
produsenter av materialer finnes over hele
verden. Da kan uheldige ulikheter oppstå,
og derfor må vi passe på at alle forholder
seg til standardiserte mål forklarer han.
Tror tannhelsesekretærer glemmer
å benytte seg av NIOM
Materialprøving, forskning på aller

Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM) har som mål å jobbe for å sørge for at materialer og utstyr som brukes i tannhelsetjenesten, er sikkert
og trygt.
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gier, kontaktallergier, sykdom og
forgiftning er bare noe av det lederen
i Tannhelsesekretærenes Forbund
(ThsF), Anne-Gro Årmo, ser på som
NIOMs viktigste arbeid, særlig for
tannhelsesekretærer.
– Svært mange som jobber med tann
helse, vet at NIOM eksisterer. Likevel
har jeg et inntrykk av at de kan bli litt
glemt i en ellers travel arbeidshverdag,
noe som er synd. Oppdatert informasjon
er helt essensielt for vår bransje. Da er det
viktig at alle som arbeider med tannhelse
blir flinkere til å benytte seg av den rike
kunnskapsbanken til NIOM, sier hun.
Årmo vil spesielt oppfordre tannhelse
sekretærer til å følge med på forskningen
som kan være relevant for dem, sjekke ut
aktuelle webinarer og foredrag, og holde
seg oppdatert gjennom nyhetsbrevet til
instituttet.
– NIOM holder på med mye spennende
for vår bransje, og dersom flere blir
flinkere til å hente ut ny og oppdatert
informasjon fra instituttet, vil det styrke
fagkunnskapen til mange, mener hun.
Dahl kan fortelle at alt av tannhelse
personell har tilgang til informasjonen
fra NIOM gjennom nettstedet deres
niom.no, nyhetsbrevet deres, webinarer
de legger ut på Youtube, og flere artikler
i ulike tidsskrifter. Her kan tannhelse
sekretærer finne relevante nyheter, selv
om Dahl nevner at de ikke skreddersyr
informasjon til en spesifikk gruppe innen
tannhelsebransjen.
– Vår informasjon går til tannhelseper
sonell i sin helhet, men er ikke spesifikt
rettet mot tannhelsesekretærer, sier Dahl.
Spennende arbeid med digital
fremstilling
I nesten femti år har NIOM arbeidet
med forskning på tannhelsematerialer
og utstyr. Selv mener Dahl at noe av det
mest spennende de jobber med i dag, går
på digitalisering.
– Vi har mye fokus på digital fremstilling
av dentale konstruksjoner, og spesielt
på additive teknikker (3D-printing, red.
anm.), og hvor gode slike arbeider blir,
sier han.

Direktør i NIOM, Jon E. Dal, mener tannhelsesekretærer kan ha stor nytte av å bruke ressursene
NIOM tilbyr. Foto: Siv Randi Palm

Han er ellers usikker på hvor mange
tannhelsesekretærer som benytter seg av
nettsidene og informasjonen til NIOM, og
dermed får med seg slike nyheter.
– Det er vanskelig å si, da vi ikke fører
statistikk over hvem som leser oss. Men
vi jobber med informasjon rettet mot
tannhelsepersonell i sin helhet, og arbeids
miljøet for tannleger, tannpleiere og tann
helsesekretærer står likt, sier Dahl.
Gjennom nyhetssiden til NIOM kan man
også se at instituttet legger ut webinarer
regelmessig. Her deles informasjon om alt
fra toksisitet til tannblekning, og mye mer.
I ny og ne dukker det også opp spennende
stillingsutlysninger og stipendiater.
– Det er helt klart mye nyttig å følge med
på hos NIOM, og mange viktige og spen
nende muligheter til kompetanseutvikling
og faglig oppdatering kan dukke opp for
oss i tannhelsetjenesten, sier Årmo.
Bli bedre kjent med NIOM
Har du lyst til å bli flinkere til å bruke
ressursene NIOM tilbyr? Nettsiden til

instituttet er full av oversiktlig informasjon.
Du kan eksempelvis se deres siste webinarer
ved å gå inn på https://niom.no/webinars/,
du kan få med deg nyhetsbrevet deres ved
å velge «Information» og deretter trykke på
«Newsletter».
NIOM sine siste publikasjoner ligger også
under samme nedfellbare meny, og infor
masjon om spennende konferanser kom
mer du frem til ved å velge «Conference
presentations». Dersom du vil ta en
rask titt på alle videoene til NIOM, kan
du finne dem på deres YouTube-kanal.
Instituttet linker til denne kanalen gjen
nom nettsiden sin.
– Tannhelsesekretærer kommer helt klart
til å styrke egne kunnskaper og ferdigheter
ved å holde seg oppdatert på viktig infor
masjon fra NIOM, nyere forskning og
spennende undersøkelser som er relevante
for vår bransje. Derfor håper jeg nå at
enda flere titter innom NIOM fra tid til
annen, melder seg på foredrag når de duk
ker opp, og ser på webinarer fra instituttet,
avslutter Årmo.
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ARBEIDSTID
Det er klare forskjeller på begrepene
merarbeid og overtidsarbeid.

Arbeid i gråsonen
Det er sent på ettermiddagen
og siste pasient sitter i stolen. Et
par spørsmål. Bare én sjekk til.
Noe som mangler? Opprydding,
ja. Er det overtid nå?

avhengig av god tone på jobben. Men
hvilke muligheter har vi til å endre den?
– Det er nok mange som kjenner seg igjen
i dette, men de har ofte ingen på kontoret
å snakke med om det. Derfor vil vi nå
belyse forskjellen mellom merarbeid og
overtidsarbeid, sier Årmo.

Av: Dag Yngland

S

lik slutter dagen på mange tann
legekontor. Minuttene som blir
til timer. Arbeidsdagen som tøyes
og strekkes. Tiden som løper
langsomt når nok en dags arbeid blir til
kveldsarbeid.
Mange kjenner seg igjen
Ifølge Anne-Gro Årmo, leder i Tannhelse
sekretærenes Forbund (ThsF), er det
mange tannhelsesekretærer som misliker
situasjonen. De vegrer seg for å ta opp
problemet i en liten bedrift der alle er
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Merarbeid er arbeid innenfor daglig eller
ukentlig arbeidstid, for eksempel om
man er i halv stilling. Overtid er ifølge
arbeidsmiljøloven arbeid utover avtalt tid.
Årmo mener dette er begreper som ofte
blir brukt feil, da både arbeidstakerne og
arbeidsgiver i daglig tale bruker overtid om
alt. Men det er en viktig forskjell. Overtid
utløser ekstra overtidsbetaling. For mer
arbeid får man bare ordinær timelønn.
– Hva er grunnen til at mange tannlegekontor har havnet i denne gråsonen?
– I tannhelsetjenesten har de ansatte ofte

merarbeid. Kanskje fordi tannlegen ikke
greier å avslutte pasientbehandlingen
tidsnok eller driver egen praksis og vil
rekke så mange pasienter som mulig. Men
tannhelsesekretæren er ansatt og skal rekke
å rydde, desinfisere og klargjøre klinikken
etter endt arbeidsdag. Mange opplever
da at de stadig står 10, 15, 20 min over
ordinær arbeidstidsslutt, men uten at de
får skrevet timer for dette. Dette blir da
gratisarbeid, sier Anne-Gro Årmo.
Hun mener partene i arbeidslivet må få
en oppklaring av rettigheter rundt dette.
Da blir det lettere for ThsFs medlemmer
å gå til sin arbeidsgiver med teksten og
avklaringen og vise til denne.
Avgrensing i tett miljø
Den tradisjonelle arbeidstiden er under
press. Ansatte prøver å være fleksible, men
alt har en grense.

– Vi hadde et eksempel fra en del av landet
der en kjede av tannlegekontorer har etab
lert seg. Vårt medlem hadde 100 prosent
stilling på vanlig dagtid. Så fikk klinikken
en spesialist som skulle komme en gang
i måneden og jobbe torsdag, fredag og
lørdag – 12 timer hver dag. Vårt medlem
jobbet da vanlige dager mandager, tirsdager
og onsdager og så 12 timers vakter torsda
ger, fredager og lørdager. Det ble vanskelig
å få kabalen til å gå opp, forteller Årmo.
Arbeidsgiver mente det var innenfor deres
styringsrett å kreve merarbeid og viste til at
de selv kan fastsette utvidede åpningstider.
Det er også greit, men det er ikke greit i
å pålegge arbeidstakere seksdagersuker,
hvorav tre av dagene innebærer tolv
arbeidstimer.
– Da må vi reagere, sier Årmo.
Felles interesse
Forbundslederen håper flere av de private
selskapene i helsesektoren etter hvert vil
se fordelene av klarere linjer på avklart
arbeidstid. ThSF har også fått vite at ansatte
blir bedt om å utføre tjenester som ikke har
direkte med tannhelsearbeidet å gjøre, som
å hente og bringe folk til praksisen.
– Våre medlemmer jobber i alle sektorer.
De offentlige som har tariffavtaler og

der det meste er på stell, til de private
som stort sett ikke har tariffavtaler, men
følger bestemmelser i arbeidsmiljølo
ven og arbeidskontrakten. Det er kun
Colosseumklinikkene som har en lands
dekkende tariffavtale, sier Årmo.
– Hvordan reagerer de ansatte som føler
seg utnyttet?
– De fleste ansatte vil unngå konflikt. Ofte
ender det med at folk bare slutter. Det kan
heller ikke være i de private bedriftenes
interesse at de ansatte blir så misfornøyde
at de går. De har jo også behov for stabil
bemanning med folk som trives. Klarere
regler vil være bra for begge parter, sier
Anne-Gro Årmo.
Stadig mer kveldsarbeid
Temaet er blitt stadig mer aktuelt, etter
som stadig flere tannklinikker utvider
åpningstiden utover kveldene og på
lørdager. Noen steder er det søndags
åpent også. Dette har skutt fart etter
fremveksten av store enheter og kjeder
i helsesektoren.
– Da er det viktig med gode avtaler for
våre medlemmer, hvor kvelds- og helge
tillegg blir avklart. Dette er særlig relevant
i privat sektor der de aller fleste ikke har
tariffavtale, sier forbundslederen.

