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Nye tariiffavtaler
OGF hal tått oppretta ta-
rilJavtalc rned lcrn nye be-
clrifier så langt i år. Dctte
cr rcsultatct av cn bevisst
satsmg og en strarn pilo-
riteri ng l'r'a Ibrcn i nga

Hvis lcsten av året trrtsettcr sånn sor.r'r

det har begynt vil vi også i år kourmc tLt

mcd flcrc yrkcsaktivo nred lemr.nel enn
irret f-ør'. Samtidig sel vi at de1 crflerc bc-
drificr sorrr arbcidcl inncfbr dct grafiskc
ornrådct hvor vi hvelkcrr har nrcdlernnrcr
cller Larill-avtalcr. Særlig cr dcL mangc
l'ørtrykksbedriltcr sonr reklarnebyrircr
og konrnrunikas.jonssclskaper sorn ikke
har nocn sorr helst tilknytting til dct or'-
ganiscrt arbcidslivcL Hvis vi igjen skal

1å taket på den graliske blansjen er en a\
nøklene ii gjenvinne f'ørtykksornrådet i

sivilsektorcn. DeL cr i stor grad disse be-
dril'tene sorn bester.urnel hvor ting skal
lrykkes, det er hcr storc dclcr av rrcrver'-
dicn i brarrsjen ligger ig.jerr.

Og byggc seg opp i en dcl av bransjen
s()n) nestcn ligg.'r brakk t,rganisasjons-
nressig el langsiktig å tungjobb. Hvenr
skal gjørc den? Fcllcstbrbundet scl ikkc
tut til å anse det grafiske onrrådet lol spe-
siclt intcrcssant, og har hcllcr ingcn stra-
tcgi lbr dette arbeidet. Når nå f'ørst den
grafiske avdelingen i Østfbld, og kanskjc
også flerc avdelinger fusjonercr og blir
cn del av sLørre avdclinger er det l)rre fbr
at lbkuset på det grafiske området blir

nrirrdre. Hvis r i skal byggc oss opp å bli
eu større kral't ute pir arbeiclsplassenc rrrå

det satses fl't fblbunclets siclc. Vi krever'
at dct settcs ar, ørcrrcrka midlcr tbr ii cn-
gasjcrc tbll< sorrr kart leise r.rt på arbe ids-
plasscne å byggc organisasjoncn sånn
at lhgbcvegclscn ig.jcn 1år kontrollcn på
flør'tlykksonr lirdet i grafi sk bransjel

I påvcnte av a1 dettc skjcr vil Oslo Cra-
fisko Fagfolcning jobbe viclcre nrocl å

vervc nye nrcdlerr.rnrcr og opprettc nye
taril-lavtaler med do nridlenc vi har til
råd ighet.

Cod sourrner!

FORSIDEBILDET:
Finn Jensen har igjen vært på farten for TgM.
Dette bildet tok han på 1. mai på Youngstorget.

Side 3: Ny klubb i OCF - Side 4-5: Hva skaljcg i,clgc ny cllcrganrmel AI P'l - Side 5: Annogtal'cn -
ar'rnonsescr'rteret i Roseveicn - Side 7: Sistc nytt lia tljørn Stcnholen og Cralill gralisk. hva cr lblskjcllcn'?
Side 8-9: Kroonprcss. Baltikums største trl,kkcri - 5ide 10: ProfiJeringsdesigncr- hra cr detl Mot Melina
llisrroerr - Side 11: LavtlønnsgaranLien i dc grafiskc overenstkonrslcr og Taril'lbpgjørct 2010
Side 12-13: Avdclingens irrsrrøte - Side 14-15: Bcclrilisbcsøket: AiT Otta - Side 16-17: Cra|sk
Kontakttirrum i Oslo, Ariskont-cral'rsc og Historiespalta - Side 18-19: To tbrskjclli,le sitlet recl Naper:

Napcr- konkLrrs og bedrag'l Pangslart fbr Napcr', Konl'cranse lirr siviJbransjerr og Visstc dLr at
Side20:llornetpii veggcn,NilsLokøen - Side21 :SLyrespaltaogNyltfr:abycnogJanclct
Side22-23:RoyllansendolcrsineopplerelscrlraKina -5ide24:C.icstespalta.MagnusE Mursdal -

Side 25: Lcserbrcv: Bedrilishelsctjcnester, cn fiendc i blant oss'J Side 26-27:Yi gratLrlcrct og pcnsjonist-
trcll-, og pir sistc siclc ønskc our at allc får en god sonmer
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Ny klubb i OGF!

Fra et av informasjonsmøtene på ltella lnformasjon.

Itella lnformasjon as li§Eer på
Frysja i Oslo oEier det siste til-
skuddet på stammen av glrafis-
ke bedrifter med tariffavtale.
Vi ønsker 32 nye medlemmer
velkommen!

Av Kjetil Larsen

Itella infbrmasjon driver med dokument-
håndtering for bedrifter. Det er produk-
sjon og utsendelse av fakturaer de fleste
i bedriften er sysselsatt med. Det er bla.
de vanlige gule regningene vi alle er mer
eller n-rindre glad tbr å få i postkassa, ut-
sendelser for skatteetaten og e-faktura
som mange kunder også benytter.

Itella er et resultat av at tre bedrifter ble
slått sammen; Posten DM, Erik Sand-
berg reklarre og Itella a/s, som da var
eid av det finske Posten. Norske Posten
ble minoritetseier i det nye selskapet, og
Postkom som organisert de som kom fra
Posten DM fikk ikke ha overenskomsten
i den nye bedriften.

Valgte Fellesforbundet o§ OGF
Etter to år rned meget sein saksgang i
LO-systemet fikk OGF sammen rned
HK og EL & Ilforbundet presentere seg

og tarift'avtalene for de ansatte i bedrif-
ten. Fordi bedriften hovedsakelig dri-
ver med grafisk produksjon valgte alle

å rnelde seg inn i Fellesforbundet og
OCF. Og for en pågang! Terje Fjellum
og Adolf Larsen i OGF kan ikke huske
en bedrift hvor fblk har vært så ivtige
etter å melde seg inn. I løpet av tre dager
hadde alle i produksjon og lager meldt
seg inn, sammen med førtrykk og de
som driver med produksjonsplanlegging
og lignende. Iveren etter å bli organi-
sert å få i gang en klubb sier vel også noe
om hvordan lønns- og arbeidsforholde-
ne er blitt håndtert de to årene bedriften
har vært uten tariff'avtale og tillits-
valgte.

Itella Grafiske Klubb
22. april ble det første medlemsmøte i

Itella og 29. var det konstituerende års-
møte og et klubbstyre ble valgt. Klubb-
styret består av: Erik Arnesen (le-
der), Britt Jorunn Eng, Tordis Stenrud,

Kenneth Jørgensen, Farzan Meradi og
Siggstein Olsen.

Det ble også diskutert hva den nye klub-
ben burde ta tak i når arbeidet kommer
ordentlig i gang. Mange nevnte at det var
forskjell i lønningene som ikke skriver
seg fra hvilken stilling man har, men fra
hvilket av de tidligere selskapene man
kom fra. Det var også missnøye med
skifttillegg, og avtaler som har «blitt
borte» de siste to årene. Det ble også gitt
uttrykk for at man ikke var helt fornøyd
med måten Postkom og LO har hånd-
tert overgangen til et nytt forbund, det
har gått altfor lang tid og blitt informert
for dårlig

TgM ønsker de nye medlemmene vel-
kommen, håper de vil få nytte av med-
lemskapet og at vi vil se dem på forenin-
gas arrangementer framover!

KONTAKT OSS:
Fellesforbundet avdelin§ 850 o Oslo Grafiske Fagforening,

Sagveien 24,0459 Oslo o Telefon 22AOgA70
avd850@fellesforbundet.or§ o www.fellesforbundet.nolavd85O

Leder: Terje Fjellum, telefon 22 AO 9A 74
Nestleder: Adolf Larsen, telefon 22 AO 9A 75

Sekretær: lngunn Berger, telefon 22 80 9A 70
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Hva skaliegvel$e r
Alle som er født 1944 - 48 kan
i 2O1O velge om de vil Så av på
Elammel eller ny AFP. De siste
som kan benytte seEl aY Elam-
mel AFP går ut av døta på sin
bedrift 1. desember i år.

Av Kjetil Larsen

Det har vært skrevet og sagt mye om ny
og gammel AFP- ordning. Det er ikke så

lett og orientere seg i en jungel av begre-
per som delingstall, forholdstall og le-
vealderjustering, full eller begrensa ad-
gang til arbeid ved siden av pensjon.

.Gammel" AFP
Dette er den AFP- ordninga som alle
fram til nå har gått av på. Siste sjanse til
å benytte seg av den er i år, og du må sei-
nest gå av med AFP 1. desember, det be-
tyr at du må søke innen l. august. Den-
ne ordninga beregner pensjonsgrunnla-

get ut i fra de 20 åra med best inntekt i

arbeidslivet ditt. Du får et AFP- titlegg
som gjør at du vil få omtrent samme pen-
sjon fra 62 og livet ut, som om du hadde
stått i arbeid til du var 67. Tar du ut gam-
mel AFP er det begrensninger på hvor
mye arbeidsinntekt du kan ha ved siden
av pensjonen. I dag er det begrenset opp-
ad til l5 000.- pr. år. Private pensjons-
ordninger og tjenestepensjon fra arbeids-
giver kommer i tillegg. Sjekk om du har
pen sjonsrettigheter fra tidligere ansette[-
sesforhold i offentlig sektor. Stortinget
behandler nå et forslag om at store deler
eller hele denne retten kan forsvinne for
de som får AFP- tillegg etter nye regler.

Her må du sjekke fra hvilken alder disse
begynner å løpe, og hva utbetalingen vil
være. Hvis du velger gammel AFP kan
du ikke bytte til ny AFP seinere.

Ny AFP
Dette er en del av den nye folketrygden,

som også er kalt ny fleksibel pensjon. For
folk som er fudt mellom 1944 og 1948 er
det hovedsakelig de 20 beste åra som dan-
ner pensjonsgrunnlaget. Den viktigste
endringa er at pensjonen blir levealderjus-
tert. Det vil si at man har regna ut forventa
levealder for ditt årskull, så fordeles pen-
sjonen ut over det antall år det er fra du be-
gynner å ta ut pensjon til du statistisk sett
er dø. Det gir ganske store utslag.

Her kommer et forenkla eksempel: Hvis
du for eksempel har en opptjening («pen-
sjonspott») på 2,7 millioner og forventa
levealder for ditt årskull er 80 år vil du
få en pensjon på 150 000,- pr. år hvert
år livet ut hvis du starter å ta ut pensjon
når du er 62. Hvis du ikke tar pensjon før
du er 70, vil den årlige utbetalingen fra
folketrygden bli 270 000,- hvert år liv-
et ut. Poenget her er at hva du gjør og
velger kan gi store utslag på hvordan
pensjonen din vil bli resten av livet. Der-
for bør alle kontakte Nav å be om å få
beregna sin pensjon etter både ny og
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ryeller gammel AFP?
gammel modell.
Du kan søke om ny AFP fra 3. mai 2010,
men kan ikke begynne å ta den ut før l.
januar 2011.
Hvis du velger ny AFP kan dujobbe ved
siden av ulen avkorting av pensjonen.
Men husk at det er forskjetl på å ha fri-
het til å jobbe hvis du har lyst, og å måtte
jobbe fordi du har dårlig pensjon!

Hvem kanfå AFP?

Det er en rekke bestemmelser som må
innfris for å være kvalifisert til AFP.

Det er krav til et visst nivå på pen-
sjonsgrunnlaget, til hvor lenge du har
jobba i bedrift med tariffavtale, hvor
mye du har vært syk osv. Noe av dette
finner du i tabellen under.

Uttak senest 1. desember 2O1O
Tidsbegrenset mellom 62 og 67 år, over på alderspen-
sjon fra 67 år.

Avkorting av pensjonen ved inntekt over 15 000.
Mulighet for delvis uttak av AFP.

Ingen levealdersjusteri ng.

Du må på uttakstidspunktet være ansatt og reell ar-
beidstaker i en bedrift som har vært tilsluttet AFP
ordningen i minimum to år (karenstid).

Du må ha vært ansatt i medlemsbedriften de siste 3

årene, eller ha vært omfattet av AFP-ordningen de
siste 5 årene. Du må ha hatt hovedbeskjeftigelsenltø
yest inntekt i medlemsbedriften(e) i hvert av de siste
tre (fem) årene.

Du kan ha inntil 52 uker til sammen med 100 % sy-
kepenger, tidsbegrenset uførestønad, uførepensjon,
rehabiliteringspenger, attføringspenger, dagpenger
for arbeidsledighet ogleller arbeidsavklaringspenger
de siste tre (fem) år før uttak av AFP.

Delvis uførepensjon er ikke til hinder for å få innvil-
get AFP, så lenge du har jobbet minst 20 prosent av
full stilling. Du kan ikke motta uførepensjon og AFP
samtidig.

Uttak fra oEl med 1. januar 2011
Uttak fra 62 hr eller senere. Livsvarig ytelse. Må tas
ut sammen med alderspensjon i folketrygden. For å ta
ut alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år kreves
det en viss opptjening. Oppfyller du ikke dette kravet
kan du heller ikke ta ut AFP før du er 67 år

Ingen inntektsavkorting, tjen så mye du vil mens du
mottar AFP. AFP- tillegget kan ikke tas ut delvis.

Blir levealdersjustert.

Du må ha vært omfattet av Fellesordningen i minst 7

av de siste 9 årene før fylte 62 ir. Dt må i samme pe-
riode ha hatt hovedbeskjeftigelsen og en pensjonsgi-
vende inntekt fra medlemsbedriften(e) som er høyere
enn øvrige inntekter.

