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Leseløft i kantina
Kantina til Bydrift i Tønsberg var fylt av
lydhøre arbeidskarer og noen kvinner
da krimforfatter Jan Mehlum bidro til å
øke leselysten.
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Som Sotra, som
Afghanistan
Brannkonstabel Glenn Lauvik fra
Sotra er tilbake i Afghanistan som
paramedic på et evakueringshelikopter. Noen ganger er det svært
dramatisk, men det kan det like
gjerne bli under utrykning hjemme.
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Bergen har hele ti ungdommer
som tar utdanning som feier –
åtte lærlinger og to praktikanter. De
gjør byen tryggere.

Skal spare – koste
hva det koste vil

35

Vant kampen om vannet

Grimstad kommune utarbeider
for tida anbud på kommunens renhold.
Det til tross for at de selv vasker billigere
enn noen gang før.

Elektronisk byggesaksbehandling
– eBygg – legger til rette for
mer samhandling og bedre og raskere
saksbehandling, mener fokusforfatter
Kari Granlund.
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Elektronisk hjelp

I 25 år hadde vanngigantene Veolia og Suez kontroll over vannkranene i Paris. Nå har
kommunen tatt tilbake styringen og sparer 40 millioner euro allerede i første driftsår. Men
de ansatte er kritiske til omveltningen de har vært med på.

Daglig dose kvikksølv

49

Arbeidsmedisinske spesialister godkjenner
bare en av ti som yrkesskadd på grunn av
kvikksølvforgiftning. Bertha Regine Serigstad
er en av de få. Likevel har Nav avslått hennes
søknad. Nå stevner Fagforbundet staten ved
Nav for lagmannsretten.

Privatisering – til det beste for hvem?
ansatte. Og Telemarksforskning påviser at
det gjennomsnittlige lønnsgapet mellom
ansatte i private og kommunale barnehager
er på omtrent samme nivå.

«Fagforbundet kan vise
til helt andre tall og
konsekvenser, og mener
at NHO Service misbruker statistikk og
brukerundersøkelser»
Nylig fikk vi vite at verdens største
fotballturnering av økonomiske
grunner vurderer å flytte til Lillestrøm. Til NRK sier Norway Cupleder Frode Kyvåg at Oslo kommune

har doblet prisene i løpet av få år, til
fire millioner kroner. Tilskuddet fra
kommunen har stått stille på cirka
to millioner.

– Nå betaler vi for mange av de kommunale tjenestene som tidligere var gratis.
Vi forstår at vi må betale, siden mange av
disse tjenestene er privatisert, forteller
Kyvåg.
I NHO Services verden er privatisering
synonymt med stor fortjeneste. Det forstår
jeg, så lenge det dreier seg om kommersielle
selskaper som vil overta sykehjem, barnehager og helsetjenester. Markedene er store
og stabile, og derfor interessante for
internasjonale investeringsselskaper.
Men jeg tviler sterkt på at det i lengden er
lønnsomt for landets kommuner.
Eller for den enkelte av oss, som
må betale prisen dersom velferd
ikke lenger skal være et offentlig
anliggende.

Ansvarlig redaktør

Tegning: Vidar Eriksen

Selv om det er nesten ett år til kommunevalget, er valgkampen allerede i gang. NHO
Service har laget en analyse som viser at
norske kommuner kan tjene opptil 19
milliarder kroner på å privatisere offentlige
tjenester. I samarbeid med Høyre og Frp
skal budskapet spres i landets kommuner.
NHO hevder at ingen vil tape på at
offentlige tjenester blir privatisert. Tvert
imot vil vi alle bli vinnere. Det er visstnok
en misforståelse at økonomisk effektivisering går på bekostning av kvalitet.
Arbeidsbelastningen for de ansatte skal ikke
øke, og ingen skal gå ned i lønn. Milde
Jereboam, som bestemor Duck ville ha sagt.
For slik er det selvfølgelig ikke. Fagforbundet kan vise til helt andre tall og
konsekvenser, og mener at NHO Service
misbruker statistikk og brukerundersøkelser.
Ifølge Sykehjemsetatens forening i Fagforbundet Oslo tjener arbeidstakere på kommersielle sykehjem i gjennomsnitt 30.000
kroner mindre enn tilsvarende kommunalt
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Pris til Notodden Blues Festival

Ny ambulanseavtale

Notodden var en av vinnerne da
prisen «Keeping the Blues Alive
Award» ble offentliggjort. Dette er
en prestisjetung internasjonal pris,
og regnes som en av de høyeste
utmerkelsene en organisasjon eller
enkeltperson kan få.
– Dette er mer enn en fjær i
hatten for hele organisasjonen,
for byen, for alle de frivillige, og
ikke minst for vårt fantastiske og
lojale publikum, sier styrelederen i
Notodden Blues Festival, Jan Lasse
Hansen.
Fagforbundet er hovedsponsor
for festivalen.
Blues Foundation har lagt vekt
på festivalens unike atmosfære

Foto: Kari-Sofie Jenssen

Notodden Blues Festival er
kåret til årets internasjonale
bluesfestival av amerikanske
Blues Foundation.

BLUESPRIS: Notodden Blues Festival som blir sponset av Fagforbundet, har
vunnet en prestisjetung internasjonal pris.

og lokalsamfunnets totale engasjement.
Med en liten administrasjon og
700 frivillige gjør festivalen den
lille byen til et kosmopolitisk
bluessenter i Europa med 30.000
tilhørere fra alle verdens kanter.

Dette er et blueseventyr som enhver blueselsker burde unne seg å
oppleve, heter det i begrunnelsen
til den amerikanske organisasjonen.
Prisen skal deles ut i Memphis
PF
lørdag 5. februar.

Fagforbundet og NHO Service
ble i slutten av november enige
om en ny avtale for ambulansepersonell.
Den nye avtalen har økte minstelønnssatser, og tillegget for paramedic-utdanning er øket med
1000 kroner. Satsene for diett og
matpenger er også øket.
Ansiennitetsbestemmelsene er
utvidet, og avtalen inneholder
bestemmelser om at ansatte får
godskrevet ansiennitet ved
fødsels- og adopsjonspermisjoner
og for læretid i inntil ett år.
For ansatte som er omfattet av
særavtalen, gjelder økningen av
minstelønnssatsene fra 1. oktober
i år. For dem som ikke omfattes av
særavtalen, gjelder lønnsøkningen
fra 1. juli.
Se de nye minstelønnssatsene
PF
på www.fagbladet.no

Mektige medlemmer
Året nærmer seg slutten, og det er
mye å glede seg over når vi skal oppsummere 2010 i Fagforbundet. Først
og fremst kan vi være stolte og glade
for at forbundet tiltrekker seg stadig
flere medlemmer. Fra et medlemstall
på ca. 310.600 i desember i fjor, er
vi nå ca. 318.000 medlemmer. Det
skyldes fantastisk innsats fra alle
ververe. Gode resultater i tariffoppgjøret, en vel gjennomført streik, et
tydelig politisk ståsted og gode yrkesfaglige tilbud er viktige grunner til at
folk ønsker å organisere seg i forbundet. Med så mange medlemmer
øker innflytelsen og gjennomslagskraften for sakene våre.
Det trengs sannelig. I EU er det
mange land som sliter økonomisk, og
oppskriften mange benytter seg av, er
å strupe offentlig sektor, privatisere og
kutte lønningene til de ansatte. Presset
for konkurranseutsetting øker.
Arbeidstakernes lønns- og arbeids-
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vilkår settes under press – også her
i Norge. Skal vi klare å bevare den
norske modellen og dra nytte av det
tradisjonelle faglig-politiske samarbeidet, må fagbevegelsen holde
trykket oppe hele tida, og vi må bli
flere. Selv om vi ønsker oss mer og
tydeligere rødgrønn politikk, er det

Med så mange medlemmer
øker innflytelsen og gjennomslagskraften for sakene våre.
ikke tvil om at vi har større innflytelse
enn om vi hadde hatt en borgerlig
regjering. Se på den rødgrønne satsingen på kommunesektoren siden
2005 – med blant annet 40.000 nye
årsverk i offentlig sektor. Dette er en
satsing som gleder oss og som blant
annet gir oss et godt utgangspunkt
for bedre grunnbemanning. Noe som
er viktig for kvaliteten på de kom-

munale tjenestene og for arbeidet
med å få til hele stillinger.
Internasjonal solidaritet er viktig for
fagbevegelsen. De siste åra har Fagforbundet hatt et sterkt engasjement for
SOS-barnebyen i Angola. Vel 18
millioner kroner måtte til for å bygge
byen. Nå er den ferdig – med offisiell
åpning den 29. september i år. Dette
er noe vi har all grunn til å være stolte
over, og jeg siterer det den norske ambassadøren i Angola sa ved åpningen:
«Heltene her i dag er dere fra Fagforbundet som har fått til finansieringen
av denne barnebyen.»
La oss ta med oss det gode arbeidet,
stoltheten og engasjementet – så skal
vi vinne nye seire i 2011. Med ønske
om en riktig god jul!

Jan Davidsen, forbundsleder

Varsler
søksmål
I slutten av november fikk
direktør Siri Hatlen ved Oslo
universitetssykehus et varsel
om søksmål hvis de ikke snur
og beholder Are Saastad som
tillitsvalgt på Aker sykehus.
Fagforbundet Aker har engasjert
advokat Anne Mari Due til å ta seg
av saken til Saastad. Dersom
beslutningen om å flytte ham til
Akershus universitetssykehus ikke
endres, varsler advokaten at saken
kan havne i retten.

Juridisk uholdbar
– Vi oppfatter flyttingen av Are
Saastad som juridisk uholdbar.
Sykehusledelsen viser med denne
beslutningen at de ønsker å bli
kvitt en profilert og brysom tillitsvalgt som det åpenbart ikke er
rom for ved Oslo universitetssykehus, sier nestlederen i Fagforbundet Aker, Ann Karin Osode.

Hun er dermed uenig konklusjonen til Fagforbundet Oslo.
Der mener ledelsen at Saastad er
omfattet av den planlagte virksomhetsoverdragelsen gjennom
ansettelsesforholdet ved alderspsykiatrisk avdeling.
– Vi må forholde oss til reglene
om virksomhetsoverdragelse, på
samme måte som arbeidsgivere
må. Dette er bestemmelser som

gir ansatte et godt vern og gode
rettigheter i prosesser som dette,
sier lederen i Fagforbundet Oslo,
Mari Sanden.

Støtte
Selv mener Are Saastad at han
ikke lenger er ansatt i avdelingen.
Han ble heltidstillitsvalgt i 1997,
og mener han ble overflyttet til
klinikksjefens stab i 2000. Denne

Tvister om kommunerevisjon
Bergen kommune innrømmer
at det er tariffbrudd å konkurranseutsette kommunerevisjonen. Forbundet mener at
bystyrevedtaket er ugyldig.

den enkelte arbeidstakerorganisasjon gis anledning til å uttale seg
skriftlig for besluttende organ,» er
ordlyden i hovedavtalen.

Innrømmer tariffbrudd

RYDDER OPP: Fagforbundets Bernt
Vederhus krever møte med KS om
brudd på hovedavtalen etter
bystyrevedtak om å skrote kommunerevisjonen i Bergen.

Bystyret i Bergen vedtok å kvitte
seg med sin egen kommunerevisjon etter et benkeforslag fra
Høyres bystyregruppe i september.
Fagforbundet har protestert og
mener vedtaket er brudd på
hovedavtalen mellom LO og KS.
– Vedtaket er ugyldig, og prosessen må reverseres, sier rådgiver
Bernt Vederhus ved Fagforbundets
kompetansesenter i Bergen til
Fagbladet.
«Før vedtak om å konkurranseutsette en eller flere tjenester, skal

Administrasjonen i Bergen kommune innrømmer at bystyrevedtaket er tariffstridig, men går ikke
med på at det er ugyldig. Saken ble
fremmet og avgjort av politikerne i
bystyremøtet, mener de.
Fagforbundet mener at kommunepolitikerne ikke kan vri seg
unna hovedavtalen bare ved å
fremme benkeforslag. Forbundet
krever nå et tvistemøte med KS –
Kommunenes arbeidsgiver- og
interesseorganisasjon.

MÅ ENDRES: Advokaten til Are
Saastad varsler rettssak hvis beslutningen om å flytte ham fra Aker til
Ahus ikke endres.

avdelingen skal ikke flyttes til
Akershus.
– Saken bygger på et syltynt
grunnlag, og er et bevisst angrep
på de tillitsvalgtes rettigheter,
mener Osode.
Tekst og foto: PER FLAKSTAD

Uføre på facebook
Fagforbundet har nylig opprettet en egen facebook-side
for helt uføre. Den er et lukket
og trygt forum av og for
Fagforbundets helt uføre
medlemmer.
– Du er velkommen til å ta
direkte kontakt meg på e-post
til kari.solberg@broadpark.no,
så loser jeg deg videre til
facebook-siden. Jeg håper på
å få innspill om viktige saker
som jeg kan bringe videre til
Fagforbundets pensjonistutvalg, sier Kari Solberg, som
er representanten for uføre i
utvalget.
Facebook-siden er ikke
synlig for andre enn dem som
TiB
får tilgang fra Solberg

Tekst og foto: MONICA SCHANCHE
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Ansatte overbeviste politikerne

Om lag 50 kommuneansatte stilte
opp i fakkeltog som endte utenfor
kommunestyresalen da saken
skulle behandles. Da var det gått
ei uke siden formannskapet i den
Høyre-styrte kommunen sa ja til å
konkurranseutsette alt renhold.
Flere av renholderne gikk på talerstolen i åpen time før kommunestyremøtet og argumenterte imot
konkurranseutsetting.

Ladet stemning
Så begynner debatten. Stemningen snur. De lokale Frp-politikerne velger etter hvert å støtte
opp om kommunens egne 35
renholdere framfor å følge Høyres
forslag om å privatisere tjenesten.
Ap og Frp legger deretter fram
et felles forslag om å beholde
dagens ordning med 80 prosent
av renholdet drevet kommunalt
gjennom Lier Drift og 20 prosent

Foto: Kari-Sofie Jenssen

Renholdere og opposisjonen
i Lier klarte å stoppe Høyres
forsøk på å sette renholdet
i kommunen ut på anbud. De
fikk Frp til å innse at det ikke
var mulig å spare noe på
privatisering.

Almanakken 2011

SEIRET: Renholderne hadde Fagforbundet Lier i ryggen da de møtte politikerne i håp om ikke å bli konlurranseutsatt. Bak fra venstre: Ingunn, Asina,
Berit, Faiza,Turid. Foran: Grethe og Liv.

Medlemmene i Fagforbundet
fikk tilsendt almanakken for
2011 sammen med forrige
utgave av Fagbladet.
Almanakken har nytt design.
Den er større, mer leservennlig og har bedre plass til å
skrive i enn den vi er blitt
vant til.
Almanakken er helnorsk,
dvs. at alt er produsert i
Norge. Den har fått en
tydelig Fagforbundsprofil
med bilder av medlemmer
og i forbundets farger.
Erfaringene med 2011almanakken blir tatt med når
forbundet skal planlegge og
produsere 2012-utgaven.
Tekst: Tone Zander, informasjonssjef

drevet av private. Voteringen
ender med 26 mot 23 stemmer.
– Det var fornuften som seiret
i Lier. Kommunen kan ikke spare
noe på å sette ut renholdet. Det
skjønte etter hvert Frp-representantene, og slo lag med Ap, sier
Astrid Isene i Fagforbundet Lier.

Er effektive
Renholdstjenesten i Lier har vært
gjennom omfattende omstruktureringer og krav til effektivi-

sering. Renholderne har spart inn
det som er krevd innspart. «Vi har
oppfylt alle krav. Hvorfor?» var
blant spørsmålene på de ansattes
plakater i fakkeltoget og i åpen
time.
Det var også argumentet som
fikk politikere til å snu i saken.
Frp-politikerne understreket at de
ikke er prinsipielt imot konkurranseutsetting, men at det i
dette tilfellet ikke er noen grunn.
Tekst: OLA TØMMERÅS

Foto: Maria Wattne

Vil minske lønnsgapet
Mer effektiv oppfølging av
likelønn, mer likestilte foreldre
og bedre kjønnsbalanse i
arbeidslivet er hovedpunktene
i stortingsmeldingen «Likestilling for likelønn».

FORNØYD: Regjeringens likelønnsmelding er et godt verktøy for LOs
videre arbeid med likelønn, mener
LO-nestleder Gerd Kristiansen.
6 < Fagbladet 12/2010

Ett av forslagene er å bedre lønnsstatistikkene på bedriftene slik at
de også gir bedre innsyn i om det
eksisterer kjønnsbaserte lønnsforskjeller. De tillitsvalgte skal få en
lovfestet innsynsrett i dette.
Stortingsmeldingen ble lagt

fram av likestillingsminister Audun
Lysbakken på hans siste dag som
minister før han gikk ut i 16 ukers
pappapermisjon.
Regjeringen går inn for å innføre en tredelt foreldrepermisjon
etter fødsel der mor og far får 12
uker hver og 20 uker blir felles. I
tillegg får mor tre ukers permisjon
før fødselen. Lysbakken foreslår
også en lovbestemmelse om én
time ammefri for alle ammende
mødre. I dag er dette en rett som
fins i de fleste tariffavtaler, men

nå vil den også omfatte de i den
uorganiserte delen av arbeidslivet.
– Med likelønnsmeldingen har
LO fått et godt verktøy for det
videre arbeidet med likelønn. En
stor del av ansvaret hviler nå på
partene i arbeidslivet, mener LOs
nestleder Gerd Kristiansen
– For LO er det viktig at vi finner
løsninger som vil lukke lønnsgapet. Vi tar stafettpinnen videre
sammen med forbundene, sier
hun i en pressemelding.
Tekst: TORGNY HASÅS

< FÅ KVINNER
I LOKALPOLITIKKEN
Av totalt 21 kommunestyrerepresentanter i Lindesnes er
det bare fem kvinner. Nå oppfordrer likestillingsutvalget flere
kvinner om å stille på liste foran
neste års kommunevalg.

< KAMPEN MOT
SOSIAL DUMPING

FN-MARKERING: Rundt 40
personer møtte opp for å høre
appellene på Torvet i Trondheim
25. oktober.

– Må reagere mot skjult vold
– Jeg savner flere menn som bryr seg. Når vi velger å være stille
om vold, dysser vi ned problemet, sa LO-sekretær Kristian Tangen i
Trondheim under markeringen av den internasjonale dagen for
bekjempelse av vold mot kvinner.
Kristian Tangen rettet søkelyset
mot den skjulte volden mot
kvinner som skjer innenfor husets
fire vegger.

Må ta affære
– Føler vi ikke samme ansvaret for
den volden som skjer i hjemmet,
som den volden som vi ser og
opplever i det offentlige rom?
Hvorfor hører vi ikke like mye fra
menn om denne volden, som vi
gjør når ungdomsgjenger opptrer
truende på bussen en sen lørdagskveld? spurte Tangen. Han er

LO inn i
jusskampen
Mange av LOs fremste jurister
har gått sammen for å skrive
en ny kommentarutgave til
arbeidsmiljøloven.
Det eksisterer allerede to kommentarutgaver til loven, «arbeids-

ambassadør for Kampanjen Hvitt
Bånd, som vil at menn aktivt skal
bekjempe vold mot kvinner.
– Holdninger må endres, slik at
menn klart og tydelig tar avstand
fra all vold mot kvinner. Hvis vi
observerer vold, skal vi ikke nøle
med å ta affære ved å varsle de
rette myndighetene, slik at volden
får følger.

Internasjonalt engasjement
LO-sekretæren ble etterfulgt av
regionleder Tove Marie Paasche i
Amnesty som brukte sin appell

rett.no» av Henning Jakhelln og
Helga Aune og «Arbeidsmiljøloven» av Jan Fougner og Lars
Holo. I slutten av februar kommer
fagbevegelsens jurister med en
egen utgave.
18 jurister fra LO, Fagforbundet,
Industri Energi og andre juristmiljøer har bidratt til verket.
Redaktører er LO-advokatene
Atle Johansen og Einar Stueland.

til å fortelle om en ny rapport
som dokumenterer at barn ned i
sjuårsalderen utsettes for seksuelle
overgrep i Nicaragua. Fordi abort
er totalforbudt i landet, blir
mange jenter tvunget til å gjennomføre svangerskap etter incest
og voldtekt.
Fribyforfatter i Trondheim, Asieh
Amini, snakket om vold mot
kvinner i Iran.
– Mine venner og jeg startet en
kampanje mot steining av kvinner.
Vi jobber for å få forandret loven.
I både den sivile lovgivningen
og den islamske straffeloven er
det ulikheter mellom kvinner
og menn, sa forfatteren og journalisten.
Tekst og foto: HEIDI OLIV WOLLAMO

– Den viktigste forskjellen er
at vi legger vekt på andre saker
enn de andre utgavene. For
eksempel er utvelgelsesprosessen
ved nedbemanning bare omtalt
med noen få avsnitt hos de andre.
Dette er et viktig spørsmål for
fagorganiserte. Vi bruker 20 sider
på dette temaet, sier Johansen.
Tekst: TORGNY HASÅS

Kampen mot sosial dumping
må utvides til flere kvinnebransjer. Den handler ikke bare om
menn i byggebransjen, påpekte
likestillingsminister Audun Lysbakken på en konferanse i regi
av Fellesforbundet i november.

< FRP ØNSKER OFFENTLIG
KONKURRANSE
I mange kommuner er det
heftige diskusjoner om konkurranse på offentlige tjenester. I
Rakkestad vil Frp ha sykehjemsplasser, hjemmehjelpstjeneste,
rengjøring og barnehager ut på
anbud. Partiet møter imidlertid
stor motstand, og alle forslag
ble nedstemt da formannskapet
behandlet dem.

< KRITIKKVERDIG
I BARNEHAGE
Tre fagforeninger har varslet
barnehageavdelingen i Hamar
kommune om det de mener
er kritikkverdige forhold i en av
de private barnehagene i byen.
Eier og styrer er i desember
innkalt til et møte med kommunen.

< TRE LO-FORBUND
VURDERER SAMMENSLÅING
De tre LO-forbundene Postkom,
Norsk Arbeidsmandsforbund
og Norsk Transportarbeiderforbund vurderer å slå seg
sammen. I stedet for å være
tre små, vil et slikt forbund bli
mellomstort med om lag
70.000 medlemmer.
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Tema: Hvem skal eie vannet?