Dette er
reglene for
overtid
PRIVAT SEKTOR
Daglig arbeidstid skal ikke
overstige ni timer per dag eller
37,5 timer per uke. Arbeider
du i 100 prosent stilling vil
arbeidstid ut over totalen
på 37,5 timer per uke utløse
overtidsbetaling. Her kommer
begrepet merarbeid ikke til
anvendelse.
Jobber du derimot i en deltids
stilling, vil begrepet merarbeid
gjelde når du arbeider inntil
ni timer en dag eller totalt
inntil 37,5 timer per uke, og
lønnsgodtgjørelsen er ordinær
timelønn.
Overtid er arbeid utover
overnevnte bestemmelser
og skal godgjøres med
overtidsbetaling etter tariff
avtalen eller Mønsteravtalen.
Er du ansatt uten tariffavtale/
Mønsteravtale, vil arbeids
miljølovens bestemmelser
gjelde. Da er det merarbeid
hvis du jobber inntil ni timer
per dag eller 40 timer per uke.
Arbeid utover dette er over
tidsarbeid og skal godgjøres
etter bestemmelsene i arbeids
miljøloven.
OFFENTLIG SEKTOR
Her er arbeidstiden fastsatt til
37,5 timer per uke og ordinært
fordelt på 7,5 timer per dag.
Arbeid utover dette er overtid.
Sektoren opererer ikke med
merarbeidstidsbegrepet.

Anne-Gro Årmo ønsker å belyse forskjellen mellom merarbeid og overtidsarbeid. Foto: Tellef Øgrim
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LØNNSOPPGJØRET

Lønnsoppgjør i
kommune og stat
Sentrale forhandlinger er unnagjort i kommunesektoren. Mønsteravtalen for
tannhelsesekretærer, som Tannhelsesekretærenes Forbund og Parat forhandler
med arbeidsgiverforeningen Virke, er ennå ikke i havn.
Av: Vetle Daler

Foto: Trygve Bergsland

rets lønnsoppgjør foregår sam
ordnet, det vil si at det er YS som
forhandler med arbeidsgiverfore
ningene på vegne av forbundene.
Lønnsoppgjøret er dessuten et såkalt
mellomoppgjør, som betyr at det kun
forhandles om lønn, og ikke andre bestem
melser i tariffavtalene.

Å

Kommunene
Etter krevende mekling på overtid ble det
oppnådd enighet i kommuneoppgjøret.
ThsFs medlemmer i kommunal sektor får
minimum 10 000 kroner i økt lønn.
Løsningen har en ramme på 2,8 prosent, og
sikrer dermed medlemmenes kjøpekraft.
Rammen er høyere enn for frontfaget, og
dermed tar man også igjen noe av etter
slepet fra fjorårets oppgjør. Tillegget gis
med virkning fra 1. mai 2021.
– Vi skulle gjerne hatt mer, og vi vil fortsatt
ha rekrutteringsutfordringer i kommunal
sektor. Dette var likevel ikke tiden for å
sende kommune-Norge ut i en krevende
streik mens vi fortsatt står i en pandemi,
sier Bjørn-Are Sæther, Parats forhandlings
ansvarlige i kommunesektoren.
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Parats forhandlingsleder, Bjørn Are Sæther, og ThsF-leder, Anne-Gro Årmo.

Oslo kommune
Også i Oslo kommune, som er et eget tariffområde, var det mekling hos
Riksmekleren, der partene kom til enighet. Resultatet gir minimum
10 000 kroner i økt lønn.
Løsningen har en ramme på 2,8 prosent og sikrer medlemmenes
kjøpekraft.
– Rammen er høyere enn for frontfaget. Dermed tar vi også igjen noe
av etterslepet fra fjorårets oppgjør, sier forhandlingsleder i YS Kommune
Oslo, Mona Bjørnstad. Alle tillegg har virkning fra 1. mai i år.
Alt om lønnsoppgjøret finner du på parat.com/tariff og på thsf.no
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FAGLIG REPRESENTASJON

Tannhelsesekretærenes Forbund
representert i tvisteløsningsnemnda
Etter arbeidsmiljøloven kan en
del tvister mellom arbeidsgiver
og arbeidstaker avgjøres i
tvisteløsningsnemnda. Nå er
forbundsleder Anne-Gro Årmo
blitt bransjemedlem i nemnda.
Av: Lill Jacqueline Fischer

B

lant tvistene som blir behandlet i
tvisteløsningsnemnda finner man
saker om rett til å bli fritatt fra
overtidsarbeid eller nattarbeid,
rett til redusert eller fleksibel arbeidstid,
rett til permisjon, fortrinnsrett for deltids
ansatte og krav om stilling tilsvarende
faktisk arbeidstid. Fra 2018 behandler
nemnda også saker som tidligere ble
behandlet i Bedriftsdemokratinemnda.
Lavterskeltilbud
Advokat Vetle Rasmussen er fast medlem
tvisteløsningsnemnda. Han beskriver nem
nda som et lavterskeltibud.
I 2020 behandlet tvisteløsningsnemnda
170 saker. Nemnda møtes én til to ganger
i måneden, og normal saksbehandlingstid
er fra tre til seks måneder. I den enkelte sak
settes tvisteløsningsnemnda med leder eller
nestleder og to faste nemndmedlemmer.
Bransjemedlemmer
Dersom et av nemndas faste medlemmer
av hensyn til sakens opplysning krever det,
skal nemnda utvides med ytterligere to
medlemmer med særlig kunnskap om den
bransjen som er berørt i saken.
Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund,
Anne Gro Årmo, ble oppnevnt som
bransjemedlem i nemnda i november
2019. I år har hun vært inne i to saker.
Hun forteller at én av sakene dreide seg
om en deltidsansatts rett til utvidelse av
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Forbundsleder Anne-Gro Årmo er bransjemedlem i tvisteløsningsnemnda. Foto: Trygve Bergsland

stilling. Vedkommende var ufaglært, og
tannklinikken søkte etter tannhelsesekre
tær med autorisasjon. Klager fikk ikke
medhold i kravet.
Den andre saken dreide seg om rett til
redusert arbeidstid på grunn av omsorgs
oppgaver. Vedkommende hadde fire barn
under 10 år, og arbeidsgiver ville ikke gi
henne redusert stilling.
– Jeg kan forstå at dette kan være vanskelig
for arbeidsgiver, men ifølge Arbeidsmiljø
loven er omsorg for barn ett av kriteriene
for å kunne få redusert arbeidstid. Det
står sterkt, og arbeidsgiver må vise at de
har forsøkt alle muligheter. Arbeidsgiver
plikter å vende alle steiner før hen sier nei.
Det var ikke gjort i denne saken, og klager
fikk medhold sier Anne Gro Årmo.
Advokat Vetle Rasmussen sier det er svært
mange saker i nemnda som dreier seg om
arbeidstakers rett til utvidelse av stilling
som følge av merarbeid.

– Etter loven har deltidsansatte som de
siste 12 måneder jevnlig har jobbet mer
enn avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsva
rende faktisk arbeidstid denne perioden,
hvis ikke arbeidsgiver kan dokumentere
at behovet for merarbeider ikke lenger
foreligger, sier han.
Vedtak i tvisteløsningsnemnda kan ikke
ankes, da må saken inn for domstolene.

Parat-advokat Vetle Rasmussen er fast medlem i
tvisteløsningsnemda . Foto: Trygve Bergsland

AKTIVE PARAT

Tariffavtale opprettet i nytt
selskap på Gardermoen
AFS Aviation Fuel Services oppretter nå en tariffavtale i
virksomheten, som resultat av forhandlinger med Parat.
Spesialrådgiver i Parat, Kjell Morten Aune, sier dette
fører til at de ansattes vilkår blir betydelig forbedret.
Av: Ane Løvereide

I oljefuelingselskapet, AFS Aviation Fuel Services, er de fleste av operatørene organisert gjennom Parat. Det tyske selskapet, som ble dannet i fjor,
har til nå valgt å ikke være organisert på arbeidsgiversiden.
– Siden april i år har vi vært i dialog med virksomheten, og tirsdag denne
uken ble vi endelig enige om at bransjeavtalen, Oljetransportavtalen, opprettes som tariffavtale i virksomheten, sier spesialrådgiver i Forhandlingsog arbeidslivsavdelingen i Parat, Kjell Morten Aune.
Ifølge Aune kommer avtalen til å tre i kraft fra 1. oktober 2021. Parat har
blitt enige i å vente til oktober grunnet pandemien og den lave trafikken
på Gardermoen.
– Parat er opptatt av at våre medlemmer er organisert, og av at vi bidrar til
å oppfylle vår del av den nordiske modellen ved at de ansatte og ledelsen
inngår tariffavtaler, sier Aune.
Enighet rundt minstelønn fører til et lønnshopp
De lokale partene i forhandlingen har også blitt enige om en minstelønnssats lokalt, som skal tilsvare satsene i tariffavtalen.
– Dette innebærer et lønnshopp på ca. 70 000 per ansatt for våre medlemmer. Sammen med endringer i skifttillegg, medfører det betydelige forbedringer av ansattevilkårene for våre medlemmer. Det er også et betydelig
skritt nærmere likeverdighet i konkurransevilkår for AFS sammenlignet
med andre aktører, sier Aune.
Tillitsvalgt for Parat i AFS, Johnny Trøsberget, sier han er godt fornøyd
med løsningen partene kom frem til.
– Dette er et resultat av at medlemmene står sammen, og av at arbeidsgiver
etter hvert fant en balansert løsning. Nå skal vi jobbe for å få våre permitterte kollegaer tilbake på jobb og ta fatt på jobben med å få praktisert
medbestemmelse lokalt, sier Trøsberget, som samtidig takker Parat for
støtten underveis i prosessen.

Parat-leder Unn Kristin Olsen. Foto: Vetle Daler

Parat-leder: – Våre penger
går til medlemmene
I vår ble det klart at LO gir 23 millioner kroner til
de rødgrønne partienes valgkamp. Dette tilsvarer
ett års kontingent fra flere tusen medlemmer.
– Helt uaktuelt for Parat å støtte politiske partier
økonomisk, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.
Av: Vetle Daler

LO har lang tradisjon for å støtte politiske partier,
først og fremst Arbeiderpartiet, med store midler,
spesielt i forbindelse med valgene. I Parat tenkes
det annerledes. Parat-lederen sier det er helt
utelukket å bruke medlemmenes penger til valgkampstøtte for partiene.
– Vi er stolte av å være partipolitisk uavhengige,
noe som blant annet betyr at vi ikke bruker penger på partistøtte. Vi har stor respekt for at våre
medlemmer velger å betale kontingent for å være
en del av vårt fellesskap, og mener disse pengene
skal brukes på gode tjenester som direkte kommer
medlemmene til nytte. Skulle vi brukt millioner
av kroner til dette, måtte vi kuttet i andre tjenester, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.
Selv om Parat er en partipolitisk uavhengig organisasjon, betyr det ikke at organisasjonen ikke har
politiske meninger, standpunkter og krav – særlig
i arbeidslivsspørsmål.
– Vi bruker selvsagt tid og ressurser på å få politisk
innflytelse. Vi har god kontakt med alle partier, og
er i dialog med dem når vi ser at det gagner våre
medlemmer, vi påvirker og kommer med faglige
innspill. Men vi gir aldri pengestøtte til enkelte
partier, vi er stolte av å være en tydelig stemme
uten å «kjøpe» oss innflytelse, sier hun til Parat24.

