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Årlig dugnad – kommet for å bli

God verving: Fagforeningene har vervet godt under årets Fagforbundsuker. I forhold
til en normal september måned, har forbundet vervet rundt 30 prosent mer i år.
Leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Bjørn Svalastog, gjør sin innsats på
torget i Kirkenes.
Side 7–9

Etter at Kari Svendsen slo an tonen, gikk
For velferdsstatens to dager lange politiske
verksted «Velferdskonferansen 2010»
av stabelen.
Side 7

Bilverksted i kommunen

Kan det være lønnsomt å drive bilverksted
i egen regi for en kommune? Det er det,
noe de har vist på Voss.
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illustrasjon: arkiv fagforbundet

Kommunale tilskudd går rett i lomma
på private barnehagemillionærer.
Fagforbundet ønsker samme regelverk
som i grunnskolen.
Side 6

Banjo og politikk
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Barnehage god butikk
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til i første omgang å registrere seg i portalen. På medlemsmøter går det an å gå
gjennom portalen og vise alt som ligger
der av muligheter, sier informasjonssjef
i Fagforbundet, Tone Zander.
Hun er stolt av produktet så langt.
Høye mål
Zander forteller at det finnes informa-

sjon i medlemsportalen om medlemskapet til den enkelte og hvem som er din
tillitsvalgte. I tillegg finner du tariffavtalen din, informasjon om hvilke rettigheter du har og yrkesfaglig informasjon.
– Fagforbundets mål er at 80 prosent
av de tillitsvalgte og 10 prosent av medlemmene bruker portalen innen utgangen av 2011. For at vi skal få til dette er
det utrolig viktig at vi sammen er flinke
til å informere om at portalen finnes, og
ikke minst bidrar til å holde den levende,
sier hun.
Oppdatering
Det er mange måter å spre informasjon
om medlemsportalen på: Del linken

medlem.fagforbundet.no på facebook,
twitter eller andre nettsteder, heng opp
plakater på arbeidsplassene, send e-post
til medlemmene.
– Gjør portalen kjent, oppfordrer informasjonssjefen.
Fane 2
Det viktigste fagforeningene kan bidra
med er å oppdaterer nettsidene sine, og
ikke minst opplysningene i Fane  2. Informasjonen om medlemmenes tillitsvalgte er hentet rett fra medlemsregisteret,
og der dette ikke er oppdatert vil medlemmene få uriktige opplysninger. Dersom medlemmer har endret adresse eller arbeidssted, kan de selv opplyse Fagforbundet om dette i medlemsportalen.
Fane  2 blir automatisk oppdatert.
Synlig og enkelt
Nyheter fra fagforeningene, kurs og informasjon om aktiviteter vil bli gjort lett
tilgjengelig på medlemsportalen. Medlemmene kan velge å kun få nyheter fra
sin fagforening, og alle medlemmer og
tillitsvalgte kan fra medlemsportalens
forside registrere arrangementer i kalenderen. På denne måten kan vi lettere
synliggjøre alle aktivitetene som foregår
rundt om i Fagforbundet, samt få større
oppmerksomhet rundt disse.
Planen for det videre arbeidet med
portalen er å gjøre den til et nyttig verktøy, spesielt for tillitsvalgte. Snart kan du
innkalle til fagforeningsmøte med noen
få tastetrykk ved hjelp av medlemsportalen.
Hvis din fagforening har gode ideer
til den videre utviklinga av medlemsportalen kom med innspill til:
medlemsportal@fagforbundet.no.

Ny bruker: Hovedkasserer Elin Veimo er nå en fornøyd bruker av medlemsportalen.

illustrasjonsfoto: kari-sofie jenssen

christine dancke

Landsmøtesjekk ga etterlengtet kos
På den internasjonale dagen til bekjempelse av vold mot kvinner ga Fagforbundets
landsmøte en sjekk til Rosa-prosjektet for kvinner utsatt for menneskehandel. P
 engene
ble brukt til 8. mars-feiring.
satte stor pris på den ekstra oppmerksomheten. Pengene ble brukt til alt fra
pizzakveld til vintersko.
– Dette var et flott tiltak, og en gledelig nyhet som våre brukere fra Rosa-pro-

Penger til glede: Forbundsleder Jan Davidsen delte ut 25 000 kroner til ROSA-prosjektet ved
Maya Brenna Nilsen.
foto: kari-sofie jenssen

sjektet trengte akkurat da, skriver en
ansatt.
Kino med barnevakt
Et knippe tilbakemeldinger (Anonymisert og formidlet av ansatte ved krisesentrene):
– Vi har feiret en flott 8. mars med tre
kvinner og et barn. Vi spiste lunsj på en
kafé i sentrum. Kvinnene fikk en fargerik
kopp, og lille A fikk et stort påskeegg
med sjokolade som en oppmerksomhet
på kvinnedagen. Alle var veldig fornøyde.
– Det var hyggelig at dere hadde penger til en oppmerksomhet for vår bruker
fra Rosa-prosjektet på kvinnedagen.
8. mars ble feiret her på krisesenteret
fordi ingen av arrangementene på Kulturhuset passet for dem som ikke kan
norsk. Vi lagde god middag, dekket
fint på og overrakte blomster. Vi fortalte
om kvinnedagen og at det var 100-årsmarkering i år. Senere i uka gikk vi på
kino og så en film vår Rosa-bruker hadde
lyst til, og tok en matbit før filmen. Vi
skaffet barnevakt og en herfra fulgte
henne, slik at det ble en koselig ettermiddag og kveld.

Hva synes du om
Fagforbundets
nye nettbaserte
medlemsportal?

– Det var koselig å få overraske J med
500 kroner ekstra for å feire kvinnedagen. Jeg var barnevakt mens J og en venninne gikk på kino og spiste på restaurant etterpå. Riktig noe å glede seg til for
J. Tusen takk!
– A takker for pengene hun fikk til å
feire 8. mars. Hun er veldig glad i overraskelser, sier hun. 8.mars ble feiret med
pizza og brus sammen med en tidligere
Rosa-bruker og hennes barn.
– Vår beboer, C, ble så glad for pengene. Hun brukte dem på et kafébesøk i
sola med venner, og kjøpte seg en tskjorte til minne om dagen og Rosa-prosjektet. C ønsker å takke for en hyggelig
oppmuntring i ventetida, og sier at det
var ekstra hyggelig å bli husket på en slik
dag.
– Vår Rosa-beboer ble veldig glad for
pengene. Hun ville bruke dem på velvære til seg selv, da hun var sliten og
høygravid. En av våre ansatte var med
henne i byen 8. mars og kjøpte vogn til
babyen, som ble født tre dager senere.
Alt er vel med mor og barn.
– Takk for 500 kroner til hyggetiltak
for vår bruker. Hun skulle på leirskole
med norskopplæringen, og ville bruke
pengene på turen. Da kunne hun kjøpe
med seg noe ekstra godt og sløse litt for
å feire kvinnedagen.

maria wattne

Jan Davidsen
leder i Fagforbundet

Lønnsforhandlinger: Fagforbundets lønnspolitikk bygger på prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi.

illustrasjonsfoto: kari-sofie jenssen

Lokale forhandlinger i KS
De lokale lønnsforhandlingene skal gjennomføres i perioden 15. oktober til 15. november. Kompetansesentrene er blant dem som bistår de lokale fagforeningene.
Anne Bondevik er leder for kompetansesentere for Østlandet. Hun kan fortelle
at de lokale lønnsforhandlingene skaper
stor arbeidsmengde for kompetanse
sentrene.
Føringer
Anne Bondevik oppfordrer alle til å sette
seg godt inn i føringene for de lokale forhandlingene som slås fast i møteboka til
Riksmeklingsmannen.
Her er et utdrag fra disse føringene:
«Partene skal gi kvinner en andel av
den avsatte potten som er større enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Lokale lønnstillegg
kan avtales individuelt, fordeles til grupper med høy kvinneandel eller brukes til
andre lønnsmessige tiltak som fremmer
likestilling i virksomheten.
Kvinner i lederstillinger skal prioriteres. Lønnsrelasjoner for ansatte som har
gjennomført relevant og dokumentert

spesial-, tilleggs- og videreutdanning
skal prioriteres.»
Kompetansekartlegging
– Det er mye å følge opp i forhandlingene. Arbeidsgivere legger ikke alltid det
samme i begrepet «relevant videreutdanning» som vi i Fagforbundet gjør.
Motparten vår er ofte snevert opptatt av
den formelle kompetansen som de selv
har etterspurt, mens vi i Fagforbundet
vil ha et breiere fokus. Vi vil at hele realkompetansen skal telle med, sier Bondevik.
De lokale lønnsoppgjørene viser hvor
viktig det er med kompetansekartlegging.
– Kompetansekartlegging er viktig.
Motparten vår krever dokumentasjon.
Og det vil så klart bli et spørsmål om
hvordan de forskjellige tingene skal vektes. Det blir nok å gjøre for Fagforbundet
i tida framover, sier Bondevik.

Kursing
Kompetansesentrene har gjennomført
en rekke kurs i lokale forhandlinger.
Kompetansesenteret i Stavanger holdt
slike kurs i Sauda, Stavanger og Mandal.
Kompetansesenteret i Trondheim holdt
slike kurs i Grong, Verdal, Ålesund, Orkanger og Trondheim. Kompetansesenteret i Tromsø holdt slike kurs i Lakselv,
Tromsø, Vesterålen, Bodø og Mosjøen.
Kompetansesenteret i Bergen holdt kurs
i både Hordaland og Sogn og Fjordane.
Kompetansesenteret for Østlandet holdt
slike kurs for Hedmark, Østfold, Oppland,
Buskerud og Akershus.
Kompetansesentrene kommer til å
være tilgjengelig for alle hovedtillitsvalgte gjennom hele forhandlings
perioden.