Paris tok

vannet tilbake
Fontenene foran rådhuset i Paris sildrer, sprudler og
bobler som de har gjort i alle år. Men i 2010 fikk vannfontenene en bilyd: Lyden av penger og kontroll.
Tekst: SIDSEL HJELME Foto: ARNAUD ROBIN

I

25 år var vannforsyningen i Paris på
private hender. De internasjonale
storkonsernene Suez og Veolia
hadde kontrollen. Byens innbyggere
betalte regningen.
1. januar i år tok kommunen distribusjonen av vannet tilbake. Så langt har
kommunen spart 40 millioner euro, eller
rundt 320 millioner kroner, på rekommunaliseringen.
Mistet kontrollen
Fra kontorvinduet sitt har Paris’ viseborgermester Anne le Strat panoramautsikt over
Rådhusplassen og de sprudlende vannfontenene.
Byens politikere hadde mistet kontrollen med vannforsyningen, sier Anne le
Strat. Hun representerer sosialistpartiet PS,
som i en rødgrønn allianse fikk flertall i
Paris etter kommunevalget i 2001.
Ønsket om politisk og demokratisk
kontroll av byens vannforsyning var noe
som raskt kom på bordet etter valget. De
private vanngigantene hadde hatt styringa
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på byens stoppekraner i 25 år. Nå ville
politikerne ha innsyn og kontroll, men det
viste seg umulig innenfor de rammene
Veolia og Suez hadde.
Politikk viktigst
Ifølge Anne le Strat er det to hovedgrunner
til at kommunen ønsket å rekommunalisere
vannet:
Politisk, fordi vann er et fellesgode som
bør drives av det offentlige.
Administrativt, fordi vi nå har kun én
operatør, Eau de Paris, mot tidligere tre.
Nå har vi tatt kontrollen tilbake, fastslår le Strat. Som direktør i kommunens
vann– og avløpsetat, Eau de Paris, har hun
nå også fått tilnavnet Madame Eau de
Paris.
Del av husleia
Tre metrostasjoner øst for rådhusplassen
haster Karim Khelifi hjem fra jobb. Han er
ansatt i storbyens transportsystem, RATP,
som daglig frakter rundt ti millioner
passasjerer. Langs en av Paris’ store boule-

Vann i Paris
Eau de Paris, et heleid kommunalt
selskap, står for produksjon, rensing
og distribusjon av vann til 2,2 mill.
innbyggere.
Fram til 1. januar 2010 var distribusjon og rensing av vann på private
hender. 230 av 880 ansatte ble overført fra private aktører ved rekommunaliseringen.

LOVER PENGER TIL PARISERNE:
– I år sparer vi 40 millioner euro.
Dette er penger byens innbyggere
umiddelbart får glede av, sier Anne
le Strat, viseborgermester i Paris.
Her foran byens rådhus, Hotel de
ville.

>

Tema: Hvem skal eie vannet?
varder bor Karim sammen med sønnen
Benoit på 21 i en treroms leilighet i en
blokk med rundt 1000 leiligheter.
Vannkranene åpnes så snart han er
inne av døra hjemme. Middagsforberedelser, toalettbesøk, et glass vann
til gjestene.
Hvor mye jeg betaler for vannet?
Det vet jeg ikke. Det er en del av
husleia, så det tenker jeg aldri over, sier
Karim mens han tapper vann i pastagryta.

Vann i Norge
• 1 million nordmenn får drikkevann
fra kommunale vannverk som ikke
er godkjent.
• 1,3 millioner nordmenn drikker
vann som ikke er renset for parasitter, og kan føre til epidemier.
• I 23 norske kommuner har mer enn
halvparten av innbyggerne vann fra
private vannverk.
• Et lovforslag om at nye vann- og
avløpsanlegg skal være heleide av
kommunen har vært på høring,
og vil etter planen legges fram for
Stortinget våren 2010.
Kilder: NRK Forbrukerinspektørene,
Mattilsynet, FN-sambandet.

Slutt på aksjeutbytte
Det var den jevne pariser som betalte
regningene for kommunens manglende
styring med den private vannforsyningen. Prisene på vann steg ofte og
mye, og det var ikke bare økte utgifter
som drev prisene i været: Den franske
forbrukerorganisasjonen UFC-Que
choisir dokumenterte at Veolia og Suez
hadde et overskudd på nær 30 prosent.
Etter rekommunaliseringen har
enklere administrasjon og bedre kontroll gitt store innsparinger.
Tidligere delte de private distributørene ut jobber til sine underleverandører uten konkurranse og kontroll.
Nå er vi i markedet selv, og kan kontrollere det.
Men den aller viktigste grunnen til
at vi sparer penger nå, er at vi ikke skal
betale utbytte til private aksjeeiere.
Fryser prisene
Byens innbyggere får umiddelbart glede
av innsparingene, lover viseborgermester le Strat:
Vi har garantert at dagens pris på
vann skal holdes stabil fram til 2015.
– Kan det også bli aktuelt å senke
prisene?
Vi har senket prisene noe, men det

Engasjement om vannet
Mange ansatte har betalt en høy pris for rekommunalisering
av vannet. Fasit etter ti måneder er frustrasjoner, høyt sykefravær og tre selvmordsforsøk.
– På papiret var alt perfekt. I virkeligheten var det en veritabel maktkamp,
sier Francoise Riou, sekretær i CFDT, en
av de sju fagforeningene i Eau de Paris.
I alt 230 personer ble berørt da vannforsyningen ble overført fra private
selskaper til Paris kommune. Det måtte
noen tøffe forhandlingsrunder til før
samtlige var sikret jobb.
– Problemet var ikke rekommunaliseringen – den hadde vi stemt for
gjennom kommunevalget. Problemet
var det som skjedde med de ansatte,
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sier Blanche Fasola, en av de tillitsvalgte
i CFDT.
Total mangel på ledelse gjør hverdagen
uutholdelig for de ansatte «på gølvet»,
forteller de tillitsvalgte i Eau de Paris.

Mangler ledelse
Problemene bunner i at organiseringen
av arbeidet ble glemt under rekommunaliseringen, påpeker CFDT-tillitsvalgte.
– Lederne fulgte ikke med inn i det
nye kommunale selskapet, og dermed
stopper arbeidet opp. Det er ingen til å

INGEN MIDDAG UTEN VANN: – Kommunen må ha
hånd om de viktige tingene for innbyggerne, og vann er
det viktigste av alt, sier Karim Khelifi med sin middagssultne sønn Benoit i bakgrunnen.

er for tidlig å si om det blir ytterligere
reduksjoner.
Nå i første driftsår regner vi med å
spare inn 40 millioner euro. Dette er
penger som pløyes direkte tilbake til
tjenestene, blant annet til å reparere og
fornye ledningsnettet.
Ukjent for de fleste
– Kjenner parisere flest til rekommunaliseringen?
For å være helt ærlig: nei, smiler
Madame Eau de Paris.
Årsaken er nok først og fremst at
fakturaen går til boligselskapene og ikke
direkte til den enkelte beboer. Men vi har
gjort en meningsmåling, og den viser at
de fleste av byens innbyggere ønsker at
vannforsyningen skal være en ren kommunal tjeneste.
Vi ser også at dette er en tendens
som sprer seg, og at det er en begynnende offentlig debatt om driftsmåter.
Flere større byer, som for eksempel Lille
og Lyon, vurderer nå å rekommunalisere
byens vannforsyning.

koordinere arbeidet, undertegne
avtaler med underleverandører,
sørge for at regninger blir betalt,
sier tillitsvalgt for CFDT i Eau de
Paris, Jean-Marc Moryosef.
Han anslår at av de nesten
900 ansatte, er det bare rundt
200 som jobber.
– Frustrasjonene er store,
mange er sykmeldt, og vi har
også hatt selvmordsforsøk som
kan knyttes til problemene for
de ansatte i Eau de Paris, sier
Moryosef.
MAKTKAMP: – På papiret var alt perfekt.
Virkeligheten er at de ansatte ikke er
ivaretatt, sier de tillitsvalgte i fagforeningen CFDT. Fra venstre Blanche Fasola,
Jean-Marc Moryosef og Francoise Riou.

Privatisering av
velferdsgoder
Organisasjonen For velferdsstaten har dokumentert at
kommersielle selskaper er i
ferd med å erobre den norske
velferdsstaten. Tjenester som
barnehage, barnevern og
eldreomsorg eies av internasjonale konsern som tar ut
millionfortjeneste fra
offentlige tilskuddsmidler.
Fagforbundet mener det
er riktig å overføre privatskolelovens forbud mot å ta
ut profitt til å gjelde alle velferdstjenester.
Landsstyret i Fagforbundet
16. september 2010

>

Ingen løsning i sikte
Etter ti måneders forhandlinger
om organisasjonsmodellen er det
fortsatt ingen løsning i sikte,
påpeker Blanche Fasola.
– Vi har nå fått gjennomslag for
at det må inn eksperter for å se
på arbeidsmiljøet vårt, men
problemet er at det vil ta lang tid
før det blir resultater av dette, sier
Fasola.
I mellomtiden gjør de fleste sitt
ytterste for at det skal gå, men
CFDT-representantene mener det
nærmer seg en kritisk grense.
– Rekommunaliseringen blir
glorifisert. Den menneskelige og
organisatoriske siden av dette er
helt feilslått, fastslår Blanche
Fasola.
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ÅPNE KRANER: En hverdag uten vann er utenkelig, det samme er en dag uten barbering for 21-årige Benoit Khelifi.

Bevisst forbruker
Til forskjell fra mange andre forbrukere, er Karim Khelifi velinformert
om den stille revolusjonen som har
skjedd med byens vannforsyning. Og
han er ikke i tvil om at det var et
riktig grep:
Jeg er glad kommunen har tatt
vannet tilbake.
Det er kommunen, og ikke private, som bør ha hånd om de viktige
tingene for innbyggerne, som vann,
helse, utdanning og transport. Disse
tjenestene må styres av det offentlige
for at vi skal være sikre på at innbyggere behandles likt.
Vann er det viktigste av alt. Vi
kan ikke leve uten. Har vi ikke vann,
er vi tilbake på steinaldernivå i løpet
av kort tid.

Mindre flaskevann
Eau de Paris ønsker også å øke folks
generelle bevissthet om vann.
De siste årene er vannforbruket
i byen redusert. Noe av årsaken er
at vi får mindre industri og mer
kontorer, men også at storforbrukere
som for eksempel hoteller, har
gjort omfattende tiltak for å spare
vann.
I byens klimaplan står det også
at vi skal redusere forbruket av
flaskevann. Dette prøver vi å påvirke
blant annet gjennom skolekampanjer
der vi deler ut vannglass til barna.
Boblevann fra kranen
Anne le Strat ser at tiltakene virker.
Brukerundersøkelsene våre viser
at innbyggerne stoler mer og mer på

kranvannet, og vi ser at forbruket av
vann på flaske synker, sier viseborgermesteren.
Også de som foretrekker vann med
bobler, får sitt uten å ty til ferdigkjøpt
på flaske:
Tidligere i år åpnet vi en drikkevannsfontene med kullsyret vann.
La Pétillante (den sprudlende) er
plassert i en av byens parker, smiler
viseborgermesteren.
Rundt La Pétillante er det ikke
uvanlig å se parisere fylle opp flasker
og kanner med sprudlevann.
Karim Khelifi er en av dem. Han
passerer «La Pétillante» hver dag på
vei til jobb.
Ofte har jeg med en tomflaske
og fyller den opp med sprudlevann
når jeg går forbi.

Vann som vare

Vann i verden

Tenk deg en virkelighet hvor bare de rikeste har rent vann i
springen. Slik er det for millioner av mennesker. I mange
land betaler man ofte mange ganger mer for vannet i slumområdene enn i middelklasseområdene. Dette fordi slumområdene ikke er tilsluttet det kommunale vann-nettet, og
dermed må mange kjøpe vannet sitt til overpris fra ambulerende selgere.
Alternativet er å slukke tørsten med forurenset vann, og
dermed bli tall på en stadig høyere sykdoms- og dødsstatistikk.

• 1,1 milliard mennesker er uten tilgang til rent vann
• 2,6 milliarder mennesker mangler trygge sanitærløsninger.
• Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at ett av tre
sykdomstilfeller i verden skyldes dårlige miljøforhold,
spesielt forurenset vann.
• Å sikre adgang til rent vann er en sentral del av fattigdomsbekjempelsen.
• FNs menneskerettighetsråd vedtok i september i år at
rett til rent drikkevann inngår i menneskerettighetene.

Kilde: fn.no
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Fagforbundets utdanningsstipend
Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer.
Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV.
Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går
inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent,
søke stipend en gang pr. kalenderår.
Det kan søkes om støtte til:
• Utdanninger ved universiteter og høgskoler • Utdanninger i
videregående skole og grunnskole (ny sjanse) • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer • Praksiskandidatopplæring • Yrkesfaglige kurs • Lese- og skrivekurs med data
Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på
hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir
studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer.
Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det
utbetales inntil kr. 12.000,- pr. kalenderår.
Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på
mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår.

Lese- og skrivekurs
Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. 10.000,- inkludert datatekniske hjelpemidler pr. kalenderår.
Det kan søkes støtte til:
• Kursutgifter • Eksamensutgifter • Påkrevd materiell/utstyr
(Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-)
• Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting)
Følgende dekkes ikke:
• Tapt arbeidsfortjeneste • Reiseutgifter • Diett/mat
Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til
dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom
disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes.
Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat,
utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel el. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må
fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke
søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-.
Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på
www.fagforbundet.no eller ved henvendelse til Fagforbundet.

LITEN SJANSE FOR DEG.
STØRRE SJANSE FOR EN AV OSS.
Nå har LOfavør forsikringer som gir deg bedre dekning.
For med 900.000 medlemmer må vi tenke på det meste.
Les mer om forsikringer og hent dine fordeler på lofavor.no
Medlemstelefon: 81532600. SMS: Send LOT [Ditt postnr.] til 26250

Fagforbundet om NHO-notat:

– Feilaktige
påstander
Kommunene kan spare mange titalls millioner på å
konkurranseutsette offentlige tjenester. Dette påstår
NHO i sin sjarmoffensiv overfor norske kommuner.
Tekst og foto: PER FLAKSTAD

– Arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service
sier de ønsker å heve nivået på debatten
om offentlig ressursbruk. Jeg syns ikke
notatet fra NHO bidrar til det, sier leder
i Fagforbundet, Jan Davidsen. Han mener
tallene og påstandene fra NHO er helt
ubrukelige som grunnlag for politiske
beslutninger.
Nå pågår budsjettbehandlingene i kommunene, og svært mange lokale Høyreog Frp-politikere kommer til å hente
argumenter fra NHO-notatet for å få
konkurranseutsatt kommunens tjenester.
I tillegg til innsparinger, påstår NHO at
kvaliteten på tjenestene blir den samme,
og at det ikke kan sies noe sikkert om de
ansattes lønns- og arbeidsbetingelser vil bli
endret.
Fjernt fra virkeligheten
– Helt feil, og fullstendig virkelighetsfjernt,
mener to av Fagforbundets tillitsvalgte i
Oslo, Per Egil Johansen og Mariann Hagen.
Mariann Hagen var tidligere hovedtillitsvalgt i Norlandia Care Omsorg og ansatt
ved Oppsalhjemmet i Oslo. Nå er hun
plasstillitsvalgt på Lilletøyen sykehjem som
drives av Oslo kommune. Hun mener det
gir et uriktig bilde av virkeligheten når
NHO påstår at kvaliteten blir den samme
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når et privat selskap omorganiserer driften
for å redusere utgiftene.
– Da kommunen drev Oppsalhjemmet,
hadde vi sju renholdere, én i hver etasje.
Etter at Norlandia overtok, ble antall
renholdere redusert til to. Vi fikk mange
klager fra pårørende og ansatte om
dårligere hygiene, forteller hun.
– I tillegg ble antall årsverk blant de
omsorgsansatte redusert med fem, og sykepleierne ble omorganisert i fagteam uten
tilknytning til avdelingene. Ved sykdom ble
de puttet inn i turnusen for å fylle hullene.
Store forskjeller
Da Mariann byttet jobb til det kommunale
Lilletøyen sykehjem, gikk hun ned ett
lønnstrinn, men opp ca. 10.000 kroner i
lønn.
– NHO har forhandlet lønn og andre
ytelser for ansatte ved private sykehjem i
mange år, så lønn og arbeidsbetingelser er
noe de burde kjenne godt. Dessuten er det
bare å sammenlikne protokollene fra de
siste oppgjørene for KS- og NHO-oppgjørene for sykehjemsansatte. De viser en
betydelig forskjell. Dette vet NHO. Jeg syns
det er grovt manipulerende når de påstår at
det ikke kan sies noe klart og sikkert om
forskjellene på lønn og pensjon, sier

nestleder i Sykehjemsetatens fagforening i
Oslo, Per Egil Johansen.
– Vi sitter på gjennomsnittstall som viser
at lønnsforskjellene mellom kommunale og
private sykehjem i Oslo ligger mellom
30.000 og 100.000 kroner. NHO viser til
lokale forhandlinger som skal gi de ansatte
på privatdrevne hjem noe mer, men vår
erfaring er at dette ikke fungerer, sier Per
Egil Johansen.

SJOKKERT: Rådgiver Linn Herning ble sjokkert
over blant annet manglende kilder da hun gikk
gjennom NHOs notat.

FJERNT FRA VIRKELIGHETEN: Per Egil
Johansen og Mariann Hagen mener NHOs
påstander om at det ikke kan sies noe
sikkert om ulike lønns- og arbeidsbetingelser i privat og offentlig omsorg, er
virkelighetsfjernt.

– En utfordring
til kommunene

– Og da har vi ikke tatt med pensjonsytelsene. De er vanskelig å få oversikt over,
siden private selskaper stadig bytter ordninger. Grovt sett kan vi i alle fall plusse på
drøyt 50.000 kroner for offentlig ansatte,
mener Johansen.
Usikre tall
«Tenk på et tall» heter notatet der Fagforbundet har gått gjennom tallene fra NHO
Service.
– Jeg ble rett og slett sjokkert da jeg gikk
gjennom materialet fra NHO, sier rådgiver
Linn Herning i For Velferdsstaten og en
av dem som står bak Fagforbundets
motrapport.
– NHO bruker kommunens egne Kostratall for å beregne utgiftene på blant annet
sykehjemsdrift. De skriver at slike tall ikke
er helt nøyaktige, men konklusjonene deres
er uten forbehold.
– Kommunene har svært ulike måter å
rapportere på, og dette påvirker resultatet.
Vi har sammenliknet budsjett og regnskapstall for Bergen og Trondheim med NHOs

tall. I Bergen snakker vi om en forskjell
på 800 millioner kroner. Dette viser at
NHO har en svært lettvint omgang med
tall, sier Herning.
Bruk de rødgrønne lokalt
Jan Davidsen oppfordrer Fagforbundets
tillitsvalgte over hele landet til å bruke
forbundets «Tenk på et tall»-notat, der
regnestykkene plukkes fra hverandre og
påstandene tilbakevises.
– Vi ser hvordan NHO Service samarbeider med Høyre og Fremskrittspartiet
for å få kommunene til å legge til rette for
mest mulig private løsninger på offentlige
tjenester. Det er viktig at våre tillitsvalgte
tar kontakt med de rødgrønne partiene
lokalt og arbeider sammen med dem i
kampen mot anbud og konkurranseutsetting.
– Sammen kan vi demme opp for den
privatiseringsbølgen som NHO og de
borgerlige partiene forsøker å oversvømme
oss med, sier forbundslederen.

– Først og fremst vil jeg si at dette
notatet ikke nødvendigvis er laget
med tanke på at kommunene skal
konkurranseutsette mest mulig. Det
vi ønsker, er at kommunene skal se på
utgiftene sine og organisere tjenestene mest mulig effektivt gjennom
den metoden NHO betegner som
«beste praksis», sier faktasjef i NHO,
Lasse Tenden.
– Om det er private selskaper eller
kommunens egne ansatte som gjør
jobben, er i denne sammenhengen
ikke vesentlig, fortsetter han, og
legger til at selvsagt er NHO Service
en interesseorganisasjon for private
tjenesteleverandører.
Han avviser at NHO bruker usikre
tall på en tendensiøs måte for å
fremme privatisering i kommunene:
– Vi bruker Kostra-tall fordi det er
tilgjengelige, offisielle tall. Vi redegjør
i notatet for at de har usikkerhetsmomenter ved seg, spesielt når vi går
ned på kommunenivå. Samtidig er
det slik at noe trekker utgiftene opp,
andre ting reduserer dem. På landsbasis mener vi dette jevner seg ut,
slik at tallene gir et korrekt bilde av
økonomien.
– Når det gjelder de ansattes lønnsog arbeidsforhold, har vi god oversikt
over dette gjennom de avtaler NHO
Service har med blant andre Fagforbundet. Vi står inne for det som er
skrevet i notatet, og mener vi har god
dekning for innholdet, sier Lasse
Tenden.
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– Det er
aldri for sent
Vigdis (62) kjempet i tiår mot å bli uføretrygdet. Hun ville
delta i samfunnet. Hun fikk sjansen på Røbekk omsorgssenter. I fjor tok hun fagbrev i helsefag med bare seksere
på kortet. Et livsdrama som endte godt på grunn av
kjærlighet – og en sterk vilje.
Tekst og foto: TITTI BRUN

Veien til jobb som helsefagarbeider på omsorgssenteret har vært lang og kronglete.
Oppveksten i et vanskelig hjem ble starten
på en legal medisinering som gjorde
barndom, ungdom og starten på voksenlivet angstfylt og slitsomt.
Helt til Vigdis Solrun Skarvøy bestemte
seg for at hun ikke ville leve sånn lenger.
Hun ville noe mer. Da var hun 26 år
gammel. Hun la seg inn for avrusning for å
bli kvitt medisinavhengigheten. Hun gjennomgikk et hvelvete av abstinenser. Hun
fikk store søvnproblemer og angstanfall så
sterke at hun ikke kunne puste.
Ved beinhard vilje og god støtte fra mann
og psykolog, kom hun ut ren og fri.
Så begynte veien fram mot å bli en aktiv
samfunnsborger.
Løvetannbarn
Historien om Vigdis er historien om et begavet barn som ikke fikk ro til å vokse seg
trygg og sterk. Hun var flink på skolen,
likte å konkurrere og var god til å synge.
Men når hun kom hjem, sto hun på tå og
kikket inn vinduet for å forberede seg på
det som kom, og se om hun turte å gå inn.
16 < Fagbladet 12/2010

– Jeg var så redd hver eneste dag, minnes
hun.
Årene gikk, og etter hvert ble angstanfallene så sterke at hun ble lagt inn på
sykehuset for å få en pause fra hjemmet, en
pause fylt med beroligende medisiner. Så
bar det hjem igjen. Noe annet tilbud fikk
ikke 16-åringen.
Avrusning
Men Kåre fra nabobygda så henne. Tross
bygdesladder om familien hennes, ville
stødige Kåre gifte seg med Vigdis. De fikk
to barn, og Vigdis holdt hjemmet skinnende. Ungene var velstelte og maten
hjemmelagd. Men Vigdis slet med angsten
og overlevde i hverdagen på vilje og piller.
Langsomt vokste beslutningen fram.
Mannen tok velferdspermisjon, og hun la
seg inn til avrusning. Og sto løpet ut.
– Jeg kom inn som en stille og beskjeden
person. Da jeg kom ut, hadde jeg lært å bli
storkjefta, ler Vigdis.
Syngende havfruer
Vigdis startet det nye livet skrittvis. Først
trådte hun ut i foreningslivet – i Fiskar-

kvinnelaget og Landsforeningen for hjerteog lungesyke.
Så tok hun opp sangen igjen. Som barn
hadde hun elsket å stå på scenen. Nå ble
hun med i gruppa Syngende havfruer og
underholdt på basarer, sykehjem og sykehus. En blanding av popslagere og country.
Også jodling og «Min barndom svant så
hurtig hen» fikk plass på repertoaret som
havfruene turnerte med.
Hun fant igjen gleden over å stå på
scenen – og over å glede andre.
Men tyngden av barndommen lå fortsatt
på skuldrene. Stresset ga fysiske utslag.
Blodtrykket var høyt.

