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Så klart vi stemmer
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for trygge arbeidsplasser og bedre velferd

Årets valgkamp er i gang: Fagforbundsukene er første store anledning til å teste ut
årets valgkampmateriell – både på arbeidsplassbesøk og facebook. På tillitsvalgtnettet
ligger et nytt verktøy som gjør det enkelt å lage bilder og bannere med tekst og sitater
til sosiale medier. Ta det i bruk!
God kongress

Raus dame til LO-ledelsen

I det nye tipsheftet for aktivister er verving,
valg og Fagforbundsukene samlet under en
paraply; Fagforbundets ønske om å møte
både medlemmer og ikke-medlemmer.
Side 3

Fagforbundet fikk gjennomslag for mange
viktige politiske saker på LO-kongressen,
og fikk valgt inn to representanter i LOledelsen.
Side 4

Kristin Sæther er den hjertevarme omsorgspersonen som fikk plass i LOs ledelse. Hun
kommer fra ledervervet i Fagforbundet
Trondheim.
Side 8
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Nytt tipshefte
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Enighet i Akasia – streiken avsluttet
Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble
enige om en nye tariffavtaler. – En lettelse at ansatte,
barna og foreldrene nå kan komme tilbake til en normal
hverdag, sier forhandlingslederne.

Pensjonsstriden er løst
Løsningen innebærer at pensjonsstriden
er løst og de ansatte får etterbetalt
lønnstillegg for 2016 og 2017.
– Vi er fornøyde med at vi har fått
gjennomslag for hovedkravet vårt, en
ytelsesordning som er lik for kvinner og
menn, som varer livet ut og er forutsigbar, sier forhandlingslederne i de fire
fagforbundene som har vært i konflikt,
Fagforbundet, Utdanningsforbundet,
Delta og Lederne. Også FO har hatt ett
medlem i Akasia ute i konflikt.
Løsningen innebærer at de ansatte i
Akasia kan velge en ytelsespensjon som
tilsvarer den tidligere ordningen de hadde. De ansatte kan også bli stående i den
innskuddsordningen Akasia har i dag,
dersom de ønsker det. Vi har også blitt
enige med arbeidsgiver om en bedre uførepensjon.

Blir ikke rettssak
Partenes rettstvister knyttet til pensjon
anses med dette løst og sakene trekkes.
Den samlede lønnsøkningen er på
nivå med sammenliknbare virksomheter. Tariffavtalene regulerer lønn og rettigheter for alle virksomhetene i Akasiakonsernet.
Barnehage
For 2016 gis det et generelt tillegg på
kroner 7 300 i hel stilling for alle unntatt
barnehagestyrere med virkning fra 1.5.16,
samt ny minstelønnstabell. Barnehagestyrere gis tillegg på 2,4 prosent.
For 2017 gis det en økning på 7 500
kroner i hel stilling for alle unntatt barnehagestyrere med virkning fra 1.4.17,
samt ny minstelønnstabell. Barnehagestyrere gis tillegg på 1,9 prosent.
Eiendomsforvaltning
samt Kirke og gravplass
Akasia Eiendomsforvaltning A/S og
Akasia Kirke og gravplass A/S: Generelle
tillegg på 1,5 prosent til alle på overenskomsten med virkning fra 1.5.16.
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– Konflikten har vært en belastning for
alle berørte og det er godt at vi fant fram
til en løsning vi kunne samle oss om, sier
forhandlingslederne i de fire fagforbundene som har vært i konflikt.

Fagforbundet Hordaland: De streikende i Akasia holdt humøret oppe gjennom den langvarige
streiken, og kom i mål til slutt. F.v: Runhild Bjørkmann, Inge Eidsheim og Rune de Lange.

Minstelønnsgarantier gjøres gjeldende fra samme dato. Leder gis et tillegg på
1,9% fra samme tidspunkt. Generelle tillegg på 2,2 prosent til alle på overenskomsten med virkning fra fra 1.4.17.
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Les mer om oppgjøret på fagforbundet.
no/tariff/spekter/

geirmund jor

TILLITSVALGTE:

Nå også som e-avis!

Mobil og nettbrett er i ferd med å bli et av de viktigste
verktøyene for stadig ﬂere tillitsvalgte. Fagforbundet tar
konsekvensen av dette og lanserer OSS som e-avis.

for et bedre arbeidsliv

11. september er det Stortingsvalg. Fagforbundet har hørt
på medlemmene – både gjennom LOs medlemsdebatt og
vår egen medlemsundersøkelse, for å formulere
Fagforbundets budskap i årets valgkamp.
Fagforbundets medlemmer er flinke til
å bruke stemmeretten sin. Det er vi stolte av; Fagforbundets mål er å få flest
mulig av medlemmene til å stemme.
En blid gjeng medlemmer fra Drammen har stilt opp som modeller til løpeseddelen som nå er klar. Bestill den til
fagforbundsukene som sammen med
kommunalkonferansen er startskuddet
for Fagforbundets valgkamp.
Løpeseddelen kan bestilles på
fagforbundet.no/brosjyrer-materiell/
eller bestilling@fagforbundet.no.
Årets valgkamp kommer i større grad
enn tidligere til å foregå på sosiale
medier.

Derfor har vi utvida muligheten til å
lage eget materiell med en egen «budskapsplakat» til å bruke på sosiale medier.
Den er veldig enkel å bruke og lager
kjempefine plakater du kan dele på facebook eller andre sosiale medier.
Du kan velge mellom flere forskjellige
typer – en «budskapsplakat», en «sitatplakat», en som lager et toppbilde til facebook-profilen din og en arrangementsplakat. Du finner alt på Dine sider:
fagforbundet.no/tvnett/tillitsvalgtmateriell/
nils fredrik hansen

Tilgjengelighet
Appene presenterer OSS tillitsvalgte i
velkjent avis-drakt, med nyttige tilleggsfunksjoner som tekstvisning for bedret
lesbarhet, søk og arkiv. E-avisa er også
tilgjengelig på PC og Mac for de som
ønsker å lese den i stort format. Statistikkverktøyet i appene gir redaksjonen
bedre oversikt over hvilke temaer og artikler brukerne foretrekker, slik at stoffet
kan skreddersys de tillitsvalgtes behov.
– Med de nye appene kan vi gjøre
avisa interaktiv, slik at vi kan sende ut
spørreundersøkelser og konkurranser
som en del av e-avisa, sier informasjonssjef Tone Zander.
– Det blir også enklere for brukerne å
nå oss med konkrete tilbakemeldinger
og tips, samtidig som vi får et kraftig
verktøy for å sende ut meldinger til alle
brukere av appen.
Hun ser heller ikke bort fra at utgivelsestakten kan økes, for eksempel med
spesielle e-avis-utgaver i forbindelse med
landsmøtet eller andre arrangementer.
– Med hurtigere produksjonsprosess
og bortfall av portoutgifter kan vi tillate
oss flere og hyppigere utgaver enn med
dagens papirformat.

ill.foto: marianne billing

Så klart vi stemmer

OSS tillitsvalgte har til nå blitt distribuert på papir. Portokostnadene øker og
stadig flere foretrekker å lese nyheter på
nett, lanserer Fagforbundet OSS tillitsvalgte som e-avis-apper til iPhone og
Android. Appene er gratis til nedlasting
og bruk, og sikrer at alle lesere får beskjed med en gang en ny utgave er klar.

