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foto:randi tevik

Historisk vinterpatrulje

– Oslo trenger ny kurs

Tariffbilag

Fattigdomsbekjempelse

Mandag 15. mars samla LO i Oslo tillitsvalgte til startkonferansen for arbeidet
med å få en ny politisk kurs i Oslo i 2011.
Sathi Sivarajah (bildet) var blant deltakerne.

Side 4–5

Denne utgaven av Oss tillitsvalgte har et
eget tariffbilag. Her finner du viktig informasjon før tariffoppgjøret – napp det ut.

Fagforbundet vil ha en statlig minstenorm
for sosialhjelp. Kravet er berettiget i og
med at 2010 er «Det europeiske året for
bekjempelse av fattigdom».

Side 2

Midten

arkivfoto: titti brun, fagbladet

foto:anders hamre sveen



arkivfoto: monica schanche, fagbladet

Sjå til Odda: Med økonomisk støtte frå LO sentralt såg Vinterpatruljen dagens lys den
8. mars. I forkant av tariffoppgjeret vil LO i Indre Hardanger snu utviklinga og skapa
medlemsvekst. Mange LO-forbund manglar sterke lokale fagforeiningar og avstanden
mellom medlemmane og forbunda blir for lang.
– Fagforbundet er det einaste unntaket; dei er slagkraftige lokalt, med god skolering
og vekst.
Side 3

side 6
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PERSPEKTIV

KORT SAGT
Følg med i tariffoppgjøret

Medlemsportalen
testes

Fagforbundet har som mål at alle tillitsvalgte og medlemmer skal kunne holde
seg oppdatert om utviklinga i tariffoppgjøret innen alle tariffområdene.

Fagforbundets arbeid med å gjøre medlemstilbudet bedre gjennom en egen
medlemsportal på Internett er godt i
gang. Fra midten av mars begynner utprøvinga av første utgave. En gruppe
testpersoner i hvert fylke skal være med
på å teste løsningen. Deres tilbakemeldinger blir en del av den videre utviklinga. Portalen skal være ferdigstilt ved
utgangen av året, og nærmere beskjed
om lansering vil bli gitt seinere. Dersom
det er spørsmål knyttet til arbeidet med
medlemsportal, kan disse sendes til
cda@fagforbundet.no

Grønn linje 800 33 410

illustrasjon: trude tjensvold

Grønn linje er en gratis telefontjeneste.
Ring 800 33 410 og du finner oppdaterte
meldinger lest inn.
Du kan selv velge tariffområde ved å
bruke menyen som blir opplest.

foto: cf wesenberg

kommentaren

Ei lønn å leve av
Store deler av kommune-Norge gjør kvinnene til deltidsarbeidende.
I enkelte kommuner jobber over 80 prosent av kvinnene i kommunal
sektor deltid. Stillingsbrøkene er ofte for små til at det blir ei lønn å
leve av.
Sunniva Ørstavik
Likestillings- og
diskrimineringsombud

På kvinnedagen 8. mars hørte vi igjen at vi er ganske gode på likestilling. Så gode at enkelte mener det er nok likestilling nå. Så gode at
andre land kopierer våre ordninger. Delegasjoner vil med egne øyne
se norske fedre trille barnevogner, de vil høre om kvoteringsreglene
til ASA-styrene som har gjort det flaut for styrer å ikke ha kvinner, og
de vil lære om velferdsordningene som gjør det mulig for norske kvinner å kombinere barn og jobb.
Men vi har fortsatt et svært kjønnsdelte arbeidsmarked, og fortsatt
velger gutter bygg og anlegg mens jenter velger helse og sosial. Kvinner får fortsatt dårligere betalt for sin jobb enn menn. Kvinner innen
helse- og sosialtjenesten får 14 prosent mindre betalt i lønn, innen
bygg og anlegg 2 prosent og innen finanstjenesten er kvinnefratrekket på hele 35 prosent. Det hjelper heller ikke at kvinner tar lederstillinger.
Innen privat sektor øker lønnsgapet i kvinners disfavør når kvinner
inntar sjefsstillinger. Lønnsgap er urimelighet satt i system. Dette er
den største utfordringen for alle dere som nå er inne i lønnsforhandlingene. Innsatsen må settes inn på å rette opp skjevhetene. Vi ser
også andre skjevheter med uheldige konsekvenser.

Tross 16 år med fedrekvote, tar kvinner 90 prosent av foreldrepermisjonen. Menn med barn jobber overtid, i snitt en dag mer i uka
enn mor. Deltid er for kvinner en vanlig tilpasning til arbeidslivet, en
tilpasning til barnefasen. Kvinner blir fortsatt spurt om de ga fra seg
deler av foreldrepermisjonen frivillig (til far!). Flertallet av fedre oppgir
på sin side at de ønsker mer tid sammen med ungene sine. Vi må ha
en ny debatt om fordeling av foreldretid, om tredeling av foreldrepermisjonen. Kanskje er det noen som også vil drøfte 50-50 deling av
foreldrepermisjonen?

Fagforbundsukene i 2010 skal arrangeres fra 30. august til 12. september, (uke
35 og uke 36).
Det er fylkeskretsene og fagforeningene som kjenner forholda på grasrota
og vurderer best hvilke aktiviteter de vil
legge opp til. Men målet er at minst én
av ukene skal markeres. Den viktigste
målsettinga for Fagforbundsukene er
medlemsvekst. Fagforeninga og tillitsvalge skal være synlig på arbeidsplassene, nær medlemmene og stolt av
den jobben Fagforbundet gjør.
Ta hele organisasjonen i bruk, er oppfordringa. Kontaktperson sentralt er Ina
Smith-Meyer, mobil 92093735.

Fagforbundet på stand på sykehuset i Hamar
i 2009
foto: ann-katrin neby

Forlaget Manifest har fått Frode Rønning til å lage pamfletten, «Rett & Rimelig: Tariff på 1-2-3».
Rønning forteller Oss tillitsvalgte at
hans pamflett beskriver hvordan man
kan få på plass en tariffavtale på arbeidsplassen, men at den også kan brukes som en argumentsamling for hvorfor folk bør fagorganisere seg.
Pamfletten kan bestilles fra Forlaget
Manifests nettsider, www.manifest.no