FARGERIK: – Jeg
har vært så heldig
og truffet gode
hjelpere i livet, sier
helsefagarbeider
Vigdis Solrun
Skarvøy

Ny vei
Legen fortsatte å følge henne opp. En dag
kom han med rådet som sendte livet i en ny
retning.
– Jeg gikk hjem til Kåre, og grudde meg
for å fortelle om forslaget. Men Kåre bare
så på meg og sa: «Men kjære deg, er det
ikke verre? Da selger vi huset og flytter.»
Slik endte ekteparet i Molde, der ingen
kjente historien hennes. Hun var i førtiårene og endelig begynte trykket å lette.
– Og jeg er jo snar til å komme i kontakt
med folk. Jeg hjalp en gammel dame i oppgangen, inviterte noen til nyttårsfeiring,
bakte og kom i prat med folk.

LYSPUN
Og ad omveier fikk hun en liten delKT: Vigd
is i en h
mester
tidsjobb i en fiskebutikk.
verdags
Magne
prat me
Gjetøy.
d vakt– Hei, kor kjekt det var. Endelig deltok
jeg i samfunnslivet. Det hadde jeg ønsket så
lenge.

– Jeg hadde sittet nok hjemme
Vigdis var i utgangspunktet 100 prosent
uføretrygdet.
Deltidsjobben ga livsmot, og Vigdis oppsøkte Nav for å få hjelp til å komme videre
i arbeidslivet.
Men Nav kom ikke med noe jobbtilbud;
de bare opprettholdt uføretrygdtrygden.
– Det var jo ikke det jeg ville. Jeg ville få

hjelp til å jobbe, jeg hadde vært nok
hjemme. Jeg ville jo ikke sitte som pensjonist lenge før jeg var 50, særlig ikke
når jeg endelig følte meg sterk og frisk.
Fikk sjansen
Vigdis ga seg ikke. Hun så en annonse om
16,2 prosents stilling som assistent på
Røbekk omsorgssenter. Der var drømmen.
Fagbladet 12/2010 < 17

<

EKSAMEN MED
GLANS: Sammen står
de til toppkarakterer,
helsefagarbeider
Vigdis Solrun Skarvøy
og beboer Guro
Jakobsen.

Hun ringte samme dag, og allerede da sa
hun det som det var.
– Jeg fortalte at jeg hadde vært psykisk
plaget. Og tenk; lederen Kristin Eidem sa:
Kom og snakk med oss.
– Og så fikk jeg min første vakt. Og avtale
om å prøve meg i en tre måneders periode.
Det er nå 12 år siden.
– Det var 20. august 1998, sier Vigdis,
mens vi beveger oss bortover gangen opp til
en av oppholdsstuene på Røbekk. Underveis legger Vigdis en arm rundt en av
beboerne, og de har en ørliten samtale
nedover korridoren.
Jobbet seg sterk
Hun begynte med 16,2 prosent som assistent. Så ble det plusset på med ekstra
vakter til hun etter hvert fikk 40 prosent
stilling. Resten av inntektene kom fortsatt
fra Nav.
Med til historien hører også noen vonde
runder med hjelpeapparatet. Skjemaveldet
er enormt forvirrende og lett å trå feil i.
Først jobbet hun hardt for å slippe uføretrygd, så ble brått all trygd fjernet.
Da hoppet Vigdis og lot det stå til. Hun
levde på 40 prosent stilling og skjøtte på
resten med tilkallingsvakter og renholdsjobb i seks år.
– Det var liflig musikk da leder Kristin sa:
– Så lenge det er arbeid, skal du få.
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Studier til seks
Vel inne i oppholdsstua er Vigdis rask til å
slå av en prat med Guro Jakobsen (96),
som byr på moreller sønnen har kommet
innom med.
– Så hyggelig å treffe akkurat deg. Jeg
besto jo eksamen på deg, husker du? spør
Vigdis.
For i 2008 ble Vigdis oppfordret til å ta
fagbrev. Og hun slo til.

Jeg vil jobbe lenge.
Nå har jeg meldt
meg på slankekurs, så
helsa holder minst til jeg
er 67 år.
– Jeg stilte i ny kjole og ny veske som ei
skolejente, sier Vigdis og ler høyt ved
tanken på så lett, forventningsfull og
nysgjerrig hun var.
– Jeg hadde aldri trykket på en datatast,
og jeg måtte kjøpe min første pc. Det var
stas. Jeg er blitt fenomenal på nett, sier
Vigdis og stråler. Jeg er på facebook, og
chatter med barnebarna, legger hun til.
– Jeg elsket hvert minutt. Det var en

kjempegjeng. Det var interessant. Jeg har en
veldig god hukommelse, så alt gikk greit.
Greit er en underdrivelse. For Vigdis fikk
toppkarakter i alle fag.
Partydrinker og latter
Hun liker å jobbe på festene for beboerne
på Røbekk. Da vanker det drinker med
paraplyer og trekkspillmusikk så det gynger
bortetter. Vigdis leder allsangen og kler seg
ut i stilige hatter som, etter litt motstand går
på omgang, pryder beboernes hoder etter
tur. Sånt blir det latter av.
– Jeg har mange å takke for at livet er blitt
så fint, både lege, leder og kolleger. Folk
som har trodd på meg. Og aller mest Kåre,
som til og med hørte meg i pensum.
– Det er aldri for sent å få til noe i livet.
Jeg har lært grundig at det er viktig å gjøre
noe når man ser at noen trenger støtte. At
noen bryr seg. Enten det er psykiske
vansker eller rus. Enten det er voksne eller
barn som lider. Det er viktig å forhindre at
rusmidler er eneste metoden et barn
kjenner.
– Jeg vil jobbe lenge. Nå har jeg meldt
meg på slankekurs, så helsa holder minst til
jeg er 67 år, ler hun, mens hun går ut til
livsledsageren gjennom 44 år. Han venter
på henne i bilen for å kjøre henne hjem.

Øk kunnskapen om
brannsikkerhet og vinn
fine premier
LOfavør ønsker at du skal føle deg trygg utenfor
jobben. Derfor vil vi gjerne hjelpe deg å gjøre
hjemmet ditt så trygt som mulig.
Høytid for brann
På hoytidforbrann.no får du
gode råd om hvordan du kan
sikre deg og din familie mot
brann. Du finner også gode
tilbud på sikkerhetsprodukter
og en brannquiz med fine
premier.
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Det er ingen grunn til å bli bekymret over
brannkonstabel Glenn Lauviks umenneskelige
tempo. Mannen har egentlig hvilepuls – enten
han er på Sotra eller i Afghanistan.

Full fart på hvilepuls
Glenn Kenneth Lauvik
Alder: 39 år
Stilling: Brannkonstabel i Bergen og
Sotra. Paramedic på evakueringshelikopter i Afghanistan. Nestleder i
Bergen brannkorpsforening. Arrangerer
sommerleir for brannskadde barn.
Familie: Samboer med Aina. Fire barn
(to på full tid og to på halv tid).
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Glenn Lauvik har frivakt fra jobben på
Bergen hovedbrannstasjon den dagen Fagbladet har avtalt intervju. Han kommer litt
forsinket, og beklager:
– Jeg måtte bytte om noen vakter på
Sotra.
– På Sotra?
– Ja, du skjønner. De var i manko for folk,
så jeg har tatt en ekstra halv stilling der ute.
Firebarnspappaen er berømt for sine
mange baller i lufta: Full jobb som brannkonstabel i Bergen, halv stilling på Sotra,
flere perioder som paramedic på helikopter
i Afghanistan, arrangør av sommerleir for
brannskadde barn, fotballtrener for småguttelag og nestleder i Fagforbundet Bergen
brannkorpsforening.
– Ja, det må vi få til, svarer Glenn umiddelbart når vi ringer og spør om han har tid
til et intervju en fredag i oktober. Om et par
dager reiser han nemlig tilbake til Afghanistan.
Barna (ni måneder, seks, sju og tolv år)
og samboer Aina ble med til byen, siden
pappa ikke skulle være på jobb på Sotra i
ettermiddag likevel. Akkurat nå er de på
Badeland mens Glenn møter oss i Bergen
hovedbrannstasjon. Etterpå skal han ha
kvalitetstid med barna i badet.
Mange endringer av planer, men Glenn
sitter der med hvilepuls.
Forklaringen kan være at han er vant til
det. Etter sigende har han nemlig hatt bånn
gass siden fødselen. Som barn var aktivitetsnivået minst like høyt.

– Høy aktivitet gjør deg kreativ når det
gjelder å disponere tida, forklarer Glenn.
– Det er en evne som utvikles når man ikke
har lært å si nei, skjønner du.
Men én gang klarte han ikke å lirke den
ekstra timen ut av døgnet. Det var da han
hadde sagt ja til å gå på et kurs i å si nei.
Det gikk ikke så bra.
Han rakk ikke å delta.
Derimot rekker han det meste av alt
annet, blant annet nestledervervet i Fagforbundet Bergen brannkorpsforening.
– De sa det ville bli lite å gjøre. En større
løgn har jeg aldri blitt fortalt, ler Glenn.
Han har vært med i fire år, en periode som
har vært preget av store, tunge og viktige
saker i foreningen.
Og han reduserer ikke engasjementet
bare fordi han oppholder seg i Afghanistan.
Ifølge leder av Bergen brannkorpsforening,
Jørn Davidsen, ringer han til fagforeningskontoret minst to ganger i uka for å diskutere utviklingen her hjemme.
– Det betyr mye for slagkraften vår, sier
Davidsen.
Snart er han tilbake i Afghanistan. Han
kommer hjem til jul, men returnerer
allerede i februar. Neste år har han sagt ja
til to perioder på åtte uker som paramedic
på evakueringshelikopter.
– Jeg har aldri følt meg utrygg i Afghanistan, men det er noe annet å drive redningsarbeid fra lufta enn å være på bakken,
mener Glenn. I helikopteret sitter han og
makkeren, anestesisykepleier Anne Strand
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i akutte situasjoner i et støyende helikopter,
sier hun.
For øvrig røper hun, ikke overraskende,
at Glenn bruker dødtid i Afghanistan til
blant annet førstehjelpsundervisning for
kolleger.

Finstad, ganske trygt. Mener de i hvert fall
selv.
Glenn omtaler det helst som en jobb, en
spennende jobb med utfordringer – ikke
først og fremst farlig, eller dramatisk.
– Det skjer jammen ting under utrykning
her hjemme også. Både brann- og
ambulansepersonell opplever dramatiske
episoder, enten det er i Afghanistan, på
Sotra eller i Bergen, understreker han.
Men én dag husker alle fra sist han var
i Afghanistan. Noen dramatiske timer som
fylte avisenes førstesider i flere dager, nemlig ettermiddagen 2. mai 2010. En gruppe
på 15–20 norske soldater ble angrepet av
et stort antall opprørere ved landsbyen
Ghowrmach.
Klokka 20.30 er åtte nordmenn hardt
såret. Kampene pågår fortsatt når de to
evakueringshelikoptrene stasjonert ved
Meymaneh rykker inn. Glenn og Anne
Strand Finstad utgjør besetningen på det
ene.
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Det var høyst spesielt. Normalt rykker
ikke evakueringshelikoptrene med helsepersonell inn før kampene er over.
– Da fartøysjefen ga klarsignal, var det
ingen som var i tvil; vi ville inn. Vi trengte

14 dager er visstnok den tida det tar fra
brannmann Glenn kommer hjem til han
begynner å bli rastløs.
– Ja, samboeren min sier så. Etter to uker
ber hun meg planlegge en ny tur, ler han.
Glenn understreker at han kan takke
dem rundt seg for at det er mulig.
– De er veldig fleksible, både samboeren
og eksen som jeg har to barn med, samt
arbeidskollegene. Jeg får stort sett lov til å
gjøre akkurat som jeg vil.
– Men fire barn?
– Det blir tid til dem også, forsikrer
Glenn.
Én uke hver måned er han med dem hele
tida. Det er hver gang han har brannvakt
på Sotra. Da får han nemlig ikke bevege seg
mer enn fem minutter fra stasjonen, og
siden han bor like ved, så betyr det at han
må være hjemme hele tida – om han vil
eller ei. Ja, så fremt det ikke brenner, da.
– For ungene er det stor stas at jeg
begynte å ta disse vaktene, smiler Glenn.

Den andre barneflokken til Glenn, de
som har vært til behandling på Brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus,
skal han møte mellom to
Afghanistan-oppdrag til
sommeren. Haukeland
sykehus står som
arrangører av leiren
GLENN KENNETH LAUVIK
BurnCamp, der hensikten er å lære barna å leve med sine
kun et blikk. Deretter var det fullt fokus på
brannskader. Glenn og hans kollega Trond
jobben. Ikke noe annet, sier Glenn.
Wehle gjennomfører leiren.
De kunne se tilbake på en vellykket
– BurnCamp flyttes rundt i Norge hvert
aksjon under debrifing i Meymaneh senere
år, og hvert eneste sted har kolleger fra
den kvelden.
lokale brannstasjoner deltatt og hjulpet til.
I fjor var leiren i Stavern. Larvik brannIngen står nærmere i en slik jobb enn
stasjon stilte med mannskap hver eneste
makkeren i helikopteret. Anne Strand
dag.
Finstad har tilbrakt mange timer på jobb
– Det høres ut som en klisjé når vi sier at
med Glenn i Afghanistan.
brannmenn har et enormt samhold, stiller
– Glenn har bunnsolid erfaring, og
opp for hverandre og hjelper hverandre.
han kan det med å kommunisere uten å
Men det er ingen klisjé. Det er slik det er.
prate. Bare med blikk. Det er gull verdt

Jeg får stort sett lov til å gjøre
akkurat som jeg vil.

KURSOVERSIKT

Arrangør: Fagforbundet
sentralt v/Organisasjonsenheten.

FOR FAGFORBUNDETS SENTRALE KURS I 2011

Alle kurs vil bli annonsert på tillitsvalgtnettet. På høyre side under kalender for tillitsvalgte ligger kursene. Klikk deg inn på
det aktuelle kurset og fyll ut søknadsskjemaet. Når du har fylt inn alle opplysninger og klikker send så går søknaden automatisk til organisasjonsenheten. I kalenderen for tillitsvalgte er det dato for søknadsfrist som står oppgitt. Dato for når
kurset avholdes står i informasjonsteksten til kurset. I tillegg vil kursene bli annonsert i OSS tillitsvalgte. Alle søknader vil bli
avklart med eget fylke. Det tas forbehold om godkjenning av budsjettet (gjelder alle kursene).
FEBRUAR

PEDAGOGISK OPPLÆRING
FOR NYE INSTRUKTØRER
Hvem kan søke: Instruktører som ikke har
pedagogisk opplæring, og nye instruktører
som ønsker å undervise i grunnopplæring
Fase 1 og Fase 2 og temakurs for tillitsvalgte.
Må ha meget gode kunnskaper om organisasjonen, og lov og avtaleverk. Må ha gjennomført Fase 1 og Fase 2-opplæringen og
ha verv i Fagforbundet.
Tema: Tillitsvalgtskolering i Fagforbundet,
mål med skoleringen, Instruktørenes rolle.
Pedagogikk - Å lære - å lære bort.
Tid: 14.– 16. februar 2011
Kurssted: Sørmarka.
Søknadsfrist: 3. jan. 2011.

APRIL

SKOLERING AV INSTRUKTØRER TIL
ORGANISASJONSMODELL,
SAMHANDLING OG PLANLEGGING
Hvem kan søke: Instruktører som skal brukes
til felles kurs for fagforeningsstyrer og seksjonsstyrer. Kurset skal i hovedsak kjøres i
enkeltforeninger for fagforeningsstyret og
seksjonsstyrene sammen. Instruktører må
påberegne at de skal avholde kurs for fagforeningsstyrene og seksjonsstyrene i eget
fylke. Det er viktig at man har god organisasjonsforståelse og erfaring som instruktør.
Tema: Hvordan få fagforeningsstyrene og
seksjonsstyrene til å fungere sammen i
henhold til organisasjonsmodellen og
rammemodelldokumentet som er vedtatt
av Landsmøtet.
Tid: 6.– 8. april 2011.
Kurssted: Sørmarka.
Søknadsfrist: 14. februar 2011.

AOF STYREREPRESENTANTER
Hvem kan søke: Nyvalgte representanter i
AOF styrene lokalt.
Tema: Ansvar, rolle, regnskap, budsjett,
samarbeid og erfaringsutveksling.
Tid: 3. – 4. mai 2011.
Kurssted: Keysersgt. 15.
Søknadsfrist: 8. april 2011.

MAI

STRATEGISK INNFLYTELSE FOR
TILLITSVALGTE SOM HAR HATT
FASE 3 FØR 2008
Hvem kan søke: Tillitsvalgte som har tatt
Fase 3 før 2008.
Tema: Kommunikasjon, hvordan øve innflytelse, presentasjonsteknikker, metodevalg, hjelpemidler og målsetting/strategi.
Tid: 9.– 12. mai 2011.
Kurssted: Sørmarka.
Søknadsfrist: 26. mars 2011.

ANSATTEREPRESENTANTER I STYRET
FOR INTERKOMMUNALE SELSKAP
(IKS)
Hvem kan søke: Ansatterepresentanter i
styret for interkommunale selskaper. Andre
tillitsvalgte i fagforeningen.
Tema: Selskapets organisering, styret og
styrerepresentasjon, ansatterepresentanter
og valg, styremøte, ansvar, rolle og oppgaver,
habilitet, taushetsplikt, fagforbundets
politikk, budsjett, økonomi, målstyring,
påvirkning, alliansebygging, adm. og pol
behandling, investering og driftsbudsjett,
årsregnskap.
Tid: 23.– 24. mai 2011
Kurssted: Keysersgate 15.
Søknadsfrist: 29. mars 2011.

OKTOBER

FASE 2 - LOVER OG AVTALER,
SÆRLØP FOR MINDRE TARIFFOMRÅDER
Hvem kan søke: Tillitsvalgte på avtaleområdene PBL, KA, Spekter; Staten, HSH og
NHO som ikke har gjennomført Lover og
avtaler - særløp i Fase 2-skoleringen.
Tema: Ansettelser, oppsigelse/omplassering,
forhandlinger, lønn, ferie og fritid, pensjon,
sykelønn, forsikringer, yrkesskade, medbestemmelse og arbeidstid.
Tid: 24. - 27. okt. 2011
Kurssted: Sørmarka.
Søknadsfrist: 2. sept. 2011.

