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En fagbevegelse på offensiven

Leder
Det mest oppmuntrende med kampen
mot EUs Vikarbyrådirektiv er den tro
på organisering og
mobilisering som er
skapt i fagbevegelsens egne rekker. Foran
vårt eget landsmøte forrige
høst var det ikke mange, selv
blant optimistene, som trodde
på en slik bevegelse som vi har
sett de siste månedene.
Da Fellesforbundets landsmøtet i 2007
vedtok sitt nei til Tjenestedirektivet, var
det en seier som var mer en markering
mot ledelsen, enn et spørsmål som var
viktig for medlemmene i forbundet.
Med Vikarbyrådirektivet var vedtaket

et resultat av hvordan situasjonen ser ut
for de som er ute på arbeidsplassene. Og,
med visse forskjeller, uavhengig av hvor
i forbundets rekker vi befinner oss. Med
andre ord en situasjon hvor virkeligheten
ikke bare kom til utrykk på talerstolen,
men ble til faktisk politikk. Et eksempel på hvilken styrke en fagbevegelse på
offensiven kan ha.
Denne gangen stoppet det ikke med
seier på landsmøtet, men mobiliseringen og offensiven fortsatte. Det er her
grunn til å berømme ledelsen i de lokale
LO-avdelingene, som i stor grad har bidratt til at kampen fortsatte. Og med en
styrke som har rystet våre motstandere,
og forvirret pressen. En fagbevegelse på
offensiven er noe mange frykter, noe
argumentasjonen som blir brukt mot oss
forteller. Alt fra påstander om kvinnehets, til at vi er i mot likebehandling av
vikarer og faste ansatte, brukes uavhen-

gig av om det er sant eller ikke.
De som skal være våre venner, som
LO-ledelsen, høres heller ikke ut som
de egentlig liker en offensiv fagbevegelse. Lojaliteten til Arbeiderpartiet er der i
huset sterkere enn lojaliteten til medlemmene.
Svaret vårt må være en fortsatt mobilisering. Et mål er en offensiv fram mot
LOs kongress neste år, hvor det for første gang kanskje kan være håp om en
reell debatt om EU og EØS’ lover og
domstolsbeslutninger. Vi trenger også
en diskusjon om hvordan fagbevegelsen
skal komme på offensiven i forhold til
markedskreftenes sterke stilling. Krefter
vi ser resultatene av omkring i Europa.
Med massearbeidsløshet og forverrede
betingelser når det gjelder lønn, pensjon
og rettigheter i arbeidslivet.
Hva er våre løsninger? Kjør debatt!

Fagbevegelsens markerte sin motstand mot innføring av EUs
Vikarbyrådirektiv foran Stortinget.
Foto: Finn Jensen
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Bokanmeldelse:

Håndbok i fargestyring
Med støtte fra Grafisk Utdanningsfond har Per
Arne Flatberg hos Palografen AS skrevet en
håndbok om fargestyring og den internasjonale
sertifiseringsordningen Process Standard Offset som har betegnelsen PSO. Boka heter naturlig nok PSO-håndboken. Denne boka er, i følge
Av Rolf Wesenberg
Opplæringssenteret for visuell
kommunikasjon
Mitt ståsted er
opplæring
av mediegrafierog trykkerlærlinger og
jeg jobber ikke
med standardisering
og fargestyring i praksis.
Jeg kan derfor ikke
gå god for at alle tekniske beskrivelser er riktige. Men jeg har deltatt på
kurs og seminarer og har etter beste
evne holdt meg oppdatert i området.
I følge kompetansemålene i læreplanene skal mediegrafikerlærlingene bl.a. kunne:
• forklareogbrukedigitalarbeidsflyt
og følge kravene som stilles ved
digitalisering av originalmateriell
til ulike mediebærere
• utføre og forklare fargekorrigering og bildebearbeiding
• bruke og forklare prinsipper og teknologi knyttet til fargerom og fargestyring i elektroniske og papirbaserte produkter
Trykkerlærlingene skal kunne:
• kontrollere at dokumenter er fargeseparerte og trykklare
• velge rasteroppløsning og utskriftsoppløsning på trykkformer ut fra
trykkprosess og trykkmateriale
• velge fargeprofil ut fra trykkprosess
og trykkmateriale
• vurdere fargegjengivelse visuelt
etter prøvetrykk og fargeprøver
• korrigere for feilkilder ved bruk
av prøvetrykk
• utføre fargestyring ved hjelp av
digitale verktøy

AGI, unik i Europeisk sammenheng.
I innledningen skiver Per Arne at boka er en
fullstendig gjennomgang av hva som skal til
for at et trykkeri skal kunne levere i henhold
til Ugras Process Standard Offset (PSO) og bli
sertifisert i forhold til dette.

Det har foregått en rivende teknologiog kompetanseutvikling de siste 25 årene - fra Hjellestad og Skarsbø sine programmer Styrt repro - styrt trykk og
Press (standardisert avistrykking) til dagens ISO-standarder, icc-profiler, pdfarbeidsflyt, programvareutvikling og
PSO-sertifisering. Kunnskap har vi
hentet fra hefter, fagartikler og Grafisk
Kokebok som ble gitt ut for ca. 10 år siden.
At Peter Nussbaum på fargelabben på
Høgskolen i Gjøvik har tatt en doktorgrad i Colour Management sier også sitt
om områdets utvikling, omfang og kompleksitet.
Med PSO-håndboken har vi etter min
vurdering fått et komplett, oppdatert og
praktisk anvendelig oppslagsverk om
kvalitetsstyring og standardisering. Det
omhandler alle ledd i prosessen som påvirker farge- og bildegjengivelse, fra
levert dokumentfil til ferdigtrykt produkt. Den inneholder basiskunnskap om
lys og farger og en grundig, systematisk gjennomgang av følgende områder i
prosessen:
• Dokumentasjon og organisering
• Produksjon og mottak av pdf-filer
• Monitorer og soft Proofing («prøvetrykk» på skjerm)
• Digitale prøvetrykk
• Produksjon av trykk-plater
• Trykk
• Normlys for grafisk produksjon
• Verktøy i PSO-trykkeriet

betegnelser. Noen «trykkleifer» og et par
uleselige skjermbilde-utskrifter er også
et lite minus, men dette er bare småpirk.
Ca. tusenlappen for 200 sider er drøyt,
men samtidig er det ikke tvil om at det er
lagt ned et betydelig arbeid i boka. Forfatteren skriver selv at -Boken er relativt teknisk, men søker samtidig å gjøre
tidvis komplekse temaer lettere tilgjengelig. Det er likevel ikke til å komme
fra at det å drive et moderne trykkeri
stiller store krav til både ledelse, ansatte
og utstyr.
Jeg kan absolutt stille meg bak denne
egenvurderingen og det sier seg selv at
den ikke er beregnet som nattbordslektyre. Men alle trykkerier med respekt for
kvalitetsstyring bør anskaffe seg minst
et par eksemplarer av boka og ta den i
bruk til eget kvalitetsarbeid, uavhengig av om målet er å bli PSO-sertifisert
eller ikke. Når Palografen i tillegg
publiserer løpende oppdateringer på
www.trykkstandarder.no/psobok så synes
jeg vi får mye igjen for investeringen.
Løp og kjøp!

