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Solidaritet gir resultater
Eksemplet Monte Cristo: Fagforbundet Telemark har satt Fagforbundets prinsippog handlingsprogram ut i livet i Guatemala og hjulpet å utvikle et bærekraftig lokalsamfunn. Fylkeskretser og fagforeninger viser solidaritet i praksis på alle kontinenter.
Side 4-5
Musikk med mening

Sentralt sykehuskontor

Det vanligvis så røde forbundet gikk i blått
sammen med entusiastene på Notodden.
Fagforbundet var synlig sponsor på Bluesfestivalen.
		
Side 7

Et nyoppretta sykehuskontor skal ruste
Fagforbundet til å få gjennomslag i helsepolitikken. Kontoret skal bli et samlende
sted for alle tillitsvalgte som er glødende
opptatt av sykehuspolitikk.
Side 7

ill.foto: kari-sofie jenssen

ill.foto

Fagforbundet arbeidar for å rekruttere fleire
studentar og folk med høg utdanning. I ein
Faforapport vert Den raude sofaen ved Høgskolen i Oslo nemnt som døme på eit godt
vervetiltak.
Side 2

foto: kari-sofie jenssen

Synleg studentsatsing
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Hvordan kan Fagforbundet bli
mer attraktivt for studenter og
folk med høyere utdanning?

Sykehus og sykehuspolitikk
er viktig. Fagforbundet har
tatt konsekvensen av det og
oppretta et eget nasjonalt
sykehuskontor.

Antonella Vidal
Fagforbundet
Høyanger

Nestleder Geir Mosti har ansvar for å
følge opp forbundets sykehusarbeid
både politisk og organisatorisk. Sykehus
og helsepolitikk er et særdeles aktuelt og
hett tema i befolkningen. Forbundets tillitsvalgte er faglig godt skodd og glødende opptatt av temaet, og for dem skal
sykehuskontoret bli samlende og utgjøre
den politiske krafta sentralt. Inger Åfoss
skal lede kontoret.

Uforståelig privatisering
– Fagforbundet er bekymret fordi vi ser
at ikke-medisinske tjenester utskilles og
overtas av private firma. Renhold er
mest utsatt, men vi frykter også for vaskeri- og kjøkkentjenester, ja, alt som ikke
er rent medisinske funksjoner. Dette
skaper uoversiktlige arbeidsforhold og
oppløsning av gode arbeids- og fagmiljøer. Til sjuende og sist går selvsagt dette

Streikevakt: På plass for å hindre streikebryteri i Bærum. Harald Bøysen, Anna Tamas, Berit Haug Mørck og Eva Breng.

Streikebryteri til retten
Sykehuspolitikk: Inger Åfoss leder det nye nasjonale sykehuskontoret som Fagforbundet har oppretta.

ut over pasientene fordi kvaliteten på
tilbudet blir dårligere, sier Mosti og legger til: – Det er ufattelig at sykehuseierne ikke ser at basistjenester som mat og
renhold er av avgjørende betydning for
helse og trivsel, og bidrar til at pasientene blir fortere friske.
Rett person på rett plass
Det er ikke bare denne delen av sykehusarbeidet som opptar nestlederen og Fagforbundet. Forbundet mener det er behov for nye måter å organisere arbeidet
i sykehusene på.
– Altfor ofte er det profesjonsinteresser og fokus på inntjening som styrer
arbeidet, og ikke hensynet til pasientene, hevder Mosti. Han viser blant annet
til juksing med ventelister ved Vestre

 iken, juksing med DRG-koder og til at
V
kompliserte operasjoner kanskje er gjennomført på feil sykehus.
– Fagforbundet har alltid vært opptatt
av å ha rett person på rett plass. Folk skal
brukes til det de er utdannet til. Medisinsk personale skal i størst mulig grad
utføre medisinsk arbeid. Ledelse, støttefunksjoner og organisatorisk/administrativt arbeid kan utføres av andre, sier
Mosti. Han legger til: – Vi må ha kontroll
på at innsatsfaktorene brukes der behovet faktisk er størst – ikke der man er villig til å betale mest.
Overordnede mål
Nestleder Mosti sier Fagforbundet har
fire overordnede mål for sykehusene:
•	Det skal ikke foregå oppsplitting, pri-

foto: monica schanche, fagbladet

vatisering og utskilling av støttefunksjoner som renhold, transport og kjøkken.
•	Den desentraliserte sykehusstrukturen skal bevares.
•	Det skal være gode, åpne prosesser
rundt funksjonsdeling og endring av
innholdet i eksisterende lokalsykehus.
Fagforbundet skal være en aktiv og
konstruktiv deltaker i de lokale prosessene.
•	Budsjett og regnskapsystemer i sykehusene bør tilpasses vanlig, offentlig
budsjettering i forbindelse med samhandlingsreformen.

tone zander

Vil verve fleire studentar

Viktig å vere synlege
Fafo konkluderar med at få studentar ser
på LO som særleg synlege på studiestaden. Men ved Høgskolen i Oslo (HiO) har

fleire fått med seg at Fagforbundet sitt
informasjonstilbod vert kalla for «Den
raude sofaen».
Landsstyremedlem i Fagforbundet og
leiar av Fagforbundet sitt sjukepleiarnettverk, Sissel M. Skoghaug, meiner at
det er riktig at Fagforbundet har ei eiga
satsing på studentar og yrkesgrupper
med høgare utdanning. – Stadig fleire
tek ei lengre utdanning. Vi må møte studentane ved studiestart for å sikre at dei
vel oss, seier Skoghaug som deltek i studentvervinga over heile landet. Ho bidrar óg i sitt heimfylke Troms, der det
har vore eit samarbeid mellom Fagforbundet og LO Stat det siste året.
LO vert diskriminert
– Tilbakemeldingar frå fylkeskrinsane
syner at Fagforbundet får dårlegare vervevilkår enn Norsk Sykepleierforbund.
Det kan likevel synes som om vi skal få
til eit mykje betre samarbeid med leiinga på høgskulane i år enn tidlegare, seier
Skoghaug.

