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om kjønn.
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E AML: Nytt hefte med kommentarer Side 7

foto: kari-sofie jenssen

Tok første stikk

Jubel: Kommunestyret i Larvik vedtok å utsette forslaget om å konkurranseutsette
hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Valgkampen har fått nytt innhold: Et
nytt flertall – nye arbeidsgivere – må stemmes inn i september, for å sikre
at vedtaket blir endelig.
Side 2
Mest til de lavlønte

Tariffoppgjøret er i gang i privat sektor.
Fagforbundet krever lav- og likelønnsprofil.
Kompetanse skal gi uttelling. Den 27. april
starter forhandlingene for det offentlige.

Side 2

Får etterbetalt

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening bemanner opp. Etter Adeccoavsløringene i Oslo skal sju ringpermer med lønnsslipper gjennomgås før de ansatte får
etterbetalt det de har krav på.
Side 8

foto: ellisiv solskinnsbakk selnes

foto: kari-sofie jenssen

Forbundsleder Jan Davidsen mener at
Fagforbundet har tøffe nok tillitsvalgte.
Utfordringa er å holde tritt med et stadig
mer uoversiktlig og kynisk arbeidsliv. Der
har hele organisasjonen et ansvar. Side 4

foto: kjell olufsen

Alle har varsleransvar
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Vant slaget – nå venter krigen
Fagforbundet Larvik-Lardal
har arbeidet intenst for å
stanse forslaget om å konkurranseutsette de hjemmebaserte tjenestene i
kommunen. Nå er saken
utsatt til etter valget, og
fagforeninga er klar for
valgkamp.
På tross av at både Eldrerådet, Rådet for
funksjonshemmede og Innvandrerrådet,
samt fagmiljøet og alle de involverte fagforeningene (Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta) i Larvik kommune var negative til konkurranseutsetting
av de hjemmebaserte tjeneste i Larvik
kommune, fremmet FrP, Høyre og KrF et
felles forslag om å gjøre nettopp det.
I kommunens administrasjonsutvalg
foreslo rådmannen å konkurranseut
sette hjemmetjenestene innen Praktisk
bistand og opplæring. FrP, Høyre og KrF

Ikke verdsatt: Hjemmehjelper Åse A
 ndersen
har 26 år i kommunen og føler seg ikke
spesielt høyt verdsatt, når det foreslås å
konkurranseutsette henne og kollegene i
hjemmetjenesten.
foto: kari-sofie jenssen

Registrer deg på
Fagforbundets
medlemsportal
Fagforbundets med
lemsportal er laget for
medlemmer og tillits
valgte. Her finner du
informasjon om med
lemskapet ditt, lønn,
tariff, dine tillitsvalgte,
kurs og aktiviteter.
Gå inn på fagforbun
det.no – trykk på den
blå knappen «REGIS
TRER DEG» for å kom
me inn i medlems
portalen.

la i sitt forslag i tillegg inn konkurraneutsetting av hjemmesykepleien.
– De kom med dette med hjemmesykepleien som et benkeforslag. Det hadde
ikke engang vært utredet skikkelig, forteller Kjellaug Olsen, hovedtillitsvalgt i
Larvik kommune.
Representantene til Arbeiderpartiet,
Senterpartiet og den lokale Larviklista i
Administrasjonsutvalget fremmet et felles forslag om å ikke konkurranseutsette
de hjemmebaserte tjenestene.
Første gang
Åse Andersen er inne i sitt 26. år i den
kommunale hjemmehjelpstjenesten.
Dette er første gang at politikerne foreslår å konkurranseutsette tjenesten, så
vidt hun vet.
– Jeg føler jo ikke akkurat at den jobben jeg gjør bli verdsatt. Vi blir verken
spurt om hvordan vi har det, eller hva vi
mener bør gjøres for at tjenestene kan
bli bedre. Vi ser nå hvor viktig det er for
oss kommuneansatte å stemme i lokalvalget, sier Andersen.
Bygger allianser
Fagforbundet har fått mye støtte fra
LO lokalt i kampen. Fagforeninga har
videre arbeidet aktivt opp i mot hver enkelt kommunestyrerepresentant og vært
aktive i lokalmedia. Fagforeninga har
også fått hjelp og støtte fra Fagforbundet Vestfold.
Fagforbundet Larvik-Lardal har laget
egne plakater og gjennomført arbeidsplassbesøk for å mobilisere folk til å
møte opp i kommunestyret.
Sosiale media
Fagforeninga oppretta Facebook-sida
‹Nei til kommersialisering av våre omsorgstjenester›. På denne Facebook-sida
ble det lagt ut et arrangement som en
del av mobiliseringa til kommunestyremøtet på Brannstasjonen den 23. mars.
Delseier
Rundt 120 kommuneansatte møtte opp
for å demonstrere mot privatiseringa i

Kampklare: Fagforbundet Larvik med htv’ene Lene-Britt Johannesen, Gunnvor Christiansen og
Kjellhaug Olsen, sammen med nestleder i fylket Eddie Wight.
foto: kari-sofie jenssen

forkant av kommunestyremøtet. De fulgte også debatten og avstemninga inne
på Brannstasjonen. Det ble delt ut løpesedler til politikerne, og folk stilte opp
med plakater og banner. I tillegg til folk
fra fagforeningene i kommunen, deltok
også representanter fra lokale partilag i
demonstrasjonen.
Sluttresultatet 23. mars var at Høyre
og KrF sprakk. En KrF-representant
stemte, sammen med flere av Høyres
kommunestyrerepresentanter, for at
hele saken skal utsettes til etter kommunevalget. Sammen med representantene
til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og den lokale Larvikslista ble det flertall for utsettelse.
– Dette er kjempebra. Nå skal vi drive
valgkamp for et nytt politisk flertall i
Larvik, sier Lene-Britt Johansen.

Stor interesse: Kommunestyret i Larvik
stemte for utsettelse av forslaget om
konkurranseutsetting av hjemmetjenesten.
120 kommunalt ansatte var til stede som
tilhørere.

kari-sofie jenssen og anders hamre sveen

foto: kari-sofie jenssen

Tariffvåren har kommet
Det sikreste vårtegnet for fagforeningsfolk er lønnsoppgjør. Mellomoppgjøret springer
ut med Fagforbundets krav fra hovedoppgjøret i 2010: Heving av lavlønte og likelønn.
Uttelling for kompetanse kan bli avgjørende.
Lønnsoppgjøret 2011 er et mellomoppgjør der partene kun forhandler om økonomi, altså lønnsøkninger, men ikke
selve avtalen. Oppgjøret i privat sektor er
samordna, som betyr at hovedorganisasjonene møtes, og ikke enkeltforbund.
Den konkurranseutsatte industrien legger rammene for oppgjøret. Det er dette
som kalles frontfagmodellen, der «fronten» utgjøres av industriarbeiderne på
verkstedsoverenskomsten i privat sektor. Startskuddet gikk da LOs krav ble
overlevert til NHO den 21. mars.
Krever likelønn
– LOs hovedkrav er å sikre kjøpekrafta og
å beholde en klar lav- og likelønnsprofil
både på sentralt og lokalt avtalte tillegg,
sier Ann-Mari Wold, leder av Fagforbundets forhandlingsenhet.
– Selv om vi ikke vet ennå om det blir
avsetninger til lokale forhandlinger i år,
slik det ble i fjor, vet vi at vi vil legge vekt
på å få til denne profilen. Kvinnedominerte yrker har fått lavere uttelling gjennom flere år, og kvinner får fortsatt ikke
full uttelling for sin kompetanse og utdanning. Dette handler om verdsetting,

Ann-Mari Wold, leder forhandlingsenheten i
Fagforbundet. 
foto: arkiv

understreker hun. For Fagforbundet avhenger mye av utfallet i en rekke saker
som er til behandling i lønnsnemnda.