Vinn vinn-situasjon
Dermed oppnår vi en «vinn-vinn»effekt: Leserne får mer oppdatert og
målrettet stoff og vi reduserer kostnadene betraktelig, slik at vi kan bruke
pengene til det viktigste: Å tilby oppdatert, relevant og nyttig stoff.
For å installere appen søker du
ganske enkelt på «OSS tillitsvalgte» i
App Store eller Google Play – appen er
gratis, og lastes enkelt ned.
Har du spørsmål om OSS Tillitsvalgte
som e-avis? Ta kontakt med informasjonsavdelinga.

kut brobakken
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Personvernskandalen:

Roger Arnesen,
opplæringsansvarlig
Fagforbundet
Oppland

Prosjektet til Helse Sør-Øst med å legge ut norske helsedata
på anbud er skrinlagt. Styret i Sykehuspartner HF byttes ut.

Billigere og tryggere med egne ansatte
Nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug, mener det er fornuftig av Helse
Sør-Øst å skifte ut styret.
– Vi vil fortsette å følge denne saken.
Vi advarte mot at norske helsedata kunne komme på avveie. Fagforbundet mener man nå bør se på forslaget fra den
tverrfaglige gruppa i Sykehuspartner,
som utredet hvordan utviklingen av IKTtjenester kunne gjøres både billigere og
tryggere med egne ansatte.
Sykehuspartner HF har fått i oppdrag
å utrede mulige alternativer for moderniseringen. Morten Thorkildsen, mangeåring toppsjef i IBM Norge, er hentet
inn som ny styreleder.
– Det er et viktig oppdrag Sykehuspartner HF nå har fått. En modernisert IKTinfrastruktur er avgjørende for å legge til
rette for teknologisk utvikling og styrket
sikkerhet knyttet til IKT-systemer og

medisinsk teknisk utstyr. Samtidig må vi
ivareta informasjonssikkerhet og personvern på en trygg og sikker måte, sier styre
leder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst.
Vurderer å skrote milliardavtalen
Sykehuspartner HF vurderer å skrote avtalen med Hewlett Packard Enterprise
som skal være verdt minst 5 milliarder
kroner over sju år. I pressemeldinga sier
de:
«Sykehuspartner skal også gi en overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med
ekstern leverandør. Sykehuspartner HF
skal videre utarbeide forslag til styrket
styring og ledelse av prosjektet dersom
dette videreføres. Det skal særskilt vektlegges at gjennomføringen av prosjektet
skjer på en kontrollert måte, med et forsvarlig risikonivå».
Fagforbundet advarte Helse Sør-Øst
Fagforbundet advarte i september i fjor
om at utflaggingen av helsedata kunne
få alvorlige konskvenser for personvern
et til 2,8 millioner nordmenn – men ble
ikke hørt.
– Våre tillitsvalgte og fagfolk advarte
om risikoen og ba dem utsette vedtak
om outsourcing,. Verken administrativ
ledelse, styret, eller helseministeren tok
advarslene til etterretning. Vi foreslo
samtidig å drifte dette i egenregi med de
dyktige fagfolkene som allerede er ansatt i Helse Sør-Øst. Dette ønsket ble ikke
imøtekommet, forteller Skoghaug.
NRK avslørte at IT-ansatte i Bulgaria
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24. mai konkluderte revisjonsselskapet
PricewaterhouseCoopers (PwC) i en foreløpig rapport at sensitive pasientopplysninger kan være på avveie. Minst 34 ansatte hos underleverandører har hatt
tilgang til helseinformasjon og trolig
eposter og hjemmeområder til ansatte i
Helse Sør-Øst.
Nå har skandalen fått konsekvenser.
Styret i datterselskapet Sykehuspartner
HF skiftes ut. Kun ansatterepresentanter
får forsette. Helse Sør-Øst sier at de setter hele prosjektet for modernisering av
IKT-infrastrukturen på vent for å utrede
nødvendige endringer.

Advarte: Vi fikk rett i advarslen om risikofaktorene i kontraktensier Sissel M. Skoghaug,
nestleder i Fagforbundet

og Asia kunne ha tilgang til sensitive opplysninger om fødsler og aborter, psykiske
problemer, kreftsykdommer, medisinbruk, kjønnssykdommer, HIV og lignende.
Helseminister Høie avviste bekymringsmeldinger
Fagforbundet mener IT-skandalen
kunne ha vært unngått dersom bekymringene om bruk av IT-ansatte i utlandet,
hadde blitt lyttet til. Sammen med El &
IT og NITO ba forbundet om et møte med
helseministeren for å utrykke sin bekymring. Departementet svarte at de
ikke hadde behov for et møte, fordi statsråden var godt kjent med saksområdet.
Stortingets kontrollkomite har lagt
press på helseministeren og uttaler at
noen må stilles til ansvar i journalskandalen. Stortinget krever bedre svar på
hvordan pasientopplysninger ble tilgjengelige fra Bulgaria.

Midt i en hektisk fagforeningshverdag står utfordringene i kø for tillitsvalgte i
Fagforbundet. Det samme gjør mulighetene for å gjøre en viktig forskjell.

Mye politikk skal på plass
For Fagforbundet sine tillitsvalgte er
2017 et hektisk år.
– LO-kongressen ligger bak oss og vedtak som ble gjort der skal følges opp i
valgkampen vi har foran oss, sier Skoghaug. Da er Fagforbundsuka en unik mulighet til å øke det politiske engasjementet hos ansatte – samtidig som vi verver
flere til Fagforbundet.
Mange av vedtakene som ble gjort i
mai på kongressen vil bli debattert også
i fagforbundsukene. Noen saker har ført
til både positive og noen negative tilbakemeldinger. Fagforbundet har svart på
spørsmål om både partistøtte, EØS-vedtaket, Israelboikott og LO-leders lønn
med saklig informasjon.
– Det koster å stå opp for det vi mener,
og tillitsvalgte må få nødvendig kunnskap om bakgrunn for vedtak. Jeg er
trygg på at våre tillitsvalgte klarer å formidle dette, sier Skoghaug.
Vi vil møte flest mulig
Fagforbundsuka i juni blir en fin oppstart til høstens valgkamp. I det nye tips-

– Tillitsvalgte og medlemmer på
arbeidsplassene synes det er artig å se
fagforeninga på besøk på sin arbeidsplass, sier nestlederen, som selv skal ut
blant medlemmene både i fagforbundsuka og i valgkampen.

heftet er verving, valg og Fagforbunds
uker samlet under en paraply; Fagforbundets ønske om å møte både medlemmer og ikke-medlemmer.
– Oppskrifta er langt på vei lik enten
vi skal verve, mobilisere i valgkampen
eller skape entusiasme og oss-følelse på
arbeidsplassene, sier Skoghaug.
Den gamle mottoet er ikke gått ut på
dato; Fagforbundet ønsker å være synlig,
nær og stolt.

