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Fagorganisert og trygg

Viktigere enn noensinne: I ukene som kommer får ansatte i private barnehager
tilbud om å bli med i Fagforbundet. Det er viktigere enn noen gang å organisere
seg. Anbud og privatisering fører til angrep på lønns- og arbeidsforhold i både
offentlige og private virksomheter.			
																	
Side 4-5
Fagforbundet har frikjøpt 54 tillitsvalgte i tre
måneder for å drive verving i private barne
hager. Det var god stemning på vervemøtet
Side 5
som OSS tillitsvalgte besøkte.

Kreativ Omsorg 2011

Kreativ Omsorg '11 arrangeres i april i
Tromsø. Tema er hvordan det går an å
tenke alternativt og kreativt i
Side 7
omsorgssektoren.

foto: gustavas kulturfabrikk

foto: ola tømmerås, fagbladet

Etter at Asker kommune ble anmeldt for
brudd på arbeidsmiljøloven ble renovatør
ene fra Adecco ansatt i Ragn-Sells, som
har kontrakt med Asker kommune. Side 2

Verving

foto: kari-sofie jenssen

Asker, anbud og Adecco

side 2
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Gjør vi det vil det bety at mer enn 60 prosent av medlemmene ikke vil kunne gå
av med pensjon ved 62 år. Det er uaktuelt. Vi skal forbedre, ikke forverre, sier
Rønning-Aaby.
Det er særlig tre trekk ved den offentlige tjenestepensjonsordningen som har
gjort den spesielt god, forteller han. Det
er bruttogarantien, som sikrer de aller
fleste med full opptjening minst to tredeler av lønna i pensjon, samordningsreglene og AFP-ordningen i offentlig sektor som sikrer at de fleste kan gå av når
de fyller 62 år.
Svekket garanti
– Pensjonsreformen har svekket bruttogarantien. Innføring av levealdersjustering betyr at folk må jobbe lenger for å
komme opp i en samlet pensjon på 66
prosent. Mange lavlønte vil komme ut
med en folketrygd som er høyere enn to
tredeler av lønna fordi minstepensjonen
utgjør mer enn 66 prosent. Da får de ingenting fra tjenestepensjonsordningen.
Sånn kan vi ikke ha det, sier RønningAaby. De med høyere lønninger vil kunne oppleve det samme hvis de står lenge
i jobb, siden folketrygden øker for hvert
år man jobber, mens tjenestepensjonen
står stille.
Pensjonsdiskusjonen: – Fagforbundet ønsker å forbedre, ikke forverre.
foto: kari-sofie jenssen

Gunstig samordning
– I dag betyr samordningsreglene at de
fleste får mer enn 66 prosent. Reglene

slår gunstigst ut for de som tjener minst,
og får mindre betydning jo høyere lønn
man har. Dette gir tjenestepensjonsordningen en sosial profil og det er en utfordring for oss å finne regler som viderefører det reelle pensjonsnivået folk har.
Hvis ingenting blir gjort, vil disse fordelene kunne bli borte etter hvert som folk
tjener opp rett til ny folketrygd.
Mange faller utenfor
– Det er ikke aktuell politikk å droppe
hele tjenestepensjonsordningen på
grunn av dette, forteller Rønning-Aaby.
Tidligpensjon i privat sektor er dårligere. Man må tjene mer enn 360 000 i
40 år for å kunne gå av. De som tjener
mindre må bli stående i jobb, om de vil
eller ikke. I offentlig sektor ville det betydd at mer enn 60 prosent av våre medlemmer ikke kunne gå av med AFP hvis
de ønsket det. Slik skal vi ikke ha det.
– Under forhandlingene om den offentlige tjenestepensjonsordningen i
2009 mente Fagforbundet at mange
medlemmer ville komme bedre ut med
en modell som liknet mer på ordningen
i privat sektor, men med en tilpasset og
sosialt riktig tidligpensjonsordning som
inkluderte de lavlønte. Det spørs om ikke
vil skulle kikke på slike løsninger igjen,
avslutter Klemet Rønning-Aaby.

geirmund jor

Skarpskodd i Asker

Viktig verktøy
Retningslinjene for medbestemmelse i
Asker kommune er et godt verktøy for de
tillitsvalgte på enhetsnivå. Retningslinjene er laget med bakgrunn i Hovedavtalens del B, paragraf 1 – 3 som gir føringer for samarbeid og medbestemmelse samt tillitsvalgtes og arbeidsgivers
rettigheter og plikter.
– Rådmannen kjører hardt på at enhetslederne skal følge opp, og vi bruker
tilsvarende tid på våre tillitsvalgtsamlinger, sier Romundstad.
Grunntanken for retningslinjene er at
et godt samarbeid, medbestemmelse og
medinnflytelse bidrar til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune til
beste for innbyggerne. Det skal være minimum seks møter per år.

– Vi er opptatt av at det skal være reelle drøftingsmøter, og heldigvis fungerer
dette etter intensjonene på 95 prosent av
tjenestestedene, sier Romundstad.
Oppstykking krevende
Oppstykking og anbudsutsetting krever
at tillitsvalgte har en tettere oppfølging
av enkeltansatte enn tidligere.
– Der kommunen forsømmer seg i
forhold til anskaffelser av tjenester så
må vi være vaktbikkjer, og jeg tror jo at
det er til det beste for kommunen også.
Utleiebransjen er rå og det er mange
som er ute etter å utnytte folk. Tillitsvalgte må kontrollere lønns- og arbeidsbetingelser på en helt annen måte enn
før, sier Romundstad.
Ivar Romundstad ønsker seg et verktøy
fra Fagforbundet sentralt, en oppskrift på
hvordan man kontrollerer dette for det
enkelte medlemmet. Skrekkeksemplene
vekker folk bare for en kort stund.
– Fagforbundet må avsløre mange før
arbeidsgiverne tar sitt etiske ansvar og
slutter å undergrave arbeidsplassene
våre. Derfor er det viktig å sette bjella på
de ansvarlige, sier Romundstad og Johnsen.
randi tevik

