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Nå får de betalt!

Hurra: Fagforbundsmedlemmene Ludy Eala og Angelina Dahl jubler. De tidligere
Adecco-ansatte får etterbetalt flere hundre tusen kroner. – Vi har lagt ned mye
arbeid for medlemmene våre som er rammet av vikarbyråskandalene. Resultatet
Side 4-5
er gledelig både for dem og for Fagforbundet, sier Jan Davidsen.
Det handler om heltid

Fagforbundet og LO er på linje i spørsmålet
om heltid og turnusarbeid.
– Vi ønsker selvsagt ikke at medlemmene
våre skal ha det verst mulig på jobben, sier
Jan Davidsen. 
Side 4

Demokratisk underskudd

Asbjørn Wahl, daglig leder i For Velferds
staten, skriver i en kommentar at det i
finanskrisas kjølvann foregår en dramatisk
avdemokratisering i EU.

Side 6

ill.foto: kari-sofie jenssen

Landsstyret og ansatte ble møtt av pigg
tråd, kontrollposter og «soldater» da de
kom til Keysers gate i september. Dette var
et rollespill som skulle gi et glimt av hver
dagen til palestinerne.
Side 3

foto: kari-sofie jenssen

Checkpoint Fagforbundet

foto: kari-sofie jenssen

http://oss.fagforbundet.no
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Ingen læreplasser på OUS og Ahus
NRK Østlandssendingen meldte 20. september at Oslo universitetssykehus (OUS) og Ahus ikke tar inn helsefagarbeiderlærlinger. Hvordan skal vi sikre rekrutteringa hvis sykehusene ikke tilbyr læreplasser?

Signaleffekt
– I tillegg til det store behovet for helsefagarbeidere i framtida, sender det ut feil
signaler når Østlandets to største sykehus ikke tar inn lærlinger. Det er klart folk
spør seg: Hvorfor skal jeg utdanne
meg  til et yrke der det ikke finnes jobber?
Det sier Wenche Skorbakk fra Seksjon
helse og sosial. Hun har jobbet mye med
lærlinger. Det er ikke bare på Østlandet
at sykehusene ikke stiller opp for helsefagarbeiderlærlingene.

– I Agder kom det akkurat fram at 80
helsefaglærlinger trenger læreplasser,
mens bare 40 får tilbud om plass. KS har
krystallklare mål: én lærling per 1000
innbyggere i kommunen. Men det offentlige må være med. I mange fag er det
dem som må stille med læreplasser. Når
det offentlige svikter, må våre tillitsvalgte følge det opp og jobbe i alle leire, sier
Skorbakk.
Rogalandsmodellen
I Rogaland er situasjonen en annen.
– På SUS har vi et tak på 25 lærlinger i
året. I år var det seksti søkere i fylket. De
har alle fått læreplass, forteller Inga
Landsvik.
Hun har ansvaret for lærlingene på
Stavanger universitetssykehus (SUS).
– Sykehuset samarbeider godt med
kommunene i fylket. Det fører til at vi
har en god rekruttering i Rogaland. Vi
har blant annet en rekrutteringspatrulje
som besøker 10. klassinger. Vi har større
problemer med at folk forsvinner etter
endt utdanning. Rogaland tilbyr studiespesialisering som påbygging. Da blir
det fristende med høgskole eller universitet for mange. Dessuten mangler vi
store stillinger å tilby helsefagarbeidere.

ill.foto: jan lillehamre

Det er beregnet at vi i Norge vil trenge
40 000 flere helsefagarbeidere innen
2030. Helse- og omsorgsdepartementet
ser behovet for å styrke utdanninga og
sikre rekrutteringa. I Oppdragsdokument
Helse Sør-Øst 2011 heter det blant annet:
«Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at det
etableres et tilstrekkelig antall læreplasser innenfor helsefagarbeiderutdanningen og ambulansearbeiderutdanningen.»
Hva som ligger i begrepet «et tilstrekkelig antall» er ikke nærmere spesifisert,
men ifølge Bjørn Wølstad-Knudsen, foretakstillitsvalgt på OUS, har sykehuset per
i dag ingen læreplasser for helsefagarbeidere. Han mener de kunne ha tatt
imot et betydelig antall.

Helsefagarbeidere på Ahus: Verken Oslo eller Akershus tar inn helsefaglærlinger.

De vil jo helst jobbe fullt når de er ferdige
med utdanninga, sier Landsvik.
Ordnede forhold
Forholdene til lærlingene i Rogaland er
nedfelt i «Orientering om helsefagopplæring på SUS».
Her beskrives utdanningsforløpet fra
begynnelse til slutt.
Dessuten legges det til rette for nær
kontakt mellom lærling og instruktør,

samt at avdelingene skal motivere og
hjelpe lærlingene i utdanninga.
Det er helt andre takter enn i Oslo og
Akershus. I tillegg til at sykehuset tilbyr
læreplasser og bidrar til å samkjøre lærlingopptaket i fylket, har de et opplegg
for å få lærlingene til å føle seg velkomne og verdsatt. Det kan ikke annet enn å
stimulere til økt rekruttering.
morten kristensen

Fra privat
til privat

– Vi er positive, selv om det er nok en privat eier som overtar barnehagen.
I forrige nummer skrev vi om Stomperud barnehage i Oslo, hvor den ene useriøse driveren etter den andre fikk utfolde seg.
– Vi har fått ny eier og kan puste ut,
forteller barnehageassistent Vasuky
Mylvaganam. Hun har jobbet i Stomperud barnehage siden den ble åpna i
2004.
Det har vært slitsomt for alle i barnehagen, både barn og voksne. Først hadde
de en eier som nå er tiltalt for bedrageri,
og så en eier som førte til konkurs. Vasuky Mylvaganam smiler og mener at
med den nye eieren, kan alt bli bra. Det
er tegn som tyder på at de nye mener alvor. Allerede etter halvannen uke er det
starta et arbeid med oppgradering av
utearealene og en kokk skal ansettes.
Alle får jobb
Plasstillitsvalgt Susanne Wilhelmsen mener at personalet i barnehagen må være

foto: kari-sofie jenssen

foto: kari-sofie jenssen

Plasstillitsvalgt Susanne
Wilhelmsen (t.v.) og hovedtillitsvalgt Siri Follerås (t.h.)
smiler nå. Etter turbulente
tider i barnehagen, ser de
lysere på framtida.

verdens mest stabile og lojale personalgruppe. De har gått på jobben om de har
fått lønn eller ikke. De ansatte har ikke
visst fra den ene dagen til den andre om
barnehagen var konkurs og skulle stenge.
– Alle som fortsatt vil jobbe her har
fått jobb. Det er roligere og vi har fått inn
vikarer. De nye eierne framstår som profesjonelle og er hyggelige, forteller
plasstillitsvalgt Wilhelmsen.
Husavtale, ikke tariffavtale
De ansatte har fått skriftlig avtale, en avtale som plasstillitsvalgt Wilhelmsen
ikke har fått tid til å se igjennom enda.
Hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt
blir enige om å studere avtalen grundig.
De kan ikke si helt hva som ligger der
verken av lønnsystemer eller pensjon.
– Det er viktig at vi kjenner avtalen.
Den kan kanskje på et senere tidspunkt
være grunnlaget for å få til en tariffavtale. Nå trenger alle ro for å få barnehagen og de ansatte på beina igjen, sier
hovedtillitsvalgt Siri Follerås.

