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E Dommen: Avviser kvikksølvplager.
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E Kommentar: Anbudshysteri.
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foto: randi tevik

tillitsvalgte

Humør og streikevilje
Rettferdige krav: I Ullensaker streika vanligvis sindige, nå utålmodige ansatte for
likelønn. Reidun J. Hagen, Berit Lundby, Kari Stensby Hagen, Jorunn Sørum, Natalia
Boyle og Tone Kristine Ihasee fikk mye støtte de tretten dagene de var streikevakter.
Kampviljen ble holdt oppe av hyggelige tilbakemeldinger fra forbipasserende.
I tillegg fikk Fagforbundet Ullensaker 28 nye medlemmer.
Side 5
Sykehjemstilbudet i Stavanger Streikens store vinnere

For femte år på rad arrangerte Fagforbundet
Ungdom en gratis sommerkonferanse.
Nesten 200 deltok på konferansen, som
hadde fokus på internasjonal solidaritet.		
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Sommerkonferanse i Stavern

Berit Engell, Bente Thuen, Inger Olsen,
Jean Buer, Kyrre Johansen og Berit Hammer,
gjorde en kjempejobb under kommunestreiken i Lørenskog.
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foto: rand i tevik

Stavanger kommune har konkurranseutsatt
Boganes sykehjem. Fagforbundet slåss for
et bedre kommunalt sykehjemstilbud.
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Tariffoppgjøret 2010
15 . juni



Resultatet i kommuneoppgjøret (KS, gjelder ikke Oslo)
Alle som omfattes av kap. 4 får et generelt tillegg på 2,1 prosent, minst 7100 .- Virkningsdato: 1.7. 2010
Nye minstelønnssatser Virkningsdato 1.8. 2010
Stillinger uten særskilt krav om utdanning
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger
Stillinger med krav om høyskoleutdanning
Stillinger med krav om høyskoleutdanning med
ytterligere spesialutdanning
Stillinger med krav om mastergrad

0 år

4 år

8 år

10 år

239.800
279.200
321.800
340.400

244.900
281.200
325.000
344.300

259.900
286.500
335.900
347.700

306.000
335.300
374.500
398.000

10-årstrinnet økte
med
17 000
18 800
20 800
22 600

365.000 375.000 400.000 440.000

25 500

Arbeidstakere i stillinger med minst 20 års lønnsansiennitet
1.5 2010
1.7.2010
1.5.2011
311 200 kr. (ny minstelønn)
318 300 kr. (generelt tillegg)
323 000 kr. (garanti)
• Det er satt av en pott til lokale forhandlinger. Det er gitt føringer om at de lokale forhandlingene blant annet skal gå til
likelønn, lederrelasjoner og lønnskompensasjon for ansatte som har tatt relevant tileggsutdanning. Uttelling for spesial-,
tilleggs- eller videreutdanning kompenseres med mellom 5000 og 20 000 kroner, avhengig av utdanningens varighet. Både
disse tilleggene, resultat fra lokale forhandlinger og tillegg for ansiennitet skal komme i tillegg til ny minstelønn.
• Fagforbundet nådde ikke fram med kravet om økte ulempetillegg. Det er fortsatt slik at kvelds- og nattillegget øker når
grunnlønna kommer over 289 999 og 349 999. De som får en ny grunnlønn over disse trinnene, får økte tillegg.
• Det gis et generelt kronetillegg på 2000 til ansatte med høyskoleutdanning (kap. 4B). Virkning 10.6.2010
Lærerne gis et generelt tillegg på 1,15 prosent. (kap. 4C). Virkning 10.6.2010
I tillegg får lærere og høyskoleutdannede det generelle tillegget 1.7. 2010
Meld deg inn via SMS: Send Fagforbundet medlem til 1980

samspill»-prosjekt. Det skal også settes i
gang et prosjekt for å redusere støyen i
barnehagene.
Synliggjøring = suksess
De folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjonen er enige om at partssamarbeidet er en fruktbar måte å samarbeide på.
Politiker Siv-Len Strandskog (Ap) fra styringsgruppa mener kommunen har fått
mye ut av programmet.
– Vi har fått gode resultater av de prosjektene. Dessuten har vi fått fokus på at
det er bra å jobbe i Sola kommune, sier
Strandskog til Nytt fra kvalitetskommunene. Hun mener at det er en forutsetning med et godt arbeidsmiljø og ansatte som føler at den jobben de gjør
betyr noe for at innbyggerne skal kunne
motta gode tjenester.
Rådmannen mener at brukere og ansatte har blitt sett på en helt annen måte
enn før. Det er nøkkelen til suksess, tror
prosjektleder Goa Lødemel.
– Vi ser resultater av å være likever-

dige parter i et slikt samarbeid, selv om
det kan komme svingninger, for eksempel når det gjelder sykefravær. Men vi
var alle enige om at vi ville fortsette
samarbeidet og tror på tanken, forsikrer
rådmann Nerdal.

Går videre: Siv-Len Strandskog, prosjektleder
Kjersti Goa Lødemel, rådmann Trond Nerdal
og Ole Ueland er klare for å jobbe videre med
barnehagene i Sola.

Videreføring i nytt forum
«Samhandlings- og utviklingsmøtet i
Steinkjer» ble vedtatt i kommunestyret i
god tid før prosjektperioden løp ut.
Som arbeidsgiver møter vi ofte de tillitsvalgte, og vi har en god dialog med
dem, men politikerne har ikke mange
arenaer å møte dem på. Partssamarbeidet har fungert godt, sier rådmann Torunn Austheim til Nytt fra kvalitetskommunene.
Steinkjer var blant de første kommunene som ble med i Kvalitetskommuneprogrammet, og det nye møtet er en videreføring. Administrasjonen skal representeres ved rådmann, personalleder og
to avdelingsledere. Fra de ansatte møter
en hovedtillitsvalgt fra hver av de fire

forhandlingssammenslutningene, mens
fire folkevalgte skal velges blant formannskapets medlemmer. Møtet skal
være en uformell arena for å drøfte utfordringer og strategier for Steinkjer
kommune, ifølge saksframlegget. Temaer kan være omdømme, omstilling, organisasjonsutvikling eller nærværsarbeid.
Steinkjer har fra før ingen andre arenaer
for både politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Selv om møtet skal være en
uformell arena, forpliktes deltakerne til
å delta i en konstruktiv idéutveksling,
skriver Nytt fra kvalitetskommunene.