Beskrivelsene er konkrete og
spesifikke med relevante eksempler, og det blir gitt råd der valgmulighetene er flere.
Dette er altså ikke en lærebok,
men en praktisk håndbok i ordets rette forstand. En fyldig og
logisk strukturert innholdsfortegnelse gjør den enkel å bruke.
Det eneste jeg savner er et stikkordregister med korte forklaringer av begreper, teknologi og
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Vår mann i Møllergata tar AFP
Vi som tilhører de tillitsvalgte
i forbundet vil uten tvil stå
inne for overskrifta, men vi
må nok innse at noen kjendis
i medlemsmassen er ikke Åge
Limbodal. Uansett er det med
beklagelse at vi presenterer
mannen i et avskjedsintervju.
Ikke fordi vi mener at Åge ikke
fortjener pensjon, med den
arbeidsinnsatsen han har lagt
ned for fellesskapet og Fellesforbundet. Det er bare det at vi
gjerne ville hatt han på plass
ut vår tid!
Tekst og foto Adolf Larsen
Åge Limbodal er leder for forbundets
administrative kontor (ADK) for Oslo,
Akershus og Østfold. Det vil si at han er
forbundets øverste mann for distriktskontorene i Oslo/Akershus og Østfold.
Arbeidsgiver for åtte ansatte, og ansvarlig for en stor og voksende saksmengde
fra alle avdelingskontorene.
Siste periode har han hatt en såkalt
redusert stilling, med én dag fri (AFP) i
uka, men ryktene sier at arbeidstida har
vært godt over full stilling.
Ikke kan vi si at han begynte i det små
heller Tvert imot på en av de største industriarbeidsplassene i Oslo. Og slik har
det fortsatt
Fra lærergutt til tillitsvalgt
– Det var ikke mangel på læreplasser og
arbeidsplasser i Oslo, men jeg havnet på
Nyland Vest, som er tidligere Aker mekaniske. Etter at Aker kjøpte Nylands
verksted i Bjørvika, ble verftene i Bjørvika og Pipervika omdøpt til Nyland Øst
og vest – forklarer Åge.
Det ble fire år i lære for å bli platearbeider før han flyttet til Kværner etter avtjent militærtjeneste og avlagt fagprøve. Som så mange andre som holder
Oslo gående har også Åge trådt sine barnesko på landet. Vokste opp i Feiring
kommune ved Mjøsa, sammenslått med
Eidsvoll kommune. Da Åge startet på
Kværner, som hadde hovedvirksomheten i Lodalen, var det omkring 700 ansatte. Etter etableringen av Kværner Installasjon var det, på det meste, mer enn 900
medlemmer i bedriftsklubben. Og Åge
havnet fort i klubben, men måtte som
mange andre på store industribedrifter
begynne som gruppetillitsvalgt for platearbeiderne. Det var den største gruppa
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på Kværner den gang,
men vervet var ikke på
heltid.
– Da jeg startet i slutten av sekstiårene var
produkter til vannkraftutbygging det dominerende i produksjonen,
men i takt med samfunnsutviklinga startet
det allerede i syttiårene
med leveranser til olje
plattformene, forklarer
Åge. Kværner hadde flere bedrifter i Oslo-området, men de store konstruksjonene som turbiner, rørgater og damluker til vannkrafta eller senere tiders borekonstruksjoner ble alltid produsert i Lodalen
understreker Åge.
Et (halvt) liv i fagbevegelsen
Etter hvert lokket fagbevegelsen mer
enn faget, og fra 1977 var Åge på heltid i klubben ved Kværner, hvor han i tur
og orden hadde verv som sekretær, nestleder og klubbleder fram til 1992.
– Jeg prøvde riktignok å gå tilbake til
ærlig arbeid, framhever Åge. – Men det
ble med et år i opplæringsavdelingen, så
var jeg tilbake i klubben.
– Og hvis det skal være korrekt var
jeg ansatt fram til 1995, men hadde permisjon fra 1992, da jeg overtok som leder av avdeling 1, Oslo jern- og metallarbeiderforening.
– En ikke helt ubetydelig avdeling i
forbundet den gang?
– Den var ikke på høyden av sin maktposisjon. En gang var det 20 000 medlemmer, da jeg ble leder var det 13 000
yrkesaktive medlemmer, understreker
den tidligere lederen.
– Og en slik posisjon forlot for du å
bli byråkrat?
– Jeg skal ikke stikke under stol at
en av grunnene til at jeg søkte og fikk
stillingen som distriktssekretær for Fellesforbundet i Oslo, var at det var en
fast og noenlunde sikker jobb. Og det
manglet ikke på utfordringer, påpeker
Åge. Spesielt fordi jeg jobbet både for
forbundet sentralt som distriktssekretær,
og for regionen som sekretær uten noen
fullmakter. (For uinnvidde grafikere skal
det opplyses at regionen var en vedtaksfør samling av alle forbundets avdelinger i Oslo, og noe som skal omtales med
ærbødighet.)
Åge er lite villig til å omtale regionene på annen måte enn at fra stor skepsis
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Nye folk på Distriktskontorer
I tillegg til at Åge Limbodal
går av med pensjon, slutter
også Roger Markgraf-Bye på
Distriktskontoret i løpet av
vinteren og går over i annen
stilling utenfor fagbevegelsen.
Roger er jurist, og kommer fra
tidligere Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet.

i starten, ble det et viktig redskap, som
mange avdelinger brukte aktivt.
– Vi fra grafisk som kom sent inn i
Fellesforbundet har bare sett deg som
leder av ADK-kontoret.
– Vedtaket om nedleggelse av regionene skjedde på landsmøtet i 2003, med
gjennomføring fra 01.01.2005 samtidig med opprettelsen av de regionale
ADK-kontorene. Uten at det hadde noen
sammenheng – understreker Åge. En
positiv reform på den måten at det betød
en kraftig desentralisering av arbeidsoppgaver. Men arbeidsoppgavene, og
mengden er ikke sammenlignbart med
den tidligere stillingen som distriktssekretær, med en stor stab og ansvar for
tre fylker.
– Her var det mye positivt, men nå
skal du gå av før påske, så nå kan du
være ærlig. Ble Fellesforbundet det du
tenkte?
– Jeg har ikke noe stort behov for
komme med så mye kritikk, og jeg har
jo vært ansatt mesteparten av tida. Men
vi kan ta de siste vedtakene på landsmøtet i 2011, avslutter Åge. Jeg tror grepet med seksjoner ved dannelsen av forbundet var en genistrek, og jeg tror ikke
det var så lurt å nedlegge dem nå. Identitet er viktig og seksjonene fikk alle til
å føle seg hjemme i Fellesforbundet, og
ikke fremmedgjort. Og jeg er temmelig
sikker på at den nye reformen med
Bransjeråd vil gå ut over de små overenskomstene. Og hvis jeg skal være virkelig
frimodig vil jeg gjerne hatt vedtekter i
forbundet som kunne gi forbundet fullmakt til at vi kunne sørget for en annen
og ryddigere avdelingsstruktur i Oslo og
Akershus, med avdelinger som kan tilby alle medlemmer den samme og gode
service, uavhengig av bransje- og geografisk tilhørighet. Slik som dere har i
grafisk.

Hvem som blir ny leder for ADK Øst er
ikke avklart, men det er ansatt to nye sekretærer på kontoret som dekker Oslo og
Akershus.
De nyansatte som starter i løpet av
våren er Birgit Tandberg, som kommer
fra jobben som leder av Oslo og Akershus hotell- og restaurantarbeiderforening. Birgit er også temmelig nyvalgt
forbundsstyrerepresentant, noe hun ikke
kan fortsette med som ansatt sekretær.

Den andre nyansatte er Trygve Andre
Skogseide, som har bakgrunn i verkstedklubben i SAS.
Hele ADK Øst består nå av åtte personer, fordelt med tre i Østfold og fem i
Oslo og Akershus. Inkludert to regionale verneombud. Før nedbemanning med
sluttpakker i 2010 var det til sammen 11
ansatte.

Krav og forventninger i vårens
vakreste eventyr
De av medlemmene som
deltok på Fellesforbundets
landsmøte, høsten 2011,
eller følger veldig godt med
på nettsider og fagblad, har
store forventninger til årets
tariffoppgjør. Ikke fordi det
er forventet store nominelle
tillegg, men sjelden har det
vært mer sammenheng mellom den politiske debatten i
samfunnet og vårens krav.
Den politiske kampen som har vært
dominerende i vinter er utvilsomt
kampen mot EUs Vikarbyrådirektiv,
hvor enkelte av fagbevegelsen motstandere til og med har hevdet at vi
er i mot likebehandling. Likebehandling av vikarer og fast ansatte er som
kjent en av pilarene i direktivet, men
ikke den delen vi er i mot. Tvert i mot
fattet forbundets landsmøte et vedtak
som, hvis det blir satt ut i livet betyr at
ved innleie fra vikarbyråer, er det vilkårene i innleiebedriften som skal
gjelde alle arbeidstakerne. Konsekvensen vil da være at behovet for
egne lønnsavtaler i utleiefirmaene
bortfaller, og at alle vilkår for de innleide vikarene skal bestemmes i de
sentrale og lokale avtaler som gjelder
i bedriften de er leid inn til.
De seneste to oppgjørene har en av
grafiske sine overenskomster, Kartonasjeoverenskomsten vært en del
av frontfagene sammen med verkstedoverenskomsten, teko, Nexans og