– Å få lov å påvirke politikken gir
meg energi. I tillegg å se at den
jobben jeg gjør for tillitsvalgte
som opplæringsansvarlig er nyttig. Jeg er opptatt av både det fagligpolitiske arbeidet og at vi skal
ha et godt trepartssamarbeid i
kommunene. Vi må påvirke med
forbundets politikk der det er viktig for medlemmene våre.

Hilde Bernhardsen,
nestleder
Fagforbundet
Troms

– Det å få bidra i arbeidet mot fattigdom og for mindre ulikhet, betyr
mye for meg. Å kunne hjelpe de
som trenger hjelp – om det er
medlemmer, eller om det er ungene i barnebyen vår eller gjennom
palestinaengasjementet til Fagforbundet. Jeg må si jeg er stolt av
Fagforbundets internasjonsale arbeid – at vi ser utover egne grenser.

Roger Dehlin,
leder
Fagforbundet
Oslo

marianne billing

Hver dag er en aktivistdag
– Fagforbundet er en kamporganisasjon,
derfor trenger vi å være aktive og litt aktivister hver dag, sier nestleder Sissel M.
Skoghaug.

oss fire på gangen

Styret i Sykehuspartner
måtte gå

Hva gir disse fire tillitsvalgte
energi og glede?

Skryt av andre og dere selv
Det er viktig å dokumentere de gode
møtene, de gode samtalene og vise fram
alle de flotte medlemmene og arbeidsplassene som blir besøkt både i fagforbundsuka, i valgkampen og ellers.
– Hashtag med #Fagforbundsuka på
facebook og instagram, eller send en
snapchat fra der dere er når dere er der,
oppfordrer Sissel M. Skoghaug.
Sosiale medier er en effektiv måte å
være synlig på, og det blir sett og lest.
Fagforbundet må være synlig på disse
nettstedene rett og slett fordi det er der
mange medlemmer, ikke-medlemmer,
kolleger, familie og venner er.
– Dersom noen ber om svar eller vil
diskutere, er det viktig å følge opp for eksempel facebooksida til fagforeninga,
sier Skoghaug.
– Sosiale medier er effektive, men erstatter ikke den gode samtalen mennesker imellom, sier Sissel M. Skoghaug.
randi tevik

– Det er når du får til noe positivt
for personer eller for kollektivet. Individuelt kan det være å få tilrettelagt arbeidet eller ordnet med etterutdanning for personer med
spesielle behov. For kollektivet er
årets mellomoppgjør i Oslo et eksempel. Da fikk vi til en mer rettferdig fordeling med likt kronetillegg
til alle. Dette gjør meg varm helt
ned i tærne.

Nina Lund,
nestleder
Fagforbundet
Porsgrunn

– Jeg blir glad når jeg er i drøftinger
med arbeidsgiver og vinner fram i
krav til høyere stilling eller faste
ansettelser. Jeg liker å bli bedt ut
på medlemsmøter og fortelle om
Fagforbundet. Det gir meg energi.
Jeg blir også glad og får energi når
jeg ser at våre vervetiltak gir resultater. Elsker å se folk gå rundt med
Fagforbund-sekken på ryggen.

Spar regnskogen
Får du OSS e-post-nyhetsbrev, kan
du reservere deg mot å få papirutgaven. Fyll ut medlemsnummer
og navn for bare å få nyhetsbrev
på epost og lese OSS på nett:

http://oss.fagforbundet.no/om
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En god
kongress
for oss
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Nye fjes i LO-ledelsen: Roger Haga Heimli fra AU ble valgt til 2. nestleder og Kristin Sæther som
var leder i Fagforbundet Trondheim ble valgt som LO-sekretær.

Vel blåst: Fagforbundet hadde 89 representanter på LO-kongressen i mai – den største delegasjon i
forbundets historie. Av 315 med stemmerett hadde forbundet 104. Det tilsvarer 33 prosent av kongressen.
Hardt arbeid før og under kongressen
førte til at forbundet kan oppsummere
dette som en god kongress. Det ble vedtatt mye god politikk for de neste fire åra.
Fagforbundet fikk gjennomslag for viktige saker og valgt to fra forbundet inn i
LO-ledelsen.
Grundig behandling av forslagene
Leder av strategisk stab i Fagforbundet,
Unni Hagen, ledet det administrative arbeidet fra de 900 forslagene kom inn fra
fagforeninger og fylker, til Fagforbundets vedtatte forslag ble oversendt LO.
Alle forslag ble lest og sortert, og 758
forslag gikk videre til landsstyret.
Landsstyret gikk igjennom og holdt
avstemning. 115 forslag gikk videre til
kongressen.
Unni Hagen forteller at LO villle gå inn
for en del av forslagene, mens en god del
ble avvist. Da var det bare å begynne på
nytt; hvilke avviste forslag skulle delegasjonen reise igjen på selve kongressen?
– Etter formøter i delegasjonen valgte
de å ta opp igjen omtrent 40 forslag til
handlingsprogram og organisasjonssaker.
I tillegg ble det også arbeidet med endringer og fremmet forslag til de uttalelsene
som ble lagt fram, forteller Hagen.
Gjennomslag for viktig politikk
LOs handlingsplan er delt inn i kapitler
og vi fikk inn et nytt kapittel som heter

«Å lære», som styrker oppvekst- og utdanningspolitikken i LO.
– Forslaget fremmet vi sammen med
SL, FO og MFO. I tillegg fikk vi med oss
både NTL og Fellesforbundet. Vi fikk
gjennomslag for 6-timersdagen – en arbeidstidsreform. Det forslaget var jo avvist i forkant, blant annet av tidligere
LO-leder. Her hadde Fellesforbundet og
Fagforbundet drøftet saken, og kunne
legge fram et felles kompromiss til redaksjonskomiteen. Det er sånn vi må
jobbe, smiler Hagen fornøyd.
Offentlig sektors plass
Fagforbundet sendte inn en rekke forslag for å få definert offentlig sektor som
noe mer enn velferdstjenester.
– Fagforbundet ønska å få fram at offentlig og privat sektor er gjensidig avhengige av hverandre. Alle forslagene
som gikk på en breiere definisjon av offentlig sektor, ble avvist, sier Hagen.
– Det ble likevel enstemmige vedtak
om «nei til profitt på velferdstjenester»,
og viktige forslag som at «regnskapsregler for privat sektor ikke skal brukes i
offentlig forvaltning» ble vedtatt. Det
samme med «sykehusene – at de skal tilbake til sterkere politisk styring». I tillegg
gikk en samla kongress «imot konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdstjenester», forteller Unni
Hagen.