Burde ha forstått
KLP aksepterte at medlemmet handlet i
god tro, men viste til at det forelå en feil
i beregning av ytelsene. Medlemmet
burde ha forstått at det forelå en feil fra
pensjonsordningens side. Beløpet var betydelig og det burde ha fått medlemmet
til å reagere. KLP finner det heller ikke
bevist at medlemmet har forsøkt å ringe
KLP, men at KLP først ble kjent med dette
etter at Fagforbundet hadde tatt opp
saken.
Delvis medhold
Saken ble anket inn for Trygderetten og
i Trygderettens kjennelse fikk medlemmet delvis medhold. Retten la til grunn

at det forelå en feilutbetaling av uførepensjon i til sammen 4 år, og at feilen
skyldes KLPs feilberegning. Retten er
enig med KLP i at det er påfallende at
medlemmets pensjon skulle øke med
et betydelig beløp uten at uføregraden
ble endret nevneverdig. Derfor hadde
medlemmet grunn til å undersøke om
pensjonsutbetalingene var riktige. Selv
om medlemmet har forsøkt å ringe KLP,
finner retten det ikke sannsynliggjort
at medlemmet i tilstrekkelig grad har
forsøkt å få klarhet i pensjonsutbetalingene.
Ansvarsdeling
Retten kom til at vilkårene for tilbakekreving av pensjon var oppfylt, jf. samordningsloven § 26a nr. 2 tredje punktum.
Retten viser til at tilbakebetalingskravet
kan reduseres i tilfeller hvor årsaken til
feilutbetalingen skyldes KLP. Enhver feil
fra KLP kan imidlertid ikke begrunne ansvarsdeling. I dette tilfellet kan feilutbe-

talingen ikke bebreides medlemmet.
Pensjonsreglene er kompliserte, og hun
måtte i utgangspunktet kunne stole på
at KLP hadde beregnet pensjonen riktig.
Delvis medhold
Retten konkluderte etter dette med at i
denne situasjonen, hvor begge parter er
å laste for at feilutbetalingen pågikk så
lenge, er det rimelig å foreta en ansvarsdeling mellom partene. Tilbakebetalingskravet ble halvert, og anken førte
dermed delvis fram.

anne-gry rønning-aaby

Årets tariffoppgjør nærmer seg og fagforeningene må forberede seg på en
mulig konflikt.
Får jeg lønn når jeg er i streik?
Et medlem i streik får 70 prosent av brutto
trekk – skattefritt. Det tilsvarer utbetalt
lønn dersom det ikke hadde vært streik.
Kan jeg bli permittert som følge av en
streik?
De enkelte hovedavtaler har bestemmelser om permittering i forbindelse
med konflikt. Det vanlige er at medlemmer kan permitteres om de ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte. I en kommune skal det mye til for at det ikke lar
seg gjøre å sysselsette arbeidstakerne.
Permitterte som følge av en streik kan
søke om streikebidrag fra Fagforbundet,

Streikebryteri
Hvordan skal arbeidstakere som ikke er i
streik forholde seg?
Alle Fagforbundets medlemmer som
ikke er i streik skal gå på jobb, men ikke
overta streikerammet arbeid. Dersom for
eksempel en kommune organiserer en
form for «barnetilsyn» i barnehagene, er
vi pliktig til å utføre pålagte arbeidsoppgaver i den forbindelse.
Hva er streikebryteri?
Streikebryteri er å utføre arbeidet til
en som er tatt ut i streik ved at en overtar
oppgavene til den streikende, eller ved at
en som er tatt ut i streik allikevel møter
på jobb og utfører arbeid som omfattes
av streiken.
Hvem kan utføre de streikendes opp
gaver?
Det er i utgangspunktet kun virksomhetens øverste leder kan utføre streikerammet arbeid.
Kurs, konferanser, møter
Kan allerede planlagte kurs og konferanser

Fagforbundet Svelvik og Fagforbundet Sande vedtok på årsmøtet enstemmig å slå seg sammen permanent til
Fagforbundet Nordre Vestfold. De to
foreningene har vært slått sammen på
prosjektbasis i to år allerede, og konkluderte med at det var nyttig. Dermed er
Fagforbundet Svelvik og Fagforbundet
Sande nå historie.

Fagforbundet har blitt generalsponsor for Notodden Bluesfestival
2010 og 2011, etter at LOs avtale som
hovedsponsor løp ut. Det koster forbundet 400 000 kroner i året, og gir
bred profilering på et nasjonalt knutepunktarrangement. Det knyttes en
rekke verveaktiviteter til festivalen,
som i år starter 5. august.

Fagforbundet har bevilget 100 000
euro i prosjektmidler til det cubanske
søsterforbundet SNTAP. Hovedmålet
er å styrke HMS-arbeidet blant offentlig ansatte, noe som skal gjennomføres i fem forskjellige delprosjekter.
Vedtaket er basert på intensjonsavtalen i Cubaprosjektet som Fagforbundet inngikk våren 2009.

det Stavanger, ble medlem av rådet. Rådet skal sørge for at Manifest Analyse
får innspill fra fagbevegelsen til nye prosjekter, rapporter, pamfletter og bøker.

Viktig å vite om streik
og at hun stolte på at KLPs beregninger
ga riktig utbetaling. Hun hadde ringt til
KLP flere ganger med spørsmål knyttet
til beregningen, uten at KLP hadde fulgt
opp. Det ble derfor anført at KLP måtte
bære ansvaret for feilutbetalingene.

I god tro
Medlemmet anførte at hun var i god tro,

Ny pamflett fra
Manifest

men det er ikke automatikk i at dette
innvilges.

Fagforbundet siden sist

Fagforbundet Svalbard ble opprettet 27. januar 2010. Foreninga får
avdelingsnummer 761 i Fane 2. Fram
til i dag har Fagforbundets medlemmer på Svalbard vært i Fagforbundet
Tromsø og Fagforbundet UNN Tromsø.
Nå har de altså sin egen fagforening
som foreløpig ledes av et interimstyre.

oss faglig kokebok

Delt skyld for uriktig pensjon

Bakgrunnen var at hennes uføregrad ble
endret flere ganger, og hun endret også
stillingsbrøk. Størrelse på pensjonen ble
beregnet feil slik at hun fikk for mye utbetalt gjennom flere år.

For første gang i LOs 110 års lange historie utgjør kvinnene et flertall av medlemmene. 50,6 prosent av LOs totale
medlemsmasse er kvinner. I Fagforbundet er 79,7 prosent av medlemmene
kvinner. Seks av 21 LO-forbund har en
kvinne som leder.

På Manifest Analyses årskonferanse om
det norske arbeidslivet den 3. mars valgte Manifest Analyses abonnenter i fagbevegelsen et fagpolitisk råd.
Anette Dahl Wiig, leder av Fagforbun-
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Fagforbundet har bevilget 300 000
kroner til Nei til EU. Det er vedtatt at
Fagforbundet i 2010 skal samarbeide
med Nei til EU om følgende saker:
Regjeringas EØS-utredning, Post- og
Datalagringsdirektivet, kommuneog fylkestingsvalget, European Social
Forum, «EU etter Lisboa-traktaten»
og Helse- og Vikarbyrådirektivet.

Fagforbundet representert i råd

Veien videre for likestilling vil koste, både for kvinner og menn, for
de som bestemmer og for de som skal betale regningen. Retten til
heltid skal sikres, samtidig som deltid bør være en mulighet for alle.
Deltid skal ikke være det samme som kvinnetid. Flere pappaer må
bruke mer tid på barn og hjem. Vi vil ha småbarnspappaer med normalarbeidstid, ikke overtidspappaer.

oss dommen har falt

I en tvist om tilbakekreving av for mye
utbetalt pensjon har Trygderetten gitt
et medlem delvis medhold. Medlemmet hadde mottatt for mye uførepensjon – etter anke ble ansvaret delt mellom medlemmet og KLP.

Meldingene som blir lest inn finner du
også som nyheter på Fagforbundets
tariffside.
På tariffsidene ligger i tillegg til lønn
og tariff og Grønn linje informasjon
om tariffområder, pensjon og aktuelle
lover og forskrifter.
Du finner også et Tariffleksikon som
forklarer ord og uttrykk.