Fagforbundet deltek i ei
gruppe som skal utreie
alternativ til EØS-avtala.
I januar 2010 sette regjeringa ned eit
utval som fekk i oppdrag å gjennomgå
EØS-avtala for å sjå på konsekvensane
som avtala har på det norske samfunnet. Dette utvalet fekk ikkje i oppgåve å
vurdere moglege alternativ til EØSavtala.
Alternativ utreiing
Fagforbundet har gått saman med EL &
IT Forbundet, Bondelaget og Nei til EU

for å lage ei alternativ utreiing av EØS.
Det byrja med eit forprosjekt i 2010. I
2011 skal hovudprosjektet gjennomførast. Målet er ein omfattande og djupt
pløyande analyse av kva for alternativ til
EØS som kan ta omsyn til dei norske interessene generelt, og interessene til
fagrørsla spesielt. Utgreiinga vil mellom
anna byggje på forsking, samt erfaringar
og synspunkt frå Sveits og WTO.
Debatten treng fleire alternativ
I den offentlege debatten vert berre EØSavtale og fullt medlemskap i EU diskutert. Debatten treng fleire alternativ.
– Vi må ha ein open og fordomsfri debatt om kva for alternativ som er det beste, seier Jan Tore Strandås, Fagforbundet
sin representant i styringsgruppa til prosjektet «Alternativ utreiing om EØS».
Strandås er glad for at regjeringa har
starta debatten om EØS.
– Regjeringa skal ha honnør for at dei
har oppretta eit utval som skal sjå på EØS-

avtala. Men ein debatt som berre handlar
om EØS og EU-medlemskap er lite tilfredsstillande for dei som er sterkt kritiske til dei dynamiske sidene ved EØS. Det
gjeld mellom anna ein del direktiv og
dommar i EU/EØS som har negativ innverknad på Noreg, fortel Strandås.
Prosjektgruppa  skal framover arrangere fleire møter som dei voner vil føre
til økt kunnskap og meir debatt. Ei problemstilling som vil kome opp er at ILOkonvensjonar kjem i konflikt med EUretten. 17. januar starta prosjektgruppa opp med eit seminar på Håndverkeren i Oslo, med ILO-94 på dagsorden.
Ikkje blåkopi av Sveits
Tidlegare leiar i Nei til EU, Sigbjørn Gjelsvik, er prosjektleiar for den alternative
EØS-utreiinga.
I eit innlegg på Nei til EU si nettside
slår Gjelsvik fast at målet med prosjektet
ikkje er å lage ein blåkopi av avtalane
som Sveits har med EU.
Han fortel at målet er å leite etter nye
løysingar som er betre tilpassa Noreg.

Nok å gjøre: De har nok å gjøre og elsker det
de gjør, nestleder og HTV Heidi Johnsen og
leder og HTV Ivar Romundstad i Fagforbund
et Asker.
         foto: randi tevik

Fagforbundet Asker har 1275 medlemmer.
Frikjøpte tillitsvalgte er:
Ivar Romundstad, leder/HTV (Asker
kommune)
Heidi Johnsen, nestleder/HTV (Ak)
Siv Irene Nesse, 2. nestleder/HTV (Ak)
Anders Fosen, Opplæringsansvarlig/
Hovedverneombud (Ak)
Gøril Brix, HTV Bråset sykehjem  

Hva er de beste verve
argumentene, dine beste
vervetips og din beste
verveopplevelse?

Jenny-Marie
Håland
Sogn og Fjordane
– Mitt første
argument er at vi
alltid har ein tillitsvald som kan
hjelpe dersom noko skulle
oppstå. Eg høyrer på medlemmet og finn argumenta som
passer.
– Beste vervetips er å vere smilande, blid og utstråle at eg trur
på det Fagforbundet driv med.
– Beste verveopplevelse; da eg
var med Fagforbundet på hjul
når forbundet vart danna. Eg
hadde ansvar for austlandsruta.
Det var utruleg lærerikt.

Utreiing: Jan Tore Strandås er Fagforbundet
sin representant i styringsgruppa til prosjek
tet rundt ei alternativ utreiing om EØS.		
         foto: per flakstad, fagbladet

anders hamre sveen

Sykehusene:

Sterkere politisk styring
– Vi har fått gjennomslag
for en rekke viktige krav når
det gjelder sykehuspolitikk,
sier nestleder Geir Mosti,
og viser til et møte med
helsedepartementet i
midten av januar.

Gledelig fra departementet
I en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet understreker helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen at
styringa av helseforetakene nå strammes inn. Det har vært avholdt møte med
helse Midt-Norge RHF hvor helseministeren blant annet fortalte at departementet nå krever at bruk av faste
stillinger skal være en hovedregel og at
bruk av midlertidige stillinger og vikari
ater skal være et nødvendig minimum.
Det stilles krav om at RHF’ene i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene,
reduserer andelen deltid med minst 20
prosent i løpet av 2011. Dette skal det
rapporteres om månedlig.
I tillegg slår helseministeren fast at
det skal rapporteres månedlig om arbeidet med å redusere ventetid og fristbrudd. Det stilles krav om at helsefore
takene legger til rette for flere lærlingplasser og det skal føres bedre kontroll
med bruk av eksterne konsulenter. Dette
er noe av sakene som kom fram på foretaksmøtet. Kravene vil gjentas i møte
med de øvrige helseforetakene.
På kort sikt
Landsstyret i Fagforbundet vedtok i desember 2010 en uttalelse som krever at
regjeringa tar styringen i forhold til situasjonen for lokalsykehusene.

Ingri Bjørnevik
Fagforbundet
Oslo
– Det beste argumentet er å bli
med i fellesskapet for å få bedre
lønns- og arbeidsvilkår, få et
yrkesfaglig fellesskap.
– For å verve, ta personlig kontakt – kom dere ut på arbeidsplassene.
– Valgkampen i 2009 var en flott
verveopplevelse. Vi besøkte ulike
arbeidsplasser i Nordre Aker og
deltok i kampanjen «Fagforbundet Oslo på din side».

Kristian Meyer
Hordaland

– Fagforbundet er opptatt av at innbyggerne i Norge har et godt helsetilbud,
uansett hvor de bor i landet. Det som har
skjedd nå er veldig positivt, sier Geir
Mosti, nestleder i Fagforbundet.

Fagforbundet Asker er god på samarbeid, men nølte ikke med å anmelde kommunen
for å ha lagt til rette for brudd på arbeidsmiljøloven da fire polske ansatte kom i klemma
i november i 2010.
fagforeningsstyret er nøye med at alle
får skolering, forteller Romundstad.
– Vi ønsker å ha en kultur der fagforeninga, og vi som er frikjøpte og mer erfarne, er der for medlemmene, de tillitsvalgte og for de som ønsker å bli plasstillitsvalgte, sier hovedtillitsvalgt og nestleder Heidi Johnsen.
– Vi må ha tillitsvalgte som tør å spørre fagforeninga og derfor tør å bli tillitsvalgt, legger Romundstad til.