Fagforbundet er også fornøyd med uttalelsen om «En sterk offentlig sektor».
Med formuleringen om både velferdstjenester og infrastruktur, anerkjennes
den viktige jobben alle som jobber i kollektivtrafikken, renovasjon, vedlikehold
og renhold, brann og redning og alle de
andre som utgjør offentlig sektor og forsvarer arbeidsplassene deres mot privatisering og konkurranseutsetting.
Bra representert
Koordineringen og representasjon i komiteene på selve kongressen gjorde at
delegasjonen var godt forberedt, og ble
oppdatert i løpet av den uka kongressen
varte. Forbundsleder Mette Nord ledet
delegasjonen stødig.
Valg skapte støy
Under valget til LOs ledelse lanserte Fagforbundet, tradisjonen tro, to kandidater.
Det var Roger Heimli, AU og Kristin
Sæther leder av Fagforbundet Trondheim.
Flere av de mindre forbundene ønsket
å være representert i LO-ledelsen – de
ønsket ikke at Fagforbundet og Fellesforbundet skulle ha to hver.
Mette Nord understreket at alle i LO
tjener på de store, tunge forbundene.
– LOs aller viktigste oppgave er å være
en arbeidstakerorganisasjon som sikrer
alle arbeidstakere et anstendig arbeids-

liv med trygghet for lønn, arbeidsvilkår
og pensjon. Uavhengig av hvilket yrke de
har. Uavhengig av kort, middels eller
lang utdanning. Om de har formell kompetanse eller realkompetanse. Uavhengig av om de er mann eller kvinne, hudfarge og etnisitet, sa hun blant annet, og
understreket at valgkomiteen hadde
ivaretatt disse kravene.

kari-sofie jenssen

Fagforbundet var representert i
samtlige komiteer på kongressen:
• Mette Henriksen Aas,
red kom – handlingsprogram
• S tein Guldbrandsen,
red kom – handlingsprogram
• Roger Haga Heimli,
red kom – vedtekter
og egen organisasjon
• Jan Helge Gulbrandsen,
valgkomité
• Odd Haldgeir Larsen,
fullmaktskomité
• Dirigent Anne Green Nilsen
• Sekretær Trond Finstad

nr. 4/2017
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Spørsmål etter LO-kongressen SINTEF og Fagforbundet
Det var ikke flertall på LO-kongressen for
å melde Norge ut av EØS, men teksten i
det nye handlingsprogrammet er kritisk
og mer konkret enn tidligere.
LO vil styrke arbeidet for å sikre norske arbeidslivsregler i møte med EØS.
Fagforbundet mener at at EØS-avtalen gir et visst handlingsrom som kan
ivareta rettigheter, og oppfordret politikerne til å bruke det.

LO-leders lønn?

Det er stilt spørsmål om den avgåtte LOlederens lønn, fram til hun går av med
pensjon ved 65 år. I LO kan ingen gjenvelges etter fylte 60 år. De som må gå før
de er 65, fortsetter i LO som ansatt, med
samme lønn.
Gerd Kristiansen skal blant annet tiltre som styreleder i Norsk Folkehjelp. I tillegg skal hun jobbe med internasjonale
spørsmål. LO presiserer at dette verken
er «etterlønn» eller «fallskjerm». Fagforbundet nasjonalt har ikke slike regler.

Hvorfor Israel-boikott?

Fagbevegelsen er tuftet på internasjonal
solidaritet. Okkupasjonen av de palestinske områdene er den lengstvarende okkupasjonen i moderne tid.
LOs krav i Palestina-uttalelsen følger
av folkeretten, FN-resolusjoner og menneskerettighetene i tillegg til FNs retningslinjer for næringslivet. Det er også
krav som våre egne skiftende regjeringer
har satt til Israel.
LO har drøftet boikott en rekke ganger. I år ble det flertall på kongressen for
å jobbe for en internasjonal økonomisk,
akademisk og kulturell boikott. Boikott
utelukker ikke dialog.

Fagforbundet har solidaritetssamarbeid i flere verdensdeler og vil også i
framtida være viktig for forbundet.
Uenighet her bør ikke overskygge at
vi først og fremst kjemper for å beskytte
og styrke medlemmenes arbeidstakerrettigheter og lønnsvilkår.

Fagforbundet argumenterte for at
norske myndigheter skal reservere seg
når EU-direktiver innskrenker våre norske virkemidler. Kollektive forhandlingssystemer og vår rett til nasjonale tariffavtaler og ILO-konvensjoner må gå foran
EU-regler. Det er i tråd med Fagforbundets landsmøtevedtak i 2013, som ikke
gikk inn for å avvikle EØS-avtalen.

Hvorfor partistøtte?

LO-kongressen vedtok å gi ti millioner
kroner til Ap, to millioner til SV og en
million til Sp.

LO ser det som sin oppgave å kjempe
for en samfunnsutvikling som styrker
fellesskapet, og for økonomisk og sosial
trygghet for alle. Derfor bevilges det
penger til de partiene som står LO nærmest.
Tidligere i år vedtok Fagforbundet å gi
fem millioner til Ap, 2.25 millioner til SV
og det samme til Sp.
Fagforbundet er partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytral. Fagforbundet støtter valgkampen til de rødgrønne partiene fordi utfallet av valget
er viktig for medlemmene.

kari-sofie jenssen

i lønnsomt samarbeid

SINTEF og Fagforbundet skal dokumentere at samarbeid lønner
seg. Målet er å få ytterligere forskningsbasert belegg for at
samarbeid også lønner seg økonomisk. Avtalen strekker seg
over to år, med oppstart høsten 2017.
SINTEFs avdeling for teknologi og samfunn har lang tradisjon med arbeidslivsforskning. SINTEF-prosjektet «Partsbasert ledelsesutvikling» dokumenterte at når partene samarbeidet utover det lov- og avtaleverket krever,
skapes bedre resultater. De kunne også
dokumentere bedring i arbeidsmiljøet,
lavere sykefravær og som en konsekvens av det, økt produktivitet.
SINTEF har jobbet mest med privat
sektor. Gjennom de siste tiårene har
Fagforbundet utviklet det lokale trepartssamarbeidet som modell der politikere, administrative ledere, ansatte
og tillitsvalgte sammen deltar i utviklingsarbeidet i kommunesektoren.
Når Fagforbundets og SINTEFs
gode resultater kobles sammen, kan
vi bruke erfaringene og arbeidsmetodene innenfor en forskningsbasert
ramme, og dokumentere at samarbeid
lønner seg – også økonomisk.
Felles utfordringer
Kommunene utfører tjenester med
høye krav til kvalitet, fornyelse og effektivitet, og kravene øker. I løpet av de
siste tiårene har stadig flere oppgaver
blitt lagt til kommunesektoren, uten at
kommunene har fått tilstrekkelige
midler for å løse oppgavene. Likevel er
oppgavene løst.
Men, det vil bli krevende å opprettholde velferdstjenestene på samme
nivå, med samme ressursinnsats som
i dag. I år 2060 har vi dobbelt så mange 70-åringer. Samtidig skal barn og
unge fortsatt gå på skole og i barnehager, og stadig flere eldre vil trenge
omsorg. Utviklingen mot færre yrkes-

aktive blir en utfordring vi må løse.
Læring, kunnskapsutvikling og innovasjon, spredning av erfaringer, kan gi
mulighet til å møte utfordringene.
Trepartssamarbeidet mellom stat,
arbeidsgiver og arbeidstakersiden omtales som den norske modellen. Dette
har gjort oss nyskapende og produktive. Forbundets erfaring med trepartssamarbeid er gode. SINTEF har jobbet
aktivt med partssamarbeidet på arbeidsplassen, særlig med ledelse og tillitsvalgte og med utvikling på arbeidsplassen. Gjennom å kombinere Fagforbundets og SINTEFS erfaringer ønsker
vi å dokumentere at det lokale trepartssamarbeidet også er økonomisk
lønnsomt utviklingsarbeid.
Steinkjer, Surnadal og Oppdal
Omstillingsenheten har dialog med
fagforeningene og tillitsvalgte i kommunene Steinkjer, Surnadal og Oppdal.
Her er fagforeningene er positive, og vi
vil kontakte kommunene på politisk
nivå. I hver kommune planlegger vi utviklingsarbeid i et sykehjem og en barnehage. Da kan vi sammenligne endringer og utvikling i hver enhet og mellom kommunene. Viktig i dette arbeidet er at barnehagene og sykehjemmene selv må definere hva som er utfordringer og hvordan de skal løses.
Vi tror at utviklingsarbeid der alle
tre parter er aktive gir resultater. Erfaringene er hittil er at samarbeid lønner seg, og vi gleder oss til å starte
opp. Sammen!

omstilling

foto: fagforbundet

EØS-vedtaket?