Fagforbundsukene Kvinneflertall i LO

Kvinners og menns ulike yrkes– og omsorgsløp gir ulik uttelling når
det gjelder penger og makt. Menn taper når det gjelder omsorg, mens
kvinner betaler for sin tilpasning til yrkeslivet av egen lomme – mangel på likelønn, ufrivillig deltid, lav pensjon, økonomisk avhengighet
og dermed liten mulighet til å forsørge seg selv.

Arbeidsgivere må begynne å verdsette kvinner i kvinnedominerte
yrker på lik linje med menn i mannsdominerte yrker. Og ordførere må
sørge for at kvinnelige ansatte slipper å jage vakter i en uforutsigbar
hverdag.

På nett

oss ti llitsvalg te

i Fagforbundets regi arrangeres under en
streik?
Streikende medlemmer kan ikke delta
på kurs, konferanser m.v. i regi av Fagforbundet, som de har fått perm til. Det er
imidlertid mulig å avholde kurs, konferanser m.v. hvis disse avholdes utenfor
arbeidstiden og medlemmene ikke har
permisjon fra sitt arbeidsforhold for å
delta. Kurs og konferanser hvor kun 100
prosent frikjøpte tillitsvalgte skal delta,
kan også avholdes.
Kan medlemmer som er ute i streik delta
på allerede planlagte personalsamlinger,
seminar og liknende i regi av arbeidsgiver
mens streiken pågår?
I streik opphører i utgangspunktet arbeidsforholdet. Streikende medlemmer
kan ikke delta på personalsamlinger, seminarer m.v. i regi av arbeidsgiver.
Skal tillitsvalgte ha møter med med ar
beidsgiver under en konflikt?
Under en konflikt opphører all kontakt med arbeidsgiver, bortsett fra den
kontakt som er nødvendig i forhold til
konflikten.
thor ivar kristiansen

Fagforbundet fortsetter og videreutvikler samarbeidet med Norsk
Folkehjelp i 2010. En ny avtale om å
satse videre på holdningsskapende
metoder om integrering og mangfold
har en vedtatt kostnadsramme på
750 000 kroner. Tiltakene det gjelder
er blant annet KvinnerKan, Menneskebiblioteket, Rasismefri sone, Mangfold
og Dialog (MOD) og Folkevenn.

Fafo skal gjennomføre et forskningsprosjektet i samarbeid med andre
forskningsmiljøer som skal kartlegge
hvordan Norge kan utnytte norskprodusert kraft på en best mulig måte.
Fagforbundet har vedtatt å støtte
dette prosjektet med 300 000 kroner.

Fagforbundet har per 24. mars 2010
totalt 312 250 medlemmer.
Det er en økning på 1 329 hittil i år.
Per 24. mars er det
204 420 yrkesaktive
24. mars 2010:
medlemmer.

312 250
medlemmer

400’

300’
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Ny politisk
kurs i Oslo

Slutter: Mariann Hagen slutter som hovedtillitsvalgt på Oppsalhjemmet fordi hun skal
bytte jobb. 
foto: anders hamre sveen

Det var stor enighet blant deltakerne, da LO Oslo
arrangerte startkonferanse 15. mars, om behovet
for et nytt politisk flertall i Oslo kommune.
Konferansen var oppstarten på arbeidet
med å få til et politisk skifte i Oslo. Flere
tillitsvalgte, også fra Fagforbundet var
tilstede på startkonferansen.
– Etter at vi fikk 60 påmeldte måtte vi
bytte møterom, sa en fornøyd leder i LO
Oslo, Roy Pedersen, da han åpna konferansen. Mangelen på god økonomisk
styring, med de store økonomiske sprekkene ved nye Holmenkollen og Oslo-byrådets mislykka sykehjemsprosjekt i Altea i Spania, ble trukket fram som argument for hvorfor et nytt politisk flertall i
Oslo er nødvendig
15 år med høyrestyre
Høyre har styrt Oslo siden 1995. Fra 2003
har de styrt byen sammen med FrP. Dette byrådet støttes av Oslo KrF og Oslo
Venstre.
– Nok er nok, nå vil vi ha en ny politisk
kurs i Oslo, sa Pedersen.
I et debatthefte som LO i Oslo sjøl har
laga i forkant av neste års kommunevalg,
lister de opp noe av det LO Oslo er misfornøyde med. Her er noen eksempler:
•	«Alle Oslos asylmottak ligger på østkanten. Det samme gjelder 90 prosent
av de kommunale boligene. 31 av 36
mottaksklasser ligger i de østlige bydelene. Høyre/FrP-byrådet synes dette er
helt OK.»
•	«Byrådet foreslår at det skal åpnes for
at private kan ta over driften av alle nye
barnehager fra 2010.»
•	«Samtidig som elevtallet øker har det
blitt 100 færre lærerårsverk siden
2005.»
•	«Siden 2005 har kommunen solgt 247
boliger, men kun kjøpt 97 nye. 50 millioner er avsatt til kjøp av kommunale boliger i 2010. I følge Boligbygg mangler
1 100 boliger i forhold til de som har
krav på et slikt kommunalt tilbud.»

Privatisert pleie
1. mai 2009 tok selskapet Norlandia Omsorg A/S over
driften av Oppsalhjemmet i Oslo. Hovedtillitsvalgt
Mariann Hagen er misfornøyd med endringene som
fulgte.

•	«Fremskrittspartiet (FrP) lovet ved
kommunevalgkampen i 2003 at det
var siste gang det var behov å gjøre eldreomsorg til valgkampsak. I Oslo har
FrP hatt byrådsansvar for dette området siden 2003. Å legge til rette for private kommersielle aktører synes å
være viktigere enn å jobbe med å bedre kvaliteten på de kommunale tjenestene. Antall sykehjemsplasser har
gått ned med 118 plasser fra begynnelsen av 2007, da Sykehjemsetaten ble
opprettet, til april 2009.»
Kollektivtransporten
Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, og ansatt i Kollektivtransportproduksjon AS (tidligere Oslo
Sporveier) er misfornøyd med hvordan
kollektivtilbudet i Oslo er organisert.
Han beskrev en ganske uoversiktlig jungel av et dusin selskaper som sammen
står for driften av trikk, T-bane og buss i
Oslo.
– Kollektivselskapet Ruter AS må legges ned i sin nåværende form. Vi må få
direkte politisk styring av kollektivtilbudet i Oslo, i samarbeid med Akershus og
NSB, sa Aasen.
Han vil ha et felles forvaltningsselskap for Oslo/Akershus, som ikke er et
aksjeselskap. Dette forvaltningsselskapet skal kun ha som oppgave og samordne kollektivtransporten i regionen.
Som flere av konferansedeltakerne vil
Aasen ha en slutt på bruken av bestiller/
utførermodellen i Oslo kommune. Han
vil også ha en slutt på bruken av anbud i
kollektivtrafikken. Aasen understreka
videre at det er viktig å ruste opp
kollektivtrafikken i Oslo. Han er glad for
midler som kommer fra Oslopakke 3 til
investeringer i infrastrukturen på T-banen og trikken.