Plasstillitsvalgt Susanne Wilhelmsen
forteller at det er en omlegging på gang
når det gjelder lønn – noen går ned i
lønn, andre opp. De ansatte har også fått
tilbud om forskudd på lønn. De har ikke
fått lønn av de forrige eierne siden juli
og mangler også en del feriepenger.
Kontroll?
Avdelingsdirektør i Grünerløkka bydel,
Øyvind Henriksen er klar over problemene, men det er lite kommunen kan
gjøre for å sjekke seriøsiteten til virksomheter som ønsker å drive barnehage.
– I dette tilfellet var det en sak mellom
Selvaag som eier eiendommene og en ny
drifter. Nå er barnehagen konkurs og da
er det konkursboet som bestemmer hva
som skal skje videre. Den private virksomheten ACEA har tatt over driften,
bydelen har ikke noe med dette å gjøre.
– Kan kommunen stoppe tilskudd når
de ansatte ikke får lønn og pengene brukes på andre ting?
Økonomidirektør Veronica Bruce sier

Konkurs: Etter nok en konkurs er Stomperud
barnehage nå tatt over av barnehagegigant
en ACEA.

at barnehager kontrolleres på HMS, hygiene, antall ansatte med mer. Hun ser at
det er et hull i regelverket i forhold til å
kunne stoppe tilskudd, dersom kommunen mistenker useriøse drivere, eller at
det tas ut mye penger av virksomheten.
Det må foreligge brudd på lovverket.
– Hullet er vel der fordi det aldri har
vært ment at man i denne bransjen skal
kunne tjene masse penger, sier økonomidirektør Veronica Bruce. Hun forteller
at de har jobbet mye med Stomperud
barnehage og at de er glade for at det er
en stor virksomhet som har tatt over.
– Det har aldri vært snakk om at kommunen skulle ta over, svarer hun på direkte spørsmål fra Oss tillitsvalgte.

kari-sofie jenssen
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Kommunestyret: Det fattes mange viktige avgjørelser i kommunestyrene rundt om i landet.

Folkevalgte tillitsvalgte

I Nord- og Sør-Norge
SHS-leder i Fagforbundet Hedmark, Helene Harsvik Skeibrok, ble valgt inn i Hamar kommunestyre for Ap.
– Jeg vil jobbe med heltid, full sykehjemsdekning i Hamar og kompetanseheving, sier hun.
Lederen av Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening i Oslo, Liv Andreassen, er nå kommunestyrerepresentant
for Ap i Nittedal.
– Den kommunale kjøkkendriften på
sykehjemmene i Nittedal må gjeninnføres og helse- og omsorgsektoren må
styrkes, sier Andreassen.

Lokalvalget i Nittedal har ført til at et
høyreorientert flertall har blitt erstatta
av et samarbeid mellom Ap, SV og sentrum, samt en fra Ap med medlemskap
i Jernbaneforbundet.
Lederen av Fagforbundet Båtsfjord,
Anne Olavson, blir sannynsligvis varaordfører etter at Ap fikk flertall i kommunen.
– Vi skal se på organiseringa innen
helse og omsorg. Vi må bidra til rekruttering og modernisering av kystfiskeflåten. Her kan kommunen være med og
bidra, blant annet med eget fiskerifond.
Vi må videreutvikle Båtsfjord som turistkommune, og et av tiltakene er å
ruste opp kommunal vei og få lagt asfalt,
sier Olavson.
Heltid
Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Stavanger, Eirik Faret Sakariassen, var på
4. plass på SVs liste i Stavanger. Personstemmene har gitt ham plass i Stavanger bystyre.
– Det viktigste er å følge opp arbeidsgivergarantien vår. De kommuneansatte som vil ha hele stillinger må få det.
Kampen mot privatisering, og kampen
mot kuttene i skolen, er også viktig, sier
han.

Vil ha gratis SFO
Reza Rezaee er etter valget en av Rødts to
bystyrerepresentanter i Oslo. Han er
plasstillitsvalgt for Fagforbundet NAV
Sagene. Rezaee stod på tredje plass, men
personstemmene ga ham bystyreplass.
– Kampen mot privatiseringa må fortsette også i tida mellom valgene. At SFO
skal bli gratis er en av de mange tingene
jeg kommer til å jobbe med, sier Rezaee.
Flere folkevalgte
Nestleder i Fagforbundet Vestfold Eddie
Whyte er nå bystyrerepresentant i Sandefjord for Arbeiderpartiet sammen
med SV-politiker og tidligere leder av LO
Sandefjord Oddvar Myklebus og tre tenåringer som også er medlemmer av Ap
og Fagforbundet; Erlen Hem, Lozan Balisany og Fanny Nørgaa rd.
Lederen av Fagforbundet Drammen,
Elisabeth S. Arntsen, er valgt inn for Ap i
Drammen. Ove Andreas Solberg er leder
SST i Fagforbundet Buskerud og hovedtillitsvalgt i Nettbuss Drammen. Han er
nå kommunestyrerepresentant for Ap i
Lier.
Det finnes flere folkevalgte tillitsvalgte. Lokale kartlegginger av folkevalgte
tillitsvalgte og fagorganiserte er nok lurt.

Kristine Bjella
Stavn,
Buskerud

– Eg kjende eg vart irritert over å
bli dirigert hit og dit utan forklaring. Eg valde å vera bistandsarbeidar i rollespelet, det passa for
meg som hjelpepleiar, tykte
eg. Det gjorde at eg fekk gå framfor palestinarane. Det var leit.
Rollespelet var lærerikt og eg har
fått enda større sympati for dei
som har det slik til dagleg.

Børre Liebeck,
Nordland

anders hamre sveen

– Får etterbetalt over 300 000

Tidligere i år ble det avslørt at ansatte på
sykehjemmene Ammerudlunden og
Midtåsen i Oslo, og Greverud sykehjem i
Oppegård hadde jobbet ekstremt mange
og lange vakter uten å få betalt for overtid. Nå må ledelsen i Adecco ut med betydelige beløp i etterbetaling til om lag
120 ansatte.
Jublende glade
– Vi er kjempeglade, jublet de ansatte da
avtalen ble underskrevet den 12. oktober.
De tillitsvalgte i Fagforbundet er fornøyde med at avtalen sikrer medlemmene pengene de hadde krav på. Ifølge
NRK sikrer avtalen de ansatte overtid for
arbeid utover ni timer per dag, eller utover 40 timer per uke.
– Jeg er veldig glad og stolt på vegne
av medlemmene våre. Det viser seg at
kjeltringstreker aldri lønner seg, sa til-

– Med det samme jeg kom, trodde jeg at det hadde noe med 22.
juli å gjøre, men jeg forsto fort at
det var et rollespill. Jeg fikk meg
en tankevekker. Skuespillerne var
imponerende. Jeg ble skikkelig
provosert og følte meg trakassert. Jeg hadde egentlig ikke
tenkt ordentlig over at palestinerne har det sånn til daglig. Vi er
heldige som bor her og slipper
dette.
foto: nrk