Riksmeklingsmannens møtebok fra
2008 slo fast at kompetanse skulle gi uttelling, og i fjorårets hovedoppgjør ble
det satt av en øremerka pott til lokal fordeling.
– Over 60 saker behandles nå i lønnsnemnda etter brudd i lokale forhandlinger fordi ansatte likevel ikke har fått tillegget på «for etter- og videreutdanning
av en viss varighet» som partene var
enige om. Vi må vurdere resultatet fra
nemnda når vi nå går inn i mellomoppgjøret. Det er ingen tvil om at kravet om
uttelling for kompetanse fortsatt er viktig, sier Ann-Mari Wold.
For Spekter-området innledes A-delsforhandlingene den 4. april. Den 27. april
starter forhandlingene for de store offentlige tariffområdene; Staten, KS-området og Oslo kommune. Forhandlingsfrist er natt til 1. mai. Kalender over forhandlingsstart i ulike tariffområder finner du i medlemsportalen (medlem.
fagforbundet.no) Lønn og tariff, og på
www.fagforbundet.no/tariff/viktigedatoer
maria wattne
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Det norske arbeidslivet
Grunnen til at hun deltok på Manifest
Analyses årskonferanse var at hun har
skrevet en kronikk i Dagbladet om de erfaringene hun hadde den gangen hun
arbeida for Adecco.
Knutsen arbeida som vikar i Adecco
Hospitality i rundt ett år. Hun ble utleid
som servitør, bartender, hovmester, garderobevakt og konferansevertinne.
Diskriminering av utlendinger
– Da jeg jobba for Adecco opplevde jeg at
ledelsen utnytta det faktum at mange
av de utenlandske ansatte i byrået hadde dårlige norskferdigheter, og lite kunnskap om norsk lov og rett. Vi opplevde
ofte at det var feil i lønnsutbetalingene,
at de ble betalt for færre timer enn folk
faktisk hadde jobbet, forteller Knutsen.

Knutsen forteller at oppdrag hos de
av oppdragsgiverne som hadde det beste
rykte, og som gjerne betalte bedre lønn,
først og fremst ble tilbudt folk med lys
hudfarge. Knutsen forteller at ledelsen
begrunna det med at de ville sende de
mest erfarne vikaren på de mest prestisjefylte oppdragene.
– Denne begrunnelsen stemte ikke
overens med virkeligheten, da det var
minst like mange av de etnisk norske ansatte som ikke hadde erfaring, slår Knutsen fast.
Ledelsen likte dårlig
at det ble sagt ifra
Knutsen sa ifra om det hun mente var
galt, og det fikk konsekvenser.
–Etter hvert konfronterte jeg ledelsen

i Adecco Hospitality med de ulike overtrampene som ble begått mot vikarene,
som feil i lønnsutbetalinger, overtidsjobbing uten overtidsbetaling, lange oppdrag uten matpauser, generelt dårlig
behandling hos de ulike oppdragsgiverne, oppdrag som ble avlyst samme dag
uten lønnskompensasjon og diskriminering av de utenlandske ansatte. Da ble
jeg møtt med bortforklaringer og isfront.
Jo mer hodebry jeg skapte for ledelsen, jo
færre oppdrag fikk jeg tilbud om, forteller hun.
Knutsen sa selv opp jobben hos
Adecco etter et siste møte med ledelsen
i Adecco Hospitality hvor hun presenterte sin liste over det hun mente var
overtramp mot hennes kolleger.
– Deres første reaksjon på dette var
«Det siste vi ønsker er at du skal gå til
media med disse opplysningene». Dette
er tre år siden og viser at overtrampene
som nå har blitt avdekka i media har
forekommet på regelmessig basis i lang
tid, sier Knutsen.
Det fagligpolitiske rådet
I etterkant av Manifest Analyses årskonferanse ble det faglipolitiske rådet valgt.
Lederen av Fagforbundet Stavanger,
Annette Dahl Wiig, ble gjenvalgt som
medlem av rådet. Der får hun selskap av
nestlederen i Fagforbundet Frisørenes
Fagforening, Janne Ottersen Fraas.
– Jeg har stor sans for Manifest Analyse, og ser fram til å komme med innspill, sier Fraas.

Sentrum Scene: Tidligere Adecco-vikar Helene Marie Knutsen deltok på Manifest Analyses
årskonferanse i 2011.
foto: anders hamre sveen

anders hamre sveen

Likestilling handler om kjønn
Likestillingskampen handler om verdsetting av kvinners innsats. – Tillitsvalgte i
Fagforbundet må ha mange tanker i hodet samtidig
og aldri undervurdere
kjønnsperspektivet i samfunnstrukturene, sier nestleder Mette Nord.
Nestleder Mette Nord har ansvar for likestillingsarbeidet i Fagforbundet, men
Prinsipp- og handlingsprogrammet forplikter alle tillitsvalgte i hele organisasjonen å ta likestilling på alvor. I mars
ble et rådgivende likestillingsutvalg
oppnevnt for perioden 2011–2013.
– Med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har, og utfordringene knyttet til
typiske kvinneyrker, trenger vi et slikt
utvalg med tillitsvalgte fra hele landet
som kjenner utfordringene på kroppen,
sier Nord.
Lite bærekraftig
Det er ikke vanskelig å forstå at Fagforbundets nestleder er utålmodig.
– Presset ute på arbeidsplassene med
omstillinger, konkurranseutsetting og
angrep på kollektive avtaler rammer
kvinner hardt, sier hun.
Nord nevner pensjon, bemanningsbyråenes inntog, ufrivillig deltid og lav
grunnbemanning som noen eksempler.
– Den politikken som føres er lite bærekraftig både for samfunnet som helhet
og for arbeidsplassene ute i kommunene, mener hun, og forklarer det blant
anna med situasjonen til de som jobber

ufrivillig deltid. – Det er kvinner som sliter seg ut med å ta alle de ekstravakter
de kan få. Det medfører i ytterste konsekvens at de er tilgjengelig for arbeidsgiver hele døgnet, sier Mette Nord. Slik vil
hun ikke ha det.
Blir syk av jobben
Det er ingen grunn til å bli forbauset
over at flere kvinner enn menn blir uføre.
– Et arbeidsliv der det du gjør blir lite
verdsatt – lønnsmessig og statusmessig
– er ille nok i seg selv. Når kvinnearbeidsplassene i tillegg ikke bygger kompetanse, har lite forutsigbar bemanning og
ikke en gang tilbyr fast, hel stilling, da
går det på helsa løs, mener Mette Nord.
Og legger til at utviklinga er veldig, vel-