– Overtakelsen kom på et tidspunkt
som gjorde at vi ikke fikk med oss
lønnstillegget i 2009, siden Pleie- og
omsorgsoverenskomsten med NHO
Service ikke har ansiennitetsstige, sier
Hagen. De ansatte på Oppsalhjemmet
fikk med seg de individuelle rettighetene, men bytta tjenestepensjonsordning til Storebrand. Hagen beskriver
pensjonsordninga hos Storebrand som
dårligere enn den de hadde i Oslo kommune.

– Etterslepet på vedlikehold er enormt.
Videre sa han at han synes at det er irriterende at Oslo vil sløse bort store mengder penger på å endre navnet «T-bane» til
«Metro». Han mener det er mer fornuftig
å bruke penger på oppstallingsplasser til
trikker og T-baner, og på oppgradering av
strømforsyning.
– Det kommer til å koste. Ruter mener
det er fornuftig bruk av skattebetalernes
penger å bruke 95 millioner kroner på å
gjøre T’ene om til M’er, forteller han.
En delt by
Et gjennomgangstema under konferansen var skillet mellom Oslo øst og Oslo
vest. Oslos 587 000 innbyggere bor i en
delt by. De som bor på østkanten har

– Fritt fram for sosial dumping
Oslo kommune har regler
for å hindre sosial dumping
og bestemmelser som skal
sikre at bygge- og oppussingsprosjekter går til godkjente lærebedrifter.
Problemet er bare at reglene ikke følges
og at brudd ikke får noen konsekvenser.
– Det er nærmest fritt fram for sosial
dumping i Oslo kommune. Kommunen
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har gode regler, men brudd på disse reglene får praktisk talt ingen følger for
bedriftene. Dermed sender kommunen
ut et tydelig signal: Det er lov å prøve
seg, blir du tatt, må du etterbetale. Bemanningsbyrået ASOR som ble tvunget
til å etterbetale sine ansatte etter å gitt
dem for lav lønn får fortsatt jobbe
for kommunen. Eksemplene er mange,
sier Ivar Johansen, bystyrerepresentant
for SV i Oslo.
Prispress
– Dette er en konsekvens av anbuds- og
konkurransereglene som byrådet har

Bystyrerepresentant
Ivar Johansen
(SV).
foto: sv

innført. Det blir en intens kamp om laveste pris, uten hensyn til forholdene i
bedriftene som får oppdraget, mener
Ivar Johansen.
Daglig leder for Byggmesterforbundet
i Oslo, Arvid Søgaard deler Johansens bekymring.

både lavere gjennomsnittsinntekt og lavere forventa levealder enn de som bor
på vestkanten.
Sathi Sivarajah fra Fagforbundet
Bjerke, påpekte at mange grupper som
står svakt økonomisk havner i Grorud
dalen, noe som medfører større sosialutgifter for bydelene. Sivarajah mener at
dette går ut over de tjenestene som ikke
er lovpålagte.
– Byrådet i Oslo tar ikke hensyn til de
sosiale forskjellene når de fordeler pengene til bydelene, sa Sivarajah.
Arbeidet videre
Under startkonferansen ble det oppretta
fem arbeidsgrupper med hver sine fokusområder:

–   Oslo kommune kjøper bygge- og
vedlikeholdstjenester for mellom 11 og 12
milliarder kroner i året. Den seriøse delen av håndverksbransjen i Oslo har lenge hatt dialog med kommunen om hva
som kan gjøres for å komme sosial dumping til livs. Allmenngjøringsprinsippet
gjelder også i Oslo kommune, men det
virker ikke som det legges vekt på det
når avtalene inngås.
Skyhøy terskel
For et år siden vedtok for eksempel
kommunen at den først og fremst skulle
bruke godkjente lærebedrifter ved
kontraktsinngåelse. Etter bystyreved
taket av 4. mars vedtok dessverre finansbyråden at dette bare skulle gjelde avta-

Startskuddet: Sathi Sivarajah under et valgkamparrangement i Oslo i 2009. Han og resten
av LO i Oslo har begynt mobiliseringa til et nytt politisk flertall i Oslo i 2011.

foto: kari-sofie jenssen

1) Sosialpolitikk, rusomsorg og fattigdom,
2) Barnehage, SFO, skole, videregående
opplæring og lærlinger,
3) Arbeid, næringspolitikk, bolig, faglige
rettigheter og sosial dumping,
4) Helse, pleie og omsorg, konkurranseutsetting, privatisering og kollektivtrafikk og
5) K
 ultur, idrett og fritid. Disse arbeidsgruppene skal prøve å lage et kunnskapsgrunnlag for en ny politikk i Oslo.

soner og fagforeninger, sender dem innspill og forslag til politiske krav til
post@lo-oslo.no innen 1. juni 2010.
Innen 1. juli 2010 skal LO i Oslo komme fram til en plattform, som så skal
omformes til spørsmål og krav til de politiske partiene i forbindelse med kommunevalget i 2011.
LO Oslo har også laga debattheftet
«Oslo – byen med det store hjertet eller
den kalde skulder?», som det går an å bestille eksemplarer av.

Ønsker innspill
LO Oslo vil at flest mulig, både enkeltper-
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ler over 41 millioner kroner, den såkalte
EØS-terskelen. Dermed har en ordning
som kunne vært god, fått begrenset verdi. Det store antallet jobber, har en mye
lavere pris enn 41 millioner kroner.
Søgaard er også opptatt av lærlingenes situasjon.
– Når alt handler om laveste pris, kan
vi ikke konkurrere hvis folk skal få en
anstendig norsk lønn og ungdommene
tilbys læreplass. De useriøse slår ut de
seriøse håndverkerne. Det rammer
rekrutteringen til håndverksfagene.
Ungdommene ser at de må konkurrere
med håndverkere som tilbyr seg å jobbe
for lav lønn, og de seriøse bedriftene får
ikke oppdragene som kunne gitt rom for
lærlinger, sier Søgaard.

Taper på kommunal unnfallenhet
– Her i Oslo er det nå opprettet VG3-klasser, som er et alternativ til lærlingplass,
fordi Oslo kommune ikke tar ansvaret
sitt alvorlig. Ungdommene blir demotiverte og stryker i fleng. Oslo kommune
har alt å vinne; lærlingplasser til byens
unge fører til høyere skatteinntekter, bedre kvalitet på jobbene og reduserte
kostnader til VG3-klasser. Nå har
Oslo håndverks- og industriforening tatt
saken opp med kommunen enda en
gang, og kommunen har lovet å se på saken på nytt, forteller Arvid Søgaard.