Endelig kunne de ansatte i
Adecco slippe jubelen løs!
Fagforbundet og Norsk
Sykepleierforbund hadde
forhandlet fram en avtale
med selskapet som sikrer
de ansatte etterbetalinger
på flere hundre tusen hver.

litsvalgt på Ammerudlunden, Tone Follinglo, til NRK da avtalen ble inngått.
– Fagforbundet har fremmet krav for
alle våre medlemmer på de aktuelle sykehjemmene. Det innebærer at om lag
100 medlemmer får erstatninger på mellom 40 000 og 300 000 kroner. Det er
bra, for de ansatte har vært bekymret for
dette, sa Per Egil Johansen, nestleder i
Sykehjemsetatens fagforening i Fagforbundet
Alle medlemmer like viktige
– Jeg gratulerer våre medlemmer i de
tidligere Adeccodrevne sykehjemmene.
Vi i Fagforbundet har lagt ned mye arbeid i å få fram dette resultatet, sammen
med Sykepleierforbundet. Det er veldig

Roger Arnesen,
Oppland

– Det var skikkelig spennende og
spenstig. Jeg forsto ikke med en
gang at det var et rollespill og ble
egentlig litt redd. Følte nesten at
jeg var på grensa mellom Israel
og Gaza. Jeg levde meg kanskje
litt for mye inn i det. Vi har det så
bra og tar friheten i Norge for
gitt. Jeg er glad jeg fikk oppleve
dette sammen med landsstyret.
Det passer inn i engasjementet
vårt for palestinerne – nå kan vi
forstå dem enda bedre.

Flere av Fagforbundets tillitsvalgte er også folkevalgte etter årets valg.
Personstemmer gjorde Sonia Kvam til
Aps 25. representant i bystyret i Trondheim. Hun stod på 37. plass på Ap-lista.
Kvam er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Sør-Trøndelag, og sitter nå i finans- og
næringskomiteen i kommunen.
– Jeg vil jobbe for å øke grunnbemanninga, samt for flere faste stillinger og
flere læreplasser, sier Kvam.
Lærlingeordningen og skolepolitikken
opptar også Gunn Elin Flakne, nestlederen i Fagforbundet Sør-Trøndelag, som er
fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag
for Ap etter valget.
– Én ungdom som ikke fullfører videregående opplæring er én for mye, sier hun.

Hvordan opplevde du å komme
på landsstyremøtet og måtte
gjennom et rollespill med
checkpoint?

Inger Hanssen,
SST Telemark

Hurra: Glade ansatte på Ammerudlunden
sykehjem i Oslo.

viktig at vi følger nøye med på lønns- og
arbeidsforhold i private virksomheter,
siden er på disse arbeidsplassene at vi
kan finne de groveste bruddene på lov
og avtaler, slik vi så i Adecco.
– Derfor forundrer det meg at vi av og
til får kritikk for å bry oss mest om medlemmer som er ansatt i offentlig sektor.
Vi følger med, og gjør vårt ytterste for å
ivareta hvert eneste medlem, uansett
om de jobber i private eller offentlige
virksomheter, sier Fagforbundets leder,
Jan Davidsen.
geirmund jor

– Selv om jeg var klar over at noe
skulle skje, fikk jeg meg en ahaopplevelse. Det var dyktige skuespillere og kulissene var så realistiske at det gjorde meg usikker.
Jeg ble redd for å svare feil på
spørsmålene de stilte. Opplevelsen gjør at jeg setter mer pris på
hvordan vi har det i Norge. Jeg
tenker på dem som står i lange
køer og blir dirigert hit og dit
daglig. Vi kan ikke ta frihet og
åpenhet som en selvfølge, etter
det som skjedde her i sommer.  

oss fire på gangen

ill.foto: kari-sofie jenssen
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Heltid: Fagforbundet og LO ønsker at
medlemmene i pleie- og omsorgssektoren
skal ansettes i hele, faste stillinger.

foto: jan lillehamre

Ufrivillig deltid er ett av
arbeidslivets største pro
blemer. 42 prosent av alle
kvinner i arbeidslivet jobber
deltid, mange ufrivillig.
Det betyr at disse arbeids
takerne har lavere inntekt
enn de ønsker, dårligere
pensjon og en uforutsigbar
fritid med jakt på ekstra
vakter.

Det handler om heltid
Forbundsleder Jan Davidsen har sjøl jobba turnus i mange år som brannmann.
På mannsarbeidsplassene jobber alle
heltid. Nå har brannmannen kasta inn
en brannfakkel i diskusjonen om heltid
og helgearbeid.
– En til fem flere helger i året kan bidra
til å løse problemet med heltid, sier han i
et intervju med Kommunal Rapport.
I et tidligere Kommunal Rapport sier
nestleder i LO, Gerd Kristiansen, det samme. LO og Fagforbundet er enige.
Døgnet rundt
Og dermed braker det løs. Sjukepleierne
sier nei – ikke tale om at de vil jobbe mer
helg enn hver tredje. Unio-leder Anders
Folkestad tror ikke på at en til fem flere
helger vil hjelpe på problemet og mener
LO og Fagforbundet spiller på lag med
arbeidsgiverne.
Jan Davidsen er litt oppgitt over at
diskusjonen nå dreier seg om helgearbeid og ikke arbeidet for heltid.
– Det diskusjonen egentlig må handle

om er retten til hel, fast stilling. Det er
snakk om hvordan vi skal få løst et alvorlig problem i arbeidslivet på en god
måte, sier Davidsen.
Han blir mer konkret og sier at dette
dreier seg om ansatte i virksomheter
som er i drift 24 timer i døgnet og sju dager i uka.
– Arbeidet må organiseres sånn at
folk kan ansettes fast i hele stillinger.
Det er det viktigste. For å få til dette, må
alle de ansatte dele på de ubekvemme
skiftene. Det gjelder sykepleiere, helsefagarbeidere og de uten formell kompetanse, understreker Davidsen.
Han er også opptatt av kvaliteten i
sektoren og mener at det må settes i verk
kompetansehevende tiltak, sånn at alle
uansett om de jobber natt, dag eller helg
er i stand til å gi den samme pleien.
Sånn ble det hver tredje
Fram til 1987 jobba de fleste innenfor
pleie- og omsorgssektoren heltid eller
kanskje halv tid. Det var normalt å jobbe

annenhver helg. Ved arbeidsforbundets medlemmer i
omsorgssektoren skal ha
tidsforkortelsen i -87 ble det
det verst mulig.
åpnet for å jobbe hver tredje
– Det er jo ingen autohelg og «hullene» ble fylt av
deltidsstillinger i ymse prosenmatikk at de som jobber
ter. Dette har bidratt til et delt
ofte helg i dag skal jobbe
arbeidsmarked innenfor pleiemer helg. Dersom bedre
og omsorgssektoren hvor noen
organisering, fordeling
har fast jobb i full stilling og
av ulempene, økt grunnbemanning, faste vikarer
andre har en eller annen prosent stilling og er på evig jakt
og kanskje smartere turetter ekstravakter.
nuser ikke skulle løse
– Vi kan ikke ha det sånn. Avsporing: Diskusjonen
hele problemet, så må vi
Alle ansatte fortjener å ha en handler egentlig om retten være villige til å se om vi
forutsigbarhet om når de skal til hel, fast stilling, sier
kan jobbe noen flere heljobbe. Både Fagforbundet og forbundslederen.
ger i året.
Jan Davidsen mener
LO har i årevis påpekt at
grunnbemanningen i denne sektoren dette er en bedre måte å løse heltidsprobør økes. Faste, kvalifiserte vikarer er vik- blematikken på enn å eksperimentere
tig for å opprettholde kvaliteten ved syk- med nordsjøturnuser og liknende.
dom og permisjoner, sånn at vikarene
ikke blir en belastning, sier Davidsen.
Mer helgearbeid
Jan Davidsen ønsker så klart ikke at Fag-

kari-sofie jenssen

Sterkt møte med minery
foto: titti brun

Fagforbundet besøkte i sommer Laos for å se på Norsk Folkehjelps
– Å treffe ofrene og de dyktige minerydderne gjorde et uutslettel

Minerydding i Laos: Fagforbundets delegasjon møtte minerydderne i risåkeren som dagen
før ble ryddet for 27 bomber.