AFS Aviation Fuel Services har fått tariffavtale etter forhandlinger med Parat.
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Leder i Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether. Foto: Vetle Daler

Revidert nasjonalbudsjett:

Parat skuffet over manglende
oppfølging av luftfarten
Heller ikke i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett fant FrP og regjeringspartiene
midler til en næring som ligger nede for telling.
Av: Trygve Bergsland

P

arat-leder Unn Kristin Olsen sier
hun er skuffet over den manglende
oppfølgingen fra FrP og regjer
ingen, nå som de er kommet til
enighet om revidert nasjonalbudsjett.
– Norsk luftfart har ligget mer eller
mindre nede for telling grunnet myndighetspålagte restriksjoner siden mars 2020.
Like lenge har vi bedt om at regjeringen
etablerer kompensasjonsordninger for
denne næringen, lik det den har gjort for
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den øvrige del av norsk næringsliv. Heller
ikke denne gangen fant regjeringspartiene
og FrP de nødvendige midlene til å hjelpe
luftfarten gjennom krisen, det er skuffende
sier Olsen.
Ingen penger til tross for lovnader
Leder for Pilotforbundet, Oddbjørn
Holsether, sier det har vært en utstrakt
dialog med både regjeringen og FrP det
siste året.

– Når man vet at andre lands myndigheter har bidratt med helt opp til 100
milliarder kroner til sine flyselskaper. Er
det nesten ufattelig at regjeringen og FrP
ikke ser konsekvensene. Det blir vanskelig
å konkurrere mot selskap som har fått
støtte, og dette vil ha ringverknader også
på norsk innenriks trafikk. Nå må man
sikre at denne delen av norsk infrastruktur
kan fungere som før pandemien, sier
Holsether.

PARAT INTERNASJONALT

Bangladesh innfører skatterabatt
for ansettelse av transpersoner
Selskaper i Bangladesh som ansetter transpersoner, skal få skatterabatt. Hensikten
er å bidra til inkludering. – Jeg foreslår å innføre skatteinsentivene for å tilby
ansettelse og sikre økning i levestandard og sosial og økonomisk inkludering av
medlemmene av det tredje kjønn, sier landets finansminister Mustafa Kamal. Det
er over 200 000 transpersoner i Bangladesh. Ifølge uavhengige eksperter er de
utsatt for diskriminering og sosial utstøtelse. @NTB

Amazon har 75 000 jobber ledig
Med 75 000 jobber ledige tilbyr Amazon nå bonuser på 100 dollar til
fullvaksinerte for å tiltrekke seg søkere i et trangt arbeidsmarked i USA.
Amazon søker sjåfører og lagerarbeidere, og betaler minst 15 dollar
timen etter at timelønnen nylig ble hevet. Amazon har ikke antydet at
de har problemer med å få søkere, i motsetning til andre amerikanske
bedrifter. Mangelen på søkere kan forklares med frykt for covid-19, at
mange må være hjemme for å passe barn, og at mange bedrifter ikke
betaler mer enn de 300 dollarene arbeidsløse får ekstra per uke. @NTB

Uber godtar fagfore
ninger i Storbritannia
Amerikanske Uber har kunngjort at
de godtar at de 70 000 sjåførene som
arbeider for dem i Storbritannia, kan være
fagorganisert. Fagforbundet GMB sier at
tariffavtalen med Uber viser at den såkalte
gig-økonomien ikke nødvendigvis må
være et grenseland med ville vest-tilstander
når det gjelder arbeidsrettigheter. Uber
ga formell godkjenning til fagforbundet,
som har 620 000 medlemmer over hele
Storbritannia, som følge av en kjennelse i
Storbritannias høyeste domstol. @NTB

FN: 745 000
dødsfall knyttet
til lange
arbeidsdager
Lange arbeidsdager førte til
745 000 dødsfall knyttet til
hjerneslag og hjertesykdom i
2016, viser en ny studie utført
av WHO og ILO. De anslår
at 398 000 personer døde
av slag, mens 347 000 døde
av hjertesykdommer i 2016
som et resultat av å ha jobbet
minst 55 timer i uken. Det er
særlig menn som er rammet
av sykdommer utløst av lange
arbeidsdager, da 72 prosent av
de døde var menn. @NTB

53 land krever svar fra WHO om overgrepsanklager
53 land krever at ledelsen i Verdens helseorganisasjon rydder opp i forhold som knytter seg
anklager om seksuelle overgrep blant ansatte. I en felles uttalelse krever USA, EU, Storbritannia,
Japan og en rekke andre land et sterkt og eksemplarisk lederskap for å avverge seksuelle overgrep
i organisasjonens egne rekker. Uttalelsen kommer etter medieoppslag om at ledelsen i WHO
kjente til påståtte tilfeller i Kongo, uten å foreta seg noe. Interne e-poster viste at WHOs lederskap kjente til påstandene om overgrepene, som skal ha skjedd i 2019. @NTB
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ARBEIDSFORHOLD
Qatar har fått tildelt fotball-VM for 2022, men
arbeidet som har foregått i forbindelse med
verdensmesterskapet har vært preget av manglende
arbeidsrettigheter og grusomme arbeidsforhold.

Er det realistisk å drømme
om fagforeninger i Qatar?
Verdens øyne har vært vendt mot Qatar siden staten fikk tildelt
fotball-VM for 2022. Historier om grusomme arbeidsvilkår har
blitt fortalt av nasjonale- og internasjonale medier. På innsiden
har flere fagforeninger jobbet hardt for å bedre situasjonen til
arbeidsinnvandrerne. Men blir ting bedre i gulfstaten?
Av: Ane Løvereide

I

år er det hele 11 år siden Qatar fikk
tildelt fotball-VM 2022. Da danket
de ut Australia, Sør-Korea, Japan og
USA, og lovet innebygde arenaer
med aircondition og et behagelig klima.
I etterkant av tildelingen lot ikke de negative reaksjonene vente på seg, og det hele
eskalerte til nye høyder etter at avisa Sunday
Times i 2014 offentliggjorde dokumenter
de mente beviste omfattende korrupsjon i
forkant av vinnerkåringen i 2010.
Moderne slaveri i gulfstaten
Arbeidet som har foregått i forbindelse
med fotball-VM i Qatar det siste tiåret,
har vært preget av manglende arbeidsrettigheter og grusomme arbeidsforhold.
Flere gjestearbeidere har mistet livet, og
medier over hele verden har jobbet for å
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avdekke hva som faktisk skjer i gulfstaten.
Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, mener
Qatar er en av statene som i stor grad driver med det en kan kalle moderne slaveri.
– Det hentes arbeidere fra fattige land, og
når de kommer til Qatar, kan de bli fratatt
passene slik at de blir sittende uten mulighet til å reise hjem når de vil. De jobber
under omstendigheter som ikke ligner noe
av det vi er vant med i Norge, sier hun.
Nyberg er selv godt kjent med problemstillingen i Qatar og har gjennom årene
jobbet en del med forholdene for de
kabinansatte i den arabiske staten.
– Alle statene rundt Gulfen har en stor
arbeidsinnvandring og uheldige vilkår.
Oppmerksomheten som har blitt rettet
mot områdene de siste årene, er bra, men

Parats nestleder, Anneli Nyberg, mener Norge bør
være med på å legge et press på de arabiske gulfstatene,
som i flere år har nektet arbeidstakere helt
fundamentale rettigheter. Foto: Trygve Bergsland

Norge kunne vært tydeligere når det gjelder åpenhet og innsyn i forholdene for de
ansatte, sier Nyberg.
Glad for at norske fotballklubber våkner
Selv om Norge er et lite land, mener
Nyberg vi bør være med på å legge et press
på de arabiske gulfstatene, som i flere år
har nektet arbeidstakere helt fundamentale
rettigheter.

– Det har tatt alt for lang tid, og norske
myndigheter har vært konkrete når det
kommer til å gå foran og kreve en bedring.
Derfor er jeg også glad for å se at norske
fotballklubber nå har våknet, og viser
motstand og avstand til det som skjer i for
eksempel Qatar, sier hun.
Hun er helt tydelig på at små land som
Norge spiller en viktig rolle når det kommer til å forme verdenssamfunnet.
– Det er ikke alle som kan si ifra og stille
krav. For fattige land som er avhengige
av arbeidsmuligheter i Qatar, er det ikke
enkelt å sette spørsmål ved ansettelsesformer og rettigheter. Norge kan selvsagt ikke
endre slike situasjoner alene, men vi kan
ikke sitte å se på dette heller, mener hun.
Direkte Parat-forbindelse
Parat er en fagforening som i lang tid har
vært medlem i International Transport
Workers’ Federation (ITF). Organisasjonen
jobber hardt for å bedre arbeidsvilkår til
transportarbeidere over hele verden, og
kjemper for bedre menneskerettigheter og
arbeidsrettigheter internasjonalt. Størrelsen
på organisasjonen er enorm, og det med
fører reell påvirkningskraft. Nyberg forteller
at Parats medlemskap i ITF har gitt dem en
direkte link til Qatar.
– ITF har plassert en ansatt i Qatar,
som jobber for å fremme arbeidstakeres

rettigheter. Hun har vi god kontakt med,
og gjennom henne har vi også fått viktig
innsyn i hva som skjer på innsiden av
staten. Hun gir oss et dagsaktuelt bilde på
situasjonen, sier Nyberg.
Nuria Belenguer fra Spania er den ansatte
som nå har jobbet to år i Qatar for å
hjelpe arbeidere med å få en bedre arbeidshverdag. ITF har plassert henne i staten
som en del av et teknisk samarbeidsprogram mellom Qatar og Den internasjonale
arbeidsorganisasjonen (ILO). Ifølge
Nyberg har Belenguer dialog med både
arbeidstakere og arbeidsgivere i staten.
Hun har hatt møter med mennesker som
er redde for å miste jobben, eller som lider
under et strengt regime med manglende
rettigheter. Hun har også kontakt med
myndighetene i Qatar og gjør et viktig
arbeid når det kommer til å påvirke begge
sider av arbeidslivet i staten.
– Boikott har helt klart en dimensjon når
det kommer til å skape forandring. Likevel
ser vi også at samarbeid og dialog er viktig.
Nettopp det jobber Belenguer med, sier
Nyberg.
Motivert av flere fagforeninger
til å ta kampen
Samarbeid og dialog er Belenguer
godt kjent med. I Qatar jobber hun
primært med relasjonsbygging og