HØST

FORMIDLINGSTRENING UNGDOM
Hvem kan søke: Ungdom med tillitsverv
i Fagforbundet.
Tema: Hvordan formidle et budskap og
skape entusiasme og engasjement?
• Hvordan kan jeg få innflytelse og bli
lyttet til?
• Målgruppe.
• Hvordan bli tryggere i rollen som
formidler?
• Idesalg, skolebesøk og verve.
Tid: Høst
Kurssted: Sørmarka.
Søknadsfrist: Kunngjøres senere
Deltakerne vil bli tatt opp som kursdeltakere
etter en helhetsvurdering og etter en
prioritering fra eget fylke.
Med forbehold om endringer.
Studieforbund: AOF
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Bare spør
Fagbladets
ekspertpanel
Fagbladet videreformidler
spørsmål av allmenn interesse
om blant annet tariffavtaler,
juridiske arbeidslivssaker og
-lover, videreutdanning og
spørsmål angående LOfavør og
Sparebank 1 til et ekspertpanel.
Eksperter i dette nummeret:

Ann-Mari Wold
Tariff

Ola J. Ellestad
Tariff

Magne Gundersen
Forsikring

Brev som ikke kommer på
trykk, blir ikke returnert. Vi har
dessverre ikke anledning til å
svare på henvendelser som vi
ikke finner plass til i bladet.
Hvis du får problemer på
arbeidsplassen, ta først kontakt
med din lokale tillitsvalgte. Det
er derfor hun eller han er der.
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Lærling må jobbe hele jula
SPØRSMÅL: Min venninne går
helsefagarbeiderlinja, og er lærling på et sykehjem.
Hun er satt opp i jula
etter grunnturnus, det
vil si at hun arbeider
kveld 23., kveld 24.,
formiddag 25., morgen
28., formiddag 29., formiddag 30, formiddag
31., og formiddag 1.
januar. Hun har fri helga
26. og 27. desember.
Hun sier at hun føler
seg utnyttet på sykehjemmet, og at hun
ofte går uten
veileder.
Jeg lurer på om
sykehjemmet kan
kreve at hun
arbeider hele jula.
Hun har tross alt
familie hun også.
Har hun rett på helgedagsgodtgjørelse hvis hun arbeider uten
veileder?
Anita
SVAR: Lærlinger skal i hovedprinsippet følge arbeidsstedets
normale rytme. Det er vanlig at
lærlinger følger veileders
turnus, en del av læringsprosessen er å kunne arbeide selvstendig, men lærlingen skal ha
tilgang på veiledning, og det
bør kunne synliggjøres i lærlingens plan hvem som er instruktør. Det er ikke et krav at
veileder skal være til stede til
enhver tid.
Når det gjelder arbeid jul og
nyttår, vil det være avgjørende
om de andre i avdelingen har
en tilsvarende turnus, eller om
hun er den eneste på sykehjemmet.
I denne sammenheng vil det
også være spørsmål om lærlingen utfører annet arbeid enn
det lærekontrakten tilsier.
Dersom svaret er ja, skal hun

lønnes etter
tariffavtalens
bestemmelser for slikt arbeid.
Når det gjelder ubekvemtillegg,
som for eksempel kvelds- og
nattillegg, helge- og høytidstillegg m.m., skal lærlinger utbetales tillegg etter tariffavtalens bestemmelser.
Fritid i forbindelse med helg
og høytid er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 10. I utgangspunktet er det viktig å
merke seg at det kan gis fri på
helge- og høytidsdager dersom
driften tillater det. I helsesektoren vil det være behov for
at noen jobber på slike dager.
Det må allikevel være et mål at
flest mulig av de som ønsker

Ekstra fordeler
SPØRSMÅL: Både kona og
jeg er LO-medlemmer. Får vi
da noen ekstra fordeler i forhold til forsikring?
Glenn

det,
skal
få fri
på søn- og
helgedager i en
høytidsturnus.
Lovens hovedregel
innebærer at det er
forbud mot å
jobbe to søneller helgedagsdøgn etter
hverandre. Har du
arbeidet på én søndag, har du
krav på neste fri. I dette tilfellet
hvor vedkommende har
arbeidet 1. juledag, har hun
krav på 2. juledag fri, noe som
er ivaretatt for denne lærlingen.
Det gis adgang i loven til å
inngå lokale avtaler. Når det
gjelder gjennomsnittsberegning
av den alminnelige arbeidstida
og eventuell omarbeiding av
grunnturnus, kreves avtale med
tillitsvalgte. I dette tilfellet tas
det forbehold om at innholdet i
eventuelle lokale avtaler ikke er
kjent.
Ann-Mari Wold,
forhandlingsenheten i Fagforbundet

SVAR: Mange er i samme
situasjon som deg, at de er
gift, samboer eller partner
med et LO-medlem. Det betyr
at dere i alle fall har dobbelt
opp av LOfavør kollektiv
hjemforsikring. Og da får dere
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Bil eller buffer?
SPØRSMÅL: Vi er i ferd med å kjøpe ny bil til
370.000 kroner. Har fått ordnet med lån med
sikkerhet i huset. Hva vil du anbefale – å låne
alt eller bruke bufferen vi har på 130.000
kroner?
Lisbeth K
SVAR: Så flinke dere er! En så stor buffer gir
en verdifull trygghet i den økonomiske
hverdagen.
Det er ingen fasit her, men jeg syns dere godt
kan bruke en del av bufferen. For eksempel
kan dere bruke 70.000 til bil, slik at dere har

60.000 igjen. Da må dere bare låne 300.000 i
banken, renteutgiftene blir lavere, samtidig
som dere fortsatt har en god månedslønn i
reserve.
Jeg anbefaler dere å få et eget billån med en
kortere nedbetalingstid enn boliglånet. Bil
faller raskt i verdi, og jeg syns det er lurt å
betale ned på billånet i en takt som minst
tilsvarer verdifallet. Da slipper dere å sitte
igjen med et restlån om dere en gang vil selge
eller bytte bilen.
Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1 Gruppen

Studielån
men har spart opp like mye etter å ha jobbet en god
del ved siden av studiene. Bør jeg satse på å bli gjeldfri
og betale ned studielånet når jeg snart er ferdig med
studiene?
Studentmedlem, Stavanger

SVAR: Skal si du har vært flink til å spare! Jeg
mener du skal beholde sparepengene og følge
ordinær nedbetaling av studielånet. Årsaken
er at studielånet er gunstig på mange måter.
Et studielån har lav rente, krever ingen
sikkerhet og har innebygd gjeldsforsikring.
Du kan også få rentefritak eller betalingsutsettelse om du blir arbeidsløs mer enn tre
måneder, har lav inntekt selv om du jobber
fullt, tar videreutdanning eller mottar sosialstønad.
Mitt råd er å bruke sparepengene dine
som egenkapital ved boligkjøp. Kanskje det
er nok til å komme under grensen for å få
beste boliglånsrente i banken. Da får du en
flott start på voksenlivet med jobb, bolig og
gunstig boliglån.
Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen

lertid ikke – ved typiske uhell
dekkes bare skader over 1000
kroner.
I tillegg får dere forhøyet
dekning i mange av de
skadetilfeller der erstatningssummen er begrenset oppad til

SPØRSMÅL: Min kone jobber
som omsorgsarbeider i en kommune. Vi har et spørsmål som
gjelder den nye tariffavtalen.
Tidligere har tariffavtalen
vært gjeldende fra 1. mai, men i
år er dette plutselig forandret til
1. juli.
Da vi kontaktet lønnskontoret i kommunen om dette
spørsmålet, fikk vi til svar at avtalen var gjeldende fra 1. juli,
og ikke 1. mai som tidligere.
Selv har jeg AFP, og min
kone har også 50 prosent AFP.
Den avtalen gjelder fra 1. mai.
Kjell

SPØRSMÅL: Jeg har ca. 300.000 kroner i studielån,

helt riktig noen ekstra fordeler:
For det første slipper dere
egenandel ved skade, unntatt
rettshjelp og naturskade. Vanligvis er egenandelen 3000
kroner. Småbeløp dekkes imid-

Tidspunkt for
ny tariffavtale

et fast kronebeløp. Erstatningsgrensen dobles ved to
medlemmer i husstanden og
tredobles ved tre medlemmer
osv.
Magne Gundersen,
forbrukerøkonom i Sparebank1 Gruppen

SVAR: Tariffavtalen i KS reforhandles pr. 1. mai, og generelle
tillegg blir gjerne gitt med virkning fra 1. mai.
Virkningstidspunkt for tillegg
osv. er imidlertid gjenstand for
forhandlinger og blir vurdert i
forhold til den samlede økonomiske rammen for tariffoppgjøret og de ulike komponenter
som gir utslag i rammen.
Du opplyser at din kone er
omsorgsarbeider. Hun omfattes
da av hovedtariffavtalens
kapittel 4. I forbindelse med
tariffrevisjonen 2010 fikk alle i
kapittel 4 et generelt tillegg på
2,1 prosent av den enkeltes
grunnlønn, minst 7100 kroner.
Virkningstidspunktet for det
generelle tillegget ble satt til 1.
juli 2010.
Når det gjelder AFP-spørsmålet, foretas utregningen på
selve AFP-ordningen ut fra særskilte regler, mens løpende
AFP-ytelser reguleres som for
grunnbeløpet (G). Grunnbeløpet reguleres som hovedregel fra 1. mai, og denne
hovedregelen ble fulgt i 2010.
Ola J. Ellestad, forhandlingsenheten i Fagforbundet
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Uførepensjon
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Frykter
flere
fattige
Fagbevegelsen frykter kutt,
og at flere vil bli fattigere
med regjeringens forslag
til ny uførepensjon.
Tekst: PER FLAKSTAD

S

tatsminister Jens Stoltenberg sa på
kartellkonferansen på Gol i
november at det ikke blir kutt i
uførepensjonen. Den skal tvert imot økes.
Skal spare 15 milliarder
Magnus E. Marsdal i Manifest senter for
samfunnsanalyse sier at så lenge regjeringen i 2050 skal spare 15 milliarder
kroner i året på å stramme inn uføres
alderspensjon, er det meningsløst å
diskutere om det betyr at den vil gå opp
eller ned.
– En viktigere diskusjon er om en
rødgrønn regjering faktisk bør spare 15
milliarder på å redusere uføres alderspensjon, eller om det kan finnes andre
sjikt i samfunnet det er mer nærliggende
å se på, sier Marsdal.
Må se helheten
Lederne i mange LO-forbund krever at
uførepensjonene skjermes mot levealdersjusteringer, i tråd med det som ble vedtatt
på LO-kongressen i fjor vår.
Fagforbundets leder, Jan Davidsen, sier
forbundet står fast på LO-kongressens
vedtak. Men han legger til at det gjenstår å
se helheten i regjeringens forslag som trolig
blir lagt fram før jul.
– Først når vi ser hele forslaget, kan vi
sammenlikne det med vedtaket på LOkongressen, sa Davidsen på Gol.
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USOLIDARISK: Regjeringen vil spare 15 milliarder kroner på å redusere uføres alderspensjon i 2050.

– Hvis forslaget innebærer en fattigdomsfelle, er dette selvsagt problematisk, sier
Klemet Rønning-Aaby, leder for LO kommune, til Fri Fagbevegelse. – Men foreløpig
har jeg ikke sett konkretiseringer som gir
grunn til å rope ulv, fortsetter han. Rønning-Aaby understreker at levealdersjustering ikke skal svekke alderspensjonen for
de uføre, og at det trengs skjermingsregler
som sikrer dette.
Krev utsettelse
Magnus Marsdal mener fagbevegelsen
må kreve at regjeringen utsetter levealdersjusteringer for uføre til etter at pensjonsreformen er evaluert i 2018.

– Statsministeren er bekymret over at det
kan være urettferdig overfor dem med
AFP-ordning at uføre ikke har levealdersjustering. Men dette vil i så fall ikke slå ut
før i 2025, ifølge regnestykket statsministerens kontor sendte ut etter kartellkonferansen.
– Da kan det ikke ha noen hast med å
levealdersjustere uførepensjonene. Jens vil
stramme inn nå, og så vente og se med
skjermingen av de uføre. Det vil framstå
som langt mer sosialdemokratisk å skjerme
de uføre nå, og heller vente og se om det
blir nødvendig å ta penger fra dem for å
unngå urimelige utslag. Dette kan trygt
vente til etter 2018, mener Marsdal.

«Siden Aksjon boligbrann
startet, er antallet branner
i løpet av julehøytiden
halvert.» Side 38
Seksjonsleder Stein Guldbrandsen

Foto: Eivind Senneset

Samferdsel
og teknisk
! Leselyst

Gutta var i flertall da Bydrift
i Tønsberg fikk besøk av krimforfatter Jan Mehlum i forbindelse
med Arbeidslivets leseløft. Side 30

! På anbud igjen

Renholdet i Grimstad blir gjort
billigere og bedre enn i sammenliknbare kommuner. Likevel skal
jobben ut på anbud. Side 35

! Nye krav

Rutiner og arbeidsoppgaver vil
endre seg etter hvert som eBygg
innføres i kommunene.
Fagforbundet er opptatt av
at de ansatte må få nødvendig
opplæring til å takle de nye
oppgavene. Side 36

Feiende flotte feiere

Bergen satser på å rekruttere ungdom til feieryrket. Åtte lærlinger og to praktikanter
lærer å forebygge brann i vestlandsbyen. Side 32
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Samferdsel og teknisk
Illustrasjonsfoto: Scanpix

Økt minstelønn
Høyere minstelønnssatser og
ansiennitetsstige er viktige resultater i lønnsoppgjøret for
ansatte i kinoer, asylmottak og
i Blindeforbundet.
Den nye tariffavtalen mellom Fagforbundet og NHO gjelder kinoansatte i Oslo, Tromsø, Stavanger
og Sandnes, ansatte i asylmottakene og i Blindeforbundet.
Den nye avtalen gjelder fra 1.
mai, og innebærer at det er innført ansiennitetsstige fra 0 til 6 år,
og satsene er hevet for de ulike
gruppene. I tillegg er kvelds- og
nattilleggene økt.
Løsningen partene er enige om,
gir et generelt tillegg på 1 krone i
timen, pluss et likestillings- og lavlønnstillegg på 50 øre.
Tilleggene for ubekvem arbeidstid er økt med 2 kroner i timen fra
klokka 17 til 21 og med 5 kroner
fra klokka 21 til 06. Helgetillegget
er økt med 2 kroner timen.
I tillegg skal det føres lokale forhandlinger.
– Jeg er fornøyd med at vi har
fått på plass en ansiennitetsstige
og bedre minstelønnssatser, sier
Fagforbundets forhandlingsleder
PF
Gerd Eva Volden.

Vanndam for
ingeniørrekruttering
Ingeniørmangel betraktes som
den største utfordringen for vannog avløpsindustrien (VA) i
framtida. Samtidig stiller forbrukeren og politiske myndigheter
stadig større krav til kvalitet og
sikkerhet.
Det forsøker tiltaket Vanndammen i Narvik å bøte på. 183
deltakere og 25 utstillere fra vannog avløpsindustrien møtte nylig
studenter og undervisningspersonale ved Høgskolen i Narvik.
OT
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UTSEENDE FORAN SIKKERHET: Politikerne i Oslo vil ha system med sms-billetter. Førere vil ha vekk kontanter.
Ruter mener det må komme senere. De er opptatt hele neste år, blant annet med å endre navn på t-banen til
metro.

Politikerne vil ha sms-billetter
Oslo bystyre har enstemmig
vedtatt å innføre sms-betaling på trikk, buss og båt.
Men det kan drøye. Ruter
har nemlig ikke tid.
Kontanter i buss og trikk utgjør
en vesentlig sikkerhetsrisiko for
sjåførene. Hvert eneste år blir
en rekke førere ranet, enkelte
kommer aldri tilbake i jobb.
Kravet om kontantfri betaling
har vært fremmet fra sjåfører,
vognførere, tillitsvalgte og Fagforbundet i lang tid.
Derfor ble det positivt
mottatt at et enstemmig
bystyre i Oslo vedtok å innføre
sms-betaling på all offentlig
kollektivtrafikk så snart som
praktisk mulig. Vedtaket ble
gjort etter et privat forslag fra
Guro Fjellanger (V).

Ikke-prioritert oppgave

Feil rekkefølge

Men førere som håper å legge
vekk pengeveska og passasjerer
som vil betale mer lettvint, må
smøre seg med tålmodighet.
Det vil ikke bli igangsatt noe
sms-prosjekt i 2011.
– Vi finner ikke at vi har
kapasitet til å gjøre noe innenfor dette området det kommende året, skriver Ruterdirektør Gøran Eriksen i et brev
til byråd Jøran Kallmyr.
Eriksen viser til at Ruter skal
få i gang Flexus-systemet,
endre navn fra t-bane til metro
og innføre ny pris- og sonestruktur.
– Alt dette er hastesaker,
understreker salgs- og markedsdirektør Gøran Eriksen. Smsvedtak må vente.

Det provoserer førere og tillitsvalgte kraftig.
– Ruterledelsen prioriterer
i helt vill rekkefølge. De syns
altså det er viktigere å bruke
hundre millioner kroner på å
bytte ut t-baneskiltene med
metroskilt enn å ivareta
førernes sikkerhet. Både navneendring og sonestruktur kunne
ha vært skjøvet fram i tid, fastslår leder i Oslo Sporveiers
Arbeiderforening, Rune Aasen.
Han mener at det nå må
stilles hardere krav.
– Vi må sette en tidsfrist for å
få kontanter og pengevesker
vekk fra trikk, buss og båt.
Følg saken på fagbladet.no
Tekst: OLA TØMMERÅS

Stor interesse for yrkesutdanning
Rundt 10.000 ungdomsskoleelever besøkte utdanningsmessen i Oslo Spektrum. Der
fristet flere yrkesvalg.
En gruppe som var godt synlig på
YoU-messen, var frisørene. De tok
gjerne en runde med håret til
noen av de besøkende ungdommene.
Mange viste stor interesse,
enten for å få stusset seg, eller for
hvilke muligheter fagutdanningen
gir dem.
Også naturbruk, bygg og anlegg og elektronikkutdanningene
profilerte seg godt under messen,
i tillegg til helsefagene.
YoU-messen i midten av
november er en av de virkelig
store utdanningsmessene. Den er
blitt arrangert i rundt 20 år, de sju
siste i Oslo Spektrum. Tidligere sto
Oslo og Akershus bak arrangementet, men i år hadde Akershus
trukket seg. Rundt 500 ungdommer fra ungdomsskoler i
Akershus var likevel invitert til
messen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD

HÅRFINT: Abbas Hazem
får en liten frisørdemonstrasjon av
Nadia Steen som går
på frisørlinja ved Sogn
videregående skole.

Skulle gjerne holde til pensjonsalder
Renovatørene må løpe stadig
fortere, og tviler på at de
holder til pensjonsalder.
Nå vekker et dansk prosjekt for en
bedre arbeidsdag interesse. Andre
helgen i november fikk renovatører fra hele Norden et innblikk
i det danske prosjektet Rask på
Nordisk renovasjons- og gjenvinningskonferanse.
Renovatørene som deltok i prosjektet, endret sin arbeidsdag
vesentlig. Fra 2008 til 2010 ble andelen som hadde smerter etter
arbeidstid, redusert fra hele 75
prosent til 42 prosent.

Må springe fortere
Leder av faggruppe renovasjon
i Fagforbundet, Terje Gunnar
Christensen, ser det absolutt som
aktuelt å vurdere et tilsvarende
prosjekt i Norge.
– Vi får stadig mer jobb på
færre hender. Målet vårt er å gi
høy service og kvalitet i et normalt
tempo, men blir møtt med nedbemanning og krav om å springe
fortere, sier Christensen.

Sin egen fiende
Tradisjonelt har renovatører
jobbet på tidsakkord. De har fått
gå hjem når jobben er gjort.
Dermed springer de ofte fortere

og løfter mer feil enn helsemessig
forsvarlig.
Gjennom prosjektet har de
jobbet målrettet mot å endre
«være stor og sterk og komme
fort hjem»-kulturen.
– Renovatøren er sin egen
fiende. De hisser opp seg selv og
hverandre for å bli fortest mulig
ferdig. Det medfører arbeidsskader og slitasje, sier Henrik
Vejen Kristensen fra Center for Arbejdsliv Teknologisk Institut i
Danmark.
– Vi opplevde at så godt som
alle heller ville komme hjem en
time senere framfor å slite med
smerter i kroppen etter jobb.

Spises opp
Palle Banke, seniorforsker ved Teknologisk Institut, understreker at
arbeidsgiver og arbeidstakere må
ha felles interesser i å bedre
arbeidsmiljøet for at det skal
fungere.
Det kan også Terje Gunnar
Christensen skrive under på.
– Vi opplever at når tidsakkord
blir fjernet, kommer nedbemanning i neste omgang. Arbeidsgiver
forventer at det springes like fort
hele dagen. Da er det ikke mange
årene man holder ut, påpeker
Terje Gunnar Christensen.
Tekst og foto: OLA TØMMERÅS
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De ansatte ved Bydrift i Tønsberg kommune
byttet ut arbeidshanskene med skjønnlitteratur
da krimforfatter Jan Mehlum kom på besøk.

Krim i kantina

Tekst: IDA SØRAUNET WANGBERG Foto: MARIT FIKSDAL

– Er det dere som skal lese for oss? Det blir koselig.
Bibliotekar Hilde Ditmansen får en hjertelig velkomst når
hun kommer inn døra hos Bydrift som et ledd i Arbeidslivets
leseløft. De ansatte har fått en time fri fra vei, vann, avløp,
renovasjon og parkdrift for å høre forfatteren Jan Mehlum fortelle om sitt forfatterskap.

Ut på arbeidsplassene
Leseåret 2010 er et tiltak for å få flere nordmenn til å lese
bøker. Kulturdepartementet er bekymret over at så mange som
én av tre nordmenn mellom 16 og 75 år ikke leser godt nok til
å få tilstrekkelig forståelse av en tekst. 8,5 prosent får heller
ikke med seg innholdet i enkle tekster som bruksanvisninger.
Kulturminister Anniken Huitfeldt vil endre på dette ved å
gjøre bøker mer tilgjengelige for folk som vanligvis ikke oppsøker bibliotekene.
For å få til dette, har Kulturdepartementet blant annet gitt
fem millioner kroner til LO, Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO), KS og Hovedorganisasjonen for handel og tjenester
(HSH) for å finansiere prosjektet Arbeidslivets leseløft. Med
disse midlene håper partene i arbeidslivet å stimulere til bedre
trivsel, økt leselyst og mer lesing blant voksne i arbeidslivet.
Godt oppmøte
Et godt tiltak, mener krimforfatter Jan Mehlum, som er på plass
i Bydrifts kantine. Foreløpig har han fått selskap av noen få
kvinnelige ansatte, som vanligvis er i mindretall på arbeidsplassen. Kjønnsbalansen overrasker ikke Mehlum.
– På arrangementer som bokbad og bokkvelder, kommer det
alltid 17 stykker. På et eller annet mystisk vis er det alltid 17,
og blant dem er det 15 damer og to menn. Og mennene er dratt
med dit av kona, sier Mehlum, og mener at dette kan forklare
saken dersom det ikke møter opp så mange i dag.
Men det gjør det. Når klokka nærmer seg to, strømmer det
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på med arbeidskarer i signalgule kjeldresser og vernesko. Den
øredøvende lyden av stålrørsstoler som flyttes rundt på
linoleumsgulvet fyller den lille kantina ett minutt eller to, mens
alle finner seg en plass. Når krimforfatteren begynner å snakke,
blir det imidlertid stille.
Lever av kriminalitet
– Jeg pleier å si at jeg lever av kriminalitet, sier Mehlum.
– De fleste tror vel at jeg driver med dopsmugling eller noe,
fortsetter han, og det småhumres rundt respatexbordene.
Mehlum har nettopp gitt ut sin ellevte kriminalroman. Den
har fått tittelen Bake kake søte, og følger i likhet med de fleste
andre av Mehlums romaner advokaten Svend Foyn i jakten på
løsningen av en kriminalgåte. Denne gangen dreier det seg om
et barn som blir borte.
Imponerende lokalkunnskap
Men krimforfatteren er ikke på besøk først og fremst for å promotere den nye boka si. Han sveiper gjennom temaer som
krimsjangerens historie, advokater og forholdet mellom
virkelighet og fiksjon. Til slutt ender han opp i Tønsberg, der
handlingen i romanene hans som regel finner sted.
De ansatte ved Bydrift er imponert over krimforfatterens
lokalkunnskaper.
– Det huset du skriver om i den ene boka er veldig godt
beskrevet; jeg går forbi det hver dag, sier Øyvind Jacobsen,
konstituert byingeniør og leder av Bydrift.
Skjevheter i samfunnet
Tida er i ferd med å renne ut, men flere av de ansatte ivrer etter
å stille forfatteren spørsmål. Morten Dukefos kommer rett fra
blomsterbedet, og lurer på om Mehlum er spesielt opptatt av
skjevheter i samfunnet. Krimforfatteren nøler.
– Jeg skriver om temaer som også er interessante for meg som

LESELYSTNE: Morten Dukefos i Bydrift og bibliotekar Hilde Ditmansen er enige om at flere burde lese bøker.

sosiolog, men samtidig prøver jeg å ikke skrive pedagogisk
krim. Det er ingenting som er så kjedelig som det. Det må i så
fall være pedagogiske leker, sier Mehlum.
Dukefos syns forfattermøtet er givende. Selv kaller han seg
en periodeleser, og liker godt å lese krim.
– Men nå holder jeg på med denne boka, som jeg er veldig
glad i og har lest flere ganger, sier Dukefos og drar fram et
eksemplar av Bjørneboes Jonas fra sekken.
– Den handler om Jonas som blir mobba. Det er jo et tema
som fortsatt er veldig aktuelt, sier han.
Skaper klasseskiller
Bibliotekar Hilde Ditmansen er redd for konsekvensene av at
mange elever mestrer lesing dårlig.
– Vi lever i et informasjonssamfunn der det er viktig å kunne
lese for å tilegne seg informasjon, både privat og på jobben, sier
hun, og mener at den som ikke klarer å henge med, lett kan
falle ut av både arbeidslivet og samfunnet.
Som sosiolog ser Mehlum det samme problemet, og mener
forskjellen er stor mellom jenter og gutter.
– Du ser det når du gir lange fagtekster til studentene. Mange
av guttene blir helt satt ut og takler det ikke, mens jentene bare

raser igjennom. Leseferdigheter blir et viktig klasseskille,
mener krimforfatteren.
Den avsatte timen går raskt mot slutten, Noen av de ansatte
er i gang med å rulle seg en røyk. Det er på tide å runde av. Byingeniør Øyvind Jacobsen virker fornøyd med besøket.
– Nå sitter de på overtid; det må jo bety at det har vært interessant.
ARBEIDSLIVETS LESELØFT
• Finansieres av Kulturdepartementet, som har tildelt LO, NHO, KS
og HSH fem millioner kroner for å iverksette prosjektet.
• Er en del av Leseåret 2010. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om satsingen, som retter seg spesielt
mot voksne som leser lite.
• Skal stimulere til bedre trivsel, økt leselyst og mer lesing blant
voksne i arbeidslivet.
• Tilbyr forfatter- og bibliotekarbesøk samt bokpakker til arbeidsplassene.
• Koordineres av Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF).
• Vil du ha forfatterbesøk og bøker til din arbeidsplass? Se
www.leseloftet.no
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SIKRER BYEN: De er Bergens framtidige trygghet. Hele ti ungdommer er i full gang med å utdanne seg til feiere i byen. Forfra:
Erik Blindheim, Therese Eines, Espen R. Asbjørnsen, Kim D. Sebak,
Daniel Vellesvik, Mats R. Johnsen, Adrian Daniel Frederking og
Martin Markussen. Mike Hella Torgersen og Marianne Rødseth var
ikke til stede da bildet ble tatt.