foto:eli kristine korsmo

maria wattne

Sykehjemskamp i Stavanger
Bystyret i Stavanger har
konkurranseutsatt Boganes
sykehjem.
– Nei takk, sier Fagforbundet
Stavanger.
I april i år demonstrerte Fagforbundet
Stavanger utafor bystyresalen i Stavanger, mot fortsatt konkurranseutsetting av
Boganes sykehjem. Aps gruppeleder Odd
Kristian Reme fremma en anke til bystyret om full behandling av konkurranseutsettinga av Boganes sykehjem, på vegne
av Ap, SV, Senterpartiet, Rødt og Pensjonistpartiet. Et flertall bestående av Høyre,
FrP, KrF og Venstre avviste anken.
– De vet at de ikke har støtte i folket for
å sette bestemor ut på anbud. Derfor ønsker de ikke noen offentlig debatt om saken, sa Odd Kristian Reme til Rogalands
Avis.
I Stavanger er det bestiller-utførermodellen og stykkprisfinansiering som
gjelder.
– Vi trenger et nytt politisk flertall og

– Uten konflikt hadde vi ikke fått til dette, sier Klemet Rønnig-Aaby, daglig leder i
LO Kommune, om KS-resultatet. Nå begynner arbeidet for at alle skal få uttelling for
relevant kompetanse.

Prioriterer kompetansetillegg
Møtebokas punkt 5. Lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, pkt 4.A.1 gir én
runde lokale forhandlinger, men med to

en annen politikk her i byen, sier Annette Dahl Wiig, leder av Fagforbundet
Stavanger.
I tillegg til konkurranseutsettinga av
Boganes sykehjem trekker Wiig fram kutt
i skole og helse, økning av SFO-prisene og
et slapt forhold til hovedavtalen, som negative sider ved flertallspartienes politikk.
– I Stavanger er det ofte slik at politikerne ikke involverer de ansatte i saker
som omstillingsprosesser og liknende på
et veldig seint tidspunkt, helt i strid med
hovedavtalen, forteller Annette Dahl
Wiig.
Blått i Stavanger
Det er Norlandia Care som står for driften
av Boganes sykehjem.
– Det har vært mange klager og mange
avvik. Det er ikke de ansatte som gjør en
dårlig jobb. Hver krone som Norlandia
Care nå tar ut i utbytte burde ha blitt
brukt på brukerne av sykehjemmet, sier
Wiig.
Wiig er imot konkuranseutsetting av
sykehjemstjenester. Hun forteller at
flertallspartienes egne forutsetninger er
blitt brutt. Det har vært nesten like man-

– Kompetanseløft gir likelønn
I det Oss tillitsvalgte går i trykken, er resultatet i KS-oppgjøret hos medlemmene til uravstemning. Det må tas forbehold om at flertallet sier ja til det anbefalte resultatet. I så fall blir det generelle
tillegg med virkning fra henholdsvis
10. juni og 1. juli og nye minstelønnssatser per 1. august 2010 som vist på plakaten over. Tilleggene gis uten noen forbehold.
– Vi prioriterer likelønn i dette oppgjøret, understreker LO Kommune-leder
Klemet Rønning-Aaby når han legger
fram for rådgiverkorpset fra kompetansesentrene hva resultatet betyr for Fagforbundet. I målgruppa for minstelønnsgarantien på 311 200 kroner med 20 års
ansiennitet er over 90 prosent kvinner,
påpeker han. Ny minstelønn for disse
gjelder fra 1. mai 2010.
– De som omfattes av denne garantien, skal også ha det generelle tillegget
som starter på 7 100 kroner. Dermed får
vi en betydelig heving av kvinnelønna,
sier den sentrale forhandleren.

virkningsdatoer. 0,85 prosent av midlene skal gis fra 1. august 2010 og 0,25 prosent fra 1. januar 2011. Kvinner og likelønn skal prioriteres, likeså lønnstillegg
for ansatte med relevant, dokumentert
utdanning.
– Det er flest kvinner som har en relevant, dokumenterbar kompetanse uten
å få uttelling for den på lønna. Derfor fyller vi hovedformålet om likelønn ved å
prioritere dette strengt i de lokale forhandlingene, sier Klemet Rønning-Aaby.
– Alt som er relevant og kan dokumenteres, skal den ansatte ha uttelling
for – også realkompetanse som er kartlagt og godkjent. Disse tilleggene skal
flyte oppå alle de generelle tilleggene og
minstelønnshevinga, sier han.
Opplæring og stram regi
Møteboka fra 2008 åpnet for lokale forhandlinger om nettopp slike tillegg. Et
fåtall kommuner har allerede vært gjennom en kartlegging av kompetansen, og
de tillitsvalgte har kunnet forhandle
fram tillegg for medlemmene. Nå gjelder
det at alle gjennomfører. Derfor har forbundsstyret bestemt at kompetansesentrene i samråd med fylkeslederne skal ha
ansvaret for eksta tett oppfølging av

disse lokale forhandlingene. Alle lokale
forhandlere vil få opplæring av kompetansesenteret, og alle skal ha tett kontakt med senteret både under forhandlingene og før protokollen undertegnes.
Det praktiske opplegget blir klart etter
sommerferien.
15.10.-15.11. 2010
De lokale forhandlingene skal skje mellom 15. oktober og 15. november i år. Datoene er fastsatt i møteboka, og det vil
være tariffstridig å finne en annen dato.
– Det er ikke anledning til å starte
drøftinger om lønnsmidler «på forhånd»,
og desto mer uaktuelt fordi resultatet
ikke er godkjent av medlemmene ennå,
sa AU-medlem Jan Helge Gulbrandsen
til rådgiverne.
Om å forhandle lønnstillegg for kompetanse lokalt, se også Faglig kokebok
1/2009: Kompetanse skal lønne seg, heftet «Kompetanse på dagsorden – hva
nå?» og Fagforbundets «Policydokument
Oppfølging av tariffoppgjøret 2008 lokalt» (finnes på Tillitsvalgtnettet).