kommunikasjon mellom regjeringen og
arbeidsinnvandrerne.
– Det var helt historisk da ITF i 2018
endelig fikk lov til å jobbe på bakken i
Qatar, for arbeideres rettigheter, sier hun
til Parat-bladet.
Siden den gang har Belenguer vært den
eneste representanten for ITF i gulfstaten,
og som kvinne har det både vært spennende og utfordrende til tider.
– Jeg har måtte tilpasse meg en helt ny kultur. Da jeg flyttet fra et fritt og demokratisk
land til Qatar, var det helt klart tider hvor
jeg følte meg ubrukelig og hjelpeløs. Likevel
har jeg fått god hjelp av regjeringen i Qatar
til å komme på plass, og jeg har fått mulighet til å jobbe selvstendig og fritt i et ellers
ganske strengt land, sier hun.
Veien mot et organisert Qatar er lang
Etter både eksternt press, mange møter og
god dialog med organisasjoner som ITF,
fikk Qatar i 2020 på plass en ny arbeidsreform. Målet med reformen er å avskaffe
statens Kafala-system, som gir private
borgere og selskaper i Jordan, Libanon og
de fleste arabiske gulfstater tilnærmet full
kontroll over arbeidsinnvandreres sysselsettings- og innvandrerstatus.
– Reformen har ikke bare ført til at man
nå innfører minstelønnssatser, men den
går også vekk fra systemet hvor arbeids

Nuria Belenguer (foran i midten) fra Spania er ansatt av ITF for å jobbe i Qatar for å hjelpe arbeidere med å få en bedre og mer rettferdig arbeidsdag. Her i
et samarbeidsforum. Foto: Privat
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– Støtten jeg og ITF
har fått av fagforeninger som Parat har
vært fundamental for
arbeidet vi har gjort i
Qatar, sier Nuria
Belenguer fra ITF.
Her fra et samarbeidsforum om arbeideres
velferdsrettigheter.
Foto: Privat

takere måtte ha tillatelse fra sin arbeidsgiver hvis de ville bytte jobb. I tillegg til
dette gir reformen en mulighet for innføringen av arbeidskomiteer, som skal sikre
bedre rettigheter til alle arbeidsinnvandrere
i staten. Nå har disse menneskene endelig
en stemme, og det er et stort steg i riktig
retning, sier Belenguer.
Til tross for en gryende optimisme,
forholder Belenguer seg likevel nøktern til
endringene som nå skjer i Qatar.
– Systemet er lang fra perfekt, og vi har
behov for å forbedre svært mye i Qatar.
Vi vet også at selv om det nå er lov med
arbeidskomiteer, er det fremdeles mange
som er redde for å snakke ut i frykt
for å miste jobben eller bli straffet av
arbeidsgiveren sin. Noen opplever også at
arbeidsgiverne holder igjen passet deres,
selv om dette ikke lenger er lovlig. Det har
helt klart oppstått utfordringer, og noen
selskaper forsøker å forbigå de nye reglene.
Dette er noe vi må fortsette å holde et øye
med, og hele tiden utrede og jobbe mot,
sier hun.
Amnesty er kritiske
Amnesty International kan bekrefte at det
i 2019 og 2020 ble lansert initiativer for å
fremme arbeidstakeres stemmer, inkludert
pilotprosjekter for å danne arbeiderkomiteer i bedrifter og organisasjoner. Ifølge
Amnesty er 20 slike komiteer nå opprettet,
og de representerer nesten 17 000 ansatte.
Initiativet til dette skal ha blitt tatt av
ILO sammen med Arbeidsdepartementet
i staten.
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– I henhold til denne ordningen velger
bedrifter på frivillig basis å la arbeidstakerne
opprette arbeidskomiteer. Det er altså
behov for samtykke fra arbeidsgivere for å
få på plass disse komiteene, forteller May
Romanos fra Amnesty International.
Romanos mener dette er bedre enn ingenting, men at det likevel faller langt fra den
grunnleggende retten alle arbeidstakere bør
ha til å danne og bli med i fagforeninger,
samt til å streike.
– Dette dekker også bare en brøkdel av
Qatars arbeidsinnvandrere. Retten til
å organisere seg er avgjørende i Qatarsammenheng, og trengs når det kommer
til å la arbeidstakere introdusere, opprettholde og forsvare rettferdige og gunstige
arbeidsforhold, mener Romanos.
Takker Parat for god hjelp og støtte
Belenguer tror på sin side at tiden fremover vil bli spennende for Qatar. Og de
positive endringene som har oppstått de
siste årene, mener hun kommer av et godt
internasjonalt samarbeid med andre fag
foreninger som Parat.
– Støtten jeg og ITF har fått av fagforeninger som Parat har vært fundamental for
arbeidet vi har gjort i Qatar. Parat har gjort
mye når det kommer til arrangementer,
demonstrasjoner og aktivisme, spesielt for
flybransjen i området. Dette har vært et
verdifullt samarbeid, og det har ført til faktiske endringer. Staten ser nå at man ikke
kjøpe seg et godt rykte når fagforeninger
avslører hvordan ting eksempelvis har stått
til i Qatar Airways, mener Belenguer.

Gjennom medlemskapet og en aktiv deltakelse i sivilflyseksjonen i ITF, har nemlig
Parat jobbet for å forbedre vilkår og sikre
rettigheter for ansatte i luftfarten. Noe av
det ITF har fått til, er å skape en betydelig
endring for kabinansatte i Qatar.
– Ved hjelp av press og dialog fikk vi endret
arbeidsreguleringen til de kvinnelige kabinansatte i Qatar. Nå kan de gifte seg og få
barn hvis de ønsker, uten å miste jobben.
Tidligere var dette noe de måtte søke
arbeidsgiveren sin om, forteller Nyberg.
Hun mener slike endringer tar tid og er
krevende. Nyberg ønsker å være realistisk,
og synes det er viktig å innse at denne
typen endring ikke på langt nær holder
når alt kommer til alt.
– Likevel er det en start, og vi må bare
fortsette å kjempe for bedre arbeidsvilkår
internasjonalt, sier Nyberg.
Hvordan kan vi egentlig skape en
endring?
Nyberg synes det er vanskelig å svare konkret på hva som må til for at vi skal se en
ekte endring når det kommer til områder
som Qatar. For selv om svært mange nå er
klare over situasjonen der og andre steder,
fortsetter ting i stor grad som før.
– Hadde det vært et enkelt grep å ta for
å skape endring, så hadde noen tatt det
grepet for lenge siden. Jeg tror det handler
om at vi må bruke de virkemidlene vi har,
og ikke gi opp. Vi må fortsette å kreve
endringer og bruke pressmidler, men vi
må også være villige å gå inn i en dialog og
et samarbeid, sier Nyberg.

PARAT UNG

Fremtidens fagforening
Parat UNG har funnet plassen for årets UNG-samling og er klar for en givende og
inspirerende tur med medlemmene på historiske Oscarsborg festning like utenfor Oslo.
Her skal de ta utfordringene nåtiden og fremtiden bringer.
Av: Kari Nestaas Ruud

UNG-samlingen er et tre dagers seminar rundt
Parat UNGs årsmøte, der 50 utvalgte deltakere får
muligheten til å påvirke veien videre og lære mer om
Parat og deres unge satsing. Temaet for årets samling
er fremtidens fagforening. Deltakerne får drøfte
Parats vei videre, viktige satsninger og hvilken rolle
fagbevegelsen skal ha i samfunnet videre.

Oscarsborg Festning.
Foto: Wikimedia
Commons

Historisk plass
Oscarsborg festning er mest kjent for senkningen
av den tyske krysseren «Blücher» den 9. april 1940.
Den militære virksomheten er for lengst lagt ned,
og festningen er nå åpen for sivile. 8.–10. oktober
i år vil festningen overtas av 50 engasjerte Parat
UNG-medlemmer.
Parat UNG vil besøke museum med historier
om alt som har skjedd i festningens vegger, og få
spennende utfordringer som skal styrke, bygge
vennskap og gi ny giv. Sammen skal UNGmedlemmene ha det gøy sammen, lære mye nytt
og dele ideer og erfaringer.
Pandemien har stor innvirkning på fremtiden.
Håpet er at UNG-samlingen kan bidra i positiv
retning med arbeidet som trengs for å beholde den
gode arbeidskulturen og arbeidsmarkedet her til
lands, og hva som kan gjøres internasjonalt.
Hvem kan delta?
Er du Parat-medlem og er under 35 år, er du automatisk medlem i Parat UNG. Parat UNG er Parats
satsing på ungt engasjement og et ekstra tilbud
for nettverksbygging og læring for deg som er ny i
arbeidslivet. Formålet er å samle unge i arbeidslivet
og skape engasjement for aktiv deltakelse i Parat nå
og i tiden fremover.
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Etter koronaen kommer tilliten
Eksperter på ledelse hevder at tillit til ansatte og friere valg av
arbeidssted er nøkkelen til god ledelse etter pandemien. Travel
Retail Norway (TRN), som selger taxfree på norske flyplasser,
følger trenden og legger om til flat struktur.

Bortsett fra sommervikarene, som skulle
ha jobbet sommeren 2020, har ingen blitt
oppsagt. Dagestad peker på at selskapet er
i posisjon til å tenke langsiktig, og tror det
hjelper at selskapet ikke er børsnotert.

Av: Tellef Øgrim

Det er ikke bare antall permitterte som
vitner om at TRN ikke har vært uberørt av
pandemien. I normalår ligger omsetningen
på rundt 5,8 milliarder kroner. Resultatet
for 2020 er ikke offentliggjort, men
Dagestad leverer likevel den korte karakteristikken «det blir lavt».

M

ange regner med at det blir
vanligere å jobbe hjemme også
etter at smittefaren er avblåst
og samfunnet normalisert. Men
hvordan kommer endringene til å påvirke
relasjonene mellom leder og ansatt?
– Siden mars i fjor har det viktigste for oss
vært å ta vare på folkene våre, sier Haakon

Hvordan kommer pandemien
til å påvirke relasjonene
mellom leder og ansatt?
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Dagestad, HR-ansvarlig i TRN, selskapet
som driver nettverket av taxfree-butikker
på norske flyplasser.
Nesten alle har vært permittert
Det viktigste for TRN var at ingen skulle
sies opp. Selskapet har på det verste hatt
1100 av totalt 1200 ansatte i permisjon.