I Laos dør og lemlestes hundrevis av
sivile av klasebomber hvert år. 80 millioner udetonerte bomber ligger igjen
etter Vietnamkrigen.
Stein Guldbrandsen i Fagforbundets
arbeidsutvalg og de andre i delegasjonen ble sterkt berørt av lidelsene de så.
– Vi møtte en ung gutt som hadde
fått sprengt bort hender og mistet synet etter at han plukket opp det han
trodde var en ball. Livet hans ble totalt

forandret på grunn av krigen som
skjedde lenge før han ble født, sier
Guldbrandsen.
Støtt tv-aksjonen
Fagforbundet har en samarbeidsavtale
med Norsk Folkehjelp, der 400 000 kroner i 2011 går til å betale lønn for de laotiske minerydderne.
I tillegg gir Fagforbundet en krone
for hvert yrkesaktive medlem til høs-
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Hele, faste stillinger
I Fagforbundets handlingsprogram står det at alle
som ønsker det må få full stilling. Ufrivillig deltid
må avskaffes. Det betyr at Fagforbundet er forplikta
til å intensivere arbeidet med å sikre medlemmene
rett til heltid.
Den hovedtillitsvalgte er viktig i dette arbeidet. I medhold av informasjons- og drøftingsbestemmelser i
Hovedavtalen kan den tillitsvalgte
kreve innsyn i kommunens praksis
og status når det gjelder antall faste
stillinger, stillingsstørrelser og bruk
av vikariater, ekstravakter og andre
midlertidige tilsettingsformer. Rådgiverne ved kompetansesentrene
kan hjelpe til med hvordan dette rent
praktisk skal gjennomføres.
Her er fem forskjellige rettslige innfallsvinkler:
For det første:
Der arbeidstakerne tilsettes uten at
det foreligger et midlertidig behov,
skal de betraktes som fast ansatt i
prinsippet fra første dag på jobb. Det
kan for eksempel være der man settes inn i såkalte vakante stillinger.
For det andre:
Der arbeidstakerne tilsettes/tilbys
kortvarige ekstravaktavtaler/vikariater av forskjellig karakter i et omfang
og med en slik hyppighet at det i realiteten dreier seg om å dekke et fast
behov, så dreier dette seg i sum om
ugyldig midlertidig tilsetting.
Dette rettsgrunnlaget forutsetter
at man har relativt god oversikt over
kommunens aktuelle virksomhetsområder. Mange kommuner benytter jevnlig, og over tid, ekstravakter
av et omfang som innebærer at den
faste bemanningen skal økes. Vanlig
begrunnelse fra rådmenns side er at
det ikke finnes faste stillingshjemler.
Slik argumentasjon er ikke rettslig
holdbar og skal ikke aksepteres.
Dersom hverdagen viser at medlemmet rent faktisk over tid arbeider
mer enn omfanget av den faste bemanningen, danner dette et rettskrav på fast stilling uavhengig av hva
rådmannen eller kommunestyret
måtte mene om vedtatte stillingshjemler.
For det tredje:
Der de midlertidige tilsettingene av
arbeidstakerne innebærer at de har
vært sammenhengende midlertidig
ansatt i mer enn fire år hevder vi ofte
at reglene om oppsigelse av arbeids-

forhold kommer til anvendelse, jf
aml § 14-9 (5) andre jf tredje setning.
Den såkalte fireårsregelen gjelder
når ansatte i mer enn fire år kontinuerlig har hatt forskjellige typer av
vikariater, midlertidige tilsettinger,
ekstravakter mm, men ikke praksisarbeid, tiltaksplasser o.l. Vanlige problemstillinger er hvor langt opphold
det kan være mellom to midlertidige
avtaler og hvilken stilling man har
krav på når fire år passeres. Ofte faller man ned på et gjennomsnitt av
det som rent faktisk er arbeidet disse
fire årene.
For det fjerde:
Der det er ledighet hevder vi at kommunen plikter å tilby deltidsansatte
fortrinnsrett.
Fra 2006 er dette lovfestet i aml §
14-3, men har fulgt som en rettighet
for kommuneansatte i en årrekke
gjennom bestemmelsen i Hta for
kommuner § 2 punkt 2.3. Det enkleste er å tviste på bestemmelsen når
konkrete stillinger lyses ut. Etter vår
mening kan man kreve fortrinnsrett
etter denne bestemmelsen også i
kombinasjon med andre hjemler. Slik
forbundsadvokatene ser det, er det
ingen forutsetning for innslag av
denne retten at arbeidsgiver faktisk
velger å utlyse stillingene. At det eksisterer et større behov for fast ansettelse er normalt tilstrekkelig.
For det femte:
Vi argumenterer for at omfattende
bruk av midlertidig tilsetting innebærer diskriminering av deltidsansatte og midlertidig ansatte, jf aml §
13-1 (3). Kommunenes praksis med å
dekke en unødvendig stor andel av
arbeidskraftbehovet med forskjellige
typer midlertidige tilsettinger, ofte
for deltidsansatte i lavere stillingsbrøker, betyr at disse arbeidstakerne
reelt sett har dårligere lønns- og arbeidsvilkår, jf aml § 13-2 bokstav c)
enn fast ansatte i tilsvarende situasjon.
De forskjellige rettsgrunnlagene
vil kunne benyttes i kombinasjoner,
avhengig av situasjonen til den enkelte.