geirmund jor

Svekket avtaleverk
Tidligere var det Kommunal Konkurranse (Oslo kommune), som drev Oppsalhjemmet. Mariann Hagen mener at
de ansatte på sykehjemmet har fått et
dårligere arbeidsmiljø. Hun slår også
fast at kvaliteten på tjenesten til sykehjemmets 152 beboerne slettes ikke har
blitt bedre etter at Norlandia Omsorg
tok over.
– Det blir sjelden betalt for forskjøvet vakt. Deltidsansatte og ekstravakter ble innkalt på kurs med møteplikt
uten å få betalt for det. Vi har blitt nedbemanna på dagtid og på natt. Norlandia Omsorg har også brutt reglene for
utbetaling av sykepenger. Det hender
dessuten ofte at sykemelding bare fører til at færre er på jobb, sier en oppgitt Hagen.
Oppsplitting og rapportering
Mariann Hagen beskriver en arbeidsdag med økte krav til effektivitet og
rapportering etter at Norlandia Omsorg overtok.
– De flytter folk rundt på avdelingene og splitter opp arbeidsmiljøet.
Folk skal plutselig gjøre arbeid på alle

seks avdelingene, noe som gjør det
vanskelig med nærhet og tilknytning
til beboerne. Det har blitt ustabile arbeidsforhold for de ansatte. Hjelpepleierne har begynt å dele ut medisiner.
Dette gjør at de som nå har mest tid og
nærhet med beboerne er de ufaglærte,
sier Hagen.
Hun mener at økte krav til rapportering og dokumentering også fører til
mindre tid til samvær med beboerne.
Løftebrudd
På tross av løfter før overtakelsen om
at ingen skulle miste jobben har outsourcing av støttefunksjoner som renhold, vask og kjøkkentjenester ført til
at 11 ble oppsagt. Ni av disse var medlemmer av Fagforbundet. Konflikten
om disse oppsigelsene skal avgjøres i
retten.
Ikke frikjøp
Da Oppsalhjemmet var kommunalt
drevet var Hagen 50 prosent frikjøpt
som tillitsvalgt. Norlandia Omsorg frikjøper ikke, så nå er hun tillitsvalgt på
fritida si. Hun beskriver dialogen med
ledelsen på sykehjemmet som mer eller mindre fraværende; Det er enveiskommunikasjon fra ledelsen. Mariann
Hagen har fått nok. 1 mai bytter hun
jobb. Og i 2011 håper hun på et politisk
sstyrekifte i Oslo.
– Mange jeg har snakket med på
Oppsalhjemmet er enig med meg, og
sier at de kommer til å stemme på et av
de partiene som er i mot konkurranseutsetting av sykehjem i lokalvalget i
2011, sier Marian Hagen.
anders hamre sveen

Lokalvalg 2011 på storbysamlinga
Valgkampen 2011 var tema på Fagforbundets storbynettverk i mars.
Nettverket diskuterte blant annet
hvordan Fagforbundet kan bygge allianser i de forskjellige byene under
valgkampen 2011.
Fredrikstad
Storbysamlingas deltakere fra Fredrikstad er utålmodige etter å kaste det sittende Høyre/FrP-flertallet i byen. Fredrikstad har satt seg inn i Trondheimsmodellen og 12. april skal Roy Pedersen,

LO i Oslo og John-Peder Denstad fra
Trondheim gi innspill til valgkampen.
– I Fredrikstad opplever vi en nedbygging av tjenestetilbudet, samtidig
som driftsunderskuddet øker. Det er
dessuten veldig negativt at de utreder
muligheten for å konkurranseutsette
renholdet og to sykehjem. Vi er veldig
innstilt på et politisk skifte i Fredrikstad, sier William Gulbrandsen, leder
av Fagforbundet Fredrikstad.
anders hamre sveen
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Den 8. mars sparka LO i Indre Hardanger i gang ei vinterpatrulje. Det er ikkje tilfeldig at patrulja trør til på kvinne
dagen. Fokus er retta mot hovudprioriteringa i årets tariffoppgjer, nemlig kvinneløn og likelønsløft.

Kvalitetskommunen Odda
har klart å øke trivsel og
nærvær i pleie og omsorg.
– Vi hjemmehjelpere er
flinkere til å snakke ut om
ting – og så trimmer vi,
forteller Lisbeth Nesse.
Og det blir vi friskere av.

Fokus mot kvinner
Det er først og fremst kvinnedominerte
låglønsyrke innan handel og kontor, hotell og restaurant og reinhald vinterpatrulja vil sette fokus på.

– Dette er eit initiativ som eg støtter
hundre prosent, sa leiar av LOs næringspolitiske avdeling, Grethe Fossli i sin 8.
marstale på Hardanger hotell. Det einaste
hotellet i Odda med tariffavtale – førebels.
Fossli var sjølv med å starta opp LOs
sommerpatrulje for 25 år sidan, og ser
ikkje bort frå at ei vinterpatrulje i forkant
av tarifforhandlingane kan bli ein ny tradisjon på linje med sommerpatruljen.
Prosjektet med ein vinterpatrulje har
fått 35 000 kroner i støtte frå LO sitt organisasjonsutval.
– Dei ser fram til at vi får erfaringar
med denne Vinterpatruljen så den kanskje kan følgjast opp andre plassar i landet, seier Kollbotn.
Sterkare saman
Vinterpatruljen med LO-tillitsvalde frå
både privat og offentleg sektor går i lag
på all slags arbeidsplassar; Peppes, Pizzabakern, Rema og ulike handverks- og
industriverksemder. Samt alle hotella i
Hardanger. Mål nummer ein er å få dei
tilsette til å melde seg inn i LO, mål nummer to er å få nok medlemmer slik at dei
respektive forbunda kan krevja tariffavtale. Minst 50 prosent av dei tilsette må
vera organisert før ein krev tariffavtale.
Mål nummer tre er lokale plasstillitsvalde og ei sterk lokal organisering.
– Det må verta like naturleg å organisere seg enten ein sitter i kassen på
Rema eller er heimehjelp i kommunen,
seier hovedtillitsvald i Fagforbundet,
Dagfrid Nilsen. Ho og heile Fagforbundet
støtter vinterpatruljen heilhjerta.

Odda kommune kom med i kvalitetsprogrammet i 2008 samtidig med reduserte
økonomiske rammer. I kvalitetskommuneprosjektet er målet å oppfylle behov
og innfri realistiske forventninger, både
hos brukere og medarbeidere.
– En utfordrende situasjon, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Dagfrid Nilsen, og leder for hjemmehjelpene, Bente
Tellevik.
Begge to berømmer de ansatte – og
er stolte over at sykefraværet i de hjemmebaserte tjenestene ble redusert fra
15,33 prosent i 2. kvartal 2008 til 5,93 i 2.
kvartal 2009.

Begeistra: Grethe Fossli frå LO sentralt og Terje Kolbotn frå Odda har god tru på at Vinter
foto: randi tevik
patruljen begeistrer og kan gje gode reultat og nye medlemar.