teknologi- og dataoverenskomsten.
Ut av frontfaget
Etter initiativ fra Trude Tinnlund
Johansen har klubbene konkludert
med at de vil ha overenskomsten ut
av frontfaget. Trude, som er avdelingsleder i avdeling 851, men tidligere klubbleder ved Peterson Packaging
i Sarpsborg uttaler til TgM; - Jeg har
lenge vært en av de som har vært positive til deltakelse i frontfaget. Imidlertid fikk vi i forhandlingsdelegasjonen, og Norsk Industri, ved tariffoppgjøret i 2010 et overraskende forslag fra forbundets ledelse på
første forhandlingsdag.. Nemlig å
trykke overenskomstene for frontfaget sammen, og forsøke å jobbe mot
en industrioverenskomst. Slike forslag skal ikke komme overraskende
på et forhandlingsutvalg.
I tariffperioden har vi jobbet i utvalg med Norsk Industri mot en industrioverenskomst. Problemet slik
jeg ser det er at Kartonasjeoverenskomsten er bygget på et helt annet
fundament enn de øvrige i frontfagene. Vi synes vår overenskomst er
best. Det eneste vi ønsket fra Verkstedoverenskomsten (VO) var dagsing
og det vil vi ikke få. Frykten for å bli
for små sammen med VO, og miste våre gode særegenheter ble ytterligere forsterket da Forbundsstyret
behandlet prinsipper for sammensetning av forhandlingsutvalgene.
Representasjonen fra kartonasjen, og
de andre tre overenskomstene uten-

om VO, kunne teoretisk sett bli redusert til kun en stemme. Mens representasjonen fra VO økte.
Dersom vi skal vurdere resultatene for kartonasjen i frontfaget kan
det oppsummeres på følgende måte; i
2006 fikk vi økt minstelønnssatsene
mer enn vi ville gjort på egenhånd.
MEN det var på bakgrunn av en
regnefeil. Vi fikk like stor økning som
VO. Det er bare det at VO ikke øker
sine satser i mellomoppgjøret slik vi
gjør. Denne regnefeilen har de passet
nøye på i de etterfølgende oppgjør.
Utenom dette har vi ikke hatt drahjelp
når det gjelder overenskomstforslag.
Vi har tvert om opplevd å ikke få inn
ting som i utgangspunktet skulle inn
i alle overenskomster.
I årets oppgjør synes vi da det
er bedre å sitte for oss selv, uten
pressens interesse og viten, med et
lite forhandlingsutvalg og krangle
med de vi er vant til å møte i noen få
dager – MEN ha full kontroll på overenskomsten vår.
Det hører også med til historien
at NHO Grafisk sannsynligvis er på
vei inn i Norsk Industri. Dette betyr
at det i tillegg til Kartonasjen kommer ytterligere tre grafiske overenskomster som får samme arbeidsgiverorganisasjon. Jeg synes personlig
at det da vil være bedre å samle alle
eplene i en kurv i stedet for å tvinge
et eple inn blant alle bananene…
Når de gjelder frontfaget starter det med overlevering av kravene
fredag 16. mars
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I historiens lys
Bortgjemt i en liten notis i forrige
nummer omtalte vi et nytt prosjekt
som skal sette de grafiske bedriftene
i stand til å møte framtida. I en
periode med prispress og lav inntjening ser det også ut til at mange av de
grafiske bedriftene ikke får noe grep
om de nye publiseringsplattformene
og markedene.
Svarene som skal komme ut av dette
fellesprosjektet mellom NHO Grafisk
og Fellesforbundet, skal komme i den
enkelte bedrift. Men for å diskutere
de viktige spørsmålene som må stilles i et slikt prosjekt fikk vi en samtale med prosjektlederen, og daglig
leder i 07 Gruppen, Håvard Grjotheim.
Tekst: Adolf Larsen
Grjotheim er et naturlig navn i en situasjon når
svar skal gis, eller spørsmål diskuteres i grafisk
bransje. En mye brukt foredragsholder og ikke
minst en ukuelig optimist på vegne av bransjen.
En som alltid har vært der, selv om han faktisk
ikke kom inn i grafisk bransje før i 1987.
Det første som slo meg når det ble diskusjoner
om et slikt samarbeid for bransjens framtid var
at dette var ikke nytt, og at slike prosjekter har vi
forsøkt tidligere. Flere av dem har ikke vært vellykkede, men det er et som peker seg ut, og som
du også var i ledelsen av nemlig «Grafisk mot år
2000.»
Daglig leder i 07, og prosjektleder for GPS, Håvard Grjotheim.
Det er riktig at jeg var leder av prosjektgruppen som laget selve rapporten i 1989. vi ser i dag.
Institutt til å diskutere utdanningspoliDen var et resultat av en omfattende kartDa vi startet den gang i 1987 var tikk, og var sterke nok til å drive gjenlegging av bedriftene og utviklingen i lan- det et grafisk monopol innen bran- nom etableringen av en rekke prosjektdene og fremst så var det et samarbeid mel- sjen, men det var i ferd med å sprekke er, og bidro helt vesentlig til å etablere og
lom Norsk Grafisk Forbund og Grafiske opp. Bransjen sto på stedet hvil, uten linje for medier og kommunikasjon i den
Bedrifters Landsforening.
evne til fornyelse, samtidig som tekno- videregående skolen!
Rapporten ble distribuert og pre- logien ble «demokratisert». For de graMen, og her er forskjellen til dagens
sentert i svært mange sammenheng- fiske bedriftene var det ikke denne de- virkelighet stor, først og fremst ga arbeider i Norge og i våre naboland den mokratiseringa opplevd som noe fram- et med «grafisk mot år 2000» en god
gangen. Litt pionerarbeide var det nok å skritt, men førte til at bransjen mis- markedsføring av grafisk bransje, og det
betrakte som den gangen.
tet grepet om produksjonen, og nye ak- ble skapt et bransjebilde med en egen
tører kom inn når teknologien forenklet identitet og selvbevisthet. Det dannet et
Vi kan komme tilbake til hvilke konkrete produksjonen.
grunnlag for en mulig utvikling.
resultater rapporten bidro med, men jeg
husker at det skapte et skikkelig rabalder Grafisk bransje, hvis vi skal bruke det Det er tydelig, når en leser rapporten
i fagforeningen, som også fikk laget sin begrepet, var vel en tyngre politisk fak- at optimismen og trua på framtiden var
egen «motrapport» Så kontroversielt var tor i slutten 80-årene enn i 2012?
større enn i dag. Det virker som dere
deler av innholdet den gangen.
På mange måter er det riktig, trodde på økt lønnsomhet, og at også
Det var arbeidsgiverorganisasjonen, og mest av alt fordi aktørene had- importen av trykksaker kunne snus til økt
som da het Grafiske Bedrifters Lands- de et sterkt grep om, og stor interes- eksport?
forening (GBL) som tok initiativet til se av forskning og utdanning. ArbeidsDet vi så på den tida var at import-en,
arbeidet den gang som i dag, og også givere og Norsk Grafisk Forbund bruk- som i hovedsak hadde kommet fra Norbakgrunnen var noe av den samme som te Grafisk Utdanningsfond og Grafisk den, hadde forflyttet seg til Spania, Por-
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tugal og Italia. Og vi mente den gang
at det var mulig og snu strømmen.
Et annet punkt, som nesten er helt
parallelt til dagens virkelighet er
ønsket om en strukturrasjonalisering
av bransjen. Hvis vi oversetter det til
mitt språk betyr vel det at bransjen skal
sanere seg selv. Et ikke helt sannsynlig ønske?
Virkeligheten, spesielt hvis vi ser
på Europa, og ikke bare Norge, er mye
mer dramatisk i dag. Det var overetablering i slutten 80-årene på førtrykk,
men mange av dem, med trommelscannere i mangemillionklassen, forsvant da teknologien gjorde dem overflødige. Og mange flere forsvant i de
dårlige årene omkring starten av 90årene.
Det vi nå er inne i er et behov for
sterk rasjonalisering av dyptrykk og
rulloffsettrykkeriene. Det er for mange trykkverk til at det er mulig å skape et grunnlag for å drive med overskudd.
Det er ikke lenger mulig å investere
seg ut av et synkende marked på tradisjonelle trykksaker. Det forsøkte mange norske trykkerier med sine åttefargemaskiner i 2002 og noen år framover.
Et annet sentralt emne fra rapporten er ønsket om en mer kunde- og
markedsorientert bransje. Sett fra mitt
ståsted er det motsatte som har skjedd.
Bransjen har holdt seg til sine opprinnelige foretningsideer, og gitt vekk
reklametjenester og Digitalprint til
aktører som ikke er med i bransjens.
Eller i hvert fall ikke i bransjens organisasjoner
Selv om dette ikke skal handle om
egen bedrift, må jeg få bruke et par