kjetil edvardsen

yddere i Laos

Sammen om en
bedre kommune
Sammen om en bedre kommune
skal vare ut 2015. Det er forankret i
en avtale mellom staten v/Kommunal- og regionaldepartementet, KS
som arbeidsgiverorganisasjon og
hovedsammenslutningene LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne.
Partene skal stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til
innbyggerne. Prinsippene om lokalt
styringsansvar og frihet til å organisere virksomheten vil ligge i bunn.
En forutsetning for å være med
er at det er god lokal forankring, der
folkevalgte, administrative ledere
og medarbeidere/tillitsvalgte i alle
arbeidstakerorganisasjonene deltar
konstruktivt i prosjektene. Kommunene kan delta med et eller flere
prosjekter innenfor temaene sykefravær, heltidsproblematikk, kompetanse/rekruttering og kommunenes omdømme. Programmet er en
videreføring av Kvalitetskommuneprogrammet og modellkommuneforsøkene. Dette blir en ny arena for
å videreføre trepartsmetodikken. Nærmere 100 kommuner søkte
seg inn i programmet. Mange kommuner har søkt etter initiativ fra
Fagforbundet lokalt.
Utviklingsprosess
Statsråd Liv Signe Navarsete var tydelig da hun kommenterte programmet på en pressekonferanse:
«Vi som er partar i Saman om ein
betre kommune har eit felles mål
om å skape best muleg tenester til
innbyggjarane landet rundt. Dyktige og fornøgde medarbeidarar,
medvitne politikarar og gode leiarar
skaper gode tenester. Vi vil at kommunane skal jobbe for å leggje til

rette for at dei som ønskjer det skal
få heile stillingar og sleppe å jobbe
deltid. Desse problemstillingane gir
utslag på omdømet til kommunen.
Kan kommunane bli betre på desse
områda, trur eg både innbyggjarane, dei tilsette og leiarane blir meir
fornøgde.»
Jan Davidsen sa seg fornøyd med
at programmet endelig er i gang.
Trepartssamarbeid er viktig for Fagforbundet.
– Om vi hadde vært i gang for ett
og et halvt år siden, kunne erfaringene også hatt en effekt på kommunevalget. Men nå har vi et program
som kan gå inn i evigheten – det
skal være en del av en kontinuerlig
utviklingsprosess, sa han.
Oppstartskonferanse
Ikke alt er planlagt i detalj, men det
er skissert en oppstartskonferanse i
oktober eller november. Arbeidet
skal nettverksorganiseres og partene
sentralt skal i tråd med avtalen bidra
faglig. Hver kommune får et økonomisk tilskudd på 300 000 kroner.
Omstillingsenheten avventer
KRDs forslag til rigging og oppfølging av prosjektet sentralt. Utover
dette vil Omstillingsenheten bidra
med støtte og oppfølging til tillitsvalgte i de kommunene som er tatt
opp i programmet.
– Hvordan denne oppfølginga
blir lagt opp, vil vi avgjøre i dialog
med berørte tillitsvalgte og fylkene,
slik at den kan bli mest mulig relevant for den enkelte tillitsvalgte,
forteller Anne-Grethe Krogh, leder i
Omstillingsenheten.

omstillingsenheten

Fakta om «Sammen om en bedre kommune»

s arbeid med å rydde miner og klasebomber.
lig inntrykk, sier Stein Guldbrandsen.
tens tv-aksjon, som er viet Norsk Folkehjelps mineryddingsarbeid i 15 land.
– Når jorda er full av udetonerte
bomber, er det ikke mulig å dyrke den.
Resultatet er matmangel. Hver krone
som går til mineryddingen, bidrar til at
menneskene får en sjanse til å skaffe
seg mat og overleve, sier Stein Guldbrandsen.
Delegasjonen fra Fagforbundet fikk
også møte en laotisk bonde og mine-

Samarbeidet er klart: Signering av avtale om utviklingsprogram for kommunesektoren
«Sammen om en bedre kommune» Fra v: Jan Davidsen , Mimi Bjerkestrand , Liv Signe
Navarsete , Gunn Olander , Halvdan Skard og Ole Jakob Knudsen.

rydderne som hadde gjennomsøkt risåkeren hans.
– De fant 27 bomber dagen før vi var
der. Nå kan bonden dyrke jorda uten
fare for sitt eget liv. Men det er mange
som ikke er like heldige. Nå gjelder det
å få til en vellykket tv-aksjon med hjelp
fra forbundets medlemmer og fagforeninger, oppfordrer Guldbrandsen.
kirsti knudsen

• 2 1. september 2011 ble de første 25 prosjektene, med til
sammen 31 kommuner, tatt
opp i programmet.
• Senere i år (november) vil
ytterligere et antall kommuner tas opp i programmet.
• Kommunene vil få tilbud
om å delta i nettverk fra
første kvartal 2012.
• Programmet er også tenkt
utvidet med opptak av flere
kommuner høsten 2012,

som vil kunne få tilbud om
nettverk i 2013.
• Deltakerkommunene får
300 000 kroner i støtte.
• Avsatte midler skal blant
annet finansiere samlinger
og nettverk, kompetanseutvikling/formidling og stimuleringsmidler til deltakerkommunene.
• Partene bidrar med kompetanse og eventuelt faglig bistand inn i programmet.
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Avdemokratiseringen av EU
Det har lenge vært kjent at EU lider av et demokratisk underskudd. Nå,
i finanskrisas kjølvann, foregår det en dramatisk ytterligere avdemokratisering. Først og fremst gjelder dette den økonomiske politikken –
altså det som er viktigst for utviklingen av samfunnet.

asbjørn wahl
Leder i For velferdsstaten

Avregulering av markedene, økende forskjeller i samfunnet og utstrakt spekulasjon var viktige faktorer som bidro til å skape den omfattende finanskrisa i 2008. En rekke regjeringer satte seg i dyp gjeld for
å redde banker og finansinstitusjoner. Markedsliberalister og spekulanter fryktet at deres tid var over. Det var det imidlertid ingen grunn til,
for det folkelige opprøret mot spekulasjonsøkonomien uteble. Deler av
EUs fagbevegelse mobiliserte, men noen felles, offensiv kamp ble det
ikke noe av. Dermed kunne markedsliberalistene fortsette sitt prosjekt.
Det første de gjorde var å fraskrive seg ansvaret for krisa. Nå snakkes
det ikke lenger om at det er avregulering, omfordeling og spekulasjon
som har skapt krisa, det er folk flest og det offentlige som har levd over
evne! Derfor må det kuttes – både i velferden, i lønninger og pensjoner.
Det lar seg ikke så lett gjøre nasjonalt, ettersom parlamenter og regjeringer med jevne mellomrom må stå til ansvar overfor velgerne. Beslutningene overføres derfor til Brussel, til organer uten utidig innblanding
fra folket i valg.
I rekordfart er det gjennomført en formidabel omstrukturering og
sentralisering av den økonomisk-politiske makta i EU – i form av tre
nyskapninger:
1) Det europeiske semester
2) Europakten
3) Ny økonomisk styringsmodell (seks nye lover også kalt «sixpack»).

