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God natt i Fauske

Fagforbundsukene 2011: Fagforbundet har gjennomført sine årlige to uker hvor
tillitsvalgte og medlemmer har vært opptatt av medlemspleie og verving.
Arbeidsplassbesøk er en av aktivitetene. Her er tillitsvalgte i Fauske på
vei ut for å besøke nattarbeidende medlemmer.
Side 4–7

Normalarbeidsdagen må tas vare på. Den
er god for helsa vår. Arbeidsgivere har villet
kvitte seg med normalarbeidsdagen i
årevis.

Side 11

Ingen samhandling
uten medbestemmelse

Hovedtillitsvalgt Bente Kåsa i Nome
kommune vet at medbestemmelse
er avgjørende for en vellykket
samhandlingsreform.
Side 8

foto: randi tevik

– At departementet ikke har brukt innholdet i privatskoleloven til å regulere barnehagesektoren, er uforståelig, sier Mette
Henriksen Aas, leder av Fagforbundet
Seksjon kirke, kultur og oppvekst.
Side 3

Må passes på

foto: arbeiderbevegelsens arkiv og bibl.

Mangelfull forskrift

foto: trond isaksen
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Ulønnsom ulempe
– Vi vil ha skikkelig betalt når vi jobber helg og natt.
Derfor må ubekvemstilleggene økes kraftig, og helga
utvides fra fredag ettermiddag. Det var et av de tydeligste
kravene på Fagforbundet Troms’ tariffkonferanse
i Harstad.
I overkant av hundre mennesker var
samlet på konferansen i Harstad. Ved siden av representanter fra alle fagforeningene i Troms var tillitsvalgte fra KA
og PBL fra de tre nordligste fylkene på
plass for å utforme tariffkrav på sine områder.
Mange tema
Det er mange temaer som blir diskutert
rundt bordene; uttelling for kompetanse
heving, likelønn, sosial dumping og innleid arbeidskraft. De siste ukenes debatt
om retten til heltid og helgejobbing ble
også flittig kommentert.
Hilde Bjerke Wikeland fra Målselv vil
ha bort de lokale forhandlingene.
– Det skal være lik lønn for likt arbeid.
Lokale lønnsforhandlinger handler i alt
for stor grad om trynetillegg. Det vil jeg
ha en slutt på, sa hun.
Lærer av hverandre
Anniken Kristensen og Camilla Ingebrigtsen jobber begge i privat barne
hage. De vil forkorte lønnstigen for assi
stenter og fagarbeidere slik at de får en
raskere lønnsvekst. Dessuten ville de ha
de samme pensjonsrettighetene som de
ansatte i offentlige barnehager.
– Det er fint å være her, både for å
møte tillitsvalgte fra de andre tariffområdene, men også fordi jeg gjennom diskusjonen lærer av andres erfaringer, sier
Camilla Ingebrigtsen.

– I Narvik innkalte vi alle medlemmene i forkant av tariffkonferansen, så
de kunne fortelle hva de er opptatt av,
forteller Anniken Kristensen.
– Det er en veldig god ide, skyter Camilla inn. Det skal jeg gjøre neste år!
– Det er jo dem det gjelder og deres
meninger jeg skal legge fram her, fortsetter Anniken.
– Ikke min personlige mening. Anniken kunne likevel ønske seg at flere medlemmer hadde sett at de kan være med å
påvirke hva forbundet skal legge vekt på.
Her får de full støtte fra Jan Helge
Gulbrandsen i forbundets arbeidsutvalg.
Han la vekt på at vi skal representere alle
medlemmers interesser i tariffoppgjørene. Tariffkonferansene er viktig for å
dyrke fram de riktige kravene. Samtidig
gir den demokratiske prosessen styrke
og tyngde til tariffoppgjøret til våren.
nils fredrik hansen

Tariffkonferanse i Harstad: Tariffkonferanse
for Fagforbundet Troms i Harstad. PBL-tillitsvalgte Anikken Kristensen (Furutoppen
Barnehage i Narvik) og Camilla Ingebrigtsen
(Fauske idrettsbarnehage) 2.–3. november.
foto: nils fredrik hansen

Norgesmester i helsefag i 53 prosent
I fjor kunne Solbjørg Byberg strekke hendene i været som norgesmester i helsefag, og tredje best i Europa.
Eigersund kommune satte en demper på jubelen ved kun å tilby henne en 53 prosent stilling.
Solbjørg Byberg fikk tilbud om deltidsansettelse som helsefagarbeider på Lundeåne bo- og servicesenter i Eigersund
kort tid etter at hun ble ferdig med fagprøven. Men kommunen ville ikke tilby

henne full jobb. Leder i Seksjon helse og
sosial i Fagforbundet, Kjellfrid Blakstad,
lurer på hva som skal til for å få en hundre prosent stilling.
– Tusenvis av helsefagarbeidere og

NM-vinner med halv lønn: Solbjørg Byberg (til venstre) og Edel Hetland ønsker seg mest av alt
en hel stilling. Solbjørg ble tilbudt en 53 prosent stiling av Eigersund kommune.
foto: arkiv

hjelpepleiere i Norge må ta til takke med
en deltidsstilling selv om de mest av alt
ønsker seg en heltidsstilling. Når ikke engang Norges fremste helsefagarbeider
får tilbud om en full stilling, bør det levne liten tvil om at dette er et alvorlig problem, sier Blakstad.
Solbjørg Byberg ble norgesmester
sammen med Edel Hetland. De er begge
flotte representanter for omsorgsfulle og
faglig dyktige helsefagarbeidere – og
begge vil jobbe i hel stilling.
– De fleste ser på det å være på jobb i
en hel stilling som en selvfølge. Dessverre har helsefagarbeiderne i mange
kommuner ikke noe annet valg enn å ta
til takke med en kvart, halv eller trekvart
stilling. Dermed tvinges de ut i en evig
jakt på ekstravakter for å sikre månedslønna, understreker Blakstad.
Deltidsbrøk i krystallkula
Fagforbundet har i lang tid kjempet for at
heltid lovfestes. Ufrivillig deltid er snakkis
på de fleste pauserom i omsorgsnorge. Og
ikke uten grunn. Norge ligger på Europatoppen når det gjelder andel deltidsansatte, viser en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo. Og det er først og fremst kvinner som må slåss for full stilling.

– Fagforbundets tillitsvalgte spiller en
avgjørende rolle med å sikre at heltid debatten kommer videre fra pauserommene og til debatter med lokalpolitikere
landet rundt. Vi har alle krav på en lønn
og leve av, men av og til må politikerne
overbevises om at også de fleste helsefagarbeidere vil ha full lønn inn på konto. Hele, faste stillinger er også viktig for
å sikre kvaliteten på tjenestene, sier
Blakstad.
Hun er redd mange kvier seg for å
velge seg et omsorgsyrke når det eneste
de ser i krystallkula er en lang rekke deltidsbrøker.
– Helse-Norge trenger mer enn
40 000 nye helsefagarbeidere innen
2030. Altfor få velger seg denne utdanningen i dag. Noe må gjøres for at pleietrengende eldre og andre skal få den
hjelpen de fortjener. Det er et inderlig
ønske fra Solbjørg Byberg og mange andre som må leve med ufrivillig deltid,
påpeker Blakstad.

jan tore skjelbek

nr. 10/2011

oss ti llitsvalg te

side 3

nyhet

Hva gjorde du og din
fagforening i Fagforbunds
ukene?

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lanserte i oktober en ny forskrift som skal styrke
kontrollen med tilskuddene til private barnehager og sikre at offentlig tilskudd kommer
barna til gode, og ikke havner i lomma på kommersielle aktører. – Ikke godt nok, mener
leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas.
Fagforbundet stiller seg bak intensjonen
til den nye forskriften, men tviler på effekten.
– Det mangler en regulering av årsaken til at millioner av offentlige kroner
kan trille ut til kommersielle aktører,
nemlig å regulere selskapsstruktureringen. Slik jeg ser det, har Kunnskapsdepartementet bare gjort halve jobben, sier
Henriksen Aas.
Barnehagedrift organisert i kompliserte selskapsstrukturer er grunnen til at
man mister kontrollen med offentlig
pengebruk, og gir mulighet til å ta ut
skjulte utbytter. Oppdelingen av barnehagen i flere selskaper, for eksempel
drift, eiendom, ansatte eller holdingselskap, gjør at innsyn og demokratisk kontroll i praksis blir umulig. Til tross for
dette er denne praksisen i dag fullt lovlig
i barnehagesektoren.