eksempler på at en annen virkelighet
er mulig. Både da vi etablerte eget forlag, den gang vi het Gan, og når vi etablerte eget byrå, manglet det ikke på
advarsler om at vi kom til å miste oppdrag. Vi mistet i praksis ingen.
Og når finanskrisa kom til Norge i
2008, var det store diskusjoner innad i
07, om det var noen vits å drive salgsarbeid på de kundene som ikke hadde
noe og handle med.
Det er jo nettopp da en skal oppsøke kundene. Ikke fordi de kommer
til å bestille en kartong med brosjyrer,
men fordi de trenger deg for å kunne legge en ny strategi og komme på
offensiven i sitt marked.
På et av møtene i styringsgruppa for
det nye fellesprosjektet, som bærer
navnet GPS, uttalte du at den eneste konkurransen grafiske bedrifter er
mester i, er og gi bort trykksakene
gratis.Hvorfor har dere kommet dit?
En destruktiv konkurranse blir
forsterket når det er overkapasitet og
mange små aktører, slik bransjen er
nå. Når jeg var i Fabritius, som var den
første lederjobben min i grafisk bransje, var vi så store at vi hadde en viss
innflytelse på prissettingen totalt sett
i markedet. Dette også fordi man da
hadde en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel selv om man også
da hadde utlandet å konkurrere med.
Flere store enheter kan ha den effekten
at den bidrar til å stabilisere prisbildet
i et marked og svekket tilstedeværelse
av det jeg kaller destruktiv konkurranse. Det oppstår når bedrifter gir priser
som er lavere enn det bedriften kan
forsvare ut fra sitt kostnadsbilde.
Dette er en situasjon som vi på
mange måter har nå, med mange små

bedrifter, uten ressurser til å invetere i
ny kompetanse og tungt utstyr så blir
strategien lett å legge seg lavt i pris.
Og/eller sitte helt stille og håpe på at
konkurrentene må kaste inn håndkleet
før deg selv. Dette er en vanskelig og
risikofyllt vei til fornyet lønnsomhet
og optimisme i virksomheten.
De små er også ofte eid i tredje
generasjon. Og arv er ikke nødvendigvis noen kvalifikasjon. Det slo dere
fast allerede i rapporten fra 1989?
Vi to er kanskje ikke de rette til å
snakke om det, men at en har vært i
bransjen hele livet er i seg sjøl ingen
kvalifikasjon for å lede.
Det som trengs nå er mennesker
og bedrifter som ser de nye mulighetene, og som kan overbevise kundene
om at det er ditt firma de trenger for
å løse framtidens utfordringer. Vi kan
ikke regne med noen hjelp lenger. Det
eksisterer nesten ikke forskning og utvikling da ingen av de tidligere store selskapene har midler. Og dette vil
forsterke den manglende produktivitetsforbedring som allerede eksisterer.
Vi trenger aktører i bransjen som
tror på samhandling, som mener at
meningen med en god underleverandør er at den skal tjene penger. Og
aktører som tror på fornyelse. Vi må
søke delvis nye leverandører og delvis
nye samarbeidspartnere. Bransjen endrer seg. Den blir ikke borte!
Mulighetene er her. Snakk med den
som skal betale regninga, hva vil hun
ha? Kan du stille opp på det eller kan
du ikke…
Det er det spørsmålet dette prosjektet GPS stiller. Ubehagelig, men utrolig nyttig!

Samling på toppen?
Et enstemmig styre og representantskap i NHO Grafisk anbefaler overfor den
ekstraordinær generalforsamlingen 20.
mars at NHO Grafisk blir etablert som en
bransjeforening i Norsk Industri.
Styret og representantskapet har behandlet en omfattende utredning om omorganiseringen av NHO Grafisk fra landsforeningens administrasjon. Den konkluderer med at Norsk Industri med sine tariffområder og
sin struktur vil passe best for en samlende bransjeforening for grafisk industri. En bransjeforening vil være

i drift fra 2013 dersom ekstraordinær generalforsamling følger innstillingen og ordinær generalforsamling
i september gjør de nødvendige vedtak.
For oss i OGF, og Fellesforbundet vil en slik samling
i Norsk Industri bety at vi bare vil få to arbeidsgiverorganisasjon og forholde oss til. Det vil være Mediebedriftenes Landsforening for avis- og pakkerioverenskomsten, og Norsk Industri for de andre overenskomst-ene.
Om det så blir en ny Industrioverenskomst er det
bare den politiske ledelsen i Fellesforbundet som vet
svaret på.
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Vi presenterer; Oslo grafiske fagforenings
pensjonistforening!

Juletrefest
Første helga i januar er Oslo Grafiske fagforening
arrangør av årets juletrefest. Det er ingen hemmelighet at ikke alle er begeistret for at vi i OGF fortsatt
holder på med en slik gammeldags aktivitet som en
ordentlig juletrefest.
Det er mulig den hadde vært mer i skuddet hvis den
bare hadde vært på Facebook, men for oss som liker
barn og slikt er den en fin fest.
Ikke minst fordi de som egentlig er ansvarlige,

Oppsal janitsjar utviser slik spilleglede og engasjement, selv om det allerede 8.januar langt fra var
deres første fest for året.
Det er også en aktivitet som ikke er rettet mot de
mest politiske eller faglig aktive, men mot medlemmer, enten de er foreldre eller besteforeldre.
I 2012 var det solgt nesten et hundre barnebilletter, og selv om noen uteble fra festen, ble det et fint
arrangement for oss som var der!

Det nye styret. Fra venstre: Steinar Bjerkelund, Aud Lindblad, Eva Nærby, Roger Andersen, Eivind Vogler og Svein Skjollby.

Vi i avdelingen synes det fortjener et utropstegn når samlingen av pensjonistforeningene nå er gjennomført. Og ikke
bare som et pliktløp, men med
stort oppmøte og bra stemning.
Det så i hvert fall slik ut for observatøren fra avdelingsstyret.
Tekst og foto Adolf Larsen
Som nevnt i notisen i forrige nummer av
Typografiske Meddelelser var 18. januar satt som dato for møtet der samlinga
av de grafiske foreningene i Oslo endelig ble sluttført gjennom stiftelsen av én
grafisk pensjonistforening.
Oppsal Samfunnshus var åstedet, og
med i overkant av 50 pensjonister til stede lover det godt for hvordan en sammenslåing blir mottatt.
Før de kom dit hadde litografer og
typografer hatt årsmøter og avviklet sine
respektive foreninger. Dette betydde at
det var et enkelt stiftelsesmøte uten verken regnskap eller beretninger.
Før årsmøtet behandlet de mer formelle årsmøtesakene ble det foretatt en
kort redegjørelse fra styrene i de tidligere foreningene, og også en forhåpning
om at dannelsen av den nye foreningen
vill bli sett positivt på når det kom til
Osloforeningens årsmøte.
Behandlingen av forslaget til nye ve-
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dekter gikk uten problemer, og årsmøtet
gikk videre til valg av nytt styre.
Valgkomiteen hadde funnet fram til
et balansert styre med representanter
likelig fordelt fra de tidligere foreningene, men innstillingen manglet forslag
til leder. Etter litt prat rundt bordene tok
Roger Andersen ansvar for ledervervet.
Etter det gikk resten av valget, og fastsettelse av kontingent raskt og effektivt.
Den nye foreningen vil avholde sine
medlemsmøter på Oppsal i hele 2012 og
trolig også i årene framover, noe som vil
annonseres i hvert nummer av TgM.
Den nye lederen, Roger Andersen mener at stemningen i den nye foreningen er

veldig positiv.
– Jeg er en av dem som ikke har vært
med i pensjonistforeningen fordi de ikke
har slått seg sammen, sier Roger, som
gjerne vil bli sitert på at denne sammenslåingen skulle vært gjennomført langt
tidligere.
– Nå er den gjennomført, og blikket
er rettet mot framtida, og der håper vi at
mange kommer seg ut av stua og inn i
en aktiv ny pensjonistforening. Vi håper også at mange av de tidligere medlemmene av bokbindernes pensjonistforening kommer til oss på medlemsmøtene
avslutter Roger.

Stiftelsesmøte i det nye pensjonistpartiet.
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Trondheimskonferansen i 2012
Det var vel også denne virkelighetsoppfatningen som var med og formet
den endelige uttalelsen fra samlingen i

Trondheim. Trondheimskonferansen legger stor vekt på at det skal vedtas en enstemmig uttalelse fra konferansen. I forslaget fra styret i LO i Trondheim, som
er arrangør, var det lagt opp til at konferansen skulle slutte opp om et krav om
at Norge skulle ut av EØS. Men både i
debatten, og i redaksjonskomiteen møtte
dette stor motstand, og ble tatt ut av den

endelige uttalelsen. Et standpunkt som
først og fremst hadde sin bakgrunn i en
frykt for å splitte den sterke fronten som
er bygget opp mot Vikarbyrådirektivet,
og at en parole om «Ut av EØS» ville virke som en avsporing.