LAGER VERKTØY SELV: Tradisjoner
holdes i hevd i feieryrket. Koster
og verktøy lager de fortsatt selv.
Fagansvarlig Elisabeth Mikalsen og
overfeiermester Lars Hernebäck i
verkstedet.

Framtidas feiere

for en sikrere by
De trives på taket. De er eksotiske i bybildet. Men først
og fremst; de er byens framtidige vern mot branner.

I

Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: EIVIND SENNESET

nteressen for å bli feier har gått rett til værs i Bergen.
Fagbladet møter ti ungdommer ved Bergen hovedbrannstasjon, åtte lærlinger og to praktikanter. Det
er blant det største antallet feierlærlinger noen by
har hatt her i landet.

har skapt et stort og ungt miljø. Det har gjort det mer
interessant for ungdommen å søke seg til oss, sier overfeiermester Lars Hernebäck. I dag er snittalderen på de
33 feierne i Bergen 29 år.

Synlig i bybildet
Lærlingene er ute og jobber omtrent fra første dag i
Forebygger brann
læretida, og gjengen legges godt merke til i byen når de
De svartkledde ungdommene har feiekoster i beltet og
kommer i full feieruniform og -utstyr.
gassmasker rundt halsen. De er klare for å entre taket,
– Vi er populære blant turistene. De tar bilder av oss i
balansere på mønet og feie pipa. Men dette er bare en
smug, ler lærling Therese Eines.
liten del av faget.
Og minst like populære er de i alle
– Vi lærer om brannsikkerhet og forebygging, om
de tusen hjem de besøker i løpet av
tilsyn, lover og regler. Det er det som
IERE
et år.
gjør utdanningen interessant, sier
BERGEN OG FE
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– Vi blir vist stor tillit. Alle stoler
lærling Espen R. Asbjørnsen.
in
nn
under utda
• 33 feiere (10
på
feieren. Noen legger ut nøkkel
Han og medlærlingene pugger
feie: 62.055
• Antall piper å
88
.5
dersom
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En
feier
må
trives
blant
brannvarslere, slukningsanlegg, røm008): 24
• Pipebranner (2
mennesker. Vi kommer inn i
ningsveier, registrerer avvik fra brannforhjemmene til folk, og treffer alle slags
skrifter, i tillegg til selvsagt: å feie pipa.
mennesker. Noen ganger fungerer feieren nærmest som
en sosialkurator, forteller Hernebäck og Mikalsen.
Populært yrke
– Feieryrket er blitt veldig populært. I dag har vi langt flere
Må tåle skitt
søkere enn vi klarer å ta inn, sier fagansvarlig Elisabeth
Mikalsen legger mest vekt på feiernes ansvar ved å foreMikalsen. Totalt er 33 ansatt i Seksjon feiing og tilsyn i
bygge branner, men – skal du bli feier, må du både trives
Bergen brannvesen.
i høyden og takle trange rom.
Lærling Daniel Vellesvik var blant de siste som fikk en
– Ingen holder nok lenge som feier hvis de har høydesjanse til å bli feier i år. – Jeg hadde tenkt på feieryrket helt
skrekk, klaustrofobi eller ikke tåler å bli skitten, påpeker
siden ungdomsskolen, forteller han.
hun.
– Vi legger vekt på kontinuerlig påfyll av lærlinger, og vi
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Framtidas feiere

INSPISERER: Feierlærling Mats R. Johnsen sjekker at avløp og ovn er riktig montert med korrekte avstander, og at det ikke fins sprekker.
Deretter blir hele skorsteinen, røykvarslere og rømningsveier inspisert og sjekket.

Doblet feieropptak
Norges brannskole økte inntaket av feierelever fra 20 til 40 i år.
Det sto så mange ungdommer på vent.
lærlinger. Vi burde hatt langt
– Det vanlige er å ta inn 20,
FEIERUTDANNING
høyere mål for inntak av lærmen fra år til annet må vi doble
linger, mener han.
inntaket, sier rådgiver Gunnar
• Ett år på videregående.
Like før sommeren gikk 20
Steinsvik ved Norges brann• Tre år i lære, hvorav 17 uker på Brannvernskolen.
ungdommer
ut av Brannskolen,
skole. Han berømmer Bergen
• Kvalifikasjoner: Må trives i høyden, tåle å bli skitten,
klare
for
praktisk
prøve som
og Drammen for deres inntak
takle trange rom, være omgjengelig og sosial.
feiere. 8. september hadde ytterav feierlærlinger. Lærlingplasser
ligere 20 bestått teorien..
er alfa og omega for å få ung– Vi utdanner 40 til 45 feiere i året, men det er en del
dom inn i feieryrket.
lekkasje til andre yrker, slik som brannkonstabel, forklarer
– Noen kommuner er kjempeflinke til å opprette lærlingSteinsvik.
plasser, men langt fra alle, sier han.
Totalt er det 750 til 800 feiere her i landet. På ti år har
Det bekrefter Jan Espeseth, leder av Feiermesternes
om lag 440 feiere forlatt yrket, rundt 150 ved naturlig
landsforening og medlem av Fagforbundets faggruppe for
avgang. Resten ved overgang til beslektede yrker, som for
feiere.
eksempel brannmann.
– Kommune-Norge er generelt dårlig til å ta imot
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Foto: Eva Kylland

FRYKTER FRAMTIDA:
Vi følte oss trygge som
ansatte i kommunen.
Men nå er vi bare
bekymret, sier Oddvar
Eskeda, her sammen
med (f.v.) Alisa Ganic,
Eneta Elvira Alicka og
Dula Ganic.

Ut på anbud – nok en gang
For to år siden rekommunaliserte Grimstad kommune renholdet. Nå skal
det ut på anbud igjen –
koste hva det koste vil.
Tekst: OLA TØMMERÅS og KARIN E. SVENDSEN

– Det er grunn til å spørre seg om hvordan
det står til med den politiske hukommelsen, sier leder for Fagforbundet Grimstad, Pål Bach.
I sommer vedtok det borgerlige flertallet
i kommunen å konkurranseutsette
renholdet. Håpet er at de skal spare
minimum 1,5 millioner kroner.
– Dyrt og dårlig
Vedtaket vekker hoderysting blant
renholdere og tillitsvalgte.
– Privat renhold var for dårlig og dyrt, og
måtte rekommunalisere, sier Bach.

Undersøkelser viser at Grimstads kommunale renhold er billigst blant sammenliknbare kommuner. Innhentet anslag fra
private vaskefirmaer er også høyere enn
dagens utgifter til renhold i kommunen.
Ideologi framfor realpolitikk
Tillitsvalgte og renholderne mener vedtaket
er ideologisk begrunnet, og ikke har noe
med reell innsparing å gjøre.
– De håper å tjene penger på privatisering, men et slikt håp er ikke basert på
seriøse undersøkelser, sier
seksjonstillitsvalgt Polly Stormoen Elvin.
Stilte opp ekstra
Erfaringene fra Grimstad kommune er at
private aktører koster mer enn kommunale,
men at standarden likevel går ned.
Kommunen sparer en del på å ha fornøyde, lojale og fleksible medarbeidere.
– Da det ble skifta vinduer på rådhuset,
rengjorde vi lokalene når det passet. Dette
ordnet vi innafor arbeidstida, og det kostet

ikke kommunen noe ekstra. En privat
bedrift ville tatt ekstra for det, tror plasstillitsvalgte Oddvar Eskeda.
Han understreker at mange av renholderne har tatt fagbrev, og at brukerne er fornøyd. Men de føler at politikerne ikke ser
dem og ikke verdsetter innsatsen deres.
Stadig dårligere
– Beklagelig, sier Arbeiderpartiets gruppefører, Brit Eskedal, om vedtaket. Hun
tilhører mindretallet som helst vil ha
renholdet både kommunalt og underlagt de
enkelte enheter.
– Jeg kan ikke forstå hvorfor vi skal konkurranseutsette noe som fungerer, kommenterer hun.
Ordfører Hans Antonsen (V) innrømmer
at kommunen allerede har et rimelig
renhold.
– Det kan se slik ut på tallene, men vi har
behov for å spare ytterligere 1,5 million
kroner på renhold.
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Aktiv involvering, deltakelse og kompetanseheving
hos ansatte i kommunene knyttet til å ta i bruk digitale
tjenester, er grunnleggende prinsipper for gjennomføringen av prosjektet eBygg.

Bedre dialog med eBygg
Kari Granlund
Prosjektmedarbeider i
eBygg, ansatt i Fagforbundets Seksjon kontor
og administrasjon.

Prosjektet ble igangsatt våren
2006, etter initiativ fra Fagforbundet og Forum for Innovasjon.
Målet er å bidra til raskere innføring, bedre kvalitet og mer
effektivitet i plan- og byggesaksprosessen, og å sikre en brukervennlig elektronisk dialog mellom
forvaltning, innbyggere og
næringsliv.
Med i prosjektet er 16 kommuner
i Rogaland (300.000 innbyggere), 13
kommuner på Nordmøre (72.000
innbyggere) og fire kommuner i
Østerdalen (16.000 innbyggere).
Det offentlige er en sentral
premissgiver for byggenæringen.
Grensesnittene mot det offentlige er
mange, som regelverk for plan- og
byggesaker, finansieringsordninger,
forskrifter og krav som omfatter
materialer og teknikker, tilsyn, kontroll, og tilgang til ulike grunnlagsdata og offentlige registre.
En viktig erkjennelse er at det er
for lite samhandling mellom kommuner, statlig og regional forvaltning. Publikum og bransje ønsker
flere, bedre og raskere tjenester, og
kravene om og behovene for
effektiv ressursbruk øker.
Det er altså ikke et mål for eBygg
å utvikle banebrytende ny teknologi, men å tilrettelegge for mer
samhandling, ta i bruk løsninger
som fins eller som er under utvikling og å sørge for at de fører til
mer effektive måter å jobbe på,
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samtidig som kvaliteten på tjenestene sikres.
For å gi et eksempel på hva et
elektronisk arkiv vil bety for den
enkelte kommune, kan vi gå til
ORKidé-regionen på Nordmøre,
som har ca. 10.000 årlige henvendelser angående mapper i arkivene.
Dette betyr at noen må gå minst
10.000 ganger til det fysiske arkivet
og hente papirdokumenter.
Med disse dokumentene tilgjengelig i et elektronisk arkiv, sier
det seg selv at både kommunens ansatte og de som henvender seg vil
spare ressurser. Kommunene kan gi
innsyn i dokumenter via internett,
og elektroniske arkiver gir økt tilgjengelighet, økt sikkerhet, raskere
saksbehandling og bedre kvalitet.

også endringer i rutiner og arbeidsoppgaver, og kravene til yrkesutøverne øker. Dette innebærer at
utdanningen for mange yrker gjennomgår til dels revolusjonerende
endringer. Kanskje må noen av de
ansatte også skifte arbeidsplass.
Slike endringer skaper lett
usikkerhet. Noen føler at det blir
for stor avstand mellom den kompetansen de har opparbeidet seg og
de nye kravene som stilles. Fagforbundet har vært en pådriver og en
viktig støttespiller for å tilrettelegge
kompetansetiltak.
Arbeidsgrupper og faglige nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt
har vært suksessfaktorer for de
gode prosessene så langt i prosjektet. Ikke minst har samarbeidet

«Det blir en stor utfordring å finne gode løsninger for å utnytte det potensialet som ligger
i teknologien og samtidig ikke gjøre våre
yrkesutøvere overflødige.»
Arbeidsformen i prosjektet skiller
seg også ut fra andre ikt-prosjekter.
I eBygg legges det mer vekt på gode
prosesser og involvering av de ansatte enn på teknologien.
At omstilling basert på ny teknologi er utfordrende, er det mange
eksempler på. Det er ikke bare teknologien som endrer seg. Det blir

hatt stor betydning for mindre
kommuner. For å gjøre kunnskapsdelingen lett tilgjengelig, er all
dokumentasjon i prosjektet samlet
på Difis portal kunnskapsnettverk.no, og på KS ikt-forums nettside.
Tidligere i år ble det også inngått
et samarbeid mellom eBygg og Geo-

I framtida blir kanskje en
byggesøknad behandlet på
denne måten:
• Søker laster ned 3D-BIMmodell av garasje fra
firmaet som skal levere
garasjen.
• Modellen legges inn i
interaktivt reguleringskartlag som viser
eventuelle brudd på
reguleringsbestemmelser.
• Nabolister genereres automatisk, og naboer varsles
direkte på e-post eller via
Min side
• Søker får melding på
e-post når søknad er
mottatt, og kan følge
bevegelser via Min side.
• RSS-feed på bevegelser i
saken (melding på mobil).

integrasjonsprosjektet (GI) i regi
av Statens kartverk, KS og fyrtårnkommuner bestående av Trondheim, Arendal og tolv kommuner
i Vestfold.
Fordelen med samarbeidet er at
prosjektene utfyller hverandre. GIprosjektet etablerer felles grensesnittstandarder for samspill mellom
systemene i plan- og byggesaksprosessen, og eBygg realiserer gevinstene som ligger i standardiseringen
gjennom å være pådriver for mer
effektive og brukervennlige ittjenester for saksbehandlere,
byggenæring og innbyggere.
Mange av Fagforbundets
medlemmer har kort formalkompetanse, med arbeidsoppgaver som
teknologien etter hvert vil overta.
Det blir en stor utfordring å finne

gode løsninger for å utnytte det
potensialet som ligger i teknologien
og samtidig ikke gjøre våre yrkesutøvere overflødige. Vi må fortsette
arbeidet for etter- og videreutdanning og utnytte vår kunnskap i omstillingsprosesser slik at medlemmene står godt rustet til å møte nye
teknologiske utfordringer.
Erfaringer fra eBygg-prosjektet –

med involvering av ansatte, gode
nettverk, kunnskapsdeling og tett
samarbeid med systemleverandører
– kan enkelt overføres til andre
områder hvor ny teknologi skal tas
i bruk. Ved å benytte de ansattes
kompetanse, vil behovet for konsulenttjenester bli mindre. Kommunenes gevinst blir å beholde
kompetansen i egen organisasjon.

PROSJEKTMÅL
Konkrete arbeidsmål for 2009–2011 er å sikre utvikling av:
• Digital plandialog og digital byggesaksdialog – tilpasset flest mulig kombinasjoner av kartsystemer og sak/arkivsystemer.
• Dialogløsninger mellom kommunene og fylkesmann/fylkeskommune.
• Modeller for opprettelse og vedlikehold av digitale planregistre/planarkiv.
• Kompetansetiltak for kommunalt ansatte.
• Felles beste praksis for ajourhold og oppdatering av kart og arkiv.
• Økt kvalitet og omfang av digitalisert informasjon.
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FRAMTIDAS BYGGESØKNADER

Seksjonsleder

Nå tennes
tusen julelys
Om noen dager er det julehøytid. Det er tida for familie og
venner, noen ekstra fridager, for noen en religiøs høytid, andre
tar ikke akkurat det så høytidelig. Men jula rommer også en
annen, alvorlig side. Det er høytid for brann. Det brenner for
mye i Norge, vi er i verdenstoppen, vi er
ikke flinke nok til å forebygge og vi er
slappe med å sikre oss hvis det oppstår
brann.
Fem hundre tusen mennesker i Norge bor
i boliger uten fungerende røykvarsler, i tillegg mangler tretti tusen norske hytter
røykvarsler. Det er for dårlig. Ekstra ille
er det at det verken er dyrt eller vanskelig å forbedre seg. Du finner for
eksempel enkle og gode råd på
www.hoytidforbrann.no. Her har LOfavør samlet de mest sentrale punktene
for å hindre at brann oppstår og for tidlig varsling og beredskap i tilfelle brann.
Siden Aksjon boligbrann startet,
er antallet branner i løpet av
julehøytiden halvert.
1. desember, altså bare for noen dager
siden, var det brannvarslerens dag. Dette er
dagen man skal kontrollere røykvarslerne og
bytte batterier. Det anbefales også at man tar
en kikk på røykvarslerne hos f.eks eldre
pårørende. Denne datoen var også
starten for årets Aksjon boligbrann. Da
får om lag førti tusen norske husstander tilbud om en gratis og uforpliktende sjekk av brann- og
elsikkerheten i boligen.
Erfaringene fra Aksjon boligbrann
viser at målretta og god informasjon
STEIN GULDBRANDSEN
nytter. Siden Aksjon boligbrann startet,
er antallet branner i løpet av julehøytiden halvert. I 2002 var det
102 boligbranner fra 23. til 31. desember. I fjor var dette tallet
mer enn halvert. Det viser at det lokale brann- og feiervesenet
og det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) burde hatt tilstrekkelige
ressurser til å drive slikt arbeid hele året.
Men inntil vi kommer så langt, nøyer jeg meg med denne
oppfordringen: Dere som ikke alt har gjort det; bytt batteriene i
røykvarslerne, sjekk sikkerheten i huset og ha en riktig god – og
trygg – jul.
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STOR INTERESSE: Faget som vaktmester er i stor endring, og vil mest
sannsynlig snart hete byggdrifter. Det vakte stor interesse for de 110
deltakerne på vaktmesterkonferansen nylig.

Fagbrev for vaktmestere før nyttår
Innen året er omme kan fagbrev for byggdrift være
virkelighet, fem år etter at
søknadsarbeidet startet.
1. september gikk høringsfristen ut. Fagforbundet venter
nå bare på godkjenning i Utdanningsdirektoratet. Deretter
kan læreplanen spikres, og de
første lærlingene kan trolig tre
inn i faget i 2011.
Fagbrev var et av temaene
som vakte bred interesse da
110 vaktmestere deltok på
vaktmesterkonferansen i regi av
Fagforbundet i november.
Allerede i 1992 var fagbrev
for vaktmestere til behandling i
Utdanningsdirektoratet. Da ble
det avslag. I 2005 begynte
søknadsarbeidet på nytt. Faget
skal hete byggdrift og en fagutdannet vaktmester byggdrifter.
Den nye fagutdanningen
speiler at faget som vaktmester
er i sterk endring. Det har blitt
mer elektronikk.
– Et fagbrev vil også bidra til

å heve status for yrket og sikre
tilvekst av ungdom, påpeker
rådgiver Mette K. Haugen.
Temaene som ble tatt opp på
vaktmesterkonferansen, bar
preg av at yrket er på vei inn
i ei ny tid. Første dag begynte
med universell utforming av
bygg og hvordan dette påvirker
forvalterne. Deretter konkurranseutsetting av tjenester
innen eiendomsforvaltning,
erfaringer med kommunale
foretak, presentasjon av fagskolen på Gjøvik og orientering
om Fagforbundets nye
medlemsportal.
Andre dag gikk mer inn på
faglige utfordringer, med
nyttige standarder i kvalitetsstyring, energimerking av bygg,
energiforbruk i et miljø- og
klimaperspektiv og eksempel
på hvordan energibruk i et
borettslag er redusert til et
minimum.
Les mer om konferansen på
www.fagbladet.no.
Tekst og foto: OLA TØMMERÅS

Feiret renholderne
Mandag 6. desember var det
renholdernes dag. Fagforbundet og Yrkeslitteratur AS vil
gjerne gjøre stas på en fagforening eller kommune som utmerket seg i markeringen.
Send en beskrivelse av
hvordan renholdernes dag ble

markert i din kommune, gjerne
med bilder til
karianne.hansen.heien@fagforbundet.no
De som har hatt den beste
markeringen, vinner et sett
med pensumbøker til renholdsOT
faget.

LØNN SOM FORTJENT:
67.000 uventede ekstrakroner åpner for nye
muligheter. Men AnneBritt Bakkum fortsetter i
jobben som skoleassistent.

Solid etterbetaling i 81 kommuner
Anne-Britt Bakkum
fikk over 40.000 kroner
ekstra på lønnskontoen
i november.
Tekst: SIDSEL HJELME Foto: TRYGVE LIEN

Etter mange år i to deltidsstillinger, fikk
Anne-Britt Bakkum fra Vang en solid etterbetaling. Det har også et ukjent antall
kolleger i 81 kommuner fått.
Som skoleassistent i 89 prosent stilling,
tilhørte Anne-Britt Bakkum i mange år det
tallrike korpset av ufrivillig deltidsarbeidende. Så tok hun ekstrajobb på en
bolig for psykisk utviklingshemmede.
Langvarig strid
Striden om etterbetaling for ansatte i flere
deltidsstillinger har pågått i flere år. Litt
enkelt sagt er spørsmålet hvilken timelønn
ansatte skal ha når de kombinerer en jobb
på dagtid med en annen jobb som har
helgeturnus.