Alternativ til EØS

– Det beste
verveargumentet
er at vi står sterk

Krav: Andelen deltid skal reduseres med 20 prosent i 2011 for alle ansatte på sykehusene.
  ill.foto: kari-sofie jenssen

Landsstyret ber også om at det snar
est blir satt i gang et langsiktig arbeid
for å finne en modell for sykehusorganisering som skal erstatte foretaksmodellen. Fram mot valget i 2013 må det ut
vikles nye måter å organisere sykehus
ene på. Dagens foretaksmodell har ikke
støtte i store deler av befolkningen og
heller ikke hos de ansatte. Det er viktig å
finne en modell som er bredt forankret,
slik at den blir bærekraftig i lang tid.
Store omstillinger og omorganiseringer
tar oppmerksomhet og ressurser bort fra
pasientbehandling. Det er derfor uheldig
når slike prosesser settes i gang for ofte,
heter det i landsstyreuttalelsen.
– Som vi sier i uttalelsen er arbeidet
med en annen modell å styre sykehusene etter noe som må skje på lang sikt. Vi
hadde kommet med en rekke innspill i
forhold til oppdragsdokumentet til sykehusene (sykehusenes styringsverktøy)
og jeg må vel si at vi har fått gjennomslag for de fleste. Dette er veldig positivt,
sier Geir Mosti.

Noen viktige (forkorta) prinsipper for
en ny sykehusorganisering, fra lands
styret:
•	Det skal være et skattefinansiert,
offentlig helsevesen, som er gratis for
innbyggerne.
•	Økonomistyringa skal bygge på prinsippene for den øvrige offentlige sektor.
•	Stykkpris avvikles eller begrenses
sterkt.
•	Det skal fortsatt være en desentralisert sykehusstruktur. Norge er et land
med spredt bosetting, og sykehus
politikken må ta hensyn til både geografiske og demografiske forhold og
andre forhold.
•	Det må være tydelig folkevalgt styring,
og klart politisk ansvar på alle nivåer.
•	Organiseringa av arbeidet i sykehusene
må være basert på hele stillinger.
•	Konkurranseutsetting og outsourcing
må avvikles.

kari-sofie jenssen

ere sammen.
– I vervesammenheng er det
viktig å være offensiv .
– Mine beste verveopplevelser er
når jeg ser at vi får igjen for
innsatsen og at vi skaper
fortrolighet og tillit som gjør at
vi får nye medlemmer i Fagforbundet. Da har jeg lykkes.

Anne Tone
Salmela
Finnmark
– I tillegg til
god innboforsikring er det viktig at vi har
tillitsvalgte på alle arbeidsplasser.
– Beste vervetips: Jeg liker å
bruke argumentet at man
forsikrer bilen sin i tilfelle en
ulykke, hvorfor skal man ikke
«forsikre» jobben sin i tilfelle
noe skjer på jobben.
– Min beste verveopplevelse er
da jeg var på ungdomsklubben
og informerte om Fagforbundet.
Jeg fikk vervet flere der, på veien
hjem stakk jeg innom en nabo
på kaffe og klarte å verve henne
også.

oss fire på gangen

– Det er ikke aktuelt å kreve at offentlig ansatte går over til
ordningen i privat sektor uten bedre løsninger for lavlønte,
sier Klemet Rønning-Aaby, leder av LO Kommune.

Skolering – et must
Asker kommune har omtrent halvparten
i offentlig og halvparten i privat drift.
Kommunen la om til to-nivåmodellen
med rådmanns- og resultatsenhetsnivå
i januar 2007.
– Enhetslederne har stort ansvar og
tilsvarende frihet. Det betyr at plasstillitsvalgte må ha det samme. De frikjøpte
tillitsvalgte er mye ute på enhetene og

side 3
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Vil forbedre og bevare
pensjonsordningen

Saken som involverte Adecco, Ragn-Sells
og polske renovatører ble en snakkis.
– Uten opptak av telefonsamtaler mellom arbeidsgiver og ansatt hadde ikke
dette blitt en sak, sier leder av Fagforbundet Asker, Ivar Romundstad.
Han berømmer de polske arbeiderne.
De var skolerte på rettighetene sine og
sto på sitt.
– Det som kom fram i denne saken er
bare toppen av isfjellet som er knytta til
anbudspolitikken, sier Romundstad.
I skrivende stund er polakkene reist og
erstattet av litauere, bemanninga har økt
og saken henlagt. Fagforbundet har fått
positive tilbakemeldinger – heller ikke
rådmannen, ordføreren eller andre i rådhuset har anklaget Fagforbundet. Det
siste er at kommunen krever at renovatørene skal få fast ansettelse i Ragn-Sells.
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Fylkesleder i Oslo, Mari Sanden: 100 ansatte
i Oslo kommune blir overtallige.
foto: kari-sofie jenssen

Fra vondt
til verre i Oslo
legge til rette for internbud. De ansatte
får ikke engang konkurrere om sine egne
jobber, sier Sanden opprørt. Det er utarbeidet en felles og forpliktende avtale/
veileder for håndtering av slike spørsmål, som kommunen har valgt å se bort
fra. Denne privatiseringa vil føre til at
hundre ansatte blir overtallige. De skal
slutte med det de kan og bli omskolert til
et annet yrke. Private skal overta jobbene
deres. Vi er bekymret for belastningene
på de ansatte som utsettes for denne behandlingen.

Oslo kommune rammes av
høyrepartienes iver etter å
ødelegge de kommunale
tjenestene. Kommunen
ødelegges innenfra gjennom vedtak om sentralisering og sammenslåing av
etater, konkurranseutsetting
og privatisering.
De ansatte er vant med utallige omstillingsprosesser. For oss som sitter på utsida kan det virke som om flere av disse

er initiert for at politiske lederkabaler
skal gå opp.
Er dette riktig, Mari Sanden, leder av
Fagforbundet Oslo?
– Bare delvis. Når det gjelder etatsgjennomgangen så har vi vært kjent
med den i to år. Vi har i utgangspunktet
vært positive, men selve prosessen må
være annerledes. Prosessen foregår mye
lenger i et lukket, politisk forum (byrådet) og de ansatte får ikke ta del i de faglige vurderingene. Vi må kjempe hver
eneste dag for selvsagt medvirkning og
for å få innflytelse på hva som skal gjøres videre.
– Vi er opptatt av å ivareta medlemmenes individuelle rettigheter, spesielt
fordi vi ser at sentraliseringen av etater
medfører overtallighet. Ved privatisering
vil de ansattes vilkår, uten unntak, bli

Skruen skrus til
Mari Sanden har vært leder av Fagforbundet Oslo siden 1994. Hun merker at
bystyreflertallet er mer offensive i forhold til privatisering nå enn tidligere.
Det er vedtak om at alle nye barnehager
skal være private og at kommunens
sykehjem skal konkurranseutsettes.
Skruen skrus til. Sanden sier at sentraliseringen av etatene gjøres for å tilrettelegge for privatisering. En av de sakene
som provoserer mest nå er privatisering
av parkdriften, som en følge av etatssammenslåingen.
– Dette er første gang siden 1997 at
kommunen konkurranseutsetter uten å