Alle med
Det endelege målet er 100 prosent organisering.
– Alle er tent med eit organisert arbeidsliv og LO må påverke ikkje minst dei
unge til å lære seg kva for plikter og rettar
dei har i arbeidslivet. Ein god nyhet i så
måte er at LO fekk lovnad frå rektor på
Odda videragående skole om å få kome

inn i klassane når tariff og fagrørsla sin
plass i norsk arbeidsliv står på planen.
– Draumen er å få ein ny ungdomsgenerasjon som kan ta over i LO lokalt når
vi gjer oss, seier ildsjelene Dagfrid Nilsen
og Terje Kolbotn.

randi tevik

– Innfør statleg minstenorm
Fagforbundet vil at regjeringa innfører ei statleg minstenorm for sosialhjelp. Det passer å
gjere det i år; I Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.
– Regjeringa må snarast innføre ei statleg minstenorm for sosialhjelp. Fagforbundets leiar Jan Davidsen vil ha obligatoriske minstenormer for sosialhjelp
på nivå med satsane til Statens institutt
for forbruksforskning (SIFO). LO-kongressens vedtok det samme i mai 2009.
Fattigdomsåret
Det nasjonale fattigdomsåret, den norske delen av Det europeiske året for
kamp mot fattigdom og sosial eksklusjon vart åpna av statsråd Hanne Bjurstrøm 9. mars. Arbeidsdepartementet er
ansvarleg for fattigdomsåret i Noreg. Departementet samarbeider mellom anna
med Velferdsalliansen og Samarbeidsforum mot fattigdom.
– Å nedkjempe fattigdom er ein moralsk plikt for alle som ønskjer eit anstendig samfunn, sa Bjurstrøm. På opninga vart det et vald tre offisielle ambassadører for fattigdomsåret; Honratte
MIhanzi Kashale frå Bibi Amka, Maria
Reklev frå Landsorganisasjonen for barnevernsbarn og Steinar J. Olsen, grunnleggjaren av Stormberg. Fleire orgaisasjoner som Redd Barna og Fattighuset i
Oslo var til stades, og Sturla Stålsett frå
Fattigdomsmarkering: Ntokozo Mbhele frå
ISKA under markeringa i 2007.
arkivfoto: kari-sofie jenssen

Kirkens Bymisjon tok til orde for høgare
sosiale stønader, og at fattige må møtast
med meir respekt.
Statleg minstenorm
Styreleiar i Velferdsalliansen, Vigids von
Ely, sa at dei fattige i all hovudsak er fattige fordi dei har lite penger. I likhet med
Fagforbundet og LO vil Velferdsalliansen
ha ein statleg minstenorm.
– I EU/EØS-området er det berre Noreg, Italia, Hellas og Ungarn som ikkje
har innført ein rettsbasert minsteinntekt for mottakarar av sosialstønad. Vi
vil endre dette, sa Ely.
SIFO sitt standarbdusjett går ut i frå
6 800 kroner i månaden, i tillegg til kostnadene knytta til bustad. Vigdis von Ely
understreka at SIFO sitt minstenivå heller ikkje er særleg mykje. Velferdsalliansen meiner det er sløsing at NAV-tilsette
med sosialfagleg utdanning nyttar 2/3
av arbeidstida si på å rekne ut stønader.
Opinionen om fattigdom
Under opninga av fattigdomsåret la
Tone Fløtten frå Fafo og Axel West Pedersen frå Norsk institutt for forskning om
oppvekst, velferd og aldring (NOVA),
fram statistikk om kva nordmenn meiner om fattigdom i Noreg. Resultat har
dei frå ein generell omnibusunder
søkjing og Fami/GIV-undersøkinga i
2007.

Forskarane fortel at 90 prosent meiner det er fattige i Noreg, medan fire prosent ikke veit, og seks prosent meiner at
det ikkje er fattige i Norge. To prosent
seier om seg sjølv at dei er fattige, og
12 prosent seier at dei er «på grensen til
å være fattig.» På spørsmål om kva som
er årsaka til at vi har fattigdom i Norge
svarte 33 prosent at det er på grunn av
mangel på rettvise i samfunnet. 18 prosent meiner at folks uhell er årsaka.
16 prosent sier at dei ikkje veit kva som
er årsaka til fattigdommen i samfunnet.
17 prosent svarte at fattigdom ikkje er til
å unngå i eit moderne samfunn og
16 prosent svarte at dei trur at årsaka til
fattidom er at «folk er late eller manglar
viljestyrke.» Tre årsakar til fattigdomvertnemnd; arbeidsløyse, låge stønader
og trygder og høge bustadsprisar
Fattigdommen aukar
Fafo-rapporten «Barnefattigdom i Norge.
Omfang, utvikling og geografisk variasjon» viser at det er nesten 8 prosent fattige barn i Noreg. I følgje rapporten er
Oslo en versting, med mest dobbelt så
høg barnefattigdomsrate som i resten av
landet. To av ti fattige barn bur i Oslo,
men talet aukar og i andre kommunar .
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Ufrivillig deltid
Odda har rundt 20 hjemmehjelpere. De
fleste jobber i 80 prosent, noe som tilsvarer 6-timersdag og tredjehver helg.
– Det er ei stor utfordring å få de som
ønsker det opp i full stilling, sier Dagfrid
Nilsen, som egentlig synes det er veldig
urettferdig at en gruppe må ta til takke
med deltid fordi det er motstand mot å
endre turnusen for andre grupper. Odda
kommune har i snitt arbeid hver tredje
helg innen Pleie- og omsorg (PLOMS).
– Utfordringene våre er å få ansatte til
å arbeide flere helger for å få bort ekstravaktregimet og å prøve ut ulike arbeidstidsordninger, sier Dagfrid Nilsen.
Både ønsketurnus, tre dager på og tre
dager av, turnus med langvakt og turnus
med økt helgefrekvens er muligheter
Fagforbundet vil diskutere med de ansatte og ledelsen.

Tariffoppgjøret nærmer seg. Fire
medlemmer svarer på følgende::
Hvilke krav mener du det er viktig at Fagforbundet fremmer i
årets oppgjør?

Therese Elgvin,
Fagforbundet
Oslo

Teamarbeidere: Hjemmehjelpene i Odda jobber i team. Bak f.v. Jenny Freim, Berit Knutsen,
Lisbeth Nesse, Elin Tjelle Grant, Lisbeth Vikane og Astrid Synnøve Rosten. Foran f.v. avdelings
leder Bente Tellevik, Delphine Nicole, Sanit Ribesen.
foto: randi tevik

Gode team
Hjemmehjelperne selv sier de jobber
godt i team, har rulleringsordning hos
faste brukere og at de blir sett og hørt
når de melder fra om endringer i behov
ene hos enkeltbrukere. De møtes hver
morgen før de rykker ut og de har spisepause sammen.
– Det er heldigvis slutt på å spise matpakken på vei fra en bruker til en annen,
sier Berit Knutsen.
Det er samstemmighet om at det er
kjekt å møtes for å diskutere og dele erfaringer.
– Det er mange misforståelser en
unngår ved å snakke ansikt til ansikt,
sier avdelingsleder Bente Tellevik.
Hun setter også pris på at hjemmehjelpstjenesten er godt integrert i
PLOMS.
Odda, med rundt 7 200 innbyggere,
har en stor hjemmebasert tjeneste, tre
sykehjem, omsorgsenter og boliger for
demente, dagsenter, avlastningsboliger
og boliger for funksjonshemmede.

omsorg (PLOMS) da kvalitetskommuneprogrammet ble vedtatt.
– Høyt sykefravær påvirker hverdag
en for alle, og når det er vanskelig med
vikarer må både leder og ansatte stresse
med å få det til å henge sammen, sier
Tellevik. Slitasjen øker på alle. Gjennom
kartlegging, trivselundersøkelse, kompetanseheving av alle ansatte og motivasjonsarbeid ble det mulig å sette inn tiltak. IA-opplæring og kommunikasjonskurs ble en viktig tiltaksbit. Enda mer
gledelig var det at 21 gjennomførte teori
til helsefagarbeider.
– Jeg venter bare på godkjenning av
praksis før jeg melder meg opp til fagprøve, forteller Elin Tjelle Grant. Økt
kompetanse blant de ansatte og lavere
fravær viser med all tydelighet at de i
Odda er på vei mot målet sitt om å øke
trivselen for de ansatte og dermed kvaliteten på tjenestene.
– Men ingen her har illusjoner om at
ikke nye utfordringer står i kø, forsikrer
hovedtillitsvalgt Dagfrid Nilsen.

