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Takker Fagforbundet

Er Hareide tøff nok?

Medlemmer på tinget

Tillitsvalgte, medlemmer og gjester møtes
til landsmøte i Oslo 16. til 20. oktober.
Forberedelsene har vært i gang i månedsvis.
Fagforbundet skal velge ny ledelse og vedta
ny politikk.
Side 2

Har Krf styrke til å kjøre tøft mot den blå-blå
regjeringen? En del av partiets tillitsvalgte
og er livredde for at de i praksis blir støtteparti for Ap. Og klarer Ap og Sp å lokke Krf
over på den andre siden?
Side 6

Det ble ikke regjeringsskifte, men hele 16
medlemmer av Fagforbundet har kommet
inn på Stortinget. Nils Kristen Sandstrøen
er varaordfører i Tynset og førstereis for
Ap på Hedmarksbenken.
Side 8

ill: bård skarra

Det er i Oslo det skjer!

foto: privat

Det nytter: Fagforbundets SOS-barneby i Angola er i forandring. Av de 120 barna i familiehusene er flertallet nå blitt ungdommer, og forberedes på voksenlivet. Det er blant annet
inngått samarbeid med et college som gir gratis studieplass til noen av ungdommene.
Les mer på side 4 og 5    
I tillegg gjøres et viktig arbeid i landsbyene rundt barnebyen.
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Snart klart for
landsmøte
Hadde Thor Ivar Kristiansen hatt hår, så hadde det stått
rett opp nå. Det er kun kort tid til Fagforbundets 4. ordinære landsmøte skal avholdes i Oslo. Spesialrådgiveren er
landsmøtegeneral med ansvar for sitt første landsmøte.

Landsmøtet er suverent
Kristiansen, Stenestø og en rekke andre
personer i forbundet har da lagt til rette
for at dagsorden kan gjennomføres. Like
vel understreker Kristiansen at landsmø
tet er helt suverent, og de kan bestemme
det de vil.
– Vi har lagt til rette, men dirigentene
overtar ansvaret når landsmøtet er i
gang, sier han.
Landsmøtet er forbundets høyeste
myndighet og holdes hvert 4. år. På
landsmøtet vedtas Fagforbundets ved
tekter og prinsipp- og handlingspro
gram. Dette er viktige dokumenter for
forbundets organisatoriske-, faglige- og
politiske virksomhet de neste fire årene.
Medlemsdemokrati
Medlemmene, fagforeningene, fylkesk
retsene og de sentrale seksjonsstyrene

har mulighet til å påvirke Fagforbundets
politikk og andre vedtak på landsmøtet
ved å fremme forslag. Derfor er det viktig
å engasjere seg i form av et aktivt og
godt forarbeid til landsmøtet.
– Demokratiet i organisasjonen blom
strer, skal vi dømme ut fra antall forslag
som er kommet inn til landsmøtet, smi
ler leder av strategisk stab, Unni Hagen.
Hun kan fortelle at det er kommet inn
rundt 900 forslag til prinsipp- og hand
lingsprogrammet. Hagen har ledet ar
beidet med å gå igjennom og sortere
forslagene. Landsstyret har gått igjen
nom hvert eneste forslag og har kommer
med forslag om nytt prinsipp- og hand
lingsprogram til landsmøtet. I tillegg er
det kommet inn i underkant av 600 for
slag til vedtekter og egen organisasjon.
Nestleder i organisasjonsenheten, Karin
Bøyum ledet arbeidet med å gå igjen
nom disse forslagene, før de ble over
sendt landsstyret.
Papirløst møte
Det er andre gang Fagforbundet kjører et
landsmøte papirløst. Det var vellykket i
2013. På selve landsmøtet vil alle doku
mentene ligge på en Ipad, og den brukes
både til avstemninger og til å be om or
det. Det vil befinne seg folk i salen for å
bistå de som ikke har vært borti dette
tidligere. Så ingen grunn til bekymring.
Nett i ny design
På fagforbundet.no vil du finne egne
landsmøtesider, med en forsmak på den
nye designen som Fagforbundets nettsi
der etter hvert vil få.

foto: kari-sofie jenssen

Om han har kontroll? Litt nølende svarer
Kristiansen: tilnærmet kontroll.
Landsmøtet kan sammenliknes med
et prosjekt, og Kristiansen er prosjekt
leder. Sammen med rådgiver Hans Kris
tian Stenestø sørger de for å planlegge
landsmøtet nesten minutt for minutt.
– Når landsmøtet starter på mandag
den 16. oktober klokka 10 og alle de 434 de
legatene sitter på plassene sine i Folkets
Hus, da er jobben vår på en måte over. Da
overtar dirigentene, forteller Thor Ivar
Kristiansen og Hans Kristian Stenestø.
På landsmøtet kommer hundre gjes
ter fra samarbeidspartnere og søsteror
ganisasjoner i hele verden, i tillegg til
delegatene.

Lang vei fram: Det skal mange måneders forberedelser til for å arrangere landsmøtet i landets
største forbund. Thor Ivar Kristiansen og Hans Kristian Stenestø koordinerer forarbeidet.

– På nett kan du følge landsmøtet live.
Her kan du finne alle de 434 delegatene,
med bilde og omtale. Programmet ligger
her, og samtlige dokumenter som behand
les, forteller nettredaktør Ellisiv Solskinns
bakk på informasjonsavdelinga.
På nett vil det bli mulig å finne fram
til hva delegater som har vært på taler
stolen har sagt. Både Fagbladet og infor
masjonsavdelinga vil følge landsmøtet
og lage nyheter og reportasjer.

Nettsider, nyhetsbrev og sosiale me
dier oppdateres forløpende. Allerede nå
kan du gå inn og søke på landsmøtet
2017 og se hva som finnes av dokumen
ter og se en ganske detaljert dagsorden.
Denne sida vil oppdateres fortløpede
fram mot landsmøtet.

kari-sofie jenssen

Vi gir noen palestinere et litt bedre liv

foto: ingunn eriksen

Situasjonen i de israelsk-okkuperte områdene i Palestina blir verre og verre. Innbyggerne i
Gaza er innesperret, og har strøm kun fire timer i døgnet. Bosettingene på Vestbredden
og i Øst-Jerusalem spiser stadig mer av palestinernes land. Palestinerne fordrives.

Solidaritet: Fagforbundets Stein Guldbrandsen snakker med en palestinsk gutt i en
flyktningleir i Libanon.