Aas. Hun understreker at det største problemet er flytting av penger – og det er
store summer i sving, selv om flertallet
av private barnehager ikke driver kommersielt. Bevilgningene til barnehager
over statsbudsjettet har økt fra 10,2 milliarder kroner i 2003 til 28 milliarder kroner i 2011.
Bedre kontroll
Innen 2014 vil private barnehager få like
mye tilskudd som de offentlige.
– Kommunen kan per i dag trekke tilbake tilskudd hvis de finner ut at det er
tatt ut urimelig mye gevinst på bekostning av driften. Slike tilfeller kan
være vanskelig å dokumentere. Den

nye forskriften gir ikke kommunene det
verktøyet de trenger for å holde en viss
kontroll, sier Henriksen Aas.
Forskriften legger også opp til at den
økonomiske kontrollen med det offentliges pengebruk i barnehagesektoren skal
gjennomføres av private revisorer, ikke
av det offentlige hvor det meste av pengene kommer fra. Fagforbundet foreslår
at det bør være kommunerevisjonen
som holder kontroll med midlene, og at
det ved salg eller opphør må være hjemfall av verdier som er bygd opp med fellesskapets penger.
ellisiv solskinnsbakk selnes

Se til skolen
For eiere av privatskoler, derimot, er det
ikke lov å ta ut verdier eller utbytte fra
virksomheten.
– At departementet ikke har brukt
innholdet i privatskoleloven til å regulere barnehagesektoren, er uforståelig. Når
oppsplitting i flere selskaper ikke reguleres, og det i tillegg blir lov å ta utbytte, vil
kommersielle aktører fortsatt kunne
melke offentlige tilskudd, sier Henriksen

Ikke fornøyd med ny
forskrift: Mette Henriksen Aas (til høyre), leder
Fagforbundet Seksjon
kirke, kultur og oppvekst,
her på barnehagedagen i
2011, med kunnskapsminister Kristin Halvorsen
og leder i Utdannings
forbundet, Mimi Bjerke
strand. 
foto: Sidsel


Hjelme, Fagbladet

Hvem skal eie pensjonsbomba?
Pensjonsordningen i offentlig sektor er god, og den skal Fagforbundet forsvare.
Men børsuroen fører til at de store pensjonsforsikringsselskapene taper penger,
og noen må betale.
Spørsmålet blir hvem som skal betale
disse tapene. I privat sektor er det de ansatte, i offentlig sektor er det arbeidsgiverne.
– Spørsmålet koker ned til hvem som
skal eie faren for tap, de ansatte eller arbeidsgiverne, sier leder i LO Kommune,
Klemet Rønning-Aaby. I offentlig sektor
har vi ytelsesbaserte pensjoner der den
enkelte ansatte er garantert en bestemt
ytelse, som regel på 66 prosent. Når livselskapenes avkastning fra obligasjoner,
eiendom og andre verdipapir mer eller
mindre uteblir, skyter premiene i været.

ill.foto: kjell olufsen

Regjeringa må bidra
En annen grunn til at kommunenes pensjonsutgifter øker, er at Finanstilsynet
har redusert grunnlagsrenten, som er
den avkastningen
livselskapene
garan-

terer sine kunder, fra årsskiftet. Det gir
økt premie til kommunene. – Vi mener
regjeringa bør ta ansvaret for dette i det
kommuneøkonomiske opplegget for
2012. Det er ikke rimelig at kommunesektoren skal bære det alene, sier
Rønning-Aaby
Fagforbundet styrer ikke lavt rentenivå og usikre tider, men LO tar hensyn
til alt dette i inntekstoppgjørene. Det
generelle lønnsnivået i kommunesektoren er lavt sammenlignet med resten av
norsk arbeidsliv. LO Kommunes medlemmer er på ingen måte den delen av
arbeidslivet som driver det norske kostnadsnivået i uansvarlig retning.
Ansatte i privat sektor taper
Mange ansatte i privat sektor har innskuddsbaserte pensjonsordninger. I slike
ordninger betaler arbeidsgiver et fast
avtalt beløp. Pengene forvaltes av et livselskap og den enkelte får avkastningen,
men det er også den enkelte som må ta
eventuelle tap. For tida melder flere
av de store livselskapene om negativ avkastning på ti til femten
prosent. Selskapene har tapt
en tidel eller mer av sparepengene til hver enkelt.
– Et sammenbrudd i europeisk økonomi vil innebære
at livselskapene taper penger, mye penger, og noen må

ta tapene. Er det riktigere og mer rettferdig at den enkelte arbeidstaker bærer
tapene enn at storsamfunnet til slutt
gjør det? LO Kommunes svar er nei. Vi
trenger en robust og god pensjonsordning i kommunesektoren, selv om uro i
verden fra tid til annen kan påvirke premien for den enkelte kommune, sier leder i LO Kommune, Klemet Rønning-
Aaby.
geirmund jor

Fakta:
Ytelsesbasert pensjon
Arbeidsgiver garanterer en bestemt
størrelse på pensjonen, for eksempel 66 prosent av lønna. Arbeidstaker betaler to prosent, arbeidsgiver
resten. Kostnaden kan komme over
20 prosent av lønna.
Innskuddsbasert pensjon
Arbeidsgiver betaler en fast prosent
av lønna, som regel to til fem prosent
årlig, i sparing til pensjon. Den ansatte får pengene som er spart opp, ofte
fordelt på ti år, når hun tar ut pensjon.

Randi Aaslund,
leder av Seksjon
helse og sosial i
Fagforbundet
Gjøvik

– Jeg har stått på stand, og har
også vært på arbeidsplassbesøk. Da vi besøkte Haugtun omsorgssenter – utviklingssenter
for sykehjem hadde jeg med meg
fylkeslederen i Seksjon helse og
sosial i Oppland, Karianne Sten
Karlsrud.

Bjørn Johanne
sen, leder av
Seksjon kirke,
kultur og
oppvekst i
Fagforbundet
Stavanger
– I Stavanger hadde vi besøk av
biskop Erling Pettersen, en utrolig
tolerant og inspirerende mann.
Alle som var der var enige om at
han ga dem nytt perspektiv på
fagforeningsarbeidet. Vi hadde
også merkefest denne uka. 180
deltok på markeringa. Etterpå ga
vi blomstene som var til overs til
medlemmene våre. Dessuten har
vi vært på bedriftsbesøk rundt
om og delt ut fruktkurver.

Linda Monsen,
hovedtillitsvalgt i
Bodø

– Ved siden av å dele ut sekker og
matpakker på Bodø Bydrift [se
egen sak] har vi besøkt alle barnehagene i kommunen, både private og offentlige. Der delte vi ut
håndbøker til alle medlemmene.
Vi har også arrangert temakveld.
Presten Odd Eidner snakket om å
bry seg, om å være medmenneske, venn og kollega.

Sissel Bjørli, divisjonstillitsvalgt,
divisjon psykisk
helsevern, Sykehuset Innlandet

– Innenfor Sykehuset Innlandet
har vi vært rundt på mange arbeidsplasser i Hedmark og Oppland. På Sanderud arrangerte vi
et motivasjonsseminar med
Thorleif Lundquist. Møtet var
åpent for alle ansatte, både medlemmer og ikke-medlemmer. Jeg
var blant annet med på å organisere en stand på Sanderud.

oss fire i fagforbundsukene

Mangelfull forskrift
for private barnehager
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Fagforbundsukene

2011

Jølster byr opp til ballongdans

nær, stolt og synlig
Stod på stand i Brumunddal
I løpet av Fagforbundsukene fikk store
deler av Sykehuset Innlandet besøk
av Fagforbundet. Det ble arrangert
arbeidsplassbesøk eller stand på Ottestad, Elverum, i Hamar, i Lillehammer, på Otta, i Moelv, på Gausdal og i
Brumunddal.
Den 8. november stod Evy Holøymoen og Sissel Bjørli på stand ved
kantina til Sykehuset Innlandets administrasjonsbygg i Brumunddal i
Hedmark. Sissel Bjørli er divisjonstil-

litsvalgt i divisjon psykisk helsevern,
Sykehuset Innlandet. Hun sa at medlemmene setter pris på arbeidsplassbesøkene.
– Gjennom besøkene på arbeidsplasser som sorterer under Sykehuset
Innlandet har vi opplevd at flere har
kommet til standen vår for å melde
seg inn i Fagforbundet, fortalte Evy
Holøymoen, medlem av styret til Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Hedmark.

Ballongdans i Jølster: Svanhild Røkenes og Elin Enebakk (til venstre), leder og hovedtillitsvalgt i Jølster, gjør seg klar til møte med medlemmer på skole, i barnehage og på boliger
for psykisk utviklingshemmede.		
jan tore skjelbek

Fagforbundet Jølster ble godt mottatt
på sin vei fra arbeidsplass til arbeidsplass i kommunen. Leder Svanhild
Røkenes og hovedtillitsvalgt Elin Enebakk er på fornavn med de fleste
medlemmene.
Blide medlemmer i Skei dukket
opp på skole, barnehage og boliger for
psykisk utviklingshemmede for å
motta roserøde ballonger og sitteunderlag fra Fagforbundet. Dette var
også en god anledning for å ta opp
saker som medlemmene er opptatt

av. Men forbundsukene er langt fra
den eneste gangen medlemmene får
besøk av Fagforbundet. Elin Enebakk
understreker at den daglige kontakten med medlemmene er den aller
viktigste medlemspleien. Til sammen
15 arbeidsplasser i Jølster i Sogn og
Fjordane har fått besøk fra ballongtroppen fra forbundet. Spesialtilbud
for medlemmene i år var et sjokoladekurs som fant sted på et felleskjøkken
på Vassenden.

Samhandlingsreformen
– mer enn helse
Brumunddal: Evy Holøymoen (medlem av seksjonsstyret til Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Hedmark, fra Fagforbundet Sykehuset Innlandet - Hamar og Elverum) og Sissel
Bjørli (divisjonstillitsvalgt i divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet) stod på stand
på Sykehuset Innlandets administrasjonsbygg i Brumunddal i forbindelse med årets Faganders hamre sveen
forbundsuker.	

Nattevaktbesøk i Gjesdal

Nattevaktbesøk i Gjesdal: Det var
mange som ble glade for besøk.

morten kristensen
Fagforbundet Gjesdal besøkte alle
kommunens nattevakter med kake
og gode råd.
Nattevakter får sjelden besøk,
og mange av dem følte at de ikke
ble hørt på arbeidsplassen. Derfor
var det mange som ble glade for
besøk, uansett om de var medlemmer av Fagforbundet eller konkurrerende forbund.
De fleste syns det er tungt å
jobbe natt og ønsker seg mer dagog kveldsjobbing og høyere stillingsprosent. Det sies at det krever
en spesiell type mennesker for å
jobbe natt. Ikke alle vi besøkte i
Gjesdal hadde valgt nattarbeidet
selv.