Informasjon og spasering
Noe av det første selskapet tok inn over

HR-ansvarlig Haakon Dagestad i TRN vil gi ansatte i taxfreebutikkene full adgang og mer ansvar i hverdagen. Her med hovedtillitsvalgt Linda Nordbeck.
Foto: TRN

seg etter nedstengingen i mars 2020 var
hvor ulikt den traff.
– De som hadde familie og barn hjemme,
hadde nok å tenke på. De som hadde jobben som det sosiale i livet, fikk det tyngre,
sier Dagestad.
Det ble opprettet gå-grupper i de fleste
av byene der det finnes TRN-butikker.
I en daglig oppdatering på nettet blir det
informert om og svart på spørsmål knyttet
til situasjonen. TRN har også gitt lån til
ansatte, som forskudd når NAV har vært
sene med utbetalinger.
– Informasjonsbehovet har vært uuttømmelig. Målet er å fjerne så mye usikkerhet
som mulig, sier Dagestad.
Ikke samme selskap
Han regner med at det fortsatt vil ta sin
tid før virksomheten tar seg opp. Når
det skjer skal alle gjennom en innføring,

Med så få på jobb
blir det flere beslutninger
som må tas av den enkelte.
Linda Norbeck

Hovedtillitsvalgt Linda Norbeck
mener at endringene i TRN gir
verdifull mestringsfølelse for den
enkelte. Foto: TRN
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Før kunne en leder
bestemme hvilket regime
som skulle følges. Nå må
regimet tilpasses oppgaver,
personer og team.
Nils Brede Moe

Forskningssjef Nils Brede Moe
i Sintef advarer ledere mot å
sette samme grenser for
hjemmearbeid for alle ansatte.
Foto: Jan Are Hanssen

også kalt onbarding, nesten som nyansatte,
selv om de har vært ansatt i mange år.
Hensikten er å gå gjennom hvordan
selskapet skal jobbe etter pandemien.
HR-lederen er overbevist om at TRN
før og etter pandemien ikke er samme
selskap.
– Det blir et helt annet lagspill nå, med
mye mer tiltro til og ansvar på den enkelte,
ifølge Dagestad.
Han tegner et bilde av et selskap som har
vokst seg stort «gjennom strukturer og
systemer». Så kom pandemien med full
nedstengning og veldig få folk på jobb.
De som har vært på jobb, måtte få mer
ansvar for at butikkene skulle fungere. Det
innebærer flat struktur og mer tilgang for
den enkelte.
– Vi kaller det «alle gjør alt». Hver ansatt
får mye større tilgang til alle deler av virksomheten, og vi får et annet samarbeid,
tror Dagestad.
Selv ser han ser fram til å slippe kontroll
og byråkrati, og til å få frigjort kapasitet
for å jobbe med utvikling.
– Reaksjonen på omleggingen har vært i
all hovedsak positiv. Men endring er alltid
skummelt, og det kan ta litt tid å bli vant
med tanken på mye større fleksibilitet,
avslutter Dagestad.
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Mye er positivt
Butikkmedarbeider Linda Norbeck har
vært hovedtillitsvalgt for 120 Paratorganiserte i TRN i fire år. Hun bekrefter
Dagestads framstilling og mener mye positivt har skjedd til tross for den alvorlige
situasjonen.
– Med så få på jobb blir det flere beslutninger som må tas av den enkelte, poengterer hun.
En ny hverdag, der medarbeiderne veksler
mellom å jobbe i de forskjellige butikkene
på Gardermoen, ser hun også frem til.
– Noen vil oppfatte det som utfordrende,
men på plussiden blir vi mer kjent med
hele bedriften og kollegaene. Jeg tror de
fleste får en positiv følelse av mestring, sier
Norbeck.
De beste demper kontrollen
Ifølge en fersk forskningsrapport fra
SINTEF er det de lederne som allerede før
koronaen torde å dempe sitt behov for å
kontrollere ansatte, som har klart året med
medarbeidere på hjemmekontor best.
Forskningssjef i SINTEF, Nils Brede
Moe, har fulgt flere internasjonale firmaer
tett i flere år. Ikke minst har han studert
såkalte virtuelle, globale organisasjoner,
hvor ansatte sitter geografisk spredt, særlig
teknologibransjen. Likevel mener Moe at

forskningen hans er relevant også for andre
bransjer.
– Utviklingen av nye måter å jobbe på
kommer i stor grad fra teknologiselskaper,
sier han, og peker på at både private og
offentlige virksomheter plukker opp det
som skjer innen ledelse og organisering fra
teknologibransjen.
Hjemmearbeidet individualiseres
Når samfunnet normaliserer seg etter
pandemien, mener Moe at det er viktig å
huske at mengden av hjemmearbeid, eller
det han kaller hybridarbeid, vil variere
avhengig av både oppgavenes karakter og
individuelle behov.
– Før kunne en leder bestemme hvilket
regime som skulle følges. Nå må regimet
tilpasses oppgaver, personer og team, sier
han.
En annen viktig dimensjon er at pandemien har gjort ledernes jobb vanskeligere
og gjort mange av dem slitne. Det er ifølge
Moe lederne som er dårligst til å skille
arbeidsliv og privatliv. Mange ekstraoppgaver knyttet til pandemien falt på lederne,
samtidig som de selv har mistet sin tilgang
på hva som rører seg i organisasjonen.
– Det er vanskeligere å lytte til organisasjonen når man ikke har den fysisk rundt
seg hele dagen. Mange ledere trodde at de
ansatte ville savne praten med lederne på

jobben, men savnet gjelder først og fremst
kontakten med andre ansatte, som de
fortsatt har på digitale plattformer. Noen
ledere har en overdreven tro på viktigheten
av sin egen rolle, sier Moe.

ansatte mer selvstyre, er bedre rigget for
nye måter å jobbe på.
– Dessuten er vårt lønnsnivå høyt og
lederne færre, derfor har vi vært nødt til å
gi team autonomi, sier han.

Ny erkjennelse
Mange har ifølge Moe måttet innrømme
at de tok feil når de nå ser hvor mye som
kan gjøres fra andre steder enn den fysiske
arbeidsplassen.
– Vi har sett at noen ledere har strittet
imot, men nå ser de at det funker, sier han.

Selv om det er mye snakk om at ansatte
blir lettere avledet fra jobben når de sitter
hjemme, mener Moe at problemet snarere
er omvendt.
– Undersøkelser viser at de fleste har jobbet like mye eller mer under pandemien
enn før. I vårt materiale er problemet
heller at folk jobber for mye, sier han.

Det fører også til at mange ledere har måttet skifte til en mer tillitsbasert tilnærming
til ledelse, der de enkelte arbeidsoppgavenes særpreg, og individuelle behov og
ønsker, styrer hva som gjøres hvor.
– Vi ser jo at det er høyere produktivitet i
Norden under pandemien enn før, sier Moe.

Ingen retur til gammel normal
Rektor ved Bergen Katedralskole og ekspert
på ledelse av kunnskapsmedarbeidere, Lise
Holsen, har ingen tro på at ting blir som før
etter at pandemien har lagt seg.

Advarer mot regler om oppmøte
Moe er ikke imponert over bedrifter som
vedtar hvor mange dager som er maksimum for arbeid hjemme.
– Det tror jeg er en veldig dårlig strategi.
Dette er ikke noe verken ledelsen eller
hver enkelt ansatt skal bestemme. Dette er
noe de sammen må finne ut av, sier han.

Hun peker på at den vanlige kontrollen
i form av oppmøte på arbeidsplassen har
forsvunnet, ikke minst på feltet hun har
størst innsikt i.
– Hvordan vet vi om det jobbes i de tusen
hjem? Og hvordan kan vi som ledere
innestå for kvaliteten på leveransen?
Stemplingsuret har blitt borte. Hva gjør vi
da? spør hun.

Moe mener at det norske samfunnet, med
mindre hierarkiske arbeidsplasser som gir

Nylig holdt Holsen webinar i Parat-regi
om å lede «primadonna-kunnskaps

medarbeidere». Det kan låte negativt, og
hun innrømmer gjerne at primadonnaer
og autonome kunnskapsmedarbeidere
representerer noen særlige utfordringer for
den som skal lede dem. Samtidig ser hun
at primadonnaen har en indre motivasjon
som er sterkere enn den en leder kan
skape.
– Denne type medarbeidere trenger frihet
og gode ytre rammer for å kunne beholde
den indre motivasjonen. Feil type ledelse
kan ødelegge den, sier hun.
Trepartssamarbeidet som
utgangspunkt
Holsen mener at den norske modellen,
bygget på trepartssamarbeidet mellom
myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner
og arbeidsgiversiden er et godt verktøy for
å komme frem til enighet om nye modeller i tiden som kommer.
Hun tror endringene vil kreve en ny type
ledelse.
– Den må bygge på tillit, anerkjennelse av
kunnskap, evne til selvledelse og styrke
basert medarbeiderskap.
En mer fleksibel arbeidstidsordning
vil ifølge Holsen kunne få positive
konsekvenser både for medarbeidere
og ledelse.