maria wattne

Statsoppgjøret
Totalrammen for statsoppgjøret ble på 3,3 %. 200 millioner kroner
skal brukes på å gi visse kvinnedominerte grupper særlige lønnsløft.
Mot konkurranseutsetting: Annette Dahl Wiig er leder av Fagforbundet Stavanger og motstander
av konkurranseutsettinga av Boganes sykehjem.
foto: anders hamre sveen

ge klager på Boganes sykehjem som det
har vært på de 16 andre sykehjemmene i
Stavanger til sammen.
Dårligere arbeidsvilkår
Fagforbundet er naturligvis også opptatt
av arbeidsvilkåra og pensjonsordningene til de ansatte.
– Norlandia Care er medlem av NHO
Service og ikke i KS. Fagforbundet Sta-

vanger mener at alle kommunens sykehjemsansatte burde ha samme arbeidsvilkår uavhengig av hvor arbeidsgiverne
organiserer seg. Flertallspolitikerne
snakker om sikring av arbeidsvilkår, men
viser tydelig at de ikke har kunnskap om
de forskjellige tariffavtalene, sier Wiig.

anders hamre sveen

Statsoppgjøret i år inneholder dessuten:
* Et generelt tillegg med virkning fra 1.
mai 2010. Det starter på rundt 8500
kroner på de laveste lønnstrinnene
hvor LO Stat har medlemmer, stigende
til 9 700 kroner på lønnstrinn 59. For
lønnstrinnene 60-98 justeres lønningene opp med 2,1 prosent.
• Det er avsatt 1 prosent til sentrale justeringsforhandlinger med virkning fra
1. juli 2010. I denne justeringspotten er

det satt av en særskilt pott på 300 millioner kroner. Mesteparten av dette beløpet skal brukes til likelønnstiltak som
«i hovedsak skal tilgodese stillingskoder med mer enn 60 % kvinner og hvor
flertallet har 3-årig utdanning eller
mer.»
•	I tillegg er 0,8 prosent blitt avsatt til
lokale forhandlinger pr. 1 september
2010. Også her er det likelønnsføringer.

Er du fornøyd med resultatet av
årets tariffoppgjør?

– Vi er ikke i mål, men årets oppgjør er
en bra start, sa LO Stats leder Tone Rønoldtangen om likelønnsprofilen på
årets statsoppgjør til Fri Fagbevegelse.
87,8 prosent av de som deltok i uravstemninga i statsoppgjøret sa ja. Dette er
en ny rekord. Men deltakelsen var lav.
Bare 35,8 prosent av statsoppgjørets
stemmeberettige avga stemme i årets
uravstemning.
anders hamre sveen

Berit Hammer,
Tariffområde: KS
– Jeg hadde nok
håpet at minstelønnssatsene
hadde økt mer
med tanke på å rekruttere unge
arbeidstakere. Det er ikke mye å
starte voksenlivet på med en
lønn på 239 800 for de uten
utdanning. Med skole i kanskje
3 til 4 år etter endt grunnskole
skal du starte med en lønn på
279 200, det er ikke mye å friste
med det heller.
– Når det gjelder streiken, ja, det
var verdt det, og vi tar gjerne en
runde igjen for den gode sak.

Fredrik Lothe,
Tariffområde:
Oslo kommune
– Jeg er godt
fornøyd med at
det ble satt av
relativt lite til lokale forhandlinger i Oslo. Jeg er også fornøyd med at vi har fått på plass
opparbeiding av feriepenger
for sykmeldte.
– Det er også bra at helgetillegget nå øker fra 35 til 50 kroner,
og at vi har bevart normalarbeidsdagen.

Signe Solem,
Tariffområde: KS

– Utrolig bra
økning på tiårsrammene men
det er et stort skår i gleden at vi
ikke fikk heva lørdags- og søndagstillegget som vi hadde
store forventninger til. Ellers
blir det som vanlig en utfordring å få til lokale forhandlinger til høsten i tråd med
føringene.

Rune Moe,
Tariffområde:
Spekter helse
– I utgangspunktet vil jeg si
at det var et
greit oppgjør. Men de direkteplasserte lederne for gruppe 1-3
og personell utafor ramma får
bare det generelle tillegget, og
det synes jeg er skuffende. Jeg
synes at de skulle ha fått et
bedre løft i år.

oss fire på gangen

Kvalitetskommunene fortsetter etter at prosjektperioden løper ut. Sola går videre med barnehagekvalitet, mens
veteranen Steinkjer har vedtatt en ny samarbeidsarena for partene.

Sykefraværsfokus
Sola ble kvalitetskommune for å arbeide
med å redusere sykefraværet, redusere
uønsket deltid og rekruttere og beholde
personell, og fra 2008 til 2009 gikk sykefraværet i hele Sola kommune ned. I barnehagene, derimot, økte det sterkt fra
2007 til 2009, og fraværet ligger nå på
11,5 prosent. Målet med det nye prosjektet er å redusere fraværet med 25 prosent innen 1. januar 2012. I kartlegging,
dialogmøter og fokusgrupper har de ansatte i barnehagene diskutert årsaker til
det økte fraværet. I løpet av forsommeren skal de velge nærværstiltak. Samtidig jobbes det med et «Ledelse og
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Trepartssamarbeidet fortsetter

Politikere, administrasjon og tillitsvalgte
i Sola er så fornøyde med Kvalitetskommuneprogrammet at de har vedtatt å
føre det videre i tre år og har ansatt fast
prosjektleder i full stilling, skriver Nytt
fra kvalitetskommunene. Nå rettes oppmerksomheten mot oppvekstområdet,
som har hatt økende sykefravær.
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Streikens
store
vinnere
På offensiven
I OSS tillitsvalgte i mars framsto for
bundsleder Jan Davidsen som kampklar,
målbevisst og trygg. Denne innstillingen
har preget Davidsen gjennom hele opp
gjøret.
Til og med NRKs økonomireporter
Steinar Mediaas ga Fagforbundet ros:
– Med resultatet i kommuneoppgjøret
har Fagforbundets leder Jan Davidsen

vist både motparten, Kommunesektor
ens interesse- og arbeidsgiverorganisa
sjon (KS), og sine kampfeller i de andre
organisasjonene hvem som virkelig har
makt i norsk arbeidsliv.
– Etter to ukers streik tvang han den
nye KS-lederen, Sigrun Vågeng, til å opp
gi kravet om at alle likelønnstillegg skul
le gis lokalt og ikke noe sentralt.
– Samtidig oppnådde han å legge kla
re føringer på at noe av den lokale delen
skal øremerkes til en kompetansepott.
– Det kommer Fagforbundets med
lemmer til gode, sa Mediaas på NRK da
det anbefalte forslaget ble presentert.
KS bommet
Davidsen var tydelig på at han mente at
KS som arbeidsgiver burde sørget for å
avverge streiken.

