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Side 4

E	Penger: Etterbetaling i mange
kommuner.

Side 6

foto: kari-sofie jenssen

tillitsvalgte

E	Anbud: Adm. dir. i Nettbuss gjør
det beste ut av det.

Konflikt: Førerne ved Bybanen i Bergen kjører stålhjul mot stålskinner. Ikke buss
med gummihjul mot asfalt. De er med i Fagforbundet og ønsker ikke å være i
Transportarbeiderforbundet. Klubben vil i gang med fagforeningsarbeidet
og få slutt på konflikten om organisasjons- og avtaleretten i LO.
Side 2

Det er økonomisk lønnsomt for de private
virksomhetene innenfor sykehjemssektor
en å gi dårligere tjenester og dårligere
lønns- og arbeidsforhold for de ansatte.

Side 4

Penger til heltid

– Ufrivillig deltid er et problem, sa Hanne
Bjurstrøm (Ap) da hun kom med nyheten
om et eget heltid-deltidsprosjekt. Fagforbundet har jobba mye med problematikken.

Side 7

ill.foto: jan lillehamre

ill.foto: trond isaksen

Fagforbundet hadde håpet på 20 millioner
i statsbudsjettet for å videreføre kvalitetskommunejobbinga. Sånn ble det ikke, men
alt håp er ikke ute.

Side 3

Anbud og profitt

ill.foto: kari-sofie jenssen

Ikke penger til kvalitet

side 2
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Fagforbundet håpet at
Statsbudsjettet 2011 skulle
gi mer enn hederlig omtale
av kvalitetsarbeidet i offentlig sektor. Forbundet antydet minst 20 millioner.

Systematiske fakta
– Likelønnsdebatten er tjent med fakta
og ikke slagord, sier Jervell.

Han presenterte ombudets mandat
og virkemidler og hvordan systematisk
arbeid for likestilling baserer seg på
systematiske fakta om likestilling. Et
godt tips er å bruke tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Et av LDOs viktigste virkemiddel er å håndheve aktivitets- og redegjørelsesplikten og måle hvordan
blant annet kommunene oppfyller likelønnsbestemmelsen i likestillingsloven.
Jervell mener at frivillig deltid antakeligvis er den største likelønnsutfordringa framover.
Oss og dem
Kvinner på tvers ble arrangert for 17.
gang – og overskrifta var «Fra oss til dem
til kvinner på tvers; Arbeid, makt og
lønn».
Det var flere tema enn lønnspolitikk

som ble tatt opp. Alt fra midlertidige ansettelser, konkurranseutsetting, kontantstøtte, kompetansekartlegging til
bevisstgjøring om diskriminering og trakassering på arbeidsplassene kom på
bordet da de ulike verkstedene ble gjennomført.
Heller ikke kvinner er enige om alt, og
Kvinner på tvers er ikke noe unntak. Derfor er det viktig å forene og styrke kvinnekampen på tvers av yrkesgrupper, etnisitet, alder og bakgrunn.
Stor bredde
Kvinner på tvers er et samarbeid mellom
kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres
først og fremst rundt den årlige landsomfattende konferansen.

Fornøyde: Janne Olsen fra Fagforbundet
Akershus leder an en stor kontingent fagforbundsdamer fra hele landet på Kvinner på
tvers i Oslo.		 foto: randi tevik

Temaene for konferansene varierer
fra år til år, men mye er konsentrert
rundt spørsmål som angår kvinner i arbeidslivet. Men også ulike sider ved velferdsstaten, for eksempel pensjon og
forholda for eneforsørgere, kvinners
helse, situasjonen til kvinner med minoritetsbakgrunn, menns vold mot kvinner
og internasjonal kvinnesolidaritet har
vært og er på dagsorden. Flere av fagforeningene i Fagforbundet er aktive i
samarbeidet.

randi tevik

Foretrekker Fagforbundet

Venter på fase to
Kvalitetskommuneprogrammet ble avsluttet i juni i år. Hvordan trepartssamarbeidet i kommunene skal videreføres i
2011 er fortsatt usikkert.
– Vi er skuffet over at budsjettet ikke
gir et startsignal for den varslede fase II,
sier leder av omstillingsenheten, Anne
Grethe Krogh. Hun en skuffet på vegne
av de mange dedikerte og dyktige tillitsvalgte som har gjort en kjempejobb.
Hun får støtte fra Bjørn Pettersen som
ledet sekretariatet for programmet.
Sammen med tre kolleger, Kristen Dalby,

Raymond Turøy
nestleder i
Fagforbundet
Seksjon helse og
sosial
Sterk tro på grunnplanet: Anne Grimsrud, Bjørn Pettersen, Kristen Dalby og Camilla Bendixen
berømmer tillitsvalgte i kommunene og venter spent på fase II i kvalitetskommune-programmet.
foto: randi tevik

Anne Grimsrud og Camilla Bendixen venter de nå på hva som skjer med fase II.
Fra prosjekt til arbeidsform
All erfaring fra kvalitetsarbeidet viser at
det er de ansatte som er nøkkelen til å
lykkes.
– Der de samarbeider får de til ting og
i nettverk lærer kommuner av hverandre. Gode erfaringer får smitteeffekt, sier
Pettersen. Han mener at en fase to må
gå over fra løselig prosjekt til sementert
arbeidsmetode.
– At samhandling er viktig viser evalueringa av programmet. Av spurte rådmenn vil 70 prosent videreføre trepartssamarbeidet, legger Kristen Dalby til.
Honnør til tillitsvalgte
Gjennom programperioden er det kommet positiv tilbakemelding om at Fagforbundets tillitsvalgte har stort engasjement og høy kompetanse.
– De er forbilder og andre fagorganisasjoner har også berømmet Fagforbundet, forteller Pettersen.
– Kommunen har den ramma de har

– og det er bare samarbeid som kan få
det beste ut av de rammene, sier Anne
Grimsrud.
– Dette handler om eierskap, identitet, tillit og tro på systemet, tror de som
har jobbet med kommunene på nært
hold.
Rådgivere og ressurspersoner
I påvente av at det skal avklares politisk
hvordan fase II av programmet skal
gjennomføres er de fire rådgiverne på
vent, men fulle av virkelyst.
– Vi kan ikke annet enn å vente til avgjørelsene er tatt, sier Bjørn Pettersen,
men siden regjeringa uttaler at det er
viktig at erfaringene fra Kvalitetskommuneprogrammet nyttiggjøres og videreføres, så regner vi med at noe kommer
om ikke så lenge.
– Vi er her for Fagforbundets tillitsvalgte som brenner for kvalitet og som
møter store utfordringer hver dag, sier
Bjørn Pettersen, Kristen Dalby, Anne
Grimsrud og Camilla Bendixen.