Erfaringene skremmer
Sosial dumping er en del av EU-prosjektet
konkluderte Josefin Brink fra det svenske
Vänsterpartiet da hun innledet på EU-seminaret i forkant av Trondheimskonferansen.
Brink tok utgangspunkt i hva som skjedde da svensk fagbevegelse fikk oppleve konsekvensene av at svensk medlemskap i EU betydde at opparbeidede faglige rettigheter
totalt var underkastet de fire friheter i EU.
–Etter å fått høytidelige forsikringer om at de faglige rettighetene var sikret med medlemskap, var den første dommen fra EU-domstolen en total overraskelse for
svensk fagbevegelse og den politiske venstresida. Dommen som Brink siktet til kom etter at det svenske bygningsarbeiderforbundet tok i bruk det vanlige, og lovlig, kampmidlet blokade for å presse fram en tariffavtale
med det latviske firmaet Laval.
Ekspertisen var hentet inn for å snakke om EØS, Dag Seierstad på talerstolen.

Et alternativ til EØS
Vi må legge bak oss skremselspropagandaen som var
grunnlaget i argumentasjonen
for norsk EØS-tilknytning, og
ta tilbake verdigheten som
selvstendig nasjon, slo Dag
Seierstad, en av innlederne på
konferansen fast.
Tekst og foto Adolf Larsen
Seierstad, som har vært en av deltakerne
i den regjeringsoppnevnte gruppa som
har utredet erfaringene med EØS-avtalen, tok utgangspunkt i debatten fra tjue
år tilbake.
Han siterte fra Europa-utredningen
hvor flertallet, når det gjelder EØS-avtalens betydning for vår markedstilgang i
EU, slår fast at dette ikke kan måles. På
tross av dette slår det samme flertall fast
at effekten har vært betydelig.
I 1992 var en av de sterkeste påstan-
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dene, som ble framsatt av NHO, men
gjentatt av regjeringen Brundtland, at et
nei til EU ville bety et tap av 100 000 arbeidsplasser i eksportrettet industri.
Sannheten, eller det som faktisk skjedde, var at antallet arbeidsplasser økte i
tida etter 1994.
Seierstad gikk videre inn på EØS-avtalens konkrete innhold, som han slo fast
var mye mer omfattende enn debatten i
Norge viser. De senere årenes dommer
fra domstolen i EU viser, ikke minst når
det gjelder faglige rettigheter, at vi i Norge ikke bare er underlagt EUs lovverk.
Gjennom EØS er vi også, fastslo Seierstad, bundet av alle vedtatte lover i EU
fra før 1992 og også av alle som blir vedtatt i framtida. Men det som har størst
konsekvenser er at vi er bundet av tolkninger og avgjørelser i EU-retten. Konsekvensen av dette ser vi ikke minst nå
i disse tider, hvor den konsekvente markedsliberalismen blir tydeligere enn noen
gang i EU. Land etter land blir utsatt for
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den samme politikken, med nedskjæringer i faglige rettigheter og pensjon og
med økte sosiale forskjeller. Og, som Seierstad slo fast, - det som endres i EU, endrer også EØS.
EØS-avtalen er med andre ord noe helt
annet i innhold enn den teksten det norske Storting vedtok i 1992. Og til og med
et enstemmig utvalg i Europautredningen slår fast at avtalen på den bakgrunn
har tvilsom politisk legitimitet.
Tonet ned EØS-motstanden
Seierstad så som vanlig lyspunkter i den
politiske virkeligheten, og blant disse
er utviklinga i fagbevegelsen. – Det var
ikke et tilfeldig flertall som snudde ledelsen i Fellesforbundet fra ja til nei når det
gjelder Vikarbyrådirektivet, slo innlederen fast. – Det var den sosiale virkeligheten som stormet talerstolen på forbundets
landsmøte, og tvang ledelsen til å innse at
det er medlemmenes virkelighet og hverdag, som skulle forme standpunktene.

–Da dommen kom, utdypet Brink, hadde det gått flere
år hvor de faglige rettighetene ikke var truet. Det hadde kun kommet dommer og direktiver fra EU som fore-

skrev minimumsløsninger
for arbeidslivet. Standarder som svensk arbeidsliv
allerede hadde innført. Vi
i Vänsterpartiet, og fagbevegelsen oppfattet dette
som positivt, og som at det
ble lagt en minimumsstandard som tidligere ikke
fantes i mange europeiske
land.
– Lavaldommen, som var
finansiert av svensk arbeidsgiverforening, satte en sluttstrek for fagbevegelsens kamp mot sosial dumping og inneholdt også en millionerstatning til det
latviske firmaet, utdypet Brink. Dommen har omdefinert svenskarbeidsliv totalt i følge Brink. Fagbevegelsen har blitt redde for å reise saker, og det som
skulle være en minimumsstandard for faglige rettigheter har nå blitt et tak for hvor gode de kan være, avsluttet
representanten fra Riksdagen.

Palestina i våre hjerter
Det palestinske folket har
stått OGFs hjerte nær i mange
år. Hva var mer naturlig enn at
en av våre deltakere på Trondheimskonferansen deltok på
seminaret om Palestina på
før-seminaret fredag formiddag? Det ble et interessant
møte med dagens virkelighet
i Palestina og med kravet om
at LO skal bryte med Histadrut.
Tekst og foto Eva-Lill Bekkevad
LO i Trondheim har eget internasjonalt
utvalg. I januar i år var Karim Essahli,
lederen i utvalget, på besøk i Palestina.
Karims fordel i forhold til mange andre

besøkende er at han snakker arabisk.
Han kan derfor lettere komme direkte i
kontakt med dem han møter.
Karim kunne fortelle om svært vanskelige forhold i et land der israelsk okkupasjon, den folkerettsstridige muren
og de agressive såkalte bosetterne preger all palestinsk aktivitet. Den palestinske økonomien er i tvungen avhengighet av den israelske, og ustabilitet
preger hele det palestinske arbeidsmarkedet.
Før Oslo-avtalen ble undertegnet var
det omlag 150.000 palestinere som jobbet i Israel. I dag er tallet nede i 50.000
på grunn av de store begrensningene
i palestinernes bevegelsesfrihet. De
50.000 som fortsatt jobber i Israel veit
aldri fra dag til dag om de vil få lov til
å krysse grensa og gå på jobb eller om

de vil bli stoppa på et av check-pointene. Klarer de å komme seg over, er de
nederst på stigen i israelsk arbeidsliv
med svært få rettigheter og dårlig betaling.
I de palestinske områdene har muren, som i alt er 800 kilometer lang
og mellom 8 og 12 meter høy ødelagt
palestinske landbruksområder og
blant annet ført til at 80.000 oliventrær er ødelagt. Trær som utgjorde livsgrunnlaget for tusenvis av palestinere.
Muren går tvers igjennom landsbyer og
deler byer, åkerlapper og familier i to.
Ungdommen utgjør nesten halvparten av den palestinske befolkninga og blant dem er arbeidsledigheten
nå prosent. 65 prosent av befolkninga
lever under fattigdomsgrensa.
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Kompetanseheving for digitaltrykkere

Palestina...
Bryt med Histadrut
Hvorfor bør norsk LO
bryte forbindelsen med
israelske Histadrut? Det
skulle vårt tidligere foreningsmedlem
Kjetil
Larsen svare på. Han
begynte sin innledning
med å fortelle litt om
Histadruts historie. Histadrut er nemlig ikke en
fagforening i vanlig betydning av ordet. Opprinnelsen var en sionistisk kamporganisasjon for ungdom, som ble stiftet for å
forsvare jødiske bosettinger. Senere utviklet den seg til terror-organisasjonen Haganah og videre til Israeli Defence Forces (ISF) – Israels militærmaskin.
Histadruts første generalsekretær var
Ben Gurion, som i 1948 ble statsminister i Israel. I dagens Israel sitter Histadrut på begge sider av bordet. De er en stor
arbeidsgiver i tillegg til å skulle forsvare
interessene til arbeidsfolk. De eier blant
annet Tnuva (meieriprodukter), Solel Boneh (bygg og anlegg), Koor (produksjon),
Hamashbir (matcooperativer), Bank Hapoalim, de Mashbir (distribusjon, transport), Holdingselskapet Hevrat Ovdim,
100 prosent jødisk-kontrollert, General
Health Fund, avis, flyselskap, idrettslag
og mer.
Palestinerne betaler, men får ikke
noe tilbake
I løpet av 40 år har palestinere som arbeider i Israel betalt inn mer enn 2 milliarder dollar i fradrag fra lønna, som bidrag
for velferdsytelser som de aldri har fått.
Histadrut medvirker aktivt til dette ved
å trekke en månedlig avgift fra palestinske arbeidere, sjøl om de ikke er representert ved arbeidskonflikter. Lønnstrekket starta i 1970, da et stort antall palestinske arbeidere begynte å jobbe i Israel.
De fleste av dem var ansatt som manuelle arbeidere i landbruket og bygge- og
anleggsnæringa. Pengene blir brukt til
administrering av okkupasjonen og bygging av ulovlige bosetninger. I 1995 inngikk Histadrut og PGFTU (palestinsk
LO) en avtale om at Histadrut skulle
betale tilbake en del av pengene de palestinske arbeiderne var blitt trukket, men
tilbakebetalinga går langsomt. PGFTU
trenger pengene for å bygge opp sin egen
organisasjon.
Manawel Issa Abdellal, fra PGFTU i
Øst-Jerusalem forteller om hva Histadrut gjør mot palestinerne i dag: «Histadrut har brukt sin privilegerte posisjon i
den jødiske staten til å dra nytte av palestinske arbeidere for Histadruts egne mål.
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Deltagere fra venstre; Svein Erik Høksnes fra Varbas, Siv Raknes fra A2G Profilering AS, Sven Vogt fra DI Gruppen, Njård Eirik
Sætrang fra Dekorproffen, Roger Malmstein fra OK Printshop og kursansvarlig Rolf Wesenberg fra Opplæringssenteret. Kursleder
Halvard Hatlestad var ikke tilsted da bildet ble tatt.