– I denne virkeligheten driver Norsk Fol
kehjelp, med Fagforbundets støtte, sitt
bistandsarbeid. Sammen med stedlige
partnerorganisasjoner får de som omfat
tes av prosjektene et litt bedre liv enn de
hadde hatt uten oss, sier Stein Guld
brandsen. Det er avgjørende at palesti
nerne fortsetter å dyrke jorda og fiske
fisken.
– Med vår støtte kan de kjøpe nytt ut
styr når israelerne ødelegger det de har.
Vi har også gitt støtte til bygging av
brønner og vanningsanlegg slik at avling
ene øker. Både i de palestinske flyktning
leirene i Libanon og inne i Palestina fin
nes det prosjekter som retter seg til kvin
ner. Målet er å øke deres mulighet til
å forsørge familien med produksjon av
egg, tomater, poteter og andre grønn
saker.
Hev stemmen
– For Norsk Folkehjelp er bygging av de
mokrati og å sivilsamfunnet det viktig
ste, sier Stein Gulbrandsen.
Et av eksemplene på dette er Kvinner

Kan-kursene. Kvinner trenes til å delta i
styre og stell, i leirkomiteene i flyktning
leirene, i «kommunale» råd og lokale
grupper, i studentorganisasjoner og poli
tiske organisasjoner.
– Noe av det samme jobbes det med i
Ungdom Kan, sier Guldbrandsen. De
kjemper blant annet for at palestinsk
historie og identitet skal bli ivaretatt i
skole- og utdanningssystemet. Når isra
elerne jevner oliventrærne med jorda,
rykker palestinsk ungdom ut og rydder
og planter nye.
Tillitsvalgt-ambassadører
Det er avgjørende at oppmerksom
heten om palestinernes kamp aldri for
svinner. De palestinske organisasjonene
ønsker internasjonal tilstedeværelse. Det
betyr at det er mange som ser og mange
som kan fortelle.
– Derfor er Palestina-ambassadørene
en viktig del av arbeidet vårt. Om lag 4045 tillitsvalgte har vært i Palestina. Det
tas det bilder og skrives blogger. Fortel
lingene lever videre, i sosiale medier og i

hjertene og hodene til folk, ikke bare hos
dem som har vært der, men hos alle som
leser og lytter.
Nøkkelen til fred
Stein Guldbrandsen er klar på hva som
kan bidra til et bedre liv for palestinerne.
– USA har nøkkelen til fred. Amerikan
ske selskap må trekke sine investeringer
ut av okkupasjonsindustrien. Alle inter
nasjonale virksomheter som profiterer
på palestinernes bekostning, også de
norske, må trekke seg ut, sier han, og vi
ser til rapporten Norske forbindelser,
som handler om hvordan norske sel
skap/den norske staten profiterer på ok
kupasjonen.
I USA finnes det nå en stor bevegelse
blant unge og i diverse kirkesamfunn og
andre miljøer som oppfordrer til nettopp
dette; trekk dere ut av industrien på ok
kupert, palestinsk jord.

tone zander
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Yrkesfag på dagsorden
I november skal et aktivt fagforbundsår avsluttes med landskonferanser i seksjonene.
Hovedlinjene for fire nye yrkesfaglige år skal vedtas.
Fagforbundet har hatt mange debatter
fram mot, og i 2017.
Det blir gjerne det i et år med lands
møte og landskonferanser.
Organisasjonsdebatten gjør også av
viklinga av landsmøte og landskonferan
ser spesiell, men ikke på en måte som
innvirker på innholdet i det yrkesfaglige
arbeidet.
Bred debatt
Seksjonene har forberedt seg godt til
sine landskonferanser.
Allerede i januar sendte seksjonene ut
debatthefter med forslag til hovedlinjer
for seksjonsarbeidet i perioden 20172021.
Heftene har vært til debatt i fagfore
ninger og fylker.
Det er viktig at medlemmene i kjen
ner seg igjen i det endelige styringsdo

kumentet som vedtas på de respektive
landskonferansene 14. til 16. november.
For medlemmene seksjonene er de
fjerde ordinære landskonferansene et
høydepunkt.
Ulike roller
I Fagforbundet er det en klar arbeidsde
ling mellom hva landsmøtet og hva lands
konferansene skal behandle og vedta.
Landsmøtet kan, som organisasjonens
øverste organ, gjøre vedtak som omfat
ter hele organisasjonens arbeidsfelt.
Landskonferansene har ansvar for å
behandle det som angår yrkene og yrkes
utviklingen. Det er viktig at forslag som
fremmes ligger innenfor den enkelte
seksjons ansvarsområde.
Seksjonens retningslinjer må være i
tråd med Fagforbundets prinsipp- og
handlingsprogram.

Et rammeverk
Hovedlinjene, som landskonferansene
vedtar for perioden 2017-2021, brukes av
det nasjonale seksjonsstyret fra år til år.
Debatten på landskonferansen er vik
tig både for seksjonsarbeidet generelt, og
for de enkelte yrkene. Det er derfor viktig
at debatten ikke bare berører generelle
utviklingstrekk, men også enkeltområ
der. Dette kan være knytta til innholdet i
yrket, utdanningsløpet eller rammevil
kårene rundt enkeltyrker.
Ungdom og pensjonister
Fagforbundet Ung og pensjonistene skal
også ha sine landskonferanser i novem
ber. Som seksjonene har de hatt debatt i
alle organisasjonsledd og skal de vedta
sine egne handlingsplaner.

En av fire er flyktning
Programansvarlig Khaled Yamout, fra
Norsk Folkehjelp i Libanon var i Norge i
september. Han ga Fagforbundet en opp
datering over den tøffe situasjonen.
Han fortalte at det i tillegg til de sy
riske flyktningene, er rundt 300 000 pa
lestinske flyktninger. Flyktningkrisa har
ført til enorme utfordringer både for lan
det, og ikke minst for flyktningene sjøl.
Det er ikke opprettet egne flyktningleirer
for de syriske flyktninger. De bor spredt
rundt i Libanon, men også i de opprinne
lige palestinske flyktningleirene.
Tilbudet om å delta i Kvinne Kan-pro
sjektene har derfor inkludert både lan
dets nye flyktninger og fattige libanese
re. Kursene omhandler kvinne- og men
neskerettigheter, og motiverer flere kvin
ner og unge til å delta i det offentlige
samfunnslivet.
Viktig støtte
Khaled Yamout takket Fagforbundet for

støtten til Kvinne Kan og Unge Kan. Beg
ge prosjektene er unike i Libanon. På
grunn av flyktningkrisen går internasjo
nal støtte til humanitære hjelp, mens
Fagforbundet har beholdt støtten til pro
sjektene som søker å bedre kvinners - og
unges rettigheter.
I tillegg har Fagforbundet samlet
rundt 1,6 millioner i løpet av 2013 – 2016
til Norsk Folkehjelps arbeid for syriske
flyktninger. Yamout kunne fortelle at i
det siste har rundt 3000 flyktninger re
turnert til Syria, og i Libanon diskuteres
det hvordan retur skal gjennomføres.
Humanitære organisasjoner er bekym
ret for at flyktningene skal tvangsretur
neres uten oppfølging i Syria. Norsk Fol
kehjelp er interessert i å spille en rolle i
oppfølgingen av flyktningene, og ser nå
på mulighetene for hvordan dette kan
gjøres.