Du må på uttakstidspunktet og tre år tilbake ha vært
sammenhengende ansatt og reell arbeidstaker i en
medlemsbedrift. Du kan likevel i tidsrommet ha hatt
perioder med permisjon (som ikke følger av lov eller
tariffavtale), eller vært uten ansettelse på til sammen
26 uker og likevel oppfylle kravet. Du må likevel på
uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker.

Denne 26- ukersgrensen kan utvides med ytterligere
26 uker hvis du har mottatt sykepengeq tidsbegren-
set uflørestønad, uførepensjon, rehabiliteringspenger,
attføringspe n g er, og/eller arbei ds avklaringspenger
og samtidig har arbeidet mindre enn en femdel av full
stilling.

Du som har mottatt uførepensjon fra folketrygden et-
ter fylte 62 ir,kan ikke få ny AFP. For deg som er født
i irene 1944 til 1948 gjelder særreg1er.
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ANNOGRAFEN
r annonsesenteret i Roseveien

Når forrigle nummer av llpo-
glrafiske Meddelelser gikk i
trykken var verken planer eller
orgianisasjon på plass, o§
de berørte avisklubbene var
innkaldt til orienterin§smøte i
Sa§veien.

Tekst Adolf Larsen
Foto Finn Jensen

Etter det har lite skjedd, men nok til at
situasjonen er mer uklar enn sist når det
gjelder prosjektets gjennomføring og
lønnsomhet.

Framdriften i prosjektet, som skal sam-
le all produksjon av A-pressa sine an-
nonser i to sentre, er delt opp i tre faser.
Pilotprosjektet, som naturlig nok sjø-
settes først har startet allerede. Her er
Romerikes Blad og Mediehuset Indre
Follo (Smaalenene) de aktuelle bedrif-t-
ene som skal overføre produksjon og an-
satte.

I neste fase, som etter planen skal imple-
menteres l. oktober, vil det være ansatte
fra Oppland Arbeiderblad, Glåmdal-en
og Sarpsborg Arbeiderblad som må ffyt-
te, eller pendle.

Den siste fasen skal bestemmes etter en

foreløpig evaluering, men hele prosessen

skal være avsluttet innen høsten 2013.

Hele sentraliseringsprosjektet omfat-
ter i tillegg til Annografen i lokalene til
Romerikes Blad i Roseveien på Lille-
strøm, også et senter i Harstad. Størrel-
sen er i prosjektbeskrivelsen beregnet
til 12 til 15 årsverk i nord og 40 til 50
ansatte i Roseveien.

BetinElelser o§ rekrutterin§
Vi i TgM skal ikke felle noen dom over
prosjektet før det er kommet i gang, men
både når det gjelder størrelse og ansat-
tes villighet tit pendting, tror vi plan-
leggingen har vært noe optimistisk. Det
skal heller ikke legges skjul på at tittits-
valgte både lokalt og i Fellesforbundet er
skeptiske til A-pressas forhold til lov- og
avtaleverk.

Det som allerede synes klart er at beho-
vet for ansatte i Annografen ikke vil bli
dekket opp av overfør'inger fra de nå-
værende produksjonsstedene. I Rome-
rikes Blad, som slipper pendling er alle
overflyttet, mens både i Smaalenene og
Oppland Arbeiderblad er interessen
laber.

Når det gjelder betingelser er det enighet
om at de som har dårligere betingelser

enn det som i dag er i Romerikes Blad,
skal opp på det nivået, mens de som alle-
rede har bedre betingelser beholder dis-
se.

Det er uenighet om pensjonssystem i

det nye selskapet, og ikke minst om mu-
lighetene for forhandlinger. Ledelsen
hevder at A-pressa har vedtatt at det nye
selskapet skal ha et innskuddsbasert
pensjonssystem, og at det slik sett alle-
rede er etablert et nytt system. De ansatte
i Annografen er representert ved klubb-
leder i Romerikes Blad, Annichen Wiik,
som på sin side hevder at bedriften er
forplikten etter Avisoverenskomsten til
å forhandle med de tillitsvalgte før det
innføres et nytt system.

«Når ledelsen har som eneste argumenl
at de trenger Jbrutsigbarhet for bedrift-
en, vil vi på vår side hevde at det giør
også arbeids/blk. Når det gjelder de
overførtefra Romerikes Blad er det godt
voksne folk, hvor flere bare har to til tre
år igjen til de eventuelt kan gå av. Etter å
ha arbeidet i A-pressebedrifter i snart
40 år burde vel disse også kunne./brlan-
ge litr forursigbarher Jbr pensjon og an-
stendighet Jra ledelsen» avslutter Wiik.

Før alle samtaler ble utsatt på grunn av
bruddet i tarifforhandlingene var saken
overlatt til Fellesforbundet og MBL.
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SISTE NYTT FRABJøRN STENHOLEN

På besøk I Dagblad Trykk, ambassadør Rogerie Santana. Til venstre trykkerisjef Jan Hattestad og en fornøyd Bjørn Stenholen.

Den Gubanske ambassadøten
Ro§erie Santana besøkte nylig
Dagblad Trykk. Der han så på
det §rafiske utstyret som Bjørn
skal sende nedover til Cuba.

Av PC.Johansen
Foto Finn Jensen

Ustyret omfatter plastpakkere, stroppe-
maskiner, transportbånd med mer. Og
det er vederlagsfritt gitt videre til det cu-
banske trykkeriet Combinado Grandma,
som sliter med håpløst gammelt utstyr.
-Dette kan vi bruke og vil være til stor

hjelp. Du må huske at landet mitt har
vært utsatt for en blokade i snart femti
år. Alt av telefonkabler og internettlinjer
må gå omveier utenom fastlandet USA.
Så kapasiteten blir liten og infrastruk-
turen sårbar, slik at avisdistribusjon blir
desto viktigere, forteller ambassadøren
mens han blir vist rundt av trykkerisje-
fen Jan Hattestad.

-Det er spennende å følge prosjektet til
Bjørn og det virker som det kan gjen-
nomføres. forteller Jan Hattestad

Men Bjørn nøyer seg ikke bare med å

sende grafisk utstyr. I tillegg sender han

overskuddsutstyr fra hjelpemiddelsen-
tralen. Og venter nå bare på at finansi-
eringa skal falle på plass: - Jeg har vært
i kontakt med Tone Cranberg Løvlien.
Som fortalte at det var store muligheter
for å få midler fra bistandsfondet til Fel-
lesforbundet.. slik at transporten av con-
taineren ordner seg. lorteller en optimis-
tisk Bjørn

Så hva blir det neste prosjektet Bjorn ?

-Har du sett de gamle trikkene , flirer
Bjørn. Og undertegnede tror han mener
alvor. Så følg med, her kan alt skje

Grafill - grafisk, hva er forskiellen?
Av Kjetil Larsen

- Grafill er en interesseorganisasjon for grafiske designere
og illustratører, ikke en fagforening, sier Eva Boldermo
Bergan som er informasjonsansvarlig i organisasjonen. -
For å være medlem hos oss må du enten ha minimum en
master iet designfag, e1ler dokumentere dine kvalifikasjo-
ner gjennom arbeidsprøver.

Grafill har mange selvstendig næringsdrivende som med-
lemmer og kan hjelpe dem med kontrakter og lignende,
men driver ikke med fagforeningsvirksomhet. De har in-
gen tariffavtaler og forhandler ikke med arbeidsgivere om
lønnsbetingelser, arbeidstid eller andre forhold på arbeids-
plassen.

Gvafr1l

Fellesforbundet giør derimot akkurat det. - Hvis du er
utdannet mediegrafiker eller har en grafisk designut-
dannelse og jobber i en bedrift som driver grafisk virk-
somhet, er det vi som kan tilby en tariffavtale som
garanterer de ansatte rettigheter, påpeker Terje Fjellum le-
der av Fellesforbundets avd. 850, Oslo Grafiske Fagfore-
ning. - Våre tariffavtaler regulerer arbeidstid, overtidsbe-
taling, når man har rett til permisjoner og angir en mini-
mumslønn. Det er også hvis bedriften er bundet av en ta-
riffavtale du har rett på fem ukers ferie,72 % feriepenger
og AFP (avtalfestet pensjon).

- De som er medlemmer hos oss må i tillegg gjerne være
medlemmer av Grafill, avslutter Fjellum.
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Baltikums stØrste trykkeri

- Jentene jobber, Eutta smiler oS, ser på? Arbeidsdelinga er som i resten av verden. Fra en av to ferdiggjøringsavdelinEer på bedriften.

De norske rotasjonstrykkeri-
ene møter stor konkurranse fra
utlandet. Kroonpress I Estland
er en av dem som eksporterer
mye til Norge. De er eid av det
norske Schibsted konsernet.
T§M dro for å sjekke forholda.

Av Kjetil Larsen (tekst)
og Niels E. Killi (foto)

Kroonpress ligger i den estiske byen
Tartu ikke langt fra grensa til Russland.
Det er det største trykkeriet på Baltikum
og produserer både lokale aviser og ma-
gasiner, ukeblader og reklametrykksa-
ker for eksport.

Trykkeriet var opprinnelig trykkeriet til
den privateide lokalavisa i byen. Det ble
konfiskert av staten i Sovjettida. I 1989
fikk eieren trykkeriet (og avisa) tilbake
og begynte også å produsere flere avis-
titler. I 1997 ble avisa og trykkeriet kjøpt
opp av norske Schibsted og starta opp
produksjon for eksport.

Oppla§sfall
Gerd Lindmaa er produksjonssjef i
Kroonpress (på tross av fornavnet en

mann) og forteller at akkurat som i
Norge faller opplagene på papiraviser.
Derfor har sivilproduksjon blitt en sta-
dig viktigere del av virksomheten. - Vi
eksporterer hovedsakelig til Skandina-
via og Holland. Bedriften omsatte for
220 mil Nkr i 2009, oghar ca. 250 ansat-
te inkludert distribusjon og transport.

I tillegg til å ha en egen selger i Norge
som tidligere jobba på Schibsted trykk,
får Kroonpress jobber fra forskjellige
brokere og direkte fra større kunder.

Gerd Lindmaa avviser at hans bedrift er
med på å dumpe prisene i markedet. - Vi
møter priser fra spesielt Tyskland som vi
ikke kan forstå det gir anL leve av. Våre
presser er fulle og vi har ingen interesse
av å selge med tap, sier han.

Lønns- og arbeidsforhold
Bedriften er delt inn i en avisdel og en si-
vildel. På avissida er det bare nattarbeid.
På sivildelen jobbes det 12 timers skift
og 40 timers uke på pressene, litt færre
skift på ferdiggiøring. Det betales tillegg
for natt- og helgeskift. Dette er lovpålagt
i Estland.
Produksjonssjefen hevder at lønna er
over gjennomsnittet, som i Estland lig-

ger på ca. 12 000 estiske kroner pr. mnd.
En trykker på Kroonpress tjener ca.20
000. Det tilsvarer omtrent 10 000 norske
kroner.

Det finnes ingen egen grafisk utdanning
i Estland, så bedriften står for det meste
av utdanningen for de ansatte. - Når vi
investerer såpass mye i hver ansatt, øn-
sker vi jo også å beholde dem. Derfor
må vi tilby gode lønns- og arbeidsvilkår,
sier Lindmaa. Det finnes ingen fagfor-
ening på bedriften, og ingen fagbevegel-
se i Estland som fungerer. Det giennom-
føres en kompetansekartlegging hvert
åq og bla. på bakgrunn av denne vurde-
res opprykk og lønnsplassering.

De lokale «lønnsforhandlingene» fore-
gikk etter hva som ble sagt på følgende
måte: Når de ansatte føler at tiden er mo-
den for lønnsøkninger 'stiger det frem'
et par tre kolleger som går ti1 ledelsen
og fremfører ønsket på vegne av de an-
satte. De har ikke et forhandlingssystem
som vi er vant med, men i følge ledelsen
fungerer dette på en måte. TgM mistenk-
er at det blir vel så som så med
forhandlinger i et slikt system.

Moderne trykkeri
I tillegg til avispressene har Kroonpress
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Rullskift på arkmaskinen. Ved å produsere omslag,fra rull går papirkostnadene ned.

en 16 og en 48 siders rotasjonspresser
og en nifarge arkmaskin som kjØrer fra
rull til ark. På ferdiggjøring har de utstyr
for samlestifting, klebing, plasting og
offline lakkering. Det er fire CTP linjer i
huset. Alt utstyret var relativt nytt. TgM
fikk en grundig omvisning på bedrift-
en og kunne med selvsyn slå fast at den
ikke lå noe bak norske grafiske bedrifter
når det gjelder utstyr og maskiner.

På grunn av problemer med språket fikk
vi ikke snakka med noen i produksjonen
om arbeidsforholdene, men det så ut til
at de fleste hadde et relativt avslappa for-
hold til at TgM kom ruslende sammen
med sjefen. Bemanninga så ut til å være
bedre enn i mange norske trykkerier.
Ikke så rart kanskje, lønnsnivået tatt i
betraktning.

Kroonpress er en moderne trykkeribedrift, og den største i Baltikum. Det finnes to
konkurrenter i Estland med en 16s presse hver.
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-hvaer det?
Som vi alle vet lever vi i en
verden der ting skal skje
fortest muligl, derfor blir det
vikti§ere og Yiktigere å gSøte
den visuelle kommunikasjonen
så klar og tydelig som over-
hodet mulif.

Av Stig O. Kubberud

De er rundt oss hele tiden, enten du ten-
ker over det eller ei. Skilt og annen dekor
er en del av hverdagen vår som vi ikke
gir så mye oppmerksomhet, enten det er
på taket av et kjøpesenter eller om det er
nøkkelbåndet til nærmeste nabo.

På 70{al1et var det mulig å utdanne seg
til skiltmaker med avsluttende svenne-
brev, men på 80- og gO-tauet ble deler av
faget videreført innen dekoratørfaget et-
ter Reform 94, men uten et eget svenne-
brev. Skiltmakeren har alltid hatt en vik-
tig oppgave opp igjennom årene, å gi in-
formasjon til innbyggere og ikke minst
tilreisende.

