
Fagforbundet Vågan ønsker alle en fin 1. mai! 
Gratulerer med dagen!

1. Mai 2021





Nå er det viktigere enn på lenge å 
markere arbeidernes dag 1. mai

For VALGET til høsten er kanskje det viktigste på 

mange år. Våre rettigheter som arbeidsfolk er nå 

under konstant press fra den sittende regjeringen. 

Sammen må vi arbeide for å få til et regjeringsskifte 

NÅ!

For alle er vi like mye verdt!

Fagforbundet Vågan
Lasse Nordby, leder



1. Mai - Arbeidernes 
internasjonale kampdag
Kampene som er kjempet 
opp gjennom årene har 
skapt de rettighetene som vi 
i dag har i arbeidslivet, men 
de kommer ikke av seg selv. 

Vi må fortsette arbeide for 
nye og verne om våre 
vedtatte rettigheter. 

1. mai er fortsatt en veldig 
viktig kampdag for oss 
alle! 



«Trygghet for helse og arbeid»
Arbeid til alle er jobb nr. 1

Vår viktigste oppgave er å 
sikre medlemmene trygge 
og rettferdige lønns- og 

arbeidsvilkår!

Lik lønn for likeverdig arbeid 
og utdanning! Reidun Elise Berg Hansen

Nestleder Fagforbundet Vågan



Vi tenker på de som i disse 
tider har fått store endringer 
privat og i sitt arbeidsforhold. 

• Stengte arbeidsplasser har gjort at flere 
hundre tusen arbeidstakere er blitt 
permitterte og har mistet inntekten sin.

• Andre som står i første rekke for å hjelpe de 
syke. Helsepersonell, sammen med 
renholdere, bussjåfører, renovatører, 
ansatte i NAV og andre, står på døgnet rundt 
for å holde hjulene i gang.

Takk for innsatsen til dere alle!
Marita Haugen
Kasserer og fane 2 ansvarlig
Fagforbundet Vågan



Omsorg Samhold og
Solidaritet

De lavtlønnet yrkesgruppene har nå i 
disse Corona tider holdt Norge i gang.

Yrkessjåføren - Butikkmedarbeiderne -
Renholderen - Assistenten -
Helsearbeideren...la oss huske de i 
lønnsoppgjøret ...la oss verdsette yrkene 
deres... 

La oss fortsatt vise Omsorg Samhold 
og Solidaritet

Kristin Elvelund, Opplæringsansvarlig
Fagforbundet Vågan



Den digitale hverdagen er nok kommet 

for å bli også etter pandemien.

Nok ett år er godt, hjemmekontor er blitt 
en del av manges hverdag. 

Fagforbundet Nordland har jobbet lenge 
med å få på plass rettigheter knyttet til 
hjemmekontor, men det tar tid. 

I år som i fjord vil vi takke dere alle for 
innsatsen som er gjort for felleskapet vårt. 
Den digitale hverdagen er nok kommet 
for å bli også etter pandemien.

Joan Krogstad, leder seksjon kontor 
og administrasjon
Fagforbundet Vågan

Joan Krogstad, leder seksjon kontor og 
administrasjon
Fagforbundet Vågan



Stopp sosial dumping. 
Seriøsitetskrav i arbeidslivet NÅ!

Sosial dumping og svart økonomi er med på å 
undergrave de fellesskapsverdier vårt 
samfunn er bygget på. 

Arbeidslivskriminalitet er et ran av 
fellesskapets midler – penger som kunne 
vært brukt på skoler, eldreomsorg, kultur, 
barnehager eller samferdsel.

Vi må slutte å handle med de som trekker 
ressurser ut av felleskapet, og bruke 
felleskapets penger på fremtidens 
arbeidsplasser.

Stig Ole Hulsund, leder yrkesseksjon 
samferdsel og teknisk
Fagforbundet Vågan



Omtanke, solidaritet og 
samhold er viktige 
kjerneverdier i Fagforbundet.

I krisen vi nå opplever er kjerneverdiene som 
omtanke, solidaritet og samhold viktig.

Vær forståelsesfull, bryr deg i handling og 
gjerning ved å vise kjærlighet og omtanke. 

Være en god rollemodell for dine barn, 
barnebarn, partner, kollega eller venn. 

Tove Aga, leder yrkesseksjon kirke 
kultur og oppvekst
Fagforbundet Vågan



Gratulerer med dagen 1. Mai 2021!

Nu e det over et år siden vi fikk korona med de endringer det medførte.

De fleste har vært flinke til å forholde seg til smitteregler og råd som e gitt av regjeringen og kommunene. 

På den måte har Norge komme rimelig godt ut av det, med langt færre smittetall og antall døde, enn det andre land har hatt.