Utviklingsarbeid: En barnehage i hver av de tre kommunene skal være med i prosjektet.

Prioriter arbeidet – det gir resultater
Går det trått med gjennomføring av dine arbeidsmiljøsaker? Føler du at sakene dine
ikke tas seriøst. Tror du, eller opplever du at de havner i den berømte skuffen?
Som hovedverneombud i en stor bedrift opplever vi at enkelte avdelinger
ikke kommer i mål med arbeidsmiljøsakene. Sakene får liksom ingen avslutning. Det vi ser kan være en av grunnene til at disse avdelingene ikke kommer i mål, er at de rett og slett har for
mange saker gående samtidig.
Topp fem-liste
Årsakene til at saker blir liggende kan
være så mangt. Det som i utgangspunktet var en håndterbar mengde
saker, har vokst og vokst. Har lederen
latt dem ligge? Har hun eller han prio-

ritert dem bort i mengden arbeidsoppgaver.
Kanskje lederens kunnskap om
HMS er lav, og at sakene derfor har blitt
liggende? Samtidig har verneombud
og de tillitsvalgte naturligvis fortsatt
med å melde inn de sakene de har. En
løsning jeg foreslår i slike tilfeller er
rett og slett at partene setter seg
sammen og prioriterer hvilke saker
som er viktigst for arbeidsmiljøet akkurat nå. Lag en topp fem liste for det
som er viktigst. Noter også ned de andre sakene, men legg dem bort for eksempel for et halvår.

Hold dere til lista
Vil ikke lederen delta i en slik ryddeeller prioriteringsprosess, anbefaler
vi verneombudene og tillitsvalgte å
prøve likevel. Prioriter de viktigste oppgavene og legg resten på vent. By på
dere selv og vær rause, hold oppmerksomheten på den korte lista dere lager.
Om lederen har dårlig opplæring, er
usikker, arrogant eller hva det nå kan
være som begrenser oppmerksomheten rundt HMS, «spill få og enkle baller» til lederen. Da drukner verken lederen eller dere eller tillitsvalgte i for
mange baller. Vi ser av erfaring at det

å tenke litt annerledes og redusere antall saker i en periode kan gi bedre arbeidsmiljøresultater på sikt. Blir det
ikke som forventet, så må dere nok
melde utfordringene videre. Til bedriftens AMU og andre samarbeidsutvalg.
Lykkes dere så kjenn på den gode følelsen. Vi vet at flere har lyktes.
Utvalg for arbeidsmiljøsaker
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kommentaren

Hei sann, tillitsvalgte! Hyggelig!

ASLAK BORGERSRUD,
Journalist og skribent

Jeg heter Aslak og er ikke tillitsvalgt. Jeg er bare en skarve bladfyk
som har fått lov til å si dere et par ord. En sånn sjanse kan jeg ikke la
gå fra meg, sjølsagt! Dette bladet leses visst av 20 000 kloke, arbeid
somme, aktivistiske, og mest sannsynlig velduftende arbeidsfolk som
har sagt seg villig til å ta i et tak for fellesskapet og arbeiderklassen.
Jeg liker sånne! Hvis jeg snakket mer med meg sjøl ville jeg bedt meg
være mer som dere.
Men ... Jeg har noe jeg skulle ha sagt. Som er litt tungt å trekke fram,
men som bare må sies. Sånn mellom venner. Det handler om pengene
deres. De som dere hver eneste valgkamp med stor iver donerer til
enkelte partier på den brede venstresida.
Først: Jeg synes det er helt OK. Klart dere skal gi penger! Bra! Støtt det
dere tror på her i verden! Ingenting galt med det.
Meeen, (og nå nærmer jeg meg poenget, altså), hadde det vært mulig
å legge inn en bitteliten klausul med de penga? En diskret antydning
til partiene om hva de skal brukes til? Eller enda viktigere; hva pen
gene IKKE skal brukes til!

gene, som ikke sier noe om politikk, men bare har en partilogo. Som
om det hadde noen som helst slags verdi. Dyre, stygge flagg, innkjøpt
fra overprisa profileringsselskaper, som tjener fett på fantasiløshet,
latskap og alt for mye penger i partiorganisasjonene. Som står foran
sånne fæle bærbare vegger med reklame som ser ut som om de har
rømt fra messehallen på Lillestrøm!
For hver titusenlapp dere gir får vi nye og verre ting! Oppblåsbare
hender! Håndklær. Håndkleholdere! Håndsåpe! Snart leverer partiene
håndjobb også, bare kom til Arbeiderpartiet! Er det virkelig bare jeg
som blir forbanna? Vi får Sp-spikkekniver og SV-svettebånd og Apvinkelsliper og rødgrønn kortstokkemaskin, snart er det bare å betale
Øystein Sunde for å spille inn hele «Kjekt å ha» på nytt, for det er
knapt den ting han nevner i sangen som ikke har blitt et valgkamp
produkt, betalt med Fagforbundets medlemspenger. Du får helt sikkert
bruk for det en vakker dag!
Selv de i beste fall middels vakre fjesene til partilederne skal klines
opp på alle landets vegger. Og jaggu er det ikke reklamebyråer som
tjener penger på å henge dem opp også. Betalt av kontigentpengene
fra hun som aleine, midt på natta, skal gå og rydde opp søpla etterpå.
Dette profileringsatomkappløpet i valgkampen må ta slutt! Og dess
verre, mine tillitsvalgte venner, er det dere som må få det til å slutte.

For hver eneste gang jeg spaserer uskyldig gjennom sentrum i høst, og
blir bombardert med meningsløse buttons med bilde av forsikrings
selgeraktige partiledere på, så vil jeg nemlig forbanne dere! For hver
gang barna mine får enda en ballong med rose på vil jeg sende dere en
stygg tanke. Hver gang jeg ser det håpløse origami-designet SV sikkert
har brukt millioner av kroner på, eller hver gang jeg går til tannlegen
etter å ha spist vonde Senterparti-sukkertøy, vil jeg skylde på dere!