Avdeling Bybanen: Nestleder Nina Breistein
og leder Jan Erik Hagen i klubben på Fjord 1
partner.
foto: kari-sofie jenssen

tillegg finnes det en ordning med fagbrev for bussjåfører. Det vil heller ikke
være aktuelt for trikkeførere. Dette betyr
at trikkeførerne ved Bybanen aldri vil
oppnå den mulige topplønna som ligger
i Bussbransjeavtalen.

Bybanen i Bergen åpnet juni 2010: Hvor skal de ansatte være organiserte? Konflikt i LO mellom
Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet.
foto: kari-sofie jenssen

hvor bransjen for skinnegående kollektivtrafikk er. Fagforbundet organiserer
hundrevis av vognførere i Oslo. Vi vet at
Fagforbundet har kompetanse om bransjen vår. Vi er ikke bussjåfører og ønsker
ikke bussbransjeavtalen, sier Hagen.
Nestleder Breistein er enig.

Bussbransjeavtalen bygger på fire
kompetansemoduler som er avtalt mellom partene og vil gi høyere lønn etter
hvert som de ansatte gjennomfører dem.
Disse er bygd opp rundt busskjøring i
henhold til veitrafikklovens bestemmelser og er ikke relevante for trikkeførere. I

Gå i gang
Stein Guldbrandsen anbefaler de to tillitsvalgte å gå i gang med arbeidet med
utgangspunkt i AML, mens de venter på
avklaringa fra LO. Han lover at Fagforbundet selvsagt skal gjøre det de kan i
saken.
– På et tidspunkt vil avtaleretten falle
på plass. I mellomtida får vi jobbe for
medlemmene på Bybanen. Målet til Fagforbundet er å få til en Sporvognsavtale
etter modell av den avtalen vi har med
Spekter, sier Stein Guldbrandsen.
kari-sofie jenssen

20. september signerte Øvre Eiker kommune en avtale om å fortsette trepartssamarbeidet med Fagforbundet og alle
kommunens fagorganisasjoner.
Øvre Eiker arbeider aktivt for å involvere innbyggerne i utviklinga i kommunen. Grendelagsmøter og ildsjeler innafor frivilligheten spiller en sentral rolle.
– Øvre Eiker viser tydelig hvordan man
kan forene den folkevalgte styringen, innbyggere og de ansatte i et arbeid med å
bedre kvaliteten i kommunens tjenester,
sa Fagforbundets leder Jan Davidsen da
han signerte samarbeidsavtalen med
kommunens politiske ledelse, admini
strasjonen og kommunens tillitsvalgte.
Trepartssamarbeidet i kommunen har
som mål å styrke og forbedre de kommunale tjenestene, bidra til effektiv ressursanvendelse, sikre kvalitetet og standard
på tjenestene, involvere innbyggerne, de
tillitsvalgte og de kommuneansatte i utviklinga i kommunen og bidra til høyere
bruker- og medarbeidertilfredshet gjennom styrking av nærværsarbeidet.
Holdningsendring
Hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbun-

Brit Gulli Rones
leder av Seksjon
helse og sosial,
Nord-Trøndelag

– Nei. Erfaringene fra de
kommunene som har prøvd
dette viser heller at tjenestene
blir dårligere, blant annet på
grunn av færre ansatte.
Drifta blir heller ikke bedre av
at de ansatte har dårligere
ansettelsesforhold, arbeids
forhold og pensjonsvilkår.

Helge Sporsheim
leder av Seksjon
helse og sosial,
Oslo

– Nei. Rammevilkårene vil jo
være de samme. Men det går ut
over lønns- og arbeidsvilkår.
Minstelønna i NHO er lavere enn
minstelønna i Oslo. Vi kan ikke
tillate at omsorgsarbeidere blir
hersa med på den måten.

Øvre Eiker arbeider aktivt
for å involvere innbyggerne
i utviklinga av kommunen.

I møte med lederen av SST, Stein Guldbrandsen, i begynnelsen av oktober uttrykte de tillitsvalgte ved Bybanen frustrasjon over at det er et problem for LO at
de ønsker å være i Fagforbundet og ikke
i Norsk Transportarbeiderforbund.
Det tar lang tid å få den avklaringa
som de tillitsvalgte trenger for å komme
i gang med arbeidet. Det er mye å ta tak
i, ved den nyoppstartede virksomheten
Fjord1 Partner. Toalettforholdene for førerne er nærmest ikke-eksisterende, de
tillitsvalgte får ikke delta i arbeidsplanog turnusplanlegging og d et foregår
ulovlig mye overtid.

– Nei. Jeg kan ikke skjønne
hvorfor tjenestene skulle bli
bedre. Det er jo de samme folka
som vil utføre jobben, og de
som nå gjør denne jobben ute
i kommunene gjør allerede en
svært god jobb.

randi tevik

«Sammen
om»

Leder Jan Erik Hagen og
nestleder Nina Breistein i
Fagforbundets klubb ved
Bybanen i Bergen er utålmodige etter å komme i
gang med fagforeningsarbeidet.

Ingen på topplønn
Stadig flere ansatte ved Bybanen melder
seg inn i Fagforbundet. De har egen
klubb og er en del av Bergens Sporveisfunksjonæres forening. Per i dag er 23 av
24 førere i Fagforbundet, i tillegg til 8 av
11 vognføreraspiranter.
NHO/TL har skrevet under en intensjonsavtale med Transportarbeiderforbundet. Direktøren i Fjord1 Partner mener at dersom de ansatte vil ha glede av
den, må de melde seg inn i Transportarbeiderforbundet.
– Vi ønsker å være i det forbundet

– Jeg kan ikke love annet enn at vårt forslag, som bygger på fundamentet i Kvalitetskommuneprogrammet, kommer så
raskt vi får det avklart, sier statssekretær
i Kommunal- og regionaldepartementet
Dag-Henrik Sandbakken.
Kvalitetskommuneprogrammet har
vart i tre år og et halvt år. Det ble utvidet
med et halvt år etter vedtak i politisk
kontaktmøte. Programmet omfatter 138
kommuner. Metodisk trepartssamarbeid
mellom ansatte, administrasjon og politikere har vist at kommuner som er en
del av kvalitetskommuneprogrammet
har nedgang i sykefravær sammenlignet
med de som ikke deltar i programmet.
– Det er positivt at det nok en gang
slås fast at man skal videreføre Kvalitetskommuneprogrammet, men nå haster det å komme i gang, sier leder Jan
Davidsen i en kommentar til budsjettet.

Tror du at tjenestene på
sykehjemmene kan bli bedre
dersom kommersielle aktører
står for driften?