I løpet av streiken fikk Fagforbundet mange meldinger om uenighet om hva som egentlig
er streikebryteri.
I Lørenskog kommune ble det skrevet en
tvisteprotokoll den 8. juni. Den gjaldt
disponering av ikke-streikende personell
i barnehage/SFO etter opptrapping av
streiken fra 8. juni. Til sammen fikk konfliktberedskapsgruppa i forbundet sentralt inn 23 meldinger om streikebryteri,
som nå skal tas opp med KS.
Bare én sak
– I Lørenskog hadde vi bare én sak. Kommunen ønsket å opprettholde drift med
redusert åpningstid i barnehage/SFO
ved å endre arbeidsplanen til de ansatte,
forteller leder i Fagforbundet Lørenskog,
Berit Hammer.
Dette anså Fagforbundet for streikebryteri. Administrasjonssjefen i Lørenskog kommune mente at en arbeidsplan
og en turnus var to forskjellige ting, og
at en arbeidsplan kunne arbeidsgiver
fritt endre.
Berit Hammer og Fagforbundet me-

ner at ikke-streikende kun skal jobbe de
opprinnelige oppsatte vaktene og at
barnehage/SFO derfor skulle stenge.
Kommunen ville redusere åpnings
tida og mente at arbeidsgiver da sto fritt
til å disponere de ikke-streikende innenfor den reduserte åpningstida, selv om
det betydde forskyving av arbeidstida.
– Vi diskuterte dette. Det er egentlig
sjelden vi tar ut tvistesaker, men her ble
vi ikke enige. Vi sendte den over til den
sentrale konfliktberedskapsgruppa i forbundet. Nå er den en sak mellom KS og
Fagforbundet, forteller H
 ammer.
Kan bli rettssak
– Disse sakene skal vi ta med oss i møte
med KS. Først går vi nøye gjennom dem
og forbereder oss sammen med juridisk
avdeling i forbundet, forteller rådgiver
Unni Rasmussen. Hun er også leder av
konfliktberedskapsgruppa.
– Samtlige av disse sakene har vi dis-

kutert tidligere med de tillitsvalgte og
bedt dem sende inn til oss, sier Rasmussen.
– Blir vi ikke enige med KS om hva
som er streikebryteri, vil vi ta de mest
graverende sakene til retten. Resultatet
der vil ha betydning for framtidige streiker.
Unni Rasmussen understreker at dette ikke er det vi tradisjonelt kaller tvistesaker. Det finnes to typer tvistesaker;
interessetvister og tarifftvister. Interessetvister oppstår ofte i forbindelse med
at en tariffavtale skal opprettes, mens en
tarifftvist er uenighet om hvordan en
skal forstå lov- og avtaleverket.
– Disse sakene er mer uenigheter
mellom arbeidsgiver og oss. Det er kanskje ikke helt riktig å kalle dem tviste
saker, mener Rasmussen.

kari-sofie jenssen

Vil ha postkonkurranse

Fagforbundet arbeidar for å rekruttere fleire studentar
og folk med høg utdanning. Men det er ikkje alltid like
enkelt å få innpass på høgskulene.
I følgje Fafo-rapporten «Det er godt å ha
noen i ryggen – Forventninger til og erfaringer med LOs studentmedlemskap»
har dei uorganiserte studentane lite
kjennskap til LO sitt studentmedlemskap.
Rapporten syner at blant studentmedlemmane i Fagforbundet er det
fleire med nokon i familien som er tilknytta LO. Fleire av studentmedlemmane i Fagforbundet har vore ordinære
medlemmar før dei byrja med å studere,
og fleire av dei har vorte verva gjennom
deltidsjobb eller praksis. Rundt 11 000
studentar er medlem i eit LO-forbund.
Rundt 12 prosent av dei 800 000 med
høgare utdanning i Noreg er medlem i
eit LO-forbund. 1. juli 2010 var talet på
studentmedlemmar i Fagforbundet
2 905.

foto: anders hamre sveen

EU sitt tredje postdirektiv går ut på å opne opp for
konkurranse på brevpost under 50 gram. Fagforbundet
er særs skeptisk til postdirektivet.

Høgskulesatsing: 27. mai var det samling for involverte i høgskulesatsinga. Frå venstre: Hilde
Bernhardsen, Truls Hansen, Tor Andreas Skagseth, Jan Harald Mjærum, Kjersti H. Svensli, Kathrin Nesgård, Jan Denné, Veronika Sandanger, Lisbeth Fremstad, Antonella Vidal, Ann-Kristin
Moljord, Kari Anne Stokdal og Ann Tone Salmela. 
foto: anders hamre sveen

Lisbeth Fremstad er ungdomstillits
vald i fylkesstyret i Fagforbundet Oppland og arbeidar med studentverving.
– Høgskolen i Gjøvik gjev oss dårlegare
tilgang enn dei gjev NITO og Sykepleierforbundet. Dei seier at vi må betale for å
stå på stand i nokre dagar. Dei svarar
ikkje på om dette kravet óg gjeld forbunda utafor LO, fortel Fremstad.
Ved Høgskolen i Lillehammer er dei
langt meir imøtekommande. – Vi må

halde fram med å arbeide for at LO-forbunda skal få same vervevilkår blant
studentar som andre fagforbund, seier
Lisbeth Fremstad.

anders hamre sveen

– Posten skal gå med posten og ikkje
med overskot. Postdirektivet vil føre til ei
kommersialisering av posttenestene,
seier AU-medlem i Fagforbundet, Stein
Guldbrandsen.
Han meiner at postdirektivet vil gjere
det vanskelegare å oppretthalde busetnaden og næringsgrunnlaget der posttenestene blir dyrare og dårlegare.
11 av medlemslanda i EU har fått utsett fristen for å liberalisere postmarknaden til i løpet av 2012. Dei andre EUlanda må innføre postdirektivet i løpet
av 2010.
Motstand
Ei meiningsmåling frå 2009, som ble
omtala av frifagbevegelse.no synte at 64
prosent ville at den norske regjeringa
skulle bruke reservasjonsretten mot EU
sitt postdirektiv. I 2009 skreiv avisa Klasse
kampen om at 78 prosent av ordførarane
i Noreg anten ville stoppe eller utsetje
postdirektivet.

LO-forbundet Postkom har lansert
ei eiga kampanjeside om postdirektivet:
www.postdirektivet.no
Forverring
Under eit seminar på årets europeiske
sosiale forum i Istanbul i Tyrkia slo AUmedlem i Fagforbundet, Jan Helge Gulbrandsen, fast at postdirektivet er ein del
av ei større og skadeleg utvikling med
kommersialisering og marknadsorientering innafor offentlege tenester.
– Når offentlege verksemder blir splitta opp og omforma til føretak, vert det
ofte berre kalla for «tekniske endringar»
som ikkje har politiske konsekvensar. Ein
skal vere særs blind for å tru på dette, sa
Gulbrandsen.
Han slo fast at sterke krefter no bruker finanskrisa som unnskyldning for å
gå til åtak på lønna, pensjonsvilkåra og
arbeidsvilkåra.
Cornelia Berger frå UNI-Europa, ein
paraplyorganisasjon som mellom anna

ESF-seminar: Heming Olaussen, Nei til EU;
Jan-Tore Strandås, Fagforbundet; Cornelia
Berger, UNI-Europa; og Jan-Helge Gulbrandsen, Fagforbundet innledet om postdirektivet.

foto: geirmund jor

representerer 1,5 millionar medlemmer i
post- og kommunikasjonssektoren, var
og innleiar på dette seminaret.
– Vi veit mykje om kva som skjer i ein
liberalisert postmarknad. Vi veit at fag
lege rettar kan smuldre bort. Selskapa
som får avtalane, inngår nye avtalar
med underleverandørar som ofte er einmannsføretak eller folk som køyrer post
ved sida av andre oppgåver, sa ho.
Berger slo vidare fast at posttenestene har vorte dårlegare og at innsparingane fører til at folk berre får posten
annan kvar dag, eller kanskje så sjeldan
som ein gong i veka.
anders hamre sveen og geirmund jor

– Jeg tror at det viktigste er å
være synlig på utdannings
institusjonene. Det er også viktig
å ha et klart og tydelig fokus på
boligpolitikken fordi mange
studenter er i etableringsfasen.