For tenk så vakkert det kan bli. Den lykkelige dagen hvor partiene ikke
lenger kan forsøke å overgå hverandre med plakater og klistremerker
og standbukker og isoporhender. Veit dere hva som må til for å vinne
valgkampen da?

Og da har jeg ikke en gang nevnt flaggene. De dumme, dumme flag

Jo, aktivister. En fin tanke, ikke sant?

oss dommen har falt

Vikar fikk fast jobb etter 14 år
Mange roller
Arbeidstakeren har også hatt arbeid for
Karmøy kommune som tolk, kursholder
og miljøarbeider. I tillegg har hun ram
meavtale med kommunen fra 2008 som
brukes for arbeid hun utfører for Karmøy
voksenopplæringssenter. Hun har også
mangeårig bakgrunn som lærer i Iran.
Saken gikk først i Haugland tingrett
Fast ansettelse fra samme dag
der vikaren ikke fikk medhold. Saken ble
I juni 2014 fremsatte Fagforbundet på nytt så anket til Gulating lagmannsrett.
krav om fast ansettelse. Det ble krevd fast
ansettelse fra og med samme dag. Kom Tungtveiende hensyn
munen avslo nok en gang kravet. Avslaget Fagforbundets advokater argumenterte i
ble begrunnet med at vikaren ikke opp ankeforhandlingene med at det kreves
fylte kompetansekravet for morsmålslæ tungtveiende hensyn for at en arbeidsgi
rere i gjeldende opplæringsforskrift. Kom ver skal kunne motsette seg fast ansettel
munen anførte at opplæringsloven som se etter så mange år, og at også fast anset
særlov måtte gå foran arbeidsmiljølovens telse følger av fireårsregelen i arbeidsmil
jøloven. Opplæringsloven kan ikke forstås
generelle bestemmelser.
Fagforbundet argumenterte med at slik at den unntar undervisningssektoren
vikaren også var villig til å gjøre annet fra det grunnleggende stillingsvernet som
arbeide for kommunen, når behovet for gjelder på tvers av alle andre sektorer i
morsmålsundervisning ble mindre.
Norge. Kravet om fast ansettelse gjaldt i
tidspunktet hadde hun en stillingspro
sent på 62,43 prosent.
Kommunen avslo kravet. De henviste til
at vikaren ikke kunne påberope seg den
aktuelle bestemmelsen i arbeidsmiljølo
ven. Det ble også vist til at hun hadde
noen måneders opphold i sitt ansettelses
forhold høsten 2009 og vinteren 2010.
En vikar i Karmøy kommune hadde vært
ansatt i midlertidige stillinger som morsmålslærer siden 2003, men fikk ikke fast
jobb fordi kommunen mente hun ikke
oppfylte kompetansekravene i opplæringsloven.
Siden juni 2010 har Fagforbundets med
lem hatt en sammenhengende ansettel
se som morsmålslærer i farsi og dari i vi
kariater av ulik stillingsstørrelse. Fagfor
bundet fremmet derfor krav om fast an
settelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9,
femte ledd i september 2013. På dette

kommunen, men ikke spesifikt i stillingen
som morsmålslærer.
Viktig seier
Denne gangen vant Fagforbundets med
lem. Flertallet i lagmannsretten mente at
det langvarige arbeidsforholdet til Kar
møy kommune måtte anses som sam
menhengende, selv om det var noen få
og kortvarige opphold. Retten mente at
den reelle tjenestetiden er et sted mellom
12 og 13 år. Dessuten la retten til grunn at
det etter opplæringsloven kan bestem
mes at også midlertidig ansatte skal an
sees som fast ansatt, selv om de ikke opp
fyller kompetansekravene.
Fikk erstatning
Arbeidstakeren fikk 319 380 kroner i erstat
ning for økonomisk tap fordi kommunen
ikke aksepterte kravet om fast ansettelse i
2014. Kommunen har nå godtatt dommen.
marianne billing
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NYHET
Færre arbeidsledige

Viktig bok

Ideelle snart borte

Det var 124 000 arbeidsløse i mars 2017. Det
er 0,2 prosent færre enn i februar.
Registrerte arbeidsledige og personer på
tiltak hos Nav gikk ned med 3 000 personer
i samme tidsrom. Tallene viser også at 2 644
000 personer, eller 66,8 prosent av befolkningen, nå er i arbeid. Det er opp med 6 000
personer sammenlignet med forrige periode. Ledigheten nådde en topp i midten av
2016, da den nærmet seg fem prosent. Siden
da har ledigheten gradvis sunket.

Jordnær arbeiderlitteratur skriver NRK om
debutboka til Jan Kristoffer Dale. I boka «Arbeidsnever» finnes ei
fin samling noveller
fra livets grunnplan.
Dale skriver om
mennesker som alle
har sitt å kave med
i hverdager lagt til Froland, ei skogsbygd
innenfor Arendal. Flertallet av hovedpersoner er yngre og middelaldrende menn. De
har ikke alltid fullført videregående, de har
tunge, usikre jobber – hvis de har jobb.
Noen har blitt boende lenge nok i foreldrehjemmet. Noen ser ensomhet og angst i hvitøyet hver eneste dag og leter etter veiene ut.
Veier som ikke står på noe tilgjengelig kart.
Boka viser at ulikheten i samfunnet vårt er
på ordentlig og at debatten om hvordan ulikhet har fått utvikle seg er viktig.
Den debatten har Agenda Magasin knytta til sin anmeldelse av Arbeidsnever. Les mer:
agendamagasin.no/kommentarer/arbeidsnever-uten-arbeid/

I strid med Stortingets ønske utraderes ideelle aktører fra drift av asylmottak.
– Vi er bekymret for hvem som skal tale
beboernes sak uten ideelle aktører på feltet,
sier Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. De har drevet asylmottak siden 1988 og har gjennom årene
bygget seg god kompetanse på feltet.
Mens kommuner og ideelle aktører sto
for 87,5 prosent av mottaksdrifta i 1990, er
andelen nå rundt 30 prosent. Det resterende er det kommersielle driftsoperatører
som står for. Av ideelle er det kun Norsk Folkehjelp og Stiftelsen Sana som gjenstår, med
en samlet andel på rundt åtte prosent. Begge vil sitte igjen med fire mottak hver i løpet
av sommeren.

Siger for nynorsken
Noregs Mållag er glade for at LO no har
stadfesta at nynorsken framleis er viktig. I
2013 kom for fyrste gong ei formulering om
språkpolitikk i LO sitt program. Det var fleire
på kongressen som ville vere med på å stadfeste nynorskvedtaket frå førre gong. Anne
Kristin Førde frå Fagforbundet i Sogn og Fjordane argumenterte på LO-kongressen for å
ta vedtaket frå 2013 inn att i programmet.
Det blei vedteke.

Barnehagedagen 2018

fikk LOs likestillingspris 2017

Agenda Magasin og forlaget Res Publica blir
til Agenda Res Publica Media.
– Vi styrker både magasinet og forlaget
ved sammenslåing, sier Fagforbundets leder
Mette Nord.
I det nye selskapet eier Agenda 60 prosent og Res Publica 40 p rosent. Agenda er
eid av Trond Mohn og LO. Res Publica er eid av
Fagforbundet, Industri Energi og NTL.