I kjølvannet av streiken i KS-området er det fortsatt områder hvor KS og 
Fagforbundet er uenige.

Streikebryteri
I et møtet med KS i begynnelsen av september ble problemet med streikebryteri tatt opp.
– Vi hadde med oss de 23 meldingene
vi hadde fått inn fra streikekomiteene og
presenterte disse for KS. De fleste sakene
gikk på at ikke-streikende utførte streikeramma arbeid. Noen av disse personene fikk også endra arbeidstidene sine

for å kunne utføre arbeidet, forteller Rasmussen.
Arbeidsgivers representant kan per
definisjon utføre denne type arbeid. Ifølge Rasmussen går nå uenigheten først
og fremst på hvem som er arbeidsgivers
representant. Her står uenigheten fast.
– Fagforbundet mener det kun er ordfører og rådmann som kan utføre streikeramma arbeid, mens KS mener at
toppledergruppa og linjeledere kan regnes for arbeidsgivers representanter. Eller mer korrekt; de lederne som kommer
inn under Hovedtariffavtalen punkt 3.4.1
og 3.4.2.
Protokollen fra 1992, som er sendt ut
til streikekomiteene og som sier at arbeidstid ikke kan endres under en streik,
mener KS bare gjelder i pleie- og omsorgssektoren.
– Det mener ikke vi, sier Rasmussen.
Ellers var KS enige i at det å sette ikkestreikende til å utføre streikeramma arbeid er streikebryteri.
Veien videre
– Streikebryteri er vel bortimot det
minst ærefulle du kan bli beskyldt for i
arbeidslivet. Vi fikk jo en del nye med-

Linn
Hemmingsen
leder av Fagforbundet Ungdom

– Det er kjemepflott at vi har fått en egen
medlemsportal. For et forbund
med så mange yrkesgrupper
som Fagforbundet kommer
medlemsportalen til å være et
nyttig verktøy. Det er fint at vi
kan få ut målretta informasjon
til hvert enkelt medlem.

Eddie Whyte
nestleder i
Fagforbundet
Vestfold

anders hamre sveen

Fortsatt uenige med KS

Når det gjelder lønnstrekk for de streikende i feriepengemåneden, så er KS og
Fagforbundet faktisk helt enige. Enkelte
kommuner trakk de streikende i lønn allerede i juni, i feriepengemåneden. Det
skulle ikke skje.
– Her er KS helt enige med oss. Det er
helt unødvendig. Her er det kun ett unntak og det er når den ansatte slutter i
jobben og dette er siste mulighet til å
trekke, sier Unni Rasmussen, leder av
konfliktberedskapsgruppa i Fagforbundet.
Hun forteller at KS nå ønsker å få en
oversikt over hvilke kommuner som har
gjort dette.
– Det skal de selvsagt få, sier Rasmussen.

– Medlemsportalen vil gjøre
kommunikasjonen internt i
forbundet vårt mye lettere. Den
nye medlemsportalen er derfor
et svært viktig verktøy å ta i bruk.  

– Det er veldig bra at vi har fått
en ny medlemsportal. Det er helt
nødvendig å ha et slikt tilbud.
Jeg synes medlemsportalen er
nyttig og gleder meg til å bruke
den skikkelig. Det blir enkelt å få
idéer til aktiviteter der, også.

Jorunn Romsdal
Fylkesleder i
Finnmark

Uenig med KS: Lederen av konflikt
beredskapsgruppa i Fagforbundet, Unni
Rasmussen.
foto: kari-sofie jenssen

lemmer på grunn av engstelsen for å stå
aleine i en situasjon der de kunne bli pålagt streikebryteri og ville nekte. Det
som er viktig framover er å finne felles
formuleringer på det vi er enige om,
sånn at vi har klare kjøreregler neste
gang vi går i streik. Vi har ikke tatt stilling til om noen av sakene skal inn for
retten, sier Rasmussen.
kari-sofie jenssen

– Jeg fikk en god presentasjon på
siste landsstyremøte. Det ser
helt fantastisk ut. Ikke minst var
jeg imponert over at det er
mulig å gå inn å korrigere den
personlige informasjonen og så
blir det oppdatert i Fane2. Det
tror jeg kan bli en god hjelp til å
holde medlemsregisteret i
orden. Planen min nå er at jeg
skal registrere meg i dag og så
skal jeg ta ansvar for å mobilisere og motivere medlemmene til
å ta dette i bruk.

oss fire på gangen

På sikt skal alle medlemmer i Fagforbundet via en
ny medlemsportal få skreddersydd informasjon om
sitt medlemskap. Det skjer bare dersom alle ledd i
organisasjonen jobber mot det målet.

Rosa-kvinnene og deres barn bor på ulike krisesentre, og krisesenterbudsjettene har ikke rom for kos. Mange av disse
kvinnene lever også svært isolert. Krisesentersekretariatet forteller at kvinnene
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Levende medlemsportal
15. september ble en merkedag. Alle
medlemmer i Fagforbundet fikk tilgang
til å logge seg inn i ny medlemsportal.
Medlemsportalen er tenkt å styrke og
forbedre kommunikasjonen mellom tillitsvalgte, medlemmer og Fagforbundet
sentralt.
– For tillitsvalgte i Fagforbundet blir
det nå viktig å oppfordre medlemmene
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Bareleke
en barnehage?
Ikke la millionærer
butikk

i barnehagen

Barnehagemillionærene
• Aftenposten har skrevet om
Tina Frivåg som driver 31 familie
barnehager i Oslo-området. En
familiebarnehage er etter for
skriften «en barnehageform der
barna får et tilbud i private
hjem». Virksomheten skal «for
trinnsvis foregå i bebodde hjem”,
og kan maksimalt ha fem barn
over tre år, men «det kan god
kjennes dobbel gruppe med mak
simalt ti barn». Ifølge forskriften
kan det «ikke gis godkjenning til
doble grupper i ubebodde loka
ler».
– Vi anser det ikke som lønn
somt å drive enkle grupper, sier
Tina Frivåg til avisen.
Det er enkelt å få godkjent
dobbel gruppe, særlig ved enkelt
gruppe først og så søke om utvi
delse.
Kravet om «bebodde hjem» lø
ser Frivåg ved å la barnehageas
sistentene bo i husene hun leier
for å drive barnehager. I tillegg
får familiebarnehagene ofte dis
pensasjon fra kravet om førskole
lærer.
Barnehagene til Frivåg har ut
strakt bruk av innleide og midler
tidige assistenter.
Tallene viser at slik drift er
lønnsom. Tina Frivågs to selska
per omsatte for 37,6 millioner
kroner i 2007. Overskuddet sam
me år var på 8,1 millioner.
Frivåg hadde en samlet lik
ningsmessig inntekt på over
25 millioner fra 1999 til 2007.
• Einar Magne Jansen (født 1942)
og sønnen Jonny Jansen (født
1963) har formuer på henholdsvis
265 millioner og 77 millioner i
2008.
Einar Magne Jansen eier
17 prosent av Espira barnehager,
tidligere Barnebygg AS, og solgte
store deler av selskaper til det fin
ske investeringsselskapet Cap
man Buyout Viii Fund Alp i 2008.
Sammen eier de Monsunen AS
som eier Service Property AS som
eier 62 barnehagebygg.
I tillegg eier de flere ulike eien
domsselskaper, sammen og hver
for seg, som E Jansen Holding AS,
Østrem Eiendom AS, Fotveien In
vest AS og Einar Jansen Eiendom
AS. Senior har 69 roller i nærings
livet, mens junior har 106.
• Eli Sævareid (født 1958) og
mannen Sigurd Steen Aase (født
1952) hadde henholdsvis 37 og
28,5 millioner i formue i 2008, og
henholdsvis 241 og 34 roller i næ
ringslivet. Sammen eier de Vista
holding som blant annet eier
Trygge barnehager AS, Seksti
plussboliger AS og Foretaksutvik
ling AS.
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Still krav –
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Politikk og velferd: Helga Pedersen (Ap), Trygve Magnus Slagsvold Vedum ( Sp), Bård Vegard
Solhjell (SV) ble ledet gjennom velferdsdebatten av Magnus Marsdal fra manifest senter
for samfunnsanalyse. . 					
foto: per flakstad

Ikke velferd av kalkulatorkultur

De rødgrønne sendte sine parlamentariske ledere for å
innlede om rødgrønn velferdspolitikk. De ble oppfordret
til å reversere markedsstyringa av offentlig velferd.
100%

50%

Mereo AS
Inkassoselskap

MKE Holding AS
Morselskap

100%

100%

Holbekk Barnehagetun AS
Barnehageselskap

Askeladdens Sjarmtroll
Barnehageselskap og arbeidsformidling
(enkeltmannsforetak)

100%

Kjøper arbeidskraft fra

Emmek AS
Eiendomsselskap

Leier eiendom av...