Øvre Eiker: Rita Winness, prosjektleder for modellkommunen Øvre Eiker og Knut Sjulsen, leder
av Fagforbundet Øvre Eiker er begge aktive i kvalitetsarbeidet. 
foto: anders hamre sveen

det Øvre Eiker, Knut Sjulsen, forteller at
det har vært en holdningsendring i kommunen, og at de tillitsvalgte nå i stor grad
blir involvert i tiltak og omstillinger.
– Vi har blant annet hatt en prosjektgruppe hvor Fagforbundet, andre fagforeninger, prosjektleder i kommunen Rita
Winness, organisasjonssjefen og rådmannen har møttes en gang i måneden,
forteller Sjulsen.
Han slår fast at kvalitetsarbeid tar tid
og er glad for at trepartssamarbeidet
fortsetter.
Vaktbankstillinger
Det har blitt starta flere arbeidsprosjekter og delprosjekter i Øvre Eiker. Et av
prosjektene heter ‹Turnusordninger i
omsorg og reduksjon av ufrivillig deltid›.
Høsten 2008 foreslo en prosjektgruppe
i kommunen å opprette såkalte «vakt-

bankstillinger» i omsorgsseksjonen.
Dette ble godkjent av kommunestyret i
april 2009. Målet er at vaktbankstillingene skal erstatte deler av vikarbruken
gjennom utvidelse av stillingsbrøk. De
første stillingene ble utlyst i mai 2010.
Av fem søknader ble to innvilga. I løpet
av høsten 2010 skal det lyses ut fem nye
årsverk.
Film om Øvre Eiker
Fagforbundet har laga en kortfilm om
Øvre Eiker med tittelen ‹Sammen
om›. Filmen gir en oversikt over hvordan
det jobbes med utvikling i Øvre Eiker
kommune. Fagforbundet kommer til å
bruke filmen som et grunnlag for en
større debatt om hva slags utvikling som
er ønskelig i kommune-Norge.
anders hamre sveen

Kari Daltveit
leder av Seksjon
helse og sosial,
Sogn og Fjordane

– Nei. Kvaliteten i tjenestene er
jo tett knytta opp til bemanninga, og jeg tror nok at kommer
sielle aktører vil ha lavere bemanning. For dem er det jo
inntekten, og ikke kvaliteten på
tjenestene som er det viktigste.
Jeg er dessuten bekymra for at
brukere med et høyt tjeneste
behov vil nedprioriteres i et slikt
system.

oss fire på gangen

Ingen øremerking til kvalitet

– I fagbevegelsen må vi
glede oss over selv de små
seire, og tariffoppgjøret i
2010 ga mange viktige seire.

Lokale utfordringer
Årets oppgjør var et likelønnsoppgjør,
men lokale forhandlinger og individuell
lønnsfastsettelse hos ledere avgjør hvor
god profil det blir.
– Det er langt igjen, og kampen for likelønn fortsetter, sa Nustad. Jervell er
glad for at likelønn nå er et aktuelt tema
i mediene, også i Dagens Næringsliv og
på Civitas blogger.
– Det betyr at makta må forholde seg
til likelønnsdebatten og krav fra en samlet fagbevegelse.

side 3

nyhet

Må feire
alle seire

Det sa Torill Nustad, hovedtillitsvalgt i
NTL, da hun innledet på Kvinner på tvers.
Med et kritisk blikk på lønnsoppgjøret
framhevet hun at oppgjøret gir et lønnsløft for de lavest lønte og økt grad av likelønn.
Claus Jervell, seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet
(LDO), er langt på vei enig.
– Årets lønnsoppgjør er et viktig gjennombrudd, men det er mer starten på likelønnsoppretting i arbeidslivet enn Likelønnsoppgjøret med stor L, sier han.

oss ti llitsvalg te
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Stopp konkurranseutsetting
av revisjonstjenestene
– Noen ganger blir jeg opprørt over hvor lite lydhøre
de bestemmende myndighetene kan være for synspunktene til Fagforbundet, sier Gerd Eva Volden.
Lederen i SKA blir bedt om å kommentere vedtaket om konkurranseutsetting av kommunerevisjonen i
Bergen.
I september bestemte det borgerlige byrådsflertallet i Bergen seg for
å legge ned kommunerevisjonen og
sette oppgaven ut til private aktører.
De ansatte og fagforeningene er
sjokkerte over beslutninga. Ingen
var varsla på forhånd. Fagforbundet
mener at vedtaket kan bryte med
hovedavtalen inngått mellom organisasjonen og KS.
Lillian Vangberg, fungerende
hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Bergen sier at det ligger nedfelt i hovedavtalen at tillitsvalgte
skal orienteres før omfattende vedtak som dette kan vedtas.

Anbud og profitt

Rekommunalisering
I 2001 publiserte De Facto ‹Private sykehjem - en rapport om kommersiell sykehjemsdrift›, som var laget på oppdrag for
daværende Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund. De
Facto kom da blant annet fram til at

kommersielle sykehjemsaktører forsøker
å skape overskudd ved redusert og endret bemannning og erfaringer fra Sverige viser at rekommunalisering eller
tydeligere markedsstyring følger i kjølvannet av konkurranseutsetting. Mette
Nord vil ha rekommunalisering.
– I Trondheim har de økt antallet sykehjemsplasser og rekommunalisert
flere sykehjem. Det er dette vi vil. Når
kommunen både eier og driver tjenestene kan man ha en helhetlig oversikt,
på tvers av sektorer og på tvers av enheter, og det er bra for eldreomsorgen, sier
Nord.
Tjener på dårligere tjenester
Etter at Norlandia Omsorg A/S overtok
driften av Oppsalhjemmet i Oslo har de
ansatte fått dårligere pensjonsvilkår,
samtidig som det har blitt nedbemanna
både på dagtid og på natt. Norlandia driver også Boganes sykehjem i Stavanger,
etter at byens politiske flertall vedtok
konkurranseutsetting. Siden dette vedtaket har det vært nesten like mange
klager på Boganes sykehjem som det har
vært på de 16 andre sykehjemmene i Stavanger til sammen.
Ammerudlunden sykehjem drives av
Adecco Helse AS. I Fagbladet 5/2010 forteller nestleder i Fagforbundet Syke-

hjemsetatens Fagforening i Oslo at de
ansatte på dette sykehjemmet ikke mottar overtidsbetaling og går ulovlige dobbeltvakter. Det gjennomføres heller ikke
lokale lønnsforhandlinger med fagforeningene på dette sykehjemmet. I strid
med arbeidsmiljøloven utarbeides ikke
arbeidsplanen i samarbeid med sykehjemmets tillitsvalgte eller fagforeninga.
Kommersielle aktører kan altså tjene
penger på å gjøre omsorgstjenestene
dårligere og på å svekke arbeidsvilkårene til dem som arbeider på de kommunalt eide sykehjemmene.