Stian Bromark fra Agenda Magasin blir
sjefredaktør og forlagssjef i det nye forlaget.
Han får med seg tidligere redaksjonssjef
i NRK Debatt, Halvor Finess Tretvoll som redaktør.
– Målet er å gi ut bøker om de store spørsmålene i vår tid, sier Stian Bromark i et intervju i Klassekampen.

Barnehagedagen går av stabelen 13. mars!
Tema for dagen blir: Kunst, kultur og kreativitet.
Barnehagedagen markeres i mars hvert
år, og formålet er å synliggjøre noe av det
barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. I 2018 markeres den for 13. gang. Det er
Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som står
bak initiativet.
Vi håper din barnehage har lyst til å være
med!

Hva skal til for å kreve tariffavtale

Tariffavtaler regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes
rettigheter og plikter.
Hovedavtalen kalles gjerne arbeidslivets
grunnlov. Her finner vi kjørereglene som
gjelder partene i arbeidslivet – både tillits
valgte og arbeidsgivere.
Fagforeninga og Kompetansesentrene
Når et stort nok antall arbeidstakere er
medlemmer i Fagforbundet, tar den lo
kale foreninga kontakt med kompetan
sesenteret i regionen de tilhører. Kompe
tansesenteret hjelper til med å opprette
avtalen, og gjør jobben med å kreve den.
Ulike regler gjelder – blant annet ut fra
antall ansatte i bedriften og hvorvidt

KS-området
I KSområdet er det ikke nødvendig å
kreve tariffavtalen gjort gjeldende. Den
blir gjort gjeldende automatisk for alle
som blir omfattet av den, altså alle som
er ansatt i kommunen. Det samme gjel
der for Oslo kommune.
NHO
I Hovedavtalen i NHO kreves det at LO/
Fagforbundet må organisere minst 10
prosent av arbeidstakerne i bedriften
innenfor tariffområdet. Her må vi telle
medlemmer  og kreve tariffavtalen gjort
gjeldende på hver enkelt arbeidsplass.
Virke
Hovedavtalen i Virke har tilsvarende be
stemmelser. I bedrifter med mindre enn
25 ansatte gjelder ikke ovenstående, men
vil som hovedregel følges. I Virke har
Fagforbundet også hva vi kaller vertikale
avtaler som for eksempel Landsoverens
komsten for helse og sosiale tjenester.
Her er det ingen nedre grense for antall
medlemmer.

 Det går mot rekordstor pengestøtte til
Arbeiderpartiet før høstens stortingsvalg. Partiet nyter godt av langt mer i
støtte enn tidligere fra gamle venner og
nye LO-tilknyttede givere.
 Det er viktigere å ha et arbeidsliv som
inkluderer alle, enn å regne på hva innvandringen koster, mener sjeføkonom
Roger Bjørnstad i LO.
 Fagforbundet Skaun ønsker at Skaun
kommune, og også landets øvrige
kommuner, skal være mye mer opptatt
av antall lærlingplasser i kommunene.
 Fagforbundet Hedmark krever at
Hedmark-politikere intensiverer
arbeidet for at flest mulig får arbeid,
hele stillinger, bolig, bedre utdanning og
de vil ha en økning av barnetrygden.
 Barnebykontakt i Nordland, Kari
Baadstrand Sandnes, forteller at fylket
har fått inn over 28 000 kroner til Barnebyen gjennom loddsalg på fylkesmøtet
og vedtektsfestede konferanser.

 Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at kvelden kan bli lengre og
natta kortere – forlengelse av arbeidsdagen og kortere hviletid med andre ord.

oss faglig kokebok

virksomheten er med i en arbeidsgiver
forening eller ikke.

Fagforbundet siden sist

 Sps nye partiprogram viser at fagrørsla med Fagforbundet i spissen, har
påverka Sp. Den nye vektlegginga av
små forskjellar, arbeidstakarrettar og
stigande motstand mot velferdsbusiness viser det. (Klassekampen)

være kontroversiell. Som er særdeles modig.
Det er en stor ære og glede for meg å gi LOs
likestillingspris 2017 til Kadra Yusuf, sa en
stolt Are Tomasgard fra LOs ledelse.

Agenda går sammen med Res Publica
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 Pensjonister taper 8 000-10 000
kroner i kjøpekraft for tredje året på rad
etter pensjonistreformen 2011. Fagforbundet Hedmark krever at Pensjonistforbundet får tilbake forhandlingsretten
på pensjon.

Rørt Kadra Yusuf

Norsk-somaliske Kadra Yusuf ble kjent gjennom en dokumentar på TV 2, der hun brukte
skjult kamera og mikrofon for å avsløre at
imamer i Norge oppfordrer kvinner til å la
seg omskjære.
På LO-kongressen i mai fikk Kadra Yusuf
likestillingsprisen.
– Vi har i år en særdeles verdig vinner av
LOs likestillingspris. En som har gått foran,
og som stadig står i kampen. Som våger å

oss ti llitsvalg te

Spekter
Hovedavtalen i Spekter har litt andre be
stemmelser knyttet til å kreve tariffav
tale. Her kreves det at minst 3 medlem
mer er organisert i virksomheten for å
kreve forhandlinger om Bdel (lokal ta
riffavtale i Spekterområdet).
Arbeidstvisloven
Dersom en arbeidsgiver ikke er medlem
av en arbeidsgiverorganisasjon er retten
til å framsette krav om tariffavtale hjem
let i Arbeidstvistloven. Arbeidstvistloven
inneholder regler om tariffavtalers form
og innhold, adgangen til å benytte ar
beidskamp, forhandlinger og mekling i
forbindelse med at man krever tariffav
tale. Arbeidstvistloven gjelder uavhengig
av om arbeidsgiver er organisert i en ar
beidsgiverforening.
I virksomheter hvor arbeidsgiver ikke
er organisert gjelder ikke 10 prosent re
gelen som Hovedavtalen avtalefester el
ler andre minstekrav, men kompetanse
senteret vil likevel vurdere fra krav til
krav om vi har tilstrekkelig antall med
lemmer for å kunne kreve en tariffavtale.
randi tevik og marianne billing

 Verdiene i skatteparadisene har økt
med 25 prosent de siste fem årene. 5 800
milliarder euro er skjult i land som
Sveits, Luxembourg og Caymanøyene,
der de superrike slipper å betale skatt.
 Fagforbundet, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Delta og Ergoterapiforbundet skuldar leiinga ved Helse Førde
for å bryte hovudavtalen. Saka dreier seg
om eit forprosjekt som skal avklare kvar
dei ulike delane av den kirurgiske
verksemda skal gå føre seg i framtida.
 Fagforbundet Møre og Romsdal sier ja
til gratis skolelunsj. Det er en klar sammenheng mellom næring og læring. I
dag lever ca 84 000 barn i familier med
vedvarende lav inntekt.
 Fagforbundet har per i dag 356 594
medlemmer – en økning på 17 61 i år

9. juni 2017:

356 594
medlemmer
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Inntar LO-toppen:
Lederen av Fagforbundet
Trondheim, Kristin Sæther
(50), tok LO-kongressen
med storm og rykket rett
inn i den nyvalgte ledelsen.