Offentlige investeringstilskudd
til bygging av barnehage

Askeladden Barnehage AS
Barnehageselskap

Offentlige tilskudd
til drift av barnehage

Kommunale tilskudd går rett til privateieres konto. Fagforbundet krever at private barnehager
Et slikt krav vil hindre uttak av profitt og gjøre driften oversiktlig.
– Fagforbundet kan dokumentere at
kommunene er med på å finansiere et
overskudd som eiere av private barneha
ger tar ut som rein profitt. Det er selvføl
gelig helt uakseptabelt, sier Mette Hen
riksen Aas, leder av Fagforbundet Sek
sjon kirke, kultur og oppvekst.
Profitt
Den rødgrønne regjeringas barnehage
løft har ført til at store barnehagekon
sern har tjent godt på offentlig finansier
ing. Sammen med For velferdsstaten har
Fagforbundet dokumentert flere eksem
pler. I 2008 overførte Grimstad kommu
ne 26,4 millioner kroner til 25 private
barnehager i kommunen. De 25 barneha
gene hadde samme år et samlet over
skudd på 11,2 millioner. Det kommunale
tilskuddet ble altså brukt til å finansiere
store deler av overskuddet deres. Et ekte
par som eier tre barnehageselskaper (se
illustrasjonen «Bare en barnehage?»),
fikk 5,9 millioner kroner i driftstilskudd
fra Grimstad kommune. De hadde et
samlet årsresultat før skatt på 2,8 millio
ner kroner. Tilskuddet utgjør nesten
halvparten av overskuddet. I Askeladden
barnehage AS – et selskap i en større
struktur med eiendomsselskap, hol
dingsselskap og enkeltmannsforetak
med personalutleie – var overskuddet før
skatt i 2008 på 2,4 millioner kroner. Sel

skapet var samme år tilført et driftstil
skudd fra kommunen på 3,4 millioner.
Det var altså under en tredel av pengene
som egentlig gikk til drift.
I Haugesund mottok 28 private barne
hager i alt cirka 60 millioner i kommu
nalt driftstilskudd i 2009. Tilskuddet skal
dekke kostnadene etter fratrekk for for
eldrebetaling og statstilskudd. Men års
regnskapene for disse 28 barnehagene
viser at de har et samlet overskudd etter
skatt på 23 millioner kroner. Mer enn
hver tredje krone i tilskudd gikk inn
i overskuddet.
Milliardforetak
I 2009 mottok private barnehager totalt
11,7 milliarder kroner i offentlige til
skudd, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette
tilsvarer omkring halvparten av de sam
lede offentlige overføringene til sekto
ren. De tre største kommersielle barne
hageselskapene Espiragruppen, Trygge
barnehager, Stiftelsen Kanvas og Acea
Holding hadde en samlet omsetning på
over 1,6 milliarder kroner i 2008.
– Dette er ikke bare tall. Det er våre
skattepenger som kunne vært brukt til å
skape velferd for alle. I stedet havner de
i lommeboka til lure eiere, sier Mette
Henriksen Aas opprørt. Hun understre
ker at det ikke holder å begrense hvor
mye utbytte som er lov å ta ut.

– Den viktigste grunnen til at så mye
av offentlige midler kan havne i lom
mene til private eiere, er at barnehage
virksomhet kan organiseres uoversiktlig
og uten innsynsrett. Fagforbundet me
ner at regjeringa må stille krav om at
private barnehager skal drives som en

illustrasjon: sven arne lie

skal drives som én juridisk enhet, som de kommunale.

juridisk enhet. Da kan ikke eierne dele
opp virksomheten i et bemanningssel
skap, et eiendomselskap og et selskap
for drift. Det blir da mulig å følge med på
offentlige pengebruk, som er en forut
setning for demokratiet. Dessuten vil
det skape like vilkår for private og kom
munale barnehager, siden kommunale
barnehager drives slik allerede, sier hun.
Foreslår tak
Regjeringas forslag til nytt finansie
ringssystem for ikke-kommunale barne
hager inneholder et forslag om å be
grense utbytte til «rimelig» og en be
stemmelse om fortjeneste ved salg av
barnehagen. Forslaget er betydelig sva
kere enn regelverket for grunnskolen.
Forskriften er ment å gjelde fra 1. januar
2010, og er fortsatt på høring.
– Forskriften er en begynnelse, men ikke
nok. Sammen med Utdanningsforbun
det krever vi forbud mot utbytte i barneha
gesektoren på lik linje med regelverket i sko
len, sier Mette Henriksen Aas.

Når barnehage blir butikk: Dette heftet skal
gi ti llitsvalgte konkrete råd om hvordan kam
pen kan føres dersom kommunen tar initiativ
til å overlate barnehagedrifta helt eller delvis
til private. Heftet kan bestilles på vanlig måte
fra Fagforbundet.

Alle fakta i artikkelen er fra For velferdsstatens
hefte «Private sugerør i fellesskapskassa», hvor
nøyaktige kildehenvisninger finnes.

maria wattne og kari-sofie jenssen

Sparer på bemanning,
lønn og pensjon – og
spesielle tiltak
En studie av barnehagesektoren for
Kunnskapsdepartementet fra 2009
konkluderer at «Det viktigste man
oppnår ved å privatisere sektoren,
er å redusere den gjennomsnittlige
bemanningsgraden og lønnsnivå
et.» Undersøkelsen viser at kommu
nale barnehager i gjennomsnitt
hadde 13,9 prosent høyere kostna
der enn private barnehager.

Lønnsgap
De kommunale barnehagene had
de 10 prosent høyere bemanning
og nesten 20 prosent høyere lønn
per årsverk. Gjennomsnittlig års
lønn i private barnehager er 296
127, mens den i kommunale er
nærmere 28 000 kroner høyere. I
tillegg har ansatte i private barne
hager jevnt over dårligere pen
sjonsavtaler. Rapporten viser også
at det går dobbelt så mange barn
med behov for særlig tilretteleg
ging i kommunale barnehager.

Både Helga Pedersen fra Ap, Bård Ve
gard Solhjell fra SV og Trygve Magnus
Slagsvold Vedum fra Senterpartiet inn
rømmet at velferdsstaten står overfor
store utfordringer da de innledet på
«Velferdskonferansen 2010» den 13. og
14. september. Ingen av dem mener at
velferdsstaten er i fare. Konferansedel
takerne derimot frykter at regnskaps
modeller med bestiller og utfører og
målemani, kalkulatorkultur og revisor
mani legger til rette for markeds
kreftene.
– Hva vil dere rødgrønne gjøre for å
stoppe utsalget av vår felles velferd,
var et av spørsmåla som ble stilt.

regi. Nord trakk fram Kvalitetskommu
neprogrammet som et godt alternativ.
– Dette er ett av våre alternativer til
markedsliberalistenes konkurranser og
lønnsomhetsbaserte regnskapssyste
mer. Vi baserer oss på et humant men
neskesyn der de ansatte får tillit og blir
inkludert i måten tjenestene utvikles
på, sa hun.
Helene Bank, rådgiver i For velferds
staten presenterte på det samme semi
naret rapporten «Private sugerør i fel
lesskapets kasser». Den viser med all
tydelighet hvor skadelig det er å gi
kommersielle aktører tilgang til de
kommunale tjenestene.

Demokratisk styring
Arrangøren, For velferdsstaten, hadde i
år valgt å rette oppmerksomheten mot
ønsket om mer demokratisk styring av
velferdsordningene våre. LO-nestleder
Gerd Kristiansen slo an tonen da hun
åpna konferansen.
– Vi sier nei til anbudsutsetting og
det handler nettopp om demokratisk
kontroll over sentrale tjenester, sa LOtoppen. Hun slo samtidig fast at det er
mye som står på spill ved neste års lo
kalvalg.

Ikke kostnadsbesparende
New Public Management (NPM) fører
til dårligere bruk av skattebetalernes
penger. NPM har siden midten av
1980-tallet «reformert» i offentlig sek
tor. NPM er markedsorientert, og en
sentral hypotese er at denne formen
for økonomistyring vil gi et mer kost
nadseffektivt tilbud av offentlige go
der. New Zealand, Australia og Storbri
tannia har kommet langt i å ta syste
met i bruk, og ikke noen av landene har
en så langt kunnet påvise besparelser
for skattebetalerne. I Norge er det et
økt press på kommunene om at de skal
ta i bruk NPM og at velferdstjenester
skal anbudsutsettes. I et slikt regime
benyttes regnskapssystemer som tall
fester alt fra lyspærer, kulepenner og
hvor lenge personalet på et sykehjem
kan holde ei syk dame i handa.
– Vi må spørre oss om det skal være na
turlig at noen skal tjene penger på vel
ferd. Nå er vi vitne til et politisk pro
sjekt som innebærer omfordeling av
fellesgodene til private personer, sa
spesialrådgiver Fanny Voldnes fra Fag
forbundet.
– Et vanvittig prosjekt, sa Roar Eilert
sen, forsker ved DeFacto, om at det nye
regnskapssystemer er tatt i bruk for å
presse offentlig virksomhet over på
markedsstyring.

Ta tjenestene tilbake
Etter årtier med mistillitsstyring, priva
tisering og konkurranseutsetting finnes
motmakta til dette ute i kommunen og
i fagbevegel
sen. Nestleder i
Fagforbundet,
Mette
Nord,
understreket i
sitt innlegg at
alternativet til
høyresidas vel
ferdspolitikk
må være en po
litikk for tre
Velferdskonferansen:
partssamars
Fagforbundets nest
beid, økt makt
leder Mette Nord var
til ansatte og
en av mange fra Fag
innbyggere og
forbundet som deltok
offentlige tjenpå Velferdskoneransen.
ester i offentlig
foto: anders hamre sveen

Private sugerør
i fellesskapets kasser
Å skaffe seg sugerør ned i de offentlige
kassene er attraktivt, ikke minst fordi
det kan gi en stabil og sikker avkast
ning på investert kapital, heter det i
forordet til dette heftet.
Heftet kan bestiller gratis fra
For velferdsstaten,
Postboks 7003 St. Olavsplass
0130 Oslo.

anders hamre sveen og randi tevik
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fagforbundsukene

Ambassadørbesøk fra Angola

Fagforbundsukene 2010

For noen uker siden hadde
Fagforbundet besøk av
Angolas ambassadør for
Norden, herr Domingos
Culolo og hans protokoll
offiser Walter Portela
Cassul.