Loven må endres
Fagforbundet har et klart standpunkt og SKA har kjempet uavbrutt
for å få gjennomslag for forbundets
synspunkter helt siden Fagforbundet ble dannet i 2003.
– Vi arva saken fra Norsk Kommuneforbund, som i de siste 20 åra
av forrige århundre kjempet iherdig
for å bevare og utvikle kommunal
revisjon og kontroll, forteller Volden.
Offentlig revisjon og kontroll bør
styrkes, ikke svekkes og oppsplittes
gjennom konkurranseutsetting slik
at ansvarsforholdene blir uklare.

Svekking av pensjon
Når kommersielle aktører overtar drifta
av sykehjem fører det til dårligere pensjonsordninger for de ansatte. I Klæbu er
Klæbu sykehjem blitt konkurranseutsatt.
Adecco tok over driften av sykehjemmet
1. juni 2010.
– For den enkelte fagarbeider som hittil
har jobbet i kommunen, og fra 1. juni er
ansatt i Adecco, vil det grovt regnet utgjøre 30 000 kroner i tapt pensjon, fortalte Ingvar Sund, hovedtillitsvalgt for
Fagforbundet i Klæbu kommune, til Fagbladet.

– Nå handler det mest om å gjøre det
beste ut av situasjonen. EUs kollektivtransportforordning er vedtatt. I praksis
vil dette tvinge fram anbudskonkurranse for all busstransport som mottar offentlig støtte.
– Som seriøs bedriftsleder må jeg forholde meg til dette, sier Arne Veggeland.
Inntjeningsansvar
Veggeland uttalte for en tid tilbake at
konkurranseutsetting i bussbransjen
ville ødelegge bransjen.
– Nå er forordningen vedtatt og vi må

– Kommunaldepartementet vil
styrke kontrollen, men går ikke
langt nok, mener Volden, de utelater
det viktigste og mest effektive som
er å forby konkurranseutsetting av
revisjonstjenestene, legger hun til.
Hun mener det må en lovendring
til.
Mektige aktører
– Vi har mektige motstandere. Den
private revisjonssektoren er preget
av internasjonale gigantfirmaer som
ser det kommunale og fylkeskommunale revisjonsmarkedet i Norge
som attraktivt. I den siste Bondevikregjeringa var en framtredende
medarbeider i firmaet KPMG statssekretær for daværende kommunalminister Erna Solberg. Resultat av
det ble en lovendring som åpnet for
konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester.
– Kunne Bondevik endre loven så
kan vel også den sittende rødgrønne regjeringa gjøre det, sier SKA-leder Gerd Eva Volden.
randi tevik

Revisjon viktig: AU-medlem og leder
i Seksjon kontor og administrasjon i
Fagforbundet, Gerd Eva Volden, ønsker
offentlig kommunerevisjon.
foto: kari-sofie jenssen

anders hamre sveen

Klart budskap: Fagforbundets annonse i forbindelse med valgkampen 2009

– Må gjøre det beste ut av det
Administrerende direktør i
Nettbuss, Arne Veggeland er
ikke udelt positiv til konkurranseutsetting i bussbransjen, men anser det slaget
som tapt.
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Politikere fra Høyre og FrP har i det siste argumentert for
å slippe til flere private innafor sykehjemssektoren, gjennom anbud og konkurranseutsetting.
– Uansvarlig, sier Fagforbundets nestleder Mette Nord.

I Oslo drives flere sykehjem av private,
kommersielle aktører, og Oslo-byrådet
har vedtatt at enda flere av byens sykehjem skal konkurranseutsettes.
Ifølge Oslo kommunes egen offisielle
statistikk, hadde bydelene i hovedstaden
ved utgangen av fjoråret totalt rundt 4
555 sykehjemsplasser. Det er 430 færre
plasser enn i 2003, som er det året da
Fremskrittspartiet kom med i byrådet i
Oslo.
– Når FrP etterlyser en sterkere satsing på eldreomsorg så er det ganske
frekt med tanke på hva de gjør i Oslo, sier
nestleder i Fagforbundet, Mette Nord.
Hun har ingen tro på eldreomsorgen
blir bedre dersom kommersielle aktører
slipper til.
– I realiteten er det de ansattes lønn
og pensjon det er konkurranse på. Dette
skaper et press på allerede lave lønninger og et press for nedbemanning. Det
blir ikke bedre kvalitet på tjenestene av
det, sier Mette Nord.

oss ti llitsvalg te

sørge for at busselskapene beholder ansvaret for inntektene på en eller annen
måte. Skal det fortsatt være meningsfylt
for bussjåførene å kjøre og for selskapene å drive, må vi sjøl ha et ansvar for å få
fylt bussene med passasjerer.
Veggeland er imot det som i bransjen
kalles bruttokontrakter.
Det betyr at store fylkeskommunale
administrasjoner, som f. eks. Ruter, har
inntjeningsansvaret og at busselskapene kun skal kjøre så billig som mulig.
Han mener dette fører til at selskapene
ikke kan tenke langsiktig og heller ikke
ønsker å satse på for eksempel opplæringstiltak for sjåførene sine.
– Jeg er dessuten bekymret for de
bussrutene vi kjører på tvers av fylkene,
ekspressbussene. Skal disse rutene konkurranseutsettes på egen hånd, så vil de
ikke leve lenge, mener Veggeland.

rene, er jeg litt mer avslappa på nå enn
tidligere. Anbudsperiodene er blitt lengre. Tidligere kunne det være fire-fem år.
Nå er det mer vanlig med åtte-ni år. Det
betyr litt sjeldnere bytte av arbeidsgiver.
I tillegg har vi fått et regelverk om
virksomhetsoverdragelse og selvsagt
bussbransjeavtalen som sikrer de ansattes lønn, mener bussdirektøren.
Han tror ikke det kan bety så mye at
sjåførene får andre uniformer og andre
farger på bussene de skal kjøre.
– Noen ganger kan de jo også få en
bedre arbeidsgiver enn de har hatt tidligere, mener Arne Veggeland, men han er
selvsagt bekymret for mangelen på bus�sjåfører.
Han tror ikke det er anbudspolitikken,
men kanskje at det er for dårlig lønn,
delte skift og mye helgejobbing som er
årsaken.

Skaper usikkerhet
– At anbud skaper usikkerhet for sjåfø-

Stadig færre selskap
Bussdirektør Veggeland er enig i teorien

Utdrag fra høringsuttalelse
Konkurranse: Administrerende direktør i
Nettbuss, Arne Veggeland, er ikke udelt
positiv til konkurranseutsetting i buss
bransjen.
foto: kari-sofie jenssen

om at konkurranse til slutt skaper monopoler. For noen tiår siden hadde vi mer
enn tusen busselskaper i Norge, nå er det
kanskje rundt 150.