Skilt - og dekorforeningen er en bransje-
organisasjon med i overkant av 100 med-
lemsbedrifter i Norge, hovedtyngden er
på Østlandsområdet, men ellers er be-
driftene godt spredt i landet.

Nytt fag
De siste 3 åra har Skilt- og dekorforening-
en kjempa for å få inn et nytt fag, en
«fornyelse» av den gamle skiltmakeren,
nemlig Profi lerin gsdesi gner.

I korte trekk går Profileringsdesigner-
faget ut på å utvikle dekor til transport-
midler og skilt til det offentlige - og det
private rom. Det er likhetstrekk mellom
grafisk designer, mediegrafiker og profi-
leringsdesigner, men profileringsdesig-
neren har i større grad mer nærkontakt
med kunden og er mer «ute i feltet».

Som profileringsdesigner bør man være
kreativ, ha estetisk sans og kunne arbei-
de systematisk, selvstendig og i samar-
beid med andre.

For å kunne bli profileringsdesigner må
man ha fullført videregående «Design og
håndverk», og «Interiør og utstillings-
design» og deretter 2 år læretid i faget
profi leringsdesign.

LærlinElen
Melina Rismoen er en av tre lærlinger i
profildesignerfaget. Disse er de første i
Norge som går et utdanningsløp som en-
der ut i dette fagbrevet.

- Jeg valgte dette faget fordi det hørtes
spennende ut. Det var noe nytt og noe
annet enn det alle andre valgte.

Hun lorteller at hun og en venninne
kom over faget nærmest ved en tilfeldig-
het, og undersøkte en del selv hva som

lå i faget. Hun satte det opp som første-
valg som ønsket læreplass etter videre-
gående. Det var ikke mange i skoleverket
som kjente til denne muligheten, men
etter hvert fikk hun kontakt med Jan
Gunnar Fjeldberg i Signtext as på År-
nes, som også er leder av Skilt- og dekor-
foreningen. Han kunne tilby henne lære-
plass, og der er hun lærling i dag.

- Jeg er veldig fornøyd med valg av
yrke, sier Rismoen. Det som skiller pro-
fildesignfaget fra mediegrafikerfaget
er at profildesign er mer produksjons-
retta. Det ligger inne en del om design
her også, men du følger produktet helt
fra ide til resultatet leveres kunden. Det
synesjeg er spennende og tilfredsstillen-
de, avslutter Rismoen.
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Melina Rismoen er en av tre lærlinEer i profildesig,nerfageL og medlem av Oslo Grafiske
Fagforening.
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Lavlønnstlarantien
i de gJrafiske
overenskomster

Hvert år sender forbundet ut et
sirkulære med denne overskrift-
en til alle de §raliske klubbene
og avdollngene samt de bedrift-
ene der vi har dlrekteavtale.
Dette sender vi ut for at klubb-
ene skal kunne bereEine om
lønnsnlvået i bedriften li§§er så
lavt at det utløser lavlønns-
glarantien.

Hvert enkelt medlem kan lese dette (og an-
dre sirkulærer og brev) ved å logge seg inn
på forbundets medlernssider - innloggin-
gen finner du øverst til høyre på forbun-
dets hjemmeside.

Vi har forsøkt å formulere sirkulæret på en
slik måte at det skal være enkelt å bruke
bestemmelsen. Men jeg skal rned en gang
understreke at det ikke er automatikk i at
garantien utløses. Dette må den enkelte
klubb kreve innfridd der den har beregnet
atlønnsnivået ligger lavere enn garantisat-

Lavlønnsgarantien skal beregnes for de an-
satte ved årsskiftet, men sirkulæret kom-
mer først en gang i april/mai. Dette skyldes
at tallet for lønnsnivå som garantien bereg-
nes etter først blir klart tidligst i mars.

Et praktisk tips til klubbene er å beregne
gjennomsnittlig lønnsnivå ved årsskiftet
når man allikevel holder på med lønnssta-
tistikkene. Da vil tallene for egne ansatte
være klare og når sirkulæret kommer i pos-
ten er det enkelt å sammenligne mot garan-
tisatsen.

Vi får ikke mange henvendelser om lav-
lønnsgarantien inn til forbundet. Vi synes
ikke det er ti1 å undres over ettersom den-
ne bestemmelsen har vært en del av over-
enskomstene i mange år. Det antas derfor
at bestemmelsen og bruken av den er godt
kjent blant våre tillitsvalgte.

Dersom det nå sitter tillitsvalgte og føler
seg som store spørsmålstegn, anbefalerjeg
at dere leser sirkulære m 2112010 en gang
til og tar kontakt dersom det fremdeles
skulle være noe som er uklart.

Niels Edvard Killi

Selv eldre tillitsval§te kan ikke huske når forhandlingi-
ene for overenskomsten for sivil- og bokbinderoverens-
komsten sist ble avsluttet med eniglhet og ikke med
meklin§. Er det dårli§e tider eller realismen som har
satt sitt pre$ på årets forhandlin§er.

Adolf Larsen

Det er Niels Killi sonr var deloga-
sjonsledcr lbr disse historiske lirr-
handlingcnc. rnen 1br dette lirnt
sted. startet det hclc mcd lront-
Iagsforhancllingene.

Her var kartonasjeoi ererrskon.r-
sten inkludcrt. slik sonr ved firlri-
ge fbrbundsvise fbrhandling Ikl<e
oven'askende ble det generellc til-
legget på cn klone i tirlen. merr cn
økning av rnistelønna rred ca lcrn
kroner. I tillegg ble det til den på

lbrhånd ntye omtaltc likelønns-
potten (eller kvinnepott soln det
ikke skal hcte i Fellestbrbundct)
avsatt 50 øre Her skal bedrilicnc
innen l. juli legge frarn en lønns-
oversikt lbr alle irrnen kaltorra-
sjeområdct i bedrilicn. Avdekkes
det fbrskjeller som har sin årsal< i

den ansattcs kjønn, kan hele cllcr
deler av potten brukes til å relte
opp ulikhctcne. Finnes det ikke
slike ulikheter kan pottes tbrdc-
les flatt. I begge tillbller rned vrrk-
ning fla l. juli.

Alt skal bort
Det var ikke mye sorn taltc lbr
cnighet f.ør forhandlingene r.nel-

lom lbrbundet og NHO Crafisk
startet Sorn omLalt i vårt lbrrigc
nr.rfilmer var rnotparten tidlig ute
r.ued sinc rnotkrav. som hvis dc
hadde blitt akseptert fullstendig
hadde rascrt overerrskor.nsten.

Det et mulig at fbrhåndsvarsclet
var for intelnt bruk. fbr kravene
var ikke noe NHO sto hardt på i
tbrhandl ingene. Derinrot fi kk lirr-
bundet gjcnnomslag lbr en økning
av rrinstelørrna på 5.50, skilttil-
legget økt rncd 3, 9 prosent og en

ornlegging av lønn lbr lærlingcl til
prosent av fagarbeiderlønn Til-
legget lor likelønn skal gjerrrrorrr

sarnme plosedyre sorlr for karto-
n asJen.

Dct blc enighet orr et utralg i pe-
rioden. sorr skal vurderc helgeav-
talcus l'rarntid. nyc lolrrrulcringer
lirr orerlidsarbcid og rcdigcring
av or elen skclr.n stene.

En rrr dc bcstc Ibnnulcringene i

avtaleutkaslct. hvis vårc klubber
er r illig til brukc den er 1ølgende:
« Til cle lokalo lirrhandlinger skal
tillitsvalgte ha rctt til ri 1å opplys-
ningcr om lbrtjcncstenivi lbr alle
som arbeider pir overenskomstens
v ilkcornråde.»

Konflikt i avis?
Fol avisovercnskomstcn ble dct
ikkc overraskcnde brudd og mek-
lirrg lia begyrrrrclscn ar jrrrri.

H MS-hensyn ved fastscttelse av
skillplaner, sarrt krav om drøll-
inger og leguleringer vecl bruk av
midlcrtidig ansattc, er dc to ho-
veclkravene MBL ikkc vil værc
nred på. Sonr vi i OCF. og enkel-
te an våre bedriiisklubbel kjenner
godttil. har rncdiebransjcn lått sta-
dig s1ørre innslag av midlertidig
ansatle de sistc åreuc.

«Arbcidsgivcrnc korn oss ikke i

rnøto på de to l<ravenc og da stran-
det fbrhand I i ngene. Vi li k k egen!
lig hcller ikkc noen reslrons på
vår'c økononriskc krav». sicr fbr-
bu ndssekretær Knut Øygard.

Hanclel og Kontor og Norsk Jour-
nalistlag (NJ) er allerede ferdig
mcd sin mckling med M[]L. Der-
etlcr venter altså Fellcslbrbundet
rned nrekling ). og 2. jun i.
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Avdelingfens å møle
Etter flere år med godt opp-
møte, men få diskusjoner, var
årets årsmøte preglet av flere
gode diskusioner oEl elendl§
frammøte

Tekst Adolf Larsen
Foto Bjørn Olsen

Allerede før det ordinære mØtet ble satt
fikk vi innledning av Anders Skattskjær,
nestleder i Fellesforbundet, om de fore-
ståe nd e ta ri ff-forh andl inge ne.

Etter at denne aktuelle og interessante
orienteringen var over innledet leder av
OGF, Terje Fjellum om økonomien i for-
eninga. Han redegjorde for styrets be-
slutning om å igangsette ett sparepro-
gram for å få ned utgiftene på drift. Han
presiserte at det ikke skulle gå ut over
servicen til medlemmene. Han fore-
tok en gjennomgang av hvilke områder
styret ser for seg at de kan kuttes i utgif-
ter, og refererte også til et forslag som
ligger til behandling på årsmøtet om
videre drift med underskudd.

Situasjonen i bransjen er todelt. Noen
ser en liten grålysning, andre sliter tungt
med opplagsfall og tap av inntekter på
annonser. Noe som igjen fører til kutt i
antall ansatte.

Han snakket om aviskonferansen som
nylig har vært avholdt i Oslo, og også om
Siviltrykk-konferansen. Konferansene
har vært vellykkede, men det ble kom-
mentert at det var ønskelig at flere klub-
ber deltok på konferansene.

OGF har egen organisasjonsarbei-
der som driver offensivt med verving
av medlemmer. Dette er en tidkreven-
de prosess som hittil i år har skaffet 62
nye medlemmer, til dels i deler av bran-
sjen der vi har få organiserte. Det er 30
utmeldte hittil i år.

Forsamlingen mintes også de som har
gått bort siden halvårsmøtet 2009 med
en kort stillhet.

Etter at det formelle var over, og re-
gien var overlatt til to blad Larsen,
Werner og Adolf, gikk behandling av
både beretning og regnskap greit for seg,
selv om regnskapet har vist bedre tall i

«gode gamle dager».

Under innkomne forslag var det i år to
forslag av «indremedisinsk» karakter
som vakte mest debatt.

Styret hadde, på tross av en merkbar for-
verret økonomisk situasjon, lagt fram
forslag om årsmøtets tillit til å drive
prosjektet med ansatt organisasjons-
arbeider videre i tre år, nesten uansett
økonomiske resultater.

Etter en lang, men sakelig debatt, vedtok
årsmøtet til slutt enstemmig et forslag
fra Karleif Halvorsen, om at økonom i og
vervearbeid skal evalueres av hvert års-
møte framover.

Knut jensen forsøker å skape klahet

I tillegg til de innsparinger som allere-
de er foretatt av styret, vedtok årsmøtet
å avsette avdelingens feriehjemskonto til
utbetalinger til ledige og stønad til etter-
latte. Dette, som kan synes som et regn-
skapsteknisk vedtak, vil med florårets
nivå bedre driftsresultatet med 270 000.

Årsmøtet vedtok også uttalelser om
temaer som at regjeringa skulle gi lån til
Island og innføre moms på utenlandske
e-bøker.

De to andre uttalelsene mener vi for-
tjener å bli gjengitt i sin helhet;

Sykef ravær ogJ arbeidsmoral
Påstandene i norsk presse og fra enkelte
politikere, dessverre også innad i regje-
ringen, om at sykefraværet i Norge øker
dramatisk, viste seg å ikke være helt i
tråd med virkeligheten. Som vanlig når
det gjelder denne typen debatt, ble det

raskt en debatt om arbeidsfolks dårlige
moral.

Årsmøtet i OGF tar sterk avstand fra moral-
iseringen over arbeidsfolk, og vil framheve
at vi skal være stolte av en sysselsettings-
prosent på rundt 80 oÅ,meget god levestan-
dard og verdensledende produktivitet. At
denne høye andel sysselsatte selvsagt fø-
rer til høyeresykefravær, betyr at flere del-
tar i arbeidslivet og er et sunnhetstegn for
samfunnet. På samme måte som godt
arbeidsmiljø og inkludering vil fremme
folkehelsa og på sikt redusere sykefraværet.

OGF finner det meget betenkelig at kon-
sernets trykkeri ved Arbeidets Rett på
Røros ble vedtatt nedlagt uten at Ho-
vedavtalens bestemmelser var fulgt. De
ansatte trykkerne ble innformert ved at
de leste om nedleggelsen i sin egen avis.
Nå har ledelsen kastet seg over den lo-
kale annonseproduksjonen. I et møte i
februar vedtok konsernadministrasjonen
å starte et pilotprosjekt for sentralisering
av annonseproduksjonen. Dette er før-
ste skritt mot flytting av all produksjon
av annonser til to sentre, i Harstad og
Lillestrøm.