I 2008 fastslo Arbeidsretten at arbeidstida
skal vurderes under ett for ansatte som har
flere deltidsstillinger. Kommunene tolket
dette slik at de skulle etterbetale fra tidspunktet for domsslutningen. Fagforbundet
var uenig, og stevnet 131 kommuner med
krav om etterbetaling helt fra februar 2005.
Nå har Fagforbundet og KS inngått et
forlik som gjør at 81 kommuner må etterbetale sine ansatte.
Fikk 67.000 kroner
Anne-Britt Bakkum har fått utbetaling i to
omganger.
I april fikk jeg brev fra Fagforbundet
om at jeg hadde rett til etterbetaling, men
der sto det ingen ting om beløpet. Derfor
ble jeg veldig overraska da jeg fikk 27.000
kroner i etterbetaling, sier hun.
At hun kunne ha enda mer til gode, falt
henne ikke inn.
Jeg trodde det var en feil da jeg fikk
novemberlønna og oppdaget at jeg hadde
fått 39.985 kroner mer enn normalt, sier
den fornøyde valdrisen.

Ukjent antall
I Vang kommune har 12 av Anne-Britts
kolleger nå fått etterbetaling, og det kan bli
flere.
Det har vært en omfattende jobb å
finne fram til hvem som har krav på etterbetaling. Vi har hatt flere runder med
drøftinger med kommunen for å bli enige,
sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet
Vang, Toril Gulbrandsen.
Hvor mange dette gjelder på landsbasis,
har vi ikke oversikt over sentralt, sier
advokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet. Han har sammen med LO
prosedert saken og stått i spissen for de
langvarige forhandlingene med KS.
Det er de tillitsvalgte som sammen med
berørte medlemmer må dokumentere hvor
mye den enkelte skal ha etterbetalt.
HVEM HAR KRAV PÅ ETTERBETALING
Er du ansatt i en av de 81 kommunene der
ansatte har krav på etterbetaling?
Se hele lista på www.fagbladet.no
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Mellom bakkar og berg, fra nord til sør, puster og lever de
store verdensreligionene. I en stadig rikere mosaikk av
høytider, seremonier og ritualer finner troende nordmenn
med røtter fra en hel verden, innhold og mening i vår felles,
norske virkelighet. Fotograf Ken Opprann har dokumentert
dette mangfoldet over lengre tid. Her er noen av bildene.
Foto og tekst: KEN OPPRANN

Kristendom

Menighetskirken til Hellige Olga menighet – Vår Frelsers ortodokse kirke – er
innredet i det tidligere gravkapellet ved Vår Frelsers gravlund i Oslo. I det rikt
dekorerte kirkerommet holder Fader Kliment messe på langfredag.
Hellige Olga menighet med hovedsete i Oslo, er Den russiske ortodokse
kirkes (Moskvapatriarkatet) første menighet i Norge i moderne tid.
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MEDLEMMER NORGE
Buddhisme: 12.252 Jødedom: 803
Kristendom (utenom statskirken): 234.772
Hinduisme: 5 238
Den norske kirke: 3,8 millioner
Islam: 92.744

Mellom bygårdene på Grünerløkka i Oslo er det
feststemning i den etiopiske ortodokse kirken
Meskel. Høytiden markerer oppdagelsen av korset
Jesus ble korsfestet på. Korset ble ifølge legenden
funnet i Etiopia i det fjerde århundre.
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Buddhisme

Jødedom

Paramita meditasjonssenter arrangerte byvandring i Oslo under markeringen av Vesak, en buddhistisk markering av Buddhas fødselsdag, oppvåkning og død.

Vu Lan feires i Khuong Viet-tempelet på Lørenskog. Spesielt vietnamesiske buddhister tar del i denne
feiringen hvor mor hedres på forskjellige måter. Mødre som lever, vises takknemlighet, mens det bes for
de døde mødrenes sjeler. De frammøtte får roser til å ha på jakkeslaget. Rød rose betyr at mor lever, hvit
rose at mor er død, mens munkene bærer en gul rose.
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Brit Milah (omskjæring) utføres på guttebarn på den
åttende dagen etter
fødselen. Seremonien ses på
som en pakt med Gud. Omskjæreren (mohel) er
spesialtrent til å utføre
ritualet. Under Simon Nordvik sin Brith Milah hadde
Rabbi Yossi Simon, tatt turen
fra London.

Hanukka er jødenes tempelinnvielsesfest,
også kalt lysfest.
Dagene feires til minne om da jødene
hadde gjenreist tempelet på tempelhøyden
i Jerusalem og skulle innvie det ved å
brenne lys. De oppdaget da at det kun var
lampeolje til én dag. Likevel lot Gud
lampen brenne i åtte dager.
Dette minnes jødene ved å brenne lys i
den åttearmede hanukka-staken. Festen
varer i åtte dager, og det brennes vakre,
fargerike lys i tillegg til den åttearmede
lysestaken.
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Islam

Det kalles til fredagsbønn hos Islamic
Movement på Grønlandsleiret i Oslo.

Det pyntes til fest under
Ma uled al-nabi i Central
Jamaat-e Ahl-e Sunnatmoskeen i Oslo. Profeten
Muhammads fødselsdag
skal feires.
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Hinduisme

På hindutempelet Sri Tiller Ganesha utenfor Trondheim feires Ganesh Chaturthi, fødselsdagen til Ganesh,
guden for visdom, lykke og velstand. Med det karakteristiske elefanthodet er Ganesh blant de høyest
aktede gudene innenfor hinduismen. Den 58 kg tunge skulpturen av guden blir paradert rundt tempelet
mens gradestokken kryper ned mot null.

Kuljash Saggar har kommet til hindutempelet Sanatan Mandir Sabha på Slemmestad for å feire Diwali.
«Lysfesten» er en av de mest populære høytidene blant hinduene, og markerer det godes seier over det
onde. Lystenning og fyrverkeri er en stor del av feiringen. Diwali har sin egen offisielle helligdag i India,
og feires også av andre religioner.
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Urix: Fagbevegelsen i Mexico

Kjemper
i motvind

Selv om fagbevegelsens posisjon i Mexico er svekket, har
den de siste årene likevel kommet med slagkraftige bevis
på at den fortsatt har makt.
Tekst: TONE AGUILAR Foto: MARCO AGUILAR

B

are ti prosent av den yrkesaktive
befolkningen i Mexico er fagorganisert. Medlemstallet i
landets fagforeninger er halvert
i løpet av 25 år.
Enda dystrere er det meksikanske folkets
holdning til fagbevegelsen. Rundt sytti
prosent sier at de mangler tillit til fagforeningene. Bare politikere og
politi kommer dårligere ut.
Årsaken til mistilliten kan
sammenfattes i ett fenomen:
korrupsjon.

dette den største sosiale og politiske krisen
Mexico har opplevd i nyere tid.
– Fagbevegelsen har fortsatt en viktig
rolle i det meksikanske samfunnet, mener
Gabriel Melitón Santiago González,
pressetalsmann for lærersyndikatet.
– Selv om president Felipe Calderon
ønsker å oppløse oss, er vi for godt organisert til at han klarer det.

Grunnlovsfestet
Mexicos fagbevegelse ble
dannet de første tiårene i forrige århundre. I kjølvannet av
den meksikanske revoluMobilisering
sjonen i 1910 ble retten til å
De senere årene har imidlertid
organisere seg inkludert i
to fagforbund mobilisert
grunnloven. Den regionale
mange mennesker. Det ene er
meksikanske arbeiderkondet meksikanske elektrisitetsføderasjonen, Crom, ble
syndikatet, SME, som i fjor
INNFLYTELSE: Gabriel
stiftet i 1918. Dette ble den
protesterte mot at de føderale
Melitón Santiago González,
pressetalsmann i lærerførste nasjonale arbeidermyndighetene oppløste elekorganisasjonen, og omfattet
trisitetsbedriften Luz y Fuerza syndikatet.
blant annet arbeidere i tekstilbransjen,
del Centro.
jernbanen, jordbruk, gruver og elektrisitetsDet andre er lærersyndikatet i delstaten
verk.
Oaxaca, som i 2006 sto bak et sosialt
Croms medlemmer hadde i utgangsopprør. Sammen med urolighetene ved
punktet ikke lov til å tilhøre noe politisk
presidentvalget samme år, representerte
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parti, men senere ble dette forbudet heller
et påbud om medlemskap. I 1936 løsrev en
gruppe seg fra Crom og dannet konføderasjonen for Mexicos arbeidere, CTM, som
omfattet alle industriens og senere servicetjenestenes grener.
Den nye konføderasjonen var nært
knyttet til Det institusjonelle revolusjonspartiet, PRI. Partiets tre grunnpilarer var
arbeiderne, bøndene og «mannen i gata».
Da PRI i 2000 tapte presidentvervet til
høyresiden i meksikansk politikk, hadde
partiet sittet med presidentmakten i 71 år.
Bedring av arbeidernes kår
Til tross for at fagbevegelsen i Mexico ofte
har fungert som myndighetens forlengede
arm for å kontrollerer arbeiderklassen, har

DEMONSTRERER: Lærersyndikatet i Oaxaca
har stått bak en av de største mobiliseringene som meksikanske fagforeninger
har opplevd i moderne tid. I 2006 utviklet
den halvt år lange streiken deres seg til et
sosialt opprør.

OPPRØR: Demonstasjoner og mobiliseringer er
hverdagskost. Barrikader av gater og stenging
av offentlig kontorer er kampmidler som hyppig
brukes.

den også hatt grupperinger som har
fokusert på å bedre arbeidernes situasjon.
Fra 1930 til 1980 oppnådde de mange
goder som er nedfelt i landets føderale
arbeidslov, som åttetimers arbeidsdag,
obligatoriske fridager, betalte ferier og
sosial sikkerhet.
En av de mer uavhengige organisasjonene er elektrisitetssyndikatet Sme, som
i disse dager kjemper for å ikke bli satt ut
av spill. Syndikatet, som ble stiftet i 1914,
har jobbet fram så gode vilkår for medlemmene – deriblant gunstige pensjonsavtaler – at de har blitt til en økonomisk
belastning for bedriftene. Den statlige elektrisitetsbedriften Luz y Fuerza del Centro
ble i 2009 slått konkurs, og 44.000 ansatte
ble arbeidsløse.

Støtte fra lærerne
Oppslutningen om de mange demonstrasjonene som Sme har organisert, er stor.
Lærersyndikatet er en av de viktigste
støttespillerne. Organisasjonen var opprinnelig en del av Crom, men ble løsrevet i
1949. Med sine 1,5 millioner medlemmer er
den det største i sitt slag i Latin-Amerika.
– Etter å ha blitt en selvstendig fagforening, fortsatte lærersyndikatet å være hva
vi kaller et charro-syndikat, sier Santiago
González.
– Dette vil si at lederne i realiteten
arbeidet for myndighetene. Lederne beriket
seg på bekostning av en rekke lærere som
ikke fikk utbetalt lønn, og etter at de forlot
sine tillitsverv, gikk de som regel over i
politiske lederstillinger.

Demokratisering
Lærerne i delstaten Oaxaca begynte i 1980
en kamp for å demokratisere lærersyndikatet på lokalt så vel som nasjonalt
nivå, og for å bedre sine arbeidsvilkår. Det
har vært en kamp preget av årlige streiker
og utallige demonstrasjoner.
I 2006 kulminerte kampen etter at
guvernør Ulises Ruiz ga ordre om å fjerne
de 70.000 fagorganiserte lærerne som
hadde slått leir i sentrum av Oaxaca by.
Demonstrantene ble fjernet med gass og
køller. Lærernes krav om høyere lønn og
regulering av midlertidige kontrakter utviklet seg til et sosialt opprør uten sidestykke i det moderne Mexico. Et unisont
krav om den korrupte guvernørens avgang,
ga gjenklang i gatene.
Seks måneders streik
– 2006 var et spesielt år, sier Santiago
González.
– Vi hadde uten hell i lengre tid forsøkt å
organisere de mange lokalsamfunnene i
delstaten. Etter at vi ble forsøkt fjernet med
makt, strømmet folk til fra bygder og landsFagbladet 12/2010 < 47
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Urix: Fagbevegelsen i Mexico

GIR SEG IKKE: Fagbevegelsen er synlig i det
meksikanske samfunnet. Permanente protester
utenfor lokale og føderale parlament og kontorer
er ikke uvanlig, og disse kan vare i måneder.

byer for å støtte oss og Den folkelige forsamlingen for folk i Oaxaca, Appo, ble
dannet.
Lærerne og den nydannede organisasjonen samlet mer enn 800.000 mennesker
i demonstrasjoner, og ved hjelp av hundrevis av barrikader i veier og gater tok de
kontrollen over byen. Etter mer enn seks
måneders streik blant lærerne, grep det
føderale politiet inn.
– Men kampen er ennå ikke over,
presiserer Santiago González.
– Vi gir oss ikke før guvernør Ulises Ruiz
kommer i fengsel for alle overgrepene han
gjorde både før, under og etter den sosiale
konflikten.
Alvorlige konsekvenser
Lærernes kamp i Oaxaca fikk konsekvenser.
– Det koster å ikke være nikkedukke for
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myndighetene. Mange har mistet livet i
såkalte ulykker, og folk er blitt kidnappet
og torturert, sier lærersyndikatets pressetalsmann.
Lærersyndikatets styrke er, ifølge
Santiago González, dets demokratiske
struktur. Ved viktige avgjørelser samles alle
medlemmene, og organisasjonen har
interne kontrollmekanismer for å unngå at
lederne søker personlig gevinst framfor å
arbeide for fellesskapets beste.
– Fagbevegelsen generelt i Mexico
svekkes imidlertid sterkt på grunn av
korrupsjon, sier pressetalsmannen, og
medgir at dette fenomenet også fins i
lærersyndikatets egne rekker. For eksempel
gikk lederen i 2006 av etter å ha blitt tilbudt
store pengesummer.
Santiago González mener at fagbevegelsen også har et viktig informasjonsansvar
både i egne rekker og overfor myndigheter
og samfunnet generelt.
– Og ikke minst er det viktig at vi gjør en
god jobb, presiserer han.
– Bare slik kan vi øke folks tillit til oss,
noe som er en forutsetning for å skape en
slagkraftig fagbevegelse.

MEXICO
• 103
USA
millioner innbyggere.
I 2010 feirer
MEXICO
CUBA
Mexico at det
er 200 år
siden uavhengighetskampene tok til, en uavhengighet
som ble oppnådd i 1821.
• 2010 er også hundreårsjubileet for starten på
den meksikanske revolusjonen. Den ble utløst
etter Porfirio Diaz’ 34 år lange diktatur.
• Ett resultat av revolusjonen var en ny grunnlov (1917 – den første i verden som anerkjente
arbeidernes kollektive rettigheter. I kjølvannet
av revolusjonen ble også Det institusjonelle
revolusjonspartiet (Pri) dannet. De satt med
presidentmakten fra 1929 til 2000.
• Dagens president er Felipe Calderon som
representerer høyrepartiet Det nasjonale
aksjonspartiet (PAN).
• Selv om Mexico klassifiseres som verdens
12. største, er rikdommen fremdeles fordelt på
få hender, og antallet fattige stort.
Mexico City

LANG KAMP: Bertha Regine Serigstad må slåss i retten for yrkesskadeerstatning etter å ha blitt forgiftet av kvikksølv.

Forgiftet av kvikksølv
Bertha Regine var 17 år gammel første gang hun pustet
inn kvikksølvdamp på jobb. I 15 år kokte og knadde hun
kvikksølv daglig. Uten munnbind og uten hansker.
Tekst: TITTI BRUN Foto: HELLE AASAND

Bertha Regine Serigstad stortrivdes i jobben
som assistent for skoletannlegen i Time
kommune. Lite visste hun om giftgassene
hun daglig pustet inn mens hun bearbeidet
kvikksølvet.
«Jeg var jo så ung»
Allerede etter ett år i jobben fikk hun
smerter og søvnproblemer.
– Jeg skulle jo ikke hatt så mye vondt når

jeg bare var 18–19 år, men jeg tenkte ikke
på at det hadde noe med jobben å gjøre,
forteller hun.
Etter noen års pause fra tannlegekontoret, ble plagene mindre. De kom raskt tilbake etter at hun begynte å jobbe som
assistent igjen. Hun var utmattet, hadde
smerter i bein og armer – og etter hvert
kom konsentrasjons- og hukommelsesproblemer.

Forsto ikke ordene
I 15 år lente Serigstad seg over kvikksølvet
for å se når det kokte.
– Jeg sto over arbeidsbenken. Det var
ikke langt mellom nesa og den kokende
dampen. Spesielt ikke for meg som er så
lav.
Hun ble stadig dårligere. Fikk pauser
gjennom sykmeldinger. Og stilte på jobb
igjen. Ingen koblet plagene til kvikksølvforgiftning.
– Jeg var en dyktig assistent. Tannlegen
og jeg trengte ikke å snakke i det hele tatt.
Jeg visste alltid hva og når noe trengtes, forteller hun.
– Med årene endret dette seg. Det hendte
til og med at tannlegen sa hva hun
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DRØMMER OM EN REISE:
Serigstad koser seg i leiligheten
mens hun venter. Det har hun
gjort siden hun ble ufør i 1981.

trengte, uten at jeg forsto bestillingen. Jeg
skjønte ikke ordene. Det føltes forferdelig.
Jeg var jo ikke 30 år engang da dette
begynte å skje.
NRK Brennpunkt 2005
Først i 1994 ble kobberamalgam forbudt,
selv om helsedirektøren allerede i 1981
advarte mot det.
Det var uansett for sent for Bertha
Regine, som ble uføretrygdet i 1981.
I 2005 så hun NRK-programmet om
kvikksølvforgiftning og tannhelsesekretærers symptomer. Hun gjenkjente
øyeblikkelig beskrivelsene.
– Det var jo egentlig fantastisk. Endelig å
vite hvorfor jeg var syk og at det ikke bare
gjaldt meg.
Kontaktet Fagforbundet
Serigstad fikk hjelp av Fagforbundet til
å søke yrkesskadeerstatning. Yrkes50 < Fagbladet 12/2010

Det føles rart at alle
timene med testing
og undersøkelser hos spesialister på yrkesmedisin
bare avfeies.

overfor klagenemnda, som også avslo.
Nylig stadfestet Trygderetten avslaget.
– Det føles rart at alle timene med testing
og undersøkelser hos spesialister på yrkesmedisin bare avfeies. En lege jeg aldri har
møtt, konkluderer med at spesialistene tar
feil, undrer Serigstad.
Fagforbundets advokat stevner nå staten
ved Nav for lagmannsretten.

medisinske undersøkelser konkluderte med
at hun var «høygradig og betydelig» eksponert for kvikksølv, og at hun har en varig
hjerneskade som har sannsynlig årsakssammenheng med kvikksølvforgiftning.

Huskebok
Imens må Bertha Regine vente. Hun
noterer ned alt som skjer i dagboka.
– Jeg glemmer så mye. I alle år har jeg
prøvd å skjule alle hullene. Jeg var jo redd
folk skulle tro jeg var dement som 30-åring.
Det er anstrengende å leve sånn.
– Bare se på håndskriften min. Den var
så rund og fin og liten. Allerede i trettiårene
ble innkallelsene mine uleselige. Hånden
skalv. Jeg har knust mange fine kopper
fordi de glipper, sukker Bertha.

Rettssak til våren
Serigstad fikk godkjent saken som yrkesskade av Nav lokalt, men denne typer
skader skal godkjennes også av Nav
sentralt. Der fikk Bertha Regine avslag.
Fagforbundets advokat fulgte opp saken

Gir kvikksølv
yrkesskade?
Ja. Sier de medisinske spesialistene.
Nei. Sier Nav-juristene.
«Forgiftning ved kvikksølv, dets
amalgamer og forbindelser, og
de direkte følger av slik forgiftning» er en godkjent yrkessykdom. Likevel har Nav avslått
alle saker der tannlegeassistenter har senskader etter
kvikksølvforgiftninger.

Treg saksbehandling

Også Fagforbundets advokat
Anne-Gry Rønning-Aaby
reagerer kraftig på behandlingen av disse sakene.
– Når spesialistene
dokumenterer en
årsakssammenheng
mellom yrke og skade,
pleier Nav å gi
medhold. Jeg har
Nåløye
ingen andre saker der
90 prosent av alle
Nav konsekvent avslår
som utredes for
på tross av at
kvikksølvskader, får
spesialister godForbundsadvokat
avslag av de yrkeskjenner skaden,
Anne-Gry Rønningmedisinske spesialis- Aaby.
påpeker Rønningtene.
Aaby.
– Av alle vi utreder, er det
– Det virker som om Nav
bare én av ti som får klarert en
tolker reglene strengere enn
yrkesskade med årsak i kvikkloven legger opp til. I tillegg tar
sølvforgiftning. Det er en bred
disse sakene lengre tid enn
utredning vi gjennomfører. Vi
andre yrkesskadesaker.
følger svært strenge kriterier,
Sjekker Nav-rutiner
bekrefter overlege Endre
Nav er nå pålagt å gjennomgå
Sundal ved Yrkesmedisinsk avrutinene for tannlegeassideling i Helse Bergen.
stentenes kvikksølvsaker innen
Uvanlig underkjennelse
første februar 2011.
Det er veldig uvanlig at
Rønning-Aaby mener at Nav
spesialistenes dokumentasjon
ikke bare må se på rutinene,
underkjennes. Ingen av
men ta opp igjen gamle saker.
spesialistuttalelsene som støtter
– Når samtlige saker får avtannlegeassistentene, blir tatt
slag, må de gjennomgås på
til følge.
nytt. Nav må ha en uhildet og
– Har du opplevd at dine
grundig gjennomgang, og de
spesialisterklæringer undermå bruke medisinere som ikke
kjennes i andre yrkeshar hatt befatning med saken
skadesaker?
tidligere. Det er nødvendig for
– Det forekommer, men det
å vinne tilbake tilliten til Nav i
er ikke vanlig, sier Sundal.
disse sakene, mener forbundsadvokaten.