Erling Pettersen: Den kontroversielle
Stavanger-biskopen fortalte om sine opplevelser i Brasil.
morten kristensen

Bispemøte
i Stavanger
Fagforbundet Stavanger fikk besøk
av biskop Erling Pettersen som fortalte om sitt arbeid i slummen i
Brasil. Helt siden utnevnelsen i
2009 har han vært en kontroversiell biskop, ikke minst for sin tolerante holdning til homofile.
Biskopen fortalte om sitt møte
med fattige, prostituerte og gatebarn i Brasil. Han trakk linjer til arbeiderbevegelsens kjerneverdier,
som solidaritet og samhold. For
dem som hadde møtt opp, ble det
en inspirerende kveld.

– Samhandling handler ikke bare om
helse, men om at ansvar for sosial utjevning går på tvers av sektorer og
fag, sa Mette Nord, nestleder i Fagforbundet, på en fagdag i Sandefjord.
Samhandlingsreformen vil få stor
innvirkning på alle som arbeider i det
offentlige, enten i kommunen, fylkeskommunen eller på sykehus.
– Både skoler og barnehager er viktige i arbeidet for bedre folkehelse, sa
Nord. Fagdagen var en del av forbundsukene. Over åtti mennesker
hørte innlegg fra Kirsti Nyerrød, Sandefjord kommune, Svein Lie, fylkeslege i Vestfold og Mette Nord, nestleder
i Fagforbundet
Stort kunnskapsbehov
Samhandlingsreformen vil få innvirkning på arbeidshverdagen enten
vi arbeider innen helse og sosial, på
kontor, som vaktmester eller på skolen. Det sa nestleder i Fagforbundet
Sandefjord, Liv Krossøy, da hun ønsket velkommen.
– Kunnskapsbehovet er stort blant
våre medlemmer, derfor var denne
fagdagen viktig, sier hun. Innlederne
ga en god gjennomgang bakgrunnen
for og innholdet i reformen.

– Ikke minst gjelder den utfordringen framover og hvordan vi skal møte
dem, sier Krossøy.
Lokalmedisinske senter
Kirsti Nyerrød ga en innføring i opprettingen av lokalmedisinsk senter og
bruk av sykehustomta, mens fylkeslege Svein Lie bidro med innsiktsfulle
helhetsperspektiver. Mette Nord fortalte at reformen totalt sett vil styrke
kommunesektoren og pekte spesielt
på at den nye folkehelseloven er positiv for utjevning av sosiale forskjeller.
Pasientens beste
Samhandlingsreformen legger større
vekt på kommunenes ansvar for det
forebyggende helsearbeidet. Fagforbundet mener at reformen vil bety
bedre livskvalitet for mange. Pasienter med kroniske lidelser skal om mulig få helsetjenester i hjemkommunen og vil gi bedre livskvalitet for
mange grupper.
– Men økt kvalitet, helhet og bedre
sammenheng i helsetjenestene kommer ikke av seg selv, det må utvikles
over tid, sa hun Mette Nord, avslutningsvis.

Viktig fagdag: Leder i Fagforbundet Sandefjord, Vibeke Bredal og nestleder i Fagforbudet,
Mette Nord var fornøyd med oppmøtet og engasjementet på fagdagen om samhandlingsreformen.	
eddie whyte
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Våker over Fauske
På kontoret til Fagforbundet Fauske
er det hektisk pakking, selv om klokka
begynner å dra seg mot midnatt. Vi er
klare for å møte dem som passer på
oss natta igjennom.
Utstyrt med snop og egen «goodiebag» drar hovedtillitsvalgte Linda Salemonsen og Merethe Kristoffersen,
ungdomstillitsvalgt Lena Moen og
leder for Seksjon helse og sosial, Sissel
Håkonsen Osnes ut i fauskenatta.
Første stopp er demensavdelinga
paviljong 9. Der møter vi Bente som
tilhører nattpatruljen i Fauske. De er
åtte stykker som går natturnus.
– Når man er vant til det er det
bedre å jobbe bare natt. Det er å snu
døgnet som er tøft, mener Bente.
– Det som redder oss er et veldig
godt arbeidsmiljø og samholdet mellom oss, sier hun.

Fagforbundsukene 2011: Fagforbundet Gjøvik stod på stand på CC Mart›n på
Gjøvik. Fra venstre: Randi Aaslund, Marit Bjørnstad og Kirsti Øveraasen Fosnes.


anders hamre sveen

Stand på CC Mart´n
Fagforbundet Gjøvik arrangerte
stand på CC Mart´n på Gjøvik, mandag 7. november.
– Her er vi synlig for mange, sa
Randi Aaslund leder av Seksjon helse
og sosial (SHS) i Fagforbundet Gjøvik.
Aaslund sto på stand sammen
med Marit Bjørnstad, styremedlem i
SHS i Fagforbundet Gjøvik og Kirsti
Øveraasen Fosnes, sekretær i SHS i
Fagforbundet Gjøvik.

På standen hadde de lagt ut en
oversikt over hva det egentlig koster
å være medlem i Fagforbundet, når
man tar med medlemsfordelene og
skattefradraget for fagforeningskontingent med i beregninga.
Fagforbundet Gjøvik hadde også
laget en oversikt over lokale medlemsrabatter i forskjellige bedrifter
som Fagforbundet Gjøvik har fått på
plass.

Hele Gloppens helsefagarbeider

Glad for å få besøk
– Det er jo ikke så ofte man får besøk,
verken av ledere eller tillitsvalgte
når man bare jobber natt, sier Bente.
Hun har for sikkerhets skyld sendt
SMS til hovedtillitsvalgt Linda om at
kaffen er klar.
– Jeg må jo sikre meg besøk, ler
Bente.
– Når vi drar rundt på natta blir vi

fort sittende en stund. Folk har masse
å fortelle og vi får en masse ekstra å ta
tak i, avslører Linda Salemonsen på vei
til neste stopp; ambulansetjenesten.
Kontrasten fra demensposten er
slående. Her er de fire på vakt og alle
har hundre prosent stilling. Tom Midtsund har jobbet mange år i tjenesten
og har ingen planer om å slutte.
Det kan være utfordrende å jobbe
natt, ha gamle lokaler (ny stasjon har
vært diskutert de siste 14 årene) og ha
et verneombud som sitter i Steigen.
Han legger, som Bente, vekt på et unikt
arbeidsmiljø.
– Vi kan oppleve tøffe ting i tjenesten, og kommer tett på hverandre.
Dessuten er det ingen her som ikke
brenner for jobben sin. Han peker på at
både opplevelsen at de gjør en viktig
jobb, muligheten til å jobbe med mennesker er viktig. For noen spiller nok
adrenalinrushet også inn, smiler Tom.
De ansatte ved ambulansetjenesten synes det er stas med besøk av
Fagforbundet.
– Dere må gjerne komme tilbake!
Nå ble det jo lørdagskveld hos ambu
lansetjenesten, sier Stian Moen og ler.
Mens gjengen fra Fagforbundet Fauske fortsetter til neste våkende Fagforbundsmedlem.

Borte i natta: Lena Moen, Sissel Håkonsen Osnes, Merethe Kristoffersen og Linda Wangen Salemonsen er natteravner på arbeidsplassbesøk i Fauske. Det ble lørdagskveld på
ambulansetjenesten når denne gjengen kom på besøk med snop til ambulansetjenesten
nils fredrik hansen
i Fauske.

Oppmuntrende matpakkedryss på
Ullevål sykehus
Over to grytidlige dager delte Fagforbundet Ullevål Universitetssykehus
Fagforening ut 640 matpakker til ansatte ved Oslo universitetssykehus.
Ola-matpakkene var påklistra Sterkere med enn uten-brosjyra.

Helsefagarbeider med det lille ekstra: Leder i Fagforbundet Gloppen, Bjørg Skarstad, viser stolt fram Bente Horne Sundal (til venstre), en flott ambassadør for
jan tore skjelbek
helsefagarbeiderne i Gloppen. 		
Fagforbundet Gloppen benyttet forbundsukene til å gjøre stas på den
lokale kandidaten til konkurransen
Hele Norges helsefagarbeider.
Bente Horne Sundal, helsefagarbeider i hjemmesykepleien i Sandane,
fikk blomster og godord på medlemsmøtet. Bjørg Skarstad, leder i Fagforbundet Gloppen, kunne glede seg
over godt oppmøte da fagforeninga
trommet sammen til medlemsmøte.
Hun kunne blant annet lokke med
rådmannens gjennomgang av kommuneøkonomien, diskusjon om IA-

avtalen og ikke minst vise fram en av
Gloppens fremste helsefagarbeidere. Bente Horne Sundal er en av mange kandidater til tittelen «Hele Norges helsefagarbeider». Vinneren blir
annonsert i slutten november. Fagforbundet Gloppen har vært aktive i forbundsukene.
I tillegg til medlemsmøtet, trekker
Skarstad fram besøk hos nattevakter
i kommunen som spesielt hyggelig.
Foreninga har dessuten sørget for å få
til et oppslag om Fagforbundet i lokalavisa.

Tidligere i uka stilte foreninga også
opp ved hovedinngangen og stekte
vafler og delte ut informasjonsmateriell.

Alle fikk
Det ble ikke gjort forskjell på medlemmer og ikke-medlemmer, og tilbakemeldingene fra de ansatte var
svært positive. Det har etter hvert
blitt en tradisjon at fagforeninga dukker opp tidlig på morgenen ved sentrale innganger for å dele ut matpakker under Fagforbundsuka.
God start på dagen
Det var mørkt og vått, men selv om
været ikke viste seg fra sin beste side,
ble den lille oppmuntringa tydelig
satt pris på.
– Vi håper vår lille morgengave bidro til en positiv og hyggelig start på
dagen i en tid med mye usikkerhet og
frustrasjon blant våre medlemmer og
ansatte, sier sekretær i foreninga,
Hans Martin Aase.