Tor Andreas
Skagseth
Fagforbundet
Sør-Trøndelag

– Jeg tror det er viktig at vi får
fram budskapet om at Fagfor
bundet kan hjelpe studentene
med ting som er knytta til
jobben ved siden av studiene,
selv om den egentlig faller inn
under et annet område, som for
eksempel Handel og Kontor. Det
viktigste er nok å være synlig på
høgskolene.

Hilde
Bernhardsen
Fagforbundet
Troms

– Det er viktig å få på plass en
kontinuerlig jobbing opp mot
disse gruppene, og være synlig
på høgskolene. Vi må også
komme oss inn i klasserom
mene. Det er dessuten viktig å
synliggjøre den politikken som
vi i Fagforbundet jobber for,
særlig den politikken som angår
studenter direkte.

Jan Harald
Mjærum
Fagforbundet
Ringsaker

– Jeg tror at vi kan gjøre oss
mer attraktive dersom det blir
lagt større vekt på studenter
og ungdomsarbeid i seksjons
arbeidet. Fagforbundet må
dessuten jobbe mer politisk
opp mot høgskolene og
universitetene.

oss fire på gangen

Offensiv i sykehuspolitikken

Følge opp landsmøtevedtak
Med et nyoppretta, nasjonalt sykehuskontor håper Geir Mosti at forbundet skal stå enda bedre rusta til å få gjennomslag for det vi mener er god helsepolitikk. I tillegg til å følge opp Fagforbundets politikk slik den ble vedtatt på
landsmøtet i 2010, skal sykehuskontoret
særlig ta seg av de organisatoriske utfordringene. – Vi ser at markedet har fått
økt innpass på sykehusene, sier Mosti.
Det innebærer blant annet at det brukes
oppdragstakere og kontraktører i større
grad. Dette fører igjen til økt bruk av
midlertidige ansettelser og tillkallingsvakter.
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Faglig fellesskap:: I mars i 2009 besøkte
Norsk brannmannsforum og Fagforbundet
palestinske kolleger i de okkuperte områdene.
Her demonstrerer palestinske brannmenn
sine kunnskaper.
foto: per flakstad, fagbladet

Demonstrerte: Fagbevegelsen var sterkt representert i det største demonstrasjonstoget
under Europas Sosiale Forum i Istanbul. 		
foto: geirmund jor

Faglige rettigheter under press
Faglige rettigheter er under press i hele Europa. Under
dekke av finanskrisa angripes tariffavtaler og etablerte
rettigheter. Ikke mindre enn seks land har satt til side
tariffavtaler uten forhandlinger med fagbevegelsen.

Fagforbundets solidaritetsarbeid overfor Palestina er
omfattende. I november drar Fagforbundet Oslo på
studietur.

Palestina
engasjerer
– Vi veit hvilken side vi står på i konflikt
en, men vi trenger mer kunnskap om
dagens situasjon, slik at vi kan være
gode ambassadører for Fagforbundets
solidaritetsarbeid i forhold til Palestina,
sier lederen av Fagforbundet Oslos ung
domsutvalg, Kathrin Nesgård. Ungdoms
utvalget skal dra til Vestbredden, og skal
blant annet møte representanter for pa
lestinsk fagbevegelse (PGFTU).
Under sommerkonferansen i Stavern
i juni fikk Fagforbundets ungdommer
møte to representanter for PGFTU.
I tillegg til Nesgård skal Thomas Elias
sen (Vann- og avløpsetatens fagfore

ning), Eva Helen Maurdal (Fagforbundet
St. Hanshaugen), Stine Mari Døhl Aksnes
(Trafikketatens Fagforening) og Bjørn
Erik Hox (Fagforbundet Ullevål Universi
tetssykehus fagforening) være med til
til Palestina.
– Jeg har ikke vært i Palestina før, så
jeg gleder meg til å reise, forteller Stine
Mari Døhl Aksnes.
Hun forteller at reisa vil vare en drøy
uke, og at det blant annet er planlagt be
søk i flyktningleire.
Landsmøtevedtaket
På Fagforbundets landsmøte høsten

2009 ble det vedtatt at Fagforbundet
skal samarbeidet med Norsk Folkehjelp
om flere solidaritetsprosjekter i denne
landsmøteperioden.
Fire av prosjektene går ut på å hjelpe
palestinere i Gaza, i Øst-Jerusalem, på
Vestbredden og i Libanon. Noen av pro
sjektene er retta mot ungdom, mens an
dre er retta mot kvinner og jobbmulig
heter.
– Palestinerne trenger vår stemme, sa
Fagforbundets leder Jan Davidsen på
Fagforbundets landsmøte i 2009, og han
understreka at Fagforbundets støtte er
ment til det palestinske folket, og ikke

nødvendigvis til det palestinske leder
skapet.
Omfattende solidaritetsarbeid
Det finnes mange eksempler på at tillits
valgte og medlemmer i Fagforbundet tar
initiativ til solidaritetsarbeid retta mot
Palestina.
Medlemmer av Sosiale Institusjoners
Fagforening (SIF) har vært i Palestina
flere ganger. Turene har vært organisert
av faglig utvalg i Palestinakomitéen. SIF
har også tatt imot gjester fra Palestina i
Norge. Fra 7. til 15. mars i 2009 besøkte
representanter fra Norsk brannmanns

forum og Fagforbundet både Israel og de
okkuperte palestinske områdene. For
målet med turen var å se og erfare hvor
dan forholdene er under den israelske
okkupasjonen av Palestina.
Se og lære
Palestinske brannstasjoner ble besøkt og
det ble undersøkt hvorvidt det er mulig
å jobbe videre med et prosjekt knytta til
brann- og redningspersonell i Palestina.
Gruppa var på to brannstasjoner, en i
Ramallah og en i Betlehem. De besøkte
også en flyktningleir i Betlehem.
Fagforbundet Asker har en «venn

skapsflyktningleir». Representanter fra
Fagforbundet Asker var i flyktningleiren
i april i 2009, og fikk palestinsk besøk i
Asker 3. til 7. mars i år.
Norsk skip
LO-avdelinga i Bergen og omland plan
legger å sende et norsk skip til Gaza. Ini
tiativet har fått støtte fra blant annet
Fagforbundet. Målet er å bryte den isra
elske blokaden. Planen er at den norske
hjelpekonvoien skal sendes til Gaza etter
årsskiftet.
anders hamre sveen