Med bakgrunn i det ønsker Fagforbundet å rette en takk til alle som har sett og forstått hva som har vært viktig i denne tiden:

Vi ønsker å takke de som jobber på skole, SFO og barnehage som sørget for at barna har hatt et tilbud der de har følt seg trygge og 

har blir sett.

Vi ønsker å takke alle de som jobber i tjenester som sørger for at pasienter blir godt ivaretatt i hjemmene sine og helt frem til de 

kommer på sykehus.

Vi ønsker å takke alle de som har vært til stede for å holde hjulene i gang, slik at vi har opplevd en normalitet i det som kan betegnes 

som unormalt.

Vi ønsker å rette en takk til de som har holdt seg borte fra jobb og vært på hjemmekontor og forholdt seg til alle retningslinjer som 

har vært pålagt. Og ikke minst ønsker vi å rette en takk til alle som har vært gode ektefeller, partnere, foreldre, kollega eller venn, i 

denne perioden.

Godt Jobbet! Gratulerer med dagen!

Fagforbundet Vågan, leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Tove Aga,



Sterkere Fellesskap!
De fleste av oss er en del av et sterkere fellesskap –
enten det er familien, lokalsamfunnet, 
arbeidsplassen, frivillig arbeid. 

Vi stiller opp for hverandre og er på likefot med 
hverandre. Derfor kan vi ikke akseptere at 
ulikhetene i samfunnet blir stadig større. 

At lommeboka bestemmer kvaliteten på 
helsetjenester, at velstand avhenger av hvem som 
er heldige og kommer seg inn i boligmarkedet eller 
at det stadig kuttes i velferdstjenester til de som 
har minst. 

Raymond D. Hansen, leder 
yrkesseksjon helse og sosial



Styrk dine rettigheter
Bli medlem i Pensjonistforbundet!

• Pensjonistforbundet jobber for å styrke dine 
rettigheter som pensjonist, og ønsker derfor å ha 
deg med på laget. Vi fokuserer på forhandlingsrett 
for pensjon og eldreomsorg.

• Pensjon fra første krone for alle, spesielt viktig for 
kvinner i deltidsjobber! 

• Vi må ha en eldreomsorg hvor vi sier nei til 
privatisering og ja til god mat, aktiviteter og trygg 
omsorg for våre eldre.

Bente Svartsund
Pensjonisttillitsvalgt
Fagforbundet Vågan

Audhild Berthinussen, 
Pensjonisttillitsvalgt
Fagforbundet Vågan



Fagforbundet Ung 
Læreplassgaranti nå!

Læreplassgaranti innebærer at elever med 

ungdomsrett som har fullført og bestått Vg2, er 

garantert en læreplass i en lærebedrift.

Sikre arbeid etter endt lærlingetid!

Christer Jakobsen, 
ungdomstillitsvalgt 
Fagforbundet Vågan



Nei til privatisering og 
konkurranseutsetting av 
offentlige tjenester
Vi trenger flere statlige og kommunale 
arbeidsplasser, ikke færre! Å drifte 
velferdstjenester og infrastruktur av god 
kvalitet må være et offentlig ansvar med 
kompetente ansatte i faste, hele stillinger. 
Hovedargumentet for privatisering er at det 
fører til høyere kvalitet og at det er billigere. 
Dette er verken begrunnet eller realistisk. 
Konkurranseutsetting og privatisering koster 
dyrt og gir ikke bedre tjenester.

Gevinsten som hentes ut er ofte dårligere 
lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de 
ansatte

Sture Nilsen, styremedlem
Fagforbundet Vågan

Sture Nilsen, 
styremedlem
Fagforbundet Vågan



Lønn til å leve av -
turnus å leve med

For å redusere forskjellene og gjøre 
fellesskapene sterkere må vi ha et trygt 
arbeidsliv med hele, faste stillinger istedenfor 
utrygghet og midlertidighet i arbeidslivet. 

Vi må ha pensjon fra første krone for alle, 
spesielt viktig for kvinner i deltidsjobber! 

Og vi må ha en eldreomsorg hvor vi sier nei til 
privatisering og ja til god mat og trygg omsorg 
for våre eldre.

Anita Olsen, varamedlem
Fagforbundet Vågan



Trygge arbeidsplasser til 
alle, med hele faste 
stillinger.
I Norge skal vi ha et arbeidsliv for alle. 
Det å ha en jobb er noe av det viktigste 
i livet for å ha gode levekår. 

Det gir inntekt til deg, men også inntekt 
til samfunnet. 

De aller fleste i dag har en trygg jobb å 
gå til, med et godt arbeidsmiljø, kontroll 
og innflytelse på arbeidsplassen.

Truls Bjarttun,
Hovedtillitsvalgt
Fagforbundet Vågan



Fagforbundet bygger sin politikk på frihet, likhet og solidaritet!
Gratulerer med dagen!

Fagforbundet Vågan. (Bilde ble tatt 1. mai 2019)