Etterarbeid: På streikekontoret til Fagforbundet Ullensaker var det full fart under streiken.
Nå er det etterarbeid. Leder Erik Hajum og kasserer Tamara Derbicheva er alltid beredt.

Etter streiken
Fagforbundet Ullensaker rydder opp etter streiken.
– Resultatet ble godt mottatt av de med full ansiennitet,
ikke så godt av de uten, sier leder og streikegeneral Erik
Hajum. – Men det skal vi rette opp lokalt, forsikrer han.
På Romerike ble ansatte i Ullensaker
kommune og Lørenskog kommune tatt
ut i streik. I Fagforbundet Ullensaker la
340 medlemmer ned arbeidet.
– Streikeviljen var stor og vi gjen
nomførte med stil, sier Erik Hajum.

Stor medieinteresse:: Jan Davidsen og kommunestreiken ble tett fulgt av medie-Norge. Her sammen med streikende medlemmer i Tromsø.

– Det er uverdig at vi må streike for å
oppnå det samme som andre fikk gjen
nom forhandlinger og mekling, sier han.
At KS burde ha unngått streik, slo
også deres egen avis fast:
– KS burde strukket seg lenger i mek
lingen for å unngå storstreiken som har
rammet kommune-Norge. Det mener et
klart flertall av de folkevalgte lokalt, vi
ser Kommunal Rapports måling. Dette
kunne vi lese i Kommunal Rapport
10. juni – dagen etter at streiken ble av
blåst.

og en avsetning som skal brukes til å gi
lønnsmessig uttelling for kompetanse
heving.
– Vi har i flere oppgjør krevd at ar
beidstakerne skal få uttelling for kompe
tanseheving. Nå er kompetansepotten
her – med sentrale midler som skal for
handles lokalt, sier Davidsen fornøyd.
Han varsler at det skal utarbeides strate
gier for hvordan vi skal gå fram for å
sørge for at Fagforbundet vinner fram i
forhandlingene om fordeling av kompe
tansepotten.

Kompetansepott
og lokale forhandlinger
Målet til Fagforbundet var å få mest mu
lig penger til sentralt likelønnsløft. Re
sultatet ble redusert lokal pott, klare fø
ringer på hvordan potten skal fordeles

Ulempetillegg
En kraftig økning av ulempetilleggene
sto høyt oppe på prioriteringslista til
Fagforbundet og LO Kommune. Da for
handlingene ble brutt 30. april hadde KS
lagt inn et tilbud på en økning til 50 kro

ner per time, mens kravet fra LO Kom
mune var på 70 kroner. På det tidspunk
tet var KS-tilbudet på det generelle til
legget på 2 700 kroner, det vil si cirka en
tredjedel av det ble etter streiken. I løpet
av meklingen ble pengene fordelt anner
ledes og ulempetilleggene ble ikke økt.
Men det er fortsatt slik at kvelds- og natttillegget øker når grunnlønna kommer
over 289 999 og 349 999 kroner. De som
får en ny grunnlønn over disse trinnene,
får derfor økte tillegg og høyere årslønn.
Lønnskamp verver
Medlemsveksten ble mer enn doblet i for
bindelse med meklinga og streiken. De
siste syv dagene før streiken var et fak
tum (fra 20. til 27. mai) fikk Fagforbundet
730 nye medlemmer. I den perioden for

foto: kristoffer ås

bundet var i streik (fra 28. mai til 9. juni)
meldte 1 640 nye medlemmer seg inn.
– En medlemsvekst på nærmere 2400
er fantastisk. Den viser at rettferdig
lønnskamp er viktig for arbeidstakerne
og nok er den avgjørende grunnen til at
mange velger å organisere seg. Når vi
holder stø kurs og alle arbeider for sam
me sak og mål i forbundet, det er da vi
oppnår de beste resultatene, avslutter
Jan Davidsen. Han er tydelig fornøyd
med resultatet og måten organisasjonen
gjennomførte streiken på.
Se også side 3

tone zander

Høyt, varig tillegg
– Vi fikk gjennomslag for at tilleggene
skal flyte oppå minstelønna. Dette sikrer
at tilleggene ikke forsvinner på lengre
sikt, og er en varig verdi for alle ansatte,
påpeker Geir Mosti.
Han går i rette med påstanden fra am
bulansehold om at dette resultatet er
dårligere enn det ansatte i KS-området
fikk.
– Fagforbundet sa ja til forhandlings
resultatet fordi det er en god løsning, un
derstreker han.

– Det har en god sosial profil og den
økonomiske rammen er som for offentlig
sektor for øvrig. Vi har også fått nedfelt
at stillingsgruppe 3 (fagarbeidere, treårig
videregående og autorisert helseperso
nell) skal ha uttelling for kompetanse,
sier Geir Mosti.
Lønn for kompetanse
Innen den 1. april 2011 skal helseforeta
kene ha kartlagt kompetansen i virksom
hetene. Det tas sikte på B-delsforhand
linger ute på foretakene i 2011. Partene er
enige om at disse skal prioritere uttelling
for kompetanse og at tilleggene skal fly
te oppå minstelønna. Det skal legges
spesiell vekt på videreutdanning for ar
beidstakere i stillingsgruppe 3, inkludert
paramedicutdanning. Fra før ligger det i

protokollen at det kan gis 20 000 kroner
i lønnstillegg for inntil ett års relevant
videreutdanning. Dette kan tas opp med
helseforetaket når som helst i tariffperi
oden, og er noe Fagforbundet ønsker skal
gjøres i alle virksomheter.
Partene har også satt ned ei arbeids
gruppe som skal kartlegge bruken av be
stemmelsene om lønn for vakt på vakt
rom, der Fagforbundet mener man skal
ha bedre kompensasjon.

maria wattne

illustrasjonsfoto: hermann albert

Det gis et generelt tillegg på kroner
11 000 per år for alle, opp til og med treå
rig høgskole. Arbeidstakere med treårig
høgskole med videreutdanning får et ge
nerelt tillegg på kroner 14 000. Ledere,
der flertallet av arbeidstakerne man le
der er i stillingsgruppe 4 og 5, får et til

legg på kr 16 000. Tilleggene gis med
virkning fra 1. oktober 2010. Deltidsan
satte får forholdsmessig tillegg. Lønn til
hovedtillitsvalgt økes til kroner 350 000
med virkning fra 1. oktober 2010.