Hvordan vet vi om det jobbes i de tusen
hjem? Og hvordan kan vi som ledere innestå for
kvaliteten på leveransen?
Lise Holsen

Rektor og lederekspert Lise Holsen
tror mer fleksibel arbeidstid vil gi
god effekt for både ledere og ansatte.
Foto: Lederutvikling Norge
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Daisy Elizabeth Sjursø er
senior gravferdskonsulent ved
Jølstad begravelsesbyrå. Foto:
Jeppe Andresen, Jølstad

Det siste
stellet
De fleste dødsfall er fredelige.
For senior gravferdskonsulent
Daisy Elizabeth Sjursø er likevel
ingen dager like.
Av: Aslaug Olette Klausen

K

lokka er ni på morgenen. Senior
gravferdskonsulent Daisy
Elizabeth Sjursø i Jølstad begrav
elsesbyrå har satt seg foran datamaskinen, som har vært hennes nærmeste
arbeidsverktøy det siste året. Hun har
allerede rukket en tur med hunden, hatt
en timesøkt med yoga, og sett gjennom
dagens arbeidsplan.
Samfunnskritisk virke
Det er en normalarbeidsdag, som vil si
at den i grunnen ikke likner andre
dager mer enn at hun har
skjermen foran seg.
– To dager i uka har vi
som jobber inne i Oslo,
felles digitalt morgenmøte. De som jobber
ute i felt, møtes
imidlertid på
hovedkontoret
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hver dag. Det er samfunnskritisk virke. Vi
trengs jo, sier Sjursø, som altså har døden
som en vesentlig del av virket.
Hun kan imidlertid raskt avdramatisere
arbeidet.
– Vi leser om så mye forferdelig i avisen,
men vi hører ikke om alt det vanlige.
Hoveddelen av vår hverdag består av
naturlige dødsfall. De fleste som dør, dør
fredelig på sykehjem. Det er selvsagt også
trist, men det er noe annet enn ulykker og
annen brå død.
Digitale sorgsamtaler
Utearbeidere i begravelsesbyrået er de som
arrangerer begravelsene, er til stede på
seremoniene og steller og frakter de døde
fra dødssted til seremonisted. De som
jobber inne, er de som møter etterlatte til
samtaler på kontoret. Under pandemien
har disse som regel hatt hjemmekontor, og
møtene med de etterlatte har foregått på
telefon eller video.
– I veldig spesielle tilfeller møter vi fortsatt
etterlatte ansikt til ansikt. Vi forsøker
imidlertid å unngå det, både for deres
og vår skyld, med tanke på smittevern.
Men det har selvsagt vært veldig spesielt
å ha sorgsamtaler digitalt. Særlig de første
gangene. Telefon har vi jo brukt ved behov
tidligere, sier Sjursø.
Det har allikevel gått en viss rutine i
dette arbeidet nå – i den grad det er
mulig i møte med mennesker.
Ofte gir møtene innblikk
i langt mer enn at de
pårørende er i sorg.
– Dynamikken
mellom familiemedlemmer kan
for eksempel
være anspent fra
tidligere. Det
gjør det vanskeligere for dem
i sorgarbeidet.
Akkurat det
kan selvsagt
være utford
rende, men det
er fint å kunne
hjelpe dem når

Jølstad tilbyr også egne gravferdstalere for livssynsåpne seremonier. Sjursø er blant dem, og på denne
tiden i fjor var det dette hun fylte dagene med fra hjemmekontoret. Foto: Jeppe Andresen, Jølstad

man ser at til tross for uenigheter kommer
de frem til en felles avskjed som alle synes
er fin. Det er klart at det er givende for
meg også, for da vet jeg at jeg har bidratt
til noe, sier Sjursø.
Fra hjemmekontoret er Sjursø involvert i
alle praktiske forberedelser til en begrav
else. Det kan være å avklare om det er
ønske om en kirke, et livssynsåpent lokale
eller annet egnet sted for ulik religiøs
tilhørighet, hvilken kistetype, blomster og
musikk.
Givende gravferdstaler
Byrået tilbyr også egne gravferdstalere for
livssynsåpne seremonier. Sjursø er blant
dem, og på denne tiden i fjor var det dette
hun fylte dagene med.
– Det første jeg gjør er å ha en samtale
med de etterlatte. Det er mer sorgsamtale
enn den vanlige planleggingssamtalen,
som handler om alt det praktiske rundt
seremonien. For gravferdstalen snakker
man om livet til den avdøde. Kanskje velger man ut noen dikt som passer, eller har
hatt betydning, og ofte har de etterlatte
ulike perspektiver på avdødes historie,
forteller hun.
Disse samtalene kan ta tid. Hun venter
ofte til dagen etter med å sette sammen

fortellingene til en tale for å ta inn og
sortere det som har blitt sagt.
– Mye handler også om alt det som
ikke skal sies. Det er ikke nødvendigvis
hemmeligheter, men slikt som egentlig
er viktig å snakke med meg om for at jeg
skal kunne forstå den som er død, og finne
en god måte å skrive på. Det er mange
hensyn å ta, sier Sjursø.
Innenfor rimelighetens grenser kan familien
få korrigere utkastet, og som regel ender
det med et par kommentarer. Det viktigste
er at hennes ord blir deres tale under
seremonien. Gravferdstaleren holder også
innledning og avslutning til seremonien.
– Det å være gravferdstaler er det aller
mest givende i jobben min, selv om det
er ganske intenst. Jeg kommer veldig nær
på, under huden, på mennesker, der og
da. Selv om jeg er en fremmed i deres liv,
så tar jeg med meg historiene de forteller
meg videre, litt som litteratur jeg har lest.
Det er levde liv, vitner om historien vår,
sier hun.
De nære historiene
Om det er noe av arbeidet hun tar med
hjem på kvelden, er det nettopp dette;
historiekunnskap. Ikke det at tankene
hennes ikke dveler ved døden til tider,
og at det kan være en mulig bivirkning
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Daisy Elizabeth Sjursø (t.v.)
og kollega Andrine Linnea
Langleite på jobb i Jølstad
begravelsesbyrå. Det siste stellet
av den døde hører med til
livets gang. Foto: Jeppe
Andresen, Jølstad.

– Hoveddelen av vår hverdag
består av naturlige dødsfall.
De fleste som dør, dør fredelig
på sykehjem, sier Daisy
Elizabeth Sjursø.
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av jobben. Men det er ikke det viktigste.
Det er hva hun lærer av den nære historien
og andres livsbetingelser som kan prege
hennes liv. De psykologiske aspektene ved
samtalene omtaler hun også som gode.
Fordi det gjør godt å oppleve at hun kan
hjelpe og støtte andre mennesker.
– I sorg dukker det opp så mange tanker
som man selv tror er sprø. At noen kan si
til de sørgende at deres reaksjoner ikke er
helt uvanlige, kan de oppleve som anerkjennelse. Det tror jeg er viktig, sier Sjursø.
Om det er omsorg i tradisjonell forstand
hun gjør, trekker hun litt på. Hun tror det
vesentligste for de etterlatte er at det er
noen der som har kontroll over situasjonen, noen som har profesjonell oversikt og
kan gi beskjeder om hva som skal gjøres,
og ta seg av det som trengs for å skape en
fin seremoni.
Det siste stellet
Det har blitt få taler de siste månedene på
den den tidligere blomsterhandleren og
blomsterdekoratør-utdannende konsulenten. Det er fordi at hun tar en videreutdanning ved siden av arbeidet, i tillegg
til å være tillitsvalgt i Parat. Dermed har
hun også brukt tid på lønnsforhandlinger.
Hun har dessuten ansvar for stell av døde
i Jølstad, og å holde kurs for ansatte over
hele landet om hvordan dette stellet best
kan gjøres.
– Alle som begynner i Jølstad, begynner
med å jobbe ute i felt. Det gjorde jeg også
da jeg kom hit for åtte år siden. Det var da
jeg ble fascinert av stell.
– Du pleier den døde?
– Ja. Vi gir dem det siste stellet når de
legges i kisten. Vi mener det hører med
til livets gang, på samme måte som alle
får stell når de blir født, så bør vi stelles
godt med når vi forlater livet. Vi har en
fast sjekkliste. Vi rengjør, lukker øyne og
munn, tar på litt fuktighetskrem. De får
på hvit kjortel, om de ikke har eget tøy
som de skal ha på. Noen familier eller den
avdøde kan ha ønsket det selv. Håret blir
vasket og stelt, og så sørger vi for at det
ikke er noen lukt eller lekkasjer. Det er
også mulig å gjøre mer om det er ønskelig,
forklarer Sjursø.

Gravferdskonsulenter er involvert i alle praktiske forberedelser til en begravelse. Det kan være å avklare
om det er ønske om en kirke, et livssynsåpent lokale eller annet egnet sted for ulik religiøs tilhørighet,
hvilken kistetype, blomster og musikk. Foto: Jeppe Andresen, Jølstad

Skaper en gjenkjennelighet
Liksminke er et begrep hun ikke bruker.
Stellet skal heller ikke forveksles med
sminking. Rett nok har de et sett med produkter som kan benyttes dersom det for
eksempel er snakk om å dekke til et skjemmende blåmerke. Skulle pårørende ønske
syning, og ber om at den avdøde skal ha
på leppestift, så ber hun om å få slikt fra
familien i den nyansen vedkommende
brukt. Som hun sier: Det finnes et utall
nyanser av rosa, og fargen som brukes, må
speile avdødes smak.
– Det viktigste vi gjør er å skape en gjenkjennelighet. Vi forsøker ikke få den døde
til å se levende ut, men til å se ut som seg
selv. Seg selv i sin død, sier Sjursø.
Når bestemor dør på sykehjem, har hun
gjerne ligget der en stund, og de etterlatte
har fått tatt avskjed ved sengen, er behovet
for å se henne etter hennes død er mindre
til stede.
– Brå død er mer uvirkelig, og for mange er
det vanskelig å gå videre før man skjønner
hva som har skjedd, og for å skjønne kan
det hjelpe å se, sier gravferdskonsulenten.
Sørger for aksept
Stell ved brå og uventede dødsfall, som
ulykker kan være ekstra utfordrende. Ofte

innebærer det elementer av rekonstruksjon, og hun kan også balsamere når det er
behov for det.
– I slike saker retter jeg oppmerksomheten
min bare mot resultatet, hvor mye det jeg
gjør betyr for de etterlatte, og at jeg kan
hjelpe dem til å få muligheten til å se, og
slik kan akseptere at dødsfallet har skjedd.
Aksepterer de ikke, er det en fare for at de
ikke kommer seg videre i sorgprosessen,
sier Sjursø.
For hennes egen del handler altså også
dette arbeidet om å kunne hjelpe. Hun må
riktignok minne seg på at den sorgen som
kommer i møte med den avdøde, ikke er
hennes egen. Det gjør det mulig å skape
den nødvendige distansen.
– Jeg vet ikke om jeg hadde klart å stelle
noen jeg kjente, eller å involvere meg i
planleggingen av gravferden med mindre
jeg må. Jeg har kolleger som synes det er
en fin ting å få gjøre, men der er vi nok
skrudd sammen litt forskjellig. Da min
egen bestemor døde, ba jeg om å bare få
komme i begravelsen og ville ikke bidra
med noe annet. Jeg skulle sørge, og ikke
være på jobb, avslutter gravferdskonsulenten.
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Indianna Grippo. Foto: Helene Husebø

Vikar i juridisk
avdeling
Indianna Grippo starter i et vikariat
som advokatfullmektig hos Parat den
9. august. Grippo har fordypet seg i
kollektiv og individuell arbeidsrett, samt
diskrimineringsrett. Hun var ferdig
med sin master våren 2021, og har etter
dette jobbet som juridisk rådgiver i
Forbrukerrådet.