Matpakker til alle: Sterkere med enn
uten – matpakke.
	
hans martin aase
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Swingende Time

Naturlig i Nome

I forbindelse med fagforbundsukene
arrangerte Fagforbundet Time swingkurs. Nestleder Anita D. Kindervåg
var veldig fornøyd med oppmøtet.
– Dette var noe vi hadde prata løst
og fast om i mange år. Det dukket opp
igjen da vi skulle planlegge fagforbundsukene, og vi bestemte oss for å
gjøre alvor av det.
Tidligere i uka hadde de tapaskurs.
Der satte de strek etter tjue påmeldte.
Men likevel var det tretti som kom. En
braksuksess, med andre ord.

Nome kommune har 700 ansatte og
Fagforbundet Nome 463 yrkesaktive
medlemmer og 150 pensjonistmedlemmer. Ganske imponerende synes
vi i Oss tillitsvalgte. Helt naturlig sier
de i Fagforbundet Nome.
– Oppskrifta er ikke så vanskelig,
sier leder og hovedtillitsvalgt, Eva
Nordh. Både hun og nestleder og
hovedtillitsvalgt, Bente Kåsa, tror på
godt, gammeldags fagforeningsarbeid der medlemmene får igjen for
kontingenten gjennom jobbtrygghet,
medbestemmelse og meningsfull aktivitet.

En del av drifta
Fagforbundet Nome har en slik besøksrunde to ganger i året – og både
Nordh og Kåsa er helt sikker på at det
er vervende når de er synlige ute på
arbeidsplassene. De deler et frikjøp på
140 prosent og med Kåsas frikjøp i
«prosjekt samhandling» er de begge
fullt ut til stede for medlemmene.
– Men de mest synlige på arbeidsplassene er de 25 plasstillitsvalgte og
kontaktpersonene vi har, sier Nordh
og Kåsa, og legger til at uten dem
hadde ikke Fagforbundet Nome gått
så godt.

Synlig og nær
I fagforbundsuka er to dager satt av
til å besøke alle arbeidsstedene i kommunen; det er rundt 50 i tallet.
– Det blir på noen plasser korte besøk, andre plasser tid til en lengre
prat og der ingen er inne legger vi
igjen «spor» sånn at de ser at vi tenker på dem, forteller Bente Kåsa. Men
alle får en oppmerksomhet. Medlemmene setter pris på en prat ansikt til
ansikt, litt «småstæsj» og muligheten
for å lufte ulike problemstillinger
med sine hovedtillitsvalgte.
– På dag to holdt vi ut til kl. 03.00
om natta. Da var alle nattevakter besøkt, forteller Eva Nordh.

Aktive medlemmer
Fagforbundet Nome har aktive medlemmer og stor oppslutning både på
tariffkonferanser, møter og kurs.
– Til årsmøtet sender vi invitasjon
per brev til alle sammen, forteller Eva
Nordh. Det koster litt i porto, og noen
synes kanskje det er mer moderne
med e-post, men det er ikke vår oppfatning.
– Så lenge mange medlemmer møter på årsmøte, fortsetter vi å bruke
posten, sier Nordh og Kåsa.
– Jeg tror medlemmene vår setter
pris på å få en personlig innbydelse i
posten, sier Eva Nordh bestemt.

– Også swingkurset er en stor suksess. Det går over to dager og er et nybegynnerkurs. Det er ikke viktig om
man kan danse fra før, men at vi gjør
noe sosialt sammen.
Kindervåg er klar på hvor viktig
det er med medlemspleie.
– Det hjelper ikke å verve, om vi
lekker medlemmer i den andre enden. Når vi arrangerer noe sosialt, så
sprer ryktet seg. At vi blir forbundet
med noe hyggelig, kan umulig være
negativt, sier hun..

Fagforbundsukene: I Time i Rogaland arrangerte de swingkurs for medlemmene.
	
morten kristensen

Zumba på Støren
Svetten haglet og latinamerikanske
rytmer dundret da Fagforbundet
Midtre Gauldal lærte seg Zumba i
Fagforbundsukene.
Zumba er en slags mellomting
mellom Aerobic og Salsa. Under kyndig ledelse av instruktør Monica
Stolpnes fikk de frammøtte en treningsrunde de ikke har opplevd maken til.
– Vi har hatt mange morsomme
aktiviteter under Fagforbundsukene,

forteller Berit Engesmo, leder for Seksjon helse og sosial i fagforeninga.
Hun forteller at de måtte leie to busser for å få plass til alle som ville være
med på busstur til Sverige, og at både
hun og mange andre frammøtte hadde litt å lære da foreninga slo til med
mekkekurs for medlemmene.
– Vi er en aktiv fagforening med
engasjerte og ivrige medlemmer, og
da er det moro å sette i gang aktiviteter, sier hun.

Humor og engasjement: Arbeidsplassbesøk i Svenseid barnehage. Mellom leder og HTV
Eva Nordh (f.v) og nestleder og HTV, Bente Kåsa, sitter plasstillitsvalgt Gro Storkås, Maliqe
Osmani og Eivind Peerstøe. Selv om det er tariff og pensjon som er tema, ligger smilet
alltid på lur. 	
randi tevik

Samhold og solidaritet i Nome

Hard trening: Hilde Witzell, Anne Mari Wike, tillitsvalgt Berit Engesmo, Turig Lyngen
geirmund jor
Wang og bakerst er instruktøren Monica Stolpnes.
Glade SFO-ansatte: Fagforbundet Nome var på besøk på alle arbeidsplassene i Nome
kommune. Her fra Lunde 10-årige skole. Fra venstre en smilende plasstillitsvalgt, Linn
Jeanett Gjevestad. På hele skolen har hun ansvar for 13 medlemmer.
randi tevik

Viktige miljøskapere: Lunde 10 årige
skole er en flott plass å være ikke minst
på grunn av dyktige ansatte. Her tar renholderne Romulda Smygliene, Camilla
Brustad, Theresa Mizera og Martha Vestly
en pause mens leder og hovedtillitsvalgt
i Fagforbundet Nome opererer foto
apparatet. 
eva nordh
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Abba avsluttet ukene i Arendal

Blomster og latter
Siste mandag i oktober startet fagforbundsukene og på Hamar møtte 134
medlemmer opp og lot seg underholde av Finn Schøll.
Med Fagforbundet Hamar som
vertsskap holdt Schøll et lengre kåseri. Med utgangspunkt i sitt eget liv
undeholdt han med med både humor
og alvor. Samtidig laget han flere
blomsteroppsatser.
Latteren satt løst i Ajer ungdomsskole i Hamar. Det var tydelig at Fagforbundesmedlemmene var fornøyde

med underholdinga. Alle som kom
fikk et lodd hver, og på slutten av
kvelden ble Schølls blomsteroppsatser loddet ut. Fagforbundet Hamar
bruker også fagforbundsukene til arbeidsplassbesøk slik at de når flest
mulig av medlemmene.
– Vi drar på arbeidsplassbesøk ellers i året også, det er ikke det. Vi har
en rullerende plan om at alle medlemmer skal få arbeidsplassbesøk i
løpet av fire år, forteller Torill Engeland, leder i Fagforbundet Hamar.

Foran fullt kulturhus: Ingrid Bjørnov (th) har avsluttet Fagforbundsukene, og takkes av
leder i Fagforbundet Arendal Christian Zammit og fylkesnestleder Venke Anny Nes.
			
maria wattne

Fredag 11. november satte Ingrid
Bjørnov foreløpig punktum med musikalsk fest i kulturhuset. I hennes
verden akkompagneres Abba naturlig av Grieg, og alle Per Gessles hits
handler egentlig om en handletur til
Strömstad.
Kulturhuset i Arendal var fullt av
forventningsfulle medlemmer fra
hele Aust-Agder da Ingrid Bjørnov
gikk på scenen for å spre motivasjon
og arbeidsglede. Dét gjorde artisten i
kjent, avslappet stil ved pianoet, og
det ble en usedvanlig hyggelig kveld
med innslag av HMS på svært høye
hæler. Konserten markerte nestenslutten på to uker stappfulle av aktiviteter, og tjente for mange som opplading til lørdagens populære handletur til Sverige. For medlemmer var
arrangementet gratis. Flere foreninger hadde lagt litt ekstra i kassa, slik
at medlemmene også spiste middag
sammen før forestillinga.
– Mange har tatt det som en kosekveld i byen med kolleger, sier Jane
Minde Høst, som leder Fagforbundet
Fylkesforeningen. Hun forteller om
høy aktivitiet på et utfordrende arbeidsplassområde; tannhelsetjeneste,
Bufetat og videregående skoler.
– Særlig i Bufetat er de ansatte
spredt på mange ulike hus, og kan
være vanskelige å nå. Desto viktigere
å møte den enkelte på jobben, ikke
med stand midt i byen. Vår strategi

for verving er å ta vare på medlemmene. I Fagforbundsukene har vi hatt
ekstra frikjøp til dette. Vi har også
hatt medlemsutflukter, men målet er
det samme som ellers: å være synlige
og tydelige, sier hun.
– Vi i styret begynte ukene med å
pakke 450 Fagforbundet-sekker. Disse
har vi delt ut til hvert enkelt yrkesaktive medlem, så alle arbeidsplassene
fikk besøk, sier hovedtillitsvalgt Kjell
Skarheim i Fagforbundet Risør, Vegårshei og Gjerstad. Foreninga arrangerte også sverigetur med julebord og
andre aktiviteter.
Samhold gir vekst
Også Fagforbundet Sørlandet Sykehus Arendal inviterte medlemmene
på handletur etter to hektiske uker.
– Vi serverte pizza til alle i kantina,
har vært på arbeidsplassene og hatt
egen stand, forteller vervegeneral og
nestleder Doris Albretsen.
– Våre hovedtillitsvalgte, Torill Førsund og Merethe Hoel, er fantastiske.
De er alltid tilgjengelige. På tillitsvalgtsamlingene er det så godt som
100 prosent frammøte, og samholdet
om Fagforbundets verdier gjør det
lett å jobbe. I alle de omorganisering
ene sykehuset har vært gjennom, har
våre hovedtillitsvalgte stått på for
fullt. Vi er i vekst og nærmer oss fem
hundre yrkesaktive medlemmer, sier
Doris Albretsen.