En kommune – ett nummer
– Med sentralisering og konkurranseutsetting ødelegges Oslo kommune, sier
Mari Sanden. Kommunen mister kompetanse og muligheten til langsiktig planlegging. De borgerlige partiene ønsker
ikke lenger at kommunen skal være en
forvalter av fellesskapets interesser. Innbyggerne er blitt redusert til brukere og
kunder. Det vi ser nå, er en reversering av
det som var meningen med bydelsreformen fra 1988. Da ønsket man nærhet til
innbyggerne. Nå ønsker man seg kun et
kontaktpunkt mellom kommunen og
kundene (!), et telefonnummer. Uansett
om det gjelder SFO eller eldreomsorg,
kollektivtrafikk eller renovasjon, så skal
henvendelsen gå til et kjempestort callsenter, hevder Sanden, som frykter vi vil
sitte igjen med en kommune som verken
kjenner innbyggernes behov, som ikke
tenker kvalitet på tjenestene eller bryr
seg om arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.

omorganiseringa. Tetzchner mente at
flere lag med selskaper, med hver sin interne inndeling av administrativt nivå
og styrenivå, etter hvert kunne gjøre det
enkelte selskap mest opptatt av egne interesser på bekostning av helheten, forteller Rune Aasen. Aasen får ikke blitt
mer enig med Tetzchner. Det er akkurat
det som skjer i Sporveien og det er akkurat det rapporten forteller.

pet i Kollektivtransportproduksjon AS
(KTP) i dag er beregnet til 6-7 milliarder
kroner. I 2004 var etterslepet på 1,4 milliarder! Jeg kjenner ikke til den rapporten NRK viser til. Jeg er kjent med at det
sees på andre modeller for organisering
og at en av modellene viser at det kan
spares noen ti-talls millioner. Etter mitt
syn har denne oppspittinga vært en
skandale, sier Aasen.

Høyre og FrP ved roret
– Når dagens samferdselsbyråd Jøran
Kallmyr (FrP) klager på ”gamle” Oslo
Sporveier vil jeg minne om at i mine ti år
som de ansattes representant i styret så
har styrelederne vært fra Høyre, forteller
fagforeningsleder Aasen. At alt skulle
være bedre nå er vanskelig å se. Ettersle-

Sikkerhetsrisiko
Det er imidlertid sikkerheten Aasen er
mest bekymra for ved Sporveien. Sikkerhet er prioritet nummer en i alle virksomheter som driver med transport av
mennesker. I det øyeblikket det ikke er
trygt å reise med trikk og t-bane er det
bare å legge ned.

dårligere, og kommunen mister kompetanse og kvaliteten på tilbudet til innbyggerne svekkes.

Gla’ i kommunen
Da kvalitetskommunesamarbeidet ble
etablert i 2006, var gjennomgangstonen
at innbyggerne er glade i kommunen
sin. Med de borgerlige partienes dominans i Oslo, kan det virke som om målet
er det motsatte – en kommune som forvitrer og innbyggere som ikke lenger
skal ha noe forhold til kommunen sin.
Mari Sanden tror ikke byens innbyggere
vil kjenne igjen kommunen sin om tjue
år dersom Frp og Høyre får fortsette å
styre byen. Det vil være administrering
av private leverandører, mange byråkrater og kontrollører som skal føre tilsyn
som blir kommunens hovedoppgaver.
Folk på vestkanten vil nok fortsette å
leve som tidligere, mens øst i byen vil
folk som faller utenfor tilbys minimums- og kriseløsninger.

Entusiastisk vervemøte
Mister jobben

Den 17. desember 2010 vedtok Oslo
kommune å slå sammen fem etater til en stor, ny etat; Bymiljøetaten. De fem etatene som skal slås
sammen er: Samferdsel-, trafikk-,
friluft-, enøk- og idrettsetaten.
Arbeidstakerorganisasjonene er
ikke tilstrekkelig involverte.
Parkdrift privatiserte uten at de
ansatte har fått legge inn internbud. Dette er brudd på prinsipper
som kommunen og forhandlingssammenslutningene er blitt enige
om.
100 ansatte i friluftsetaten har
fått beskjed om at de mister jobbene sine.

tone zander

Maris valgtips
Hvis dagens regime får fortsette blir
det økte klasseskiller, sier Mari Sanden. Hennes tips før høstens kommune- og fylkestingsvalgt til de røde
partiene i Oslo er klare:
•T
 a fatt i de viktige tingene
– ikke krangle om detaljene.
•U
 tform en sosial boligpolitikk.

• Utform en politikk for å minske
klasseskillene mellom øst og vest.
• Legg forholdene til rette for kommunen som tjenesteyter, forvalter
av fellesskapets interesser og
arbeidsgiver.
Mari oppsummer kort:
Stopp galskapen!

– Jeg blir forbanna hver gang jeg ser Siv
Jensen (FrP) klage på det offentlige byråkratiet. Der dem sjøl styrer sørger dem
for en organisering hvor byråkratiet har
blitt både større og dyrere enn det noen
gang har vært. Dette gjelder ikke bare i

Sporveien, men i hele Oslo, sier den engasjerte fagforeningslederen.
Politikerstyrt
Nylige oppslag i NRK forteller om en rapport som sier at nåværende organisering
av Sporveien betyr en formidabel sløsing
med penger. Ved å gå tilbake til opprinnelig organisering, uten oppsplitting i
små enheter, vil de kunne spare mange
millioner kroner.
Rune Aasen rister litt småforbanna på
hodet. Ifølge Aasen skjedde denne omorganiseringa fra 2006, over hodet på sporveiens sty rende organer.
– Dette var byråd Peter N. Myhre (FrP)
og sekretæren Lene Langemyrs (FrP)
verk. Jeg er kjent med at styreleder Michael Tetzschner (H) ikke ønsket denne

– I Sporveien er det en vanvittig organisering. Ansvaret for vedlikehold av
vogner til t-bane og trikk ligger under
samferdselsbyråden, mens «eier» av materiellet ligger under finansbyråden og i
en helt annen enhet.
Det betyr at «eier» leier ut materiell til
Ruter som igjen leier ut KTP som igjen
leier ut materiellet til datterselskapene. I
KTP ligger også verkstedet. Min store bekymring er at «eier» blander seg inn i valg
av tekniske løsninger for materiellet. De
som jobber med å vedlikeholde materiellet blir ikke hørt og det oppstår krangler.
Dette mener jeg går på sikkerheten løs og
vi får dårlige løsninger. Vi har flere konkrete eksempler på dette, sier Aasen.
kari-sofie jenssen