Årsmøtet i OGF tar sterk avstand fra
måten konsernet igjen overkjører de
lokale tillitsvalgte ved omlegging av
produksjonen. Videre vil vi påpeke at
en slik nedbemanning, på toppen av den
reduksjon av årsverk som har vært
gjennomført de seneste årene, vil sette
produksjonen av lokalavisene innenfor
avi soverenskomstens regler i fare.
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En alvorli§ leder av kontrollkomiteen Øyvind Christensen

Etter en god behandling gikk årsmø-
tet over på bevilgningen hvor sunrnrene
var noe redusert i fbrhold til tidligere år,
men hvor årsmøtet enstemmig i tillegg
vedtok å betale boten som var ilagt Dag-

bladets Crafiske Klubb, etter fjorårets
ulovlige aksjon.

Etter en rask og grei valgprosess, gikk vi
over i sosialt lag.

Momspå
E- bøker
Regllerin§en leser
åpenbart resolusjoner
vedtatt på OGF sitt års-
møte.

Av Kjetil Larsen

Slatssekretær Roger Schjerva
i finansdepartementet skriver i

en kommentar i Klassekampen
at regjeringa ikke vil frita nor-
ske E- bøker for moms. Den vil
isteden jobbe for å få momsbe-
lagt utenlandske E- bøker som
selges i Norge. Sarntidig sier
han at det ikke er aktuelt å f,er-
ne momsfritaket på trykte bø-
ker. Dette standpunktet er helt
i tråd med uttalelsen årsmøtet i

OGF kom med i saken.

Men Schjerva er ingen ubetin-
get tilhenger av momsfritak.

Det erjo en støtte som tilgo-
deser de største aktørene, man
får mer støtte jo mer man sel-
ger. Derfor ønsker vi ikke å ut-
vide momsfritaket Det vil ska-
pe nye avgrensningsproblemer
blant annet fordi E,- bøker og E-
aviser kan smelte sammen med
andre produkter sorn fi[m, mu-
sikk, bilder og spill, sier Schjer-
va til Klassekampen.

- Å øke støtten til produksjon
av bøker, eller til å levere E-
bøker hvis det er et poeng i seg

selv, kan gjøres på mange andre
måter enn gjennom momssys-
temet.

Det rød-grønne prosjektet hand-
ler først og fremst om å finan-
siere velferdsstaten, og da må
vi ha rnomsinntekteg avslutter
han.

Karleif sitt forsbg bb enstemmig vedtatt.
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Man må ikke li§gle midt i Oslo
for å være moderne. AiT Otta
ligl§er utenfor allfarvei, men
øker produksjonen av bøker for
det!

Tekst Kjetil Larsen
Foto Adolf Larsen

På et industrifelt litt utenfor Otta sen-
trum, kun tre og en halv times togtur fra
Oslo ligger en av Norges største bokpro-
dusenter.

TgM møter Klubbleder Øystein Brenden
og daglig leder Stein Ulvolden på sist-
nevntes kontor. Når alle fire er på plass
er det fullt; ingen nykker når det gjel-
der kontorplass her i gården. Det hersker
en gemyttlig tone mellom klubbleder
og bedriftsleder; de bytter på å ha ordet
når de forteller om bedriften, begge med
stort engasjement.

Bedriften het tidligere Engers boktryk-
keri og har historie tilbake til 1939. Nede
i Otta sentrum står fremdeles en stor
trebygning der trykkeriet holdt til fram
til 1997. Da ble hele bedriften innlo-
sjert i det moderne industribygget der de
holder til i dag, etter en periode med pro-
duksjon på to lokaliteter og mye trans-
port fram og tilbake.

Hiørnesteinsbedrift
AiT Otta er med sine 67 ansatte en hjør-
nesteinsbedrift i Sel, en kommune med
akkurat 5999 innbyggere ved årsskif-
tet. Bedriften omsatte for 87 millioner i
2009 og økte volumet med l0 oÅ. Men
de merker presset på prisene. - Hadde
vi beholdt prisene fra 2008, ville om-
setningen sist år vært på over 100 mill,
sier daglig leder Ulvolden. Men vi
klarer oss, og kom ut av kriseåret 2009

med pluss i regnskapet.
Det var litt nervøsitet blant de ansatte
tidligere i vinter da de mottok det triste
budskapet om at eneeier over mange år
gikk bort. Hva ville arvingen gjøre med
bedriften? - Vi har nå fått beskjed om at
neste generasjon vil drive videre, så det
er med lettt hjerte vi sier at her blir det
full drift også framoveq sier klubbled-
er Brenden.

- Det er de store norske forlagene som
er våre største kunder, med Universitets-
forlaget og Aschehoug i front, forteller
Ulvolden. - Vi er spesialister på under-
visningsmateriell med hard- og softco-
ver i fargetrykk, men produserer også
romaner og andre trykksaker.

Noe av grunnen til bedriftens suksess
er at de har hele verdikjeden; førtrykk,
trykk, bokbind og distribusjon. Det er
spesielle utfordringer ved å ligge ikke
bare litt i perifert i Norge, men et styk-
ke fra de europeiske leverandørene til
industrien. -Vi må klare mye selv, sier
klubblederen. - Det er ikke gjort i en
håndvending å få spesialister fra for ek-
sempel Tyskland hit. Det er også en styr-

ke, og giør at vi har et høyt kompetanse-
nivå i bedriften. Beliggenheten gjør også
at de må ha et stort lager av ulike papir-
sorter til enhver tid.

- AiT Otta har nesten utelukkende loka1
arbeidskraft. Så å si alle fagarbeidere i
bedriften har tatt svennebrevet sitt her,
forteller Brenden. - Derfor er vi en vik-
tig arbeidsplass i kommunen.

Hi§htech
AiT Otta har investert tungt både innen
trykk og bokbind. Ca. 35 millioner er
brukt på nytt utstyr de siste 5 åra. På vår
runde rundt i bedriften kan vi med selv-
syn konstantere at her satses det. Un-
der vårt besøk er montører i gang med å

ferdigstille en ny palletiseringsenhet for
softcoverlinja. Ellers er bedriften utstyrt
med to CTPer på førtrykk. På trykk
en åtte- og firefarger Komori, tofarger
Heidelberg og en eldre 1+1 Warikvick
bokrotasjon. Litt for seg selv finner vi
også en gammel Heidelberg Sork som
bare brukes til lakkering. - Bokrota-
sjonen hadde vi tenkt å legge ned, men
det kommer stadig inn jobber som pas-

Klubbleder Øystein Brenden oE claqliE teder Stein Ulvolden.
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ser å produsere her så inntil videre vil
den være i drift, sier Ulvolden. - Siste
jobben vi fikk inn var opptrykk av alle
Morgan Kane- bøkene, det er ca. 80
titler med opplag i underkant av 20 000.
Det er et betydelig oppdrag for oss, hvor
et gjennomsnittlig opplag ligger på rundt
2000 bøker.

Den avdelinga hvor det er investert mest
de siste åra er bokbinderiet. Her fin-
ner vi moderne produksjonslinjer fra
Kolbus og Miiller-Martini for lim-
te og sydde bøker, limfresanlegg som
kan veksle mellom purlim og hotmelt,
heftelinje for stifta produkter. Det er
maskiner for å sette smussomslag på
bøkene, PP-foliering, produksjon av om-
slag og en hel rekke ting som trykkerne
utsendt av TgM ikke forstår seg på. Men
imponert ble vi!

Her satses det også mye på preventivt
HMS arbeid. - Sykefraværet er nå nede
i 4 %o, og det er ikke verst i en produk-
sjonsbedrift med skiftarbeid og man-
ge manuelle operasjoner, sier Bren-
den. - Bedriften tilbyr forebyggende
fysikalsk behandling og har investert i
hjelpeutstyr ikke bare produksjonsut-
styr. Det lave sykefraværet sier vel også
noe om trivselen på arbeidsplassen. En
av de største utfordringene i produksjo-

nen nå er å få en effektiv arbeidsflyt i

lokalene som er blitt utvida og bygd på
trinn for trinn etter hvert som bedriften
har ekspandert. - Det er ikke mange år
siden den siste hallen ble bygd, men nå
begynner det å bli dårlig plass igjen, sier
klubblederen.

Stor konkurranse
Det er hard konkurranse i boksektoren.
- De største konkurrentene er i utlan-
det med særlig latviske Livonia Print og
danske Clemens trykkeri som de mest
aggressive. Vi her i Norge samarbeider
litt, og spiller på hverandre når vi har le-
dig kapasitet. Vi har tatt inn en del leie-
binding fra andre norske bokprodusen-
ter etter at vi fikk økt kapasitet etter in-
vesteringene vi har gjort. Det vil vi satse
videre på, sier Ulvolden.

Etter en runde på bedriften setter TgM
seg ned med klubbleder Øystein Bren-
den. - Vi har 100 oZ organisering og
53 medlemmer i klubben, kan han stolt
fortelle og fortsetter: - Vi har hatt sto-
re omstillinger de siste årene, særlig
på førtrykk. l0 årsverk er borte, først
og fremst fordi vi i mye større grad får
ferdige filer inn. Det som gjøres av om-
brekking og reproarbeid er stort sett for
lokale kunder. Men det vi har mista på

førtrykk har vi fått igjen på bokbind, og
de som har mista arbeidet har stort sett
fått noen å gjøre andre steder.

Brenden fremhever at det er positivt
med en investeringsvillig bedrift, men
poengterer at de er avhengige av en en-
tusiastisk eier, for avkastingen er ikke
stor. Beliggenheten i distrikts-Norge
og den harde konkurransen preger også
lønnsnivået. Brenden forteller at klub-
ben har vært måteholden de siste åra,
men nå når det ser ut til at de har greid
seg gjennom den verste finanskrisa er
det på tide å få ut noen kroner lokalt.

- Selv om vi samarbeider godt med le-
delsen er det ikke helt konfliktfritt når
vi begynner å snakke om lønn. I år tror
jeg vi har noen gode kort på hånda, av-
slutter Øystein Brenden, klubbleder på
en god arbeidsplass på Otta.

Den peneste trykkeren på Otta.

I
I

Prod uksj o n b o kb i nde ri et. Moraqn Kane - et stott oppctra*.
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Grafisk Kontaktforum i 0slo
Som vanligi er, i forkant av
aviskonferansen satte de
§rafiske avdelinglene i forbund-
et hverandre stevne, denne
glan§ i hovedstaden.

Tekst og foto Adolf Larsen

Dct vur litt rnangellirll rcplcsentasjon fia
cnl<cltc avdclingcr, dclvis på grunn uv
staltcn på Tariffbppgjørot, men l9 dclta-
kcrc var sarllcl. [)c1 r,nr rrngdomsreprc-
\cr)tils-ion l'r'a tre lrr tlr:l i rrgcr'.

Vi strrlct opp nrecl rapportcr fia de ulikc
rnil.jocnc. og det cr ikkc til it stikkc Lrnclcr

stol at nedgangen i urcclle n.rrner fbrtsct-
tcl', og a1 dct etlcr hvcrL cr stramrne rarn-

rrer fbr drilicn flcr-c steder. Dct cr-inrid-
lertid ingen konkrete pJaner firl sanr-
rrcnslutning, urcrr sakcn vi nok bli ulrc-
det i flere avdclingor de nærmcstc år'cnc
t)ct ble også gitl rapporter om lokalt og
scntralt ungdomsarbcid Mcd storc lo-
kale variasjoner. cr også ungdorrsarbci-
dct under prcss på grunn av liten opp-
rlerksomhct og nrtrnglende lckruttcling
i bedriftene Dct or invitert til en scn-
tral ungdorrssarrling ijuni, finansiort ilv
ruriciler fra Crafisl< Utdauningslbnd, mcd
dcltakere fl'a hele landet.

På slutten av 1'ørstc dag bJe det utr ckslct
crtaringer fia cliskus.jonene onr f r-anrticlig
olganisas.jonsslruktu r i Fel lestbrbu nclct.

Også på dctlc punktcL var det ulikc cr-
fhlinger fra avdelingene, men flcrc had-

de har nct pir losningcn sonr i irlgt i Oslo,
Akershus urccl organisering ctLcr Iag
Etter nricldag var det sosialt lag sanrren
rred siviltrykkonlbranscn sorr holdt til
på san.rn.ro stccl.

Fledag morgcn startet ll'iskL rncd lbr-
bundsseklclrur Knut Øygard. sorr i:rnle-
det onr dct kornnrcnde tariffoppgjoret.

Del r rrl hitlc crr grundig gjcrrrtorrrgrng.
og cn opplirrclring til å kjenrpc Ibr dc pri-
oliterte l<rave uc. sorn ikkc blc l<ral'tig bc-
sva rt.

Resten ar korrleranse:r blc brukt Lil ri opp-
sumrrerc albciclet vårt i Felloslirlbundet.
og ikke nrinsL dct onrstritte arbciclet ured
likesti lling og l<vinuenettvcrk

ForsamlinEen UnEdommen. Avistaktikk?

Av i s k o n f e r a n S e 3:r#::: :1 :1,H::'#'#';:å'#'#L',i15:' l'i,'#'"

47 tillitsvalgJte fra 25 aviser oElfaElforeninEiel
i hele landet var samlet i Oslo 19. og 2O. mars
da VGGK oEIAGK arrangJerte den årli§e konfe-
ransen for avisansatte

Tekst Rolf Dybvik

Den kraftige nedbemanningen blant avisgrafikere og bruk
av vikarer ble et viktig tema på konferansen.

Redaksjonsklubbene i mange aviser har i flere tillatt bruk
av såkalte tilkallingsvikarer, men i grafisk er det i hovedsak
Dagbladet som har tatt i bruk denne ordningen.

Aviskonferansen mener det blir fullstendig feil når folk med
20-30 års ansiennitet i en bedrift blir skjøvet ut og erstattet
med en vikar. Det er en måte å skalte og valte med arbeids-
kraft på, som ikke burde være tillatt i dagens samfunn.
I Sverige har de store avishusene planer om å nedbemanne

Forbundssekretær Knut Øygard sa i sin innledning at be-
grensning i bruk av midlertidig ansatte vil bli et av de
viktigste kravene ved årets tariffoppgjør.