Gir håp:
Isra er en av
mange unge
kvinner som er
med i Norsk
Folkehjelps
Ungdom Kanprosjekt som
Fagforbundet
støtter.

foto: ingunn eriksen

I to landsmøteperioder har Fagforbundet støttet Kvinne Kan- og Unge Kan- prosjekter i
de palestinske flyktningleirene i Libanon.
Takker:
Khaled Yaumot,
Norsk Folkehjelp Libanon,
er takknemlig
for støtten
Fagforbundet
gir til flyktninger i
Libanon.

Kjemper mot dobbelt overgrep
Kvinne- og menneskerettighetsorganisa
sjoner i Libanon har kjempet for å få til
lovendringer for å øke beskyttelsen av
voldsofre og forhindre nye muligheter
for overgrep. I august vant de fram. Straf
fen for voldtekt hadde vært inntil sju år,
men voldtektsmannen gikk fri hvis han
giftet seg med den voldtatte, og var gift
med henne i minst tre år.
Det libanesiske parlamentet har fulgt
andre arabiske land som har kvittet seg
med det inhumane og krenkende straf
fefritaket for voldtektsmenn. General
Union of Palestinian Women som orga
niserer Kvinne Kan-kursene har vært en
av flere ledende organisasjonene i denne
kampen.

ingunn eriksen

Jeg gleder meg til å være en del av
det organet som bestemmer hva
forbundet skal jobbe med de neste fire årene. Jeg håper på et økt
oppmerksomhet på ungdommens kampsaker, slik som hele
faste stillinger, lovfestede lærlingplasser, tannhelse i egenandelsordningen og mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

Raymond André
Jomisko, ungdomstillitsvagt i Vadsø.
Leder ungdomsutvalget i Fagforbundet Finnmark
Det er første gang jeg er på landsmøte, noe jeg ser fram til. Det blir
spennende å se hvordan vedtekter og handlingsplan blir jobbet
fram i Fagforbundet. Jeg ser også
fram til samholdet, og å oppleve
hvordan en stor organisasjon er
satt sammen.

Signe Sirevaag
Thorsen,
leder i
Fagforbundet
Rogaland fylke

randi tevik

Viktig kvinneseier i Libanon
Levekårene for flyktningene har forver
ret seg år for år.
Libanon har en befolkning på 4,4 mil
lioner og er på størrelse med Buskerud
fylke. Siden borgerkrigen i Syria har de
tatt imot ca en og en halv million syriske
flyktninger. Libanon har dermed det høy
este antallet flyktninger per innbygger i
verden.

Tine Gytri,
leder av ungdomsutvalget i
Fagforbundet
Rogaland

oss fire på gangen

Fagforbundets 4. ordinære
landsmøte nærmer seg.
16. oktober braker det løs. Her
er fire av delegatene, alle fire
er på sitt første landsmøte.
Hva ser de fram til?

Jeg har aldri vært på et landsmøte
før og er spent på hva som møter
meg. Et landsmøte er et fagligpolitisk verksted hvor du treffer folk
fra hele landet. Det er kjekt å få
være med på å bestemme hva forbundet skal mene de neste fire
årene og velge våre øverste tillitsvalgte.

Elin Severinsen,
leder SKKO,
Fagforbundet
Finnmark
Som delegat til landsmøtet ser
jeg fram til å kunne være med på
å ta beslutninger tilknyttet «veien
videre» for forbundet. Prinsippog handlingsprogrammet skal
legge grunnlaget for den jobben
vi skal gjøre videre og er derfor et
viktig dokument som jeg får anledning til å være med på utformingen av.

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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Arbeid gjør lykkelig: Veronica (29) står klar til å dra på markedet for å selge sko. Det gir mat på bordet til hennes fire barn og to yngre brødre.

Takk Fagforbundet!
Vi er i Fagforbundets barneby i Huambo, Angola.
En helt vanlig familie har våknet til en helt ordinær
torsdag. Men alt er ikke som det alltid har vært for
familien på sju.

foto: jan tore skjelbek

Hanen galer i gang en ny dag i en landsby nær Fagforbundets barneby i Angola.
Ansiktene i et av husene røper en glede som ikke var der for bare ett år siden.
Før de ble med i hjelpeprogrammet. Før
hjelpen fra Fagforbundets medlemmer
nådde ut til også deres familie.
Denne morgenen skal fire barn gjøres
klare til skole og barnehage. Mor Veronica Masanga (29) tar raskt styringen.
Hun tenner opp bål og ordner varm frokost til de små. Ugali, en slags maisgrøt,
med spinat står på menyen. Maten får en
lynkort stopp på tallerkenen før den finner veien ned i sultne mager. Her skal
det bygges opp stål i ben og armer. Små
kropper skal leke og lære.

Hårfine tenåringer: Jentene i Fagforbundets barneby sørger for at håret er flettet og klart til
lørdag kveld.

Vellykket bistand
– Jeg er lykkelig over at jeg nå kan ta så
godt vare på familie min. Muito obrigado! Tusen takk for all den gode hjelpen vi
har fått, sier Veronica til Fagforbundets
delegasjon.
– Hjelpeprogrammet har vært en velsignelse for meg og familien min. Vi har
fått et helt annet liv på bare ett år. Barna
mine har fått klær og sko og inne i huset
har vi nå madrasser å sove på.
Hun føler seg langt trygger nå. Det er
ikke lenger slik at hun har en vond klump
i magen – følelsen av at det kanskje, bare
kanskje, kommer til å komme mat på
bordet den dagen. Følelsen av at hver
dag er et lotteri hvor hun taper litt hver
dag. Veronica smiler bredt når hun forteller om sitt nye liv. Hun vil fortelle mer.
– Nå trenger jeg ikke lenger bekymre
meg for at vi ikke skal ha råd til å kjøpe
medisiner hvis barna mine blir syke. Jeg
har flere ganger fått hjelp til å handle me-

disiner når det har vært nødvendig, sier
hun.
Jobber for familien
Mor Veronica tar en siste sjekk for å sikre
at ungene har presentable klær og sko.
Snart står både egne barn og nabobarn,
små og halvstore barn, klare til å følge
hverandre til skolen og barnehagen. Det
er om lag tre kilometer på beina, så det er
lurt å starte tidlig.
Når skolesekkene til barna ikke lenger
synes på andre side av jordet, er det mors
tur til å gjøre seg klar for dagen. Veronica
er eneste forsørger i familien og må stå
på hardt for å få endene til å møtes. Det
er hun som sørger for at det kommer mat
på bordet til hennes fire barn på mellom
3 og 12 år og hennes to yngre brødre på
14 og 19 år.
Det er på tide å gå på jobb. Hun vil
være blant de første som kommer på
markedsplassen. Veronica selger sko.
Hun renser og pusser møysommelig
noen sandaler og hverdagssko som hun
håper å selge. Kurven med sko svinges
elegant opp på hodet.
– Det er ikke så mye penger å tjene på
dette salget, men det er noe. Det er nok
til at vi klarer oss, sier hun.
Gode lærere
Fagforbundets hjelp til barn i Huambo i
Angola når nå ut til mer enn 2.000 barn.
De fleste som mottar hjelp er familier
ute i lokalsamfunnet i nærheten av barnebyen. Det bor 122 barn i selve barnebyen, men Fagforbundets solidaritetsprosjekt i Angola handler om mye mer
– om en barnehage, to skoler og et lokalsamfunnsprogram.
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Det er vi som skal
konkurranseutsettes

Velger framtida: Partiet MPLA er fremdeles det dominerende partiet i Angola etter valget i
august. De unge er spente på hvordan framtida blir.