De er djerve. De er mange. De bretter opp ermene.
De er tillitsvalgte som i løpet av de neste månedene
skal oppsøke alle landets private barnehager.
Det lå forventning i lufta da 54 tillitsvalgte møttes i Oslo til kick-offsamling. De er frikjøpt i tre måneder og skal besøke alle private barnehager i hele landet. På bordene
stod skinnende nye termokopper
og annet materiell.
– Jeg ble kjempeglad da jeg hørte at dette er et satsingsområde,
sier barne- og ungdomsarbeider
Hege Dubec. Hun er hovedtillitsvalgt i Fredrikstad og vanligvis frikjøpt en dag i uka. Nå er hun blant
dem som skal jobbe fullt med denne kampanjen, men det er ikke første gang hun utfordrer ansatte i
private barnehager. Hun var frikjøpt til det samme for to år siden
– den gangen jobbet hun alene.
Nå er alle fylkene involvert, og
det ligger mye læring i å være flere
som skal ut og gjøre det samme.
- I Trondheim har de fått til en
ordning med 100 prosent tilskudd
til private barnehager, mot at arbeidsgiverne organiserer seg og
tilbyr tariffavtaler. Det er en av de
gode idéene jeg tar med meg når
vi skal jobbe for ryddigere forhold
i eget fylke, forteller Dubec.
Gjorde rent bord
Det er ikke alle private barnehager
som er like imøtekommende.
– Først var det ubehagelig å få
et «nei, deg vil jeg ikke snakke
med», men nå er jeg blitt mer vant
til det. Heldigvis er de fleste positive til en henvendelse fra oss, sier
Dubec.
Den største seieren i forrige
runde, kom i en såkalt «verstingbarnehage».
– Der var det ingen som hadde
klart å komme seg inn og få en ordentlig samtale med de ansatte.
Jeg ordna det slik at jeg fikk komme på kvelden, etter et personalmøte, forteller Dubec. Resultatet?
Alle ti ansatte meldte seg inn i
Fagforbundet.
– Jeg gikk nylig gjennom listene
i forbindelse med den nye satsinga, og kjente igjen navnene. De er
fremdeles medlemmer, konstaterer hun smilende.

Skylder på andre
– De som styrer by'n må få
kjørt seg mer. De skylder på
andre og kommer unna med
alt. Det er lederen for OSA,
Oslo Sporveiers arbeiderforening, Rune Aasen som slår
fast dette.

Rollespill: Det er greit å øve seg på budskapet før en skal ut i felten. Her er det fra
venstre Ann-Kristin Friestad og Katrine Storbakk som bytter på å verve og å være
skeptisk, potensielt medlem.
foto: kari-sofie jenssen

Leder av OSA, Rune Aasen: Oppstykking av
sporveien er dyrt og en fare for sikkerheten.

foto: kari-sofie jenssen

Trives på arbeidsplassbesøk: Hege
Dubec fra Fagforbundet Fredrikstad
banker gjerne på private barnehage
dører.
foto: kari-sofie jenssen

Små drypp
Barne- og ungdomsarbeideren har
tro på drypp-metoden når det gjelder å følge opp medlemmer og potensielle medlemmer.
– Det beste er å komme på gjentatte besøk. Nå som vi går så bredt
ut, må vi passe på at vi tar imot
nye medlemmer på en god måte,
og at vi skolerer de nye tillitsvalgte
skikkelig, understreker Dubec.
Anne Green Nilsen fra Kompetansesenteret i Oslo holdt et lite
oppfriskningskurs i oppretting av
tariffavtaler. Hun erfarer at det er
de foreldredrevne, private barnehagene som er de mest ryddige.
– Det er ulike motiver for å drive
barnehager, vær klar over det, og
det er kanskje spesielt viktig å
komme seg inn i barnehager hvor
dere møter hindringer, gjorde hun
forsamlingen oppmerksom på.
– Noen tror vi kommer til en
arbeidsplass for å skape bråk,
mens vi i realiteten er der for å
unngå bråk, sa Anne Green Nilsen
og ønsket lykke til.

ellisiv solskinnsbakk selnes
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NYHET
Internasjonalt
klimaprosjekt

I 2010 har LO Stat og forbundene i LO
delt ut stipender på til sammen over 60
milioner til LOs medlemmer.
– Dette er en fantastisk medlemsfordel som nesten ingen prater om. Det er
gitt stipend til alt fra grunnopplæring til
universitetsstudier, sier LO-nestleder
Tor-Arne Solbakken i en pressemelding.
LO-medlemmene legger i tillegg ned en
betydelig egenfinansiering i etter- og
videreutdanning.

foto: sv

kommentaren

Ivar Johansen (SV)
Bystyremedlem i Oslo
Hovedstyremedlem i KS

Hvorfor står de ikke opp til kamp for utsatte grupper? For de mest
hjelpetrengende som selv verken har ork eller evne til i tilstrekkelig
grad å kjempe for at de får hjelp og et verdig liv? Hvorfor bruker de
ikke sin fagkunnskap til å delta i den alminnelige samfunnsdebatten?

– At helsepersonell tydeliggjør at når så få står på venteliste til sykehjemsplass så er dette ikke uttrykk for behovsdekning, men at betal
ingsordninger kombinert med administrativt og politisk press tilsier
at man ikke skal sette folk på venteliste.

Jo da, vi har brukerorganisasjoner, og også pårørendeorganisasjoner.
Og de gjør alle en utmerket jobb. Også når det gjelder å slåss for utsatte og hjelpetrengende grupper.

Så vet jeg at en av forklaringene på dette er knyttet til forventninger
om lojalitet til politisk- og administrativ ledelse. Ansatte gis det inntrykk at det er illojalt om de i offentligheten er kritisk til regjeringseller byrådsforslag eller er kritisk til hva som gjøres/ikke gjøres på et
felt. Det lages interne reglementer for hvem som skal kunne uttale seg
til media.

Relativt ofte hører jeg som folkevalgt fra organisasjoner som Lege
foreningen, Sykepleierforbundet, Fysioterapeutforbundet og Fagforbundet. Men veldig ofte er dette knyttet til bemannings- og ressurssituasjonen, lønns- og arbeidsforhold, stillinger og lignende. Forhold
som selvsagt har betydning for dimensjonering og kvaliteten i tjenestetilbudet, men som allikevel er mest knyttet til medlemmenes mer
tradisjonelle egeninteresser. Og for å understreke det; fordi dette har
betydning for kvalitet ønsker jeg slike henvendelser som folkevalgt.
Men jeg savner større tilstedeværelse fra fagfolk i den generelle samfunnsdebatten:
– At ungdomsarbeidere er tydeligere i den offentlige debatt når fritidsklubber og forebyggende tiltak for barn og unge trues av nedleggelse.
– At ansatte i for eksempel i rusomsorgen er tydeligere når de ser at
mangel på sosial boligpolitikk fører til at bostedsløse i praksis blir
henvist til å sove under broer og i trappeoppganger.