Alle overfører makt fra regjeringer og nasjonale parlamenter til Brussel
– ikke til EU-parlamentet, som er folkevalgt, men til Kommisjonen og
Rådet. De landene som er riktig ute å kjøre i finanskrisas kjølvann, som
Hellas, Irland og Portugal, settes like godt under administrasjon av
organer enda lenger fra folkevalgt innflytelse; Det internasjonale
pengefondet, Den europeiske sentralbanken, og i tillegg til EU-kommi
sjonen.
Det europeiske semester er perioden (januar - juni) hvert år da de
nasjonale regjeringene skal sende sine forslag til statsbudsjett til Brussel for «godkjenning». Europakten skisserer hvordan krisa skal møtes,
gjennom offentlig innstrammingspolitikk samt angrep på lønninger
og pensjoner. Stabilitetspaktens krav om maksimalt underskudd på
statsbudsjettet på 3 prosent og maksimal offentlig gjeld på 60 prosent
av BNP skal tvinges gjennom. Sixpack’en gir det juridiske grunnlaget
for gjennomføringen av denne politikken – blant annet gjennom sanksjoner mot medlemsland som ikke følger opp kravene.
Dette er alt sammen institusjonalisert høyrepolitikk – i finanskapi
talens interesse og uten demokratisk forankring. Sosialdemokratisk
reformpolitikk (også kalt keynesianisme) er forbudt ved lov i EU nå, i
stor grad vedtatt med sosialdemokratiets støtte. Situasjonen er dramatisk – og farlig. Det trengs med andre ord omfattende mobilisering fra
fagbevegelse og folkelige krefter hvis man skal hindre at Europa igjen
går i autoritær retning.

oss dommen har falt

Havnet i rullestol – får ikke godkjent yrkesskade

Fagforbundet tapte 2. september en sak
om yrkesskadeerstatning for en omsorgsarbeider i Ålesund. Frostating
lagmannsrett stilte seg bak avgjørelsen
fra Trygderetten, hvor kvinnen først
fikk avslag på godkjenning av yrkesskade etter en ryggprolaps.
I 2006 ble omsorgsarbeideren påført en
alvorlig prolaps under arbeid for en pasient i omsorgsbolig. I skadeforklaringen
beskrev hun selv hendelsen slik: «Jeg
gikk fra toalettet og bort til senga for å re
den. Mens jeg redde senga, sto jeg hele

tiden og passet på bruker, klar til å hjelpe, hvis han fikk et epilepsianfall. Mens
jeg sto og la dyna på senga, fikk jeg en
voldsom smerte i magen på høyre side.
Fikk satt meg ned i en stol, og kom meg
ikke opp før ambulansen kom.»
Hun ble operert dagen etter, men mistet førligheten fra livet og ned og sitter nå
i rullestol.
Ikke uvanlig nok
Som arbeidsulykke etter folketrygdloven
§ 13-3 annet ledd regnes en plutselig eller
uventa ytre belastning i forbindelse med
arbeidet, en såkalt markert ulykkeshendelse. Som arbeidsulykke regnes også en
konkret tidsbegrenset ytre påkjenning
som er usedvanlig i forhold det som er
normalt i arbeidet. Fagforbundet mente
at hendelsen tilfredsstiller kravene til arbeidsulykke slik de framgår i sistnevnte
del av § 13-3, som også kalles det «avdempede» ulykkesbegrep.

Den vridde arbeidsstillinga omsorgsarbeideren måtte ha for å følge med brukeren mens hun redde senga, ble av retten
ikke oppfatta som usedvanlig i arbeidet
hennes. De mente at det snarere er hovedregelen under stell av psykisk utviklingshemmede at man må passe på brukerne
samtidig som man utfører dagligdagse
gjøremål i for eksempel kjøkken, soverom,
bad, eller driver aktiviteter utendørs. Retten konkluderte derfor med at avviket fra
normale rutiner var så lite at hendelsen
ikke kan betraktes som en arbeidsulykke.
Trist dom
Dommen føyer seg inn i en rekke kjennelser som Fagforbundet mener diskriminerer kvinner i omsorgsyrker.
– Dette er trist lesning for personer
som jobber i helsevesenet, som ofte har en
hektisk hverdag, mange tunge arbeidsoppgaver og som i tillegg skal ivareta pasienter og brukeres behov. Lista for hva

som er normalt er lagt veldig høyt, og gjør
at det er krevende å få gjennomslag for
yrkesskadegodkjenning, sier Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.
Resultatet er et skritt i retning av at ansvaret for skader i arbeidslivet belastes
den enkelte, og ikke arbeidsgiver og forsikringsselskap. Dette er etter Fagforbundets oppfatning i strid med det grunnleggende formålet med yrkesskadereglene,
og er noe som må følges opp overfor lovgiver. Fagforbundet fortsetter også å
kjempe for at belastningslidelser, typisk
for arbeidsplasser med mange kvinner,
også må bli omfattet av yrkesskadebestemmelsene.
– Dommen vil bli anket til Høyesterett,
sier Rønning-Aaby.

ellisiv solskinnsbakk selnes
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Fagforbundsukene nærmer seg!
To uker med aktivitet, verving og
synlige fagforeninger står for tur.
I år er fagforbundsukene fra 31.
oktober til 11. november. På tillitsvalgtnettet ligger tipsheftet for
fagforbundsukene 2011, med
gode forslag til aktiviteter som

kan gjennomføres i fagforeningene. Hovedmålet med fagforbundsukene er at Fagforbundet
skal være synlig, nær og stolt. Det
er mange potensielle medlemmer som venter på besøk av
Fagforbundets flotte tillitsvalgte!

Fagforbundet
i sosiale medier
Fagforbundet er til stede på facebook,
twitter, origo og youtube. Informasjonsavdelinga har laget retningslinjer for
bruk av sosiale medier i Fagforbundets
navn, om det gjelder fagforeninger, yrkesgrupper eller fylkeskretser. Dette er
en god mulighet til å spre budskap, til å
debattere og for å holde kontakt med
medlemmene. Retningslinjene kan bestilles: intern.post@fagforbundet.no

To nye bøker fra Manifest
Forlaget Manifest har nettopp gitt ut to
nye bøker. Den ene heter «Rosa streker,
røde tall», og er en kritikk av utviklinga i
det norske helsevesenet. Den andre handler om de norske milliardærene.
«Rosa streker, røde tall» er skrevet av
journalist Marta Breen som den 25. mars
2010 oppdaget at hun var gravid. Det som
møtte henne var et helsevesen med kutt
over hele linja. I Marta Breens kronikk
«Helsekuppet», som ble publisert i Dagbladet, skrev hun blant annet følgende:
«For ti år siden fikk vi en ny politisk styring i helsevesenet, innført av mennesker
med en intens tro på at konkurranse er
det eneste saliggjørende når man skal
skape effektivitet. Jeg kaller det et kupp,

fordi politikerne hadde det så travelt at de
glemte å spørre velgerne først. Dermed
fikk vi tredd den mye omtalte foretaksmodellen nedover hodene våre. Reformen
gikk ut på at ansvaret for sykehusene ble
overført fra folkevalgte fylkespolitikere til
profesjonelle styrer, og at disse nå skulle
lage et liksommarked i helsevesenet. (...) I
dag er det synlig for alle at dette med å
late som om sykehus er kommersielle
foretak, har endt opp med milliardunderskudd, ansvarsfraskrivelse, dårlig arbeidsmiljø og en rekke jukseskandaler.»
Den 10. oktober 2011 ga Manifest ut
boka «De superrike – sytekultur og kravmentalitet blant norske milliardærer».
Boka er skrevet av Klassekampen-journa-

list Mímir Kristjánsson. Den
handler
om
Norges milliardærer, som aldri har vært
verken flere eller rikere enn
nå, men som
likevel klager
ganske mye over tingenes tilstand.
Bøkene kan bestilles på Forlaget Manifests nettside: www.manifest.no Det går
også an å bestille foredrag/innslag med
Mímir Kristjánsson til fagforeningsarrangement. Abonnenter i Manifest Analyse
vil bli prioritert.