Fagforbundet god på solidaritet
Fagforbundet som organisasjon tar gjennom internasjonalt
samarbeid og solidaritetsarbeid ansvar for fagforeningskamerater og lokalsamfunn, også utenfor Norges grenser.
I Prinsipp- og handlingsprogrammet til
forbundet er solidaritet og internasjo
nalt arbeid viet et eget kapittel. Fagfor
bundet forplikter seg til å arbeide for å
sikre retten til å fagorganisere seg og til
å drive med solidaritetsarbeid på tvers
av landegrenser med hovedvekt på like
verd, opplæring av tillitsvalgte, likestil
lingsarbeid og demokratibygging. Glo
baliseringen av økonomien og innstram
minger i offentlige budsjetter forverrer
forholdene for arbeidstakere over store
deler av verden.

Fra folk til folk:: Fagforbundet Telemark har siden 2000 bidratt til utvikling og vekst for kamerater i Guatemala
foto: fagforbundet telemark

Lokalt engasjement
En oversikt som ble lagt fram i landsstyr
ets møte i juni 2010 viser at mange fyl
keskretser og fagforeninger har solidari

tetsprosjekter både i Europa, Asia, Afrika,
Latin-Amerika og i Midtøsten. Totalt ble
17 prosjekter presentert. Ti av dem er
samarbeidsprosjekter med fagorganisa
sjoner i prosjektlandet, og fikk støtte av
Fagforbundets solidaritetsfond. De reste
rende syv er bistandsprosjekter. Prosjekt
er som pågår i Russland har vart lengst
med oppstart fra tidlig 90-tall, mens
Palestina-prosjektene er de ferskeste.
Eksemplet Monte Cristo
I 2002 kom medlemmer fra Fagforbundet
Telemark i kontakt med ca 2000 maya
indianere i Guatemala som lå i en vei
kant i protest for å få tilgang til jord de
var lovet etter 36 år med borgerkrig.
Fredsavtalen ble underskrevet i 1996,

men lite hadde skjedd. Telemarkingene
tok grep og siden har det gått raskere.
Mayaene fikk 7000 mål land og ca 1500
mennesker, mest kvinner og barn,
flyttet inn i 2003.
Kortversjonen av det som seinere
hendte er at Fagforbundet Telemark i
samarbeid med Norad har bidratt til et
lokalsamfunn i vekst med bygging av
samfunnshus, kontorer, gjestehus, bar
nehage, kvinnesenter, ungdomsskole og
vannforsyning.
– Optimismen og trua på framtida
som folk i Monte Cristo har er flott å se,
forteller Kenneth Solheim, som har vært
med til Guatemala flere ganger.
I 2010 ble den offisielle åpningen av
lokalmarkedet foretatt som en avslut
ning på prosjektet.
– Målet vårt var en utvikling av lokal
samfunnet som skal bidra til å sikre inn
byggerne en bærekraftig utvikling, det
tror jeg vi har klart, sier en fornøyd tele
marking.

Trenger flere eksempler
Kartlegginga som ble gitt til Landsstyret
viser at enkeltmedlemmer er lite invol
vert i prosjektene utover den informa
sjonen som fagforeningsstyret eller fyl
ket gir. De som er aktive både i arbeidet
som gjøres i Norge og prosjektlandet er
stort sett medlemmer av styret. Det er
også disse som foretar prosjektreisene.
Oss tillitsvalgte ønsker seg flere eksem
pler på solidaritetsarbeid som drives lo
kalt. Ved å skrive om det kan tillitsvalgte
dele enda mer informasjon og kanskje
også klare å engasjere det enkelte med
lemmet i sin forening eller på sin ar
beidsplass. Det er viktig at solidaritets
arbeid har ankerfeste i medlmsmassen.

randi tevik

Dette kom fram på seminaret på Euro
pas Sosiale Forum i Istanbul i begyn
nelsen av juli i år. Seminaret «Brudd på
faglige rettigheter i Europa, tilbakeslag
i den faglige kampen» var tilrettlagt av
For velferdsstaten. Asbjørn Wahl, leder
for For velferdsstaten var møteleder og
innleder.
– Hvem er det egentlig som skal be
tale den enorme gjelda Europa har på
dratt seg, for å redde spekulantene og
finansinstitusjonene og hindre økono
misk kollaps? Det vi opplever er at reg
ninga sendes til vanlige folk. Regjerin
ger over hele kontinentet bruker krisa
til å angripe faglige rettigheter og til å
angripe offentlig sektor, sa Asbjørn
Wahl.
Kutt, kutt, kutt
Han fortalte at i alle fall seks europeis
ke land har opplevd at tariffavtaler blir
satt til side. Det kuttes i lønninger og
pensjoner, og sosiale rettigheter fjer
nes med et pennestrøk. Dette har
skjedd i Latvia, Litauen, Romania, Bul
garia, Hellas og Spania. Fagforeningsle
dere fra Tyrkia, Spania, Frankrike, Italia
og Hellas fortalte mye av det samme.
Angrepene på fagbevegelsen er harde
og myndighetene har brukt rettsappa
ratet for å svekke faglige rettigheter i
flere land. Pensjonsalderen er økt i
mange land, ledighetstrygden er svek
ket og arbeidstida forlenget.
Skalkeskjul for privatisering
De offentlig ansatte rammes hardt.
Mange land benytter anledningen til å
kutte i offentlige budsjetter og redu
sere antall offentlig ansatte kraftig. I
Spania er det vedtatt å redusere løn
ningene i offentlig sektor med fem
prosent. De tillitsvalgte fortalte også at
mange lands myndigheter bruker fi
nanskrisa som skalkeskjul for å svekke

fagbevegelsen. I Italia svekkes streike
retten og stillingsvernet, fortalte repre
sentanter fra fagorganisasjonene CGIL
og COBAS.
Er vanlige folk late?
Asbjørn Wahl fra For velferdsstaten
spør: – Er forklaringa på denne krisa at
folk jobber for lite? Er forklaringa på
denne krisa at folk har for lav pensjons
alder? Er arbeidsfolk for late? Det er
mytene og propagandaen som spres
om situasjonen i Hellas, men svaret er
nei. Det er ikke arbeidsfolks feil at så
mange land har kommet i denne situa
sjonen, det er spekulantene. Derfor er
det viktig at vi ikke lar oss splitte. Fag
bevegelsen i Europa må stå sammen.
Dersom motkreftene våre greier å sette
arbeiderbevegelsen ut av spill, er mye
tapt for lang tid framover, sa han.
Han oppfordret faglige representan
ter på hele kontinentet til å stå
sammen og støtte hverandre.
– Det er bare fagbevegelsen som har
kraft til å kjempe i mot disse usosiale
og urettferdige kuttene, som først og
fremst rammer de svakeste, sa Asbjørn
Wahl.
Aksjonsdag
Den 29. september skal den europeiske
faglige samorganisasjonen arrangere
en aksjonsdag. Assisterende generalse
kretær Joël Decaillon sa at det er uak
septabelt å la arbeiderne betale for
krisa og samtidig be dem om å stram
me beltet enda mer ved å innføre tiltak
som vil føre oss rett inn i resesjon. Sys
selsetting og vekst må prioriteres, og
ikke budsjettdisiplin og kutt, slik ten
densen er i dag.