Barna i familien Masanga går både i
barnehagen og på Cambiote-skolen, skolen som drives gjennom SOS-programmet. Det at de er en del av hjelpeprogrammet innebærer at de blir godt fulgt
opp – av skolen, barnehagen og av administrasjonen i SOS barnebyer.
Det er grunn til å være fornøyd med
at barna kan gå på Cambiote-skolen. Det
er en skole som har rykte på seg for å
være en av de beste i distriktet. Rektor
Fabio Filipe trekker spesielt fram de gode
lærerkreftene.
– Den ordinære lærerutdannelsen har
ikke høy nok standard for oss. Vi tilbyr
derfor lærerne som jobber her videreopplæring og kompetanseheving for at
de skal fungere best mulig. Dessuten
holder vi oss med flere studievalg som
ikke er vanlig i Angola. Det er vi stolte av.
Vi har for eksempel lærere som underviser i data, søm og musikk, forteller han.
Ut av fattigdomsfella
Fabio ble rektor allerede som 23-åring.
Det er sju år siden. I dag er han en erfaren fagmann som vet hvor skoen trykker
for de ulike elvene.
– De fleste av elevene bor i husstander
som drives av en mor eller en bestemor,
fordi barna har mistet foreldrene sine. Vi
er en skole som bryr oss om elevene våre.
Det betyr blant annet at vi lærer både
barn og foreldre hvordan de lager ernæringsrik mat. Vi gleder oss dessuten over
at vi har nådd fram med vår kunnskap
om god hygiene for å forebygge sykdommer. Det er helt avgjørende for at skolegangen skal bli en suksess.
Rektoren understreker at elevene
trenger profesjonell yrkesfaglig opplæ-

ring for å få seg en jobb etter utdanningen de tilbyr. På Cambiote-skolen lærer
de for eksempel å sy, å operere en datamaskin og de kan lese seg opp i fagbøker
på skolebiblioteket. Han er mektig stolt
over det skolen har fått til og det arbeidet som legges ned hver dag.
– Det å gi utsatte barn en god utdanning
gjør meg glad. Jeg elsker jobben min. Jeg
ser at det arbeidet vi gjør nytter og at det
betyr noe for hvert enkelt barn og unge
som jeg møter hver dag. Vi hjelper i mange tilfeller hele familier ut av fattigdomsfella, legger han til.
Lederskifte
og nye framtidsmuligheter
Angola er et land med store forskjeller
mellom fattig og rik. Et lite mindretall av
befolkningen sitter på store rikdommer,
men de fleste av de 26 millioner innbyggerne lever i fattigdom. Mange i ekstrem
fattigdom. De må klare seg med mindre
enn 15 kroner dagen.
En blodig borgerkrig ble avsluttet i
2002. 40 år med krig og konflikt satte
dype spor. Mange barn sto alene igjen.
Foreldrene var døde eller drevet på flukt.
Det ble nylig avholdt valg i Angola. Det
ble klart at regjeringspartiet MPLA fortsetter ved makten. Jose Eduardo dos Santos går av etter 38 år som president. Forsvarsminister Joao Lourenco tar over.
Kanskje betyr lederskiftet at det kommer
en ny opptur for landet. Det er det mange
angolanere som stiller seg tvilende til,
men hjelpeprosjektene til Fagforbundet
og SOS barnebyer gir håp og muligheter
til mange.
jan tore skjelbek

Det stilles krav til høyere effektivitet,
mindre vikarbruk, jobbe smartere,
lavere driftskostnader. Det viktigste
er å spare penger, også i sykehusene.
I kjølvannet av dette skal vi også konkurranseutsettes, sier Siw Weberg,
hovedtillitsvalgt i Klinikk for Intern
Service, Fagforbundet Vestre Viken.
– Vurderingen dreier fra pasientsikkerhet og over til økonomisk gevinst. Fagforbundet ser med bekymring på hva
dette gjør med oss ansatte. Ord som
yrkesstolthet, pasientnære oppgaver,
arbeidsmiljø og kompetanse stilles i
skyggen. Kan verdien av jobben vi gjør
kun måles i penger? spør Weberg.
Hun har følgende råd til alle andre
innenfor sykehussektoren i Norge.
– Dersom din arbeidsplass står i
fare for å konkurranseutsettes er det
viktig at du tidlig skaffer deg kunnskap om egen virksomhet. Jobb
sammen med andre forbund som organiserer de samme yrkesgruppene.
Ingen vinner kampen alene. Innhent
erfaringer fra andre i lignende situasjon, og benytt verktøykassen som
Fagforbundet har lagt tilgjengelig.
Ved spørsmål, kontakt
omstillingsenheten@fagforbundet.no
eller
sykehuskontoret@fagforbundet.no
Verktøykasse mot konkurranseutsetting i sykehus
– Din arbeidsplass på sykehuset kan bli
konkurranseutsatt, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug, i to nyproduserte filmer. Disse distribueres
videre til fagforeninger med medlemmer på sykehus.
– Fire nye år med borgerlig regjering
kommer til å merkes. Presset om å
konkurranseutsette arbeidsplasser på
norske sykehus vil øke. Vi må være
forberedt, for dette vil også ramme
våre yrkesgrupper. Fagforbundet mener dette er en feil retning å gå, både
for pasienter og ansatte. Det er derfor
laget en verktøykasse, med forslag til
hvordan vi kan møte konkurranseutsettingen i sykehus, sier Skoghaug.
Fylkeskretsene har fått tilsendt
verktøykassa og skal videresende til