Det foregikk mye god verveaktivitet i Fagforbundsukene. Oversikt over innmeldinger viser at verveaktiviteten var
større i år enn i fjor, men litt lavere enn i Fagforbundsukene 2008. Mange fagforeninger valgte litt ekstra medlems
pleie i disse ukene. Det ble servert pizza i lunsjen på sykehuset i Arendal, nattevakter fikk besøk av sine tillitsvalgte
og det ble arrangert kurser og fester for medlemmene over hele landet. Fagforbundsukene er nok kommet for å bli.

Strålende sol og strålende mennesker

De to fikk en orientering om arbeidet
med Fagforbundets barneby og besøket
som fylkesrepresentanter skal ha til åpning av barnebyen i slutten av september. Ambassadør Culolo ble tatt i mot av
Fagforbundets leder Jan Davidsen.
Culolo er imponert over innsatsen ansatte og medlemmer har lagt ned for å
virkeliggjøre barnebyen.
Ambassadøren lyttet oppmerksomt
til Fagforbundets ønsker om å få til en
yrkesskole i tilknytning til barnebyen og
lovte å snakke med guvernøren for provinsen Huambo. Det er i Huambo barnebyen ligger.
Innflytting pågår
Barnebyen er nå ferdig bygget, staben er
ansatt og ungene er i ferd med å flytte
inn. Dermed er det også klart for den formelle åpninga av barnebyen. Fra Fagforbundet kommer tillitsvalgte som har et
særskilt ansvar for barnebyen til å delta.
Dessuten kommer representanter for
Angolanske myndigheter, den norske
ambassaden i Angola, Norsk Folkehjelp,
SOS-barnebyer og en rekke andre til å
være til stede.
Det vil også bli en markering av at
barnebyen er ferdig i Oslo i desember.

Fagforbundet Finnmark starta opp fagforbundsukene ut mot havet i Hasvik kommune. – En flott dag på et flott sted.
Fagforbundet Finnmark brukte fagforbundsukene til en verveoffensiv. Det er
tredje året på rad at Fagforbundet arrangerer en egen turne i forbindelse med
fagforbundsukene. Det er verveutvalget
i fylkeskretsen som sammen med lokale
tillitsvalgte planlegger og gjennomfører
turneen.

Fint besøk: Angolas ambassadør og Jan Davidsen fant tonen da de snakket om Fagforbundets barneby. 

Her vil det bli kultur og angolansk mat.
Det blir en åpningsfest for dem som ikke
kunne være med til Angola.
Det blir artikler i Oss tillitsvalgte og
Fagbladet fra åpningsseremonien og en
fotopresentasjon med bilder fra åpning
en og fra livet i barnebyen legges ut på
nett.

Viktig å formidle inntrykk
– Vi håper at vi skal greie å formidle til
alle medlemmene som er med på dette
viktige arbeidet at innsatsen ikke har
vært forgjeves. De fylkesansvarlige skal
formidle inntrykk til medlemmer og tillitsvalgte i sitt fylke. Nå blir det opp til
fylkene å følge opp hvert sitt hus, enkelt-

foto: kari-sofie jenssen

vis eller sammen, og jeg tror at medlemmene fortsatt vil slutte opp om arbeidet
med Fagforbundets barneby, sier Stein
Guldbrandsen, som skal stå for den formelle åpninga.

geirmund jor

Ris og ros
Verveutvalgets representanter blir tatt
godt i mot av de lokale tillitsvalgte og
medlemmene. Det er blide og glade fagforbundsmedlemmer som møter tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Men heldigvis stiller også medlemmene krav til
forbundet sitt, og det lar de komme til
uttrykk når både fylkes- og lokaltillitsvalgte er på banen.
– Det er mye av poenget med en slik
rundreise, sier medlem av verveutvalget
og SKKO-leder i Fagforbundet Finnmark,
Bjørn Svalastog.
Han er sjøl leder i Fagforbundet SørVaranger, og vet at det er viktig å komme seg ut der medlemmene er til daglig
og lytte til det de har å si.
Stort og mangfoldig
Finnmark er stort og mange må involveres dersom Fagforbundet skal synes i

Kommunal bilverkstad

Trivsel: Gunvald Isaksen, baseleder på
ambulansevakten i Hasvik trives på jobben.
Ambulansen i Hasvik ligger under Helse.
foto: bjørn svalastog

hele fylket. I tillegg til aktivitetene verveutvalget hadde planlagt, var ungdommen og seksjonene i aksjon. På høgskolen i Alta er Fagforbundet på plass med
sin røde sofa annenhver uke dette skoleåret – og fagforbundsukene var intet
unntak.
Seksjonsstyret i Seksjon helse og sosial i
Finnmark benyttet styremøtet sitt til å
besøke medlemmer i Nordkapp og Hammerfest.
– Vi besøkte blant anna ambulansetjenesten, sykehjem, institusjonskjøkken, bokollektiv og hjemmesykepleien,

Omtanke: Nestleder i Fagforbundet Finnmark og leder i Seksjon helse og sosial tar godt vare
på folk. Her sammen med Vågenstuas eldste, Reidar Hokstvedt. foto: fagforbundet finnmark

forteller nestleder i Fagforbundet Finnmark og leder for SHS, Bjørg Tapio.
SHS-styret er glad for en slik anledning
til å møte og sette pris på medlemmene.

– Og det er jo en bonus når nye medlemmer melder seg inn, legger Tapio til.
randi tevik

Frå og med 1. januar 2009 har Voss kommune drive sin
eigen kommunale bilverkstad. Dei to tilsette tek seg av
vedlikehaldet av den kommunale bilparken.
Voss kommune har rundt 80 kjøretøy.
Den kommunale bilverkstaden er ei avdeling i teknisk etat og tek service på
kjøretøy opp til 3,5 tonn. Olav Arne Fenne er teknisk leiar på bilverkstaden.
– Me har fått på plass ei gunstig innkjøpsordning og har eigen leigebil. Det
er ikkje tvil om at kommunen sparar
pengar på å drive eigen bilverkstad, seier
Fenne.
Han veit at nokre andre norske óg
driv eigen bilverkstad. Han ramsar dei
opp for det er ikkje så mange.
To mekanikarar
Fenne er ein av to bilmekanikarar tilsett
i Voss kommune. Bjarte Vethe er den an-

Prosjektleder:

dre. Dei er begge tilsett i full stilling og
har arbeidsdag frå kl. 07.30 til kl. 15.30.
Begge arbeidar med alle dei typane biler
kommunen har, men Vethe har hovudansvaret for personbilparken. Vethe er
medlem av Fagforbundet. Han har tidlegare arbeidd i privat sektor.
– Før den kommunale bilverkstaden
vart oppretta arbeida eg i ei anna avdeling i teknisk etat i Voss kommune. Eg
trivst på bilverkstaden, og kunne ikkje
tenkje meg å gå attende til privat sektor,
seier Vethe.

anders hamre sveen

Grete Ramsland
fra Fagforbundet
Trondheim er stolt
og synlig.
foto: grethe fredriksen

Rødt i rødt i
Trondheim
Bilverkstad: Olav Arne Fenne er teknisk leiar på den kommunale bilverkstaden i Voss

foto: anders hamre sveen

Svensk LO fortsetter kampen for medlemmene
Regjeringspartiene Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet og Kristdemokraterna fikk flere stemmer i årets svenske
parlamentsvalg enn Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet.

LO i Sverige: Den
svenske LO-lederen
Wanja Lundby-Wedin.
foto: landsorganisationen i sverige

– Valgresultatet er en katastrofe. Så dårlig som dette var det nok ingen av oss
som trodde at det skulle gå, sier den
svenske LO-lederen Wanja LundbyWedin i en pressemeling på svensk LOs
nettside.
Stor uro for Sverigedemokraterna
Svensk LO uttrykker sterk misnøye med
at det høyreekstreme partiet Sverigede-

mokraterna nå er representert i den
svenske Riksdagen. I en pressemelding
slår svensk LO fast at de kommer til å
fortsette å arbeide for medlemmenes
interesser, samt øke innsatsen for å verve nye medlemmer.
Ifølge SVTs valgundersøkelse stemte
67 prosent av det svenske LOs medlemmer på enten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Socialde-

mokraterna fikk 51 prosent av de svenske
LO-stemmene.
– Vi gjennomførte et virkelig dårlig
valg. Nå er det opp til Fredrik Reinfeldt å
finne ut hvordan han skal styre Sverige
uten å gi Sverigedemokraterna innflytelse, sier Socialdemokraternas leder
Mona Sahlin på partiets nettside.
anders hamre sveen

Fagforbundet farga torget i
Trondheim rødt lørdag 11.
september.
– Det er et speil på at vi er
synlig, nær og stolt.
Det sier Grete Ramsland fra Fagforbundet
Trondheim som har vært prosjektleder for
åpen dag i Trondheim. Arrangementet er
et ledd i Fagforbundsuka, og Ramsland har
koordinerte både aktører og aktiviteter.
Stor bredde
Hele 11 fagforeninger fra Trondheimsområdet lagde liv og røre. Medlemmer fra Fylkesbiblioteket stilte med Bokbuss, det
var utstilling av flere kommunale renovasjonsbiler, medlemmer ved Trondheim
Bydrift hadde egen vanntank og delte ut
vannflasker. I tillegg demonstrerte bydrif-

Synlig og nært: Fagforbundet møtte trønderne på torget i Trondheim. – Der var de både synlig og nær.

ta en toppmoderne og nyinnkjøpt «spylebil», mens Trondheim Brannvesen lånte ut
en veteranbrannbil som Trondheim
Brannkorps Forening er medeier i.
Stands og stunts
For å trekke folk til torget var et trom-

meorkester bestående av femti damer
fra Mo i Rana hyret inn. Ti forskjellige
stands lokket med ulike aktiviteter; Sykehuset var der, brannfolka var der, ungdommen var der og pensjonistene var
der.
I tillegg hadde Fagforbundet med seg

foto: grethe fredriksen

lokale samarbeispartnere som Norsk
Folkehjelp, AOF og Sparebank1 med LOfavør.
– En veldig, veldig velykka markering,
sier Grethe Ramsland.
randi tevik
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Pizza til medlemmene: Kokkene Røinestad
og Nilsen bakte 20 store, velduftende pizzaer
til medlemmene i Fagforbundet sykehuset
Arendal. 		