Jeg har den klare oppfatning at kommunalt ansatte i første rekke skal
ha sin lojalitet knyttet til brukerne av tjenestene. Det innebærer for
eksempel at helse- og omsorgspersonell skal bruke sitt fag og kunnskap fra eget arbeid til å slåss for at vi har et tilstrekkelig dimensjonert
og kvalitativt godt tjenestetilbud. Der politisk ledelse farer med tåkeprat, tilsløringer eller gir feilaktige beskrivelse av virkeligheten er det
etter min oppfatning fagfolkenes plikt til å si i fra både i forhold til
folkevalgte beslutningstakere og offentligheten.
Kommunesektorens mange dyktige fagfolk har et betydelig ansvar
for å bidra til at den offentlige debatten får nødvendig tilfang av
kunnskap og faglige perspektiver.

ill.: anders hamre sveen

Fagfolk: Plikt til å si i fra

Arbeid tar to
millioner liv

Yrkessykdommer og arbeidsulykker tar
hvert år 2,3 millioner liv i verden, ifølge
en doktoravhandling fra Tammerfors
tekniska universitet.
Forskeren Päivi Hämäläinen fant
at kostnadene utgjør fire prosent av
verdens bruttonasjonalprodukt.

Nytt: Makskontingenten er 1,45% av
lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ.
Makskontingenten for fagforeninger
med normal kontingent er fra 1. januar
kr 480,- + forsikringer og OUO-kontingent, se: Rundskriv 4/11 på TV-nettet.
LOFavør kollektiv hjem økes til kr 63,per md. Premien til stønadskassa økes
til kr 16,- per md.

Fagforbundet Seksjon helse og sosial arrangerer konferansen Kreativ Omsorg
2011 på Rica Ishavshotell Tromsø, fra 7. til 8. april.

foto: gustavas kulturfabrikk

illustrasjon: trude tjensvold

60 millioner til
studier

Konferansen omhandler hvordan man
kan tenke alternativt og kreativt innen
omsorgen.
På programmet står blant annet:
* Sykhjem for samisktalende
* Læring i sentrum
* Eldre og psykisk helse
* Mal dine minner
*	NAPHA – et kompetansesenter
for psykisk helsearbeid for voksne

*	Pilotprosjekt:
Temakurs om samhandlingsreformen
Kreativ Omsorg er et samarbeid mellom Fagforbundet og LHL, Norsk Pensjonistforbund og Helse- og omsorgsdepartementet.
Påmeldingsfristen: er 12. mars 2011.
Elektronisk påmelding og mer informajon på www.kreativomsorg.no

– Få folk inn i medlemsportalen
Fagforbundets leder Jan Davidsen er
innlogga i Fagforbundets nettbaserte
medlemsportal, og oppfordrer alle tillitsvalgte til å arbeide for at flest mulig
av Fagforbundets medlemmer også
logger seg inn.
– Medlemsportalen bør være de tillitsvalgtes hovedkilde til informasjon om hva
som skjer i Fagforbundet, sier Davidsen.
Det er nå rundt 5000 av Fagforbundets medlemmer som har logget seg inn
på medlemsportalen. Det betyr at det er
veldig mange av medlemmer og tillitsvalgte som fortsatt ikke er innlogget.

Jan Davidsen oppfordrer tillitsvalgte
først til sjøl å gjøre seg kjent i portalen og
så til å arbeide aktivt for at flest mulig
av Fagforbundets medlemmer logger
seg inn.
– Det er mye interessant å finne der i
tillegg til nyheter. Portalen er under stadig utvikling, så følg med, sier Davidsen.
– Dersom du er blant dem som ikke
har logget deg inn på medlemsportalen
ennå, gjør det nå!
Gå inn på
http://medlem.fagforbundet.no

Rakkestad FrP nedstemt
I Rakkestad ville FrP ha anbud på sykehjemsplasser, hjemmehjelpstjeneste,
rengjøring og barnehager. Samtlige av Rakkestad FrPs forlag ble nedstemt da
formannskapet i kommunen behandlet dem.

oss faglig kokebok
oss dommen har falt

Arbeidsretten har slått fast at den
som jobber dagarbeid i kommunen,
og i tillegg tar ekstravakter eller
vikariat på en institusjon der det
arbeides 35,5 timers uke, skal ha
timelønn beregnet etter satsene for
35,5 timers uke.
Fagforbundet og LO vant over KS, SørAurdal kommune og Sarpsborg kommune i Arbeidsretten i desember i fjor.
LO mot KS
I Sør-Aurdal kommune gjaldt saken en

kommuneansatt som var ansatt i 99
prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider, med vanlig dagarbeidstid og
37,5 timers uke. Vedkommende hadde av
og til ekstravakter i miljøarbeidertjenesten hvor den ukentlige arbeidstiden er
35,5 timer. Fram til september 2008 mottok arbeidstakeren lønn for ekstravaktene beregnet etter 35,5 timers uke. Men
fra og med oktober 2008 endra Sør-Aurdal kommune praksis, og begynte å beregne lønna etter timelønnssatsen for en
37,5 timers uke.
I Sarpsborg kommune gjaldt tvisten
flere ansatte, inkludert ansatte i SFO med
vakter innenfor helse- og sosialtjenesten. I Sarpsborg ble dette behandlet som
en generell tolkningstvist.
Fagforbundet og LO stevnet KS.
Skulder ved skulder-prinsippet
«Skulder ved skulder-prinsippet» betyr
at du som ekstrahjelp/vikar skal ha samme avlønning som de du jobber sammen

med, og er en uoffisiell merkelapp på
den betalingsregelen som framkommer
av punkt 12.4 første avsnitt og pkt. 12.5 for
henholdsvis ekstrahjelper og vikarer.
Enstemmig dom
Arbeidsrettens enstemmige dom slår fast
at HTA kapittel 1 § 12, henholdsvis punkt
12,5 og 12,4 første avsnitt, er slik å forstå at
et vikariat på et arbeidssted der det arbeides 35,5 timers uke skal avlønnes etter
samme timesatser som for stillinga, uavhengig av om vikaren har en annen stilling hos samme arbeidsgiver.
Dommen slår også fast at disse punktene i HTA må forstås slik at arbeidstakere som tar vakter på arbeidssteder der
det arbeides 35,5 timers uke skal lønnes
etter skulder ved skulder-prinsippet, det
vil si ha den høyeste timelønna beregnet
etter satsene for 35,5 timers uke.
Man har altså i kraft av «skulder ved
skulder-prinsippet» krav på lønn basert
på 35,5 timers uke uten å oppfylle ulem-