Fest på Hamar: Her en heldig vinner av Finn Schølls blomsteroppsats.		

		

anders hamre sveen

Fikk også kake
Fagforbundet Arendal hadde arrangert aktiviteter og besøkt de fleste
utearbeidsplassene i løpet av to uker.
Siste dag var det på tide å gjøre
stas på ansatte i eget hus: kommune-

huset. Servicesenteret, sentralbordet,
dokumentasjonssenteret og lønn
ingskontoret tok seg endelig tid til
kaffe.

Morgen i Bodø
Det er kaldt og tidlig da Stig Andreassen, Linda Monsen og Ann Merethe
Larsos Kristensen stiller med frokost
for de ansatte på Bodø Bydrift.
Det har allerede vært et jevnt sig av
folk inn porten når Fagforbundets tillitsvalgte dukker opp med matpakker
og sekker litt over syv om morran.
Det har akkurat begynt å lysne og
blåser surt, men det er åpenbart et
populært tiltak, for folk kommer

tytende ut fra skifterom og kontorer så
snart frokostryktene begynner å gå.
Snart er det godt med blide og
overraska ansatte og medlemmer.
Flere tar seg tid til en prat før arbeidsdagen starter.
– Det blir kort, men det er en veldig
viktig uformell kontakt, sier Ann Merethe.
Alle får matpakke, mens medlemmer får sekk i tillegg.
– Det er viktig å være her, sier Stig
og Linda.
– Det har vært flere runder med
diskusjon om privatisering av Bodø
Bydrift, forteller de to.
– Vi mener kommunal drift er den
riktige og mest effektive måten å drive
denne tjenesten på. Men med det nye
politiske styret i byen kan det vel hende diskusjonen kommer opp igjen, avslutter Ann Merethe lakonisk.
Blide: HTV´er Stig Andreassen, Ann Merethe Larsos Kristensen og Linda Monsen
delte ut matpakker til alle (og sekker til
medlemmene) ved Bodø Bydrift.


nils fredrik hansen

Søte fagforbundsuker: Medlemmer Arvid Nersten og Arild Sparsaas på dokumentasjonssenteret i kommunehuset i Arendal får kake av hovedtillitsvalgt Sølvi Christensen.
		

maria wattne

Registrer deg på Fagforbundets
medlemsportal
Fagforbundets medlems
portal er laget for medlemmer og tillitsvalgte.
Her finner du informasjon
om medlemskapet ditt,
lønn, tariff, dine tillitsvalgte,
kurs og aktiviteter.
Gå inn på fagforbundet.no – trykk på den blå knappen
«REGISTRER DEG» for å komme inn i medlemsportalen.
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Telemarkskommuner samhandler:

– Med ansatte på
laget lykkes vi
– Vi får det til om vi vil, sier Bente Kåsa, hovedtillitsvalgt i
Nome kommune. Målet med samhandlingsreformen er å
trygge den enkelte innbygger og bruker. – Så enkelt og så
vanskelig er det, sier hun.
Bente Kåsa i Nome i Midt-Telemark er
opptatt av samhandling. Samtidig som
hun er femti prosent frikjøpt som hovedtillitsvalgt, leder hun et pilotprosjekt om
samhandling.
Hun ser store utfordringer med reformen, men også store muligheter. Hennes viktigste budskap er at tillitsvalgte
må se disse mulighetene og kreve at lovog avtaleverket blir overholdt.
– Det viktigste for Fagforbundet er å
ivareta medbestemmelsesretten og å bidra til heving av kompetansen hos medlemmene våre, sier hun. Hun mener det
er viktig for kommunene å se de ansatte
og gi dem mulighet til å utvikle både
spisskompetanse og breddekompetanse.
Tidlig ute
Da samhandlingsreformen ble introdusert av regjeringa i juni 2009 var Sykehuset Telemark, Porsgrunn og Skien i gang
og hadde forberedt forslag til en rekke
samhandlingsprosjekter. De tilsatte
egen samhandlingssjef som i dag leder
nettverket av koordinatorer i Telemark.
Alle de fire regionene i Telemark har ansatt samhandlingskoordinatorer.
I Midt-Telemark, som omfatter Bø,
Sauherad og Nome, er Marianne Holthe
Hellestad koordinator og blir en av Fagforbundets samarbeidspartnere.
Pasientene skal føle seg ivaretatt
For folk flest skal reformen sørge for at
det blir lettere å få helsehjelp lokalt. – Da
må ikke kommunene og sykehusene ki-

ves om hvem som har det beste tilbudet,
men finne løsninger som tar med seg
det som er bra i dag, mener Holthe Hellestad. Som forholdsvis ny i jobben er
hun i gang med å lage handlingsplaner
og avtaletekster.
– Kommuner og sykehus har plikt til å
samarbeide og kvalitet skal måles bedre,
sier hun. Sammen med selve reformen
innføres en ny folkehelselov som styrker
kommunenes ansvar for forebygging og
helsefremmende arbeid.
Positive tiltak
I Nome kommune er det helsedelen av
reformen som er best i rute. Hovedtanken om at tjenester flyttes dit folk bor, er
gjennomført. – Vi har hjemmedialyse og
kompetent personale på respiratorpasienter og intravenøs behandling, forteller
Bente Kåsa. Et prosjekt med trening for
kolspasienter er gjennomført. Ved bruk
av skog og mark har mange fått en bedre
livskvalitet.
Alle skal med
Reformen skal forebygge framfor bare å
reparere. Ulike ledd både innenfor helse
og andre sektorer skal jobbe bedre
sammen. – Min jobb som tillitsvalgt blir
å sørge for at vi blir tatt med inn i arbeidsgrupper og utvalg, sier Kåsa. Hun
håper at forbundet sentralt tar tak i at
nye strukturer bygges og at det kanskje
krever en annen opplæring. Det er veldig
mange avgjørelser som tas på rådmanns- og direktørnivå. – Det er viktig å

Ressurspersoner: Samhandlingskoordinator for Midt-Telemark, Marianne Holthe Hellestad og
hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Nome, Bente Kåsa, er nøkkelpersoner for at samhandlingsreformen skal bli et gode både for innbyggerne og de ansatte.
foto: randi tevik

skjønne at det også etter 1. januar er de
samme menneskene som skal gjøre jobben i kommunene og at det er de samme
ansatte som skal gi trygghet til innbyggerne, sier Kåsa.
Derfor er hennes krav at de ansatte
tas med på råd og at alle får anerkjennelse for at de gjør en forskjell.

– Det betyr blant anna at Fagforbundet vil være på vakt mot omgjøring av
stillinger og fordeling av oppgaver. Vi
må bygge på det vi har, avslutter Bente
Kåsa.

randi tevik

Samhandlingssjef i Telemark
Sykehuset Telemark og
nabokommunene kom
regjeringa i forkjøpet på
samhandling. Direktøren
ved sykehuset og råd
mennene i Porsgrunn og
Skien ansatte alt tidlig i
2009 en samhandlingssjef,
nemlig Geir Magnussen.
Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Støy og usikkerhet virker å
være mer utbredt enn tydelig planlegging og ansvarsdeling. Det undrer Magnussen. Han mener at regjeringa har
kommunisert tydelig hva intensjonen
med reformen er og hvordan den er
tenkt å virke.
– Jeg synes ikke det er vanskelig å

være for reformen. Sett fra et brukersynspunkt mener jeg reformen – hvis
den gjennomføres klokt og fornuftig – er
åpenbart riktig. Flere skal få god hjelp
nærmere der de bor, og det mener jeg er
fornuftig, sier Magnussen. Han synes regjeringa skal ha honnør for at de har
styrt etter en rød tråd mot innføringsdatoen og at helse-Norge og kommunene
har hatt, om ikke nok, så i alle fall noe tid
til å forberede seg. Geir Magnussen forteller at han ble ansatt som samhandlingssjef for å hjelpe til med å utvikle
samhandling gjennom et likeverdig
samarbeid mellom sykehuset og Skien
og Porsgrunn kommuner. Telemark er
delt i fire regioner, og i dag har samhandlingssjefen fire samhandlingskoordinatorer som kolleger og lagspillere.
En kommunereform?
Geir Magnussen har kontor på sykehuset
i Skien og Oss tillitsvalgte møter han der.
På spørsmål om dette er en kommunere-