Engasjert: Nestleder i Fagforbundet, Mette
Nord, er en engasjert tillitsvalgt. Her på Velferdskoneransen 2010.
foto: anders hamre sveen

dig alvorlig for framtidig rekruttering
blant anna til helse- og omsorgsyrkene.
Sekstimersdagen
Fagforbundet har sekstimersdagen som
vedtatt mål i tariffpolitikken, men for
øyeblikket er ingen forsøk i gang.
– Forsøk med 6-timersdagen har vist
positive følger på arbeidsmiljø og gitt
lavere sykefravær. Det kan være en god
løsning for å skape et bedre arbeidsliv og
et bærekraftig samfunn der ikke all produktivitetsøkning tas ut i mer lønn, sier
Mette Nord.
Krev verdsetting
– Likestillingsutvalget har mer enn nok
å ta fatt i, sier Mette Nord, det er det i alle
fall ikke mulig å være uenig i, legger hun
til.
– I tillegg til å prioritere likelønn ved
tariffoppgjørene, trenger vi en likere fordeling av foreldrepermisjonen, med
selvstendig opptjening og rettigheter for
begge foreldre, tiltak for et mer blandet
arbeidsmarked og lovfestet rett til heltid,
fortsetter Nord.
– Vi trenger rett og slett at jenter og
gutter blir verdsatt likt, og at kvinner og
menns arbeid verdsettes likt, avslutter
en engasjert nestleder.
Fagforbundets
likestillingsutvalg 2011–2013
Mette Nord, nestleder i Fagforbundet
Isfaque Mohammed, Oslo
Astrid Isene, Buskerud
Bente Trulsvik, Aust-Agder
Kim Håkon Pedersen, Troms
Bjørn Svalastog, Finnmark

randi tevik

– Hvorfor skal du på Velferdskonferansen?

Gerd Eva Volden,
AU-medlem og
leder for Seksjon
kontor og
administrasjon

– Velferdskonferansen er en av
de viktigste arenaer for
diskusjon og faglig begrunnelse i viktige samfunsspørsmål.
Velferdssamfunnet er vår
viktigste garanti for likeverdighet. Og på Velferdskonferansen
jobber vi sammen for at dette
fortsatt skal være bærebjelken i
det norske samfunnet.

Odd Haldgeir
Larsen,
AU-medlem

– Jeg skal på konferansen fordi
det er en viktig konferanse.
Velferdsstaten settes under
press og på konferansen får vi
diskutere og studere dette
spørsmålet. Det er interressant.
Det er også en flott mulighet
til å rette oppmerksomheten
på fagbevegelsens strategi på
hvordan vi skal møte dette
presset.

Merethe Dahl,
fylkesleder
Vestfold

– Jeg gleder meg til Velferdskonferansen! Det er viktig å
være orientert om hva som
skjer med ordningene våre. Vi
skal både være kritiske og sette
et objektivt søkelys på tjenestetilbudet og hvordan det
utføres. Det ligger et viktig
kommunevalg foran oss og vi
må skolere oss til en aktiv
valgkamp.

Johnny
Skogsrød,
fylkesstyret
Telemark

– Velferdskonferansen er et
viktig møtested for oss nå, sånn
at vi kan diskutere oss fram til
en felles strategi og politikk for
å ta tjenestene tilbake. Vi må ta
ansvaret og kontrollen tilbake.
Det gjelder både i kommunene
og på sykehusene og vi må
gjøre det nå.

oss fire på gangen

Rundt 900 deltok på Manifest Analyses årskonferanse
2011, som handla om den norske modellen og det norske
arbeidslivet. En av dem var Helene Marie Knutsen.

side 4

oss ti llitsvalg te

nr. 3/2011

nyhet

Trenger tøffe
tillitsvalgte
Forbundsleder Jan Davidsen mener de siste ukenes
avsløringer av et arbeidsliv vi overhodet ikke ønsker oss,
må få konsekvenser for forbundets arbeid.
– Vi må fortsatt være aktive. Meld inn, gi
beskjed om hva som foregår, ta kontakt
med fagforeninga, kompetansesenteret
eller Fagforbundet sentralt. Vi må øke
den oppsøkende virksomheten og skaffe
oss oversikt over hvordan medlemmer
og andre ansatte har det på jobben, sier
Davidsen.
– I forbindelse med Fagforbundsukene
har enkelte fagforeninger gitt medlemmene tilbud om å sjekke at de har lønn
og pensjon i henhold til avtaleverket.
Dette kan vi ta fram igjen. Det finnes et
hefte som heter Fagforbundet sjekker
lønna di, som kan brukes som et hjelpemiddel, forteller Davidsen. – Det viktigste
er likevel at de tillitsvalgte føler faglig,

moralsk og politisk støtte i forbundet sitt,
sånn at de vil og tør å ta opp kampen.
Tips
– Det å være varsler kan være vanskelig.
Er det dette du forventer av forbundets
tillitsvalgte?
– Varslerrollen har dessverre blitt viktig sånn som samfunnet og arbeidslivet
har utvikla seg. Egentlig begrenser det
seg ikke bare til tillitsvalgte å være varslere. Alle som opplever ting som det er
vanskelig å føre fram tjenestevei eller
via tillitsvalgte, må ha mulighet og
trygghet til å kunne si i fra. Dette blir et
tillegg til tjenestevei. Saker kan være av
en sånn karakter at omgivelsene, eller
folk som befinner seg i tjenesteveien, er
involverte. De du ønsker å varsle om kan
være selve problemet.
Tøft
– Er ikke våre tillitsvalgte tøffe nok?
– Lenge før Adecco-skandalen har fagforeninger, kompetansesenter og fylkeskretser kjørt mange enkeltsaker helt
fram til rettsapparatet. Når vi har kommet dit har det som regel blitt inngått
forlik, fordi arbeidsgiverne har forstått at
de har en dårlig sak. Da har det også ofte
gått så lang tid at den ansattes arbeidskontrakt er gått ut og den ansatte er
borte for lenge siden. Det eneste vi da
har fått ut av dette er en eventuell erstatning til den ansatte. Svaret mitt er at vi
har tøffe nok tillitsvalgte. Problemet har
vært – og er faktisk ennå – at vi fortsatt
ikke vet omfanget av det som foregår i
de privatiserte virksomhetene.

Må bli tøffere: Jan Davidsen mener de siste
ukers hendelser viser at tillitsvalgte på alle
nivå i organisasjonen må bli tøffere i tonen.
foto: jan lillehamre

Tidspress
– Vi har 18 000 tillitsvalgte – hvorfor vet
vi ikke?
– Jeg tror dette bekrefter den stressa
situasjonen de tillitsvalgte befinner seg

Debatt: Fagforbundet har vært mye i media i forbindelse med vikarbyrå-sakene. Her deltar
forbundsleder Jan Davidsen i NRK-debatten fra Litteraturhuset, 10. mars 2011.
foto: kari-sofie jenssen


i. De har ofte mer enn nok med å jobbe
for de medlemmene de har ute på arbeidsplassene. Det skal litt til å ta på seg
ansvaret for situasjonen til dem som er
midlertidig ansatt, vikarer og heller ikke
medlemmer i Fagforbundet. Det er ikke
sikkert de tillitsvalgte får informasjon
om situasjonen deres, heller. Noen ganger er det også problematisk når de ansatte ønsker å jobbe ulovlig og ikke ser
rekkevidden av det.
Trygghet
– Har de tillitsvalgte god nok opplæring
til å håndtere det «nye» arbeidslivet?
– Det må vi vurdere. Dette er en ny dimensjon i tillitsvalgtrollen. Omfanget av
hvordan arbeidsgivere velger å bruke
innleid arbeidskraft har eksplodert de
siste åra. Vi har sett det innenfor privat
sektor, både i bygg- og anlegg og renhold
tidligere. Nå er dette brukt innenfor alle
sektorer både internasjonalt og nasjonalt. Dette må vi bare ta innover oss.
Totalgjennomgang
– Jeg mener nå at vi må ta en skikkelig
gjennomgang av hele forbundet, både av
tidsbruk og oppgaver. Det må være en
kontinuerlig prosess på alle nivåer fra
den nasjonale ledelsen til plasstillits
valgte. Vi må se på arbeidsformen vår,
om vi bruker lov- og avtaleverket på en
optimal måte, om tillitsvalgtsstrukturen
er den riktige og om opplæring og skolering av tillitsvalgte er bra nok. Vi må
også gjøre de tillitsvalgte trygge på at de
har full støtte i organisasjonen og at de