Veggeland mener at det foreløpig ikke
er fare for monopoler i bransjen.
Han forteller at for hvert anbud Nettbuss er med på, så er det fra fire til seks

andre selskap som er med i konkurransen.
– Det er helt riktig at det stadig blir
færre selskap. I Kristiansand har Nettbuss
nå overtatt. Selskapet som var der må
legge ned. De ansatte er kommet over til
oss, forteller han.
– Nettbuss er opptatt av å bli et stort
og solid busselskap og vi har god dialog
med fagforeningene. På den måten kan
vi sørge for trygge og gode arbeidsplasser
for våre ansatte, sier Arne Veggeland.

kari-sofie jenssen

Fagforbundet understreker at anbud har negative følger for de ansatte. Ved en rekke tilfeller der driften er overtatt av ny operatør etter
anbudskonkurranse, har store deler
av arbeidsstyrken valgt å ikke følge
med over til ny arbeidsgiver. Skifte
til nye arbeidsgivere, ofte uten lokal
forankring og markedskunnskap, er
med på å gjøre bussjåføryrket mindre attraktivt. Frafallet av sjåfører
fører igjen til at kollektivtransporten tappes for erfaring og lokal
kompetanse. Samtidig vil anbudssystemets ensidige fokus på pris
ofte føre til at nye arbeidsgivere legger opp til skift- og ruteplaner som
setter pauser, hviletider og mer helsegunstige arbeidstidsordninger
under press.
Implementering av EUs kollektivtransportforordning innebærer end-

ringer i Yrkestransportloven og Jernbaneloven. Det betyr at kollektivtransporten som faller inn under
definisjonen av offentlig tjenesteytelse som hovedregel underlegges
krav om anbudskonkurranse.
I praksis vil dette si at forordningen vil tvinge fram anbudskonkurranse om all busstransport som
mottar offentlig støtte. Unntak kan
gjøres for kontrakter under en viss
størrelse fastslått i terskelverdier.
All jernbane er unntatt fra kravet til
anbud, og unntak gis også når lokal
myndighet selv står for drift av
transporttilbudet.
Høring levert
Samferdselsdepartementet i 2009
i forbindelse med implementering
av kollektivtransportforordningen.
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PERSPEKTIV

NYHET
Penger til heltid-deltid i Statsbudsjettet

Stein Guldbrandsen
AU-medlem

Arbeidsgiverne er styrt av detaljerte kontrakter med oppdragsgiveren.
Når de ansatte i vikarbyrået, leiefirmaet eller hos anbudsutføreren tar
opp spørsmål som angår eget arbeidsmiljø eller forslag om endringer
i arbeidsorganiseringa med egen arbeidsgiver, møter de ofte en motpart som hevder å ikke ha beslutningsrett over disse spørsmålene. Systemene fritar selvfølgelig ikke arbeidsgiverne for det arbeidsgiveransvaret de har etter loven, men det gjør partssamarbeidet langt vanskeligere og mindre fruktbart.
Innen bussbransjen er ran et alvorlig arbeidsmiljøproblem. Det er et
akutt problem for dem som med vold, eller trussel om vold, faktisk blir
fraranet veskebeholdningen, men et mer omfattende problem for alle
dem som opplever frykt og angst for å kjøre kveldsvakter eller ruter
med øde endeholdeplasser. Løsningen synes enkel. Fjern veskebeholdningen fra sjåførene ved å innføre et system med bare forhåndskjøpte
billetter. Når tillitsvalgte tar dette opp med sin arbeidsgiver, får de som
svar at det er bestillerselskapet som gjennom kontrakten bestemmer
billettsystemet, og hvilke billettyper som skal selges på bussen.

Renovasjon var et satsningsområde på 90-tallet. Vi bidro til å få plass
fagbrev for at de ansatte skulle få hevet kompetansen som miljøarbeidere. Kildesortering er et viktig bidrag i miljøkampen. Gjennom resirkulering kan mengden restavfall reduseres. De ansatte bidro med sin
kompetanse til omfattende kundeveiledning. Når renovasjonen anbudsutsettes blir de ansattes kompetanse en konkurranseulempe, en
fagarbeider er dyrere arbeidskraft og bidrar til at man ikke vinner anbud.
INSTA 800 er en fellesnordisk kvalitetsstandard som er utviklet innen
renhold. Med denne kvalitetsstandarden forutsettes det at arbeidsledere og brukere av lokalene benytter de ansattes kompetanse for å
fastlegge riktig renholdsstandard. Med konkurranseutsetting blir de
ansattes kompetanse uinteressent. Bestiller bestemmer hva som skal
«gjøres reint», og vinner blir den som skal ha minst for jobben.
Kvalitetsutvikling i offentlige tjenester, med eller uten kvalitetskommuneprogrammet, er avhengig av at fagforeningene bruker sine medlemmers kompetanse i trepartssamarbeidet. En forutsetning for å lykkes er at tjenestene drives i egen regi. Anbud og konkurranseutsetting
skaper arbeidsgivere som har som hovedoppgave å skape profitt for
sine aksjonærer, og objektivt sett, er uinteressert i kvalitetsutvikling.
Skal vi lykkes i kampen for kvalitetsutvikling må vi også lykkes i kampen for egenregi i offentlig sektor.    

Pent kontor – økt trivsel

Styrtrike på barnehager Giske møtte landsstyret

Jo penere kontoret er, desto mer positive blir
personalet til virksomheten, ifølge den svenske forskeren, Christina Bodin Danielsson.
Tidsskriftet Arbeidsmiljø gjengir en artikkel fra det svenske magasinet «Du och jobbet» der hennes avhandling fra Kongliga Tekniska Høgskolen (KTH) i Stockholm omtales.
Hun har forsket på hvordan omgivelsene påvirker helse og antallet sykemeldinger. Ifølge
Danielsson trives kontoransatte best når de
kan møte andre etter ønske og behov. Hun
hevder å at den estetiske opplevelsen av egen
arbeidsplass er viktigere enn tidligere antatt.

oss faglig kokebok

Etterbetaling i 81 kommuner
man jobber dobbelt deltid, eller deltid i
forskjellige former og oppfyller ulempekrieteriet (eks. jobb hver 3. helg), skal
man ha betalt som turnusarbeider i de
andre deltidsjobbene man eventuelt har.

Arbeidsretten slår fast i en forliksprotokoll at 81 kommuner som er saksøkte har
etterbetalingsplikt for tidsrommet fra 10.
februar 2005 til 15. mai 2008 overfor arbeidstakere som jobba i de situasjoner
som er beskrevet i Arbeidsrettens domsslutning i Sandefjordsaken. KS fant ut at
LO/Fagforbundet hadde prinsipielt rett
og sluttet seg til vår påstand.
Sandefjorddommen sier at dersom

Næringsminister Trond Giske (Ap) møtte landsstyret i
Fagforbundet i september.
Det var nordområdepolitikk han var invitert til å
diskutere, men takket for
valginnsatsen og ytret ønske om støtte til neste valg.
– Med en befolkning på
ca fem millioner må vi ha en annen strategi enn andre land, sa ministeren, da han gikk
over til nordområdepolitikk. Fem framtidsnæringer passer godt for nordområdene;
den maritime, den marine, reiselivsnæringa,
energi- og miljøteknologinæringa.
– Vi må ha en godt utdanna befolkning. Vi
må være godt organiserte, innovative, kreative og produktive, sa han.
Giske snakket om de store naturressursene nordpå som fisk, olje og mineraler.
Landsstyret påpekte overfor Giske at den
eneste måten å skaffe arbeidsplasser på er
at videreforedlinga foregår i nord.