Møt medlemmene
Styremedlem Hermann Taraldsen har
tatt seg en runde på de arbeidsplassene
som ikke holder til i hovedbygningen
som rusomsorgen, psykeiatrisk avdeling
og barne- og ungdomspsykiatrisk.
– Jeg har tatt runden for å treffe med-

Samarbeid i Sør-Troms
lemmene våre og for å verve nye. På sykehuset er det viktig å snakke om samarbeid. I forhold til profesjonsstrid bruker
jeg å si at det er på tide at vi blir voksne,
smiler Taraldsen.
Han hadde med seg twist, karameller
og frukt, og gjorde ikke forskjell, alle han
møtte på rundturen fikk.
– Jeg får høre mye og får greie på hva
som rører seg blant medlemmer og andre ansatte. Det er nyttig for oss tillitsvalgte og det er bra at medlemmene får
sjanse til å fortelle oss hva som skjer på
arbeidsplassene, sier Hermann Taraldsen.
På slutten av dagen rigges vaffelhjernene opp og den gode lukta spres i hele
sykehuset. På dugnad stekes og serveres
det kaffe og vafler til alle som kommer
innom foajeen på sykehuset. Pasienter og
pårørende, sammen med ansatte på sykehuset får med seg litt informasjon om
Fagforbundet sammen med vaffelplata.
kari-sofie jenssen

Direktør på besøk
Handlenett, fagforbundsluer, sukkertøy,
skriveblokker og brosjyrer fra Fagforbundet gikk unna.

Fagforbundet Troms, region sør, samarbeida om ulike arrangement.
Bildet er fra en stand ved Kanebogen
senter, hvor flere fagforeninger var samla
for å verve nye medlemmer og grille i et
nyinnkjøpt messetelt.
Fagforeningene som deltok var Fagforbundet Harstad, Fagforbundet UNN Harstad, Fagforbundet Kvæfjord, Fagforbundet Ibestad og Fagforbundet Skånland.

Arbeidsplassbesøk: Fra venstre: Jan Denné,
Kari Ebbesen og Mette Henriksen Aas.

Fagforbundet Moss åpnet Fagforbundsukene med å samle nye og gamle medlemmer ved Punkt Ø, Østfolds fylkesgalleri. De
jobber på Galleri F15 og Momentum kunsthall.

Bak fv.: Turid Greaker Pedersen, Eivind
Karlsen, leder av Fagforbundet Moss
Hilde Torgersen, Espen Settli og Markus
Stabel; foran fv Signe Rygg, Mari Kolsrud
Hustoft og Siri Ensrud.
maria wattne

Samling på Voss
8. september var det samling for dei tilsette i tinghuset i Voss. Både Seksjon kontor og administrasjon og Seksjon samferdsel og teknisk var representerte.
Leiar av Fagforbundet Voss, Kjersti
Simmenes, fortalde at det er ønskje om å
velje ein eigen plasstillitsvald for dei tilsette i tinghuset. Alle var samde om at
det måtte det arbeidast vidare med.
Lokale lønnsforhandlingar
Simmenes orienterte om dei lokale lønnsforhandlingane. Folk var interesserte i å
vite om tidsfristane for innlevering av krav,
og kva stoda var når det gjelder oppgåveløn.
– Det vert ei utfordring å kartleggja
realkompetanse, sa Simmenes. Ho fortalde at kommunen framleis ikkje har
gjeve nokon klare retningsliner for kva
for kompetanse som skal reknast med.
– Grunnlaget vert så klart dei førin-

Seksjonssamarbeid: Møte for dei tilsette på tinghuset i Voss. 			

gane på det lokale lønsoppgjeret som er
stadfesta i møteboka til Riksmeklingsmannen, men me tolkar dei nok litt ulikt,
sa ho.
Travelt
Kjersti Simmenes har hatt nok å gjere i
Fagforbundsvekene. Ho har vitja fleire arbeidsplassar på Voss, mellom anna sjuke-

huset, den privateigde Tvildemoen barnehage og Voss sjukeheim. Bolstad barnehage og skule og Bulken skule har hatt vitjing
av seksjonsleiarane i SKKO og SST, Torhild
Kyte Johnsen og Henny Honve.

anders hamre sveen

Medlemspleie: Fagforeningsleder Kari Dahltveidt sammen med hjelpepleier
Ingunn Øvrebotten.
			

Samarbeid: Grilling under nytt tak på Kanebogen senter.
foto:privat

Fra barnehage
til barnehage

Sju nyinnmeldte var anledning til rød marsipankake.
Punkt Ø, Østfolds fylkesgalleri er en kreativ arbeidsplass.
Her er de ansatte fotografert i bokhylla Arkiv II av David Garcia Studio i
Momentum kunsthall i Moss:

Ja takk begge deler
Fagforbundet Helse Førde (474 medlemmer) med fagforeningsleder Kari Daltveit i
spissen, startet mandag morgen med
stand utenfor kantina på sykehuset i Førde.
Her står Kari Daltveit sammen med hjelpepleier Ingunn Øvrebotten.
Det ble både verving og medlemspleie
første dag i Fagforbundsukene i Førde.

fagforbundet troms

Nye medlemmer i Moss
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Pangstart ved Arendal sykehus
Det lønner seg å være synlig. Fagforbundet
ved Arendal sykehus har nettopp fått 60
nye medlemmer, og det før Fagforbundsukene starta.
Den aktive fagforeninga har stand
fire ganger i året og er godt synlig i korridorene på sykehuset. Det gir uttelling
på medlemsstatistikken. Fagforbundet
har ord på seg for å ta godt vare på medlemmene sine. I dag er det nettopp medlemspleie som står på dagsorden.
Kokk og ungdomstillitsvalgt Lene Røinestad, sammen med kokk og fagforeningsmedlem Vivian Nilsen har bakt 20
deilige, duftende pizzaer. De skal serveres i kantina til lunsj.
De tillitsvalgte finner fram brosjyremateriell og snakker med medlemmene
og ikke-medlemmer som kommer.
Legesekretær Siri Røisland melder seg
inn på direkten. Det var ikke akkurat pizzatilbudet som var avgjørende, medlemskap i Fagforbundet hadde hun tenkt
på en stund, forteller hun.

oss ti llitsvalg te
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Spekteroppgjøret
To ganger i løpet av dagen ble det avholdt
timeslange informasjonsmøter om resultatet i Spekteroppgjøret for medlemmene
på sykehuset. Leder for kompetansesenteret i Bergen, Bernt Vederhus og nestleder i
Fagforbundet, Geir Mosti ledet møtene.

De frammøtte var stort sett fornøyde
med resultatet, men hadde en del spørsmål. Flere synes at det er viktig at kompetansekartleggingen blir tatt på alvor,
sånn at det kan stilles krav om kompensasjon.
Sykehuset har et eget opplegg for
denne kartlegginga som de ansatte sjøl
må gå inn på å fylle ut. Dette er det mange som ikke har gjort. Mange ville vite
hva som egentlig lå i dette med at turnus
fra 1. desember skal likestilles med treskift i industrien.

kari-sofie jenssen

Faglig påfyll og medlemspleie

God stemning på Aker sykehus

Fagforbundet Nordre Aker i Oslo har vært
travle i Fagforbundsukene med arbeidsplassbesøk med utdeling av termoser,
medlemsfest og flere kurs.
Fagforeninga har hatt mange aktiviterer i forbindelse med Fagforbundsukene. Det har vært arbeidsplassbesøk
med utdeling av termoser, gaver til banehagebarn og beboere i bolig, kake til
ansatte i SHS, teaterkveld for medlemmer, båttur for medlemmer og lokalpolitikere, medlemsfest og flere kurs. Tirsdag
31. august hadde fagforeninga et møte
med Svein Skarhol fra Sparebank1, som
informerte om forsikringene som medlemmer av Fagforbundet har.

Fagforbundet Aker hadde stand i hovedvestibylen på sykehuset, med gratis utdeling av vafler og kaffe til alle, og flotte termokopper til medlemmene.
Mange var innom standen, både for å
spise vafler, høre siste nytt og for å rose
fagforeningas innsats i kampen for sykehuset. Stein Guldbrandsen fra forbundets arbeidsutvalg var en av dem. Han
roser initiativet:
– Det er viktig å møte medlemmene
der de er, og det var veldig hyggelig å
være på Aker i dag, sier Guldbrandsen.
Selv om arrangementet først og
fremst var et tilbud til medlemmene i
forbindelse med Fagforbundsukene
2010, var det også mange ikke-medlemmer som stoppet opp. Tre av dem meldte
seg til og med direkte inn. Noen framhevet at siden det nettopp er Fagforbundet
som er det tydelige forbundet på Aker
sykehus er det et naturlig valg. Også
mange pasienter besøkte standen.
– Ja, selv om jeg ikke er medlem, så er
jeg jo helt enig med kampen dere fører,
sa en av de mange pasientene som fikk
en vaffel.
– Jeg bor på Nesodden, og for meg vil
det å reise til Ahus for å undersøke hjer-

Faglig utfordring
Faglig påfyll er viktig. Fagforbundet Nordre Aker hadde invitert medlemmer som
jobber med utviklingshemmede til et
møte med Jan Gunnar Berg. Han er vernepleier og   tok opp problemstillinga
«Hvordan håndtere utfordrende atferd?». Han vektla i sitt foredrag hvor
viktig det er å ha en felles forståelse for
rutiner og regelverk, siden utfordrende
atferd lett splitter personalgruppa. Forelesinga var lagt opp slik at tilhørerne