Parats hovedstyre i november 2019. Foto: Trygve Bergsland.

Nytt hovedstyre velges
i november

Forhandler i staten
Truls Bjørhei er tilbake som forhandler
og jurist i Parats forhandlings- og
arbeidslivsavdeling etter en periode i
Norges Fysioterapiforbund. Bjørhei vil
ha ansvar for statlig sektor.

I november skal Parat velge nytt hovedstyre og ny kontrollkomité. Valgkomiteen
er nå i gang med sitt arbeid, og trenger innspill fra deg. – Har du en Parat-kollega
som er engasjert, inkluderende, liker organisasjonsarbeid, og som har evnen til å se
fremover og tenke nye tanker? Da vil vi gjerne at du foreslår vedkommende til en
plass i styret eller kontrollkomiteen, sier valgkomiteens leder, Svanhild Meirud. Hun
understreker at det også er mulig å foreslå seg selv som kandidat. Forslag kan sendes
til valgkomite@parat.com senest 20. august 2021.

Truls Bjørhei.
Foto: Privat

Ny advokatfullmektig
Thany
Thileepan.
Foto: Trygve
Bergsland
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Den 1. juni startet Thany Thileepan i fast stilling som advokatfullmektig hos
Parat. Thileepan var ferdig med sin mastergrad i 2020, med enkeltemner innen
offentlig politikk og administrasjon og politisk teori. Hun har bakgrunn fra
Jussbuss, og har etter studiet jobbet som juridisk rådgiver hos Lederne.

Parat inngår samarbeid
med Skolelederforbundet
Parat har inngått samarbeidsavtale med
Skolelederforbundet om kjøp av juridiske tjenester.
Skolelederforbundet er et YS-forbund med i overkant
av 4000 medlemmer, og har behov for bistand fra et
større juridisk miljø på juridiske tjenester. Fra før har
Parat en lignende samarbeidsavtale med Stafo.
Skjermdump: Skolelederforbundet.no

Parats regionutvalg (RU)
RU region Nord
(Nordland, Troms og Finnmark)
Leder: Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no
Åse Helen Andersen, Apotek 1 Hammerfest
E-post: aasehelande@hotmail.com
Anne-Katrine Thomassen, Brønnøysundregisterne
E-post: akt@brreg.no
Per-Christian Størkersen, Nordland Fylkeskommune
E-post: perst@nfk.no
Jorunn Kristin Trøen, Forsvaret, Indre Troms
E-post: jorunntroen@gmail.com
Dina Kaino, Tannklinikken i Alta, UNG-representant
E-post: dina.kaino@tffk.no
RU region Midt
(Trøndelag, Møre og Romsdal)
Leder: Morten Mørch, NTNU Trondheim
E-post: Morten.morch@ntnu.no
Grete Kambuås, BOOTS APOTEK, Trondheim
E-post: Gretkam@online.no
Ronny Johannessen, NAV IT Forretningspartner, Steinkjer
E-post: Ronny.johannessen@nav.no
Andreas Sylte, NTNU Ålesund
E-post: Asy@ntnu.no
Vigdis Rønningen, NTNU Trondheim
E-post: vigdis.ronningen@ntnu.no
Håvard Indgaard Rotmo, Heia og Skjerve Bygg AS, Ungrepresentant
E-post: havard@rotmo.net
RU region Øst
(Innlandet, Oslo, Viken)
Leder: Hilde Margrete Bjørklund - Cappelen Damm AS
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no
Bente Iren Tollefsen Moen - Statens Pensjonskasse
E-post: bente.iren.moen@spk.no
Stein Grindheim - SAS Ground Handling
E-post: stein.grindheim@sas.no

Ronny Kjønsø - Asko Øst
E-post: ronny.kjonso@asko.no
Anja P. Ahlstrøm – NIBIO
E-post: Anja.Ahlstrom@nibio.no
Kathrine Fjell fra SAS Ground Handling, Ungrepresentant
E-post: Kathrine.fjell@sas.no
RU region vest
(Rogaland. Vestland)
Leder: Gro Nondal Buvik, Sognekraft AS
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.no
Odd B. Eide, Sjøfartsdirektoratet
E-post: Odd.Eide@sjofartsdir.no
Hege Solbakken Sæbø, Stavanger Aftenblad AS
E-post: hege.solbakken.saebo@aftenbladet.no
Tommy Sævareid, Vestland fylkeskommune
E-post: tommy.saevareid@hfk.no
Erik Andreassen, Gate gourmet i Bergen
E-post: eandreassen@gategourmet.com
Aina Helene Malja, Vestland fylkeskommune, Ungrepresentant
E-post: ainahelene@hotmail.com
RU region Sør
(Agder, Vestfold og Telemark)
Leder: Ragnhild Negård, NAV
E-post: ragnhild.negard@nav.no
Anne Britt Skomedal, Vitusapotek Elefanten Kristiansand
E-post: annebritt1962@hotmail.com
Cecilie Holt, NAV
E-post: cecilie.holt@nav.no
John-Inge Nerland – Fylkesmannen i Buskerud
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no
Anne Lise Olsen, VAF – Tannhelse
E-post: anne.lise.olsen@agderfk.no
Gøril Fagerlund Soldal, Allkopi Netprint i Kristiansand,
Ungrepresentant
E-post: goril@soldal.org
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SPØRSMÅL OG SVAR

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

Lene Liknes Hansen
Advokat

Renate Messel Hegre
Forhandler

Annbjørg Nærdal
Advokat

Guro Løkken Bærø
Advokat

Bjørn Are Sæther
Rådgiver

Truls Bjørhei
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.

Fri for å flytte
Jeg skal snart flytte. Har jeg krav på fri én
dag fri for å flytte?
Arne

arbeidsgiver at du likevel får fri denne ene
dagen, eventuelt ved bruk av en feriedag.
Lene

Svar: Det er det ikke sikkert du har.
Arbeidsmiljøloven regulerer ikke rett til fri
ved flytting. Om du skal ha rett på fri, må
dette i så fall følge av tariffavtale eller annen
avtale i virksomheten din. Du må derfor
sjekke ut dette. Dersom du ikke har krav på
fri, anbefaler jeg at du prøver å avtale med

Rett til fri
Jeg jobber i en butikk i Oslo. Min arbeidsturnus er lagt opp slik at jeg har én fast
fridag annenhver mandag. I år falt 2. pinsedag på fridagen min. Er det riktig at jeg
ikke har rett til å få denne fridagen igjen?
Camilla
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Svar: Ja, det er riktig. Du har ikke rett på
ny fridag dersom denne faller på en helligeller høytidsdag. Det samme gjelder også for
eksempel om du er syk eller har ferie på din
oppsatte fridag. I motsatt fall, hvis du ikke
får opparbeidet tid til fridagen fordi det inntreffer hellig- eller høytidsdager, er syk eller
har ferie i opparbeidelsestiden, vil du i så fall
ha rett på din oppsatte fridag.
Renate

Feriepenger som permittert
Jeg har vært 40 prosent permittert siden
april i fjor. Hvordan vil de nye reglene om
feriepenger på dagpenger bli for meg?
Elise

Du som arbeidstaker skal da meldes inn i
pensjonsordningen, og vil få pensjonsopptjening og de rettighetene som følger av medlemskapet. Det er lagt til grunn at ingen skal
tape pensjonsmessig på medlemskapet.
Dette tiltaket gjelder til og med 1. juli 2021,
men Arbeids- og sosialdepartementet har
foreslått å forlenge det til 1. januar 2022.
Du kan med andre ord jobbe for kommunen
og motta ordinær lønn uten å få problemer
i forhold til NAV eller pensjonsleverandør,
foreløpig fram til 1. juli 2021.
Bjørn Are

Svar: Dersom du fortsatt er permittert per
7. juni, vil du ikke ha rett på feriepenger av
dagpengene, fordi forskriften som regulerer
dette sier følgende:
«Medlemmer som per 7. juni 2021 mottar
dagpenger og har rett til å ta ferie med dagpenger i inntil fire uker etter folketrygdloven
§ 4-5 tredje ledd, har ikke rett til feriepenger
etter første ledd».
Dette betyr at alle som per 7. juni har hatt
dagpenger i mer enn 52 uker, har rett til å
ta ut ferie samtidig som de får dagpenger.
Derfor får de ikke feriepenger. Dette gjelder
også for de som er delvis permittert. Det
betyr at om du ikke skal miste retten til å ta
ferie samtidig som du får dagpenger, må du
ta ferie før du begynner i 100 prosent jobb
igjen. Hvis ikke blir også retten til å ta ferie
med dagpenger borte, samtidig som du ikke
har krav på feriepenger på dagpengene.
Annbjørg
Lav ansiennitet, men lang erfaring
Det skal sies opp folk på jobben min
nå. Jeg har jobbet i hotell i over 30 år og
reagerer på at jeg likevel ikke får så lang
ansiennitet på listene som settes opp. Jeg
startet i hotell da jeg var 22 år gammel, og
har bare jobbet her i Oslo. Jeg byttet jobb
til hotellet jeg er på nå, i 2017. Noen sier
det er derfor. Jeg synes det er urettferdig
når jeg bare har jobbet ved hotell. De
sa også, da jeg ble ansatt, at jeg får god
lønn siden jeg har vært ansatt så lenge.
Er det riktig at jeg da bare skal ha 4 års
ansiennitet?
Dorota
Svar: Når du bytter arbeidsgiver, avbryter du
ansienniteten din. Du starter da på nytt, selv
om du er i samme bransje. Dette er viktig
å være klar over før du velger å bytte jobb.
Loven regulerer ikke hvor mye man skal ha
i lønn, dette er en forhandlingssak. Har du
mye erfaring er du ofte flink i jobben din,
og får høyere lønn. Noen arbeidsplasser har

også traiffavtaler, der arbeidsgiver er bundet
til å gi en viss lønn. Relevant arbeidserfaring
legges til grunn i disse tabellene. Jeg tenker
det er det de har vist til da du startet i 2017.
Jeg råder deg til å ta kontakt med din lokale
tillitsvalgte i Parat for bistand. Dersom du
mener at oppsigelsen kanskje ikke er saklig,
kan vi i juridisk avdeling i Parat gi en
vurdering av hvordan saken din står. Husk
at det er korte frister dersom det kommer en
oppsigelse. Lykke til!
Guro
Pensjonist på jobb
Jeg er pensjonert hjelpepleier, og har fått
forespørsel fra min tidligere arbeidsgiver
om jeg kan jobbe en del for kommunen.
De har akutt behov for helsepersonell på
grunn av pandemien, men jeg er bekymret
for å få problemer i forhold til NAVog
pensjon. Hva bør jeg gjøre?
Sven