fagforeninger som har medlemmer i
sykehus. Tipsene er like aktuelle ved
konkurranseutsetting i kommunene.
Bare vær oppmerksom på at sykehus
er brukt som eksempel. Alt finnes
også på nettsida om privatisering på
Fagforbundet.no.
I verktøykassa finner du:
Film 1: Sissel M. Skoghaug om konkurranseutsetting i sykehus.
Filmen gir en femminutters forklaring
på hva konkurranseutsetting i sykehus
kan være. Denne filmen kan sendes til
medlemmene via epost, sosiale medier
eller i invitasjon om temamøte hvor
det finnes en link til filmen.
Film 2: Sissel M. Skoghaug om konkurranseutsetting i sykehus.
Filmen er på 14 minutter, og er laget for
å lære mer om konkurranseutsetting,
enten hjemme eller på et temamøte.
På et temamøte kan filmen stoppes
underveis slik at medlemmene kan
diskutere og reflektere rundt temaet.
Filmen er laget som en lysbildepresentasjon med lyd. Det er viktig å spille av
med god lyd, da mye av informasjonen
er muntlig. Målet er å ta opp viktige
punkter på en enkel måte, slik at flere
kan forstå og støtte sine tillitsvalgte i
kampen mot konkurranseutsetting i
sykehus.
Invitasjonsmalen:
Brukes for å invitere til temamøte.
Infoskrivet:
Dette er en godt formulert kronikk om
hva som skjer når sykehus settes ut på
anbud.
Veileder og utregning:
Dette er to litt tyngre dokumenter for
de tillitsvalgte som ønsker å fordype
seg i stoffet, de er ikke ment for medlemmene.
omstilling

Nye varslingsrutiner
Stortinget har vedtatt nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven. De trådde i kraft 1. juli 2017.
Utvalg for arbeidsmiljø i Fagforbundet gir en kort oppsummering endringene her.
Formålet med varslingsreglene er at arbeidstakere skal ha mulighet til å si fra
om ulovlige og kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen, uten å være redd for
gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være
brudd på hvitvaskingsrutiner og sikkerhetsrutiner på arbeidsplassen, mobbing
og dårlig ledelse. De nye reglene for
varsling er ment å styrke varslingsvernet og gjøre retten til å varsle mer synlig og tilgjengelig for arbeidstakerne.
Virkeområdet for reglene utvides og
arbeidsgivers plikt til å etablere rutiner
for intern varsling er betydelig skjerpet.
De nye reglene innebærer i tillegg:
• Alle virksomheter som jevnlig sysselsetter fem ansatte eller flere skal ha
skriftlige rutiner for intern varsling.

• Det stilles minimumskrav til de
skriftlige varslingsrutinene.
• Innleide arbeidstakere får utvidet
varslervern. Fram til lovendringen
har innleide arbeidstakere kun hatt
varslervern hos utleievirksomheten.
• Myndighetene skal ha taushetsplikt
om hvem som varsler.
De nye reglene er samlet i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Plikten til å
utarbeide varslingsrutiner vil falle inn
under bedriftens HMS-arbeid. Dette
fører til at det vil falle inn under
Arbeidstilsynets tilsyns- og påleggskompetanse.
Videre tiltak
Arbeidstilsynet kan også gi pålegg om
å etablere varslingsrutiner.

Dette er en viktig endering for verneombudene. På samme måte som tid
ligere skal arbeidstakere ha vern mot
gjengjeldelse ved varsling.
Varslervernet er videre styrket gjennom nye taushetspliktsregler.
Vern av varsler
Tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter som mottar varsler,
plikter å hindre at andre enn dem som
arbeider med saken får kjennskap til
varslerens navn, eller andre identifiserende opplysninger om varsleren. Det
innebærer at partene i en varslingssak,
inkludert arbeidsgiveren, ikke har rett
til å få vite varslerens identitet når det
er varslet til offentlige myndigheter.
Vi anbefaler at alle tillitsvalgte og
verneombud som har arbeidsplasser

ILL: anette mehl landmark
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som mangler skriftlige rutiner for varsling, etablerer dette så raskt som mulig.
Også på de arbeidsplassene som allerede har rutiner for intern varsling,
vil det være nødvendig å ta en gjennomgang for å sikre at de tilfredsstiller
lovens minstekrav.
Husk at denne gjennomgangen skal
gjøres i samråd med de ansatte, deres
tillitsvalgte og verneombud.

Utvalg for arbeidsmiljøsaker

side 6

oss ti llitsvalg te

nr. 6/2017

illustrasjon: bård skarra

PERSPEKTIV

kommentaren

Venstresiden vant – på et vis
Fem prosent av velgerne gikk fra høyre- til venstresiden. Det kan føre
til at dem som i dag er seierherrer neste år blir tapere, og at Jonas Gahr
Støre blir statsminister.

ASLAK BONDE, journalist
og kommentator

I demokratier der man har mange partier, mange valgkretser og ulike
former for sperregrenser skjer det ganske ofte at velgerbevegelsene
ikke gjenspeiles i maktforskyvinger. I tre av de fire siste norske valgene har det vært knappe velgerflertall for en annen konstellasjon
enn den som fikk flertallet i Stortinget. De rødgrønne nøt godt av det
i 2005 og 2009. I år var det de blå-blå som hadde flaks og fikk mer enn
halvparten av stortingsplassene, selv om de ikke fikk flest stemmer.
Det norske systemet er likevel såpass demokratisk at velgernes vandring denne gangen vil gi seg utslag i en mer venstre- og/eller sentrumsorientert politikk enn tidligere. Årsaken er at Erna Solbergs
regjering etter valget vil være avhengig av både Venstre og Kristelig
Folkeparti for å få sin politikk igjennom, og at Krf har gjort et klart valg
om ikke å gå inn i regjering med Høyre og Frp.
Selv om Krf-leder Knut Arild Hareide har gjort det klart at han ikke vil
felle Erna Solbergs regjering denne høsten, er han etter hvert blitt tydelig på at han kan komme til å gjøre det senere i stortingsperioden.
Hvorvidt det da blir regjeringskrise, og om Jonas Gahr Støre overtar
som statsminister, er avhengig av mange ulike faktorer, og det gir lite
mening i å spekulere over det nå. Det viktige poenget er at vissheten
om en mulig regjeringskrise i seg selv påvirker politikken.

Kristelig Folkeparti kommer til å presse Erna Solbergs regjering til å
føre en politikk som er mer distriktsvennlig. Foten blir satt ned, dersom regjeringen fremmer såkalte usolidariske budsjettkutt, og Høyres
og Frps reformiver blir bremset. Erna Solberg kan forsøke å presse Krf
på plass, men da løper hun en stor risiko for å miste makten.
Så er spørsmålet om Krf har styrke til å kjøre tøft mot den blå-blå
regjeringen. En god del av partiets tillitsvalgte og noen av stortings
representantene er livredd for å stille seg i en posisjon der de i praksis
blir støtteparti for Ap. Analysen denne høsten er likevel at denne
høyre-orienterte delen av partiet er i mindretall både i stortingsgruppa og i landsstyret. Knut Arild Hareide har støtte nok til å føre en selvstendig og tøff opposisjonspolitikk.
Et annet spørsmål er hvordan Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer til å utnytte mulighetene for å lokke Krf over på den andre siden
av den politiske midtlinjen. Vil de tenke taktisk, og handle slik at de
skaper regjeringskrise, eller vil de se seg tjent med å bygge partiet i
opposisjon?
Spesielt i Ap, og i arbeiderbevegelsen, kommer diskusjonen til å gå.
Det overraskende valgnederlaget har ført til en selvransakelse som
foreløpig ikke er konkludert. Likevel virker det ganske klart at Ap nå
vil samle seg om å føre en mye krassere opposisjonspolitikk enn det
har gjort i de fire foregående årene. Det kan gi mersmak, og føre til at
partiet neste høst vil være mindre maktsøkende enn vanlig. Kanskje
ledende Ap-folk ikke vil overta makten før de vet hva de skal bruke den
til. Og det kan ta sin tid.