Varsling – en del av ytringsfriheten

oss dommen har falt

Sandefjorddommen sier at dersom du
jobber dobbelt deltid, eller deltid i forskjellige former og oppfyller ulempekriteriene, skal du ha betalt som turnusarbeider.

Ligningstallene for 2009 avslører millioninntekter og store personlige formuer blant
de største aktørene i privat barnehagesektor.
– Private eiere som hevder de ikke skor
seg på det offentlige, lyger, sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, Clas Jostein
Claussen til VG. Han understreker at ingen
penger kommer inn i barnehagesektoren,
som ikke er offentlige.
– Morselskapene i denne bransjen har ingen annen funksjon enn å serve de andre,
mindre selskapene. Fordi de samme personene gjerne sitter i begge selskapene er dette ikke noe annet enn en sofistikert måte å få
ut pengene på, sier Claussen til VG Nett

Næringsfond og samhandling
Regjeringas 50 millioner på kommunale
næringsfond i 2011 er et godt signal om
at kommunene skal være mer aktive som
samfunnsutviklere. En økning i bevilgningene til Samhandlingsreformen med
200 millioner kroner er også positivt.
– De overordnede prinsippene som
ligger til grunn for budsjettet; lav ledighet, økt verdiskaping og fortsatt satsing
på velferd er den rødgrønne regjeringas
varemerke og setter preg på budsjettet,
sier Jan Davidsen.

foto: kari-sofie jenssen

Anbud, konkurranseutsetting, outsoursing og bruk av vikarbyråer er
nyliberalistiske grep som gjør det vanskelig å utvikle kvalitet.
Fellestrekket er at det etableres et system hvor arbeidsgiveren kommer
i en mellomposisjon mellom oppdragsgiveren og de ansatte. I praksis
betyr systemet at lov- og avtaleverkets bestemmelser om medbestemmelse undergraves.

– Det er et kjempestort
problem at mange
kvinner jobber ufrivillig
deltid, sa arbeids- og inkluderingsminister
Hanne Bjurstrøm (Ap)
da hun kom med nyheten om et eget heltiddeltidsprosjekt. Fagforbundet har jobba mye med problematikken, lenge og er glad for regjeringas økte
innsats.
– Dette er en riktig innretning. Nå må

ill..foto: photodisc

«Konkurranse» undergraver kvalitet i tjenestene

litet og effektivitet i tjenestene, sier
Davidsen.
Programmet har gitt gode resultater,
blant annet når det gjelder sykefravær.
– Det er positivt at det slås fast at man
skal videreføre dette arbeidet, men det
haster veldig med å komme i gang med
fase II, understreker Davidsen.

Kommuneøkonomi
Kommunenes frie inntekter øker med
2,75 milliarder kroner i 2011.
– Satsing på kommunene er satsing
på velferd, sier Davidsen. Satsinga på de
kommunale velferdsoppgavene som bedre eldreomsorg og økt kvalitet i helseog oppvekstsektoren, gir et stramt budsjett, mener Davidsen og viser til økte
kostnader på grunn av befolkningsutviklingen. Mange kommuner vil få det
trangt neste år.
– Dette viser nødvendigheten av å videreføre Kvalitetskommuneprogrammet
med trepartssamamarbeid for bedre kva-

ill.: anders hamre sveen

foto: kari-sofie jenssen

kommentaren

vi først jobbe for å få fram årsakene til at
det er så mange som jobber ufrivillig deltid. I neste runde må vi sørge for å styrke
kommuneøkonomien slik at vi får flere
over på heltid, sa Jan Davidsen til Fagbladet da statsbudsjettet ble offentliggjort.

foto: kari-sofie jenssen

illustrasjon: trude tjensvold

Jan Davidsen er fornøyd
med at regjeringa i Statsbudsjettet 2011 har bevilga
25 millioner kroner til å
bekjempe ufrivillig deltid.

ne 2002-2008 er slik å forstå at der arbeidstakere som hos en kommune har
flere deltidsstillinger som samlet fyller
vilkårene i § 4 pkt. 4.2.2, skal avlønnes
med en beregnet timelønn for 35,5 timer pr. uke, såfremt ikke arbeidstidsordningen samlet sett faller inn under
§ 4 pkt. 4.2.3 (33,6 timer pr. uke).

Arbeidsrettens domsslutning
1. Hovedtariffavtalene for tariffperiodene
2002-2008 er slik å forstå at der arbeidstakere har flere deltidsstillinger
hos en kommune, skal samlet ukentlig
arbeidstid vurderes under ett i forhold
til hovedtariffavtalens § 4 pkt. 4.2, 4.2.2
eller 4.2.3.

4. Sandefjord kommune er tariffmessig
forpliktet til å etterbetale berørte arbeidstakere i samsvar med domslutningens pkt. 1, 2 og 3 med virkning fra
4. mars 2002».

2. Hovedtariffavtalene for tariffperiodene 2002-2008 er slik å forstå at der arbeidstakere har deltidsstilling som fyller vilkårene i § 4 pkt. 4.2.2, skal arbeid
for kommunen utover den nevnte deltidsstilling også avlønnes med eller ut
fra en beregnet timelønn for 35,5 timer
pr. uke, såfremt ikke arbeidstidsordningen samlet sett faller inn under § 4
pkt. 4.2.3 (33,6 timer pr. uke).
3. Hovedtariffavtalene for tariffperiode-

Mye jobb
Forliket sier ingenting om hvem disse
personene er, og hvor store etterbetalingskrav de kan ha. I utgangspunktet er
det vi som må finne personene og dokumentere deres krav. KS har skrevet til
kommunene og bedt dem ta kontakt
med tillitsvalgte om denne saken.
– De tillitsvalgte skal kunne regne
med at kommunene vil samarbeide om
å beregne krav, men kan ikke overlate til

dem å gjøre jobben. I dette arbeidet blir
det behov for at kompetansesentrene involverer seg, sier advokat Hans- Cristian
Monsen.
Tvisteprotokoll
Det er tilstrekkelig at Fagforbundet som
tariffpart markerer etterbetalingskrav
overfor KS gjennom en tvisteprotokoll. I
B-rundskriv om Sandefjorddommen og i
saken for Arbeidsretten har KS hevdet at
det er de tillitsvalgte som må markere etterbetalingskrav overfor den enkelte arbeidsgiver. Forliksprotokollen viser at
dette prinsippet kan ha stor betydning
for hvor langt tilbake i tid det kan kreves
etterbetaling - her over tre år.
– Ingen blir rike, men det kan hjelpe
litt for de lavlønte, deltidsarbeidende
kvinnene som er medlemmer i Fagforbundet, sier advokat Hans Christian
Monsen.