Det første skreddersydde to
- dagers kurset for digitaltrykkere er nylig gjennomført i
Opplæringssenterets regi og
lokaler.
Innleder på seminaret Karim Essahli og Kjetil Larsen.

Histadrut har ikke representert palestinske arbeidere inne i Israel og PGFTU
er forhindra fra å forsvare palestinske
arbeidere i disse områdene. Det er veldig
smertefullt. Vi er vitne til og hører om
brutal utnyttelse, men vi kan ikke gjøre
noe...Det kan bare minne oss om apartheid-staten i Sør-Afrika.»
Histadrut i dag
Tekstilindustrien i palestinske landsbyer i Israel bygges ned med støtte fra Histadrut, kvinnene som var ansatt der blir
frarøvet sine rettigheter. Histadrut tok
avstand fra streik mot ekspropirasjon
av palestinsk land. Histadrut bidrar til å
stemme ned palestinske klager på trygdeytelser. Histadrut støtter et nyliberalt prosjekt i Nasaret som gjør at 17.000
palestinske arbeidere rammes.
Histadrut støttet angrepet på Freedom Flottilla, de støtter apartheidmuren, de støtter angrepet på Gaza, de støtter blokkaden av Gaza. Kort sagt støtter
Histadrut all israelsk politikk, uansett
regjering.
I forbindelse med at norsk LO skul-
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le besøke Histadru i fjor kom LO i fem
norske byer – Oslo, Stavanger, Bergen,
Trondheim og Tromsø med uttalelser
der de sier at: Histadrut ikke nøytral.
De støtter okkupasjonen, og blokaden
av Gaza. Tida er ikke inne for å sende
delegasjoner til Israel for å snakke med
Israelsk fagbevegelse. Histadrut dro fra
LO-kongressen i 2009 i protest mot kongressens klare støtte til palestinerne. LO
i de fem byene krevde at LO skulle avlyse sin reise. At LO må ta initiativ til
boikott av Israel over alt det er mulig.
At det norske oljefondet må ut av Israel,
og sist, men ikke minst at LO må fryse
samarbeidet med Histadrut.

Arrangerer
studietur til Gaza
Faglig utvalg i Palestinakomiteen arrangere studietur
til Gaza fra 14.- 23.
september 2012.

Tekst Terje Overgård
Foto Anne Cappelen Grandt
Fem ivrige og kunnskapstørste medarbeidere tok imot invitasjonen til kompetanseheving. På dag én fikk de en innføring i grunnleggende grafiske fagområder som arbeidsflyt og fargelære/styring
samt bilde,- utskrifts- og rasteroppløsning. I tillegg ble det gitt en innføring i
ulike papirkvaliteters styrker og svakheter og produksjon på andre trykkmaterialer.
Dag to ble i hovedsak viet en innføring og praktisk gjennomgang av
operativsystemer og programvare som
eksempelvis MS Office og Adobe programmene med særlig vekt på bruk av
Adobe Acrobat til redigering og feilretting av pdf’ er.
Deltagere var selv sterkt delaktige i
kurset og etterspurte kunnskap basert på
egne produksjonserfaringer og problemstillinger som de ønsket å få belyst.

kurset slik: - Kurset avdekket på en god
måte behovet for økt kunnskap for oss
som arbeider med digitaltrykk, særlig
innenfor fargestyring og produksjonsflyt. For eksempel tar kundene ofte for
gitt at det ferdige trykkresultatet blir
slik det ser ut på skjerm. En utfordring
for oss er å kunne kommunisere på en
faglig trygg måte hvorfor det eventuelt
blir avvik.

Grafisk Utdanningsfond har støttet utviklingen av kurset og det gis 50 %
refusjon til deltagere som kommer fra
bedrifter som betaler inn til fondet.
Det er allerede planlagt et nytt kurs til
høst-en. Interesserte kan ta kontakt med
Rolf Wesenberg på telefon 905 99 784
eller rolf@opplaringssenteret.no for mer
informasjon.

Produksjonskoordinator Siv Raknes i
A2G Profilering AS i Bergen oppsummerer noen av sine refleksjoner etter
TYPOgrafiskemeddelelser - mars 2012
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En fugl Føniks på Apalløkka
BEDRIFTSBESØK

Limmemaskin, en fasinerende maskin.

Godt gjemt på Ammerud, i landlig idyll i skogkanten, finner vi
et industribygg som nå huser
Moltzau Plasttrykk.
Da medarbeideren fra TgM
kom dit for første gang tidlig
i 80-årene til sin første trykkerjobb i Oslo, var hele huset
fullt av grafisk industri. Med
reklamebyrå, Moltzau Trykkeri
i øverste etasje og Kristiania
Klisjeanstalt i kjelleren.
Nå er det andre tider, nye produkter og ny optimisme.

Kjella blant venner, også han en gammel
kjenning fra gode tider, men også han i
en ny rolle.

Tekst Adolf Larsen
Foto Kjell Arne Pettersen
Daglig leder er i Østfold på besøk i en
ny avdeling når vi kommer til Moltzau
en fredag i februar. Og heldige som vi er,
er det gamle kjente på besøk. Tidligere
direktør Erik Moltzau, fra det som ved
100 årsdagen i 1982 var et trykkeri med
over 50 ansatte.
Slik startet besøket med minner fra
gamle dager, mens vi egentlig kom for å
skildre forandring og ny produksjon for
framtida.
Det ble fort alvor når vi startet vår runde i produksjonslokalene sammen med
produksjonssjefen, Kjell Arne Pettersen.
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Daglig leder Lars Martinsen har fått med
seg mye siden han startet i læra på
80-tallet.

– Vi starter med selve nøkkelen til
fornøyde kunder, erklærer Kjell Arne,
og presenterer oss fra bedriftens første,
men ikke eneste innvandrer. Vi er kommet til den avdelingen som kundene ser
mest til, konstruksjonsavdelingen som
lage alle emballasjeløsninger du kan ten-
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ke deg, og noen til. Her hersker danske
Lars Vonsild bak sin datamaskin med
programmer for en hver teknisk løsning på ditt ønske om salgsfremmende
emballasje. For det er det de lever av på
Moltzau. Ikke produksjonen alene, men
av løsninger for kundene.
Vonsild, som kom til Stålung eskefabrikk som verktøymaker i sin tid, er nå
på syvende året hos Moltzau som konstruktør.
– Det kan gå uker og måneder før et
produkt, som vi utvikler sammen med
kunden, er klart for produksjon, forklarer Vonsild.
I glasskapet har han ferdige produkter, og vi kan se på eskene at her lever de
av trender. Det er en overvekt av umettede fettsyrer og andre produkter med mer
eller mindre dokumentert helseeffekt i
hyllene.
Ledige lokaler
– Som du ser, bemerker Kjell Arne når
vi kommer inn i produksjonslokalene,
er det større lokaler som er vårt høyeste
ønske. Et ønske vi får økende forståelse for etter som vi beveger oss gjennom
produksjonen. – Vi har seksti paller på
lager på annen adresse, fortsetter produksjonssjefen. Og som du ser er det volum på det vi produserer. Det er kartong

med høy gramvekt som utgjør sytti prosent av produksjonen, og den resterende
tredelen trykkes på plast. Noe som krever plass.
Vi passerer et vidunder av en maskin for etterbehandling, som både preger
og stanser. Kommer så til maskinen for
liming. Her er det er nøkkelkort for hoteller som går når vi ankommer. En fascinerende maskin som neppe kan beskrives,
men som betjenes av Torgeir Olausen og
Saro Sathiyanathan.
– Det er ingen dans på roser med folk
fra sju nasjoner i huset – presiserer Kjella.
Mange av dem kommer fra arbeidsmarkedsbedrifter. Det var en stor overgang å
komme hit, men de ansatte er en utrolig
ressurs, påstår han. Slikt snakk er jo vanlig blant sjefer, men vi som kjenner Kjella
vet at han er glad i folk.
Vi rekker også en tur forbi firmaets eneste offsetmaskin, en Heidelberg
Speedmaster med seks trykkverk, et
lakkverk og trykkeren Terje Holm, før
daglig leder dukker opp etter å ha vært på
avdelingen i Østfold, Moltzau Folietrykk.