Stort ansvar
Fagforbundet Ullensaker tok i hoved
sak ut medlemmer i administrasjonen
og skjerma helse. Renholdere som strei
ka ved sykehjemmet og den interkom
munale legevakta fikk dispensasjon
hver tredje eller andre dag.
– Vi var strenge på dispensasjoner i
det store og hele, men vi søkte heller
ikke konfrontasjon, forteller Hajum.
Han forteller at ordføreren fikk nei
når det ble søkt om dispensasjon for
hans sekretær.
– Det var et lett nei, og det burde det
vært i alle kommuner, mener Hajum.
Stor streikevilje
I Ullensaker kommune stemte over 40
prosent FrP ved siste valg.
– Sånn sett kan en jo si at det er en
spesiell kommune å drive fagforenings
arbeid i, sier Hajum, og han er innefor
stått med at også medlemmer i Fagfor
bundet er blant de 40 prosentene. Under
streiken har dette ikke vært noe tema.
– Streikeviljen er stor og alle er lojale
og støtter streikegrunnlaget, sier Hajum.
Ute på arbeidsstedene har streikevak
tene vært i godt humør og gjort mye av
det praktiske med listeføring selv, skry
ter Hajum.
Godtepatrulje
Det er viktig med samhold og solidaritet
i praksis – ikke minst under en streik.

– God pakkeløsning i Spekter helse
– Resultatet i Spekter helse
er en pakkeløsning der
deler er veldig gode, og
andre elementer er et godt
grunnlag for videre arbeid,
sier forhandlingsleder
Geir Mosti.
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Etter en streik som varte i tretten dager ble Jan Davidsen
og Fagforbundet utropt til vinnere.
– Så klart det er hyggelig at media mener forbundet har
gjort en god jobb – for det har vi virkelig,
sier Jan Davidsen og gir de streikende æren for at oppgjøret kom i havn.

– Jeg er ovebevist om at uten streiken
hadde vi aldri oppnådd sentralt like
lønnsløft og en akseptabel økning av
minstelønnssatsene, sier forbundslede
ren. Han er også påpasselig med å takke
de som støttet streiken og ikke minst de
som var på jobb og holdt hjula i gang
mens arbeidskollegene streiket for rett
ferdig lønn og lik behandling.

oss ti llitsvalg te

Streikeledelsen organiserte streike
patruljer som forsynte streikevaktene
med drikke, is, ferske aviser og sjokola
de. På regnværsdager ble fleecepledd
og partytelt kjørt ut.
– Partyteltene skal barnehagene få,
forteller Hajum, det gjelder å bygge et
godt omdømme også.
Støtte i befolkninga
De streikende fikk mange godord både
foran rådhuset, barnehagene og skolene.
– De som satt foran rådhuset på Jess
heim fikk til og med påspandert is av
en forbipasserende, forteller Hajum.
Det er ikke vanskelig å støtte lojale
ansatte som krever lik behandling og
rettferdig lønn, og det var nok KS som
kom dårligst ut av denne kampen på
folkemunne.
– Jeg er stolt av alle som har stått på
for at dette ble så vellykka; med humor
og glimt i øyet har de møtt publikum
på en fantastisk måte, sier Hajum, og
takker medlemmene sine.
Streiken verva
Fagforbundet Ullensaker har 1250 med
lemmer – og det er en god andel av de
ansatte. De som ikke er organisert fikk
nok øynene opp i løpet av streiken og
medlemstallet økte med 28 yrkesaktive
medlemmer.
– Det er vi veldig fornøyd med, sier
en stolt Hajum.
Han er også klar for nye oppgjør og
spøker med at de melder seg frivillig
dersom PBL skulle finne på å «ta en KS».
– Vi er klare i Ullensaker, sier Erik
Hajum.
randi tevik

Samhold og service: Renholder Hanne Brit Finstad (i midten) får ferske aviser og sjokolade av
Hanne Engebretsen, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Ullensaker, og HTV Liv Berit Skjerve.
– Aldri ensom på post, sier Hanne Brit.
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Sommerkonferansen i Stavarn varte i tre
dager, fra 18. til 20. juni. Konferansen arrangeres for femte gang. Leder av Fagforbundet Ungdom, Linn Hemmingsen,
åpna konferansen og understreka at internasjonal solidaritet var konferansens
hovedfokus.
Internasjonale gjester
Represententer fra palestinsk fagbevegelse (PGFTU), danske FOA og svenske
Kommunal var blant gjestene, sammen

med ungdomsrepresentanter fra Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk Arbeidsmandsforbund, Handel og Kontor
og El & IT Forbundet.

veldig bra konferanse i år. Hun er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Møre og
Romsdal og hovedtillitsvalgt i fagforeninga si.

Variert program
Under sommerkonferansen var det flere
politiske verksted. Søndag morgen ble
«På flukt»-opplegget til Norsk Folkehjelp
gjennomført. Dette er et rollespill der
deltakerne får føle hvordan det er å være
flyktning.
– Det eneste som ikke var bra på konferansen var været, men heldigvis fantes
det en plan B for alt det som egentlig
skulle være utendørs. To av de politiske
verkstedene som jeg deltok på, Verdensbiblioteket og rebusløpet måtte flyttes
inn, forteller Kjersti Hafsås Svensli.
Svensli deltok for fjerde gang på sommerkonferansen, og synes at det var en

Antirasisme
Under åpninga ble hele sommerkonferansen erklært for rasismefri sone. Dette
var starten på en antirasistisk stafett
som blir en konkurranse mellom fylkene.
Fagforbundets yngre medlemmer og tillitsvalgte oppfordres til å gjøre flest mulig arbeidsplasser til rasismefrie soner,
etter oppskrift fra Norsk Folkehjelp.
– Vi skal lage et opplegg på nettet
hvor man kan følge stafettpinnen, og så
skal vi kåre en vinner på neste års sommerkonferanse, forteller Linn Hemmingsen.
anders hamre sveen

foto: monica schanche, fagbladet

kommentaren

Helene Bank,
For velferdsstaten

Soria Moria-erklæringene (2005-13) slår fast at den rødgrønne regjeringen skal gå «(…)imot konkurranseutsetting og privatisering innenfor
viktige velferdsområder», og at «fornyelse og utvikling er nødvendig for
å unngå privatisering og kommersialisering av velferdstjenestene». Men
det finnes ingen offentlig veileder eller informasjonstjeneste om fordelene ved å unngå anbudstyranniet ved å bruke egne ansatte.