Fllmsatspara6lrafen
VG-direktør Torry Pedersen innledet om Filmsatspara-
grafen. Han hadde gitt innlegget sitt den ironiske tittelen:
«Stumfilm, mørkerom og filmsats - hvor er de gode
gamle dagene»?

Han sitter i et MBl-utvalg som har som mål å fierne denne
omstridte paragrafen. Det var derfor interessant å høre hans
synspunkter.

Han presiserte at han er veldig positiv til fagforeningeq men
med det tempoet den teknologiske utviklingen har hatt de
siste årene, mente han at Filmsatsparagrafen var utgått på
dato.
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Sekularfest
Etter toglet første mai satt vi
noen §ode kolle§er og hygget
oss og jeg kom i samtalens
løp til å nevne sekularfesten
i 1840. Da møtte tre tomme
blikk meg - noe overraskende
kanskje - men jeg innså da
at tema sekularfest kanskje
ikke er godt kient blant våre
kolle§er i da§. Derfor blir tema
denne Elan§en sekularfest
(hundreårsfest).

Av Niels Edvard Killi

- [)ct heder. at cler i Tysklancl fbilcclcs sæ-

kularfbster i anledning bogtrykkcrl<un-
slcns opfinclclsc i 1540. l(r40 og l7zl0 paa

Cutcnbergs nar rredag. St. Hans dag. Til
dcn ljerdc sir:kulallcst i ll3z10 blci dcr i ud-
landet trul'lcL store lbrbcr-cclclser. Frl Tysk-
land rrreldes clcr saaleclcs our en stor'1re cla-

gcs tbst i Lcipzig clicr ct nøic lirlgt pro-
granr. der bocl lraa nrolgcnnrusik og klok-
kcri nging lia k ilkctaarncnc, gr.rdsljcncste,
processioncr. indvielsc os overrækkclse al'
1nnc. Lrdstilling af typouratrsk ktLrrst. ora-
toriurn. fblkclcst og fakkcltog. ...

Ogsaa hertilllands dukl<ccle den lanko op,
a1 lraarrdcrrs og aandcns nrænd indcn prcs-
sc og litteratur lil'fbrsto gang skulclo sam-

lcs til nrincletcst tbr den i nrenneskchcclens
lir saa dybt indgribendc bcgivenhcd
Så langt historikeren O. A. Øvcrland
sorr fbrtsettcr nred l7 siclers bcskrivel-
sc ar f-eilingcn ar" sekularf-esten iKris-
tiania i 1840 Om sclrc li:iringcn sklir cr'

han blant annet:

- t)cn 24. juni stod allc tlykkerier i Kris-
Liania stillc Ar isenres rcdaktionspcrso-
nalc havdc li'i, og dcn næstc dag skulde
intet blad udkomrre Boghandlerncs bu-
tikcl ral lukkcde. Ovcl den helc by og
onrcgn f'circdcs dagcn. Ogsaa studcntcr-
nc holdt Icst paa sit landsted. Ovcrhovc-
clct tør' det siges. at 51. Hans dag I840
rccl cnkle nricllcrblev cn lysende nrinde-
r zrrd ig tolkclest.

Trond Hegna er litt rrcr dernpet i sin be-
sk rir else og lcgger sær'l ig vekt pir dc dik-
Lcriske innslag:

- Henlik Wcrgleand var allikevcl hoved-
pcrsonen. Trl sckLrlarl'cstcn sparlc han
scg ikke. Tilgudstjenosten i Vår Frclsers
K irkc, Dorn k irken sorn den hctcr nå,
hadde han skrcvet cn l<antatc rrcd kor.
soli. krartcl og resitatii Til fbstcn fire
skåltaler: lirr Kongen. Ibr Fedrclandet,
lbr Den norskc litteralul og fbr Tryl<ke-
liiheten Og ved feslcns slutt holclt han
cn skåltalc lbr ct godt år

Sanlme år altså 1840 blc dcn l'ørste
boktrykkerlanc innvic[. Den sonr pir tbl-
kcnrunne hctcr Welgclandsfancn både
lirrdi Wergclarrcl innviot farren. rnen
ogsti lbrdi dcns lnotto Vordc Lys korn
l'r-a Wergeland

Også til jubilcct i 1940 var det planlagt
cn størrc lciring blant annct n.rcd ct skan-
clinarisk jubileurnsnrotc i Stockholur.
Ettcr 9. april fikk nran annct å hrndskes
rurcd. Hegrra sk river:

- Det storc (iutenbcrg-jubileuur sorn dcL

rar lagt opp til. ble det altså ikkc noe ai
Mcn da Oslo Håndscttcrklubb i lobruar
holdt en Iaglig lbrcdrags-scric. bcslultct
klubben å ta litt ai,.jubilcct på lirrskudd.
Dct ble arrangert cn sLor Cutcnbcrg-
lcst i Folkots llus storc sal den 10. fb-
bruar, og hcr innfhnt (iutcnberg sclv seg

sanlrren n'rcrl siue svcnncr. og blc bchø-
rig hyldet. . Det r ar omtrent 300 Lil ste-
dc. og på dcnnc nråten blc Cutenbcrg al-
likcvel ærct av sinc kollcgcr i Oslo, tak-
kct \'ær'e at håndsettcrrrc gjorde clct sorl
Pil idrcttssplirkct krllcs tju\sl:rl.1. nlclr

Nyhetstjenestene på nett og mobiI vil øke kraftig i årene
fremover, og allerede i dag er det like mange som leser VG
på mobiltelefonen som det er lesere av Aftenbladets papir-
utgave. Denne utviklingen gir store utfordringer for papira-
vrsene-

Pedersen presiserte at Filmsatsparagrafen må vekk, den hin-
drer effektiv produksjon og genererer dobbeltarbeid. Hans
mål er at en person skal gjøre både redigering og ombrek-
king.

Mange av grafikerne ble overrasket over Pedersens påstan-
der om at Filmsatsparagrafen var til hinder for en effektiv
produksjon.

Elisabet Bjerke fra AGK forklarte hvordan de jobber i
Aftenposten etter at de har inngått en treparts avtale mellom
ledelse, grafisk ktubb og redaksjonsklubb i avisen. Etter en
opplæringsperiode på tre måneder der typografog redigerer
jobber sammen og lærer hverandre opp, jobber hver enkelt
selvstendig og glør både redigering og ombrekking.

Andre aviser har inngått tilsvarende avtaler og det er bare

positive tilbakemeldinger fra alle parter.

lnntak av lærlinger oEJ ut med de §amle?
Mange klubber sliter med å få bedriftene til å ta inn lærlin-
ger. Det er vanskelig å få ledelsen til å skjønne at lærlinger
ti lfører bedriften viktig kunnskap.

Avisbedriftene må vise samfunnsansvar og ta inn lærlinger
selv om man nedbemanner. Det er viktig at de unge som øn-
sker det, får en lærlingplass og får avlagt en fagprøve.

Konferansen diskuterte også om det er riktig å legge press
på 62-åringer for å sikre yngre medarbeidere. Dette stand-
punktet hadde sine tilhengere på konferansen, mens andre
mente det var utidig av klubbene å legge press på medlern-
mene i slike situasjoner. AFP skal være en frivillig ordning
for de som harjobbet et langt liv og er slitne, men hvis noen
ønsker å jobber lenger, må de få gjøre det uten å føle noe
press fra klubben.

Neste års konferanse skal avholdes i Kristiansand med
Fædrefandsvennen grafiske klubb som arrangør.
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Napet- konkurs oIf
bedrag?

disse midlene er kommet dit de skal.

Det mest alvorlige, både juridisk og mo-
ralsk, er midler som er nedbetalinger på
et etableringslån etter den forrige kon-
kursen. Den gang gikk de ansatte inn
som kausjonister med garantier på alt
fra kr 5000 til 60 000. I tillegg gikk
hele potten for det lokale lønnsoppgjø-
ret i2004 også inn som årlig nedbetaling
på lånet.

For 2009 er det ikke innbetalt, noe som
betyr det vi «ikke-jurister» vil kalle et
underslag pir 257 900 bare på denne ord-
ningen, i tillegg til manglende kontin-
gentinnbetalinger.

Lederlønningel
Det som har gått greit er utbetalingene
til daglig leder Øystein Aarrestad. Man-
nen, som framsto personlig garantist for
Naper sin framtid, har hatt gode person-
lige avtaler. Og uten

Det er selvføl§eli§ hyggelige
nyheter at det går bra med Na.
per, oEJ lkke minst de ansatte,
som vår andre artikkel viser.
Derimot er det mye å si om his-
toria bak konkursen, selv uten
å komme inn under lnjurie.
lovgivningen.

Av Adolf Larsen

En foreløpig oversikt viser at konkursen
ved Naper etterlater seg fordringer på til
sammen 46 millioner kroner. Av dette
utgjør leverandørgjelden alene 18,8 mil-
lioner kroner.

Naper Informasjonsindustri AS med
sine 35 ansatte begjærte selv oppbud 10.
februar i år. Da konstaterte styret at sel-
skapet ikke hadde likviditet til å dekke
løpende forpliktelser samt at verdien av
selskapets eiendeler var lavere enn den
totale gielden.

Bostyrer har hittil ikke gjort funn om
lovbrudd, men selskapets årsregnskap
og årsberetning ble ikke avgitt innen 1o-
vens frist. Selskapets revisor trakk seg
mot slutten av 2009 blant annet
på grunn av ufullstendige
og mangelfulle regnskaper
samt internkontroll for atteste-
ring av honorar og andre utgifter
for daglig leder.

Hvor el pengene?
For de ansatte medlemmene av den gra-
flske klubben har konkursen og uregel-
smessighetene fått store konsekvenser.
Det er allerede konstatert manglende
innbetalinger for kontingent til både for-
bund og lokal klubbkasse. For Fellesfor-
bundet, som er en egen sak i boet, drei-
er det seg om til sammen 222 000 som
er trukket fra de ansatte, men ikke inn-
betalt til forbundet for en periode på 13

måneder.

På samme måte er det trukket 18 000 til
kassa i den grafiske klubben og 5 200 til
den lokale trykkerklubben. Heller ikke

den personli-
ge risiko,
som

alle
trodde
at han tok.

Med en lørn pir
550 000 i en 60 pro-
sent stilling, og konsu-
lentoppdrag for egen be-
drift for 575 kroner timen,
er det ikke daglig leder som er
kommet verst ut.

I juni 2009 b1e de manglende innbeta-
linger av kontingent for pinlige, eller for
alvorlige for flertallet i styret, som ved-

tok at det skulle prioriteres å betale inn
denne med øyeblikkelig virkning. Dette
ble ikke gjort, noe som betyr at den som
hadde eneansvar og enefullmakt til å

foreta ut- og innbetalinger, nemlig Aar-
restad, ikke lojalt fulgte styrets vedtak.
Han klarte imidlertid å overføre honora-
rer til seg selv.

Også i desember hvor de ansatte fikk
halv lønn, ble det utbetalt til sammen
drøyt 110.000 kroner til Aarrestads sel-
skap Hallbjønn AS i samme tidsrom.

Og når konkursen så var et faktum, var
han som vanlig, når det gjelder ledere
ikke lenge på lønningslista til Nav før
Trond Bøe, leder av NHO Grafisk tok
ham under sine vinger som selger på A1-
ler Trykk.

I en kommentar sier Trond Bøe at Aar-
restad er innleid som selger for Aller
Trykk, og etter de opplysninger han sit-
ter inne med, fra styrearbeidet i Naper
og rapporten fra bostyret, ikke kan se at
han har giort noen feil ved å engasjere
Aarrestad.

Aarresstad opererer også som spe-
sialist i CR Group, eller som det

heter på bedriftens hjem-
meside: «Aarrestad har

vært administrerende
direktør for Nord-

book og såNa-
per Informa-

sjonsindustri-
er, som begge er

bedrifter innen gra-
fisk produksjon.» Av en

eller annen grunn uten å
nevne at begge de nevnte be-

driftene gikk konkurs under
hans ledelse.

Styremedlemmene, også ansatterepre-
sentant Gunn N. Gundersen, er derimot
krevd for bøter pi tilsammen 18 000 for
for sent innlevert regnskap for 2008.
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Pangstart for Naper!
Brannen i det ene av JMS sine trykkerier
i Helsingbor§ har gitt tidli§ere Naper nå
JMS Mediasystems, i Kraglerø nok å gjøre:
De ansatte har gått fra 50 % stillingler til
fire skift i løpet av få uker!

Av Kjetil Larsen

- Vi forhandlet om en fireskiftordning, men så flkk
vi plutselig veldig mye å gjøre og fireskift ble innført
nesten over natta, sier Ingolf Sigurdsson klubbleder
ved JMS Mediasystems. - Sannheten er at brannen i
Helsingborg, som dessverre satte to rotasjonspresser
helt ut av spill, har gitt oss en «flying start» her i Kra-
gefø.

- Vi var ansatt i 50 % stiltinger og hadde akseptert
lavere lønn enn det vi hadde før Naper gikk konkurs.
Vi så for oss en lang prosess framover for å sakte
bygge bedriften opp igjen. Nå er alle trykkerne som

ønsket det tatt inn igjen på fulle stillinger, vi har fått
forhandlet oss fram til gode tillegg sånn at bruttoløn-
na er tilbake på det nivået den var før vi gikk konkurs.
På sikt ønsker vi å få større deler av lønna over på
fastlønn, men akkurat nå var det høye tillegg det var
mulig å få til.

lngen ferdiggiøring
Den eneste malurten i begeret er at ferdiggjørings-
avdelingen ikke er satt i drift, og ingen av de som ar-
beidet her er tatt inn igjen. JMS fordelerjobber rundt i
konsernet, og de jobbene som trenger etterbehandling
sendes til trykkerier i Sverige som har spesialisert seg
på det. - Vi har også en lavere grunnbemanning enn
vi hadde. Nå kjører vi pressa med tre mann. Dette er
mulig fordi vi stort sett har lange kjøringer, foreksempel
«Plantasjen» for Norge, Sverige og Finland som går i

millionopplag.