FUGL FØNIKS

Over: To på ferdigjøring: Torgeir Olausen
og Saro Sathiyanathan.
Produksjonssjef Kjell Arne Pettersen.

Fra tannbørster til helsekost
Lars Martinsen har gått veien fra læretid
i 80-årene til daglig leder, og vært gjennom både gjeldsforhandlinger og salg.
– Da jeg begynte i lære her var det
offsettrykkeri, med én kunde på trykking og stansing av plast. Det var
Jordan med en produksjon på 100
millioner tannbørster i året. Det var det
vi hadde når jeg og fire andre ansatte
flyttet ned i kjelleren i 98. Før det hadde
trykkeriet vært i gjeldsforhandlinger, og
blitt solgt til Nordahls Trykkeri i 1998,
oppsummerer Martinsen.
Vi så fort hvor Jordan ville, og parallelt med deres overflytting til utlandet,

Ifølge sagnet lever Føniks mellom 500 og 1000 år.
Mot slutten av livsløpet flyr den til den hellige byen
Heliopolis, hvor den bygger et reir av myrra i tempelet til solguden Ra. Ved soloppgang antennes reiret

bygde vi opp en emballasjeproduksjon
og investerte i emballasjelinje.
– Og vi kommer til å vokse mer enn
det vi har vokst de siste årene, på én
betingelse og det er at vi kan utvikle oss.
Og utvikle forholdet til kundene.
I vår bransje, eller rettere sagt for
mange av våre kunder, som helsekost,
er det slik, at jo større økonomisk krise
dess større salg, forklarer Martinsen.
Og veksten Martinsen snakker om er
fra 17 til 30 millioner i omsetning til fra
2007 til i dag. Men mest stolt er daglig
leder over at eksporten øker. Den utgjør
nå mellom 15 og 20 prosent av omsetningen.
– Vi produserer emballasje som blir
eksportert til land både i Europa og Asia,
og som kommer tilbake ferdig pakket
med innhold.
Og innerst inne er han også stolt over
å ha fått førstepris, først i Norge, og
deretter i verden for sine produkters
design og brukervennlighet.

av gløden til morgenrøden, og både reiret og fuglen
brenner kraftig og blir til aske. Fra denne asken gjenoppstår Føniks som en ung, ny fugl, som stiger høyt
opp på himmelen. Dette blir i dag også brukt i overført betydning når man snakker om «fugl Føniks».
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Kalender mot kriminalitet
Bedriften på Ammerud driver
ikke bare med emballasje, men
også som sponsor for et prosjekt i Brasil. Prosjektet som
drives av den tidligere Lyn-spilleren Tommy Nilsen, er sikkert
kjent for mange fra programmene i NRK.
Ved egne midler startet Nilsen opp prosjektet, som gir ungdom i Brasil mulighet til å organisert trening på flotte baner, og ikke minst muligheter til å kom-

me til Skandinavia på sommeren til
internasjonale turneringer. Forutsetningen er at deltakerne holder seg unna kriminalitet.
Det er ikke et skritt mot en karriere som
profesjonell, men et alternativ til ungdomskriminalitet og bandekriger som er
tilbudet til ungdommene.
En av samarbeidspartnerne, som har
dukket opp etter fjernsynsserien, er altså Moltzau.
Lars Martinsen ved Moltzau fikk
straks en ide om utgivelse av kalen-

der med bilder fra prosjektet. Martinsen fikk med seg andre grafiske bedrifter som sponsorer innen ferdigkjøring og
papirleveranser. Og med dugnadsinnsats
fra ansatte ved Moltzau, ble kalenderen
levert kostnadsfritt til prosjektet og er
blitt en av de viktigste inntekstkildene.
Prosjektet har også så langt vært en
suksess, med mer enn 200 deltakere,
hvorav over 40 har fått delta på turneringer i Norden.
Og ikke en av deltakerne har vendt
tilbake til kriminalitet.

Den typografiske forening 140 år
Det er i år 140 år siden den
typografiske forening i
Christiania ble stiftet.
Av Niels Killi
Dette gjør Oslo Grafiske Fagforening
til den eldste fagforening i landet.
Foreningen ble stiftet 23. juli 1872 og
det vil senere på året bli markert med
både bok og arrangement. Nå ønsker
jeg å se på noen sider av foreningslivet i de tidligste årene som ofte kommer litt i bakgrunnen når historien
skal skrives. Jeg tenker her både på
bestemmelsen om at flertallet avgjør
hvilken dag den selskapelige sammenkomsten skal foregå, det forhold at foreningen hadde egen ølrett
(skjenkebevilgning) og følgelig også
et lokale der denne ble benyttet og videre foreningens ulike tilholdssteder
i de første årene. Alle sitatene er hentet fra foreningens 50 års jubileumsskrift fra 1922.
«Men heller ikke selskabeligheten og
den gode omgangstone blev glemt,
idet man i de nye love hadde adoptert
«Bogtrykkerforeningens» gamle devise: «At forbinde nyttig Samvirken
med selskabelig Omgang». Ja, det synes endog som om selskabeligheden
har indtat en meget fremskutt plas,
siden man fandt det nødvendig aa indta i lovene en bestemmelse som den
der findes i § 5, hvor det heter at «De
selskabelige Sammenkomster foregaar paa den Dag i Ugen, som ved
Votering blandt Foreningens Med-
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lemmer vinder Pluralitet.»
«I foreningens første leveaar var
interessen for dens bestaaen, som før
nævnt, ikke synderlig sterk hos medlemmene, og det fremkom gjennem
«Typ. Med.» jevnlig intrængende opfordringer om aa gjøre sin plikt eller
opløse foreningen. For nu aa hjælpe
litt paa interessen og bringe medlemmene mere sammen, arrangeredes ofte smaa fæstlige sammenkomster. Man hadde ogsaa ukentlige diskusjonsmøter som gjerne endte med
«et godt glas». I begyndelsen av 1877
blev disse møter forandret til maanedlige; men i slutningen av samme aar
gik man igjen tilbake til den gamle
ordning.”
«Foreningens første lokale var, som
vi vet, i Kristiania Arbeidersamfund.
Derefter flyttet den til hotel «Svea».
Her var det som oftest «liv og luft».
De faste lørdagsmøter var endda
i vind, og paa disse gik det gjerne
lystig til: Hans Wold optraadte som
muntrasjonsraad og gav bl.a. sin
berømte «Pepita» midt paa bordet, og
typene applauderte i vilden sky.
Da foreningen i begyndelsen af
1880 flyttet fra det før nævnte «Leipzig» i Raadhusgaden, hadde den en
tid igjen sit lokale i «Svea»; men
saa flyttet den til «Karl Johan» i
Rosenkranzgaden, hvor den var et
par aar, derpaa til «Teknikken» og
saa til «Dramatikken» (det nuværende «Centralteateret»). Men saa blev
ordningen med faste lokaler ophævet i 1885, og man leiet bare et privat
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værelse til bibliotek og bestyrelsesmøtene. Dette arrangement syntes
dog ikke aa tilfredsstille medlemmene. Der ankedes over at det var for
liten anledning til aa komme sammen
og finde adspredelse i ledige timer,
og den nytiltraadte bestyrelse, med
Olaf Bergenn som formand, fandt
derfor aa burde gjøre noe i sagens
anledning. De foreslog da at foreningen
skulde skaffe sig egen ølret og et lokale
med bevertning og leseværelse.
Man leiet nu et lokale i Grændsen
nr. 17, og ansatte typograf Aksel
Larsen som vert. Siden flyttet man
ned i Torvgaden nr. 10, hvor Chr.
Thorvaldsen overtok vertskapet.
Men ved utgangen af 1888 fandt
man ikke aa burde holde paa denne
ordning længer.
Saa leiet man et kontor i Bernt
Ankersgade 4, et sted hvortil der knytter sig et visst historisk ry paa grund
af vor lønskamp i 1889. Derfra flyttedes kontoret til Bryggerigangen 3. Under hans eftermand, Johs. A.
Bye, flyttedes kontoret igjen, denne
gang til Møllergaden 18, det nuværende Folkets Hus. Her kom man igjen paa
den tanke aa faa et læseværelse istand.
Fra Møllergaden 18 flyttet foreningen
til Møllergaden 3. Derfra til Storgaden 20 hvor De samvirkende Fagforeninger hadde sine lokaler. Her
var foreningen til 1907, da den flyttet
til Folkets Hus.