geirmund jor

Europas sosiale forum
Europas sosiale forum (ESF) er av
leggeren av Verdens sosiale forum
(WSF) som hadde sin første samling
i Porto Alegre i Brasil i 2001. ESF ble
arrangert første gang i Firenze, Italia,
2002, mens Norges sosiale forum,
kalt Globaliseringskonferansen, ble
arrangert allerede i 1999. I år arran
geres den 18.-21. november.
ESF ble i år arrangert i Istanbul i
Tyrkia 1.-4. juli. Forumet samler so
siale bevegelser i Europa. Her møtes

fagbevegelse, miljøbevegelse, kvin
nebevegelse, fredsaktivister, vann
aktivister, Palestinaaktivister, ut
danningsaktivister, menneskeret
tighetsaktivister og mange, mange
andre. Under overskriften «Et annet
Europa er nødvendig» ble et enormt
antall seminarer, kulturarrange
ment og work-shops holdt. Forumet
i 2010 hadde i alt 13 hovedtemaer
som vitner om mangfoldet i denne
bevegelsen.
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kommentaren

Teflon-Rune
I Norge er staten hovedeier i det største norske finanskonsernet. Tanken er å sikre nasjonalt eierskap til én stor bank. Det hevdes å være en
fordel for særlig store norske bedrifter, og det øker sjansen for at noen
viktige funksjoner styres fra Norge. Utover dette finnes det ikke noen
visjon.
bent sofus tranøy
1. amanuensis, Høgskolen
i Hedmark og forsker,
Universitetet i Oslo

En visjon er en idé om at eierskapet skal kunne brukes til noe fornuftig
og godt, noe vi ikke ville fått om vi som samfunn ikke hadde eid 34
prosent av aksjene. Å kreve en visjon er et positivt krav. Skulle vi være
mindre ambisiøse, kunne vi i det minste ønske oss en bank som ikke
gjør direkte skade på sine omgivelser. Selv det kravet klarer ikke DnB
NOR å leve opp til.
For det første svekker nærværet av en så stor statsdominert bank konkurransen. Det går ut over småbedrifter og kanskje også lønnstakere.
Det er en pris de som bestemte at DnB og Sparebanken NOR skulle få
lov til å slå seg sammen, visste om, og den kostnaden var de innstilt på
å ta – eller rettere sagt, la andre ta. Det er så sin sak. Det blir verre når
vi ser på kostnadene få, om noen, hadde forutsett.
Banken er nettopp blitt felt i retten. Hvis vi skreller vekk jusspråket, er
banken blitt dømt for å bondefange sine kunder. Vanlige folk har blitt
lurt til å låne penger for å kjøpe et «spareprodukt» som blant annet
innebar at man lånte penger tilbake til banken til en dårligere rente,
samtidig som banken beregnet seg en gebyrbonanza.
Parallelt med at DnB lurte sine kunder, bidro den også til at mange
borgere ble bondefanget ved å stille opp med lån da Terra Securities
solgte absurd risikable papirer til norske kraftkommuner.

Sist, men ikke minst: For drøyt halvannet år siden skodde banken seg
på statens krisehjelp ved å selge statsobligasjoner like før de falt i pris.
Prisfallet kom fordi staten planla å bytte bort disse i mindre sikre papirer uten å kreve markedspris for byttet – de fikk låne «Gullkortet».
Dette var det grunn til å mistenke banken for å ha fortrolig informasjon om, ikke minst fordi bankens toppsjef, Rune Bjerke, selv drev intens lobbyvirksomhet via sms direkte til statsministeren. Banken har
fått en i sin målestokk fillebot for den saken (12 millioner), og Rune
Bjerke gadd ikke en gang kommentere den. Han ville heller hygge seg
på sponsortur til vinter-OL.
Toppsjefer som «bare» taper penger må gjerne gå. En toppsjef som
gang på gang står bak direkte samfunnsskadelig virksomhet mens han
leder statens flaggskip i det norske finansmarkedet beholder jobben.
Han skyver informasjons- og kommunikasjonsdirektører foran seg og
venter til stormen blåser over.
Vårt ellers blodtørstige kommentariat har knapt krummet et hår på
hans hode. Skulle de ta til vettet og innlede en mediestorm mot mannen, ville regjeringens svar sannsynligvis være: «– DnB er et børsnotert
selskap. Vi kan ikke, av hensyn til de andre aksjonærene, ha en mening
om toppsjefens prestasjoner som ikke er knyttet til bankens lønnsomhet». Og så kommer det vi ikke snakker om: «– Men vi vil aldri la denne
banken bli direkte ulønnsom. Til det er den for viktig for stabiliteten i
norsk økonomi».
Rune har ikke bare fått låne gullkortet. Slik eierskapet er satt opp, har
han også fått et frikort.

Fagforbundet har gått inn
som generalsponsor for
bluesfestivalen på
Notodden. Forbundet ble
godt profilert da blues
festivalen for 23. gang ble
arrangert i den lille
telemarksbyen.

Flere må med
På Fagforbundets stand i Storgata var det
aktivitet fra morgen til kveld.
– Det hadde vært flott om tillitsvalgte
fra hele landet hadde kommet hit til
bluesfestivalen og stått på stand med
oss, sier Jorunn Tisjø, nestleder i Fagforbundet Telemark fylkeskommune.
Hun oppfordrer bluesinteresserte tillitsvalgte fra hele landet til å ta kontakt
med Fagforbundet Telemark og melde
sin interesse.
– Vi hjelper til med overnatting og alle
som bidrar kommer gratis inn på konserter. Vi har det kjempegøy! Det er en gylden sjanse til å bli kjent med andre tillitsvalgte og til å være med å profilere
Fagforbundet.
– Desto flere vi er desto bedre, sier

Et tungt løft brakk omsorgsarbeide
rens rygg og hun ble 100 prosent ufør.
NAV mente bare en fjerdedel av
uførheten hennes skyldtes yrkes
skaden, men Trygderetten gir
Fagforbundet rett.
– Den positive kjennelsen fra Trygderetten slår fast et viktig prinsipp som vil
gjelde mange av våre medlemmer. I tillegg til yrkesskaden kan de ofte også ha
egne tilstander eller lidelser. Så lenge tid-

Synlig sponsor: Tillitsvalgte sørget for god profilering.