Kursdag: Fagforbundet Nordre Aker hadde
kursdag for ansatte som arbeider med utviklingshemmede under Fagforbundsukene.
		

skulle diskutere mye seg i mellom og
dele erfaringer. Gjennom erfaringsutvekslinga kom det fram at mange ansatte opplever at hyppig utskifting av
folk og mye deltidsarbeid gjør at det blir
vanskelig å få en felles forståelse for
hvordan man best skal håndtere utfordrende atferd.

anders hamre sveen

Stand på Aker: Det var godt besøk og god
stemning, da Fagforbundet Aker i dag arrangerte «vaffelstand» på det utsatte Oslo-sykehuset. Fagforeningens nestleder Ann Karin
Osode er her i samtale med noen av medlemmene innen renholdsfaget, mens Stein Guldbrandsen fra forbundet sentralt (t.v) følger
interessert med.

tet være en stor belastning. Så stå på i
kampen for sykehuset!
Og det tar Fagforbundet Aker selvfølgelig med som en ekstra oppmuntring
etter en trivelig formiddag i møte med
sine kjære medlemmer.
are saastad

Snurpefri sone

Mette Henriksen Aas, AU-medlem og leder
av Seksjon kirke, kultur og oppvekst besøkte Drammen under fagforbundsukene.
Da Oss tillitsvalgte slengte seg på
runden med arbeidsplassbesøk hadde
hun allerede vært innom flere barnehag
er og en kirkegård i Drammen. Med
seg ut til medlemmene har hun leder av
SKKO i Drammen, Kari Ebbesen, og leder
av SKKO i Buskerud, Jan Denné.
Møte på hjemmebane
Det er viktig for sentrale tillitsvalgte å
møte medlemmene der de jobber. Derfor
bruker Aas den siste av Fagforbundsukene på arbeidsplassene. Det første besøket
etter lunsj går til den kommunale Sørbyløkka barnehage, arbeidsplassen til Kari
Ebbesen.
Mette Henriksen Aas snakker med
både medlemmer av Fagforbundet og
andre. Sørbyløkka barnehage har 24 ansatte, hvorav 16 er medlemmer i Fagforbundet.
Etter Sørbyløkka barnehage går turen
til Bacheparken barnehage, som også er
kommunal. Her svarer Aas på spørsmål
om pensjon, pensjonistmedlemskapet
og LOfavørs forsikringsordninger mm.
Fagforbundet har fem medlemmer
blant de ansatte på Bacheparken barnehage.
Den kommunale Åssiden barnehage
er neste stopp før siste stopp; den privateide Brøttet barnehage. I Brøttet har
Fagforbundet åtte medlemmer.

Både medlemmer og ikke-medlemmer var innom standen.
Også direktøren, Jon Bolstad tok seg
tid til å slå av en prat. Han var opptatt av
de gode, kollektive forsikringene et medlemskap gir. Og var det noe Margunn
Rygg, ansatt på fylkeskontoret i Sogn og
Fjordane kunne, så var det LOfavørs forsikringsordninger.

Tillitsvalgte fra Fagforbundet Larvik –
Lardal besøkte Furuheim bo- og aktivitetssenter som en del av fagforbundsukene. Med på besøket hadde de barn fra
Borgejordet barnehage, noe beboerne
satte stor pris på.
Besøket var et samarbeid mellom seksjonene SHS og SKKO. Tillitsvalgte Kari S.
Bergkåsa og Gunnvor Christiansen hadde
med seg en gruppe fire- og femåringer.
– Besøket varte noen timer, forteller
Bergkåsa.
– Både gutter og jenter fra Borgejordet
barnehage var med og det var mye glede
å se blant beboerne.
Barna lagde tegninger til beboerne og
fikk flere komplimenter fra de fornøyde
mottakerne. Og alle var med og sang noen
gode, populære sanger. Pølsebod med pølser og saft var kjempepopulært for både
unge og gamle, forteller hun.

Fagforbundet Bjerke inviterte beboere og
ansatte til grillfest. Og fest ble det!
Med grillfest for beboere og ansatte
kuppet like godt Bjerke fagforening, som
holder til nord-øst i Oslo, innflyttingsfesten til den forholdsvis ferske institusjonen Villa Eik.
Alle beboerne, ansatte på vakt, politikere og ledelsen i bydelen var på plass
da Bjerke fagforening inviterte til grillfest i forbindelse med Fagforbundsukene. I Villa Eik bor i alt elleve mulitfunksjonshemmede og i alt jobber nesten
hundre personer i institusjonen.
Bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen
gjorde et poeng av at bydelen ennå ikke
hadde rukket å ha formell invielse av institusjonen og var takknemlig for at
Fagforbundet stod for festen.
Med musikk, tamilsk dans fra dyktige
unge dansere, grillmat og kake ble dette
en dag langt utenom det vanlige.
Styrer Dagny Albriktsen på Villa Eik
fortalte at mange hadde vært på Fagforbundets seminar om arbeidsglede dagen i forveien. Der hadde en av innlederne snakket om forskjellen på alle de
som har med seg engasjement og argbeidsglede og de få som «snurper» seg
sammen og tar det for gitt at det er noe
galt med alt.
– Fra nå skal Villa Eik være «snurpefri
sone» lo hun, og folk lot til å være enige.

eddie whyte

geirmund jor

Pølsebod
for gamle og unge

Dans: Fagforbundet Bjerke inviterte til grillfest og fikk oppleve tamilsk musikk og dans.

foto: geirmund jor
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LO støtter nødhjelps
arbeidet i Pakistan

Det totale sykefraværet for 2. kvartal i 2010
er på 6,3 prosent. Det er 10,7 prosent lavere
enn for ett år siden.
– Dette er veldig positive tall, og gir grunn
til optimisme, sier LO-sekretær Trine Lise
Sundnes til Frifagbevegelse.no

Kontantstøttemottakere
vil ha barnehageplass

Fagforeningsprotest i
Fredrikstad

Ifølge en undersøkelse fra NAV vil 26 prosent
av dem som mottok kontantstøtte i 2008
egentlig ha en fulltids barnehageplass, skriver Kommunal Rapport.
Det er flest kontantstøttemottakere som
egentlig ønsket barnehageplass i Oslo og
Hordaland.

Fagforeningene
i Fredrikstad demonstrerte mot
konkurranseutsetting i september uten å klare å
stoppe at to sykehjem nå er på anbud.
De ansattes
fagforeninger og
tillitsvalgte jobbet helt fram til bystyremøtet torsdag 9. september med å snu representantene fra KrF og Venstre. De lykkes ikke.
– Jeg synes det er helt uforsvarlig å gjennomføre denne prosessen, sa LO-leder og
hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet, Tore Leif
Gundersen, til Fredriksstad Blad.

foto: CF Wesenberg

Seier for likelønn og likestilling
Sunniva Ørstavik.
Likestillings- og
diskrimineringsombud

mange spår at hennes lønnshopp vil bety lønnsøkning for andre i
samme situasjon, enten det skjer gjennom flere saker hos oss i likestillings- og diskrimineringsombudet eller ved at partene i arbeidslivet tar
saken inn i de lokale lønnsforhandlingene.
likestillingsloven gir arbeidstakere en uttrykkelig rett til å sammenligne sitt lønnsnivå med andre arbeidstakere på tvers av faggrenser. Retten til lik lønn er uavhengig av om lønnstakerne tilhører ulike
fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler. Det er dette SFO-lederen nå har prøvet og vunnet fram med.
nemnda presiserer i sitt vedtak at vurderingene deres gjelder denne
ene saken, og at andre likelønnsspørsmål må underkastes samme konkrete vurdering. Det kan bety at resultatet er temmelig åpent i andre
saker. Samtidig er det viktig å understreke at denne saken har slått fast
at det ikke holder å vise til markedshensyn, det må bevises.
mange ser denne saken som en milepæl i arbeidet for likelønn og likestilling. Det gjør også jeg. Den er historisk og jeg er sikker på at den
vil gi ringvirkninger over det ganske land. Nå kan det tas utgangspunkt
i at ansvar for mennesker skal verdsettes likt med ansvar for maskiner,
ikke omvendt slik tradisjonen i norsk arbeidslivspolitikk synes å ha
vært.

da ombudet konkluderte med at avlønningen av Nygaard var brudd
på likestillingsloven, anket Fredrikstad kommune saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda konkluderte med at Fredrikstad kommune har brutt loven, og påla kommunen å høyne lønnen
til SFO-lederen. Et politisk flertall i kommunen aksepterte dette og
valgte dermed å droppe å ta saken til domsstolene.
else mari nygaard er en modig kvinne som tok utfordringen og
prøvde lovverket. Vurderingen av hennes lønns- og ansvarsforhold
opp mot lovverket gjorde at hun vant frem. Det er en viktig prinsippsak
for mange kvinner, for eksempel i Fagforbundet. Det nytter å si
ifra. Det nytter å bruke en klageinstans som Likestillings- og diskrimineringsombudet.
jeg er overbevist om at Nygaards sak i et lengre perspektiv vil være
med å bidra til mer lønnsutjevning mellom tradisjonelle manns- og
kvinneyrker. Er det lønnsforskjeller innen kommunal virksomhet som
ikke kan begrunnes med utdanning, ansiennitet, marked, ansvar, arbeidsoppgaver osv? Hvis ja, da er min oppfordring at partnerne i arbeidslivet tar en ekstra runde i lys av «lik lønn for likt arbeid av lik
verdi i samme virksomhet».
sfo-saken i Fredrikstad vil for all framtid stå som en tung symbolsak
i arbeidet for likelønn og likestilling.