Å drive kvalitetsutvikling og levere tjenester med egne ansatte i egen
regi derimot, har ikke fått noe eget tilsyn eller veileder. Det eksisterer
ikke noen hurtigarbeidende klageordning for innbyggere eller fagforbund som mener at private urettmessig har fått levere offentlige tjenester med dårligere arbeids- og lønnsbetingelser, at beregninger av
påståtte innsparinger ved konkurranseutsetting eller offentlig-privat
samarbeid (OPS) ikke er dokumentert, eller at rett til informasjon og
medvirkning i beslutninger som angår oss er oppfylt.

Regjeringen har ikke engang fått gjort en samlet vurdering av
de mange rettsavgjørelsene som forteller at vi faktisk har stort handlingsrom til å utføre offentlige tjenester med egne ansatte. Vi kan drive
Det overveldende fokuset på det offentlige som innkjøper, kunde og
kvalitetsutvikling, og vi kan ta tilbake tjenester som har vært konkurmarkedsaktør er kanskje naturlig, i og med at om lag 330 milliarder ranseutsatt, bare vi følger helt spesifikke regler:
kroner årlig brukes slik. Desto mer besynderlig blir mangelen på debatt •	En virksomhet som leverer offentlige tjenester i egenregi kan ikke
om rammene og betingelsene for å drive tjenestene i egenregi, som
ha private eiere
utgjør den resterende delen av det årlige offentlige forbruket på cirka •	Det skal være samme kontroll med virksomheten som med egne
535 milliarder kroner.
avdelinger
•	Hovedparten av virksomheten skal være rettet mot det offentlige
Oppfølgingen av regler om offentlige anskaffelser nærmer seg hys- Det tåles lite avvik fra disse betingelsene.
teri. Mediestorm og politisk harme over eventuelle avvik overgår nesten alle andre regelbrudd i norsk offentlighet. Regelverket skjerpes
EUs uklare definisjon av offentlige tjenester gir stort handlingsrom. Det
stadig, og vi har en hurtigarbeidende klagenemd for private tilbydere, er «(...) i praksis opp til medlemslandene hvordan håndteringen av tjenesveiledere fra flere departementer, en egen informasjonsside og kurs
ter av allmenn interesse skal foregå, – om tjenesten skal leveres av mynhos Direktoratet for fornying og IKT. Den nyeste offentlige utredningen digheten selv (egenregi) – eller konkurranseutsettes», skriver den norske
om håndhevelse av regelverk for offentlige anskaffelser fra 16. april
EU-delegasjonen i Brüssel, som ikke akkurat er noe EU-kritisk organ.
søker å stramme inn enda mer.
Da er det bare å sette i gang med å ta tjenestene tilbake!

oss dommen har falt

Nå kommer kjennelsene fra Trygderetten i kvikksølvsaker, foreløpig med
negativt resultat.
– Sterkt beklagelig, sier Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.
Kjennelser har begynt å komme fra Trygderetten i sakene om kvikksølvskader. Så
langt har ingen tannhelsesekretærer fått
godkjent kvikksølv som årsak til helseplager.
– Dette er helt i strid med forventningene som ble skapt gjennom forskningsrapporten fra Bjørn Hilt ved NTNU og
departementets pressemelding, sier Fag-

forbundets advokat Anne-Gry RønningAaby.
I en kjennelse fra 28. mai 2010 (TRR2010-244) hevder Trygderetten at ingen
av plagene kan knyttes spesifikt til
kvikksølveksponering. Trygderetten kaller tannhelsesekretærens symptomer og
plager for «forholdsvis uspesifikke» og
mener at skadelig påvirkning fra kjemiske stoffer bare er én mulig forklaring.
Dermed mener retten at forutsetningene for ménerstatning ved yrkesskade
ikke er til stede fordi folketrygdlovens
§13-4-a «krever (...) at sykdomsbildet er
karakteristisk for påvirkningen» (Se TRR2010-244).
Ifølge Fagforbundet viser Bjørn Hilts
nye forskning at tannhelsesekretærer
kan ha fått varige helseplager, men Trygderetten oppfatter ikke rapporten slik.
«Det må anses som en svak hypotese
at lavgradig kvikksølveksponering i
tannhelsetjenesten kan føre til sykdom»,
heter det i kjennelsen. Dermed faller retten ned på at kvikksølvskade hos tannhelsepersonell i utgangspunktet ikke vil

kunne godkjennes som yrkessykdom
– med mindre det er dokumentert «svært
dårlige arbeidsmiljøforhold med klar
overskridelse av administrativ norm
gjennom lang tid».
Ikke høy nok eksponering
Trygderetten har valgt å følge en spesialist som ikke anser det tilstrekkelig sannsynliggjort at tannhelsesekretærens sykdomsbilde er karakteristisk og i samsvar
med det som påvirkning av farlige stoffer kan framkalle.
«Det kan ikke utelukkes at jobben
hennes i hvert fall i perioder har innebåret signifikant eksponering. I tillegg vises til tilleggseksponering for en rekke
andre farlige stoffer», heter det i kjennelsen.
Imidlertid vurderer Trygderetten at
det ikke er grunnlag for å mistenke at
eksponeringa har bidratt til de plagene
hun har i dag, fordi spesialisten ikke
vektlegger dette som årsak. Retten mener dette skyldes at spesialisten ikke
«anser den totale eksponeringen som

tilstrekkelig høy til å kunne føre til kvikksølvskade». Trygderetten skriver i kjennelsen at det ikke kan utelukkes at påvirkninga tannhelsesekretæren har vært
utsatt for i yrket kan ha påført henne det
de kaller «uspesifikke plager». Likevel synes ikke retten at dette holder for å oppfylle vilkåret i folketrygdlovens §13-4-a.
Kjennelsen kan tas videre til de ordinære domstolene innen seks måneder.
– Vi følger opp kvikksølvsakene videre, og vurderer blant annet å innhente
ytterligere medisinsk dokumentasjon fra
et medisinsk miljø hvor vi er trygge på
forståelse for at tannhelsesekretærenes
arbeidsmiljø kan ha vært skadelig for
helsa, forteller Anne-Gry Rønning-Aaby.
Les mer på Fagforbundet Seksjon helse og sosials kvikksølvsider på nett og i
Fagbladet 8/2010.

maria wattne

Fagforbundet har bevilget 275 000
kroner til Nei til EU for 2010, øremerka
det faglige arbeidet og stillinga som
faglig sekretær.