Enighet
i Trondheim
Fagforbundet
slo alarm om
ulovlig overtid
blant vikarer i
februar. Rådmann og tillitsvalgte
i
Trondheim
kommune er
blitt enige om
en rammeavtale om dispensasjon fra
arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. En rapport avdekket over 26 000
brudd på arbeidstidsbestemmelsene i
2010 og begynnelsen av 2011. De fleste
tilfellene gjaldt ansatte med stillingsprosent på 20 prosent eller mindre.

Nytt pensjonistutvalg i Fagforbundet
Årets landskonferanse for pensjonister i
Fagforbundet ble avholdt i slutten av
september på Sørmarka. Bjørg Solheim
ønsket ikke gjenvalg som leder.
Etter landskonferansen ser pensjonistutvalget slik ut:
Leder: Bjørg Hageløkken (Oppland)
Medlemmer: Wenche Hansgaard (Oslo),
Tom Kåre Hansen (Troms), Martha Rondestvedt (Vest-Agder), Rolv Skirbekk

(Hedmark), Freddy Lindquist (Østfold),
Karin Husøy (Møre og Romsdal), Magnor Arntsen (Nordland) og Kari Solberg,
uførerepresentant (Hordaland).
Varamedlemmer: 1. Berit Lynnebakken
(Akershus). 2. Arne Thomassen (Finnmark). 3. Astrid S. Ludvigsen (Rogaland).
4. Andreas Schytte-Larssen (Vestfold).
Edle Gulløy Larsen, vara uførerepresentant (Aust-Agder).

oss faglig kokebok

Kommunen vil privatisere – hva gjør du?

Arbeidet mot privatisering bør pågå hele
tida. Målet må være å hindre at forslag
om konkurranseutsetting og privatisering i det hele tatt kommer opp. Fagforeninga må likevel ha en strategi for hva de
gjør om slike forslag kommer.
Pass på beslutningstakerne
Fagforbundet kan påvirke både den politiske ledelsen og administrasjonen. Hovedavtalen del B (Fagforbundet-KS) § 1-41a) slår fast at «Arbeidstakerorganisasjonene (...) skal være representert i administrative ad hoc-grupper som utreder mulig
konkurranseutsetting». I slike arbeidsgrupper blir Fagforbundet med på å legge
premissene for diskusjonen allerede under utredninga, altså før vedtak fattes.

Forberedelser viktig
Det er viktig å sette fagforeninga i stand
til å bidra når det fremmes forslag om
konkurranseutsetting og privatisering. Gå
gjennom hvem som har hvilke roller og
hvem som skal gjøre hva i organisasjonen.
Hva har hovedtillitsvalgte ansvar for, hva
skal fagforeningslederen gjøre og hvem
skal sikre informasjonen ut til medlemmene? Fagforeninga må også vurdere om
de skal ha en egen infoplan. Ansatte opplever disse prosessene som tøffe. Når man
er under press, får man ikke alltid med seg
alt som blir sagt første gang. Derfor er det
lurt å regne god tid på møter, slik at de
som har behov for få snakke med noen
blir møtt på en god måte.
Negative konsekvenser av anbud
Anbudsutsetting krever store ressurser
av kommunen. Ny organisering betyr
mer byråkrati, kontroll og oppfølging.
Mange kommuner har ikke spisskompetanse på dette og vil lett kunne utkonkurreres av store aktører. Mange steder
har kommunen måttet rekommunalisere tjenester etter kort tid, fordi kvaliteten

ikke ble god nok med privat drift eller
den private virksomheten la anbudet så
lavt at de gikk konkurs. Det betyr bortkasta penger til en omfattende prosess.
Kommunen mister kompetansen og
lokalkunnskapen hos de ansatte. Det viktigste er likevel hensynet til de ansatte.
De utsettes for betydelig risiko. Vilkår,
arbeidssted, lønn, pensjon og rettigheter
blir usikre.
Alternativer til anbud
Når det kommer forslag om privatisering
er det som regel for å spare penger. Det
er viktig å formidle at privatisering ikke
innbærer verken det ene eller det andre.
Kvaliteten på tjenestene kan påvirkes på
mange måter. Det går også an å gå gjennom kostnadene i en tjeneste for å se om
ting kan gjøres bedre og billigere. Dette
kan oppnås ved grundig gjennomgang
av tjenestene, andre måter å organisere
arbeidet på og å innføre kvalitetsstandarder som for eksempel NS INSTA 800,
som er en renholdsstandard.
geirmund jor
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Fagforbundet siden sist

Landsstyret vedtok i september å
bevilge 3,5 millioner kroner til gjenoppbygging av Utøya. Det er ca elleve
kroner per medlem og på samme nivå
som resten av LO.

Fagforbundets landsstyre ønsker at
Utøya skal være og drives som tidligere,
at det skal være et sted for ungdom. De
bevilget derfor 1,6 millioner kroner til å
styrke det politiske samarbeidet og utvikling av ungsdomspolitikk for Fagforbundet Ungdom, Senterungdommen
og Sosialistisk Ungdom.
  
I kjølvannet av Utøya og Norsk Folkehjelps innsats og tap (spesielt avdelinga
på Hadeland) bevilget Fagforbundets
landsstyre kroner 200 000 til kjøp av en
ATV (firhjuling) til Norsk Folkehjelp
Hadeland.
  
Landsstyret vedtok å opprette et
fond til bruk for yrkesgruppene i
Fagforbundet. Dersom noen, som
brann- og redningsetaten etter 22. juli,
har opplevelser og erfaringer det er
nyttig å bringe videre, skal det finnes
midler slik at resten av forbundet kan
ta del i erfaringene. Pengene kan
brukes til å reise rundt og fortelle om
det man har lært og erfart.
  
Fagforbundet har inngått en treårig
samarbeidsavtale med Universitetet i
Nordland. Fagforbundets nestleder Geir
Mosti sier at utgangspunktet for samarbeidet er et felles ønske om å styrke
Nord-Norges nasjonale og internasjonale rolle i utformingen av den framtidige nordområdepolitikken. Samarbeidsavtalen skal konkretiseres gjennom en nærmere definert arbeidsavtale, som skal reforhandles hvert år.
Sentrale elementer i avtalen vil være
initiering og samarbeid om relevante
forskningsprosjekter, deltakelse i
utvikling av tverrfaglige scenarieverksteder/idédugnader, samt ulike andre
arrangementer der Fagforbundet skal
delta på relevante nordområdearenaer
i regi av Universitetet i Nordland
  
Arbeidsgiverorganisasjonen HSH
skiftet 28. september 2011 navn til
Hovedorganisasjonen Virke.

Mange av Fagforbundets medlemmer tilhører yrkesgrupper som var
direkte involvert i redningsarbeidet
22. juli. Det er avdekket behov for
styrket innsats på flere områder. Brev er
sendt Statsministerens kontor og de to
fagdepartementene Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, med krav.

Fagforbundet fikk 232 nye medlemmer i uke 40.

24. september 2011:

321 860
medlemmer
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Tariffthriller: I september
undertegna den private
barnevernsinstitusjonen
Motivasjonskollektivet
endelig en tariffavtale med
Fagforbundet. Det skjedde
ved tvungen mekling og de
ansatte, med tillitsvalgt
Simon Mork i spissen, var
bare en hårsbredd fra å gå
ut i streik.