pekriteriene i § 4 pkt. 4.2.2. om 35,5 timers
uke.
Utløser etterbetaling
Alle som omfattes av dommen får nå etterbetaling. Etterbetaling kan og bør kreves i alle landets øvrige kommuner for
arbeidstakere som har arbeidet i den situasjon dommen omhandler. Tillitsvalgte må undersøke om de har parallelle
tilfeller i sin kommune, og så fremme etterbetalingskrav for de som måtte finnes. Etterbetaling kan kreves tilbake til
31. mars 2009 (dato for tvisteprotokollen
mellom Fagforbundet og KS). Etter forliket med KS i Sandefjord II-saken regnes
protokollen som tilstrekkelig markeringshandling for etterbetalingskrav
overfor alle KS-kommuner.

anders hamre sveen

Det å være en synlig, positiv kraft i
lokalsamfunnet, er ikke så hokuspokus som det kanskje høres ut. Selv om
hovedoppgaven er å sikre lønns- og
arbeidsforholdene til medlemmene,
har alle Fagforbundets fagforeninger
noe ekstra å by på.
Det gjelder bare å få vist det fram. Mens
én fagforening gikk inn med 40 000 kroner til en løypemaskin, så folk fikk ordentlige skispor å gå i, velger kanskje en
annen å fronte barnebyen i Angola, eller
sponse idrettsmiljøet. Det finnes mange
muligheter og mulige samarbeidspart
nere: idrettsforeninga, sangkoret, ung-

domsklubben, for å nevne noen. En av de
viktigste strategiene for å være synlig i
lokalsamfunnet, er å bygge allianser og
å støtte andre allianser. Så kan kanskje
fagforeninga selv hente støtte hos alliansepartnere når det trengs. Et positivt
image innebærer også å støtte andres
initiativ. Et praktisk eksempel: Ungdomsklubben ønsker seg en skateboardrampe.
Fagforeninga kan gå inn med et beløp og
oppfordre andre til å gjøre det samme. I
noen tilfeller holder det å støtte andres
idéer og initiativ med ord.
Vær til stede
Bruk lokale og nasjonale merkedager til
å markere Fagforbundet. Det kan innebære alt fra 1. mai-arrangementer til å
være til stede under musikkfestivaler og
lignende arrangementer hvor folk samles for felles opplevelser. Er du synlig i
lokalsamfunnet, blir du naturlig nok
også synlig i lokale medier. I tillegg til
redaksjonelle oppslag som følger av aktiviteten til fagforeninga, er det lurt å
delta i debatter, for eksempel gjennom

Nytt vervemål er 10 000 medlemmer for 2011. Det ble vedtatt på
desembermøtet i landsstyret. Det
betyr 24 500 innmeldinger. I fjor hadde
vi samme vervemål, altså 10 000. Vi
nådde nesten målet med 94 prosent.
Antall innmeldinger i 2010 var 22 984.

Per 3. januar 2011 har Fagforbundet
317 740 medlemmer. Ca 208 000
er yrkesaktive.

Fagforbundsukene i 2011 arrangeres
i uke 44 og 45, altså fra 31. oktober til 11.
november. Det er valgfritt om fagforeningene ønsker å avholde en eller to
forbundsuker i denne perioden.

Fagforbundet støtter Wikileaks og
bevilger 25 000 kroner. Fagforbundet
mener at nettstedet fritt må få legge
fram den informasjonen de får tilgang
på og at forsøkene på å begrense
mulighetene for nettstedet til å formidle informasjon, er et angrep på
ytringsfriheten.
– Det er svært alvorlig at kortselskaper
stanser tilgangen av midler til Wikileaks, blant annet etter press fra amerikanske myndigheter og politikere. Dette
hører ikke hjemme i åpne demokratier,
sier Fagforbundets leder Jan Davidsen.

 Et flertall stemte for meklingsresultatet i uravstemninga for overenskomsten NHO 453 (Norges Blindeforbund,
Oslo Kino AS, SF Kino Stavanger/
Sandnes AS, Flyktningstifelsen og
Aurora Kino AS).

Det er gjennomført uravstemning
på overenskomsten for Ambulansefirmaer, NHO 118 for perioden 1. april 2010
til 31.mars 2012. Fagforbundets medlemmer har godkjent den.

Fagforbundet Moss og Fagforbundet
Våler er vedtatt sammenslått. De skal
hete Fagforbundet Moss og Våler og
vil ha ca 1700 medlemmer.  

Synlig i lokalsamfunnet

Skulder ved skulder-prinsippet
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Fagforbundet siden sist

Kreativ Omsorg 2011

LO har gått sammen med Trade Union
Congress (TUC) i Storbritannia og Fagforbundets britiske søsterorganisasjon Unison om et internasjonalt klimaprosjekt.
Hensikten er å bygge kunnskap og sikre deltakelse i klimaarbeid og i internasjonale møter og forhandlinger for representanter for fagbevegelsen i fattige land.
LO har bevilget penger til prosjektet. I tillegg til initiativtakerne fra Storbritannia
og norsk LO er det deltakelse fra Bangladesh, Brasil, Canada, Fiji, Ghana, Nepal,
Sierra Leone, Sør-Afrika, Sør-Korea og organisasjonen SustainLabour.

oss ti llitsvalg te

leserinnlegg. Husk at det også debatteres på nett.
Skryt, skryt
De aller fleste innbyggere er glade i kommunen sin. Er du tillitsvalgt i kommunen
så er du en ressursperson som kjenner
kommunen innenfra og som vet mye om
lokale forhold. Bruk vervet i fagforeninga
til å være en positiv kraft og ha en åpen
og aktiv holdning til det som skjer rundt
deg. Fortell de gode historiene, spesielt
der hvor vi lykkes i å gjøre en god jobb
for medlemmene. Har dere kanskje klart
å kjempe gjennom noen faste stillinger?
Har dere vært med og forhindra at offentlige velferdsgoder konkurranseutsettes? Husk å skryte og vise fram alt
dere får til! Gode saker selger seg sjøl.
Målet bør være å bli kjent som arbeidstakernes og innbyggernes talsperson.

ellisiv solskinnsbakk selnes

Når det gjelder pensjonssaken er
Fagforbundet opptatt av å ivareta
dagens nivå for deltidsarbeidende
kvinner. Forbundet godtok resultatet
av 2009-forhandlingene, men ønsket
seg et litt annet resultat. Dette har nå
kommet tydeligere fram, og forbundet
ser behov for en revisjon, sier rådgiver
Geirmund Jor til Frifagbevegelse.