Ny NAV-sjef
Joakim Lystad ble i statsråd fredag 17. september utnevnt som ny Arbeids- og velferdsdirektør. Han tiltrer 4. oktober.
Joakim Lystad er født i 1953. Han er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøyskole, og har vært administrerende direktør i Mattilsynet siden 2003.
Lystad var tidligere direktør i SFTs beredskaps- og kontrollavdeling, og underdirektør i Miljøverndepartementets industrisek-

sjon. Lystad er ansatt på åremål for seks år
med mulighet til forlengelse i èn periode.

Kongsvinger
Rasismefri Sone
Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Kongsvinger, May Britt Sletten og kommunens
rådmann Bernard Caspari signerte i august
avtalen som gjør Kongsvinger til Rasismefri Sone.
Norsk Folkehjelp har relansert konseptet Rasismefri Sone med
ny profil og
nytt materiell. En Rasismefri
Sone forplikter
seg til å oppfordre
personer med minoritetsbakgrunn om å
søke ledige stillinger og å kalle inn kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju. Sonen forplikter seg videre til å ta alle
henvendelser om diskriminering på alvor og
forhindre at slike situasjoner oppstår.
Arbeidsplasser som er Rasismefri Sone
får eget materiell til profilering og bistand
fra egne rådgivere.
Folkehjelpa sender ut elektronisk nyhetsbrev fire ganger i året med aktuelle artikler
og nyheter.

Når og hvorfor tvister vi?

Rett til heltid og full stilling
mål mot sin arbeidsgiver og vant i retten
fram med krav om faste stillinger i 100
prosent og etterinnmelding i tjenestepensjonsordning.
På bakgrunn av blant annet denne
dommen, besluttet Fagforbundets øverste ledelse å intensivere arbeidet mot
ufrivillig deltid.

I 2007 avsa Hardanger tingrett en dom
som skulle få konsekvenser – i noen grad
rettslig - men i større grad symbolsk.
Fire hjelpepleiere i Granvin kommune
hadde arbeidet en årrekke i små faste
stillingsbrøker, i tillegg til en serie med
vikariater og ekstravakter. De anla søks-

Foto.: Mattilsynet

Ifølge en rapport
fra forskningsstiftelsen Fafo
ligger
Norge
fortsatt på topp
i Europa når det
gjelder
andel
deltidsansatte.
41,5 prosent av
kvinnene jobber
deltid, mens 12,9
prosent av mennene er deltidsarbeidende.
– Vi kan gå så langt som å bruke klassebegreper. Her er det i veldig stor grad kvinner
med lavlønte jobber og korte utdanninger
som rammes. Dette er en skam, for LO, myndighetene og arbeidsgiverne der ute. Jeg
ser bare en mulighet for å endre mønsteret,
og det er å lovfeste retten til heltid, sier LOnestleder Gerd Kristiansen til Dagsavisen.

oss faglig kokebok

oss dommen har falt

Fagforbundet intensiverer arbeidet
med å sikre medlemmer rett til heltid
eller større, faste stillingsbrøker.

Vil lovfeste retten til
heltid

23. august vedtok LO-sekretariatet å bevilge
300 000 kroner i nødhjelp til Pakistan.
Støtten gikk til UNICEF
Norge, FNs eget barnefond og den internasjonale faglige samorganisasjon (IFS).
– Barn er svært sårbare i denne type kriser hvor man mangler
mat, husly og helsetjenester. Derfor har vi
valgt å gi en del av støtten direkte til UNICEFs arbeid i Pakistan, sa LO-lederen Roar
Flåthen.
Av de 14,5 millioner menneskene som er
ramma av flomkatastrofen i Pakistan er seks
millioner barn.

kommentaren

SFO-leder Else Mari Nygaard i Fredrikstad vant en seier som legger
vekt på at ansvar for mennesker er like viktig som ansvar for maskiner.
Denne saken handler om verdsetting av likt arbeid av lik verdi innen
samme virksomhet. Hun får et lønnshopp på 25-30 000 kroner.

Sykefraværet
kraftig ned

Hovedavtalen
I dette arbeidet er de hovedtillitsvalgte
viktige. I medhold av informasjons- og
drøftingsbestemmelser i Hovedavtalen
kan den tillitsvalgte kreve innsyn i kommunens praksis og status når det gjelder
antall faste stillinger, stillingsstørrelser
og bruken av vikariater, ekstravakter og
andre midlertidige tilsettingsformer.
Rådgiverne ved kompetansesentrene
kan hjelpe til med hvordan dette skal
gjennomføres i praksis.
Forbundsadvokatene
Fagforbundsadvokatene har jobbet fram

flere alternative veier man kan følge for
å få flere faste og hele stillinger. Det vil
være slik at de forskjellige rettsgrunnlagene vil kunne brukes i kombinasjoner,
avhengig av situasjonen til den enkelte.
Det siste året har Fagforbundets arbeid lokalt, regionalt og sentralt medført
at flere hundre medlemmer i Fagforbundet har fått økt sitt faste tilsettingsforhold betraktelig; mange opp til 100 prosent. De fleste av sakene løser seg lokalt,
mens noen kommer til Forbundsadvokatene.
Når saken kommer til Forbundsadvokatene reises et individuelt stillingsvernssøksmål for domstolen der medlemmet jobber. I de fleste av tilfellene
aksepterer kommunene da kravene våre.
Deltid = lavere pensjon
Det er mange grunner til å være opptatt
av faste, hele stillinger. Det åpenbare er
selvfølgelig trygghet for månedlig lønnsinntekt, slik at også privatlivet kommer

inn i mer forutsigbare rammer. Det er
lettere å planlegge fritid. Mange tenker
heller ikke på at deltidsarbeidere kommer langt dårligere ut enn heltidsarbeidere den dagen lønnsseddelen erstattes
av pensjonsutbetalinger.
Oppskrift kommer
I OSS tillitsvalgte nr. 10 utdyper forbundsadvokatene denne problemstillinga. Da beskriver de forskjellige veier til
hel, fast stilling.

kjetil edvardsen

Med tvistesak tenker vi på tvist
(uenighet) om tolkning eller anvend
else av bestemmelser i tariffavtalen.
Det gjelder i saker der vi er uenige med
arbeidsgiverssiden i hva som er rett forståelse av bestemmelser med hensyn til
arbeidstid, lønn eller annet i tariffavtalen. I 2009 behandlet forbundets tvisteutvalg 90 tvistesaker (57 i 2008). Det vil
nok si at det reelt sett er mange flere enn
90 tvistesaker i året. Mange løses jo gjennom tvisteforhandlinger lokalt.
Forståelse av avtaler
Hvordan tvistesaker skal behandles er

regulert i hovedavtalen for det aktuelle
tariffområde. I hovedavtalen med KS står
reglene i del A § 7 om rettstvister. Her heter det i § 7-1 at tvist om en tariffavtales
forståelse eller gyldighet skal søkes løst
ved lokale forhandlinger. Det er sjelden
vi har tvister om gyldigheten av en tariffavtale (det er tenkelig med særavtaler). Om forståelsen av tariffavtalen er vi
derimot til stadighet uenig med våre
motparter. Det ligger nærmest i sakens
natur. Bestemmelsene i tariffavtalen
kommer til gjennom forhandlinger, og
for at partene skal bli enig må en ofte
finne runde formuleringer som etterlater
gråsoner. Avtaleformuleringene dekker
dermed ofte over reell uenighet mellom
partene.
Forhandlingsmøter
I brev til arbeidsgiver med krav om tvisteforhandlinger er det ikke nødvendig å
begrunne kravet. Men det bør gjøres for
å få en best mulig gjennomgang av saken. Etter § 7-1 skal forhandlingsmøte avtales innen 14 dager etter at kravet er
framsatt. Fristen for å avholde forhandlingsmøtet er litt lenger, innen en må-

ned. Men partene kan også bli enige om
å bruke lengre tid. Hvis tillitsvalgte ikke
får svar på sin henvendelse fra arbeidsgiver og saken bare treneres, kan saken
løftes til tariffparts-nivå (det hender
dessverre).
Forfølge tvisten
Hvis det er skrevet tvisteprotokoll mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver, og tillitsvalgte mener tvisten bør forfølges, så
sendes saken til kompetansesenteret.
Det må da følge med en redegjørelse for
saken med de aktuelle dokumenter. Hvis
kompetansesenteret er enig i at saken
bør forfølges videre, så må den meldes
inn for forbundets tvisteutvalg (Tvistemøtet). I tvisteutvalget sitter kompetansesenterlederne, og folk fra forhandlingsavdelingen, forbundsadvokatene og AU.
I tvistemøtet tas det stilling til om tvisten er «god», det vil si om vi tror at det er
sjanser for å vinne fram med vårt syn, og
om den skal tvistes med arbeidsgivermotparten i tariffavtalen.

hans cristian monsen
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Fagforbundet siden sist
Fra og med 15. september er Fagforbundets nye nettbaserte medlemsportal åpen for alle medlemmene.
Medlemsportalens adresse er
http://medlem.fagforbundet.no

Fagforbundet har forhandla fram
en mønsteravtale for tannhelsesekretærer med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisajson (HSH) og Den
Norske Tannlegeforening. Minstelønnssatser og generelt tillegg blir
som i kommunal sektor. Det er gitt
kompensasjon for lokale forhandlinger. Virkningstidspunktet er 1. mai for
alle tillegg. Det gis et generelt tillegg
på 2,1 prosent av den enkeltes grunnlønn pr 20. april 2010, på minimum
7 100. For mer informasjon om
mønsteravtalen gå til
http://www.fagforbundet.no/forsida/
tariff/?article_id=54772

21. august ble det enighet i oppgjøret for Drammen Teater, etter åtte
timer med mekling på overtid. Lønnstillegget ble på til sammen kr 12 475
kroner, som tildeles slik: kr 3 000 pluss
kr 975 i lavlønnstillegg med virkning
fra 1. juli. Kr 8 500 med virkning fra
1. november. Resultatet av uravstemningen for alle overenskomstene i område 9 i Spekter skal være klart
1. oktober. For mer informasjon gå til
www.lostat.no

Natt til fredag 10. september kom
partene i tariffoppgjøret mellom EL &
IT Forbundet og Fagforbundet på den
ene sida, og KS Bedrift på den andre,
til enighet om en ny energiavtale.
Avtalen innebærer:
* Et generelt tillegg på kr 4 500 fra
1.7. 2010.
* Nye minstelønnssatser i alle stillingskoder som innebærer at ingen får en
begynnerlønn på under kr 310 000.
* En forpliktende kompetanseutvik
lingsavtale som innebærer at alle ansatte skal få tilbud om kompetansehevende tiltak i løpet av to år.
* Protokolltilførsel som sikrer likestilling og at alle gis like muligheter til
personlig og faglig utvikling.
* Nye bestemmelser for kostgodtgjør
else som sikrer en økning i dietten
fra kr 150 til minimum kr 320, med en
videre opptrapping i 1.7 2011 til kr 440.
* Bedre bestemmelser for avspasering
etter vakt i henhold til Arbeidsmiljølovens regler.