har tilgang på all den kompetansen forbundet har.
Tillitsvalgtarbeid
– Er problemet at vi ikke er vant med den
typen arbeidsgiver som Adecco og de andre vikarbyråene representerer?
– Vi har lang erfaring med å forholde
oss til private arbeidsgivere. Vi har medlemmer i private barnehager, i frisørsalonger, i kollektivtrafikken og i boligbyggelagene, for å nevne noen. Jeg tror ikke
det er der problemet ligger. Vi må bare
komme oss på offensiven og gjøre godt
gammeldags fagforeningsarbeid. Vi må
kreve hele, faste stillinger, vi må kreve at
kommuner og private virksomheter lager egne vikarpooler, sier Davidsen.
– Jeg synes denne saken viser en utrolig nedvurdering av egne ansatte, som
om hvem som helst kan gjøre jobbene
våre når vi er borte.
– Nei, vi må kreve faste vikarer, med
opplæring, som kjenner virksomheten,
som kjenner de tekniske hjelpemidlene
og som kjenner dem som de skal ta vare
på. Faste, gode vikarer gjør at vi unngår
å øke belastningen på de ansatte når en
kollega er sjuk, utøver tillitsvalgtarbeid
eller har permisjon. Da kan vi skape et
arbeidsliv vi kan stå lenge i. Jeg tror at
bruk av ukjente vikarer er undervurdert som bidrag til å skape sykefravær
hos de fast ansatte.

kari-sofie jenssen

Prosjekt Rødgrønt Fredrikstad
Ikke lenge etter at lokal
valget ga Fredrikstad en
ordfører fra Fremskritts
partiet, starta LO Fredrik
stad på den lange valg
kampen fram til
12. september 2011.
De har holdt på siden 2008, og får skryt
av LO-ledelsen. LO Fredrikstad bruker
mye tid og energi på å få på plass et annet politisk flertall i Fredrikstad enn dagens. LO håper på at seks av de lokale
partiene som stiller til valg i år klarer å

kapre et flertall. Disse seks partiene er
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Bymiljølista, Pensjonistpartiet og Rødt.
Dagskonferanse
Den 15. mars samla LO Fredrikstad
rundt 150 tillitsvalgte for å diskutere
det som er gjort så langt i prosjektet
Rødgrønt Fredrikstad, og hva man
skal gjøre videre. Flere forskjellige
LO-forbund var representert, inkludert mange fra privat sektor.
Siden 2008 har LO Fredrikstad
vært både pådriveren for og limet i
et prosjekt som omfatter flere LOforbund.
– I LO sentralt skryter vi av hvor-

dan dere driver med valgkamp, sa LOnestleder Gerd Kristiansen, som var en
av gjestene på denne konferansen.
Tidligere LO-leder Yngve Hågensen

var også tilstede, og også han hadde
skryt å komme med.
Norsk Sykepleierforbund (NSF) deltok
på dagskonferansen som observatør.
– Jeg deltar på konferansen først
og fremst for lære om de forskjellige politiske alternativene ved valget, sa NSFs lokal-leder Rita Standahl til avisa Demokraten, i forkant
av dagskonferansen.

Fredrikstad: Lederen av LO Fredrikstad Tore Leif Gundersen,
lederen av Fagforbundet Fredrikstad William Gulbrandsen,
LO-nestleder Gerd Kristiansen og tidligere leder av LO
Yngve Hågensen. 
foto: anders hamre sveen

Langsiktig jobbing
Det har blitt arrangert dagskonferanser tidligere også. Tillitsvalgte i
Fredrikstad har vært i Trondheim,
og har fått besøk av tillitsvalgte fra
Trondheim til Fredrikstad, for å utveksle erfaringer og lære om den
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Sammen om en
bedre kommune
Vikarbyråsakene
• I mai 2010 skrev Fagbladet om at ansatte ved Ammerudlunden sykehjem
jobbet doble vakter uten overtids
betaling på sykehjemmet, som da ble
drevet av Adecco.

• Månedsskiftet februar/mars: Flere
avsløringer av brudd på arbeidsmiljøloven i vikarbyråer som har kontrakt
med kommuner. Stadig flere sier opp
sine kontrakter med Adecco.

• 1. november 2010 overtok Ragn-Sells
renovasjonen i Asker. De leide inn 14
renovatører fra Adecco på tremåneders-kontrakter. Fagforbundet anmeldte Asker kommune for måten den kommunale tjenesten ble driftet på, og
Ragn-Sells sa opp kontrakten med
Adecco.

• 3. mars sier Arbeidstilynet at de skal
trappe opp tilsynsinnsatsen med arbeidsforholdene i virksomheter som
driver med utleie og innleie av arbeidskraft.

• Februar 2011: NRK og Dagbladet dokumeterte på nytt de ulvolige forholdene
ved Ammerudlunden. 22. februar brøt
Oslo kommune kontrakten med Adecco om driften og driften ble overført til
det kommunale foretaket Oslo Omsorg
KF. Byrådets plan er at Ammerudlunen
skal tilbake i privat drift. Sykehjemsetatens fagforening krever at driften overføres til sykehjemsetaten i Oslo kommune.
• Januar 2011: Dagbladet avslørte at renholdere fra Adecco hadde arbeidet for
en rekke offentlige instanser langt under tariff, og at Adecco også var ansvarlig for lønnsdumping i Oslo-skoler.
• Deretter: Det kom etter hvert avsløringer om ulovlig drift ved de Adeccodrevne sykehjemmene Midtåstenhjemmet i Oslo og Greverud sykehjem
i Oppegård.
• 18. februar: Fagforbundets leder Jan
Davidsen tok til orde i Dagbladet for at
Adecco og andre vikarbyråer bør stenges ute fra offentlige oppdrag. 19. februar arrangerte Fagforbundet en markering mot Adecco utenfor Høyres Hus
i Oslo i anledning NHO-konferansen
for Høyre.
• 24. februar vedtok formannskapet i
Oppegård kommune å bryte kontrakten med Adecco om drift av Greverud
sykehjem.
• 25. februar anmeldte Arbeidstilsynet i
Oslo Adecco Helse for grove brudd på
arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

såkalte Trondheimsmodellen. Det er
oppretta en egen prosjektgruppe som
tar det overordna ansvaret og skoleringskonferanser for tillitsvalgte er avholdt.
LO Fredrikstad har hatt mindre grupper og gruppeoppgaver, samt gitt alle
sine medlemmer muligheten til å sende
inn et skriftlig svar på hva de mener er
de viktigste politiske kravene i årets lokalvalg.
Veien videre
LO Fredrikstad har lagt planene fram til
valgdagen. På alle tidspunkter og steder
hvor mye folk er samla, som for eksempel Glommafestivalen og FFKs hjemmekamper, skal det være folk i gatene for å