Trine Flatin, HTV og leder av samme forening.
– Vi synes i bybildet, men kunne vært
flere og synes bedre. Blues, velferd og
samfunnsengasjement har lange tradisjoner her på Notodden.
– Vi tar opp aktuelle samfunnsspørsmål, samtidig som vi hører blues, sier
Johnny Skogsrød, styremedlem i Fagforbundet Telemark. Han gleder seg til seminaret Ungdom på kanten, med i underkant av hundre påmeldte. Også på
Notodden er det problematisk at ung-

Blues for de små: De skal tidlig krøkes…
foto: kari-sofie jenssen


foto: kari-sofie jenssen

dom ikke gjennomfører videregående
utdanning.
Barnehageblues
Et av de store arrangementene som Fagforbundet har gjort mulig i år er barnehageblues. LO sponsa barnehagebluesen
i sju år og nå har Fagforbundet overtatt.
Dessverre regnet det og barna måtte inn
under tak. Men taket løfta seg da de sang
og digga sammen med politiets bluesband.
Predikanten og bluessangeren Solomon Burke hadde lovet å komme på barnehagebluesen, men bilen hans gikk i
stykker og han måtte melde avbud. De
som opplevde ham på barnehagebluesen
i 2005 ble kanskje skuffet, men ungene
lot ikke det legge noen demper på stemninga.
På avslutningsdagen delte Fagforbundet ut cirka 100 kilo wienerpølser.
– Vi tar litt ansvar for at festivaldeltakerne får litt fast føde også, smiler Torodd
Meyer, HTV i Fagforbundet Notodden og
mangeårig aktivist på bluesfestivalen.

kari-sofie jenssen

oss faglig kokebok

bruker til begge nettstedene ved å registrere deg på medlem.fagforbundet.no.

Vant fram i Trygderetten
ligere ryggproblemer, osteoporose eller
andre lidelser utgjør opp til 30 prosent av
den totale uførheten, skal hele uførheten
anses som forårsaket av yrkesskade, sier
Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

la vekt på at omsorgsarbeideren tidligere
hadde hatt ryggproblematikk og at det
var påvist osteoporose. Konklusjonen var
at NAV kun kunne godkjenne 25 prosent
av uførheten som yrkesskaderelatert.
Fagforbundet var uenig.

Ingen tvil om yrkesskade
En omsorgsarbeider som hadde arbeidet
i mange år i helse- og sosialsektoren, jobbet på et sykehjem i kommunen. Da hun
skulle løfte en tung pasient opp fra gulvet, fikk hun et plutselig smell i ryggen.
Hun fikk umiddelbart store ryggsmerter,
og ble sykemeldt og senere ufør. Det ble
konstatert kompresjonsbrudd i ryggen.
Hun har blitt 100 prosent ufør etter hendelsen. Skaden ble godkjent som yrkesskade, og dette har ikke vært omstridt.

Trygderetten: 100 prosent
Nå har Trygderetten med sin kjennelse
omgjort vedtaket fra NAV klageinstans
Nord. NAV klageinstans Nord mente at
medlemmets tidligere rygglidelser og
osteoporose var årsaken til ryggplagene,
og anså yrkesskaden for bare å utgjøre 25
prosent av hennes uførhet. Trygderetten
er imidlertid enig med Fagforbundet i at
100 prosent av uførheten i sin helhet
skyldes yrkesskaden:
– Det fremgår av rettens helhetlige vurdering at yrkesskaden og de senere yrkesmessige konsekvensene av denne, er å
anse som hovedårsaken til den uførhet
som nå foreligger, heter det i kjennelsen
(Trygderettens kjennelse nr. 10/00329).

Godkjente bare 25 prosent
Spørsmålet NAV (klageinstans Nord)
stilte, var om hennes uførhet kunne skyldes andre forhold enn yrkesskaden. NAV

Trygderetten legger vekt på at medlemmet var fullt fungerende i jobben og
at det heller ikke «utpeker seg noen form
for ekstraordinær rygglidelsesproblematikk (...) som skulle tilsi at uførheten hadde sin bakgrunn i allerede diagnostiserte
lidelser». Videre peker Trygderetten på at
osteoporosen hennes ikke er direkte dokumentert eller målt, slik at ingenting
tyder på at denne lidelsen skulle være en
vesentlig årsak til at hun ble ufør. Og
hvis man likevel skulle skylde noe av
uførheten på osteoporosen, mener retten at det det ikke kan utgjøre så mye
som 30 prosent av den totale uførheten.
Her viser kjennelsen til Folketrygdloven,
der det går fram at man så lenge graden
er mindre enn opp til 30 prosent av total
uførhet, «skal man se bort fra denne
uførheten i forhold til fastsettelse av yrkesskaderelatert uføregrad» (Folketrygdloven § 12-18 andre ledd).
maria wattne

15. september lanseres Fagforbundets
medlemssider på nettet. Portalen vil
bedre medlemstilbudet og forenkle
kommunikasjonen mellom tillits
valgte, forbundet og medlemmene.
Vi inviterer alle tillitsvalgte og medlemmer til å bruke medlemsportalen, og håper på tilbakemeldinger som vil være
med på å gjøre Fagforbundets medlemsportal nyttig og brukervennlig.
Dersom du er registrert på tillitsvalgtnettet kan du gå til medlem.fagforbun
det.no og logge inn med det samme brukernavnet og passordet som du bruker
på TV-nettet. Dersom du ikke er bruker
på tillitsvalgtnettet, kan du lage deg en

Fagforbundet siden sist

Uravstemninga blant Fagforbundets medlemmer i sykehusene ga et
klart ja-flertall. Det var lav deltakelse
både i Spekter område 4 og 10. I
Spekter helse (10) stemte i alt 3 152 av
21 648 stemmeberettigede, altså
deltok bare 14,5 prosent av medlemmene. 81,9 prosent stemte ja, 17,9
prosent stemte nei og 0,2 prosent av
stemmene var enten blanke eller ble
forkasta.

Fagforbundets medlemsportal

oss dommen har falt

side 7

Uravstemninga over det anbefalte
meklingsforslaget i KS-området er
over. Av totalt 152 862 stemmeberettigede Fagforbundet-medlemmer
stemte 45 033 (29,46 prosent). 92,56
prosent av disse som stemte ja til
meklingsforslag. 6,69 prosent stemte
nei. 336 stemmer (0,75 prosent) var
enten blanke eller ble forkasta.