Optimismen og framtidstroen er stor blant de ansatte i
Kragerø. Så vidt TgM kjenner til diskuteres det også å

sette i gang helgeskift, da vil svenske trykkere som har
blitt arbeidsløse etter brannen i Helsingborg bli tilbudt
jobb. - De erjo våre kolleger, sier Sigurdsson. I Sve-
rige har de ingen perimteringsordning som i Norge, så

de står der uten noen inntekt overhodet.

De ansatte på Naper har fått beskjed om at tilgangen på
jobber fra Sverige vil vare i minst ett år framover. - Etter
det veit vi ikke hva som skjer. Men JMS sier de vil gjø-
re investeringer her i Kragerø og satser langsiktig. Inn-
til videre gleder vi oss over at det er mye å gjøre, så får
vi ta utfordringene når de kommer, avslutter klubble-
deren.

Konferanse for sivilbransien
Den 18. - 19. mars møttes 11
tillitsval§te for 7 bedrifter
innen siviltrykk og bokbind for
å diskutere lønnsopp§jøret,
tariffavtalen o§ bransje-
spesifikke spørsmå1.

Dette er andre gangen en slik konferan-
se gjennomføres med deltagere fra hele
landet. Ti1 sammen 2l bedrifter var in-
vitert til å delta på denne samlinga som
ble arrangert av Fellesforbundets grafis-
ke avdelinger i felleskap.

Det var to hovedsaker på dagsorden,
lønnsoppgjøret i sivilsektoren og etter-
og videre utdanning for trykkere.

Niels Killi, overenskomstansvarlig for
tariffavtalene i sivil, innledet ti1 debatt
rundt kravene man ville stille i forhand-
lingene. Per-Arne Flat berg fra Palogra-
fen og Tom E. Johansen fra NHO Cra-
fisk fortalte om planene for etter- og vi-
dereutdanning for trykkere og prosjek-
tet for trykkstandardisering som har blitt
kjørt på flere arktrykkbedifter.

Deltagerne rapporterte om stort utbytte
av konferansen, spesielt ble nytten av å
dele erfaringer med andre tillitsvalgte
trukket frem som en god nok grunn ale-
ne til å delta. Alle ønket en ny konferan-
se neste år og håpet på enda representan-
ter fra enda flere bedrifter da.

KL
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Mitt liv i faElbevegfelsen
Og noen betraktninger etter 45 år i arbeid og40 år
med forskjellige tillitsverv i fagbevegelsen.

uten å nevne noen spesielt så er ingen
glemt. Takker for å ha fått lov å bli kjent
med dere.

Jeg tenker tilbake ti1 tiden da jeg begyn-
te i lære i Bergens Arbeiderblad (BA)
i 1965 med gryter med dampende bly.
Den gang tenkte vi lite på å ta våre for-
holdsregler i forhold til helseskader. I
dag hadde vi vel knapt fått gått inn i et
slikt rom uten fullt verneutstyr og sur-
stoffmaske. Dette var min tid da jeg gikk
i lære som stereotypør, som i dag et ut-
gilttfag, heldigvis får jeg si. Mye skitt.

Etter militærtjenesten kom jeg tilba-
ke i jobb og var blitt svenn. Det gikk
ikke lang tid før jeg var tillitsvalgt og
ble skubbet inn døren til sjefen til mine
første lønnsforhandlinger. Lønnstilleg-
getble 292,50 i året (1969). Det står litt
i kontrast til mine siste lønnsforhand-
linger med ledelsen i Bergens Tidende
(2001), hvor jeg da jobbet, da ble tilleg-
get 16 000 kroner året.

Da offsetpressene kom, og følgende av
det ble nedleggelse av stereotypiavdel-
ingen, fikk jeg anledning til å begynne
i ny lære som setter. Vi hadde fremdeles
setterkasser og Ludlow så jeg fikk tatt
svennebrev i bly.

Så kom den nye teknologien for ful1t og
jeg føler at den holder på ennå. Blir spen-
nende å følge med fremover.

Det triste oppe i dette er den evige rasjo-
naliseringsgevinsten det hele tiden ty-
tes om fra arbeidsgiverne. Dette har hele
tiden gått utover våre kollegaer og med-
lemmer. Vi har gitt dem dispensasjoner
for «våre» arbeidsoppgaver som igjen
har medført færre arbeidsplasser til våre
medlemmer.

Mine siste år «i arbeid» var på Bergens
Tidende. Derjobbetjeg med grafikk og
illustrasjoner så det var et langt sprang
fra blygrytene til tegning på Mac6n. Det
har vært fantastisk og tillegg til det aldri
vært arbeidsledig. Jeg vet hvor heldigjeg
har vært. Mange kollegaer har vært en
del arbeidsledig og noe har gått ut av fa-
get for i det hele tatt få arbeid.

Jeg har ikke tenkt å sitte i hornet slik
som den sjuende far i huset gjorde men
følge med litt på avstand det syntes jeg
passer best. Jeg er veldig glad for at nye
unge krefter har overtatt. Skulle ønske at
flere unge engasjerte seg i fagforenings-
arbeid, det er et viktig arbeid som det
hele tiden må kjempes for. Det øves et
stadig hardere press på våre hardt til-
kjempete avtaler.

Etter å ha vært AFP-pensjonist i knapt
en måned har jeg tenkt litt på hva jeg
har fått lov til å være en del av i meste-
parten av mitt yrkesliv. Ved siden av å
være i full jobb ble jeg tidlig engasjert
i klubbarbeid og har hele tiden frem til
min pensjonisttilværelse fått lov til å

være med aktivt i fagbevegelsen, de siste
åtte årene som leder av Bergen Grafiske
Fagforening som i 2004 ble til Vestnorsk
Grafiske Fagforening.

Overgangen fra Norsk Grafisk Forbund
til Fellesforbundet var en følelsesmessig
prosess som gjorde sterkt inntrykk på
meg. Det å «miste» NGF var trist men
en nødvendig omstilling. Vi er skapt for
omstillinger så det har nå gått bedre enn
forventet selv om jeg fremdeles savner
vårt «eget» forbund. Mange nye fagfor-
eningskamerater er det blitt siden 2006.

Livet i fagbevegelsen har gitt meg det
privilegium å få kontakt med andre i
bransjen som har gitt meg mange gode
venner landet rundt, både jenter og gut-
ter. Gjennom medlem av Landsstyret i
NGF og senere Forbundsstyret møtte jeg
mange fine kollegaer som brente for de
samme sakene som jeg og som jeg fikk
delt erfaringene med på hvordan vi løste
saker lokalt. Deltagelse på Aviskonferan-
sene og i de senere årene Grafisk Kon-
taktforum har også bidratt til å få mange
nye venner. Den sosiale delen av alt dette
har foregått i god grafisk tradisjon med
mye fest og moro.

De årene jeg har sittet som forenings-
leder har jeg møtt mange, hva skal jeg
si, <<rare>> arbeidsgivere. Noen er ryddig
og grei men der er et flertall av dem som
jeg av og til lurte på om de bodde i sam-
me land som oss andre. Noen hadde sine
egne lover og avtaler og handlet ut fra
det, hver gang.

Arbeidsmiljøloven og annet lov og avta-
lerk var helt fremmed for dem. Jeg føl-
te en tid som foreningsleder at jeg drev
med voksenopplæring. Tingene ble
bedre etter hvert men under den såkalte
«finanskrisen»> var det noen av dem som
ble veldig kreative.

Vil nevne ett eksempel på hvordan
arbeidsgivere tenker: Et medlem i vår
forening nærmet seg 62 år og hadde job-
bet i samme bedrift i over 40 år. Geburs-
dager i bedriften gikk man forbi i still-
het. Men nå husket sjefen plutselig at han
nærmet seg en gebursdag og kom til han
og spurte om hva han hadde tenkt å gjø-
re nå. Hadde han ikke hørt om AFP?

Dette forteller en god del om hvordan
arbeidsgivere tenker om oss. Du blir så
j.....lig forbana når du hører slike histo-
r1er.

Arbeidsgivere er krevende. Det kunne
vært så mye enklere hvis de også tok seg
tid til å lese litt i de riktige bøkene.

Jeg vil til slutt takke for atjeg har fått lov
å være med på «laget» og samtidig fått
lært så mye og blitt kjent med så mange
fine mennesker i mitt virke som tillits-
valgt. Tusen takk og lykke til videre.

Hilsen Nils Lokøen
AFP-pensjonist som nyter otiumet

Jeg setter veldig stor pris på dere alle Jeg må si noen ord om arbeidsgivere Lokøen ogSyversen.
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ITYRI-

SPAlTA

SIDEN SIST HAR STYRET:

- Arrangert årsmøte i avdelingen

- Avholdt kveldskurs i temaet; "Ny som til-
litsvalgt"

- Arrangert 1. maifrokost

Vært vertskap for Siviltrykkonferanse og
Grafisk Kontaktlorum

- Støttet streikende arbeidere ved Åsmund
Pettersen

- Vedtatt støtte til Lenseteateret og "11v|nn"t
På tvers"

- Vært representert ved avslutning for Nils
Lokøen i Vestnorsk Grafisk

- Deltatt på fanemarkering ved Dagbladet
mot oppsigelser

- Deltatt på fanemarkering for Aker sykehus
og en markering for fortsatt god fagopp-
læring i elektrofagene, arrangert av EL &
IT

I avcloling 850 er dct oppreltcL nye taril-l:
ar talcr ved Allkopi Nedre Slotlsgate og
Niltz Furgekoni. Dc1 el ossil (,pplcltct
tarillar tale vecl Itclla Kournrunikasjou
på Frysja. Det el nryc sorn tyclcr pii at an-
scttclscn av organisasjonsarbcidcr ikkc
el noc OCiF kon.rmcr til å angrc pir. Derc
sonr lcscr omtalcn av ardelingcns års-
r.nøtr: vil se at dot økonornisl< or- eu kosL-

bar invcstering. rlcn hvis altcrnativet er
en saktc nedtrap;-ring rrot sanrrrcnslåirrg
er r cl satsi ngcn r cl i crdt pcngcnc.

I Dagbladet har clct vært ,ryc varsledc
oppsigcJser. nrcn ingen cr cl'l'ektucrL
Det blc rarslet ncclberranning i fakta-
ardcling. lbto og avis- og rrragasindesk.
Ettcl lirllrandlirtgcr. derut'rrstnlsj()n ()g

nye clr'øfielser. ol clct inngått avtaler our
at allc rredlenmcr'. bortsetl Il'a en halr"
stilling på laktaardeJing. skal innplas-
sulcs i dcn l-r'urnt idige olg:rrr isusjonerr.
Til g.icng.feld har clcn grafisl<c l<lubbcn
trukkct søksnrålct sonr LO har fien.rrrel
ettcl lirlrige lun(le nrcd peluriltclirrger.

Dct cr li)rtsatL nryo bruk av nridlertidigc
ansalte r avrsen.

Det r il bl i fienrrct sak firr r ccl konr men-
dc sonr innehal cn halv stilling på fåkta-
avclcl i ngen.

Iarclcling 85(r. Vcstnorsk Craliske fhg-
fbrcning cr dct ny ledclsc. Mangcårig
ledcr Nils Lokøcn gil<k av pii avdelings
årsn.røtc i rår'. og ble etterlirl-qt av Atlc
Wcclaa Atlc cr cn -5I år gamrrcl trykkcr
Utdannet på. og nrcd stole clclcl ar sin

yrkeskaricrc på Beyer ll'arrr til bcdrilicn
gikk inn i 2004. Ettcr ncstcn et år sonr
arbeidsledig ble han ansatt på Moldvik
Crafisk hvor han har vært trykkcr både
på ark- og digitalmaskinel fram lil han
havnet i avdclingen.

Bortsett ll'a ir clele intclessen firr Pales-
tinaarbeicl nred deler av OGF. har Atle
vært opplatl aV etLcl'utdanning lbr tryk-
kerrre. lrelt ll'u harr ral en ar irritiltir-
takerne til Digitaltrykkcskolcn på ct ar'

landsmøtone i NGF

Storst forandring har det r'ært i

avdeling 851, som ikke lenger bare er
Grafisk!

Crafisk Øslfbld har i lengre tid utlbtt
oppgaver tbr andre avdclinger fbr rl1 øke
cgne inntcktcr. Fcllcslbrbundct avdcling
2Tl Hotcll og Restaurantalbeidclfor-
ening har vært <<kurrclc» en god sturrd.
Vi f-ørte bådc regnskap og Fanc 2 lbr
cler.n

l diskusjoncn i Østlbld onr en 1r-cmlidig
avdelingsstruktur thll vi ned på a1 der-
sorn r i i Østlbld ikkc kunne cncs orn a[
det i liarntida bare blil en ar'deling tbr'
hele lylkot, ville vi gå inn fbl altelna-
tivet son.r ga tre avdclinger rnol dirgcns
16. Dcn 3. avdelingcn besto kun av de
to sonr allerede var tylkesardelinger.
ncmlig Crafisk og Hotcll og Restaurant.