Flere tiltak
Sykefraværet var høyt innen pleie- og
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Mer av det som virker

Må gjøres på arbeidsplassene
Mange arbeidsplasser har oppnådd bra
resultater. Det er fortsatt et lederansvar
å få til gode prosesser, sa Kristiansen.
Hun er glad for at arbeidsgivers tilretteleggingsansvar er tydeliggjort og konkretisert. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm understreket de tillitsvalgtes rolle;
– Jeg er avhengig av dere for å få til
dette, og jeg stoler på at dere gjør jobben,
sa hun til 150 tillitsvalgte på LOs IA-toppmøte.
Sykelønnsordningen vernet
Hanne Bjurstrøm var tydelig om sykelønnsordingen.
– Det er ikke vanskelig å få ned sykefraværet ved å skremme folk, men det vil
ikke regjeringen gjøre, slo hun fast.
Sykelønna er vernet. Blant diagnosene

som øker mest er lettere psykiske diagnoser og muskel- og skjelettskader der
en ikke er helt syk eller helt frisk. Å ha litt
tilknytning til arbeidslivet hindrer at
man faller helt ut. Den nye avtalen legger opp til at gradert sykemelding skal
være regelen, ikke unntaket. Arbeids
ministeren vil også se på legenes rolle.
Legene skal få obligatorisk opplæring i
sykemeldingsarbeidet.
Tidlig iverksetting
Avtalen legger opp til at arbeidsgivers
tilretteleggingsplikt styrkes, blant annet
gjennom tidlig iverksetting av tiltak.
Etter fire uker skal arbeidsgiver lage en
aktivitetsplan for den sykemeldte, og
gjennomføre møter mellom arbeidsgiver, ansatt og lege.
Gå på kurs
Fagforbundets nestleder Mette Nord
oppfordrer egne tillitsvalgte: Gå på kurs!
– Det er viktig at vi skolerer oss på IAarbeid for å hjelpe kamerater og medlemmer som står i fare for å falle ut av ar-

Destaw Fisiha
Fagforbundet
Oslo

– Det er viktig at Fagforbundet
krever høyere ubekvemstillegg
for arbeid på ettermiddag og
natt i årets lønnsoppgjør.

Maria Strømman Hansen,
Fagforbundet
Oslo

– Vi må jo så klart først og
fremst kreve mer lønn.
I tillegg så hadde vært fint å få
på plass ordninger med rett til
mer til betalt etter- og videreutdanning i tariffavtalene.

– Vi gjør mer av det som virker, sa arbeidsminister Hanne
Bjurstrøm om den nye IA-avtalen. Målet om å senke sykefraværet med 20 prosent er beholdt, men virkemidlene er
mer konkret.
Målet er et arbeidsliv for alle, sa LOs nestleder Gerd Kristiansen i sin innledning.
– 90 000 arbeidshemmede er utenfor
arbeidslivet. De har kompetanse og vi
trenger den arbeidsevnen de har, sa hun.

– Det er veldig viktig at vi
barnehageassistenter får
høyere lønn. Vi trenger
kompetansekartlegging
som tar hensyn til realkompetanse, og bedre uttelling for
ansiennitet. Jeg fikk ikke
læreplass, og ble sånn sett
lurt. Jeg har nå like lang
jobberfaring som en som har
gått i læra, men får ikke den
samme lønna. Det synes jeg er
urettferdig.

Jan Espeseth,
Fagforbundet
Vestfold

beidslivet. Selv om det er arbeidsgivers
hovedansvar må vi være vaktbikkjer.
– Ta kontakt med AOF, slik at det kan
lages et opplegg for IA-kursing av tillitsvalgte.
Kursing trengs sier Anne Cathrine
Devik i AOF.
– Mange vet ikke hvor de skal begynne
IA-arbeidet. AOF har et kurs som er praktisk innrettet og ikke krever forkunnskaper, og som er en god start for IA-arbeidet
på ulike arbeidsplasser, sier Anne Cathrine Devik.
nils fredrik hansen

– Feiermestere utøver samme
forebyggende jobb som branningeniører, understreker
Espeseth.
– Feiermestere bruker to år på
mesterbrevet, og før det må
man gjennom en utdanning
på til sammen seks år. Feiermestere bør derfor tjene like
mye som branningeniører.
– Yrkesgruppen må få et
lønnsløft i årets tariffoppgjør.

oss fire på gangen

Kvalitet gir trivsel gir nærvær

Eit LO-prosjekt
Vinterpatrulja er resultat av eit vedtak i
representantskapet i LO i Indre Hardanger. Målet er å snu utviklinga og skapa
medlemsvekst. I Indre Hardanger har organisasjonsprosenten gått ned sidan
midten av 90-talet, og det er ikkje berre
på grunn av nedlegginga av Smelteverket i Odda.
– Det er skremmande kor mange bedrifter det er utan ein einaste organisert
og utan tariffavtale, seier Kollbotn,som
har store forhåpningar om at vinterpatruljen skal bli ein suksess. Det er ikkje så
mange LO-forbund som har sterke lokale
fagforeiningar lenger, så avstanden mellom medlemmane og forbundet blir ofte
for lang. Mange forbund har organisert
seg med distriktsforeiningar. Fagforbundet er eit godt unntak; dei er slagkraftige
lokalt, med god skolering og vekst. Eit
enda breiare lokalt organisasjonsarbeid
er ei felles LO-sak, og det er på grasrota
det må skje.
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LOs Vinterpatrulje vekkjer dei tilsette

– Ingen dag kan vel vere meir passande
enn kvinnedagen for ein aksjon for likeløn og eit likestilt og godt organisert arbeidsliv. Det sa Fagforbundsmedlem og
leiar i LO i Indre Hardanger, Terje Kolbotn under 8. mars-arrangementet i
Odda.
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Plasstillitsvalgt:
– Kollegaene mine har
valgt meg som sin plass
tillitsvalgt. Nå må jeg vise
at de kan stole på meg.