• 4. mars forteller Arbeidstilsynet NRK
at Incita AS er ansvarlig for brudd på
Arbeidsmiljøloven ved Bøn sykehjem i
Eidsvoll. Incita blir til slutt politianmeldt av Arbeidstilsynet.
• LO sender et brev til regjeringa og krever stopp av vikarbyråbruken i kommunene. – Der det trengs vikarer bør
kommunene ordne med vikarer selv,
og ikke benytte seg av private byråer,
sier LO-leder Roar Flåthen til NRK.
• 10. mars bryter Stavanger kommune
med vikarselskapet Konstali Helsenor
etter «en rekke avvik fra kontraktens
og arbeidsmiljølovens krav om lønnsog arbeidsvilkår.» Samme dag arrangerer LO-organiserte og pasientorganisasjoner en fanemarkering som krever at
Klæbu kaster ut Adecco og rekommunaliserer sykehjemmet.
• 12. mars vedtar representaskapsmøtet
i Oslo Ap at de går inn for å stenge ute
alle kommersielle aktører fra drift av
sykehjem.
• 15. mars: Klæbu kommune sier opp sin
kontrakt med Adecco.
• 16. mars: Trondheim kommune anmelder vikarbyrået Konstali Helsenor til
politiet, etter påtrykk fra Fagforbundet
Trondheim om å si opp kontrakten
med selskapet. Den samme dagen forteller Adecco at de vil avvikle all drift
av sykehjem i Norge.
• Arbeidstilsynet og Helsetilsynet har
begge avslørt mange brudd på lov- og
regelverk innen helse og omsorg, både
av de offentlige institusjonene selv og
av innleide vikarbyråer, som for eksempel Adecco ved Ahus.

«Sammen om en bedre kommune» heter avtalen
som nå er signert av partene i kommunesektoren.
Dette er en avtale Fagforbundet har jobba lenge
og hardt for å få til.
Fagforbundet, regjeringa ved Kommunal- og regionaldepartementet,
KS og de øvrige hovedsammenslutningene i kommunesektoren signerte i midten av mars avtalen
«Sammen om en bedre kommune».
Avtalen er en videreføring av Kvalitetskommuneprogrammet, som
varte fra 2007 til 2010. Kommunene blir invitert til å søke om deltagelse før sommeren 2011. Det nye
programmet skal vare ut 2015, og
har fire sentrale satsningsområder;
omdømme, sykefravær, heltid/deltid og kompetanse og rekruttering
Førte fram
– Disse områdene er viktige og
gir kommunene store utfordringer.
En grunnleggende forutsetning for
å lykkes er at alle parter deltar aktivt i samarbeidet, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen. Han mener
at utviklingen med vikarbyråenes
inntogsmarsj i kommunesektoren,
viser at kommunene ikke tar egne
ansatte på alvor.
– Nettopp derfor er det viktig å
få på plass et forpliktende samarbeid mellom partene, slik at både
politikere, ansatte og administrasjonen sammen kan finne gode løsninger på kommunens mange utfordringer, sier han.
Fagforbundet var også en pådriver for å etablere Kvalitetskommuneprogrammet. Mange fagforeninger jobba hardt for å få sine kommuner til å søke om deltakelse i
programmet. Det at 138 kommuner
ble kvalitetskommuner, skyldes i
stor grad aktivt arbeid som ble utført lokalt. Evalueringen av programmet viste at et godt partssamarbeid lokalt er viktig for å utvikle
kommunal sektor.
Sentral støtte
Også i dette programmet we lokalt
partssamarbeid en forutsetning for
deltagelse er at det er en god lokal
forankring, der folkevalgte, administrative ledere og medarbeidere/
tillitsvalgte deltar konstruktivt i ut-

formingen og rapporteringen av
prosjektet. Deltagerkommunene
velger selv innretning og organisering av arbeidet.
Innenfor ramma av programmet
vil partene bidra med faglig støtte
til kommunenes arbeid. I tillegg vil
lærdom fra kommunenes arbeid i
programmet bli systematisert og
spredd til andre kommuner. Det vil
være aktuelt å tilføre de deltagende
kommunene midler for at de skal
kunne forsterke innsatsen på de utvalgte områdene og spre erfaringer.
Bistanden sentralt vil være etterspørselbasert. Aktuelle virkemidler vil være veiledning, samlinger, nettverksbygging, kunnskapsinnhenting, formidling og økonomisk støtte. Programmet administreres av Kommunal- og regionaldepartementet.
Det er viktig at fagforeningene
aktivt bidrar til at kommunene søker seg inn i det nye programmet.
Fagforbundet har jobbet hardt for å
få programmet på bena, og for å
lykkes er det blant annet viktig at
mange kommuner blir med. Fagforbundet sentralt vil holde både fylkeskretser og fagforeninger løpende orienterte om framdriften.
Opplæring
Alle fagforeninger vil få tilbud om
opplæring i partssamarbeid og tematikken i programmet. Opplæringa tilpasses de erfaringene de
enkelte har med partssamarbeid,
og er tenkt å organiseres fylkesvis
med deltakelse fra inntil fem tiollitsvalgte fra hver fagforening. Fylkeskretsen, seksjonene og kompetansesentrene vil også bli invitert
til å delta. Opplæring vil skje vår og
høst 2011.

omstillingsenheten

dele ut materiell. Det skal blant annet arrangeres skrivegrupper, forbundsvise tillitsvalgtsamlinger, LO-pub og arbeidsplassbesøk. Den 26. august blir det valgkampshow i Fredrikstad med Åge Aleksandersen.
LO Fredrikstad sender sin endelige
kravliste til de politiske partiene 1. mai.
Når de får svarene, skal de lage en brosjyre som oppsummerer svarene de har
fått. Det hele avsluttes med en felles
valgvake på valgdagen den 12. september, og en oppsummering av prosjektet.
Sammen for en bedre kommune: Jan Davidsen signerer avtalen om nytt kvalitetsprogram for kommunen, mens statsråd Liv Signe Navarsete (th) og Gunn Olander
fra YS-kommune følger med.
foto: per flakstad
anders hamre sveen
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PERSPEKTIV

foto: privat

kommentaren

Vår viktigste formue
Julie Lødrup
Daglig leder i Manifest

Adecco-skandalene viser fram et Norge vi trodde vi hadde forlatt.
Ansatte som sover i bomberom? Lønninger 50 prosent under tariff?
Er det slike forhold menneskene som skaper velferden for oss skal
måtte risikere?

Vi får alle mer i lommeboka uansett scenario. Spørsmålet er om vi
som tjener 300 000 etter skatt i dag kan klare oss med 516 000 kroner
i 2060, og ikke 740 000. Jeg tror vi kan det. Særlig når det sikrer finansieringen av en god, trygg velferdsstat for oss alle.

At ansatte i helsesektoren har slike arbeidsvilkår er ikke bare et problem for de det gjelder. Det er et problem for alle oss som blir eldre og
en dag vil trenge pleie og omsorg på et sykehjem. Det er et problem
for alle oss som vil ha en sterk velferdsstat, både i dag og framover
med den såkalte eldrebølgen.