To vidt tirrskjellige bransjer, nren allike-
rel godt kjcnt med hrclandre gjcunon-r
r'årt sanrarbeid Flere vil kanskje stiJle
spørsrnålet orr hvolfbr vi ikke vurder-
te en samrrenslutning nred OCF. Det er
flele grunner til det. Det t-ørste er at Fel-
Icsfbrbundct er i'cldig bundet opp i lyl-
kesinndclingen. Det vet vi andre grafis-
ke avdelinger har slitt rned og vi l'ølte
at Østlblds grafiskc mcdlcnrrncr og vår
representasjon ikke r ille bli styrkct red
å bli en dcl ar OCF. hcllcl motsatt. Dct

arrcllc cl at dct Ii)rlsatt opplcvcs fbr rran-
gc sorn i,cldrg langt å rcisc ll'a «utkanl-
strøka» i Østlbld og inn til aidelin_ss-
konLorct i Sarpsborg

l l isloricn v iscr rt t ing ik kc allt id går' soni
man hat tenkt. og ting Lrtviklet seg ras-
kcre errn vi haclcle tenkt. Avdeling 271

likk avslag pii sinc søknaclcr orn rnicl-
lcr lbr 2010. t)cttc i tillcgg til problcnrcr
nrccl zi få firlk til ri stillc oplr gjolclc a1

dc tok kontakt n'rcd oss our rrrLlig sanr-
nrcnslutning. Ncsten sanrticlig fikk vi
bcskjcd orr a[ cn av vårc storc grafiskc
bcdrilicr, Å Ii ('arton AS. ncd leggcs lia
aLrgust Vihaclclc alleredc ricrt bekyurrct
lirr nrecllenrstallct en god stund.

Førsle rrø1c onr sanrnrcrrslLrtning blc
holdt 3 rrars. Vi oricnLcrtc om proscsscn
på r irrt oldinærc irlsnroLc clcn 27 Mars
Allulcde 2tr. April retltok vi cnslerrrrrrig
sa rr rrcn sl utn i n gsavtalcn ;-rii ckstraorcl i-
nært årsmolc Ar talen blc cndelig god-
kjcnt ar aclministlasjoncn i tbrbLrnclct
pii c1 scncrc ticlspLrnkt sir clcn olfisicllc
clatocn er l. .luni 2010.

Sarntidig rt'tctl sanrrrcrtslLrtningen sii
flyL1et \ i kontorct fra firlkcts hus i Salps-
borg til et kontorf'ellesskap på Sørlic-
torgcl i Sarpsborg sammcrr mcd [)is-
triktskontol'ct. rrålekontolct og avcleling
2(r Østtbld Frglbrcning [)cL hal dcr-
lirr vært stor-c cndringer på kort tid. Vi
er inr idlerticl godt fbrnøyd rrred bådc
kontorlokalenc og i,år nyc situasjon Vi
ønskcr imidlcrtid fbrtsatt ir ha et godt
srrrarbeid nrcd OCF. Dct cr bare posi-
tivt lbr beggc parLcr'.

Når dct gjeldcr sammcnslutningspro-
sessen så føler vi at vi har spilt med
åpne kort helc veien og hiipcr det ikkc
cr nocn <<surc miner>>.

Trucle
l"cllcslbrbu ndcl ar'deling ii5 I Østfbld
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Midtens Rike r en stor opplevelse
Å få se deter av det samle Kina
Yar en opplevelse. Men ved
å iaktta dasens Kina på vår
reise, ble vi ikke overrasket
over at .arbeidetparadiset,
eller "det klasseløse samfunn"
hadde opphørt, om det i det
hele tatt har eksistert. I så fall
hadde Dån§ Xiåoping avviklet
dette for lenEle siden.

Klasseforskjellene var synlige, vi har al-
dri sett så mange feite Audier og Merce-
deser noe sted som i Beijing, og heller
ikke så åpenbar fattigdom. Klassene ek-
sisterer i beste velgående i en av verdens
siste sosialistiske stater.

Vi var fire i familie, som med svenske
ContourAir, reiste på en tidagers tur til
Kina. Tt.rren hadde som tema Historiske
Kina, noe som tente vår nysgjerrighet,
for sjøl å kunne se de flotte monumen-
ter som tidligere «gale» keisere hadde
fått bygget.

Etter ankomst Beijing ble vi kjørt rett fra

flyplassen og til en vandring i Himme-
lens tempel, bygd av keiser Young Le av
Ming-dynastiet. Et parklignende anlegg
med Himmelens alter og det Himmel-
ske hvelvet i tillegg til flotte paviljonger
og portaler. Himmelen var guddomme-
lig for de gamle keiserne og hadde tallet
l0 som sitt hellige tall, noe som bare var
forbeholdt Himmelen. Tal1et 9 derimot,
var forbeholdt detjordiske. Noe vi skulle
få erfare dagen etter.

Dag tre åpnet med besøk på Den him-
melske freds plass. Riktignok ikke så
historisk, men den måtte besøkes, selv-
følgelig. Plassen var omkranset av Kinas
nasjonalmuseum, Mao-mausoleet, Fol-
kets store sal og inngangen til Den for-
budte by. For å komme inn i mausoleet
var det timelangekøer, det kunne vi bare
glemme. Men selve plassen var flott med
turister en masse og selgere, selgere og
atter selgere.

Gruppefoto av reiseselskapet med Mao i
bakgrunnen var obligatorisk, men vi fikk
da tatt noen private bilder av «guden»,
spesielt når vi skulle inn i Den forbudte

by. Da spaserte vi rett under portrettet av
Mao, og nærmere himmelen kom jeg vel
ikke. Det som ikke var så bra for plas-
sens helhetsinntrykk var en 8 felts mot-
orvei som skar seg gjennom plassen rett
under portrettet av Mao. Stygg sak.

Så inn i Den forbudte by, nok et
gigantanlegg reist av den samme kei-
ser Young Le av Ming-dynastiet, i tids-
rommet 1406-1420. Byen ble åpnet for
allmennheten i 1974, ti1 da hadde den
virkelig vært forbudt. Et greit lite sted
for en keiser som holdt seg med 3000
konkubiner og som besto av 9999 rom
fordelt på eks antall store og små byg-
ninger. Altså ikke 10000 rom som var
forbeholdt Himmelen. Vi måtte konsen-
trere oss om å bese et lite område, ellers
hadde hele dagen gått med her inne. Men
for et anlegg! Vakkert dekorert og med
tradisjonell kinesisk arkitektur. (Her ble
også filmen Den siste keiser tatt opp. Tre
år gammel ble han satt på tronen, men
forsvant i 1911 da republikken overtok.)

Tllren fortsatte med opplevelsene av de
historiske severdighetene slag i slag, dag
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for dag. Av plasshensyn hopper vi over
de «obligatoriske» og går rett til OL-an-
leggene.

Fugleredet, det var det vi fikk tid til. Det
var imponerende. utvendig som innven-
dig. Hvor mange hutonger (gammel bo-
ligmasse) som ble lernet for å få plass
til anleggene, vet ingen. Men mange var
det. Og her er vi ved noe av det mest in-
teressante vi besøkte, og i seg selv en at-
traksjon. Kinesiske myndigheter hadde
etter hvert forstått at de måtte ta vare
på noe av den gamle bebyggelsen (hu-
tongene), og vi fikk besøke en familie i
sin bolig i en slik hutong og spise lunsj.
Bekvemmeligheten hva angår sitteplass
etc. var ikke alt verden. Men maten! Den
var det beste vi fikk servert i Kina, og
husfruen hadde et ca. tre kvadratmeter
stort kjøkken med to gassbluss å tilbe-
rede den på. Tryllekunster ved grytene
kan man trygt si hun er.

De gamle hutongene kunne vært pitto-
reske og maleriske om muligheten til å

rehabilitere og vedlikeholde hadde vært
til stede. Men her var det nok de fattig-
ste som bodde. Sjarmerende var det i all

fall å vandre inn i disse gamle arbeider-
strøkene.

Av andre attraksjoner vi besøkte var:
Silkefabrikk med de flotteste klær.
(Heldigvis hadde vi lagt igjen Visa-kor-
tet igjen i safen på hotellet.) Tehus og et
apotek med fotpleie, en ferskvannsper-
1e-farm/fabrikk. Og ikke å forglemme
en emaljefabrikk, hvor vi flkk se noe av
produksjonen. Hvis dette er det beste de
kan vise fram hva angår arbeidsmiljø,
hvordan ser det ut i de andre fabrikkene
da? Arbeidstilsyn eksisterer vel ikke og
arbeidsmiljø er vel heller ikke ord i deres
vokabular. Men de lagde de fineste ting.

Vi besøkte også to-tre markeder. Og her
var det 6n ting som gjaldt; pruting! De
gikk så langt som å gjemme den ene
skoen til undertegnede for å få solgt et
par nye. Vel, jeg fikk skoene til min pris,
men tro om ikke de også var fornøyd
med handelen.

Vi skulle også få se det moderne Kina
(Beijing) med sine 22 etasjers siloer
av noen boligblokker og moderne for-
retningsbygg i glass og betong i fan-
tasifull arkitektul side ved side, som
fortalte oss noe om dagens og virkelig-
hetens Kina. Ved å iaktta folk på gatene
i Beijing kunne man klart se forskjeller
på rik og fattig. Dresskledde mannfolk
bak rattet i sine biler i millionklassen,
kontra tiggere og desperate gateselge-
re. I tillegg er forskjellene på de største
byene og landsbygda stor. I gjennom-
snitt tjener folk som lever av jorda ikke
stort mer enn en tredjedel av hva folk i
byene gjør.

Hva så med kinesernes sosiale forhold?
Vi fikk lite informasjon om dette, det får
heller de som er interessert i slike ting
orientere seg andre steder (på nettet for
eksempel). Det lille vi fikk opplyst var
at syketrygd ikke var en generell ret-
tighet. Jobbet du i stat/kommune eller i
store konsern var du sikret syketrygd
med tilhørende sykehusbehandling.

Litt om trafikk-kaoset i Beijing. 17 mill.
innbyggere og 4 mill. biler. Syklene var
fortrengt av moderne trafikk. Fotgjen-
gerne var rettsløse, selv i fotgjengerfelt.
Men det var et visst system i galskapen,
vi så bare to små kollisjoner på disse da-
gene, ingen fotgjengerkvesting. Fotgjen-
gerne hadde en elegant måte å unngå bil-
bøllene på.

Dette var litt av det vi opplevde på vår
Kina-tur. Det kunne fortelles mye mer,
men jeg fikk ikke mer plass til rådighet.

Takk for meg. Ta gjerne turen du også,
du vil ikke angre!

Hilsen Roy «petit» HansenTerrakotta-hæren i hall 7, galskap elter storhet? Vet ikke...

Den forbudte by, mottakshallen til keiserne.

TYPOgTafiSkeMEDDELELSER - MAI 2010 2g



Det er fores!ått krafti6! innstramming av ytelsene til ufø.
re. Dette kan ramme et flertall av LOs medlemmer. Her
får du tall på hvor store tapene kan bll for den enkelte.

15. mai 2OO9: På YoungistorElet,
I Folkets hus, har delegatene
til LO-konglressen nettopp
stemt over et mye diskutert
vedtak. På benken til Sør-Trøn-
dolag Handel oElKontor sitter
Berit Rødseth og gråter av
§lede.

- Jeg ble så stolt over å tilhøre en orga-
nisasjon der medlemmene stemte for et
slikt forslag, forklarer hun, noen mån-
eder senere. Rødseth (58) er butikkmed-
arbeider hos KappAhl ved kjøpesenteret
Trondheim Torg. Og hun har multippel
sklerose (MS). Etter at hun fikk diag-
nosen i 2004, fulgte fire år der hun var
delvis uføretrygdet. Nå er hun tilbake i
full jobb. Men kan ikke springe. Blir fort
sliten. Og hun vet at nervesykdommen
er kronisk. Vedtaket til LO-kongres-
sen sa følgende: «LO mener ytelsene til
uføre må ligge minst på dagens nivå.»

43 prosent av alle i jobb blir tføre før
de forlater arbeidslivet, sier prognose-
ne. Det betyr nok at et flertall blant LOs
medlemmer kan bli uføre. Som ledd i
den store pensjonsreformen, er det nå
foreslått kutt for de uføre også. Den en-
kelte kan få store tap hvis dette går iglen-
nom. Saken skal opp i Stortinget i år.
Da får vi se hva det var verdt, vedtaket
som fikk LO-medlem Berit Rødseth til
å gråte av glede.

Hvor mye kan den enkelte tape hvis
kuttene blir vedtatt? Dette er regnet ut
i Manifest Analyses nye hefte Uføre-
pensjon ABC. Her skal vi se på hvor-
mye forslagene til innstramming
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Utørepension ABC
vil ramme den enkeltes uførestønad
(før fylte67 er)i

. «Barnehagearbeideren» (årslønn
290.000): -19.000 i året

. «Barnehagearbeideren» med to barn:
- 35.000 i året

. «Den unge uføre» (var aldri i jobb):
- 24.000 i året

. «Den unge uføre» med to barn:
- 43.000 i året.

Vi ser at tapene blir størst for de som har
barn. Dette er fordi innstrammingsfor-
slaget fra «Uførepensjonsutvalget» blant
annet går ut over barnetillegget som fin-
nes i dagens uførepensjon.

Vi skal også se noen tall for hvor store
tap det kan bli for den enkelte i pensjons-
alder (fra fylte 67) med kuttene som er
foreslått.

. «Barnehagearbeideren» (årslønn
290.000): - 21.000 i året

. «lngeniøren» (årslønn 450.000):
- 57.000 i året

. «Den unge uføre» (var aldri i jobb):
- 42.000 i iret

Her er fem argumenter for hvorfor
Oslo Grafiske og Fellesforbundet bør
engasjere seg sterkt til forsvar for
uførepensjonene.

1. Kuttene rammer de som har minst
fra før

De som vil oppleve de største kuttene er
de som har lave inntekter, de som job-
ber deltid, og alle som har omsorgsan-
svar for barn. Det er ikke et fett liv i dag
å leve på uføretrygd. At de som nå har
minst, skal få mindre, er urettferdig.

2. Man velger ikke å bli ufør
De som får uføretrygd, får det fordi de
enten har blitt skadd i en ulykke, har kro-
niske sykdommer, medfødte funksjons-
hemminger, psykiske lidelser, eller har

en utslitt kropp etter mange år i arbeid.
Det er urettferdig å gløre de som sliter
enda fattigere.