I et innspill til den nye eierskapsmeldinga gjentar LO forslaget fra det tidligere eierskapsutvalget om å opprette
et statlig eierkapitalfond som kan bidra
til nye ideer og sikre norsk forankring
ved salg av strategiske bedrifter.

Arbeidstilsynet har opprettet profil
på Facebook. Her kan man stille spørsmål og diskutere temaer knyttet til
arbeidsmiljø. Gå inn på
www.facebook.com/arbeidstilsynet
og trykk «liker».
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Vurderer helikopter:
Satsinga i private barne
hager merkes også i Nord
land. Å skulle rekke over
alle private barnehager på
tre måneder byr på noen
geografiske utfordringer.

Ann Merethe Larsos Kristensen

Tøft språk
Larsos Kristensen er 43 år og startet sin
tillitsvalgtkarriere i Norsk Transportar
beiderforbund, som opplæringsansvarlig.
Den gangen jobbet hun på et lager i Bodø.
– Det er ikke et yrke man blir gammel
i, sier hun og viser til de mange tunge
løftene.

E

Trykksak

tillitsvalgt min hverdag

– Vi har studert kartet og konkluderer
med at Nordland er stort. Så har vi fleipet
litt med at vi kanskje burde leid et heli
kopter, ler hovedtillitsvalgt i Fagforbun
det Bodø, Ann Merethe Larsos Kristensen.
– Ellers tror jeg det skal gå greit. Man
ge private barnehageeiere har allerede
meldt seg inn hos PBL (Private Barneha
gers Landsforbund). Det gir en ryddigere
motpart, pluss at vi har vært gode på å
samle tillitsvalgte, forteller hun.

M E RK
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trykk: Aktietrykkeriet

foto: kari-sofie jenssen
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I 1998 begynte hun som personlig
assistent ved en skole. Da kom hun inn i
Fagforbundet – og ble raskt tillitsvalgt
igjen. Fra det ene ytterpunktet til det
andre.
– Den største forskjellen da jeg kom
fra et mannsdominert forbund til et
kvinnedominert, var språket. I mitt gam
le forbund var det helt klart et mye
tøffere språk, forteller Larsos Kristensen.
I Fagforbundet har hun erfart at det er
de mange lokale tillitsvalgte som er selve
styrken til forbundet.
Lager lys
Som om det ikke er nok hobby å ha kon
firmant til våren, så driver hun også med
støping av stearinlys. Produksjonen be
grenser seg til eget bruk og gaver.
– Det hender jo at jeg får kommentar
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er på den spesielle lukta som brer seg i
huset når det smeltes og støpes, smiler
hun.
Når det gjelder hjertesaker i fagfor
eningsarbeidet, er Larsos Kristensen
lidenskapelig opptatt av at medlem
mene skal få uttelling for fagbrev, også i
privat sektor. Det å kunne hjelpe dem
som har gått lenge på løse kontrakter, til
å få fast jobb, kommer også høyt på lista.
– Alle må bli sett og tatt vare på for at
vi skal kunne ha det bra på jobben, og
dermed gjøre en god jobb, understreker
hun.
Hva er ditt viktigste verveargument?
– Sammen er vi sterke!

Finsk fagbevegelse
mot sosial dumping
Fagorganiserte i Finland står på barrikadene for å hindre sosial dumping og
hjelpe fremmedarbeidere til et rettferdig arbeidsliv.
Forbund i offentlig sektor i Finland advarer mot oppstykkinga og anbudsutsettinga av velferdstjenester, og mot
økende sosial dumping i offentlig sektor.
– Utenlandske arbeidstakere må ha
samme rettigheter og plikter som den
innfødte befolkningen, slik som retten
til å organisere seg og rett til samme
lønn og like arbeidsvilkår, sier Jarkko
Eloranta fra Forbundet for offentlig
sektor og velferdsområdene (JHL).
Hett valgkamptema
Spørsmålet om innvandrere og innvandring har blitt et viktig tema i Finland før stortingsvalget i april i 2011. Ni
fagforbund fra offentlig sektor (FiPSU)
har gått sammen for å finne positive
løsninger i en ellers opphetet debatt.
Gjennom et mangfold av aktiviteter
bidrar fagbevegelsen til raskere integrering i det finske samfunnet og på
arbeidsmarkedet.
– Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft skal ikke få lov til å lage to
parallelle arbeidsmarkeder, sier FiPSU
i en uttalelse.
Både privat og offentlig
FiPSU vil hindre sosial dumping blant
arbeidsinnvandrere. Selv om dette
også i Finland er mest akutt i private
sektor, blant annet i bygg og anlegg,
viser flere studier at økende outsourcing fra det offentlige til private selskaper gjør at det blir vanskeligere å
kontrollere hvor effektivt lovverk og
kollektive avtaler blir fulgt opp. Dagens lovgivning er for svak og hindrer
ikke misbruk av utenlandske arbeidstakere. Det ønsker fagbevegelsen å
gjøre noe med.
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robert rené hansen
startet 3. januar 2011 på
LOs
Brussel-kontor.
Han har vært nestleder
i organisasjonsavdelingen i LO og ungdomsrådgiver.

LO-sekretariatet har konstituert førstesekretær ellen stensrud som hovedkasserer i LO etter at Bente N. Halvorsen sa fra
seg vervet av helsemessige årsaker. LOsekretær Trine Lise
Sundnes rykker opp
som ny førstesekretær.
LO-ledelsen består av
seks tillitsvalgte fram
til neste kongress i
2013.
orrvar dalby tok over
som konstituert generalsekretær i Norsk Folkehjelp 14. desember
2010. Dalby tok over
etter Petter Eide.

Mangfold
Finsk LO er forsiktige optimister når
det gjelder arbeidsgiversiden sitt syn
på mer kontroll. Ralf Sund fra «Tjänstemannacentralorganisationen» STTK
mener at medlemmene i arbeidsgiverorganisasjonene som er lovlydige selskaper vil dra nytte av mer effektiv
kontroll. Misbruk av arbeidsinnvandrere svekker posisjonen til de som driver
lovlig, og er lønnsomt med hensyn til
konkurranse, uttaler Sund.
Mange fagforbund arrangerer kurs,
setter opp diskusjonsforum, skaper
nettverk og støtter medlemmer som
er innvandret til Finland. Språk er en
viktig nøkkel til å lykkes, og det er viktig
å tilby finsk- eller svenskkurs slik at
innflyttere finner seg til rette i samfunnet, på arbeidsplassen og i fagforeninga, understreker fagbevegelsen.  
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