Mer ansvar på jobb
Jeg har fått nye arbeidsoppgaver med mer
ansvar. Jeg ønsker å forhandle lønn, men
sjefen min sier jeg må vente til neste lokale
forhandlinger. Stemmer dette? Jeg jobber
i staten.
Paulette
Svar: Det kommer an på hvor store
endringer det er snakk om i arbeidsoppgavene dine. Dersom det har skjedd «vesentlige endringer» som følge av dem, kan du
be om å få justert lønnen din etter Hoved
tariffavtalen i Staten §2.5.3 første ledd a. Jeg
vil anbefale at du foretar en sammenligning
av din opprinnelige stillingsbeskrivelse og
de oppgavene du har i etterkant. Dersom
det kun er små justeringer, kan du skrive
dem ned og ha dem klare til neste lokale
oppgjør. Om du mener de er vesentlige, skal
du fremme et krav nå. Ta kontakt med din
tillitsvalgte for prosessen videre, og eventuelt
videre bistand til å fremme kravet. Lykke til!
Truls

Svar: Nye tiltak innebærer at personell som
mottar alderspensjon, særalderspensjon eller
AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig
kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen,
uten at pensjonen reduseres. Dette skjer
ved at de ordinære reglene om reduksjon av
pensjon mot inntekt suspenderes for en tidsbegrenset periode i forbindelse med utbrudd
av koronaviruset.
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PARAT KRYSSORD

MINI KRYSSORD

Vannrett
1. EU-land
6. Kvinne
7. Fullkommen
9. Fniste
10. Kraftløs
14. By i USA
15. Kattedyr
17. Rhodium
19. Lauge
21. Veggkledning

Loddrett
1. Fortvilet
2. Vær hilset
3. Sjøpattedyr
4. Havørn
5. Negativ
elektrode
8. Hvetekim
11. 4 + 5
12. Encellet
organisme
13. Munter
16. Besvergelse
18. Eie
20. Fins

TALL PYRAMIDEN

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nummer. 1 – 2021 er: «SOMMER OG SOL I SAN
SEBASTIAN». Den heldige vinneren er: Berit Hammer, fra Steinkjer.
Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 3. september 2021.
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 2/2021».
Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse.
Premie: Horizon, alpakka-pledd av 50 prosent alpakkaull,
40 prosent fåreull og 10 prosent mikrofiber. Pleddet er Fair
Trade-sertifisert. Målene er 130x200 centimeter (se foto).
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Løsning: .................................................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................................................................
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Navn: ......................................................................................................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

40 - 2021

9

PARAT HJERNETRIM

SUDOKU
5

8

2

7

9

6
6
8

7

7

5

7

8

9
6

9

7

1

7

2

5

1

6

4

5

9

3

6

6

6

9

7

4

5

7

1

1

9 8
2 7og tvers
Kryss
© Bulls

Lett

9

Middels

E E H L R M E R

I

N N Å K R E

I

R Ø G K E D E T O J

L T R T S Y Y V E L M R U A F

B A Y V B T T G O O E B R L S

U E H R A A R S T T D D B L R

D L Z M A E R E T T U Æ A Y A

S F L L V N P C K U P A D L D

O Å D S N L N R E K Y C Ø B

I

V M V E A B E E E L E B L Q O

A A

I

G C

I

H B R

I

O L A C G

D U G E B M O C Y W P N
R E G G Y B N N
D Å B G L

I

I

I

B R

Å J O A G A

T R E N D E K

I

D

FYLL INN ORDET:

R

E

L

K

K

3
5
4
4

5

3

7
2

6
© Bulls

Vanskelig

13. KURBAD
14. MATYRKE
15. MOTEPLAGG
16. OPPHETET
17. SJEFSRADIOGRAF
18. TILSTREKKELIG
19. TYRANNER
20. WYCOMBE

PARATS TRENINGSSIDE MED HJERNETRIM

F

Vanllig å ha på huset
Lager lyd

K

6
9

1. ADELIGE
2. AUTOVERN
3. AVSVERGENDE
4. BABYUTSTYR
5. BARCELONA
6. DAVOS
7. DIESEL
8. DUBLETT
9. GLITRENDE
10. INNBYGGER
11. KOPIER
12. KORALL

DØRKLOKKE

O

2

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

17. SJEFSRADIOGRAF
18. TILSTREKKELIG
NOEN
SMÅ HINT
19.
TYRANNER
20.
WYCOMBE
Ordet starter med bokstaven D

SVAR:

1

KRYSS OG TVERS

K Æ Ø X O P P H E T E T E Y J

1. ADELIGE
9. GLITRENDE
2. AUTOVERN
10. INNBYGGER
3. AVSVERGENDE
11. KOPIER
4.
BABYUTSTYR
12. KORALL
Bokstavene
i ordet under har blandet
seg litt.
Kan
du finne fram til riktig ord ved13.
å plassere
5.
BARCELONA
KURBAD
bokstavene i riktig rekkefølge i de hvite feltene?
6.
DAVOS
14. MATYRKE
Den grå teksten på siden gir deg noen hint.
7.
DIESEL
15. MOTEPLAGG
Skjul teksten om du ikke vil ha hjelp.
8. DUBLETT
16. OPPHETET
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Sender du oss løsningen på
alle oppgavene på denne
siden, er du med i trekningen
av et Horizon, alpakka-pledd
av 50 prosent alpakkaull, 40
prosent fåreull og 10 prosent
mikrofiber. Pleddet er Fair
Trade-sertifisert. Målene er
130x200 centimeter (se foto).
Frist for å sende inn løsningen er
3. september 2021.
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 2/2021».
Vinneren av hjernetrim i 1/2021 er
Mari Mundal, fra Hellevik.
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LEDER

Sommartider, hej hej,
sommartider!
Sjelden har vel sommeren vært så etterlengtet og behovet for sol og varme så stort som i år,
selv om årets sommer ikke betyr ferie og fri for alle våre medlemmer. Noen av dere skal endelig
tilbake i full jobb.

S

elv om usikkerheten i forbindelse med pandemien fortsatt er stor i mange bransjer, ser vi endelig håp om en
mer forutsigbar hverdag.

Vi vet at mange av våre tillitsvalgte har hatt utfordringer som
ikke har vært enkle å håndtere. Det er ikke lett å være til stede
for medlemmene når man sitter på hjemmekontor i månedsvis
eller har måttet bruke all sin tid på å redde bedriften man jobber
i. Det har vært ekstra vanskelig å bli kjent med nye kolleger, og
praten rundt kaffekoppen er nærmest forsvunnet. Hvordan skal
man da kunne rekruttere nye medlemmer eller oppfylle forventningene som medlemmene har til en som tillitsvalgt? Hvordan
skal Parat igjen bli synlig på arbeidsplassen?
Dette er et spørsmål Parat tar på alvor, og vi har jobbet hardt for
å finne nye verktøy som gir nye og bedre måter å kommunisere
på. Et godt eksempel er appen som lanseres for fullt i disse dager.
Her vil dialogen mellom medlemmer og tillitsvalgt gjøres enklere
og bedre. Et annet eksempel er eksplosjonen av digitale webinarer
og kurs, noe som gir langt flere mulighet til å delta.
Synlighet handler om så mye, alt fra å gjenkjenne en oransje
Parat-logo til å lese om YS-påvirkningen av statsbudsjettet,
eller det å faktisk se hverandre «live». Vi i Parat trenger å bli
mer synlige, og vi må bli flinkere til å snakke om verdien av det
organiserte arbeidslivet, og verdien av å være organisert for den
enkelte arbeidstaker. Vi må tørre å skryte når vi har fått til noe
bra og vi må bli bedre til å markedsføre godene vi faktisk har som
medlemmer i Parat og YS. Her kan vi alle bidra!
I en stor markedsundersøkelse som YS utførte i vår viser det seg
at både eksisterende og potensielle medlemmer er opptatt av de
ulike medlemsfordelene vi tilbyr. Undersøkelsen viser også at
informasjonsbehovet om disse fordelene er stort, og at vi kan bli
mye bedre. Hvor mange av dere har hørt om YS Pensjon eller
kjenner til den nye tannhelseforsikringen? Hvis vi i felleskap
klarer å synliggjøre fordeler for den enkelte, vil det kunne hjelpe
oss med både å beholde eksisterende medlemmer, men også å
rekruttere nye.
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Nestleder i Parat, Anneli Nyberg. Foto: Trygve Bergsland.

Til slutt skal vi ikke glemme den viktigste årsaken for å være organisert: tariffavtalen og forhandlingsrettighetene den gir. Vårens
lønnsforhandlinger er så og si ferdige, og selv om riksmekleren
har hatt en stri tørn i år, så har de fleste kommet frem til et godt
resultat og fått noen ekstra kroner i lønnsposen. Dette kommer
ikke av seg selv, og det må vi fortelle om på våre arbeidsplasser.
Det må dyktige tillitsvalgte til, noe vi har sett utallige eksempler
på i Parat gjennom årene.
Nå venter sommeren på oss, og som nestleder i Parat ser jeg
frem til nye (og gylne) tider og velger å avslutte som jeg begynte,
med en rad fra en svensk hit fra 80-tallet: «Sommartider, hej hej
sommartider. Jag känner det är nå’nting på gång!»

Anneli Nyberg
Nestleder i Parat
Facebook: facebook.com/AnneliNybergParatYS

Boliglån fra

1,25%

Bruk bankfordelene dine,
spar penger!
Som medlem i Parat får du knallgode bankfordeler hos
medlemsbanken i tillegg til ekstra lave boliglånsrenter.
Dette får du som medlem
• Lav rente på boliglånet
• Medlemspris på billån i Nordea
• NYHET! YS Pensjon i Nordea Liv
Nysgjerrig? Gå inn på nordeadirect.no og les mer om alle
fordelene dine, her kan det være mange tusen kroner å
spare hvert eneste år.

Priseks.: Boligstart 85 %, 2 mill, o/25 år, nom. rente 1,25 %, eff.rente 1,31 %, tot.: 2 344 783
Billån.: Billån eff.rente 4,36 % kr 150.000,- o/5 år Etabl.geb. kr 2000,- Tot.: kr 166.860
Gjelder YS-medlemmer. Pris pr. 25.3.21 for nye lån og kan bli endret.