3. Det blir større klasseskiller
Det nye systemet som er foreslått, vil
øke forskjellene mellom de som har ar-
beid og de som er uføre. Det vil også øke
forskjellene mellom tføre fra høytlønte
yrker og de lavlønte.

4.Uføre kan ikke jobbe mer for å
kompensere

Kongstanken bak forslagene er at de ufø-
re skal «stå lenger i arbeid». Men de ufb-
re kan i liten gradjobbe - de er uføre. Og
de møter stengsler i et arbeidsliv der opp
mot 100.000 friske går arbeidsløse. Det
er urettferdig å tvinge uføre ut på et ar-
beidsmarked der de ikke er ønsket.

5. Forslagene vil ramme livet ut
Innstramming av uføres alderspensjon
vil gi store inntektstap livet ut, og i mot-
setning til andre som i teorien kan «stå
lenger i jobb» for å motvirke innstram-
mingene, har ikke medisinsk uføre den-
ne muligheten. Det er urettferdig at ufø-
re som har levd på lave trygder i mange
år også skal straffes med innstramming
av alderspensjonen.

Å sikre en verdig uføretrygd betyr å ta
vare på den som blir slitt ut i arbeids-
livet, skadet eller alvorlig syk. Ingen vet
hvem som vil trenge fellesskapets sik-
ring mot tap av arbeidsførhet. Det kan
bli deg eller noen i din familie. Å for-
svare uføretrygden er derfor uttrykk for
opplyst egeninteresse - vi tar også vare
på oss selv når vi tar vare på hverandre.
Det kalles solidaritet.

Det er opp til fagbevegelsen å skape så
sterkt press på de rødgrønne at de for-
står at å ta fra de uføre ikke er rødgrønn
politikk. Første forutsetning er at fag-
bevegelsens medlemmer og tillitsvalgte
har kunnskap.

Uførepensjon ABC kan bestilles fra
www.manifest.no.



B e drift shelseti ene sten,
en fiende i blant oss?

Reglene for sykemeldinf blir
stadi§ strammet inn, o§ vi blir
overøst med påstander om at
norske arbeidsfolk er en §jen§
med unnasluntrere og latsabb-
er, som snylter på staten og
bedriftene der de jobber.

Nå viser diverse statistikker at dette
kanskje er smule overdrevet, men alli-
kevel oppfatter mange at politikerne og
mediene sine fremstillinger av saken er
korrekte og riktige.

Med den stadig innskjerpingen av
regelverket er bedriftshelsetjenestens
rolle blitt stadig viktigere, og dette bring-
er opp spørsmål om etikk, moral og
lojalitet.

De flestes befatning med bedriftshelse-
tjenesten har vært den faste kontrollen
der man teller øyne og ører, har en lang
samtale med legen og tar en blodprøve
eller tre. Som regel føles dette som en
positiv opplevelse, hvor man møter en
lege som virker oppriktig interessert i
deg, dine plager og hvordan du har det
på jobben.

Gjennom et langt arbeidsliv er det van-

sketig å holde seg helt frisk, og sannsyn-
ligheten for at man får en lengre syke-
meldingsperiode er stor. Etter et visst
antall uker blir man kalt inn av bedriften
til et arbeidsmøte, som regel sammen
med representant fra bedriftshelse-
tjenesten. Det er da, stadig flere får
sjokket. Den tjenesten man har sett på
som en alliert og forventer støtte fra i

møtet, viser seg som en brutal motpart,
og ikke en bidragsyter som skal hjelpe
den sykemeldte tilbake til arbeid, via
blant annet tilrettelegging av arbeids-
oppgaver.

Bredrifthelsetjenesten jobber innen-
for det private helsemarkedet, hvor be-
driften er deres kunde, og hvis kunden
ikke er fornøyd kan den enkelt bytte
leverandør. Det virker som enkelte
innenfor disse helseforetakene er veldig
klar over dette, og går langt ut over sitt
mandat for å støtte opp om det de tror
og føler er bedriftens interesser. Mange
sykemeldte har i en slik prosess følt seg
psykisk trakassert, og presset til å inn-
gå kompromisser som går ut over deres
helingsprosess og helse. Flere har endt
opp med en plett på sitt yrkesmessige
rulleblad, fått et stempel på seg som en
bråkemaker. og andre blitt «tvunget»
til å forlate bedriften, tvunget over på

attføring, omskolering og uføretrygd.

Hvordan kan en representant fra be-
driftshelsetjenesten komme med seriøse
og riktige råd i forbindetse med en syke-
melding, der de ikke kjenner sykdoms-
forløpet, ikke har undersøkt pasient-
en, hvor spesialisters råd blir ignorert,
og deres opplatning av hva som gjør
bedriften fornøyd spiller sterkt inn.
Samtidig melder spørsmålet seg om kon-
fidensialiteten og taushetsplikten, som
ofte virker fraværende i disse møtene.

Etter selv å ha vært deltagende i en slik
prosess, hvor bedriftshelsetjenestens
tilstedeværelse var av en slik art at jeg
følte meg trakassert, mistenkeliggjort
og uthengt foran min egen arbeidsgiver,
så harjeg lært et par ting.

- Vær veldig varsom rned hvilke opplys-
ninger du deler med legen på de årlige
kontrollene, og i møter sammen med be-
driftshelsetjenesten og bedriften.

- Ha alltid med en representant fra
de tillitsvalgte, når du blir kalt inn til
møte med ledelsen.

Ann-Frida Taløn
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Oslo Grafiske fagforening gratulerer sine jubilanter

JUL!:

50 år:
140760, Knutsen, Jarle Tommy,
Lille Grindav. 7, 2070 RÅHOLT

170760, Pettersen, Kjell Arne,
Smørsoppveien ,26 1476 RASTA

180760, Helstad, Per,
Lensm. Klevs vei 51,2019
SKEDSMOKORSET

60 år:
080750, Hauge, Sven,

Postboks 209, 207 I RÅHOLT
090750, Herrmann, Owe Werner,

Ragnhild Schibbyesvei 30, 0968 OSLO
1 10750, Lindemark, Øivind,
Akersbakken 35 F,0172 OSLO

250750, Olsen, Jan Einar,
Vestre Haugen 42, 1054 OSLO

280750, Amblie, Arne,
Løeshagaveien 23,
1450 NESODDTANGEN

70 år:
010740. Jensen. Jørgen Erling.

Sognsvannsv. 39, 0372 OSLO
050740, Tangen, Kjell Arvid Anders,
Myllav. 48,2742 GRUA

140740, OIsen, Bjørn Gunnar,
Tante Ulrikkesvei 57, 0984 OSLO

2307 40, Orbraaten, Bjørn,
Blåstjernevei 20,
1475 FINSTADJORDET

27 0740, Johansen, Harald,
Løvsetdalen 2, Leilnr. 633, 1 188 OSLO

290740, Edvardsen, Arvid Martin,
Kirkerudlia 2 F,1339 VØYENENGA

'15 ar:
060735, Nilsen, Eva Irene,
Radarv.70, 1152 OSLO

210735, Eriksen. Myrth Alice.
Toppenhaugen 35, 1415 OPPEGÅRD

250735, Brusveen, Knut,
Lunden 17 B,0598 OSLO

280735, Brown, Ross,
Johnny Svorkmos vei220,0983 OSLO

310735, Larsen, Reidun, Ole Reistads
vei 2l C, 1068 OSLO

80 år:
050730, Volla, John,
Landerokollen 4, 067 2 OSLO

180730, Jamessen, James Ingolf,
Gunnulvs vei 30, 0670 OSLO

220730, Magnesen, Sverre.
Lindebergv. 47 A, 1069 OSLO

310730, Berger, Erling Olaus
Solåsv.22,0671 OSLO

85 år:
200725, Engmann, Dagfinn Nemo,
Traktorveien 2, 0678 OSLO

240725, Hagen, Odd, Åsenv. 12,

3090 HOF
2607 25, Holsten, Kjell,

Selvbyggerv. 15, 0591 OSLO

AUGUST:

50 år:
010860, Haug, Rune Snorre,

Gamle Enebakkvei 119, ll88 OSLO
020860, Larsen, Grete,

Sandstuv.35, 1184 OSLO
030860, Andresen, Hilde Beate,
Hamborgv. 19,0860 OSLO

60 år:
040850, Berger, Jan,
Nordbyveien 164,
1734 HAFSLUNDSØY

020850, Herudsløkken, Arild,
Åsenhagen 47 F,

2O2O SKEDSMOKORSET
150850, Knudsen, Ingar,
Busedal l, 1925 BLAKER

220850, Mikalsen, Jarle Oddbjørn,
Garver Ytteborgsv. 95 C, 0977 OSLO

120850, Tollefsen, Ronny,
Ravnkollbakken 27, 0971 OSLO

70 år:
060840, Bratlid, Knut,
Harald Hårfagres vei 40 B,
I412 SOFIEMYR

130840, Bohlin, Hans Rune Evert,
Munkebekken 107, 1061 OSLO

160840, Hansen, Tor Fredrik,
Dr. Dedichens vei 36, Leil. 2100,
0675 0SLO

300840, Andersen, Willy,
Røyev. 19, l48l HAGAN

80 år:
140830, Fjeld, Knut Georg,
Ospelia 2'7 B, l48l HAGAN

85 år:
040825, Granshagen, Sigmund,
Sykehjemsv. 7, 2750 GRAN

190825, Helgeneset, Kåre,
Agmund Boltsvei 36, 0664 OSLO

90 år:
030820, Sundbye, Knut Bredo,

Regnbuev. 13,0664 OSLO
110820, Wines, Frank Tormod,
Dugnadsv. 7,0590 OSLO

SEPTEMBER

50 år:
020960, Landell, Rune,
Nordbytunet 8 D,2050 JESSHEIM

040960, Trangsrud, Kjell Olav,
Kantarellen Terr. 35, 1286 OSLO

180960, Sæther, Trond Erik, Knuten 61,

1536 MOSS
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60 år:
010950, Olsen, Åsmund,
Askerjordet 21, 1383 ASKER

050950, Glimmerveen, Barend
Nicolaas,

Odvar Solbergsvei 142,0973 OSLO
060950, Dietrichs, Stig,
Treskevn.5,0681 OSLO

090950, Johansen, Gunvor.
Maria Dehlis V 45, 1084 OSLO

150950, Myrvang, Per Steinar,
Tranebærv. 5, 2150 ÅRNES

190950, Schei, Roy Frode,
Nordlandsgate 12, 0483 OSLO

240950, Pedersen, Geir Yngve,
Calle Herreira 20-1-l E S, 03580
Alfaz Del Pi, SPAIN

300950, Karstensen, Kari Helene,
Alingsåsv. 43, 2013 SKJ ETTEN

70 årl.
010940, Bustamante, Veronica M,
Grønvoll alld 13 A, 0663 OSLO

040940, Larsen, Svein,
Byåsveien l, 1415 OPPEGÅRD

050940, Tahir, Mohammad Sarwar,
Breig.23,0l87 OSLO

100940, Larsen, Jan Henrik,
Stenfeltlia 31, 1405 LANGHUS

120940, Khan, Mohammad Asad Ullan,
Oberst Rodes vei22B.l152 OSLO

140940, Amundsen, Roar Willy,
Olasrudv. 42, 1284 OSLO

150940, Olsen, Åge Ingaq
Vallerudv. 23, 147 6 RASTA

220940, Ekra, Kje1l,
Haveg. 16, 2010 STRØMMEN

2309 40, Foss-Pedersen, Britt,
Enerhaugg.3,0651 OSLO

250940, Skjold, Jorun Anne-Lise,
Bondalsåsen 13, 1400 SKI

/5 ar:
060935, Johnson, Tor Jørgen,

Sætretunet l0 D,3475 SÆTRE
160935, Hansen, Randi Helene,
Solheimsgaten 2 C,
2OOO LILLESTRØM

220935, Karlsen, Jan,
Karl Staaffs vei 73, 0665 OSLO

80 år:
010930, Enersen, Erling Odvar,
Ammerudv. 89,0958 OSLO

090930, Rudlang, Harry,
Ulsholtv. 23, 1053 oSLO

120930, Helstad, Astri,
Jotunveien 5, 2409 ELVERUM

240930, Andresen, Kjel l,
Tyristubbv. 17, 0687,OSLO

280930, Holt, Ingar Arnfinn,
Karl Andersensvei 39, l086,OSLO

290930, Tidemann, Per,
Rødbergv. 63, 059l,OSLO

85 år:
060925, Sandmo, Arne Birger,
Erlendsvei 4, 0669 OSLO
190925, Bøhler, Gunnar Fritjof,
Hilda Magnussensvei 10 C,
1450 NESODDTANGEN

220925, Westervik, H ilmar,
Oppsal Sykehjem, Post 3,
Oppsalveien 28, 0686 OSLO

250925, Jaabæk, Ingunn Judit,
Bingenveien 69, 1923 SØRUM

250925, Reiter, Inger Jansen,
Adv. Svein H. Løvland,
St. Olavs Gate 28, 0166 OSLO

90 år:
010920, Strøm, Gerda,

Sletteløkka 23, 0597 OSLO
090920, Olsen, Elida,
Glimmerv.26, 1155 OSLO

HEr ALLE PENSIONTSTERI
Kan det yære noe for de§ å treffe tidli§ere kolleElaer en gang i blant?

Du har muligheten hvis du besøker Oslo-typo§rafenes pensjonistforening,
Vetla n dsveien 99-101 (Oppsa ls Sa mf u n nsh us), kl L2.OO-L4.OO.

Vi har fine turer og teaterbesøk! Vi har røykfritt miuø.

Møtedager (onsdager) tor 2OLO en L6/6 - L8/8 - 29/9 - L3/LO
LO/L1, - L5/L2

En fin sosial sammenkomst!Ta en tur!Vel møtt!

Rin€ Steinar Bierkelund - tlf. 22 75 50 73 - mob.go6 83 317
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