Sykehuset Telemark Skien: Sykehuset Telemark ble eget helseforetak fra 1. januar 2002, fra 1. juni
2007 lagt inn under foretaksgruppen Helse Sør-Øst. Fra og med 1. juli 2009 ble Sykehuset Telemark fusjonert med deler av tidligere Blefjell sykehus – Notodden, Rjukan og Seljord (psykiatri),
samt Telemark rehabiliteringssenter.
foto: randi tevik
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Kortversjon av
samhandlingsreformen
Den 1. januar 2012 iverksettes en helsereform som berører 200 000 ansatte. Dette
er noen punkter fra regjeringas kortversjon.
Hva er samhandlingsreformen?
En reform som gir helsetjenesten ny retning til å forebygge framfor bare å reparere. Ulike ledd i helsetjenesten skal
jobbe bedre sammen og tjenester skal
gis nærmere der folk bor. Kommunene får flere oppgaver og penger til å utføre dem. Dette skal bli bedre for pasientene, og gi sterkere brukermedvirkning
Når skal reformen gjennomføres?
Den skal gradvis innføres fra  1. januar
2012 med oppbygging av helsetilbud i
kommunene over tid.
Hvordan skal vi få det til?
Reformen skal lykkes blant anna gjennom en ny folkehelselov som styrker
kommunenes ansvar for forebygging og
helsefremmende arbeid i alle sektorer,  ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten i kommunene og en felles lov
som samler kommunenes plikter. Plikt
for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre. Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere
å forholde seg til, og som henger bedre
sammen.
Fem milliarder kroner flyttes fra staten til kommunene. Det skal lønne seg å
forebygge og bygge opp nye tjenester
der folk bor. Om lag 4,2 milliarder kroner
overføres fra sykehusene til kommunene
for at de skal betale sin del av sykehusregningen. Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på
sykehus fra første dag. De får overført

rundt 560 millioner kroner fra sykehusene for å etablere tilbud for disse pasientene. Ny kommunal plikt til å etablere
tilbud med øyeblikkelig hjelp – døgntilbud for pasienter som har behov for
akutt hjelp eller observasjon. Plikten skal
fases inn i perioden 2012-2015. Tilbudet
fullfinansieres. For 2012 vil dette beløpe
seg til om lag 260 millioner kroner.
Hva betyr samhandlingsreformen
for folk flest?
Det skal bli lettere å få helsehjelp lokalt,
folk skal få bistand til koordinering av
behandling og oppfølging, tilbudet i
kommunene vil bli bredere, oppfølging
av personer med kroniske lidelser vil bli
bedre.
Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som
kan føre til sykdom, for eksempel å endre
kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken. Folk vil
også vektlegging av helsefremmende
arbeid i nærmiljøet.
randi tevik

Nyttige lenker:
ks.no/samhandlingsreformen
helsedirektoratet.no/samhandling
helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/
Samhandling

form svarer han at det er det jo, men at
penger og finansiering gir en overdreven
debatt om sykehus og sykehusproblematikk.
– Sykehusene har lenge kunnet fakturere for ferdigbehandlede pasienter
og fra 1. januar 2012 er de pålagt å gjøre
det, sier Magnussen. Han synes finansiering er viktig, men ikke så viktig at det
burde få overdøve helheten i reformen.
– Forebygging skal stå sentralt.
Magnussen har selv ledet arbeid inn mot
barnehagene for å fange opp unger som
trenger ekstra oppfølging.
– Samhandling er mye, mye mer enn
somatikk, og derfor er det så flott at
kommunene i Telemark har egne koordinatorer som driver arbeidet framover fra
innbyggernes ståsted, understreker
samhandlingssjefen i Telemark.

randi tevik

Varm i trøya: Samhandlingssjef Geir Magnussen har siden 2009 tenkt likeverdig samhandling mellom sykehus og kommuner i Telemark.

foto: randi tevik

Demonstrerer mot privatisering: Fagforbundets leder Jan Davidsen demonstrerer i
Moss.
foto: per flakstad

Ingen gevinst
ved privatisering
Ny forsking og dokumentasjon av konkurranse
utsetting og privatisering i Sverige, Danmark og
USA viser at det ikke kan dokumenteres at privati
sering og konkurranseutsetting har de ønskede
effektene.
Resultatene er negative både for
kvalitet og effektivitet. Det kommer
også fram at mål og roller endres
når tjenester privatiseres og konkurranseutsettes.
Mangler kunnskap
SNS (Studieforbundet Næringsliv og
Samfunn) i Sverige har gjennomført
en grundig studie. Der skriver de
blant annet «Den viktigste konklusjonen av studiet er at det rår en bemerkelsesverdig mangel på kunnskap om effektene av konkurranse i
den svenske velferdssektoren».
Sverige har konkurranseutsatt
mye mer av velferdstjenestene enn
Norge. Der jobber cirka 20 prosent
av alle i sektoren i privat regi. Hovedtyngden av videregående skoler
er også private. Privatiseringen er
gjennomført uten å ha vurdert effektene. Dette har vært mer ideologidrevet enn kunnskapsdrevet.
I 2009 omsatte private bedrifter
innenfor omsorgssektoren i Sverige
for 28,5 milliarder kroner og hadde
et samlet utbytte på hele 2,1 milliarder. Mange av selskapene har internasjonale eiere og skatter heller
ikke til Sverige.
Virker ikke som forventet
De svenske forskerne viser følgende
årsaker til at konkurranseutsetting
ikke virker:
•	Markedet for velferdstjenester er
ikke et vanlig marked. Det for eksempel ikke brukeren selv som
velger leverandør.
•	Anbudsprosesser er ressurs- og
kompetansekrevende.
•	«Kunden» kan sjelden fatte godt
informerte beslutninger fordi det
ikke finnes relevant informasjon
om innhold, kostnader og kvalitet.
•	Det knytter seg store kostnader
til å skape et fungerende marked.
•	Overrepresentasjon av sterke
grupper i de konkurranseutsatte
virksomhetene skaper skjevhet.
•	Feil type kvalitet vies opp
merksomhet; det vil si det som
kan måles, ikke det man burde
måle.

Skattekronene forsvinner
I Danmark har AKF (Anvendt Kommunal Forskning) funnet noen av
de samme resultatene som SNS i
Sverige. De har sett mer på hva konkurranseutsetting betyr for ansatte.
De sier at «Sett fra de ansattes synsvinkel er det … relativt veldokumentert, at konkurranseutsetting kan
føre til lavere jobbtilfredshet, dårligere lønns- og ansettelsesvilkår og
stigende stress og sykefravær».
De viser at sammensetting av
ansatte i konkurranseutsatte virksomheter endres, ved at de bruker
yngre, mindre erfarne og lavere utdannede medarbeidere. De viser
også at konkurranseutsetting ikke
har noen positiv virkning på effektivitet eller kvalitet, at brukerne forvandles til kunder i et marked og at
skattekroner forsvinner inn i multinasjonale selskaper.
Er innbygger – blir kunde
Dagens Nyheter og Svensk TV har
dratt ned buksene på det private selskapet Carema i Sverige. Omsorgssvikt, manglende kompetanse, store
bonuser til ledere og manglende
oppfølging av offentlige pålegg er
avslørt. Carema viser på sin hjemmeside at de har et «kundeombud»
som kunden kan kontakte for hjelp.
Her ser vi hvordan språket skaper
en ny virkelighet. Vi er ikke lenger
innbyggere i en kommune eller brukere av et kommunalt tjenesteapparat, men kunder i et marked.
Godt alternativ
Alternativet er å satse på egne ansatte i egen regi, gjøre samarbeid
viktigere enn konkurranse og involvere innbyggere og brukere i utviklingen av offentlige tjenester. Programmet «Sammen om en bedre
kommune» setter nettopp disse elementene i sentrum for utvikling av
kommunesektoren. Internasjonale
erfaringer viser altså at vi har mye å
kjempe for.

omstillingsenheten
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foto: kari-sofie jenssen

kommentaren

Høyrepolitikk som rammer de svakeste
Oslos befolkning får fire nye år med borgerlig politikk. Riktignok uten
Frp, men med et mye sterkere Høyre som har byrådsmakta sammen
med Venstre og Krf. Det er viktig å følge med på politikken i Oslo, fordi
det er det samme vi vil se nasjonalt dersom disse partiene vinner valget i 2013.
Mari Sanden
Leder, Fagforbundet Oslo

I byrådserklæringen har alle partiene fått sitt. Noe av det første media
grep fatt i, var byrådets ønske om at Oslo skal søke om prøveprosjekt
for mer bruk av midlertidige ansettelser for å gjøre arbeidsgivers risiko
ved ansettelser mindre enn i dag. Det er en krigserklæring mot arbeidstakerne, mot fagbevegelsen og de kreftene som kjemper mot sosial
dumping. Da høyrebyråd for finans Kristin Vinje skulle forklare hvorfor,
ble honnørordene tatt i bruk: Midlertidige ansettelser vil gjøre det lettere for ungdom, arbeidsledige og mennesker med minoritetsetnisk
bakgrunn å komme inn på arbeidsmarkedet. Hun «glemte» siste ledd
i setningen – for å gjøre arbeidsgivers risiko ved ansettelser mindre
enn i dag. Det betyr å gjøre det lettere å gi ansatte sparken, for eksempel ved en privatisering eller nedlegging av tilbudet. Dette forslaget har
nok ikke full støtte i Krf, mens Venstre jublet – arbeider- og fagbevegelsesfiendtlig som partiet er.
Arbeidsgiverpolitikken blir minst like aggressiv uten Frp i byråd. Fagforbundet Oslo står foran viktige kamper om bemanning og pensjon.
Byrådet har varslet at de vil kutte i pensjonsordningen i kommunen.
De ønsker dårligere pensjonsordning enn i KS. De har sagt opp grunnbemanningsavtalen for barnehagene i Oslo. Får de det som de vil, betyr
det færre ansatte og dårligere kvalitet på barnehagetilbudet.