Tidspunkt for avvikling av Fagforbundets 3. ordinære landsmøte 2013
er bestemt. Landsmøtet skal være i
Folkets Hus fra 11. til 15. november
2013. Det er på grunn av landsmøtets
størrelse, krav til møtefasiliteter og
antall hotellrom at tidspunktet
allerede er bestemt.

Samarbeidsavtalen mellom Norges
Svømmeforbund fornyes for perioden
2010-1012. Fagforbundet har hatt
denne avtalen siden 2004, og den
økonomiske ramma er på 150 000
kroner per år.

Fagforbundet Svelvik (avd.105)
avvikles fra 1. oktober 2010, og slås
sammen med Fagforbundet Sande
(avd.071). Fagforeningas nye navn blir
Fagforbundet Nordre Vestfold med
avdelingsnummer 071.

Forbundsstyret i Fagforbundet skal
på studietur til sitt søsterforbund i
Nederland 25. til 26. august 2010.

Rød i regnvær: Det regna under åpninga av Sommerkonferansen 2010 på Stavern.

anders hamre sveen

oss faglig kokebok

Fravær på grunn av transporthindringer

Trygderetten avviser kvikksølvplager

Fagforbundet siden sist

Fagforbundet viderefører støtten til
Attac Norge i 2010. Støtten på 250 000
kroner gjør organisasjonen i stand til
å frikjøpe leder og samtidig ansette
en kampanjesekretær på hovedkontoret i Oslo. Hovedkontoret til Attac
bistår lokallagene med prosjekter,
kampanjer og informasjonsarbeid.

Anbudshysteri truer offentlige tjenester
Et overdimensjonert fokus på anbudsregler skaper angst som fører til
enda mer konkurranseutsetting. Stadig flere skattekroner ender opp
som privat avkastning, selv om det faktisk er stort handlingsrom for å
drive tjenester med egne ansatte – i såkalt egenregi.
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Kommunal Kompetanse skifter
navn til Fagakademiet. Navneskiftet
skjer 1. januar 2011. Sammen med
navneskiftet kommer også ny logo
og design.

Ungdom og politikk
Nesten 200 deltok på ungdomskonferansen til Fagforbundet der internasjonal
solidaritet og antirasisme
var sentrale tema.

oss ti llitsvalg te

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker dersom du ikke rekker tilbake
på jobb på grunn av innstilte fly eller
andre transporthindringer?
Det finnes ikke sikre svar på virkningene
av uforskyldt unnlatt oppmøte på jobb
på grunn av transporthindringer. Oppsigelsesfrist ved driftsinnstilling grunnet
force majeure-tilfeller er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-3 (10). I slike tilfeller
settes fristen ned til 14 dager.
Ekstraordinære hendelser
Force majeure er fransk, betyr «større
krefter» og er en vanlig klausul i kontrakter. Klausulen løser i utgangspunktet en
eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse

utenfor partenes kontroll, som flom, krig,
opprør, naturkatastrofer eller liknende hindrer en eller begge parter i å gjennomføre forpliktelser i kontrakten. Etter
LO-NHO Hovedavtalens § 8-3 nr. 2 er permitteringsfristen i slike tilfeller redusert
til to dager. Men situasjonen hvor arbeidstaker er forhindret fra å møte på
grunn av force majeure-årsaker er ikke
lovregulert, og det er ikke vanlig at tariffavtalene har noen regulering.
Trekk i lønn
Spørsmålet om eventuell trekk i lønn
må avhenge av hvor lenge det uforskyldte fraværet varer. Det samme gjelder avståelse av feriedager. Oppsigelsesfristen
og permitteringsfristen omtalt i første
avsnitt kan være en pekepinn om hvilke
lengder av fravær en arbeidsgiver må akseptere uten at det får konsekvenser.
Uansett blir det galt å si at fraværet må
tas av dine feriedager.
Ikke trekke ferie
En av intensjonene bak ferieloven er at
man skal ha feriefritid av helsemessige
årsaker. Det er derfor i utgangspunktet

ikke adgang for arbeidsgiver til ensidig i
ettertid å regne et ufravillig fravær som
feriefritid. Dermed blir konklusjonen at
trekk i lønn og krav om avspasering eller
omgjøring til feriefritid ikke bør aksepteres ved uforskyldt fravær som ikke er
langvarig.
Vederlagsopptjening
Arbeidsavtaler bygger oftest på en forutsetning om vederlagsopptjening: Har du
ikke vært på jobb, har du heller ikke krav
på lønn. Det gjelder ved streik og lockout. Fravær etter plassoppsigelse (og ved
politisk streik og ulovlig streik) gir avkortning i lønn for den tida du er borte.
Det samme gjelder ulegitimert fravær og
for sent fremmøte.

hans christian monsen

Fagforbundet har vedtatt en
uttalelse som uttrykker at Israels
opptak som medlem i OECD er et
svik mot Palestina. OECD inngikk
avtale med Israel som nytt medlemsland 27. mai 2010.
Uttalelsen «Israelsk medlemskap i
OECD et svik mot Palestina» er
underskrevet av Norsk Folkehjelp og
Fagforbundet.

Mens kommunestreiken pågikk
arrangerte fagforbundet.no og
oss.fagforbundet.no en meningsmåling som viser massiv streikestøtte
Støtter du streiken?
Resultatet ble slik:
9440 (87 %)
Ja
1098 (10 %)
Nei
192 (1 %)		
Vet ikke

24. juni 2010:

314 064
medlemmer

400’
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Hektisk: – Vi har hatt mye
å gjøre siden midten av mai,
forteller Bjørn M. Johnsen,
leder av Fagforbundet
Bærum.