Det som burde bekymre atskillig mer, er hvem som skal skape velferden i framtida når vi ser hva slags lønns- og arbeidsvilkår velferdsskaperne blir møtt med. Vi har råd til å finansiere velferden. Men vi
har ikke råd til å sløse med de viktigste ressursene våre – alle de ansatte som står på for at eldre skal ha en god, trygg og innholdsrik alderdom. Det er det som er den virkelige utfordringen med eldrebølgen
– hvordan vi skal få flere til å søke seg til helse- og omsorgssektoren, og
til å bli der. Adecco har ikke fått landets 15-åringer til å drømme om
disse jobbene.

Det er mange som bekymrer seg for hva som vil skje når flere blir
eldre. Bekymringene dreier seg nesten alltid om penger. Vil vi ha råd
til en god eldreomsorg? Vil vi ha råd til en velferdsstat som inkluderer
alle? I kroner og øre er svaret ja – hvis vi prioriterer det. Det blir flere
eldre, men vi blir stadig rikere.
Framskrivninger viser at en inntekt på 300 000 etter skatt vil øke til
rundt 740 000 kroner etter skatt i 2060, målt i dagens priser. Dette
hvis skattenivået holdes på samme nivå som i dag. Da vil hver og en
av oss ha fått enormt mye mer penger til nye møbler, klær og sydenturer. Men det offentlige vil ha begrensete ressurser til å finansiere
velferden til en aldrende befolkning. Legger vi inn i regnestykket at
skattene økes så vi har råd til offentlig eldreomsorg med standardøkning, vil dagens inntekt på 300 000 etter skatt i stedet ha blitt til
516 000 kroner.

Når vi skal sikre en god fellesskapelig velferdsstat i framtida er ikke
vår viktigste formue oljeformuen. Det er alle de menneskene som hver
dag står på for å skape velferden for alle de som trenger den. De må få
lønn og arbeidsvilkår i toppserien, ikke i Adecco-ligaen. Ikke bare fordi
de fortjener det, men fordi vi alle trenger dem.

oss dommen har falt

Deltid gir full ansiennitet
Landsforbund (PBL) mente en ansatt i
halv stilling bare skulle få medregnet et
halvt års ansiennitet for hvert år hun
hadde arbeidet før tilsetting. I sin argumentasjon understreket Fagforbundet
blant annet at tariffavtalen i KS-området
dannet mønster for avtalen mellom PBL
og Fagforbundet, og at KS' uttalelser i
personalhåndbøkene fram til 2009 viser
at KS også har ment at deltidsarbeid forut for tilsetting måtte godskrives fullt ut.
Flertallet i Arbeidsretten har slått
fast at deltid skal gi full ansiennitet.
Dommen kom i en sak fra Åkra
sanden Kulturbarnehage AS der
Fagforbundet stevnet barnehagen
og PBL inn for Arbeidsretten.
Fagforbundet hevdet at tariffavtalens
bestemmelser om ansiennitet gjelder for
alle i faste stillinger, uavhengig av stillingsstørrelsen. Private Barnehagers

PBL henviste til Tingretten
PBL avviste ikke at tariffavtalen har regler om ansiennitet, men hevdet at det
ikke sto noe om hvordan lønnsansienniteten skulle beregnes ved ansettelse når
det gjelder hel- og deltid. I sin påstand til
Arbeidsretten skrev PBL blant annet følgende: «Dersom Fagforbundet mener at
praksis som følges i barnehagene er diskriminerende, er de henvist til å fremme
individuelle søksmål for Tingretten.»

Har krevd likebehandling
Fagforbundets standpunkt i denne saken er i tråd med forbundets krav i forhandlingene. Fagforbundet har alltid
stått fast på at heltidsansatte og deltidsansatte skal likebehandles, med mindre
det framkommer unntak i tariffavtalen.
Flertallet var enige med Fagforbundet
Flertallet i Arbeidsretten ga Fagforbundet fullt medhold. Flertallet slo fast at det
ikke skal være opp til arbeidsgivers
skjønn å beregne lønnsansiennitet. De slo fast at når en ansatt har tiltrådt, skal ansienniteten godskrives fullt
ut, uavhengig av stillingas størrelse. Arbeidsrettens flertall konkluderte videre
med at det samme prinsippet også må
gjelde når lønnsannsienniteten skal beregnes for en nyansatt.  
Arbeidsrettens flertall slo dessuten
fast at en forholdsmessig opptjening av
lønnsannsiennitet innebærer «en indi-

rekte diskriminering av kvinner i strid
med likestilingsloven § 3» da «Hovedtyngden av de som arbeider deltid er
kvinner.»
Arbeidsrettens slutning slår fast at
hovedtariffavtalen mellom Private Barnehagers Landsforbund Arbeidsgiver
seksjonen og Fagforbundet for perioden
1. mai 2008 til 30. april 2010, punkt 12.1,
skal forstås slik at beregning av ansiennitet ved tilsetting skal gjøres uten forholdsmessig avkortning etter stillingsstørrelse. Åkrasanden Kulturbarnehage
AS ble dømt til å foreta etterbetaling i
samsvar med dette med virkning fra 18.
mars 2009.
– Dette er en viktig prinsipiell seier,
sier Fagforbundets nestleder Mette Nord
til Fagbladet.

anders hamre sveen
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NYHET
Bli Manifest
abonnent
Fagforeninger og
enkeltpersoner kan
abonnere på publikasjoner fra Manifest
Analyse.
Driften av Manifest senter for
samfunnsanalyse er mulig fordi
over 250 fagforeninger, klubber,
fylkeslag og forbund er med som
abonnenter. Alle abonnenter får
automatisk tilsendt pamfletter,
rapporter og alt annet materiell
fra Manifest Analyse. De får også
invitasjoner til møter, seminarer
og konferanser.
Fagforeningene betaler fra
1500 kroner til 500 000 kroner i
året, og mottar flere eksemplar av
Manifest Analyses publikasjoner.
Årlig støtte fra over 200 abonnerende organisasjoner innen fagbevegelsen gjør arbeidet til Manifest Analyse mulig.

Arbeidsmiljøloven
– kommentarer og praksis
Det har skjedd betydelige
lovendringer siden arbeidsmiljøloven ble vedtatt i
2005. Nå kommer en juridisk kommentarutgave
som også kan leses og
brukes av tillitsvalgte, verneombud, HMS-rådgivere
og ledere på alle nivåer.

Kommentarutgaven tar opp spørsmål
som er lite omtalt andre steder og inneholder kommentarer og rettspraksis helt
fram til januar 2011.
Verket er skrevet av flere av de fremste arbeidsrettsadvokatene i Norge og
redigert av advokatene Einar Stueland
og Atle Sønsteli Johansen, begge fra LOs
juridiske avdeling. Boka er spesielt utfyllende og grundig om arbeidstid, ansettelse, oppsigelse og virksomhetsoverdragelse. De nye varslingsbestemmelsene
og personvernreglene er selvsagt også
dekket. Stillingsvernsreglene er viet en
langt større plass enn i andre eksisterende kommentarutgaver.
Boka kan reise en debatt mellom arbeidsrettsjurister. Uenighetene går blant
annet på rekkevidden av arbeidsgivers
styringsrett, omplasseringer, formkrav
for oppsigelser, skyldkrav og erstatning
ved avskjed, oppsigelsesvern ved sykdom, og rettstillingen til innleide arbeidstakere.
Verket blir gitt ut av Gyldendal Akademisk, arbeidslivsredaksjonen. Gå til
www.gyldendal.no/arbeidsliv Medlemmer i Fagforbundet får 25 prosent rabatt.
Opplys om medlemskap i Fagforbundet
ved bestilling.