Byråd for helse og sosiale tjenester, Anniken Hauglie (H) har varslet
kutt som vil ramme de fattigste, de som trenger velferdssamfunnet
mest. Det ene er Sjøstrand omsorgssenter, et tilbud til 30 alkoholikere
som har funnet roen etter et langt liv på gata. Mange av beboerne har
bodd på Sjøstrand lenge. De trives med livet og hverandre. De har kaniner og katter. De lever et anstendig liv – langt borte fra byen og gata.
Dette tilbudet vil det borgerlige byrådet legge ned. De forsikrer at beboerne skal få et like bra tilbud et annet sted. Ingen tror på byråd Hauglie. Alle vet at det blir en institusjon i eller i nærheten av sentrum.
Fri rettshjelp er et annet tilbud til fattige i Oslo og omegn. Til Fri rettshjelp kan de komme med sine juridiske problemer og få hjelp de ellers
ikke hadde hatt råd til. Kontoret trues med nedleggelse ved hvert budsjett og i 2012 var det også foreslått å fjerne støtten. Byråd Hauglie
bruker samme argumentasjon for nedleggelse her som for Sjøstrand
– det skal spares penger, men klientene vil bli like godt ivaretatt. Hjerterått og lett å gjennomskue. Selv om støtten ble beholdt for 2012, kan
man trygt si at kontoret lever på nåde.
Signalene fra Oslo-politikken er klare. Kutt i tilbudene til de svakeste
og fattigste, kombinert med en røffere arbeidsgiverpolitikk, mer privatisering, sosial dumping og dårligere kvalitet på velferdstjenestene.
Høyresamfunnet er på gli og brått husker vi tida fra 2001 til 2005 da
Erna Solberg var kommunalminister i Bondevik II-regjeringa. Vi har to
år på oss til å stoppe dem.

oss dommen har falt

Ugyldig SMS-oppsigelse

Fagforbundet vant i september fram i
Borgarting lagmannsrett på vegne av
en tannlegeassistent. Spørsmålet var
om arbeidstaker selv hadde sagt opp
sin stilling og uteblitt uten grunn.
Hennes arbeidsgiver tapte i ting
retten og anket til lagmannsretten.
Etter å ha vært engasjert i arbeidspraksis
ved en tannlegevakt i Oslo, ble kvinnen
fast ansatt som assistent i oktober 2009.
Arbeidsgiver inngikk avtale med NAV
om lønnstilskudd i seks måneder. Den 2.

desember ble kvinnens leilighet uten
forvarsel plombert av namsmannen, på
grunn av manglende husleiebetaling.
Det kom overraskende på kvinnen, som
nokså umiddelbart i en telefonsamtale
informerte arbeidsgiver om at boligen
var avstengt og at hun var havnet i en
vanskelig situasjon. Hun kom ikke på
jobb dagen etter, men sendte flere tekstmeldinger og informerte om at hun jobbet med å finne en løsning, blant annet i
samråd med NAV. Assistentene ved
tannlegevakta var bemyndiget til selv å
ordne vaktplanen, og i samråd med kvinnen ble den justert.
SMS-strid
Den 4. desember sendte hun tekstmeldinga som av arbeidsgiver ble forstått
som en oppsigelse, her gjengitt i sin helhet:
Hei R her. Har fått beskjed i dag at jeg
neppe får noe lån. Og da blir det vanskelig

for meg uten bolig etc. å kunne fortsette i
min jobb. Beklager dette, for jeg trives så
godt, og jobben betyr utrolig mye for meg.
Men uten ett sted å bo, og uten noenting
klarer jeg ikke å fungere normalt.
Selv om tekstmeldinger leses av mottakeren, mente lagmannsretten at de må
likestilles med muntlige henvendelser.
Arbeidsmiljøloven stiller ingen formkrav
til oppsigelse fra arbeidstakers side. Når
arbeidsgiver er i tvil, må det dobbeltsjekkes med arbeidstaker om det har vært
meningen å si opp arbeidsforholdet. I
tilfeller der det ikke foreligger en skriftlig
oppsigelse fra arbeidstaker, har arbeidsgiver et særlig ansvar for å forvisse seg
om at denne virkelig har til hensikt å avslutte arbeidsforholdet.
Ble erstatta
I dette tilfellet antok arbeidsgiver at assistenten hadde sluttet. Da husleieproblemet løste seg ettersom kvinnen var

berettiget til hjelp fra NAV, møtte hun til
senvakt den 8. desember. Da fikk hun beskjed om at hun hadde sagt opp sin stilling og at det var ansatt en annen i hennes sted.
Full seier
Måten assistenten fikk beskjed om at arbeidsforholdet var slutt på, ble av lagmannsretten beskrevet som under enhver kritikk. Kvinnen hadde tidligere
hatt problemer i arbeidslivet, og var akkurat kommet i fast stilling da det oppsto en akutt privat krise. Retten valgte
ikke å vektlegge at hun kan ha formulert
seg noe uheldig, forkastet anken fra arbeidsgiver og sluttet seg til dommen fra
tingretten. Dommen var enstemmig, og
tilkjente kvinnen saksomkostninger og
erstatning, samt rett til å stå i stillingen
som assistent ved tannlegevakta.
ellisiv solskinnsbakk selnes
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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).

«Sosial dumping fra A til Y» er ei
håndbok som kan gi fagforeningsfolk viktige redskap for å
motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Boka tar opp hvilke rettigheter
de utenlandske arbeiderne har,
og hvordan fagforeningene bør
drive fagforeningsarbeid også for
de utenlandske arbeiderne. Boka
kan bestilles på www.gyldendal.
no  

I Fafo-rapporten «Kunnskap om fattigdom i Norge: En oppsummering» presenteres en kunnskapsoversikt over den
norske fattigdommen.
Rapporten bygger på allerede eksisterende statistisk informasjon om fenomenet, hovedsaklig hentet fra Statistisk
sentralbyrå.
I rapporten står det blant annet: «Fattigdom er et sammensatt problem, men
den viktigste årsaken til at enkelte husholdninger har så lav inntekt at de kommer under fattigdomsgrensen, er at en
eller flere voksne i husholdningen står
helt eller delvis utenfor arbeidslivet. (...)
Det enkleste virkemiddelet for å avskaf-

fe fattgidommen ville være å «kjøpe oss
fri fra problemet» ved å tilføre husholdninger inntekter slik at de kommer over
en gitt minimumsgrense. Alle borgere
sikres en minsteinntekt over en gitt fattigdomsgrense (...)» .
Rapporten ligger
ute på Fafos nettside,
www.fafo.no, under
‹Publikasjoner›.

Mer midlertidighet gir mer utrygghet
Tallet på midlertidig ansatte i Norge
øker. Omfanget av bruken av vikarbyrå
er blitt sjudoblet siden 1990-tallet.
Kravet om at Norge skal bruke reservasjonsretten mot EUs vikarbyrådirektiv
har blitt fremmet av flere. Kravet fikk
blant annet flertall på Fellesforbundets
landsmøte 2011, LOs fylkeskonferanse i
Aust-Agder (oktober 2011), Trondheimskonferansen 2011 og Rogalandskonferansen 2011.
Eline Lønnå har skrevet pamfletten

Utrygg – Økende vikarbruk og ansattes
rettigheter for forlaget Manifest. Den
handler om midlertidige ansettelser og
EUs vikarbyrådirektiv. Fra Manifest kan
man også bestille pamfletten Bruk og
kast. Misbruk av midlertidig ansettelse,
skrevet av Frode Rønning. Den handler
om ansatte som har brukt arbeidsmiljøloven for å få fast ansettelse. Begge pamflettene kan bestilles på epost: post@
manifest.no – Det er kvantumsrabatter
for begge.

oss faglig kokebok

Normalarbeidsdagen – gull verdt
beidsdagen uten kompensasjon, så vil vi
ganske sikkert få servert eksemplene på
dette på et sølvfat i de sentrale forhandlingene.

Normalarbeidsdagen gir faste og
forutsigbare rammer for folks
arbeids- og privatliv. Den er dessuten
god for helsa vår.
Arbeidstid som bryter med våre biologiske rytmer kan gi helseproblemer. Derfor skal vi passe godt på normalarbeidsdagen.
Krav og fleksibilitet
Arbeidsgivere, både private og offentlige,
har jaktet på normalarbeidsdagen i årevis. De synes det blir for dyrt å betale
overtidstillegg og tillegg for ubekvem
arbeidstid. Vi kommer til å møte krav om
«større fleksibilitet» også i vårens lønnsoppgjør. Hvis dere lokalt har åpnet for at
ansatte skal jobbe utover normalar-
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Fagforbundet donerte én krone per
yrkesaktive medlem til årets TV-aksjon
‹Vi rydder for livet›, som var en
innsamling til Norsk Folkehjelps arbeid
med å rydde miner og klasebomber.
Pengegaven kommer i tillegg til at
Fagforbundet gir 1.150.000 kroner til
Norsk Folkehjelps klasebomberydding i
Laos i den nåværende landsmøteperioden.

LO Stat meldte seg inn i Norsk
Folkehjelp i oktober 2011.

Fafo-rapport om fattigdom

Sosial dumping
fra A til Y

oss ti llitsvalg te

Definisjon
Med normalarbeidsdagen mener vi åtte
timers arbeidstid mellom kl. 7 og 17. I
våre tariffavtaler er den ordinære arbeidstiden fastsatt til 37,5 timer pr uke
(altså 7,5 timer pr dag). I noen tariffavtaler som Statens hovedtariffavtale og
Overenskomster i Oslo kommune er normalarbeidsdagen eksplisitt avtalefestet
med teksten: «Arbeidstiden skal i den
utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl. 07.00 og 17.00 og fordeles på 5 dager pr uke. «Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om normalarbeidsdagen, men i forarbeidene til
1977-loven forutsetter man imidlertid at
arbeidstiden normalt vil bli fordelt på 5
dager á 8 timer. Vi forutsetter at denne
forutsetningen fortsatt gjelder.
Fleksitidsavtaler
Noe av det som kan ufordre normal
arbeidsdagen er fleksitidsavtalene. Disse

er hjemlet i Aml. § 10-2 (3): «Arbeidstaker
har rett til fleksibel arbeidstid dersom
dette kan gjennomføres uten vesentlig
ulempe for virksomheten.» Fleksitid kan
være et gode for mange arbeidstakere,
men den krever at man har klart for seg
at dette er en frivillig ordning for arbeidstakeren og at den ikke skal brukes
for at arbeidsgiver skal spare overtidstillegg eller andre ulempetillegg.
Ikke unødig belastning
Det vi dessuten alltid skal huske på når
vi snakker om arbeidstidsordninger er
Aml. § 10-2 (1): «Arbeidstidsordninger
skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske
belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.» Bestemmelsen
innebærer en begrensning i adgangen til
å utnytte de maksimale rammer loven
setter dersom dette vil medføre unødige
belastninger for arbeidstakeren eller deres nærmeste familie. Det er ikke mulig
å gjøre unntak fra denne bestemmelsen
i noe som helst tilfelle.
anne kathrine ellila