Lucyna Gorska
– Jeg får for eksempel spørsmål fra kollegaene mine om arbeidstid, turnuser,
ferie og når vi skal avslutte arbeidsdagen
før en fridag. Det er mye av dette jeg ikke
kan svare på, men jeg har mange å spørre. Alle er veldig hjelpsomme. Jeg har
god kontakt med hun som var plasstillitsvalgt før meg, hun hjelper meg med
alt. Jeg har også fått tilbud om å gå på
kurs i Fagforbundet. Det skal jeg melde
meg på.
Lucyna Gorska kom til Norge i 2006.
Etter at hun ble skilt, og satt igjen med to
barn og en femti prosent jobb hun ikke
kunne leve av, satte hun seg i bilen og
kjørte til Norge. Hun ante ingenting om
hva hun gikk til. Ikke kunne hun norsk,
og hun hadde verken jobb eller bolig.
Men Lucyna hadde ei god venninne i

Norge som tok i mot henne og som hun
flytta inn hos i begynnelsen. I dag har
Lucyna norsk samboer, og begge barna
hennes bor i Norge sammen med dem.
Nå er hun blitt så norsk at hun til og med
drar på turer, bor i campingvogn i Trysil
og kjører slalom i helgene.
Lucyna Gorska er ydmyk i forhold
jobben som ny plasstillitsvalgt på vaskeriet på Akershus universitetssykehus
(Ahus). Kollegaene har vist henne tillit,
nå skal hun vise at de kan stole på henne.
– Jeg trodde at nesten ingen ville
stemme på meg, men det var bare to
som ikke stemte på meg, forteller hun
smilende.
Å være fagorganisert og si ja til tillitsverv er en helt naturlig sak for Lucyna
Gorska. Hun kommer fra byen Gdansk i

oss nytt om navn | oss@fagforbundet.no

Ny leder av Fagforbundet Nordre Vestfold
er aina tjøme (tv) og nestleder
marianne madne (th), etter at Fagforbundet Svelvik og Fagforbundet Sande har slått seg sammen til ei forening.
stine mari døhl
aksnes er nytt medlem av ungdomsutvalget i Fagforbundet
Oslo. Hun arbeider i
trafikketaten i Oslo
kommune.

Polen. Det er byen hvor det uavhengige
og selvstyrte fagforbundet Solidaritet,
´ ´ ble grunnlagt i septem«Solidarnosc»,
ber 1980, ledet av Lech Walesa. Lucyna
Gorska var organisert i Solidaritet da
hun bodde i Polen. Å bli med i Fagforbundet var derfor helt naturlig da hun
begynte på vaskeriet og den forrige
plasstillitsvalgte spurte henne om hun
ville bli medlem.
– Fagforbundet er sterke og synlige
her på sykehuset. Jeg er helt sikker på at
jeg vil få hjelp dersom jeg trenger det.
Forresten, nå er det jo jeg som er tillitsvalgt, så nå er det jeg som skal hjelpe kollegaer hvis de får problemer på jobben,
sier Lucyna spent.
kari-sofie jenssen

Ahus. Hun arbeider som hjelpepleier på Indiske andandalakshmi vaidhiyanatInfeksjonsmedisinsk avdeling.
han, best kjent som lakshmi, har tiltrådt
som ny regional generalsekretær for Asia
elinor kranå er gjenfor Internasjonalen
valgt som nestleder i
for stats- og kommuneansatte (ISKA).
Fagforbundet Ahus.
Kranå er også organiLakshmi begynte sin
sasjonssekretær, leder
fagforeningskarriere i
for SKA på sykehuset
1992 og har vært i
og opplæringsansvarISKA siden 204. 1.
lig i fagforeninga.
mars flytta hun kontor fra New Dehli til Singapore. Lakshmi
jane minde høst er var innleder på Fagforbundets fattigny leder i Fagforbun- domskonferanse i 2008.
det Aust-Agder Fylkesforening. Hun er anders hamre sveen
barne- og ungdoms- har begynt i et vikariarbeider ved Strøms- at som informasjonsbu videregående sko- rådgiver i Fagforbunle. I tillegg er hun vei- det (til 18. oktober).
leder for lærlinger og ART-instruktør. Hun Sveen arbeider prihar jobbet på Strømsbu vgs. i 7 år, og har mært med Oss tillitsvært tillitsvalgt siden august 2005.
valgte.

tatjana schanche er hovedtillitsvalgt for
Fagforbundet i Sykehuspartner – ved Oslo
universitetssykehus (Rikshospitalet).
nina johannessen ble enstemmig 1. mars tok toril espeseth over som
valgt til plasstillitsvalgt for Fagforbundet hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Askim.
magdalena røttingen ble 8. februar valgt Askøys medlemmer i stab og fellestjenestil ny hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ter.

 Sykefraværskonferansene
Som ledd i Kvalitetskommuneprogrammet fortsetter de regionale sykefraværskonferansene i Bergen 14. april,
i Oslo 21. april og i Kristiansand 29. april.
Kvalitetskommuneprogrammet deler
erfaringer fra tre års målretettet arbeid
med å redusere sykefraværet. Målgruppe: politikere, ledere, tillitsvalgte og
verneombud. Pris: 1650,-. Påmelding på
regjeringas kvalitstskommunesider.
 Helsepersonelloven og ny
pasientrettighetslov
Kommunal Kompetanse arrangerer kurset «Helsepersonelloven og ny pasientrettighetslov», den 7. april. Kurset er
godkjent av blant annet Fagforbundet.
Sted: Augustin Hotell i Bergen. Søk på
www.kkomp.no/forside
 Konferanse om hersketeknikker
LO i Stavanger og LO kommune inviter
er til dagskonferanse om hersketeknikker, med Berit Ås. Tid og sted: Folkets
Hus i Stavanger, Festsalen, 8. april.
Pris: Kr 500,- inkludert lunsj. Påmelding
til loistavanger@fh-stavanger.no eller
tlf.: 51 50 02 83, innen 1. april.
 Søkelys på HMS
Arbeidsmiljøsenteret arrangerer dags
konferansen «Søkelys på HMS-opplær
ingen i Norge» den 15. april i Oslo Kongressenter.
Målgruppe: Alle som er opptatt av HMSopplæring. Konferansen koster 2 200 kr
for medlemmer i Arbeidsmiljøsenteret
og 2 450 kr for ikke-medlemmer.
Påmelding til konferansen finner du på
Arbeidsmiljøsenterets nettsider.
 Fagdag for overlappende mål
grupper i Oppland
Fylkesmannen i Oppland og NAV Oppland inviterer til felles fagdag for satsinger på overlappende målgrupper, 28.-29.
april. Sted: Radisson Blu Lillehammer
Hotel i Lillehammer. Fagdagens målgruppe: Ledere og medarbeidere i NAV,
ledere og fagpersoner i kommuner og
helseforetak som jobber med brukergruppene, ungdom, kvalifiseringsprogrammet, boligsosialt arbeid, rus og
psykisk helse. For mer informasjon kontakt Else Elvense, NAV, tlf.: tlf. 97 17 05 19
eller Kari Skjønsberg, Fylkesmannen i
Oppland, tlf.: 61 26 60 83
 Helsetjenester og minoriteter
Konferansen «Minoritetshelse – Lik
rett til god helse og helsetjenester» arrangeres av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH), 6.-7. mai, i Oslo.
Konferansen arrangeres på Clarion Hotel Royal Christiania. Målgruppen for
konferansen er blant annet kommuneansatte, ansatte på asylmottak, institusjoner, ansatte i barnevernet, spesialisthelsetjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Konferansen er godkjent av Fagforbundet. For ytterligere
informasjon, gå til www.nsh.no
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