hans christian monsen

Hensikten med reglene om varsling i
arbeidsmiljøloven er å bidra til å
styrke den reelle ytringsfriheten i ansettelsesforhold. Reglene skal fremme
åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet.
Varsling er en del av ytringsfriheten som
gjelder alle ytringer som arbeidstaker
fremmer på egne vegne og som berører
virksomheten der arbeidstakeren arbeider. En form for ytring er deltakelse i politisk eller faglig debatt innenfor eget
eller virksomhetens fagfelt.
Noe kritikkverdig
Med varsling menes de tilfeller der arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold i virksomheten, såkalt «whistleblowing». Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lov eller
etiske normer, for eksempel korrupsjon

eller annen økonomisk kriminalitet, fare
for pasienters liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø.
Varslingen skal skje på en forsvarlig
måte. Det skal mye til før en arbeidstakers fremgangsmåte ikke anses å være
forsvarlig. Vurderingen vil være om arbeidstaker har forsvarlig grunnlag for
kritikken, og om arbeidstaker har tatt tilbørlig hensyn til arbeidsgivers og virksomhetens saklige interesser med hensyn til måten det varsles på. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at
varslingen ikke er lovlig. Med mindre arbeidsgiveren kan bevise at arbeidstakeren har opptrådt illojal, så skal en gå ut
fra at arbeidstakeren har opptrådt lojalt,
Vern mot gjengjeldelse
For å gjøre ansattes rett til å varsle mer
reell er gjengjeldelsesvernet sterkt. Begrepet gjengjeldelse skal forstås vidt.
Enhver ugunstig handling som kan ses
som en følge av og en reaksjon på varsling, skal i utgangspunktet regnes som
gjengjeldelse. Dette kan være formelle
sanksjoner som oppsigelse og suspensjon, men også mer uformelle sanksjoner som for eksempel endringer i arbeidsoppgaver og interne overføringer.
Arbeidsgiver har lov til å komme med

motytringer. Disse må ikke ha karakter
av gjengjeldelse, for eksempel hvis arbeidstaker «kalles inn på teppet» og får
instrukser eller advarsler. Arbeidsgivers
reaksjoner må uansett ikke ha karakter
av trakassering.
Delt bevisbyrde
Bevisbyrden for gjengjeldelser er delt.
Hvis arbeidstaker legger fram opplysninger som gir grunn til å tro at det har
funnet sted gjengjeldelse, må arbeidsgiver sannsynliggjøre noe annet. Det skal
ikke stilles for strenge beviskrav til det
forhold at arbeidstaker framlegger opplysninger om at gjengjeldelse har skjedd.
Normalt vil det være tilstrekkelig at arbeidstaker kan vise at varslingen har
skjedd og at oppsigelse eller annen
handling fra arbeidsgiver kom tett på
varslingen i tid.
Kilder: 
Arbeidsmiljøloven, §§ 2-4 og 2-5.
Ot.prp. nr 84 (2005-2006)
Borgarting lagmannsrett, dom, 14.10.2009:
Wistleblowing, varsling, gjengjeldelse, erstatning.

anne kathrine ellila
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Fagforbundet siden sist
Fagforbundets medlemsportal er
åpnet for alle medlemmer. Tillitsvalgte
må motivere og veilede medlemmene
til å logge seg inn i portalen og bruke
den. Du kommer inn i portalen via
fagforbundet.no eller http//medlem.
fagforbundet.no

Fagforbundet og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) ble
enige om ny tariffavtale 25. september. Meklingsresultatet innebærer et
generelt tillegg på 2,1 prosent, minst
7100 med virkningsdato 01.08 2010.
Ansatte i lønnsgruppe 3 gis i tillegg et
generelt kronetillegg på kr. 2.000,- pr.
år, med virkning fra 01.07.2010.
Minstelønnssatsene i lønnsgruppe 1-4
utvidet med et 16 års-trinn. Arbeidstakere med minst 20 års lønnsansiennitet pr. 01.08 2010 skal ikke ha lavere
grunnlønn enn kr 315.000,- i 100 %
stilling. Bestemmelsen gjelder
forholdsmessig for deltidsansatte.
Garantibeløpet reguleres årlig. Det er
satt av en pott til lokale forhandlinger.
Det er gitt føringer på likelønn, kompetanse og lederrelasjoner. I tillegg er
det foretatt noen endringer i fellesbestemmelsene. Den totale rammen for
oppgjøret er på 3,75%.

I forbindelse med Fagforbundsukene
og valgkampen for kommune- og fylkestingsvalget 2011 har Fagforbundet inngått en avtale med Åge Aleksandersen.
I vedtaket heter det at Aleksandersen,
som en av Norges mest populære
artister, kan være et trekkplaster til
Fagforbundets arrangementer. Åge
Aleksandersen er kjent for sitt politiske engasjement som samsvarer
med det Fagforbundet står for.

For å styrke organisasjonen er det
bestemt at landsstyret, fylkesledere,
nestledere, kompetanseledere og
administrative ledere skal gå i gjennom en systematisk lederutvikling
de nærmeste årene. Dette skal skje i
samarbeid med AFF (Administrativt
forskningsfond).

Det er utarbeida en handlingsplan
for Fagforbundets tillitsvalgtskolering
for perioden 2009-2013. Handlingsplanen bygger på forbundets prinsipp- og
handlingsprogram. Målet er å sette
Fagforbundets tillitsvalgte i enda bedre
stand til å håndtere endringer på
arbeidsplassene.

Rundskrivene er viktige for alle tillitsvalgte. Det er kommet ut 14 rundskriv i
år. Hele årets samling finner du på
Tillitsvalgtnettet. Gå inn via fagforbundet.no til Tillitsvalgtnettet. I venstre
marg ligger knappen Rundskriv.

To høringer er levert til henholdsvis
Kommunal- og forvaltningskomiteen
og Jutiskomiteen på Stortinget.
Nestleder Geir Mosti ba om at
kvalitetskommuneprogrammet får
fortsette, og foran en åpen høring
bestående av representanter fra alle
partiene på Stortinget, argumenterte
Mosti for at brannskolen i Tjeldsund
må få 12 millioner ekstra til treningsfeltet og sju millioner til nytt utstyr.
Les mer www.fagforbundet.no
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Under samme tak: Under
Fagforbundsukene i år var
Rolv Skirbekk med nestleder Geir Mosti på bedriftsbesøk på sykehuset på
Elverum. Skjønt; Rolv er ikke
fremmed for verken sykehuset eller Fagforbundet.