Simon Mork

Skuffa
– Det er trist og skuffende å registrere at
mange har altfor liten kunnskap om
hvor viktig det er å være organisert. Spesielt de yngste arbeidstakerne skjønner
ikke rekkevidden av organisering, eller
verdien av det arbeidet som er lagt ned i
årenes løp for å få det så godt som vi har
det i dag. Det må vi ikke ta som en selvfølge, understreker Mork.

M E RK
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trykk: Aktietrykkeriet

tillitsvalgt min hverdag

Veien dit var på ingen måte enkel. Det er
to år siden de ansatte først ba tillitsvalgt
undersøke mulighetene for å få i stand
en tariffavtale. Mork tok kontakt med
kompetansesenteret og så var de i gang.
– Motivasjonskollektivet drives av en
ideell stiftelse, og beskjeden underveis var
hele tida at dette var det ikke økonomi til,
forteller han. I tillegg var stemninga blant
kolleger todelt. Rundt halvparten av de 23
ansatte er organisert, de fleste i Fagforbundet, og de var stort sett positive til prosessen. Den andre halvparten var skeptisk.
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Det ble en nervepirrende innspurt på
tariffprosessen. Samtidig som sluttforhandlingene pågikk og det var overhengende fare for streik, fikk de ansatte beskjed om at de skulle permitteres fordi det
hadde blitt færre ungdommer på institusjonen.
– Det kjentes helt absurd på den ene
sida å true med streik og samtidig stå i
fare for å bli permittert, forteller Mork.
Så løste begge deler seg i tolvte time:
Institusjonen fikk flere klienter og ledelsen skrev under på tariffavtalen.
Karrierebytte
Det er utfordrende å skulle hevde de
ansattes rett på en arbeidsplass som drives ideelt, hvor det ikke blir henta ut noe
utbytte og hvor det er en forventning om
et visst innslag av dugnad.
– Med tariffavtale i bånn kan vi nå
kreve å forhandle om ting, få mer innsyn
i drifta og dermed større påvirkningsmulighet, mener Mork.
Han har tidligere erfaring som tillits-

oss nytt om navn | oss@fagforbundet.no

Nestleder i fagforbundet
Finnmark,
øystein hansen er
valgt inn i landsstyret.
jorunn romsdal fritas fra vervene som
medlem av landsstyret og forbundsstyret.
2. varamedlem Bjørn
olav svalastog rykker opp til 1. varamedlem til landsstyret fra Fagforbundet Finnmark. Som nytt 2. varamedlem i landsstyret fra Finnmark velges jorun mikkelsen.

valgt i verkstedklubben i SAS, hvor han
jobba som stuer i ni år. På fritida driver
han mye med dykking, og hadde litt med
opplæring av ungdom å gjøre.
– Noen så meg med ungdommen og
hinta om at jeg kanskje heller burde jobbe
med folk. Etter å ha tenkt litt på det, tok
jeg permisjon fra SAS og prøvde meg som
miljøarbeider, forteller han.
Det trivdes han så godt med at han utdanna seg til vernepleier på deltid, mens
han var i jobb.
Han lovte seg selv å ikke bli tillitsvalgt
denne gangen, men så ble han lurt inn
som vara og plutselig var han i gang igjen.
– Ditt beste verveargument?
– Fellesskapet! Vi må passe på hverandre, sier vernepleieren.

ellisiv solskinnsbakk selnes

beide her til slutten av mai 2012. lars elsebutangen har begynt i Medlemsregisteret/Forsikringssekretariatet og jarle kristoffersen begynte som rådgiver for SST.

Sagene bydelsutvalg i Oslo. glenn korshaugen (Ap), 1. nestleder Fagforbundet
Grorud sitter nå i Grorud bydelsutvalg i
Oslo.

ole jacob flæten (Ap), tidligere leder av
Fagforbundet TeoLOgene blir ordfører i
Skedsmo kommune i perioden 2011-2015.

Tidligere
fagforeningsleder for Fagforbundet i Barne- og familieetaten i Oslo
kommune, styremed
lem i SHS i Oslo og
medlem av landsstyret, elvis chi nwosu,
er etter valget et av de faste medlemmene
i Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo.

signe rasmussen,
Fagforbundet Nordland, er nytt medlem av forbundsstyret. Som varamedlem for Rasmussen
velges bjørg tapio,
Fagforbundet Finnmark.

hanna belsvik lund (Ap), ungdomstillitsvalgt og plasstillitsvalgt på Hemne
helsesenter, kom inn
i kommunestyret i
Hemne i Sør-Trøndelag. Lederen av Fagforbundet Hemne,
randi synnøve eli
(Ap) er hovedtillitsvalgt og sitter etter valget i kommunestyret og formannskapet. I kommunestyret
i Hemne sitter også inge heimsbakk (Ap),
som er plasstillitsvalgt på teknisk.

mariann hagen er ansatt som vikar i Medlemsregisteret i Fagforbundet. Hun skal ar-

jørgen foss (Ap), ungdomstillitsvalgt i
Fagforbundet, har etter valget fast plass i

simen brænden mortensen (Ap), ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Stange er
valgt inn i kommunestyret i Hamar.
susanne wilhelmsen er ny plasstillitsvalgt ved Stomperud
barnehage i Oslo .

TV-aksjonen til
Norsk Folkehjelp
Styreleder
i
Norsk Folkehjelp Finn Erik
Thoresen er
glad for at LO
bevilger 1 million til årets
TV-aksjon. Han
håper på 200
millioner kroner totalt.
Det er generalsekretær Liv Tørres
som fronter TV-aksjonen for Norsk
Folkehjelp. Norsk Folkehjelp, som er
fagbevegelsens egen humanitære
solidaritetsorganisasjon, håper at
mange faglige tillitsvalgte engasjerer seg både før og under TV-aksjonen 23. oktober 2011.
– Vi trenger 100 000 bøssebærere og jeg håper mange stiller, sier
Thoresen til magasinet Aktuell.
Norsk Folkehjelp driver kontinuerlig arbeid i mange land og gjennomsøker områder med landminer,
klasebomber eller andre eksplosiver
for å få disse tingene fjernet. I Laos
finner Norsk Folkehjelps team flere
hundre klasebomber hver måned.
Årets TV-aksjon heter «Fra frykt
til trygghet» og går til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og
klasevåpen i en rekke land i Afrika,
Asia, Europa og Midtøsten. Norsk
Folkehjelps slagord for aksjonen er
«Vi rydder for livet».
LO-forbundene har inngått en
bøssebærerkonkurranse om hvem
som kan verve flest bøssebærere.
Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte
kan få Fagforbundet til å vinne konkurransen ved å registrere seg som
bøssebærere på registreringssiden
som TV-aksjonen har laget for LOforbundene: http://bedrift.blimed.
no/registrer-deg-sombossebarer?id=400
Under «Avdeling», velg Fagforbundet.
Det norske bandet Bigbang har
laget årets TV-aksjonslåt ‹Field of
Fire›. Den finner du ved å søke på
«Bigbang – Field of Fire TV-aksjonen 2011» på www.youtube.com.
For mer informasjon om TV-aksjonen og Norsk Folkehjelp gå til
TV-aksjonens nettside: www.blimed.no eller Norsk Folkehjelp sin
nettside: www.folkehjelp.no
Innsamlingskonto: 8380 08 09005
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Send oss en e-post og si din
mening og kom med tips!