Skadeforsikring informerer:

Endring i vilkårene for LOfavør
kollektiv hjemforsikring
Fra 1. januar 2011 vil det bli gjort noen endringer i vilkårene for
LOfavør kollektiv hjemforsikring. Det anbefales at du selv går
gjennom de fullstendige vilkårene for å se hva som dekkes og hva
som ikke dekkes. Vilkårene finner du på www.fagforbundet.no eller
på www.lofavor.no. Har du ikke tilgang på internett, får du vilkårene
ved å henvende deg til Fagforbundets forsikringskontor, tlf. 23 06
42 01.
Innbo og løsøre
Den øvre erstatningsgrense for enkeltgjenstander og samlinger økes
til 300.000.
Samtidig innføres en beløpsbegrensning på smykker og gull på
kr 300.000 pr skadetilfelle.
Gjenstander kjøpt i utlandet som ikke er deklarert, er begrenset
til gjeldende beløp for tollfri innførsel. For tiden er denne grensen
satt til kr 6.000 (se Tolloven med forskrifter).
Det er innført dekning for løst tilbehør til båt som lagres på forsikringsstedet, med beløpsbegrensning på kr 20.000.
Følgende gjenstander dekkes kun på forsikringsstedet. Det
presiseres at skader som inntreffer utenfor forsikringsstedet på
følgende gjenstander er unntatt:
• vare-/båttilhenger til person-/varebil
• kano, kajakk og seilbrett
• løst tilbehør og løse deler til privat motorkjøretøy
• Beløpsbegrensning for sykkel er økt til kr 20.000. Beløpsbegrensningen vil ikke gjelde ved tyveri fra bygning på forsikringsstedet,
med unntak av tyveri fra fellesrom, fellesbod og fellesgarasje
• I dag dekkes tyveri av løsøre og yrkesløsøre fra bil og båt, med inntil
kr 10.000. Denne er utvidet til å også gjelde låsbare bagasjevesker
/-bokser på motorsykkel
• I punktet «Annen skade på innbo» er det tatt inn beløpsbegrensning på kr 20.000 pr skadetilfelle for skade på sportsutstyr
• I samme punkt er det tatt inn beløpsbegrensning for skader forårsaket av insekter inntil kr 20.000 pr skadetilfelle
Bygningsmessig innredning for rullestolbruker
Beløpsbegrensningen for bygningsmessig innredning for rullestolbruker er økt til kr 300.000.
Erstatningsregler - innbo
Det er innført et generelt aldersfradrag på sykkel ved skade. Sykkel
inntil 5 år får ikke fradrag, sykler over 5 år får fradrag på 20 % for
hvert påbegynt år, maks 80 %.
Endring Sikkerhetsforskrifter:
Det er innført følgende sikkerhetsforskrift:
Tyveri-/innbruddssikring
Løsøre og yrkesløsøre som etterlates i motorsykkel skal oppbevares
i separat låst bagasjeboks/-veske uten innsynsmulighet.

Fagbladet 12/2010 < 51

Gjesteskribent
Gotara, kera, kera, kera. Mexico, bore, bore, bore. Taxiguttene roper
ritene sine mens de dunker på dørene, flørter, tiltrekker seg
oppmerksomhet mens plastikksetene sakte men sikkert fylles opp.

Mayibuye Africa
Hanna Wozene
Kvam
Artist, skribent og
slam-poet. Medlem av
gruppa Queendom.

< Følg Fagbladets faste
gjesteskribenter:

Mohammed
Omer
Journalist og fotograf
fra Gaza.

Ingeborg Gjærum
Rådgiver i Norges
Naturvernforbund og
aktiv i Folkeaksjonen
oljefritt Lofoten,
Vesterålen og Senja.

Hans Olav Lahlum
Historiker og forfatter,
kommentator og
debattant.
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dan de måtte dra til andre land for å
skaffe seg det nødvendigste av
varer.
Da jeg dro tilbake i 2002, så alt
veldig annerledes ut. I løpet av disse
årene hadde skyskrapere med farget
pleksiglass vokst opp som paddehatter. Et av verdens største
luksushoteller – Sheraton, bygd i
1999 – var plassert midt i hjertet av
byen, som en gave fra en av verdens
rikeste menn, etiopieren Al
Amoudi. Supermarkedenes hyller
var fylt til randen av varer, og byen
krydde av liv med kafeer, restauranter og nattklubber.

Jeg tar en overfylt taxi til
Mercato som hver dag kryr av
handleglade mennesker og selgere
som tilbyr alt fra nyttige til helt
unyttige ting. Jeg bukter meg fram
blant mennesker, dyr og varer, mens
lukten av krydder, kaffe og svette
fyller nesa.
En kvinne står foran meg med et
lite spedbarn i den ene armen og en
kylling i den andre.
– Vil du ha kylling? spør hun
– Nei, sier jeg
– Vil du ha kylling? spør hun
igjen, og presser fuglen opp i ansiktet mitt mens hun holder et fast
grep rundt det lille fuglehodet med
de tykke fingrene sine.
– Nei, sier jeg igjen.
Hun fnyser og går videre, mens
jeg blir stående i dette vanvittige
mylderet som etter hvert har blitt en
liten del av det jeg kan kalle mitt
Addis Abeba. Det har skjedd mye
med byen siden jeg for første gang i
1996 besøkte mitt hjemland
Etiopia.

«Akkurat som India
og Kina, opplever
flere afrikanske land
sterk økonomisk
vekst, og Afrika spås
en lysere framtid.»

I 1991 ble Mengistus kommunistiske styre avsatt, og dagens EPRDF
(The Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front) overtok
makten. Det hersket en viss optimisme, og landet håpet på framgang
etter 17 år under Mengistus harde
hånd.
Men kommunisttida hang fortsatt
igjen, med lite varer i butikkene og
en infrastruktur som krevde mye
kreativitet fra beboerne i Addis
Abebas. Nordmenn og andre faranjis (fremmede på amharisk) som
bodde der, kunne fortelle om hvor-

Siden 2002 har jeg besøkt byen
jevnlig, og utviklingen har gått så
fort at jeg nesten ikke kjenner meg
igjen fra gang til gang. For hver
gang har det kommet nye veier, nye
høyhus og en tydelig bedring av
infrastrukturen. Det alle kalte
«confusion square» for bare noen
år siden, er nå en moderne rundkjøring, og humpete veier er byttet
ut med en fire felts motorvei, The
Ring Road, som alle er så stolte av.
«The Chinese are building this
road,» står det på samtlige skilt

hvor veier bygges. På Mercato
selges det klær importert billig fra
Kina, og etiopiernes egne produkter
må vike for en økende import av
kinesiske varer. Det er betraktelig
mange flere kinesere og kinesiske
restauranter i Addis Abeba i dag
enn for bare to år siden.
Hvis vi skrur tida tilbake, til Berlin
der Otto von Bismarck samlet utenriksministere fra fjorten europeiske
land samt USA for å diskutere
hvem som skulle få hvilken bit av
det afrikanske kontinentet, var
ingen afrikanske ledere representert. Afrika ble delt mellom de
europeiske landene uten hensyn til
kulturer, etniske grupper, religioner
og tradisjoner.
Det som ble kalt «the scramble
for Africa» er synlig på det
afrikanske kartet den dag i dag.
Rette streker bestemmer grenser
som afrikanerne selv ikke fikk
velge. Men beskrivelsen av Afrika
som det mørke kontinentet, som
europeerne brukte den gangen for
125 år siden og som har vart opp til
våre dager, begynner å blekne.
Akkurat som India og Kina,
opplever flere afrikanske land sterk
økonomisk vekst, og Afrika spås en
lysere framtid.
Det er noe annet som har endret
seg på de årene jeg har lært Addis
Abeba å kjenne. Byens befolkning
øker i takt med utviklingen av infrastrukturen. Flere og flere flytter inn
til byen, og mange unge lever ut
sine liv og drømmer der. Det viser
seg å stemme også statistisk.

THE SCRAMBLE FOR AFRICA:
For 125 år siden delte USA og
flere europeiske land Afrika
imellom seg uten hensyn til
kulturer, etniske grupper, religioner og tradisjoner. De rette
strekene på kartet preger
også dagens landegrenser i
Afrika.

Fellesrådet for Afrika gir i disse
dager ut årboka Bybevegelser.
Urbanisering og urban kultur i
Afrika. Boka er en samling artikler,
fotografier og tekster som handler
om det Afrika som finnes i dag,
hvor urbaniseringen skyter fart og
mange av byene har en overvekt av
unge beboere.
En av bidragsyterne, den
kenyanske forfatteren Binyavanga
Wainaina, skriver i sin artikkel: «Vi
ble født etter uavhengigheten. Hvis
det finnes en rådende ideologi blant
oss, er den ikke åh, skal landene
våre noen gang fungere? – den er
mer de må fungere fordi vi er der.»
Det er mye som fremdeles henger
igjen etter «the scramble for
Africa». Kolonitida har satt sine
markante spor. Mange av landene

på kontinentet
står også overfor
andre strukturelle og politiske utfordringer.
Men de som bor
der, setter sine egne
spor. Spesielt hip
hop-kulturen har fått
blomstre, og når langt
med sitt budskap.
Fellesrådets bok vektlegger hip hopens virkemidler som de unges talerør.
Hip hop-gruppa Wageble i
Senegal, soloartisten K’naan i
Somalia, Kameleon i Uganda og
Azagaia i Mosambik bruker alle
musikken sin for å ta opp temaer
som angår unge mennesker og
deres kamp for rettferdighet.
Det kan handle om krig,

barnesoldater, dårlig styresett og
urettferdighet med skjev fordeling
av godene. Wainaina sier det så
godt: «Vi ble født etter
uavhengigheten. Vi er generasjonen
som har lært seg å ikke frykte noe.»
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Debatt
ORGANISASJON

Fikk Fagbladet nr. 11/2010, og
med den også Fagforbundets
lommekalender for 2011. Hvorfor har dere endret format på
kalenderen?
Mange påstår at størrelsen
spiller liten rolle, men for oss
som til daglig går i kjeledress,
finnes ikke en lomme som er
stor nok til å oppbevare denne
kalenderen i. Derfor ønsker jeg
nå en håndveske til jul, ei slik
som kjerringa har, så jeg kan
frakte med meg kalenderen når
jeg er på jobb.
Det fulgte også et plastikkomslag med kalenderen, men
ingen jeg hittil har snakket
med, skjønner hvordan denne
skal brukes. Den har jo
«lomme» bare på ene siden. Er
det en feilproduksjon, eller skal
den brukes til noe annet?
Ønsker samtidig alle Fagforbundets medlemmer og ildsjeler
en god jul og et godt nytt år!
Per I, avd. 314
.

ELDREOMSORG

Flere hender
Jeg leste med stor interesse
intervjuet med forbundsadvokat Kjetil Edvardsen i siste
nummer av Fagbladet (side 10).
Det var som manna fra
himmelen. Tenk at noen setter
ord på det som vi pleiere har
sagt i årevis.
Vi på «gulvet» blir ikke hørt,
og derfor har jeg og mange
andre et ørlite håp om at når
juristene kommer inn på banen,
kan det kanskje skje en forandring.
De siste sju årene har jeg hatt
80 prosent stilling på to forskjellige sykehjem. Utviklingen
har vært dyster. Arbeidsgiver
presser personalet som en
54 < Fagbladet 12/2010
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KONKURRANSEUTSETTING

Uhåndterlig
kalender

Hva fanden
nøler I efter?
Etter sigende er visstnok
teksten i denne overskrifta uttrykt en gang av Tordenskiold.
Bakteppet skal være et av de
mange slag mot svenskene på
1700-tallet. Hans tålmodighet
ble utfordret siden nordmennene hadde alt på plass til
å slå tilbake et svensk angrep.
Så vi må nok regne med at
han ropte dette ut.
Denne historiske
«godbiten» renner meg i hug
etter at et flertall i bystyret i
Bergen i september i år fattet
vedtak om å konkurranseutsette den kommunale revisjonen. Vedtaket kom etter
et benkeforslag. Dette kom
overraskende og uforberedt
– aller mest på dem som
vedtaket i første omgang
eventuelt vil få betydning for:
De ansatte i Bergen kommunerevisjon.
Nå har saken en del juridiske sider i forhold til
kommunelov og tilhørende
forskrifter, men de skal jeg la
ligge her.
Men hovedavtalens bestemmelser, nærmere bestemt
§ 1-4-2, spesielt litra a og lita
b angår direkte og konkret
dette temaet. Nevnte bestemmelser lyder:
a) Arbeidstakerorganisasjonene eller forhandlingssammenslutningene skal
være representert i administrative ad hoc-grupper som

sitron. Vi skal stadig klare litt
mer. Mange av pasientene som
kommer inn på sykehjemmene
i de største byene, er faktisk
svært pleietrengende. Det
kreves to pleiere til morgen- og
kveldsstellet. Særlig i helgene

utreder mulig konkurranseutsetting.
b) Før vedtak om å konkurranseutsette en eller flere
tjenester, skal den enkelte
arbeidstakerorganisasjon/forhandlingssammenslutning
gis anledning til å uttale seg
skriftlig for besluttende
organ.
Det bør være soleklart at
bystyrets vedtak strider mot
a) det som angår utredningskompetansen for temaet og
b) det som gjelder behandlingsmåten for saken.
Hvem hefter så for bestemmelsene i hovedavtalen?
Det er det vel hovedsammenslutningene inkl. LO/Fagforbundet (FF) som gjør. Og
blant hovedsammenslutningene er også kommunenes
interesseorganisasjon (KS). I
den sammenheng kan en
påpeke at en instans innen
KS sine rekker har brutt avtalen på ovennevnte punkt.
Dette kan umulig være
problemfritt for KS.
Det som gjør saken spesielt
«delikat», er at Bergen kommune sies styrt etter et

parlamentarisk prinsipp, til
forskjell fra de øvrige kommunene i landet (Oslo unntatt) som styres etter
formannskapsprinsippet.
Hvem hefter for Bergen kommunes medlemskap i KS? Det
gjør bystyret, men den utøvende aktør må være byrådet
siden kommunen ikke har
formannskap eller rådmann.
Det er et flertall i bystyret
som har fattet vedtaket, men
det kan vel ikke være slik at
grupperinger i et kommunestyre – enten disse blir til
i selve kommunestyresalen
eller på trappa – kan fatte
flertallsvedtak som bryter
hovedavtalen, uten at kommunen må hefte for dette?
Etter mitt syn må LO/FF
her ha en konkret sak å konfrontere den andre hovedsammenslutningspartneren,
KS, med. Eller er det slik at
hovedavtalen ikke gjelder når
politiske grupperinger i kommunen vil noe annet? En kan
fristes til å gjenta Tordenskiolds utrop – denne gangen
til LO/Fagforbundet!

da det er redusert bemanning,
er det helt umulig å gjennomføre det. Stresset tar oss mer
enn en gang. Vi må jo prøve å
få i dem frokost før det nærmer
seg lunsj.
For tiden tar jeg noen vakter

ved et Bofellesskap i Fana i
Bergen. Det er som en drøm
i forhold til sykehjem. I mine
øyne er det svært godt bemannet. Det er i sannhet så
urettferdig overfor våre kjære
gamle som stadig får høre:

Rolf Kalvø

«Bare vent, kommer snart.»
Jeg elsker arbeid mitt som
hjelpepleier, og er også fornøyd
med min lønn. Det vi trenger, er
som du skriver – flere hender.
Da kan vi som for lengst er
passert 50 klare å holde ut til
naturlig avgang, og det med
helsen i behold. Det er i
sannhet bruk for oss.
Jeg vil videreformidle dine
uttalelser til helsebyråden i
Bergen kommune – Christine
B. Meyer – med oppfordring
om å sette i gang et prøveprosjekt: Et sykehjem med økt
grunnbemanning ville virkelig
vært tingen. Garantert at sykefraværet ville blitt redusert, og
mindre bruk av vikarer. Mange
slitne og trøtte hjelpepleiere
ville ønsket seg et slikt arbeidssted.
Igjen tusen takk!

PENSJON

Kampen om uførepensjonen står nå!
Før jul skal regjeringa legge
fram sitt forslag til ny
uførepensjon. I disse dager
foregår derfor forhandlinger
både internt i regjeringa og
med andre partier om innholdet i den pensjonen som
flertallet av våre medlemmer
stifter bekjentskap med i
løpet av livet.
Våre medlemmer krever at
Fagforbundet og LO følger
opp sine klare vedtak om at
uførepensjonen ikke skal
svekkes, og at de derfor
legger all sin tyngde inn mot
regjeringa for å oppnå dette.
Det gjelder spesielt å sørge
for at uføre ikke blir utsatt for

levealdersjustering, at det
behovsprøvde barnetillegget
ikke svekkes, og at uføre
fortsatt skal skattes som pensjonister.
Dersom forslaget fra regjeringa er i strid med fagbevegelsens vedtak, må LO og
Fagforbundet ta i bruk de
midler som er nødvendig for
å sikre våre rettigheter.
Uførepensjonen er en bærebjelke i velferdsstaten og helt
avgjørende for å sikre medlemmer som ikke kan jobbe
pga. sykdom, et verdig liv.
John-Peder Denstad og Ole Roger Berg
sekretær og leder i Fagforbundet Bussog Sporveisbetjeningens Forening
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Randi Karlsen Thuen

SAMFERDSEL

Velkommen om
bord – Magnhild
Meltveit Kleppa
Det er snart tolv år siden nå.
Jeg hadde nylig fått bussertifikat
og jobb som bussjåfør. I følge
skiftplanen min var det mitt
ansvar å kjøre nattbuss denne
lørdagskvelden. Jeg hadde livets
erfaring, var godt voksen og
personbilerfaring i mengdevis,
men jeg manglet totalt erfaring
som storbilsjåfør og med kun
noen få timer bak rattet, da
avgangen fra Kristiansand fant
sted.
Vi var to busser i følge,
dublering, og begge rommet
plass til opp mot seksti passasjerer inklusive ståplasser.
Denne forsommernatta
glemmer jeg aldri. Bussene var
proppfulle. Folk skulle hjem,
såkalte vanlige passasjerer var
det nok færrest av. De fleste var
feststemte og høylydte. Det er
slik på nattbussen, folk er

påvirket av alkohol, andre rusmidler eller så går frustrasjonen
over at kjæresten ikke oppførte
seg som forventet. Et mangfold
av relasjoner med pedagogiske
utfordringer. En stappfull buss
med diverse besværligheter,
hadde jeg ansvar for. Det gikk
bra, men jeg var ikke høy i
hatten, kan jeg love. De første
kilometerne var jeg rett og slett
redd. For hva? Jo, for alt som
kunne inntreffe underveis, som
man trenger fartstid for å kunne
vite noe om, demme opp for.
Alternativtet kunne vært
morgenbussen, også denne tidvis stappfull, på en europavei

med mengder av kjøretøy, både
i med- og motretning. Ansvaret
hviler tungt på en bussjåførs
skuldre.
Vi er ved sakens kjerne.
Årene etter at jeg kjørte den
omtalte nattbussen, har det
vært utskiftning av sjåfører i
mengdevis. Sjåfører slutter og

nye kommer til, kravet er stort
og ansvaret likedan, psykisk og
fysisk belastende. Nå ønsker
samferdselsminister Magnhild
Meltveit Kleppa å åpne for
bussjåførlærlinger på 18 år. I
dialog med våre egne organisasjoner, blant dem Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Norsk
Transportarbeiderforbund
(NTF) og Transportbedriftenes
Landsforbund (TL) Dette skjer
fordi rekrutteringen til bransjen
er liten. Det er ønskelig å senke
alderen for å kompensere den
kritiske bemanningssituasjonen,
og med den også opprettholde
det lave lønnsnivået. Vil dere
passasjerer være med på denne
runddansen? Selv sjåfører med
tjue til tretti års fartstid får ikke
lønn som nyutdannede fagarbeidere i vår bransje. Tro det
den som vil.
Hva med dem i luften, på
skinnegangen eller på sjøen?
Kapteinen om bord betales
ordentlig, lokføreren verdsettes,
og det fungerer. Stolthetsnivå i
yrket, folk slutter ikke, og passasjerene kan være trygge.
Jeg er stolt av jobben som
bussjåfør, det tror jeg de fleste
er. Problemet er lønningsposen
og med den også statusen. Fagforeningene våre evner ikke å
løfte nivået til der det hører
hjemme. Voksne ansvarsfulle
mennesker forblir ikke hos oss,
og vi må stadig bli kjent med
nye kollegaer. Det ligger i
kortene at framtidas busspassasjerer styres trygt i havn av
attenåringer, natt som dag, og
med ungdommelig pågangsmot
som ballast. Takk for turen.
Håkon Repstad sr., Søgne

SI DET I FAGBLADET
Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks
4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte
i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal
offentliggjøres i bladet.
Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til
Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo.
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Oss

TIL SALGS: Anne Marie Uppstrøm syns Kari Storøien både
velger fine farger og vever pent. Selv begynner Kari å bli lei rya
etter et halvt år. – Jeg tror vi må selge den, så er vi kvitt den,
flirer hun.

ARBEIDSGLEDE:

Anne Marie Uppstrøm
Assistent
Dagsenter i Meråker

Det nye dagsenteret ved
Helsetunet i Meråker ble
åpnet i januar 2010.
Omtrent samtidig var det
nedskjæringer ved Anne
Marie Uppstrøms gamle
arbeidsplass.
Hun skjønte at hun
hadde en unik mulighet da
dagsenteret søkte etter
aktivitører.
– Siden det er nytt, kan vi
to som arbeider her, utforme det nesten helt etter
eget hode, sier hun.
Anne Marie har alltid
vært glad i å bruke
hendene og i å lage sine
egne ting, og hjemme har
hun sitt eget lysstøperi.
Hun har ingen formell utdanning som aktivitør, men
flyter foreløpig godt på alt
hun har tilegnet seg på
egen hånd.
Første dagen dagsenteret
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var åpent, kom to
dagpasienter. Et halvt år
seinere kommer det daglig
rundt ti dagpasienter.
– Døra er åpen for alle,
og det kan komme opptil
35 dagpasienter og andre
besøkende i løpet av en
dag, forteller Anne Marie.
Sammen med kollegaen
tar hun initiativ til aktiviteter, og rettleder når
det er nødvendig. Men
noen av brukerne har
gamle ferdigheter godt
bevart i hendene. En av
damene står for eksempel
og strikker selbuvotter
mens hun prater med de
andre. Hun ser ikke en gang
ned på strikketøyet. Votten
med det kompliserte mønsteret bare vokser i hendene
hennes.
I tillegg til håndarbeid er
lokalhistorie populært. Etter
mange år i museumsstyret,
er Anne Marie Uppstrøm på
hjemmebane også her.
Tekst: KARIN E. SVENDSEN

MARKERING: Hege Gustavfsson og Chompoonuch Santung saman med fylkesleiar Roger H. Heimli.