Det har blitt opprettet et eget
ambassdørkorps for Palestina i
Fagforbundet, som har et ekstra ansvar
for å spre informasjon og engasjement
rundt Fagforbundets solidaritetsarbeid
i Palestina. Ambassadørkorpset består
av: Ivar Romundstad og Janne Olsen
(Akershus), Magnus Langstrand
(Buskerud), Ole Ingvald Hansen
(Finnmark), Thomas Aaslund, (Hedmark), Veronica Sandanger og Rune
Breisnes (Hordaland), Geir Ole Kanestrøm (Møre og Romsdal), Torild
Holmedal (Nordland), Vegard Granaune
(Nord-Trøndelag), Roger Arnesen
(Oppland), Kathrin Nesgård og Stein
Asthøy (Oslo), Synnøve Haugland
(Rogaland), Ralf Einar Johannessen
(Sogn og Fjordane), Sonia Kvam og Ole
Roger Berg (Sør-Trøndelag), Nina Holm
Johnsen (Telemark), Helge Hole og Britt
Ås (Troms), Roy Gyberg og Lars Klottrup
Berge (Vest-Agder), Eddie Whyte
(Vestfold) og Veronica Løken (Østfold).

Sykehuskonferansen 2012 avholdes
onsdag 29. februar og torsdag 1. mars
på Quality Airport Hotel Stavanger.
Tema for konferansen er «Sykehus i
endring».

Fagforbundet har fornyet sin avtale
med Norsk Folkehjelp om å gjøre
forbundets lokaler til en rasismefri
sone. – Målet er å gjøre hele Norge til
en rasismefri sone, og da er Fagforbundet en av de beste alliansepartnerne
våre, sa generalsekretær i Norsk
Folkehjelp, Liv Tørres da hun og
forbundsleder Jan Davidsen, underskrev avtalen.

LO Stats styre vedtok i slutten av
oktober 2011 å gi en halv million til
Utøya-fondet, et fond som skal brukes
på opprusting av leir- og konferanseområdet på Utøya.

Medlemstallet når nye høyder.
Fagforbundet har nå totalt 323 163
medlemmer. Av dette utgjør yrkes
aktive medlemmer 210 042. Siste uke
alene økte medlemstallet med hele
282 nye medlemmer. Vi ønsker hver og
en velkommen.
18. november 2011:

323 163
medlemmer
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Forandring fryder: Bort
med den gamle sveisen,
bort med Sykepleierforbundet, inn med nytt utseende,
nytt medlemskap i Fagforbundet, og kan det lure et
tillitsverv like om hjørnet?
Veronica Larsen Haugan,
Trondheim er ikke redd for
forandringer.

Veronica Larsen Haugan
Da Oss tillitsvalgte ramlet inn i Veronicas liv, satt hun i frisørstolen. Hun var
frivillig modell for kollega og venninne
Ida Karin Fenstad som akkurat da var
oppe til en eksamen i frisørfaget. Ida jobber i samme bolig som Veronica ved siden av studiene til frisør. Lokkene falt og
fram kom en ny korthåret stil.
– Jeg har bare vært med i Fagforbundet siden september og allerede har jeg
vært med på en hel masse. Det er mye
lettere å være aktiv i Fagforbundet enn i
det gamle forbundet mitt, rett og slett
fordi det skjer mye mer. Den lokale organiseringa her i Trondheim gir et vell av
muligheter for å være faglig aktiv, sier
hun. Veronica er medlem i Fagforbundet
Trondheim, som er en av de største fagforeningene i forbundet etter at flere
foreninger slo seg sammen for ikke så
lenge siden.  
Inspirerende møte
– Jeg hadde vært medlem bare noen uker

da jeg fikk være med på landskonferansen for ungdom i Oslo. Det var et inspirerende faglig og politisk verksted der vi
tok opp en rekke viktige saker. Det var
rett og slett kjempegøy og veldig lærerikt, forteller hun.
Veronica jobber som sykepleier i en
bolig for psykisk utviklingshemmede.
Hun trives godt. Likevel lurer det en kommende tillitsvalgt i hodet hennes.
Vil bli tillitsvalgt
– Jeg har en flott jobb og en god sjef. Den
tillitsvalgte vi har på jobben er kjempeflink og grei, så den konkurransen vil jeg
ikke ta. Men det kan jo alltids være rom
for en ungdomstillitsvalgt? mener Veronica.
Hun forteller at hun har snakka med
sjefen og fått positiv tilbakemelding,
men hun har ikke kommet så langt at
hun har stilt til valg ennå.
– Det spørs jo da, om jeg får tillit til å
bli ungdomstillitsvalgt, og faktisk blir
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Etter årets landskonferanse for ungdom i
Fagforbundet er ola harald svenning
(bildet) den nye lederen av det sentrale
ungdomsutvalget, med christina beck
jørgensen (bildet)som nestleder. Resten
av det sentrale ungdomsutvalget er sonia
kvam, lars klottrup berge, lisbeth fremstad og stein arnold kristiansen.
bent f. simonsen tiltrådte som ungdomstillitsvalgt
i
Vestfold i oktober.
shakeel
rehman
(bildet) ble i oktober
ansatt som LOs ung-

domssekretær i Østfold i 40 prosent stilling. Han vil fortrinnsvis arbeide tirsdager
og torsdager i Trine Roos sin permisjon.
lars klottrup berge begynte som ungdomssekretær på LOs distriktskontor i
Vest-Agder i oktober. stein arnold kristiansen begynte samme måned som ungdomssekretær på LOs
distriktskontor
i
Troms.
kjersti
hafsås
svensli har tiltrådt
som ungdomstillitsvalgt i Møre og Romsdal.

vidar bjørnstad blir
ny leder for LOs internasjonale avdeling.
Han er i dag nestleder i avdelinga og
overtar formelt som
leder den 1. januar
2012. Den tidligere

valgt. Det vet en jo aldri før valget er
over, ler Veronica.
Fra passiv til aktiv
Veronica har kort fartstid som faglig aktiv. Som medlem i Sykepleierforbundet
var hun passivt medlem.
– Jeg fikk medlemsbladet og betalte
kontingenten, og det var i grunnen det.
Men da jeg kom til Fagforbundet var det
flust med spennende ting å være med i.
Jeg har vært på temadager og faglige
samlinger som har vært veldig gode. Det
er rett og slett morsomt å være aktiv i
Fagforbundet, sier Veronica Larsen
Haugan.

geirmund jor

stortingsrepresentanten fra Ap er opprinnelig fra Hedmark, men representerte
Akershus på Stortinget fra 1993 til 2009.
karin enodd fra
LO er valgt som ny
president i kvinnekomitéen til den europeiske faglige samorganisasjonen (EFS).

karin beate theodorsen slutter som
leder for LOs internasjonale
avdeling,
og går over i en stilling som seniorrådgiver.

Mot korrupsjon: Hassen Ghodbane,
generalsekretær i forbundet for ansatte
i jordbrukssektoren, med streikende
arbeidere i Manouba, Tunisia.
foto: maria wattne

De drikker og røyker
opp penga våre!
Medlemmer av det tunisiske
forbundet for ansatte i jordbrukssektoren er i streik og
aksjonerte mot korrupsjon den
2. november.
De protesterer mot korrupsjon i
ledelsen og at ansattes lønn og tillegg blir holdt tilbake. Noen har
lønn utestående helt fra 2009. Protesten gjelder også forholdene i
jordbruket på landsbasis, der mellom tre og fire hundre arbeidere har
mistet jobben og ei vanlig lønn ligger på minimum.
Medlemmene
demonstrerte
både på et hveteproduksjonsanlegg
i Manouba, der de har vært i streik i
en måned, og foran hovedkvarteret
til sentralkooperativet for jordbruk
i hovedstaden Tunis. Forbundet for
jordbruksansatte kan dokumentere
at den tidligere direktøren for jordbruksdepartementet stakk av med
over 10 000 dinarer (omkring
40 000 kroner) han ikke hadde rett
til som «lønn og bilgodtgjørelse».
Saken ble fremmet 14. oktober, og
de er utålmodige fordi ingenting
har skjedd.
– Vi trenger en snarlig løsning,
ellers har vi ikke noe å leve av, understreker Hayet Halioui, sekretær
på hovedkontoret og blant demonstrantene. I motsetning til de kvinnelige ansatte på hvetefabrikken
som også var i streik, men ikke hadde sine ektemenns tillatelse til å gå
ut offentlig, står hun gjerne fram
med sin mening.
– De drikker og røyker opp pengene som rettmessig er våre, roper
Tarek Slama, kjøreleder i vedlikeholdsavdelinga. – Den nye direktøren sier han ikke kan gjøre noe, men
vi har jo bevisene her, til og med en
revisorrapport.
De ansatte vet at arbeidsfolk
over hele verden har fulgt med på
Tunisias nyvunne demokrati og har
høye håp for landet etter «Den arabiske våren».
– Alle har hørt om hvordan vi jaget ekspresident Ben Ali og hele
slekta hans ut av landet. De ble vi i
hvert fall kvitt, men det er mange
tjuvaktige ledere igjen, sier Tarek
Slama.
maria wattne

oss redaksjonen
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tore leif gundersen er valgt som ny
nestleder i Fagforbundet Østfold.

Send oss en e-post og si din
mening og kom med tips!