Bjørn M. Johnsen
– Vi måtte jo forberede oss for en eventuell streik, og det forarbeidet tok mye
tid. Da streiken ble et faktum så vi
at planene vi hadde lagt fungerte i praksis, forteller Johnsen.
Han legger til at det hjalp veldig at
Fagforbundet Bærums medlemmer hadde stor streikevilje.
– Under streiken måtte jeg blant annet holde kontakten med media, samle
trådene og lede streikekomiteen hvor vi
fordelte ansvaret av de praktiske oppgavene, noe som fungerte utmerket. Jeg
var i daglige møter med rådmannen
hvor vi mottok og leverte søknader om
dispensasjon og tok opp problemer
rundt kommunens håndtering av streiken, forteller Johnsen.
Fagforbundet Bærum arrangerte tre

informasjonsmøter i Rykkinnhallen, et
for hvert streikeuttak og et for justeringa
av andreuttaket.
– TV2 sendte direkte fra det første møtet, hvor rundt 400 hadde møtt opp. På
det andre møtet var det rundt 350
og på det siste var det rundt 100, sier
Johnsen.
Kommunestreiken ble lagt merke til i
Bærum. Fagforbundet Bærum fikk mye
dekning i media, både i lokalavisa Budstikka, NRK Østlandssendingen (radio og
tv), TV2, VG-nett og Nettavisen. Over 800
av fagforeningas medlemmer ble tatt ut
i streik.
– Det var mye logistikk, men det gikk
bra. Vi hadde streikekontor i Folkets Hus
i Sandvika og ordna med servering og
kaffe. De to første dagene fikk alle strei-

kende marsipankake. Vi stilte opp med
partytelt ute, med grilling av pølser og
utdeling av brus. Det var god stemning,
forteller Johnsen.
TV2 hadde direktesending fra Bærum
da Riksmeklingsmannen fortalte at
streiken var over. 17. juni hadde Fagforbundet Bærum medlemsmøte om streik
en og resultatet fra lønnsoppgjøret.
– Vi er nå i gang med etterarbeidet etter streiken, som jo øker min arbeidsmengde betraktelig. Alt må være ferdig
til 15. juli da kommunen vil foreta lønnstrekk. Det betyr nok en del jobbing i
ferien også for å komme à jour, sier Bjørn
M. Johnsen.

anders hamre sveen

oss nytt om navn | oss@fagforbundet.no

line therese arvesen er ny leder av
ungdomsutvalget og
ungdomstillitsvalgt i
Fagforbundet Tromsø, etter at synnøve
haldorsen byttet
forbund på grunn av
jobbskifte. john løkke jensen er nestleder av ungdomsutvalget i Fagforbundet
Tromsø.

binish butt har begynt i en 50 prosent- ruth thomsen fra
stilling som kontorsekretær i Fagforbun- Fagforbundet Østfold
er valgt som ny 2. vadet Oslo.
rarepresantant
til
Landsstyret fra ØstFagforbundet Oslo
fold for resten av
har fått nytt medlem i
landsmøteperioden.
Arbeidsutvalget.
vidar evje har overtatt som sekretær ettrond helland er valgt til fast representer Arne Halaas.
tant til styret i Kommunal Kompetanse
Evje kommer fra Fagmed gunn elin flakne som personlig
forbundet
Søndre
vara.
torunn hasle har tiltrådt som ny leder Nordstrand, og er tidligere hovedverneav LHLs personalforening.
ombud i Oslo kommune.

tom espen johansen er ansatt ved kjellfrid t. blakstad ble valgt til ny president for Europeiske
kompetansesenteret for Østlandet.
hjelpepleierorganisaHan fritas derfor fra vervet som 2. vara
til Landsstyret.
sjonen (EPN) på representantskapsmøtet i juni.
lisbeth nyborg tar over som leder av
Hun
etterfulgte
Kristìn Á. GudmundsFagforbundet Kommunerevisjon i Oslo
fra og med 1. juli.
dóttir fra Island.

fanny voldnes begynte i Fagforbundet
18. mai. Hun jobber med økonomi og utredninger, p.t. knyttet til Arbeidsutvalget
sin stab. Hun kommer fra stillinga som
nestleder i næringspolitisk avdeling i LO.

 Barne- og ungdomsarbeider ved
AOF Nord
AOF Nord tilbyr fagbrevkurs i VG2 barne- og ungdomsarbeiderfaget med
oppstart september 2010. Programmet
er tilrettelagt utdanning for voksne på
videregående skoles nivå og passer for
ansatte i barnehager, skoler, fritidsordninger og ungdomsklubber. Programmet gjennomføres på dagtid på to semestre. Bestått eksamen/vurdering
dekker teorikravet til fagprøven.
For å kunne avlegge fagprøven kreves
fem års dokumentert praksis. Informasjon og påmelding: nord@aof.no,
tlf: 77 60 35 45 / 77 60 35 41.

 Velferdskonferansen 2010
For velferdsstaten arrangerer Velferdskonferansen 2010, 13.-14. september i
Folkets Hus i Oslo. Fagforbundets leder
Jan Davidsen, nestleder Mette Nord,
Fagforbundet Ungdoms leder Linn
Hemmingsen, rådgiver Unni Hagen og
LO-nestleder Gerd Kristiansen er blant
bidragsyterne. Påmeldingsfrist: 6. september. Deltakeravgift kr 1 500,- dekker
lunsj begge dager, men ikke overnatting. Arbeidsløse, trygdede og studenter
betaler kr 300,-. Informasjon, program
og påmelding, www.velferdsstaten.no

 Assistenten – en viktig bærebjelke
i arbeidet med barn
Kommunal Kompetanse arrangerer
fagdagen «Assistenten – en viktig bærebjelke i arbeidet med barn» i Arendal
16. september. Målgruppe: Assistenter
i barnehage, skole og SFO. Tema: Assistentrollen, ansvar og utfordringer, bevisstgjøring og kompetanseheving, det
gode arbeidsmiljø og plassering av fokus i arbeidet med barn. Pris: kr 1 400.
For hver deltaker som betaler full pris,
får en annen deltaker fra samme arbeidssted halv pris. Mer informasjon,
se www.kommunal-kompetanse.no
(søk på september), eller tlf. 41 78 64 00.

 Havnekonferanse
Fagforbundet Seksjon samfedsel og
teknisk arrangerer konferanse for havneansatte på Kielbåten den 21.-23. september med yrkesfaglige tema, miljøog transportspørsmål. Påmeldingsfrist:
1. august. Deltakeravgift: 3 500 kroner.
Antall: 130. Kontakt lokal SST-tillitsvalgt
for mer informasjon.

 Arbeid, lønn og makt
Kvinner på tvers-konferansen 2010 fokuserer på likelønn og minoritetskvinners
situasjon. Kvinner på tvers er et samarbeid mellom fagforeninger, klubber og
kvinneorganisasjoner som tar opp dagsaktuelle kvinnesaker. Sted: Ingeniørenes
hus, Oslo 25.-26. september. Pris: 500
kroner. Påmelding og betaling innen
10. september 2010. Påmelding: kvinner.
pa.tvers@gmail.com

oss redaksjonen

oss@fagforbundet.no
Send oss en e-post og si din
mening og kom med tips!