Velfortent feiring
Sølvvinnarane i NM i helsefag, Hege
Gustavfsson og Chompoonuch
Santung, blei gjort stas på av Seksjon helse og sosial i Hordaland.
Hege og Chompoonuch blei invitert
til fylkeskontoret der det blei ein
prat om faget og vegen vidare. Det

blei eit aldri så lite gavedryss på
vinnarane og rettleiaren. Fylkeslaget
er stolte og gratulerer så mye.
For Fagforbundet er det viktig at
unge veljer å bli helsefagarbeider.
Vi gratulerer!
Tekst: Sigrun Bøe Perez

Verving på høgskolen

Foto: Fagforbundet

En unik sjanse

DEN RØDE SOFA:
Prosjektarbeider
Mariann Aas Minnesjord på høgskolen i
Vestfold.

Fagforbundets Ungdom blir mer og mer synlig på
Høgskolen i Vestfold med fast plass rett utenfor
kantinen. I oktober var prosjektarbeider Mariann
Aas Minnesjord på høgskolen sammen med ungdomssekretær Alexandra Jageland fra LO og en
representant fra Handel og Kontor.
– Det var relativt rolig der, men vi hadde flere
som var bortom og spurte litt om LO og Fagforbundet. Vi fikk delt ut en del informasjon og
også vervet et medlem. Alt i alt var det en
vellykket dag, forteller Mariann. Planen er å
være på høgskolen ca. annen hver uke.
– Vi ønsker å ha en drop-in-funksjon der
studentene kan komme med sine spørsmål.
Mange studenter vet ikke hvilke rettigheter de har
i arbeidslivet, sier prosjektlederen. Tekst: Eddie Whyte

Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no

Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo

Motorsagkurs i Selje

Pensjonisttur i Midt-Norge
I slutten av august inviterte pensjonistutvalgene i Ørland og Bjugn Fagforbund sine pensjonister og uføre
på busstur til Stokkøya sjøsenter. Takket være det
gode samarbeidet mellom foreningene, ble det full

buss med 49 deltakere. Turen var meget vellykket, og
vi diskuterer allerede ny tur til neste år. På bildet er de
fleste av de glade deltakerne utenfor bussen på
Tekst: Greta Lund Nilsen
Stokkøya.

Integrering på dagsorden

Foto: Vigdis Braun

Fagforbundet inviterte til fagseminar
med integrering som tema på
Sørmarka i november der Vestfold var
godt representert. Dette var en faglig
«happening» der et av målene var å
synliggjøre og styrke fagfeltet.
Kjersti Børsum innledet om kommunikasjon, og Norsk Folkehjelp
presenterte si antirasistiske verktøyTekst: Eddie Whyte
kasse.

I oktober arrangerte Fagforbundet Sogn og Fjordane,
Seksjon Samferdsle og Teknisk, opplæring i bruk og
stell av motorsag.
Ni medlemer var med på
kurset der fyrste dag gjekk
med til bruk og stell av sag
og verneutstyr.
Andre dag var det praksis i
ein skogteig som tilhøyrde
ein av kursdeltakarane. Det
var fyrste uversdag i haust,
med nordvest kuling og
sluddbyger, so det vart ein
sur og kald opplevelse. Men
det var ingen sure miner av
den grunn. Og da mor til
skogeigaren serverte varm
kjøttsuppe med rundstykker
til, var det stor stemning.
Flink og inspirerande instruktør var Arnt Laukeland,
tusen takk til han og til dei
frå Fagforbundet i Selje som
hjelpte oss med kurset.
Tekst: Ralf Einar Johannessen

Skolerte tillitsvalgte
Denne trivelige Fase 2-gjengen
hadde sin siste samling på
Lyngørporten i november. Vi vil
takke for mange hyggelige og
lærerike dager sammen med dere,
og lykke til med de viktige vervene
dere har tatt på dere. Hilsen oss på
fylkeskontoret i Aust-Agder.
Tekst: Doris Standal
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Løsningen på kryssord nr. 12 må være hos oss innen 10. januar!
Merk konvolutten med «kryssord nr. 12» og send den til:
Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Norsk
forfat.

VINNERE av kryssord nr. 9

OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten,
bare de som blir trukket ut åpnes!
NAVN
ADRESSE
POSTNR./STED
NÅR MOTTOK DU BLADET?
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Vi har trukket tre vinnere
som hver får 10 flaxlodd:
Wenche Hansen,
2380 Brumunddal
Randi Martinsen
1825 Tomter
Venke Vestervik
4900 Tvedestrand

Petit
Tekst: Titti Brun

Mangler bake kake-gen

Sidsel Hjelme
sidsel.hjelme@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 48
Ingeborg Vigerust Rangul
ingeborg.rangul@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 33
Monica Schanche
monica.schanche@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 31

klokka ni om morgenen på den
etterlengtede avspaseringsdagen.
Jeg får ikke disse bake kakerykningene. Jeg er en helgekokk, en
forrett- og middagskoker.
Og her kommer nøkkelen til min
innsikt. Middager lages på ettermiddagen, og da er tiden kommet

Karin E. Svendsen
karin.svendsen@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 32

TYPOGRAFER
Vidar Eriksen
vidar.eriksen@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 69
Knut Erik Hermansen
knut.hermansen@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 70

ANNONSER
Lillian Lindberg
lillian.lindberg@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 46
Annonsemateriell sendes til
annonser@fagforbundet.no
Faks 23 06 44 07

Ø
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! Internasjonale organisasjoner
1. Hva står forkortelsene EU og
EØS for?
2. Hvem velger
representantene
i Europaparlamentet?
3. I europeisk fagbevegelse snakkes det mye om
den sosiale dialogen i EU. Hva innebærer den?

! Arbeiderlitteratur
1. Hvilken norsk forfatter har vært hovedE

T

M

! Fagforeningsarbeid
1. Hva er simpelt flertall?
2. Hva er absolutt flertall?
3. Hva er alminnelig flertall?

verneombud på Gaustad sykehus?

2. Hvilken komponist skrev musikken til Bertolt
241

393

Trykksak

REPRO/TRYKK
Aktietrykkeriet AS

Brechts Tolvskillingsoperaen?

3. Hva heter boka til Roy Jacobsen om en

?

Quiz

families vei fra fiskerbønder i Nord-Norge til
industriarbeidere i Oslo?

! Kjente personer

3 poeng: Hun ble født i 1939, er utdannet lege
og har en mastergrad fra Harvard University.
2 poeng: Hun har hatt en rekke politiske verv.
Hennes første ministerpost var i Miljøverndepartementet (1974–79). I 1998 ble hun valgt
til generaldirektør for Verdens helseorganisasjon.
1 poeng: Hun ble Norges første kvinnelige
statsminister 4. februar 1981. Dette vervet hadde
hun i tre perioder.

! Hovedorganisasjoner
1. Hvilken faglig hovedorganisasjon er størst
i Norge?
2. Hvilken faglig hovedorganisasjon er nest
størst?
3. Hvilken faglig hovedorganisasjon er tredje
størst?

! Fagforeningsarbeid
1. Et forslag har fått flere
stemmer enn hvert enkelt av de
øvrige forslagene.
2. Et forslag må få flere stemmer
enn alle de andre til sammen.
3. Flertall av de avgitte stemmene.

Vegard Velle
vegard.velle@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 53

Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet,
utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund.

! Internasjonale organisasjoner
1. Den europeiske union og Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde.
2. Velges ved direkte valg i hvert
enkelt land.
3. At arbeidsgiver- og fagorganisasjonene innenfor EU inviteres til
samtaler med EU-kommisjonen, at
de kan påvirke lovgivningen og
inngå avtaler som kan fremmes for
EU-systemet.

Ola Tømmerås
ola.tommeras@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 50

Svar:

Per Flakstad
per.flakstad@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 28

«De nyter å finne fram
mormors oppskrift fra
Hjemmet i 1970»

for å kose seg med et glass vin.
Dråper som nesten er mer frydefulle
enn dem som drikkes til maten.
Kaker lager de fleste først, før
middagen. Altfor tidlig for å innta
edle dråper. Faktisk rene vertinnedødaren.
Og her er øyeblikket for enda en
innsikt. Min kakebakende kollega
røyker, men har et sunnere kokkegen enn meg. Jeg røyker, enn så
lenge, OG har et usunt kokkegen.
Mitt manglende bake kake-gen har
avslørt et dobbelt sett med laster.
Men så er jo lastenes sum konstant, sies det.
Da undrer jeg; hvilke laster
dukker fram når mine røykskyer er
slukket?
For ikke å snakke om hva som
skjuler seg bak min kollegas tilforlatelige bake kakeordentlighet?

! Arbeiderlitteratur
1. Thorvald Steen
2. Kurt Weill
3. Seierherrene

JOURNALISTER
Titti Brun
titti.brun@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 29

tirsdag lager de en smaksdrøm til
barnehagen, kolleger, eller fryser
den ned til det riktige øyeblikket.
De nyter å finne fram mormors
oppskrift fra Hjemmet i 1970, den
gang egg og smør og rytme og innlevelse var anerkjente kvalifikasjoner for å skape drømmesmaker.
Dette kan de sette i gang med

! Kjente personer
Gro Harlem Brundtland

REDAKSJONSSJEF
Åslaug Rygg
aaslaug.rygg@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 72

Lunsjen kan føre til deilige
omveier og innsikter. Først til
røyken etterpå: Huden på hendene
er begynt å bli tørr og sprukken
her vi står ute i kulda. Men ikke
helt kaldt nok til å oppfylle løftet
til barna og meg selv om å slutte.
Igjen. Når det er kaldt nok.
Det er jo så hyggelig med
samtalene som ofte stiger opp fra
den tilfeldig sammenrøyka
gjengen. I dag er det julekaker som
dukker opp.
Og vips så har jeg fått en ny innsikt. Jeg forstår endelig hvorfor jeg
mangler bake kake-genet. Svaret
ligger i arbeidsprosessen. Engasjerte kakebakere gjør det når som
helst i uka, ikke bare som en «nå
er det helg, nå skal vi lage en
magisk middagsopplevelse».
Nei, kakebakerne gjør sine
tryllekunster midt i uka. En grå

! Hovedorganisasjoner
1. LO (865.000 medl.)
2. Unio (280.000 medl.)
3. YS (216.000 medl.)

ANSVARLIG REDAKTØR
Kirsti Knudsen
kirsti.knudsen@fagforbundet.no
Telefon 23 06 44 49
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Organisasjon

Postadresse:
Postboks 7003 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Besøksadresse:
Keysers gt. 15
Tlf. 23 06 40 00
Faks 23 06 40 01
Internett:
www.fagforbundet.no
E-post:
post@fagforbundet.no
Medlemsregisteret:
Direkte tlf. 23 06 42 00

Arbeidsutvalget
Leder: Jan Davidsen.
Nestleder: Mette Nord
Nestleder: Geir Mosti
Hovedkasserer: Elin Veimo
Jan Helge Gulbrandsen
Tore A. Jakobsen.
Kjellfrid T. Blakstad, leder SHS
Stein Guldbrandsen, leder SST
Gerd Eva Volden, leder SKA
Mette Henriksen Aas, leder SKKO
Informasjonssjef
Tone Zander, tlf. 23 06 44 21
servicetorget
Tlf. 815 00 040
E-post: servicetorget@fagforbundet.no

Kompetansesentrene
Østlandet: (Akershus, Buskerud, Østfold,
Hedmark og Oppland)
Postboks 8819, Youngstorget, 0028 Oslo
Besøksadr. Storgata 33 B
Tlf. 23 06 40 00. Faks 23 06 47 61

Bergen: (Hordaland og Sogn og Fjordane)
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Tlf. 55 59 48 60. Faks 55 59 48 71

Oslo: Apotekergt 8, 0180 Oslo
Tlf. 23 06 46 60. Faks 23 06 46 93

Trondheim: (Møre og Romsdal,
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag)
Dronningens gt. 10,
Postboks 806 Sentrum, 7408 Trondheim
Tlf. 73 87 41 20. Faks 73 87 41 21

Skien: (Vestfold, Telemark og Aust-Agder)
Leirvollen 21 A, 3736 Skien
Tlf. 35 59 94 50. Faks 35 59 94 69

Tromsø: (Nordland, Troms og Finnmark)
Postboks 6222, 9292 Tromsø
Tlf. 77 66 23 00. Faks 77 65 84 23

Stavanger: (Rogaland og Vest-Agder)
Jens Zetlitzgt. 21, 4008 Stavanger
Tlf. 51 84 59 50. Faks 51 52 14 47

Fylkeskontorene
Fagforbundet Østfold
Postboks 107, 1713 Grålum
Besøksadr. Tune senter, Rådmann Siras vei 1
Tlf. 69 97 21 70
E-post: Fylke_Ostfold@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/ostfold

Fagforbundet Buskerud
Haugesgate 1, 3019 Drammen
Tlf. 32 89 80 90
E-post: Fylke_Buskerud@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/forsida/Fylkene/
Buskerud/

Fagforbundet Akershus
Postadr: Storgata 33 C,0184 Oslo
Besøksadr: Hammersborggt. 9, 6 et.
Tlf. 23 06 44 80
Faks 23 06 44 85
E-post: Fylke_Akershus@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/akershus

Fagforbundet Vestfold
Farmandsvn.3, 3111 Tønsberg
Tlf. 33 37 95 70 • Faks 33 37 95 71
E-post: Fylke_Vestfold@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/vestfold

Fagforbundet Oslo
Postboks 8714 Youngstorget, 0028 Oslo
Besøksadr. Apotekergata 8
Tlf. 23 06 46 60 • Faks 23 06 46 61
E-post: Fylke_Oslo@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/oslo/
Fagforbundet Hedmark
Grønnegata 11, 2317 Hamar
Tlf. 62 54 20 00
E-post: Fylke_Hedmark@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/hedmark
Fagforbundet Oppland
Serviceboks 55, 2809 Gjøvik
Tlf. 61 18 79 61 • Faks 61 18 79 21
E-post: Fylke_Oppland@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/oppland
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Fagforbundet Telemark
Leirvollen 21 A, 3736 Skien
Tlf. 35 59 94 50
E-post: Fylke_Telemark@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/telemark
Fagforbundet Aust-Agder
Strømsbusletta 9 b, 4847 Arendal
Tlf. 37 02 52 53/37 02 58 60
E-post: Fylke_Aust-Agder@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/austagder
Fagforbundet Vest-Agder
Postboks 457, 4664 Kristiansand
Besøksadr. Markensgt. 13–15
Tlf. 38 17 25 90 • Faks 38 02 61 32
E-post: Fylke_Vest-Agder@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/vestagder
Fagforbundet Rogaland
Jens Zetlitzgate 21, 4008 Stavanger
Tlf. 51 50 02 77
E-post: Fylke_Rogaland@fagforbundet.no
www.fagforbundet-rogaland.no

Fagforbundet Hordaland
Postboks 4064 Dreggen, 5835 Bergen
Besøksadr. Bradbenken 1
Tlf. 55 59 48 30 • Faks 55 59 48 59
E-post:
Fylke_Hordaland@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/hordaland
Fagforbundet Sogn og Fjordane
Postboks 574, 6801 Førde
Tlf. 57 72 18 30 • Faks 57 72 18 31
E-post:
Fylke_Sogn-og-Fjordane@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/sognogfjordane/
Fagforbundet Møre og Romsdal
Storgt. 9, 6413 Molde
Tlf. 71 19 17 30 • Faks 71 19 17 31
E-post: postmottak.mr@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/moreogromsdal/
Fagforbundet Sør-Trøndelag
Postboks 806 Sentrum, 7408 Trondheim
Besøksadr. Dronningensgt. 10
Tlf. 73 87 41 20 • Faks 73 87 41 21
E-post:
Fylke_Sor-Trondelag@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/sortrondelag/
Fagforbundet Nord-Trøndelag
Strandveien 20, 7713 Steinkjer
Tlf. 74 13 41 00 • Faks: 74 13 41 10
E-post:
Fylke_Nord-Trondelag@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/nordtrondelag

Fagforbundet Nordland
Nyholmsgt. 15, 8005 Bodø
Tlf. 75 54 96 50 • Faks 75 52 08 00
E-post: Fylke_Nordland@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/nordland
Fagforbundet Troms
Postboks 6222, 9292 Tromsø
Besøksadr. Storgata 142/148
Tlf. 77 66 23 00/302/306/307
E-post: Fylke_Troms@fagforbundet.no
www.fagforbundet.no/troms
Fagforbundet Finnmark
Skoleveien 9, 9510 Alta
Tlf. 78 45 00 90
Kirkenes tlf. 78 99 26 29
E-post: Fylke_Finnmark@fagforbundet.no
www.fagforbundet-finnmark.on.to/

ANNONSEFRISTER

Blad

Ann.frist

Utgivelse

NR.

1

4. JAN

21. JAN

NR.

2

1. FEB

18. FEB

NR.

3

1. MARS

18. MARS

NR.

4

29. MARS 15. APRIL

Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige opplysninger og send blanketten til din lokale forening.

FYLLES UT AV FAGFORBUNDET

NYTT MEDLEM

Medl. nr.

Etternavn

Fødsels- og personnr. (11 siffer)

SEKSJON
! Helse og sosial (SHS)
! Kontor og administrasjon (SKA)

Fornavn

! Samferdsel og teknisk (SST)

Adresse

! Kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

Postnr.

Poststed

E-post

Tlf. priv

Mobil

De personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt. Unntak gjøres der
Fagforbundet har berettiget grunn til å gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelse, o.l.

! Jeg samtykker i at Fagforbundet unntaksvis
kan bruke mine personopplysninger.

FYLLES UT AV YRKESAKTIVE
Arbeidsgiver
Arbeidssted

Tlf.nr.

Yrke

Stilling/prosent

Årsinntekt

Fylke
Dato

FYLLES UT AV DEN SOM VERVER
Fødsels- og personnr. (11 siffer)

Fornavn
Adresse
Postnr.

Poststed

E-post

Tlf. priv

Fagforening

Fagforeningsnr.
! Ikke send noe nå, jeg samler opp

Send meg vervepremie nr

ENDRINGSBLANKETT

Ved innmelding som yrkesaktiv blir du
automatisk med i forbundets
obligatoriske LO-Favør-forsikringer:
• Kollektiv hjem kr 62 per mnd.
• Stønadskasse kr 15 per mnd.
• OU-fondavgift (opplæringsog utviklingsfond) vil komme i
tillegg med kr 21 per mnd.
Du blir også med i Fagforbundets
gruppeforsikring – en kombinert livs-,
uføre- og ulykkesforsikring, dersom du
ikke reserverer deg mot denne.
OBS: Gjelder ikke elever, lærlinger
og studenter.
(Etter innmelding vil du få et brev
fra oss med nærmere orientering
om gruppeforsikringen og om
hvordan du kan reservere deg.)

Underskift

Etternavn

FORSIKRING

Mobil

! Send meg flere vervekuponger

Oversikt over vervepremiene
finner du på www.fagforbundet.no

Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige opplysninger og send blanketten til din lokale forening.

Etternavn

LO Favørnr./Medl. nr.

SEKSJON

Ev. tidligere etternavn

Fornavn

! Helse og sosial (SHS)

Ny adresse

! Kontor og administrasjon (SKA)

Nytt postnr.

Poststed

Nytt tlf. privat/mobil

! Samferdsel og teknisk (SST)
! Kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

E-post
Ny arbeidsgiver 1
Nytt arbeidssted

Nytt tlf.nr.

Nytt yrke

Stilling/prosent

Årsinntekt

Ny stillling/prosent
Ny arbeidsgiver 2
Nytt arbeidssted

Nytt tlf.nr.

Nytt yrke

Stilling/prosent

Årsinntekt

Fylke

ENDRING AV KONTINGENT
! Arbeidsledig

! Pensjonist

! Ufør

! Permisjon uten lønn

Annet
Dato

! Attføring Fra

Til

Sterkere med
– enn uten
Bli medlem!
Send SMS med kodeord
Fagforbundet medlem til 1980

Underskift
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Etter jobb
Tekst: SIDSEL HJELME Foto: FREDRIK NAUMANN

Rundt ham haster hundrevis av Oslo-borgere
hjem fra jobb. Når han er i forfattermodus,
skriver vaktmester’n fra Deichmann gjerne i
ettermiddagsmylderet på t-banen.

Rastløs skribent
Nils Amund Raknerud
Alder: 61 år
Stilling: Vaktmester på
Deichmanske bibliotek
Bor: Oslo
Sivilstand: Singel, far til rapperen
Martin Raknerud
Fritid: Spaltist i Klassekampen.
Har utgitt tre bøker.
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Nils Amund Raknerud påstår at han er en
rastløs sjel. Men ikke mer rastløs enn at
han har holdt fast på jobben som vaktmester på Deichmanske bibliotek i ti år.
Som skribent og forfatter har 61-åringen
holdt det gående atskillig lenger.
Jeg kutta ut gymnaset en periode og
jobba som scenearbeider på Det norske
teatret. Der satt jeg og skrev bak scenen.
Akkurat nå møtes vi på en annen scene,
på t-bane nummer fire som rumler av gårde
i retning Lambertseter.
Når jeg sitter hjemme og skriver, kan
jeg bli fullstendig blind på min egen tekst.
På t-banen eller bussen får jeg et annet
blikk; der kan jeg være min egen leser.

At det myldrer av mennesker, forstyrrer
sjelden.
Hvis noen skravler på norsk, hender
det jeg må flytte meg, men om de skravler
på arabisk, gjør det ingen ting.
Nils Amund debuterte i 1992 med
romanen «Ikke ring meg, ikke glem meg».
Fire år senere kom «Uten tilknytning til
riket» og i 2006 «Min venn utlendingen»,
som han utga på eget forlag etter å ha tatt
runden og fått avslag fra seks forskjellige
forlag. Senere ble boka innkjøpt av
Kulturrådet.
Jeg må si at jeg gossa meg da, smiler
han.
Jeg er i godt selskap. Jeg kan godt være
misforstått geni i hundre år, jeg.
Det siste året har Nils Amund vært sykmeldt fra vaktmesterjobben. Slik sett har
han mer tid til å skrive enn noensinne. Men
det er ikke så enkelt.
Nyrene mine har 13 prosent av normal
kapasitet, og jeg bruker energien min på å
gå tur. Det er det som er jobben min nå.
Han håper på en ny nyre og et nytt liv.
Nils Amund står i transplantasjonskø, og
dermed kan en annens ulykke bli hans egen
redning. Mobiltelefonen er aldri mer enn en
armlengdes avstand unna.
På mac-en han holder i fanget, er en
større tekst med utgangspunkt i hans eget
liv i arbeid, men han er tilbakeholden med
å snakke om den.
Jeg er redd for å snakke bort hele
trøkket. Det gjelder å holde på trøkket til
skrivingen.
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B-Postabonnement
Postboks 7003 St. Olavs plass
0130 Oslo