oss dommen har falt

Multiresistente bakterier førte til yrkesskadeerstatning

Et Fagforbundsmedlem som jobbet som
hjelpepleier på sykehjem og renholder på
sykehus ble smittet av MRSA-bakterie i
sitt arbeid.
Hun ble sykmeldt fra begge arbeidsplassene og fikk behandling. Hun ble ikke
kvitt smitten, men fikk seg ny jobb. Kvinnen hadde jobbet mer enn 100 prosent
stilling og gikk nå ned i lønn, og krevde
derfor erstatning fra forsikringsselskapet.
Kvinnen er utdannet hjelpepleier og
har fagbrev som renholder. Høsten 2012
hadde hun 80 prosent stilling som renholder ved et sykehus, og 24,5 prosent

stilling som hjelpepleier ved et bo- og var frisk til arbeid utenfor helsesektoren,
omsorgssenter. Hun tok i tillegg ofte ek- og hadde fått full stilling som renholder.
stravakter, og hadde derfor god inntekt
tross lavlønnsyrke.
Uenighet om beregning
Protector erkjente ansvar for påført tap
Uforenlig med jobb i helse
og utbetalte erstatning for lidt tap, men
MRSA-bakterien er gule stafylokokker var uenig i beregningen av framtidig tap.
som er motstandsdyktige mot en rekke Selskapet anket dommen til Borgarting
antibiotika. Smittefaren er uforenlig med lagmannsrett. Sakens problemstilling er
arbeid i helsesektoren. Det ble sannsyn- knyttet til beregning av tap ved yrkesliggjort at hun fikk bakterien i forbindel- skade, som følger av egen forskrift om
se med vask av et smitterom på sykehu- standardisert erstatning ved yrkesskade.
set. NAV godkjente skaden som yrkessyk- Det var enighet om at det var utbetalt rikdom.
tig grunnerstatning på 425 000 kroner.
Etter å ha vært sykemeldt i ett år fikk KLP beregnet hennes framtidige innhun innvilget arbeidsavklaringspenger tektstap til ca. 2, 1 millioner.
fra NAV og attføringspensjon fra KLP.
Hjelpepleieren anførte at selv om hun
Det ble tatt ut stevning for Oslo tingrett var i fullt arbeid, hadde yrkesskaden
mot Protector Forsikring ASA med krav om medført en betydelig inntektsnedgang
erstatning av inntektstapet. Tingretten og denne ble krevd erstattet. Selskapet
tilkjente henne 235 562 kroner i erstatning anførte at skadelidte hadde krav på uføfor lidt tap, og 1 709 704 millioner kroner retrygd, selv om hun var i full jobb og ikke
for framtidig tap. Etter tingrettens dom hadde fysiske plager. Det var derfor henvar hun fortsatt ikke kvitt smitten, men nes manglende søknad om uførepensjon
hadde ingen plager. Hun fylte ikke vilkå- som førte til at hun hadde et udekket innrene for uførepensjon fra NAV fordi hun tektstap. Lagmannsretten skulle avgjøre

om det var grunnlag for erstatning utover standarderstatningen, for framtidig
inntektstap og framtidig tap av pensjon.
Full seier
Hjelpepleieren anførte at yrkesskadebestemmelsene skal gi et økonomisk vern
som sikrer «full erstatning», jf. § 3 i lov om
Yrkesskadeforsikring, og at hun hadde et
betydelig framtidstap. Lagmannsretten
var enig, og viste til at lovens intensjon er
at arbeidstakere som blir skadet eller pådras sykdom under utøvelsen av arbeid
skal være sikret «full erstatning». Underkompensasjonen som utbetaling av standarderstatning utgjorde, ville medført et
så stort udekket tap at det ikke er i samsvar med lovgivers intensjon. Tapet måtte beregnes individuelt i samsvar med
lovens utgangspunkt om «full erstatning». Forskriften ble satt til side, og hun
ble tilkjent erstatning for framtidstap
med 1 694 655 kroner. Fagforbundets
medlem fikk fullt medhold.
marianne billing
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NYHET
Kritisk til nye
samordningsregler
Ti dager etter valget kom arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie med forslag til
nye samordningsregler for dem som er født
etter 1954.
– Vi er klare å forhandle, men synes det er
unødvendig at disse reglene tas som en egen
sak nå. Dette bør være en del av de samlede
forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon, sier Fagforbundets leder Mette Nord.
– Mange av våre medlemmer har deltid og
lav lønn. I det gamle systemet er det en sosial
profil som har gjort at disse har kommet ut
med en bra pensjon, det er ikke videreført i
ASD sitt forslag. Det at flere nå får mindre og
kanskje ingen uttelling for sin pensjonsopptjening, er uholdbart. Vi er kritiske til den profilen de nye reglene gir, og vil trolig kreve en
løsning som bedre ivaretar ansatte med lav
lønn og deltid, sier hun.

Argumenter for
egenregi

Det er forskjell på velferdstjenester og produksjon av pølser og brød. Dette handler om
helt ulike markeder og at det ikke er mulig
å effektivisere velferdsoppgaver på samme
måten som ved produksjon av varer.
Velferdstjenester er arbeidsintensive oppgaver som krever mennesker. Lønnskostnader
er derfor den største kostnaden. Effektivisering innebærer derfor oftest kutt i lønn eller
redusert bemanning, eller kutt i konkrete tjenestetilbud, og vil påvirke kvaliteten på tjenesten. Det betyr ikke at tjenestene ikke kan
bli bedre. Best resultat fås når de som kjenner
tjenestene godt, yrkesutøverne, deltar i stadig
utvikling og forbedring av tjenestene.

Årets byggdrifter

Størst på minerydding
I år er det 25 år siden Norsk Folkehjelp startet med minerydding. Siden den spede begynnelsen i Kambodsja i 1992 har arbeidet
vokst betraktelig. I dag er NF en av verdens
største humanitære mineryddingsorganisasjoner. I løpet av 25 år har de ryddet miner og
eksplosiver i 47 land og landområder på fire
kontinenter.
• Totalt ryddet 1.7 millioner eksplosive våpen
• 874 km2 land – noe som tilsvarer 125 000
fotballbaner
• 6 av de 47 landene NF har ryddet er erklært
fri for landminer

Den aller første utmerkelsen som årets
byggdrifter gikk til Steinar Engebretsen i
Buskerud! Steinar er en dyktig byggdrifter
som er opptatt av kvalitet i faget, og inspirerer de rundt seg. Tilstede for å hedre Steinar var Fagforbundet, bladet Byggdrifteren,
kollegaer, ledere og selveste ordføreren.