Fagforbundet har bevilget 100 000
kroner til flomofrene i Pakistan.
Pengene går inn i et hjelpefond som
Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA) har oppretta.

Res Publica har flytta fra Sørmarka
og inn i nye lokaler i
Schweigaardsgate 34c i Oslo sentrum.
Ny postadress er
Pb. 9233, 0134 Grønland.
15. sept. 2010:

314 868
medlemmer
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Krevende: – Vi har det bra
på jobben, men verken
goder eller trivsel kommer
av seg sjøl. Det er krevende
å være tillitsvalgt i Kollektiv
transportproduksjon as
(KTP). Organisasjonen
består av 17 selskaper og
dertil direktører med staber
i alle selskapene.

Anette Wildenvey Michelet
– Det er arbeidskrevende å holde oversikten over alle selskapene og deres staber
og funksjoner, forteller Anette W. Michelet.
Anette W. Michelet har vært ansatt på
t-banen som togfører i sju år. Hun ble
tidlig valgt som tillitsvalgt i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) og er nå
klubbleder på t-banen. – Det er nok fordi
jeg har egne meninger og liker å bidra til
fellesskapet, tror hun.
OSA baneklubben organiserer ca
300 ansatte på t-banen; Togførere, trafikkledere, bemanningsledere og instruktører. Anette W. Michelet synes de
har det bra på jobben, men understreker
at lønn og arbeidsvilkår ikke kommer av
seg selv. Det er viktig at folk organiserer
seg sånn at en får en demokratisk prosess i arbeidslivet.
Både leder og nestleder i OSA har frikjøp 50 prosent. De kjører til fast tjenes-

tetid hver dag og møter og kontortid i
fagforeningas regi er fra klokka 12.00 og
utover. Møtene har et positivt fortegn,
men det er godt å være to tillitsvalgte
sammen.
– Oslo Sporveiers Arbeiderforening
(OSA)s er ei sterk fagforening med historie helt tilbake til 1894. Gjennom å stå
sammen har vi klart å beholde tariffavtalen vår med 33,6 timers arbeidsuke og
en god pensjonsordning, forteller Anette
W. Michelet.
Rundt 70 prosent av T-banens ansatte
er menn, og Fagforbundet OSA har vært
preget av det samme. I november 2009
skjedde noe oppsiktsvekkende: Årsmøtet
valgte et klubbstyre med flertall av kvinner. – Det var en liten revolusjon, det, sier
klubblederen rolig.
Styret har fått «en del pepper» for den
nye sammensetninga, for organisasjonen har tradisjonelt vært mannsdomi-
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I juli ble margareth sørensen valgt til ny
leder av Fagforbundet Haugesund Sykehus & HSR.
Fagforbundets delegat asbjørn wahl
ble enstemmig gjenvalgt som nestleder
av veitransportarbeiderseksjonen til den
internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) på ITFs verdenskongress, som
ble avholdt i Mexico City i agust i år. På
den samme kongressen ble australske
Paddy Crumlin valgt til ITFs leder for de
neste fire åra.
tove johansen tiltrådde i stillinga som
daglig leder av AOF Norge fra og med
1. september.
Årsmøtet i Fagforbundet Bergen ga styret
fullmakt til å frikjøpe medlemmer/tillitsvalgte til å drifte fagforeninga på heltid.

nert og opptatt av antall striper. Det har
forandret seg. – I dag ses bakkemannskapet i økende grad som bedriftens viktigste ressurs.
Det foregår mye på t-banen. Oppgradering av gamle traseer, forlengelse og
nye traseer er bare noen av de områdene
de tillitsvalgte er involvert i. Mye endringsarbeid tar form av prosjekter der
de ansatt involveres. Et eksempel er Prosjekt Langtidsfrisk der filosofien er at det
er den menneskelige kapitalen som er
bedriftens viktigste ressurs. Sett, hørt og
behøvd er et felles motto.
Når det gjelder daglig drift og arbeidsmiljø har de tillitsvalgte møter med bedriften ukentlig.
– Det er veldig positivt, sier Anette W.
Michelet.

maria wattne

Fra og med 1. juni
Den 21. juni ble va2010 er tonje knutsuky jeyakanthan
sen og ørjan myr(bilde) valgt til ny
mel frikjøpt til dette
plasstillitsvalgt
på
arbeidet. Ørjan MyrSkedsmotun bo- og
behandlingssenter,
mel går inn i et 50
prosent verv som ormed trude klingenganisasjonssekretær.
berg (bilde) som ny
vara plasstillitsvalgt. I
Fra før av er seksjonslederne i fagforeninSkedsmo har det dessga frikjøpt en til to
uten i løpet av somdager i uka. Dermed
meren blitt valgt nye
er fagforeningskonplasstillitsvalgte på
toret i Bergen befølgende steder: Måsan barnehage: mona
manna fra mandag
til fredag. Tonje Knutsynnøve anderssen
sen er frikjøpt på heltid til å være med- (vara: aneta uzieblo), Barnevernet: sulemssekretær.
sanne nilsen (vara: rita hansen), Kjeller
skole: elisabeth bremnes og Korshagen
bente oppberget er ansatt som vikar på boliger: lise prestegard.
kontoret til Fagforbundet Akershus, fordi Nina G. Pettersjon er i permisjon. Opp- karin lund er blitt valgt til leder av Fagberget skal hovedsaklig jobbe med lig råd for service og samferdsel. Hun jobFane 2 og noe regnskap i en 50 prosent ber som rådgiver i Seksjon kontor og
stilling.
administrasjon.

 Kurs og konferanser på nett
Denne utgaven av OSS tillitsvalgte er
det siste nummeret med spalten «Kurs
og konferanser». I forlengelse av åpninga av Fagforbundets medlemsportal
blir kurs, konferanser og andre arrangementer å finne i egne kalendere på
nett. Gå inn nettsida
http://oss.fagforbundet.no/kurs
for å få tak i informasjon om kurs, konferanser og liknende.
 Helsefagarbeider i 
Halden og Sarpsborg
AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold arrangerer undervisning for assistenter som ønsker å ta fagbrev som
helsefagarbeidere. Undervisninga har
oppstart høsten 2010. Sted: Halden og
Sarpsborg. Undervisninga er lagt opp
slik at man kan kombinere jobb og utdanning. Opplæringa er gratis. De som
ikke har fullført videregående skole eller tilsvarende, har ved søknad rett til
videregående opplæring som kan føre
fram til studiekompetanse eller fagbrev etter opplæringsloven § 4 A, fra og
med det året de fyller 25 år. For mer informasjon om dette undervisningstilbudet ta kontakt med Heidi Bjørkmann
Eid på tlf. nr.: 69 13 04 10 eller e-post:
heidi.bjorkmann.eid@aof.no
 Dagskonferanse om uføretrygden
Aksjon Forsvar Dagens Uføretrygd arrangerer dagskonferanse i Lærernes
Hus (Osterhaus gate 4A) i Oslo, mandag 11. oktober, fra kl. 10 til kl. 15. Det blir
innledning ved Ebba Wergeland og
politikerpanel.
 Arbeidsmiljøkongressen 2010
Arbeidsmiljøkongressen er Nordens
største HMS-møteplass. Kongressen er
for alle som er opptatt av arbeidsmiljøspørsmål og foregår i Grieghallen i Bergen 20.–22. oktober. Medlemmer av Arbeidsmiljøsenteret betaler en deltakeravgift på kr. 6 400,-. Ikke-medlemmer
må betale kr. 7 100,-. Mer informasjon
og påmelding, se www.arbeidsmiljo.no
 Fagdager for arkivansatte
Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet (SKA) arrangerer arkivkon
feranse 21.–22. oktober Keysers gate 15
i Oslo. Konferansen tar bl.a for seg interkommunalt samarbeid, arkivering
og journalføring på kemnerkontoret,
kassasjon (fysiske mapper med sensitive opplysninger), arkivfaglige bestemmelser, arkivet i et NAV-kontor,
etikk - varsling og taushetsplikt samt
rutiner og arkivhold i private bedrifter.
Programmet starter kl. 10.30 den 21. oktober og kl. 09.00 den 22. oktober. Deltakeravgift: kr. 1 500,- (inkludert lunsj
begge dager). Deltakerne må bestille
hotell selv. Dette gjelder ikke representanten fra fylket. For mer informasjon
og elektronisk påmelding gå til nett
sidene til SKA.
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