Klassekampen øker mest
Forbundslederne Jan Davidsen og Leif
Sande i Industri Energi er enige om at
avisa Klassekampen er viktig i den norske samfunsdebatten. Klassekampen
har økt opplaget hvert år siden 2000.
I 2009 og 2010 var det den norske avisa
som økte mest. Fagforbundet har kjøpt
seg opp til 15 prosent eierandel med 2, 7
millioner. Industri Energi har spytta i
2, 3 millioner og har nå fem prosent eierandel.
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Fagforbundet siden sist

Ny rekord: 16 500 klistremerkeark,
22 000 plakater og over 100 000 ballonger med Barnehagedagens logo var i
sirkulasjon over det ganske land da
landets barnehager feiret Barnehagedagen den 15. mars. I år var slagordet
Vi kan!

Vognførerne i Bergen får nå sjøl
bestemme hvilket forbund de skal være
organisert i. Fagforbundets tillitsvalgte
er fornøyde med at LO endelig har løst
konflikten. LO krever en tariffavtale som
skal gjelde for all skinnegående trafikk.
Avtalen er felles for både Fagforbundet
og Transportarbeiderforbundet.

Fagforbundet støtter Manifest
Analyse med 500 000 kroner. Det gjør
det mulig for samfunnsøkonom Lars
Gunnesdal å arbeide videre med
prosjektet Eldrebølgen, der mytene om
at antall eldre og «eldrebølgen» må
føre til innstramminger, blir avkledd.

Fagforbundet har vedtatt å støtte
Res Publica med 1 million kroner i 2011.

Fagforbundet har inngått en treårig
avtale med Universitetet i Nordland. I
samarbeidet inngår forskningsprosjekter, utvikling av tenketank og andre
aktiviteter som er relevante for
nordområdepolitikken. Avtalen har en
økonomisk ramme på 1 million kroner
årlig.

KommunalKonsult AS eies i dag av
Fagakademiet (88,5%) og Kommunal
Kreditt (11,5%). Fagforbundet har
vedtatt å delta i en aksje-emisjon med
inntil 5 millioner kroner. Innenfor denne
ramma tar forbundet sikte på å overta
Fagakademiets aksjer i Kommunal
Konsult AS.

oss faglig kokebok

Påvirkning og medbestemmelse

I tillegg er det viktig at tillitsvalgte er representert i arbeidsgrupper som utreder
muligheter for konkurranseutsetting, før
vedtak fattes. Da har tillitsvalgte mulighet til å bidra med sin kunnskap og erfaring.

§ 1-4-1 – Omorganisering: Administrasjonen skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd
når det gjelder:
1. Omorganisering/omlegging av
driften.
2. Rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser.
3. Informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc-grupper, bestemmelser om tidsplan, prosedyrer ved
nedbemanning/oppsigelser.
§ 1-4-2 – Konkurranseutsetting:
A)  Arbeidstakerorganisasjonene eller
forhandlingssammenslutningene skal
være representert i administrative ad
hoc-grupper som utreder mulig konkurranseutsetting.
B)  Før vedtak om å konkurranseutsette en eller flere tjenester skal den enkelte arbeidstakerorganisasjon/forhandlingssammenslutning gis anledning til å
uttale seg skriftlig for besluttende organ.

Underbygging av lov og avtaleverk
En slik representasjon er nedfelt i Hovedavtalens del B.
§ 1-1 – Utvikling av tjenesten: Partene
er enige om at godt samarbeid mellom
arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få
dette til.        

Kontrollspørsmål
Vet dere om grupper som er nedsatt for
å se på kommunens tjenester? Deltar
dere i disse gruppene? Har dere nedfelt
en uttalelse til besluttende organ? Har
dere en strategi for hvem og hvordan
dere skal få deltatt i partsammensatte
grupper? Har dere materiale slik at dere

En viktig jobb for tillitsvalgte er å
påvirke beslutningstakere – ikke
minst å overbevise kommunens
politiske og administrative ledelse
om at privatisering ikke er lurt.
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kan danne dere et bilde av hva som skal
drøftes? Har dere kunnskap nok til å
delta i gruppa? Hvis ikke, hvor kan dere
få den?
Kofa – klageorgan
Gjennom innføring av ny § 7a i Lov om
offentlige anskaffelser besluttet Stortinget at det skulle opprettes en uavhengig
klagenemnd for offentlige anskaffelser.
Klagenemnda trådte i funksjon 1. januar
2003.
Regjeringa har fulgt opp dette og utarbeidet en egen forskrift for klagenemndas virksomhet, som ble vedtatt
15. november 2002. Klagenemnda består
av et sekretariat og en nemnd på til
sammen ti medlemmer. Nemnda er oppnevnt av regjeringa og er dels uavhengige advokater og dels hentet fra domstolene og universitetene. Oppnevningene gjøres på et faglig grunnlag og med
sammensetning som sikrer teoretisk og
praktisk erfaring og innsikt. I den enkelte
sak deltar tre av nemndas medlemmer.
Nemnda er et organ som skal ivareta en
rask og rimelig klagemulighet for leverandørene på et lavt konfliktnivå. Organisasjonene kan ikke bruke klagenemnda slik den er innrettet i dag.

unni b. moe

Gjennom mekling kom Fagforbundet og Parkteatret Scene AS fram til en
løsning i forhandlingene om ny
tariffavtale den 2. mars 2011.
• Avtalen er en direkte avtale mellom
Parkteatret Scene og Fagforbundet.
• Det blir nye forhandlinger 21. og 22.
september 2011 for enkelte gjenstående punkter.

Leder i Fagforbundet Ungdom, Linn
Hemmingsen, er sykemeldt til 1. juni.
Ola Harald Svenning tiltrer som leder
og Lisbeth Fremstad tiltrer omgående
som nestleder under Hemmingsens
fravær.

Ny kontingent for pensjonister:
Landsstyrets vedtak 15.–16. desember
2010: Kontingent for pensjonist- og
uføremedlemmer settes til kr. 410,- per
år med virkning fra 1. januar 2011.

Fagforbundet har per 23. mars
319 254 medlemmer.
23. mars 2011:
Det er en økning på
319 254
168 siste uke
medlemmer
400’
og 1 514 i år.
208 343 er
yrkesaktive.
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Ringperm-tid: Fagforbun
det Sykehjemsetatens
fagforening i Oslo har stått
i stormen siden de private
sykehjemsavsløringene ble
rullet opp. Nå er det tid for
etterarbeid, og syv ring
permer med lønnsslipper
skal gjennomgås før de
ansatte får etterbetalt det
de har krav på.

Liv Andreassen
Leder av Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening i Oslo, Liv Andreassen,
var på styreseminar i København da de
første sendingene om en rekke sykehjemsavsløringer startet. Jubelen sto i
taket.
– Vi hadde jobba iherdig med Ammerudlunden siden august i fjor, og visste
at dette var starten på noe stort, forteller
Andreassen.
Med det hun beskriver som en
fryktkultur blant de ansatte, har det vært
vanskelig å skaffe dokumentasjon på
lovbruddene. Det var Fagbladet-repor
tasjen «Bak fasaden» fra i fjor sommer,
som ga næring til kartleggingsarbeidet.
– Vi ble litt tatt på senga denne gangen, og skulle helst sett at det var vi som
rakk å bringe dette inn i offentligheten
først. Nå fikk sykepleierforbundet mye
av æren og omtalen, mens flere av deres
medlemmer faktisk har meldt overgang
til oss, sier Andreassen.