Rolv Skirbekk
som fylkeskommunalt sykehus på
20-tallet. Og på 70-tallet kom en konglig
resolusjon med samme formål – å samle
kompetansen under samme tak.
Denne gangen som Sentralsykehus
for Hedmark.
– Debatten gjentar seg, mener Rolv,
som liker dårlig den utviklinga han ser.
– Det som er nytt er at det ikke er
noen politisk styring lenger. Det bekymrer.
– Tidligere var det åpne debatter. Nå
forvalter og flytter administrasjonen
rundt på større verdier enn de det var
grundige politiske debatter om tidligere.
– Nå fattes bestemmelser med store
konsekvenser uten den minste debatt,
det liker ikke Rolv.
Han mener nettopp fraværet av politisk styring er et av de største problemene i dagens sykehusdebatt.

oss nytt om navn | oss@fagforbundet.no

Fagforbundet Stovner har ny ungdomstillitsvalgt,
bokshana mahendran, 25 år, opprinnelig fra Sri lanka
og har bodd i Norge siden 1997. Hun
jobber som barne- og ungdomsarbeider
i Vestlisletta barnehage på Stovner.
Fagforbundet Grimstad avd 267 har fått
ny HTV, marit i rørvik. Hun har vært
HTV i mange år tidligere - og hatt mange forskjellige verv i lokalforeningen og
fylkesstyret.
Fagforbundets Sykehuskontoret har nå
to ansatte; Leder inger åfoss (bildet)
og kontormedarbeider lisbeth frich.
Besøksadresse er:
Sykehuskontoret, Apotekergata 8, Oslo.
Postadresse er:
Fagforbundet, Sykehuskontoret,
Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Telefonnummer til kontoret: 23 06 46 75
E-postadresse:
sykehuskontoret@fagforbundet.no
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Trykksak

tillitsvalgt min hverdag

Han ble sjøl født på Elverum sykehus i
1936, elleve år etter at det åpnet. Seinere
jobba han samme sted i 30 år. Og han
har vært leder av Fagforbundet Hedmark i 22 år, og er fortsatt styremedlem
i lokalforeninga sin.
Han framstår ikke som en knallhard
fagforeningsleder, men snarere som en
mild og litt undrende mann. Det betyr
ikke at mannen ikke har sterke meninger og et stort samfunns- og ikke minst
sykehusengasjement. Det er fint å møte
mennesker som kan sette ting i perspektiv. Og det kan Rolv.
– Jeg ser at argumentet om å samle
kompetanse er sentralt i dagens sykehusdebatt, fastslår han.
– Jeg tror ikke det er gæernt, altså,
men her har vi vært før, slår han fast.
Elverum sykehus ble oppretta for å
samle kompetanse «under samme tak»
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trude rosnes haukås er nå ansatt
som rådgiver ved kompetansesenteret
i Bergen. Hun fritas fra vervet som 1. vara
til landsstyret.
ørjan myrmel blir ny 1. vara til landsstyret for Hordaland ut landsmøteperioden. sigrun bø perez blir ny 2. vara
til landsstyret fra Hordaland.
Fagforbundet sentralt
har fått nye medarbeidere.
Lars-gøran beck er
ny på IKT-avdelinga,

trude kvaran er
ny i personal- og
utviklingsenheten,

og jorunn kjeldsen
er ny kantinemedarbeider.

Det fører til ansvarsfraskrivelse og
mindre åpenhet.
– Jeg veit ikke om sykehusene og helseforetakene bør tilbake til fylkestinget eller ikke, men det som skjer nå har ingenting med demokrati å gjøre, sier Rolv
Skirbekk bestemt.
Det er ikke så ofte vi møter mennesker som både er prinsipielle og åpne
samtidig. Kanskje kommer det med alderen, kanskje er de sånn på Hedmarken
– uansett er Rolv Skirbekk et levende bevis på at du ikke går ut på dato selv om
du går ut av arbeidslivet. Og et bevis
på at alle har med seg viktig kompetanse
og kunnskap som Fagforbundet både lokalt og sentralt kan bruke i arbeidet sitt.

nils fredrik hansen

Et «must» for
tillitsvalgte
Både hoved
tariffavtalen
mellom Fagforbundet/LO
og KS og Strategiplanen
for 2011 er
ferdig trykt.
Dokumenter tillitsvalgte ikke
kan klare
seg uten.
Hoved
tariffavtalen
gjelder fra 1. mai 2010
til 30. april 2012.
Strategiplanen med hovedprioriteringer for 2011 har tre arbeidsområder; verving, arbeidet med
flere hele og faste stillinger og
selvsagt kommune- og fylkestingsvalget. Begge trykksakene kan
bestilles via materielldatabasen

Rungende nei
til kutt
Europeisk fagbevegelse
står samla i kampen mot
kutt i offentlig velferd.
I slutten av september
marsjerte over 100 000
fagorganiserte i EUhovedstaden Brüssel.
Den Europeiske Faglige Samorganisasjon (DEFS) marsjerte for å
vise at europeisk fagbevegelse
ikke godtar at det er arbeidsfolk
som skal ta regninga for finansnæringas uansvarlighet. Fagbevegelsen krever at EUs finansministere
møter følgene av krisa med andre
tiltak enn velferdskutt og innstramming av offentlig sektor.
Europa har den verste ledighetssituasjonen siden 1930-tallet.
Ta spekulantene
Hovedparolene i demonstrasjonen
i Brüssel krever styrket kontroll av
finansnæringa, skatt på finansielle
transaksjoner, skaping av bærekraftige arbeidsplasser og en sterk
offentlig velferdssektor. Nye arbeidsplasser er en bedre medisin
enn ensidige kutt. Rådet er klart;
«Nei til nøysomhet – Prioritet for
jobber og vekst». Krav som stilles
til de mest gjeldstynga landa nå
forsterker krisa og skaper økte sosiale forskjeller.
Vise fram alternativer
– Det er åpenbart at fagforeninger
må ta ansvar for å vise vei ut av
krisen siden regjeringer i hele Europa har valgt en framgangsmåte
som vil sende regninga til feil mottakere, sier generalsekretær Peter
Waldorff i Internasjonalen for
stats- og kommuneansatte, ISKA.
Han var en av appellantene under
demonstrasjonen i Brussel. Han
gjentok dette på konferansen om
kvalitet i offentlig sektor som ble
holdt i Genève i oktober.
– Jeg er overbevist om at Quality Public Services – Action nowkonferansen synliggjør fagbevegelsen evne til å fremme alternativer som tar mer hensyn til innbyggerne, sa Peter Waldorf.
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Peter Waldorff, generalsekretær i ISKA.

oss redaksjonen

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