Søk om penger
Virksomheter og frivillige organisasjoner
kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt
og norsk eller samisk.
Søknadsfristen er 13. november 2017.
Gå inn og les mer:
kompetansepluss@kompetansenorge.no

Hjelp oss å hjelpe
Fagforbundets barneby består av en barneby
med 122 barn samt en barnehage, to skoler og
et lokalsamfunnsprogram.
Rundt 6 000 bidragsytere de fleste fra Fagforbundet gir mer enn 2 000 barn en bedre
hverdag i Angola. Vil du også bidra? Gå inn
på fagforbundet.no/tema/barnebyen

Fagforbundet

Fagforbundet i Laos
Det var 80 millioner udetonerte klasebomber i Laos etter Vietnamkrigen. I åtte år har
Fagforbundet støttet Norsk Folkehjelps prosjekt med om lag 400 000 kroner per år til
mineryddingsarbeid.
Nå mener man å ha full oversikt og en
plan for det videre arbeidet som sier at det
vil være «trygt nok» om 15-20 år. Fagforbundet er en viktig bidragsyter, og samarbeidet
fortsetter en landsmøteperiode til.

RenoNorden konkurs
I en børsmelding opplyser avfallsselskapet
RenoNorden at de slår seg selv konkurs. 150
norske kommuner ble stående uten bosskjøring. Dette understreker en risiko ved å sette
tjenestene ut på anbud, nemlig at operatøren
gir seg om utbyttet ikke er stort nok lenger,
sier Stein Guldbrandsen til Fagbladet.

Partene i kommunesektoren og Kommunalog moderniseringsdepartementet har signert
avtale om et et toårig utviklingsprosjekt som
skal sette fart i digitaliseringen i kommunene.
Målet er en enklere hverdag for dem som jobber og bor i kommunene. Formålet er å støtte
organisasjonsutvikling og omstilling, som følger av digitalisering i kommunene. Kommunene mottar invitasjon i løpet av høsten 2017.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)
skal hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen.
Rådet oppnevnes av Kunnskapsdepartementet (KD) og er felles for partene i arbeidslivet
og utdanningsmyndighetene. Mette Henriksen Aas, er ett av tre medlemmer fra LO.

oss faglig kokebok

Vårt nye bildeverktøy for sosiale medier

Fagforbundet utvikler stadig nye verktøy for å gjøre jobben for de tillitsvalgte
enklere.
Siden kommunikasjonen med medlemmene i større grad enn tidligere foregår
på nett har vi utvidet muligheten til å
lage eget materiell med en egen «plakatbygger» for sosiale medier.
Du kan velge mellom forskjellige typer
– en «budskapsplakat», en «sitatplakat»,
og en som lager et toppbilde til facebookprofilen din. Senere vil det også komme
en «arrangementsplakat». Alle bilde

typene ligger klare med Fagforbundets
logo, med skrift enten i hvitt eller sort.
Den nye plakatbyggeren er veldig lett å
bruke og lager kjempefine plakater du kan
dele på facebook, snapchat og instagram,
eller i andre sosiale medier. Det er bare å
skrive inn en liten tekst, velge bilde, skrift
og fargeoppsett. Deretter trykker du «oppdater bilde» helt til tekst og bilde er slik du
vil ha det. Det ligger noen eksempelbilder
klare som dere kan bruke. Det er også mulig å laste inn egne bilder.
NB! Du kan bare laste opp og bruke
bilder du har tatt selv eller har fått lov til
å bruke. Er du usikker? Spør fotografen
om du kan bruke bildet!
Kort og fyndig
Budskapsplakaten og sitatplakaten kan
også brukes til å lage enkle facebookannonser. Facebook favoriserer bilder og
annonser med lite tekst, fordi de mener
mye tekst kan gi folk en opplevelse av
dårligere kvalitet. På budskapsplakaten
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Fagforbundet siden sist
22 organisasjoner mener likestillingen
er svekket under den blåblå regjeringa,
viser en ny rapport til FNs Kvinnekonvensjonskomité.
De tre siste ukene av valgkampen fikk
Fagforbundet 1268 nye medlemmer, noe
som er minst tre ganger mer enn vanlig.
Næringslivets Hovedorganisasjon i
Agder er sterkt kritisk til at landsdelens
aller største arbeidsplass ikke tar inn
flere lærlinger.
Drift av blant annet sykehjem på
oppdrag for Oslo har vært lønnsomt for
eierne av Unicare. Etter bare ni års drift
sitter eierne igjen med gevinst i
hundremillionersklassen.
Det er ganske ironisk at pensjonen til
våre medlemmer indirekte finansieres
via slike selskaper som Unicare. Jeg syns
ikke at offentlige pensjonskasser skal få
avkastning på bekostning av andre
arbeidstakeres lønns- og pensjonsvilkår,
sier leder i Fagforbundet Bergen, Sara
Bell.

Digitalkompetanse

Råd til fagopplæring
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Fagforbundet og Sykepleierforbundet
frykter at jobber kan bli overtatt av
frivillige og avviser at dette kan være en
del av løsningen på det økende behovet
for helse- og omsorgstjenester.
Bergen kommune vil at heltidsansettelser skal gjelde som norm i helse- og
sosialsektoren. Dagens byråd, utgått fra
Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og
Venstre, har vedtatt at fra 2019 skal alle
stillinger lyses ut som hele stillinger.
Vi minner om at alle medlemmer kan
bestille almanakken gratis på Fagforbundets nettbutikk. Den blir ikke sendt
ut med mindre du bestiller.
Det ble ikke regjeringsskifte, men hele
16 medlemmer av Fagforbundet har
kommet inn på Stortinget.
Forskergruppa har hatt en spørreundersøkelse blant elever og lærlinger i
Akershus, Hordaland, Nord- og Sør-Trøndelag. Halvparten av elevene på yrkesfag
opplever at opplæringen i videregående
skole ikke er relevant for yrkene de
utdanner seg til.
 At LO støtter regjeringens forslag om
å forby ansatte, elever og studenter å
bruke ansiktsdekkende plagg i barnehagen, på skolen og på universitetet, får
lederen i Fagforbundet Bergen, Sara Bell
til å reagere. – Å skyte spurv med
kanoner, sier hun.
Fagforbundet har i dag totalt 358 586
medlemmer, en økning på 174 siste uke
og økning på 3753 i år.

er det satt en begrensning på 75 tegn.
Plakatbyggeren kan selvsagt også brukes til å lage enkle løpesedler eller informasjon til oppslagstavla.
30. august 2017:

358 145
medlemmer
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Du finner alt på Dine sider:

fagforbundet.no/tvnett/tillitsvalgtmateriell/
marianne billing
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Protester mot
Marcon
Store demonstrasjoner i Frankrike
Over 200 000 mennesker deltok i demonstrasjoner en rekke steder Frankrike tirsdag 12. september, ifølge det
franske innenriksdepartementet.

foto: privat

Ny på tinget: Ung og
erfaren med meningers
mot. Det er det ikke feil å
skrive om Nils Kristen
Sandtrøen.