Ø
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Høytrykk
Når én gruppe medlemmer får så mye
oppmerksomhet, blir det en utfordring å
huske på at alle medlemmer er like viktige. For å lette på trykket og ivareta alle
medlemmene på best mulig måte, har
fagforeninga frikjøpt en ekstra person
fram til sommeren. Liv Andreassen mener at tillitsvalgt er noe man er 24 timer
i døgnet. En grei innstilling å ha når man
blir ringt ned av pressen.
– Det er en del av jobben, men slett
ikke lett å håndtere for de av oss som er
litt ferske. Skulle jeg gitt noen tips ut ifra
erfaringene jeg har gjort, så må det være
å unngå å hoppe rett i et intervju. Ikke ta
ting på direkten – spesielt ikke hvis du er
uerfaren, lyder rådet fra Sykehjemsetatens fagforening.
Blåruss
Ironisk nok har nettopp denne fagforeningslederen selv jobba 10 år i vikarbyrå
– med kontoroppgaver i det offentlige.

oss nytt om navn | oss@fagforbundet.no

ragnhild heia halvorsen (bildet) er valgt
som ny ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Åmli. Hun jobber
til daglig som hjelpepleier. moza mwilima
har begynt å arbeide
på Organisasjonsenheten. Hennes arbeidsområde er organisasjonsarbeid.
Fagforbundet Kristiansund har fått nye
tillitsvalgte i styret og seksjonsstyrene:
I styret: trine åkvik, opplæringsansvarlig.
jarle krogsæther, styremedlem. gerdbodil vestheim (varamedlem).
– SHS: elin kvalvåg michaelsen og anne
mari wærstad.
– SST: åse ertvåg.
– SKKO: kristine johnnysdatter lie og
mari bele.
– SKA: sølvi andersen ness, claus morch
og gerd-bodil vestheim.
helge thorbjørnsen er valgt til ny leder
i Fagforbundet Froland. Han jobber ved
teknisk avdeling i Froland kommune.

Det har blitt valgt nytt ungdomsutvalg i
Fagforbundet Hordaland. Ungdomsutvalget består av: rune breisnes, leder (Fagforbundet Bergenhus), iselin høle, nestleder (Fagforbundets studentforum),
kristine brynjulfsen, medlem (Fagforbundet Askøy), nancy samnøy, medlem (Fagforbundet Helse Bergen), vidar
nystad, medlem (Fagforbundet Lindås)
caroline nordberg, vara (Fagforbundet
Fana), sølvi kobbeltvedt, vara (Fagforbundet Frisørenes Fagforening), anette
skoglund, vara (Fagforbundet Asyl),
caroline hope, vara (Fagforbundet Masfjorden) og trond ringvold, vara (Fagforbundet Sporveisfunksjonærene).
anja cathrine bruaset er blitt valgt som ny
ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Dønna.

– Da jeg skulle ut i arbeidslivet igjen
etter å ha vært hjemme med barn, visste
jeg at jeg egentlig ikke egner meg til å
sitte alene bak en kontorpult, sier hun.
Hun prøvde noen enkeltvakter på et sykehjem, og trivdes så godt at hun endte
opp med å omskolere seg til hjelpepleier.
– Ikke verst for en gammel blåruss, ler
fagforeningslederen, som har vært tillitsvalgt siden 2000 med 100 prosent
frikjøp fra 2007.
– Alle fagforeningssaker er viktig for
meg, men Fagforbundets barneby i Angola ligger nok ekstra nært hjertet. Vi
bevilger penger hvert år, og jobber aktivt
med å verve flere bidragsytere.
Ditt beste verveargument?
– Samhold! Å være organisert dreier
seg om mer enn Kollektiv hjem-forsikring, konkluderer Liv Andreassen.

ellisiv solskinnsbakk selnes

Fagforbundet Vestvågøy har fått to nye
tillitsvalgte. heidi salomonsen er valgt
t.o.m. 31.02.2013, som tillitsvalgt i hjemmetjenesten sektor Leknes vest. ada
nilsen er tillitsvalgt på Soltun bokollektiv,
og er valgt for samme periode.
  
bente saksegård ble på årsmøtet 2011
valgt til leder av Fagforbundet Råde.
elisabeth skårer ble valgt til leder av
Fagforbundet Marker. rune jacobsen ble
valgt til leder av Fagforbundet Sykehuset
Østfold HF.
arne antonsen
tar over som leder av Fagforbundet Stokke
og hovedtillitsvalgt. Han tar
over for Erna
Kvernberg (t.h.),
som takker av som leder og hovedtillitsvalgt etter nesten 20 år. Med seg på laget
får Antonsen hilde meilegård som nestleder og solveig skjøtskift som sekretær
og HTV i 13 prosent stilling.

En liten skatt
kan gjøre stor
forskjell
8. mars 2011 stemte flertallet i Europaparlamentet for å innføre en finansskatt, såkalt Robin Hood-skatt.
– Vedtaket viser at EU-politikerne
mener at finanssektoren må ta ansvar for finanskrisa. De bør bidra til
å bygge bærekraftige samfunn og
økonomier, sier generalsekretær Peter Waldorff i Internasjonalen for
stats- og kommuneansatte (ISKA) i
en pressemelding. Skattlegging av
finanssektoren har lenge vært et
krav fra fagbevegelsen og den politiske venstresida. På folkemunne
kalles denne skatten Robin Hoodskatt. På et FN-toppmøte i New York
i september i 2010 foreslo Norge
sammen med Frankrike, Spania,
Brasil, Belgia og Japan en avgift på
valutahandel. Begrunnelsen var at
det vil sikre flere milliarder ekstra
kroner til globale fellesgoder som
klima, helse, utdanning og FNs tusenårsmål.
Realisme eller symbolvedtak
– Med støtte fra fagbevegelsen, sosiale organisasjoner og politiske aktører har EU-parlamentet vist at de
ikke gir etter for overbetalte finansrådgivere med bonuser fra et underregulert marked. Finansakrobatene
må betale for krisa de har forårsaket, sier Carola Fischbach-Pyttel,
EPSUs generalsekretær, i en uttalelse. Hun mener at det gjenstår å
se om vedtaket i EU-parlamentet er
kraftig nok til at Europa bruker det
som et alternativ til kutt i offentlige
tjenester, jobber og lønninger.
Utfordrer EU-kommisjonen
Europeiske politikere i EU-parlamentet har støtte fra selveste sentralbanksjefen i Bank of England.
Han sier at europeiske regjeringer
– deriblant David Camerons – må
endre politisk kurs slik at bankene
begynner å betale for krisa de forårsaket, snarere enn vanlige folk i
Storbritannia og resten av Europa.
Det gjenstår å se om EU-kommisjonen følger opp.
– Kommisjonen og Rådet må vise
lederskap og iverksette en finansskatt på EU-nivå, og fremme det
globalt i forkant av G20-toppmøtet
i november, krever blant andre generalsekretær i EPSU, Carola Fichbach-Pyttel.
Håpet er at EU-parlamentet får
snudd tilstrekkelig mange høyrepolitikere slik at skattebyrdene blir
rettferdig fordelt. Det er et viktig
premiss for en fortsatt fungerende
velferdsstat.
randi tevik
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