Kristin Sæther
Hun er verdensberømt i Trøndelag, men
kanskje ikke en kjendis i resten av landet.
Enn så lenge. La oss bli bedre kjent med
kvinnen som venner beskriver som
uvanlig raus og inkluderende.
Vi tar et lite skritt tilbake i tid. Det er
søndag ettermiddag 7. mai, bare én dag
før åpningen av årets LO-kongress. Fagforbundet annonserer at de har et nytt
navn til ledelsen. Ett til. LOs største forbund vil ha to representanter. Fra før har
Roger Haga Heimli blitt spilt inn som
nestleder. Det nye navnet: Kristin Sæther.
Ønsket posisjon: LO-sekretær
Vi får vite at hun kommer fra et lederverv i Trondheim, at hun er flink og at
Fagforbundet har stor tro på henne.
Kongressen får kort betenkningstid.
Bare fire dager etter at hun ble lansert
som Fagforbundets kandidat, blir hun
valgt. Hun skal være med å lede LO de
neste fire årene, være med å skape et
godt arbeidsliv for folk flest. Det er et
verv med tungt ansvar, et verv med store
muligheter.
– Svaret måtte bli ja. Jeg hadde ikke
forventet å bli spurt om å sitte i LO-ledelsen, men det var lett å si ja når forespør-

selen kom. Det er rett og slett en kjempemulighet, sier Kristin Sæther.
Hjerteknuseren
Kristin knuser ikke hjerter, hun styrker
dem. Hun har spisskompetanse på å gi
folk tilbake trua på seg selv. Trua på at de
har en verdi, at de betyr noe – at det er en
jobb og et godt liv der ute for alle.
Det er mange som har fått oppleve
nettopp det. Det kan være ansatte og
beboere på bolig for funksjonshemmede,
tiggeren på gatehjørnet eller Fagforbundet-medlemmet som trenger en hel og
fast stilling på jobb. De har møtt hjelpepleieren, omsorgspersonen og fagfo
reningslederen Kristin. Hun er damen
med det store hjertet som lar humøret
og optimismen smitte over på dem hun
møter.
Viktig med egenpleie
Hun setter bevisst av tid til å møte folk
hun er glad i. Familie, venner og andre.
Kalenderen er full. Høyest på prioriteringslista står datteren Karen (20), men i
Kristin Sæthers liv er det plass til mange.
– Det går bra å ha hodet under vann så
lenge du ikke blir værende der. Du må opp

oss nytt om navn | oss@fagforbundet.no

Fagforbundet
Ahus: Cathrine
Strand Aaland
er valgt til
ny hovedtillitsvalgt.

Else Karin Jakobsen er nyvalgt leder i seksjon helse- og
sosial, Fagforbundet Hedmark.

Ole Petter Rasmussen fra Arendal
er valgt som leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Aust-Agder.

Fagforbundet Moss og Våler:
Nina Appelton, plasstillitsvalgt i
Melløsparken barnehage, Espen
Ulfsrud er plasstillitsvalgt Sørtun
avlastning i Moss kommune og
Freddy Rinden er plasstillitsvalgt
på Moss Havn KF.
Ellen Angell Moan har overtatt
jobben etter Lillian Lindberg i
Fagbladet. Det er en 50 prosent
stilling. Hun jobber nå delt mellom Fagbladet og Servicesentret.

og puste innimellom. Jeg føler jeg er god
til å prioritere. Du må ta vare på deg seg
selv for å kunne ivareta andre, sier hun.
Følger organisasjonsbibelen
Hun omtaler seg selv som organisator og
administrator.
– Jeg er glad i å følge vedtektene. Vedtektene er selve organisasjonsbibelen.
Der står det hvem som skal gjøre hva.
Man må følge godt med for å fange opp
misforståelser eller personer som ikke vil
forholde seg til vedtektene, sier hun.
Flere store og viktig saker ligger på LOsekretærens bord. Hun skal fremme LOs
helsepolitikk – og sørge for at ingen regjering rører sykelønna eller på annen
måte river i stykker velferdsstaten.
Sæther er utdannet hjelpepleier og
har erfaring fra bolig for utviklingshemmede og arbeid i rusomsorgen. Hun har
med seg ledererfaring fra Trondheim,
Norges rødgrønne utstillingsvindu. Hun
har ledet Fagforbundet i Trondheim siden 2002 og vært med i LO siden 1991.
Hun satt en kort periode for Arbeiderpartiet i bystyret i Trondheim og representerte venstresiden i partiet. Det ble imidlertid kun en halv bystyreperiode. Hun

Fagforbundet
Øyene:
Alexander
Bommen overtok vervet som
nestleder etter
May Elisabeth
R. Hanssen.

Fagforbundet Svalbard: Trine Skogvang, SKKO-leder og Cecilie Jenssen, leder for Fagforbundet Svalbard (i rødt)

valgte i stedet å gå fullt og helt inn i rollen som fagforeningsleder.
Å, jeg vet en Sæther…
Den lange veien til LO-hovedkvarteret i
Oslo startet på en liten gård på Nordmøre. Kristin trådde sine første sko i Halsa
kommune tett opp mot Trøndelag. Hun
vokste opp med to eldre brødre og ble tidlig klar over at veien framover i livet
handlet om arbeid. Hardt arbeid.
– Folk skulle arbeide. Slik var det bare.
Alle måtte gjøre det de kunne for å hjelpe
til på gården. Det harde arbeidet har nok
vært med på å forme meg som voksen,
forteller Sæther.
Den ferske LO-sekretæren står trolig
fram som ei dame fra Trøndelag for
Hans-Christian Gabrielsen, Peggy A. Hessen Følsvik, Roger Haga Heimli og de andre i LO-ledelsen. Det er først når de gode
historiene kommer fram at Kristin
Sæther røper hvor hun har vokst opp.
– Jeg er kjapp i replikken og liker å få
folk til å le. Da blir det nok til at jeg slår
over til dialekten jeg har med meg fra
Nordmøre, sier hun.
jan tore skjelbek

Fagforbundet Oslo: Vidar Evje er ny
1. nestleder og Anna Elisabeth Uran
ny 2. nestleder. Trine Posaas Nilsen
og Lasse Skurtveit er valgt til politiske sekretærer. Liz Yvonne Aslaksen er valgt til ny opplæringsleder.

Fire nye tillitsvalgte i Bergen: SKAleder Rigmor K. Netland, nestleder
SKA Anja Birkeland, ungdomstillitsvalgt Marius Øvrebø Pettersen og
Kenneth Rassmussen vara til styret.

Fathia Kalif Musse, er ny leder for
Fagforbundet Oslo – Helse, sosial
og velferd
Jon-Inge Hagebakken er valgt
som 1. nestleder i Fagforbundet Hedmark. Han har
vært fag-for
eningsleder og
htv i Hedmark
fylkeskommune.

Det er viktig at alle medlemmer er
riktig registrert på arbeidsgiver slik
at mangfoldet av tariffområder er
dekket, sier Grethe Sørensen, ny leder for konfliktberedskapen, og
Tone Faugli, ny leder for forhandlingsenheten i Fagforbundet.