Nils Kristen Sandstrøen
Han er førstereis for Arbeiderpartiet på
Hedmarksbenken når Stortinget konstitueres i oktober. Han kommer fra jobben
som varaordfører i Tynset og er medlem
i Fagforbundet Nord-Østerdal.
Solid erfaring
selv om han er ny som stortingsrepresentant og bare 28 år, så har han likevel
solid politisk erfaring. Han har fartstid i
AUF, i lokalpolitikken og vært ansatt i Arbeiderpartiets stortingsgruppe med jobb
i kommunalfraksjonen.
– Da samarbeidet jeg blant annet med
Fagforbundet og Mette Nord om kommunalpolitikken, forteller Sandtrøen.
Han er opptatt av fagligpolitisk arbeid,
og berømmer tillitsvalgte i Fagforbundet.
– Jeg har samarbeidet med og lært
mye av hovedtillitsvalgt i Tynset, Aud
Irene Strandvik, sier han, og understreker
at det er viktig å forsterke felles innsats
for fagbevegelsen og Arbeiderpartiet i
den verdikampen han mener må vinnes
i samfunnet.
Synligjøre de farlige forskjellene
Nils Kristen Sandtrøen gleder seg til å entre talerstolen under trontaledebatten.

oss nytt om navn | oss@fagforbundet.no

fagforbundet bergen helse
har fått flere nye tillitsvalgte:
tina mjånes
er tillitsvalgt
ved Hospitaldrift Ren,
hold
ytre
områder,
Helse
Bergen.

gro
mikalsen
er hovedtillitsvalgt
ved
Solli DPS,
Bergensklinikkene.

– Jeg vil snakke om betydningen av å
skaffe arbeid til større del av befolkningen og god fordeling for å sikre den skattefinansierte velferdsstaten, forteller
han.
Han er bekymra for at forskjellene i
Norge blir som i andre land vi ikke før har
sammenligna oss med. Selv opplevde han
synlig fattigdom da han fikk skistipend
og studerte ved University of Alaska
Anchorage, etter fullført videregående.
– Jeg lærte mye det året. Det var fryktelig å se fattigstrøk i byene der folk ikke
visste om de hadde råd til helsehjelp eller
utdanning. De hadde mye å slite med.
– Det var en fattigdom blant deler av
befolkningen som var betydelig, legger
han til.
Det er viktig for den unge stortingsrepresentanten å formidle at velferdsstaten i virkeligheten er en stor felles forsikringsordning.
– Jeg vokste selv opp i en vanlig familie som var trygg fordi vi ikke måtte bekymre oss for helseutgifter eller skolegang eller andre ting vi visste var en del
av velferdsstaten. Det vil jeg at andre
skal fortsette å vokse opp i, understreker
han bestemt

Pendle og ut på tur
Han bor på Tynset og er klar for pendlertilværelsen.
– Det er nyttig å komme seg rundt og
møte folk. Jeg ser frem til å jobbe videre
med tillitsvalgte fra Fagforbundet, sier
han, og understreker betydningen av at
stortingsrepresentanter er ute og møter
folket.
Tidlig idrettsglede i langrenn og skiskyting førte han jo til Alaska og jakt- og
friluftsinteresse til fjell og vidder hjemme på Tynset, opplevelser som har forma
den han er.
– Det er muligheter for fortsatt å være
aktiv ute i naturen, mener Nils Kristen
Sandstrøen.
Det er dog ikke til å skjule at egentlig er
han nå, sånn helt rett før trontaledebatt
og budsjettbehandling aller mest opptatt
av å gjøre en god jobb for fellesskapet
gjennom innsatsen i stortingssalen.

sainabou
e. bah
lamin er
avdelingstillitsvalgt
ved
Kirurgisk
klinikk.

alexander
dahl er ny
seksjonsleder i
SKKO i Fagforbundet
Oppland.

viktoria
dalehamn
er valgt
som tillitsvalgt for
Trend
Frisør
Brekstad.

Flere tusen små og store streiker
Det er CGT, landets største fagorganisasjon, som står i spissen for de store
protestene man nå ser i Frankrike. I
tillegg til demonstrasjonene var det
12. september også flere tusen små og
store streiker i Frankrike. Flygeledere
var blant dem som ble tatt ut i streik,
noe som gjorde at blant annet Ryanair
måtte kansellere 110 av sine avganger.
I Paris ble også flere togavganger innstilt.
Macron ønsker økonomisk vekst
Macrons forslag til reformer er ventet
å bli vedtatt av nasjonalforsamlingen
i løpet av de neste månedene fordi
presidentens parti La République en
Marche fikk flertall ved valget i juni.
Med de planlagte reformene vil
Macron forsøke å få gjort noe med
den høye arbeidsledigheten og skape
økonomisk vekst i Frankrike, men fagbevegelsen er sterkt uenige med
Macrons liberale virkemidler.
Presidentens popularitet faller
Presidenten provoserte fagbevegelsen ved å kalle sine motstandere og
de arbeidsløse for late og kyniske i
en tale han holdt under et besøk i Athen. Uttalelsen ble i etterkant sterkt
kritisert av fagforeningsledere i
Frankrike.
Macrons popularitet har falt siden han ble valgt til president i juni.
Meningsmålinger viser at han nå
kun har støtte fra 37 prosent av velgerne, og oppslutningen kan falle
ytterligere hvis protestene fortsetter.
Det er varsla nye aksjoner mot
Macrons reformer 21. og 23. september.

randi tevik

suzette
michelle
miller
er tillitsvalgt ved
Frelsesarmeen i
Bergen.

aina
tomine
apelthun
er
tillitsvalgt på Ortopedisk avdeling ved
Haukeland
sykehus.

Fagorganisasjonen CGT hevder at så
mange som 400 000 deltok. Fagbevegelsen ville vise at hvetebrødsdagene
nå er over for president Emmanuel
Macron, og protesterte mot hans
planlagte arbeidslivsreformer.
Macron mener det er nødvendig å
gi arbeidsgiverne friere hender med
både ansettelser og oppsigelser. Presidenten ønsker at flere arbeidsavtaler skal forhandles fram lokalt, ikke
av de sentrale arbeidsgiver- og fagorganisasjonene i landet.

henning
engeskaug
karlsen
er ny undomstillitsvalgt i Fagforbundet
Oppland
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