Folkets
musikk

– Vi vil støtte lokale kulturarrangementer og fagforeninger som jobber for å
styrke lokalmiljøene, sa Jan Davidsen da
han åpnet seminaret Historie og ideologi
på Bluesfestivalen på Notodden.
Davidsen understreket at siden festivalens innhold er blues, en musikkform
med røtter i de amerikanske slavenes
håpløse situasjon, er det enda en grunn
til å støtte arrangementet.
– Gjennom bluesen fikk slavene gitt
uttrykk for frustrasjonene sine og sitt
håp om å få slutt på nedverdigelsen, sa
han.
Forbundsleder Jan Davidsen delte
også ut årets bluespris, som gikk til Rita
Engedalen & Backbone. Hele seansen ble
direktesendt på NRK P1.

oss ti llitsvalg te

Endre opplysninger
I medlemsportalen kan du enkelt finne
opplysninger om ditt medlemskap, hvem
som er dine tillitsvalgte og om din fagforening. Nå kan du enkelt endre personopplysninger, melde om skifte av arbeidsplass og liknende på nett. Disse
opplysningene oppdateres automatisk i
medlemsregisteret til Fagforbundet. Dette vil føre til at vi får bedre kvalitet på
opplysningene i medlemsregisteret.
Relevant innhold
Vi jobber for å gjøre informasjonen mest
mulig relevant for tillitsvalgte og medlemmer, og i portalen vil du blant annet
finne din hovedtariffavtale. I tillegg tilbyr vi yrkesrettede sider hvor du på sikt
vil finne relevante kurs og hendelser.
Etter hvert vil det også bli mulig å opprette egne hendelser og arrangementer
på en enkel måte. Det er også mulig å
søke om utdanningsstipend, samt finne
informasjon om fagstigene våre på disse
sidene.

For tillitsvalgte
I den videre utviklinga av medlemsportalen vil det legges vekt på å gjøre tillitsvalgtes arbeid enklere gjennom blant
annet å utvikle distribusjonsverktøy som
gjør det enkelt for tillitsvalgte å kommunisere med sine medlemmer. På lang sikt
vil tillitsvalgtnettet flyttes inn i portalen,
slik at man kun trenger å logge seg på ett
sted for å få den informasjonen man behøver som tillitsvalgt. Da det er den rollen man har i Fane 2 som avgjør hvilken
tilgang man etter hvert vil få på innhold
i medlemsportalen er det nå ekstra viktig
at fagforeningene sørger for å oppdatere
medlemsregisteret ved bytte av tillitsvalgte o.l.
Fortell oss hva du synes
Vi ønsker å understreke at medlemsportalen er under utvikling og at vi hele tida
jobber for å gjøre den bedre. Bruk gjerne
skjemaet som ligger under «Kontakt» til
å sende oss dine tilbakemeldinger og
innspill.

christine dancke

Ved Lovisenberg Diakonale sykehus
(4) stemte i alt 39 av 159 stemmeberettigede. Dette er en deltakelse på
24,5 prosent. 84,6 prosent stemte ja
og 15,4 prosent stemte nei.

Fagforbundet og Landbrukets
Arbeidsgiverforening (LA) ble enige
om tariffoppgjøret per 01.05.2010
vedrørende dyrepleiere og klinikkassistenter ansatt som dyrehelsepersonell. Det ble oppnådd et generelt
tillegg med virkning fra 01.05.2010 på
kroner 7 100,- på årsbasis. Minstelønnssatsene i tariffavtalen er endra
tilsvarende. Det ble dessuten enighet
om enkelte tekstmessige endringer,
bl.a. om godtgjørelse for ubekvem
arbeidstid.

Det har vært uravstemning om
revisjon av E-overenskomsten med
NHO. 92 prosent av Fagforbundets
medlemmer svarte ja. Fagforbundet
har 501 medlemmer i dette avtaleområdet. I tillegg til en avklaring om
forholdet mellom offentlig tejnestepensjon og privat AFP som sikrer
videreføring av ordningen med
offentlig AFP i energiverkene innen
NHO er det blitt avtalt:
– 1 krone i generelt tillegg.
– 0,50 kroner til lav- og likelønnspott.
– Heving av minstelønnssatsene.
– Økning av alle tillegg.

8. og 9. september skal det mekles i
lønnsoppgjøret for de ansatte i de
kommunale energiverkene som er
tilslutta KS Bedrift. Meklinga omfatter
rundt 180 av Fagforbundets medlemmer. Medlemmer av LO-forbundet EL
& IT Forbundet omfattes også av
meklinga.

Det er nå oppretta en lukka gruppe
på Facebook for Fagforbundets uføre
medlemmer. For å komme i kontakt
med gruppa bruk epostadresse:
kari.solberg@broadpark.no

27. mai fortalte tillitsvalgt for
ambulansesjåførene ved Sørlandet
Sykehus i Aust-Agder avisa Agder
posten at 30 av ambulansesjåførene
hadde meldt seg ut av Delta i protest
fordi de mente at de ikke har blitt hørt
i kampen mot AMK-flyttinga. Ambulansesjåfører og AMK-ansatte i
Arendal, samt sjåfører i Grimstad og
Risør, valgte å melde seg inn i
Fagforbundet i stedet. Da styret i
Sørlandet sykehus vedtok å flytte
akuttmedisinsk alarmsentral (AMK)
fra sykehuset i Arendal til Lillesand
stemte ansattrepresentant Merethe
Hoel fra Fagforbundet mot vedtaket.
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Patruljerte: I uke 26 deltok
Hanne Beathe Bekkeseth i
LOs sommerpatrulje i
Buskerud.

Hanne Beathe Bekkeseth
Hanne Beathe forteller at det er åtte fra
Fagforbundet som har deltatt i årets
sommerpatrulje i Buskerud. – Vi reiste
rundt på arbeidsplasser og kontrollerte
at alt var som det skulle være. Vi sjekka
arbeidskontrakter, arbeidsforhold og
lønn. Selv patruljerte hun i Hallingdal og
Numedal.
– De fleste av kontrollene jeg var på
var innen handelsnæringa, på butikker.
Vi fant ikke så veldig mange uregelmessigheter. Det var noen som var uten arbeidsontrakt eller hadde mangelfulle
arbeidskontrakter, men det fikk vi ordna
opp i med en gang.
Bekkeseth er opplæringsansvarlig,
ungdomstillitsvalgt og kasserer i Fagforbundet Nore og Uvdal. Hun er ungdomstillitsvalgt i fylkesstyret i Fagfor-

bundet Buskerud. Dette vervet skal hun
ha minst fram til mars 2011.
– Det er nok å gjøre. Under streiken
var noe av det beste at vi i fylkesstyret i
Fagforbundet Buskerud hadde ansvar for
et arrangement der Jonas Fjeld hadde
konsert. – Det var på den onsdagen i juni
da kommunestreiken ble avblåst, forteller hun.
Bekkeseth arbeider i hjemmesykepleien. Hun har to barn. I år deltok hun på
Fagforbundets sommerkonferanse i Stavern for aller første gang.
– Dette er jo årets begivenhet og et
veldig ålreit arrangement for de unge
medlemmene i Fagforbundet. Det er
både hyggelig og nyttig å møte andre
engasjerte unge medlemmer, sier Hanne
Beathe. Hun kom til Stavern alt torsdag

oss nytt om navn | oss@fagforbundet.no

Sykehuskontoret ledes av inger åfoss, og
sharan burrow (billisbeth frich inngår i enheten. Sykehusdet) ble som første
kontoret er besluttet lokalisert til forbunkvinne valgt til leder
dets lokaler i Apotekergata (i Oslo). rita
og generalsekretær i
slepines, som er organisasjonssekretær i
den internasjonale
Fagforbundet Ullevål universitetssykefaglige samorganisahus (avd. 028) frikjøpes 100 % og erstatter
sjonen IFS (engelsk:
Inger Åfoss som koordinator for koordineITUC) under verdensringsleddet i Helse Sør-Øst
kongressen som ble holdt i Vancouver, Canada. Hun etterfølger guy ryder, som var
Fra og med 9. august IFS sin første leder fra og med 2006. Shavar tarjei leistad til- ran Burrow går av som leder av Australian
bake som opplærings- Council of Trade Unions (ACTU), et verv
ansvarlig i Fagforbun- hun har hatt siden 2000.
det Sør-Trøndelag, etter pappapermisjon.
dave prentis er ny
president i Internasjonalen for stats- og
astrid karin hølland vant vervekonkurkommuneansatte
ransen i Fagforbundet Hå. Fra 19. mars til
(ISKA). Kommunals
10. juni verva Fagforbundet Hå 26 nye
ylva thörn ble penmedlemmer. Astrid Karin Hølland var den
sjonist. Prentis er forsom verva flest medlemmer i denne pebundsleder for Unirioden, og hun ble derfor tildelt en reise- son, det største forbundet for offentlig
ansatte i Storbritannia. Han er også stygavesjekk på 3 000 kroner.
remedlem i det britiske LO (TUC).

17. juni, dagen før selve konferansen, for
å delta på ledersamlinga.
– Jeg lærte mye i løpet av sommerkonferansen, blant annet om hvordan de
driver fagforeningsarbeid i Danmark.
Det var dessuten interessant å lære mer
om situasjonen i Palestina.
I løpet av sommerkonferansen var det
både mye sosialt og faglig; programmet
dekka alt fra rebusløp til politiske verksted.
– På et av verkstedene fikk vi innblikk
i hvordan flyktninger fra forskjellige
land blir mottatt i Norge. – Nyttig lærdom, sier Hanne Beathe Bekkeseth, og
forsikrer at hun har lyst til å dra på sommerkonferansen i 2011 også.
anders hamre sveen

På brannkonferansen
i april 2010 ble det
valgt nytt styre i
Norsk brannmannsforum. Følgende personer sitter nå i styret
og i Fagforbundets
faggruppe brann: leder dag skaseth (bildet), nestleder bjørn
rønning, kasserer svein arne sørensen,
sekretær jørn davidsen og styremedlemmer henrik haldorsen, svein erik
hovde, frode andersen og ole morten
skogland.
I juli begynte laila pedersen igjen som
kontorsekretær på fylkeskontoret til Fagforbundet Nordland, etter et års permisjon.
erik s. reinert ble ansatt som seniorrådgiver i Res Publica fra og med juni 2010.
Reinert har på frivillig basis vært en del av
Res Publica siden oppstarten i 2006. Reinert er økonom med utviklingsøkonomi
og økonomisk historie som spesialfelter.

 Dagskonferanse om
vikarbyrådirektivet
Fredag 3. september inviterer LO i Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim, Tromsø, Ytre Sogn, Gudbrandsdalen og Gjøvik, Land, Toten og Etnedal til dagskonferanse om kampen for faste ansettelser og mot EUs vikarbyrådirektiv. Konferansen finner sted på Håndverkeren
kurs- og konferansesenter i Rosenkrantzgate 7 i Oslo.

 Arbeidskraft og inkludering
FARVE – forsøksmidler, arbeid og velferd, inviterer til konferansen «Arbeidskraft og inkludering», 29. og 30.
september 2010. Konferansen foregår i
Scandic City, Bergen. Konferansen vil
sette fokus på arbeidskraft og inkludering i et arbeidsmarked hvor også arbeidskraftreservene må benyttes:
Hvordan skal man da tenke rundt rekruttering? Hva skal man gjøre for å
holde på de ressursene som man har?
Arrangøren dekker dagpakker inkludert lunsj for alle deltakerne, samt
middag og nødvendig overnatting for
tilreisende. Deltakerne må selv dekke
egne reisekostnader. Det er ingen deltakeravgift. Informasjon om påmelding finner du på www.nav.no Spørsmål kan rettes til sekretariatet i FARVE:
farve@nav.no

 Konferanse om
personaladministrasjon
Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon inviterer til gratis 2-dagers
konferanse om personaladministrasjon på Høgskolen i Lillehammer, 12.–13.
oktober. Konferansen kommer blant
annet til å ta opp temaer som arbeidsmiljø, etikk og relasjonskompetanse.
Seksjonen dekker deltakeravgift og
måltider, men ikke reiseutgifter. For
mer informasjon sjekk seksjonssidene
til SKA.

 Gratis kurs om 
mangfold og likestilling
Aktivitets- og redegjørelsesplikten for
norske virksomheter ble i 2009 utvida
til å omfatte nye krav i forhold til aktivitet for å fremme likestilling og hindre
diskriminering. Høsten 2010 tilbyr Likestillings- og diskrimineringsombudet
(LDO) gratis kurs for arbeidsgivere, tillitsvalgte og personalmedarbeidere.
Kursene gir rask og praktisk innføring i
hvordan man kan imøtekomme lovverket og gir innsikt i relevant diskrimineringsjuss. Det blir spesielt fokus på rekruttering, lønn og arbeidsbetingelser.
Program og påmelding skjer elektronisk på LDOs kampanjesider på
www.ldo.no/mangfold.
Kursdatoer:
Bergen: 7. oktober,
Bodø: 14. oktober,
Oslo: 18. oktober,
Molde: 21. oktober
Hamar: 28. oktober.

oss redaksjonen

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