Tiårene som forvandlet norske medier
Norsk presse har en helt spesiell eierstruktur. I motsetning til så godt som hele
den vestlige verden, er ikke norske aviser dominert av storkapitalen.
Eierandelene er spredd på en lang rekke hender.
Arbeiderbladet 18.2.1984
Av Knut Øygard
Ti år etter var virkeligheten for norske
aviser en helt annen. Mediekonsern var
blitt dominerende eiere i norske lokalaviser. Orkla Media spilte en hel sentral
rolle i denne brytningstiden. Derfor er
historien om dette mediekonsernets 23årige historie ekstra spennende. Tor Are
Johansen har nå skrevet denne historia.
Lokalavisenes overgang fra å være forankret i lokalmiljøet, gjerne med en klar
ideologisk plattform, til å bli en del av et
konsern og skulle måles på lønnsomhet
og effektivisering, forandret mediebildet
og journalistikken fundamentalt.
Orkla var ikke alene om å oppdage at det over hele landet var en rekke veldrevne lokalaviser som
var underpriset nettopp fordi
de tidligere ikke var blitt oppfattet
som
investeringsobjekter. På midten av 1980tallet, i den såkalte jappetida, var det mange som forsøkte å tjene raske penger på avisene. Det er ikke tilfeldig at
Orkla var alene blant «nykommerne» i å lykkes. I stor grad
fordi de var villige til å tilpasse seg de kravene som man på
den tida mente skulle gjelde for
medieeiere;
Respekt,
for
avisenes selvstendighet, lang-sikighet, og
redaksjonelle prinsipper.
Johansen har hatt tilgang til Orkla
Medias arkiver, og kan dermed beskrive hvilke planer som ble lagt og hvilke
vurderinger som ble gjort. Hva man
lyktes med – og hva som ikke lyktes.
Det var ikke selvsagt at Orkla skulle
drive med media. Tvert imot var det
omstridt. De ansvarlige for mediedelen
av konsernet måtte forsvare dette både
internt i konsernet og i offentligheten.
Internt ved å sikre en avkastning på
linje med Orklas industrielle virksomhet, i offentligheten ved å sikre troverdighet rundt langsiktighet og full respekt
for den redaksjonelle uavhengigheten.
Aviser var ikke førstevalget. Det var
innen kringkasting man ville lykkes.
Janco kabel-TV skulle sikre Orkla en

plass innenfor kommersiell kringkasting. Det var en satsing som ikke lyktes.

produksjonen. Tilsvarende endringer ble
gjort innenfor andre områder.

Lyktes gjorde man derimot innenfor
ukebladsektoren, med kjøpet av Ernst
G. Mortensens forlag i 1984 og samarbeidet med Gutenberghus/Egmont om
felles eierskap i Hjemmet fra 1992. Det
var herfra store deler av omsetning og
overskudd i Orkla Media kom.

Derfor er det ikke tilfeldig at Orkla
Media i en periode var verstingen blant
aviskonsernene – men de greide å demme opp for større motstand gjennom
en aktiv involvering av de tillitsvalgte i
endringsprosessen, og satte i flere tilfeller standard for hvordan man skulle ivareta berørte ansatte.

Mens man innen kringkasting ville bygge
fra grunnen av, var strategien innen aviser
og ukeblader oppkjøp og videreutvikling
gjennom effektivisering og kostnadskutt. Innenfor de grafiske områdene
betydde dette nedleggelse av lokale trykkerier og samling av disse i trykkerifabrikker og sentralisering av annonse-

OrklA MEdIA var en del av Orklakonsernet som var engasjert i drift av
medievirksomheter. Selskapet var et
av de tre virkelig store medie-eierne
i Norge (de to andre er A-pressa og
Schibsted).
Orkla Media eide mange virksomheter innen dagspresse, ukepresse,
elektronisk publisering, lokalradio/fjernsyn og ren markedsdsføring i
nesten hele Norden (Norge, Sverige,
danmark, Finland, Polen, litauen og
Ukraina).
Orkla gjorde sine første investering i
mediemarkedet da Orkla Industrier
kjøpte en aksjepost i Janco kabel-TV
i 1983.
det første aviskjøpet ble gjennomført året etter, da (partiet) Høyre
solgte sin aksjepost på 40% i avisa
Nordstrand Østre Aker Blad (I dag;
Nordstrands Blad). Orkla kjøpte
aksjeposten for fire millioner kroner.

Vekst gjennom oppkjøp var fundamentet. Ettersom Norge på kort tid var delt
mellom de store eierne, var tiden kommet til å erobre utlandet. For Orkla
betydde det Polen og Danmark.
Neste runde kom da Orkla vedtok
å selge hele mediedelen. Troverdighet og langsiktighet sto
ikke lenger like sterkt i kurs i
Orklas styre og ledelse. Når kjøpet skulle finansieres ved å tømme
selskapene for verdier og gjennomføre nye kutt ble regninga på nytt
sendt til de ansatte.
Mediedrift og eierskap er gjennompolitisert. Rammevilkår er
strengt regulert og i offentlighetens
søkelys. Spesielt gjelder dette tv
og aviser. Gjennom Orkla Medias
korte historie pågikk det politiske spillet for fullt. Denne boka
er et godt bilde på hvordan en aktør
har gjort sitt for å påvirke spillet – og
hvordan prinsippene løpende er blitt tilpasset selskapets kommersielle behov.
Det er knapt noen annen virksomhet
der man kaster om seg med like store ord
og prinsipper. Da kan det være en god
vaksine å se hvordan prinsipper brukes
og tilpasses behovene fortløpende.
Orkla Media levde gjennom første
runde av kampen om norske aviser og
mediebedrifter. Kampen pågår fortsatt.
For alle som vil forstå de prosessene vi
står overfor er denne delen av Orklas historie viktig. Når Tor Are Johansen dessuten skriver godt, bør påskelektyren være
klar.
Orkla Media 1983-2006
Tor Are Johansen
Norsk Pressehistorisk Forening
Pressehistorisk tidsskrift nr 16/2011
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Aksjon lærebedrift

Yrkesfag 2012- Konferanse i NHO

Nasjonal Aksjon Lærebedrift
( NAL) er et samarbeidsprosjekt
mellom LO og NHO for å følge
opp 10-punktsplanen for flere
læreplasser mellom partene,
og for å bidra til å nå målene i
den nye samfunnskontrakten
som er under utarbeiding med
myndighetene om flere læreplasser. Det er et stort behov
for å øke antallet lærebedrifter
og læreplasser for å sikre det
fremtidige arbeidskraftsbehovet.
Tekst Benedikte Sterner

Innledere John G. Bernander fra NHO og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Det er mulig det sier noe om
prioriteringene i fagbevegelsen når det er NHO som står
for konferanse for yrkesfag i
det nye året. Og når avdeling
850 hadde de enste representantene fra Fellesforbundet til
stede.
Uansett var konferansen
både velbesøkt og bra.
Tekst Adolf Larsen
Foto Bjarne Sørhus, NHO
Når det gjelder besøket var det 250 deltakere til stede, fra bedrifter, videregående skoler og også noen representanter fra
fagbevegeløsen.
Både NHO-sjef Bernander og kunnskapsminister Halvorsen la i sine innledninger vekt på det positive omkring fagutdanning, samtidig som de advarte på at
mangelen på fagarbeidere vil bli et alvorlig samfunnsproblem.
Bernander pekte på at det fram mot
2030 vil være et behov for 150 000 nye
fagarbeidere, og at det både må rekrutteres adskillige flere enn i dag, samtidig
som frafallet fra yrkesfaglige studieretninger må stanses.
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Bernander, og NHO kunne også levere resultater allerede, når organisasjonen, sammen med fem fylkeskommuner
har rekruttert 160 nye potensielle lærebedrifter.
Frafallet, eller bortfallet som hun kalte det, var også Kristin Halvorsen opptatt
av. Og med bortfall mente hun at mange
velger bort yrkesfag i forhold til studiekompetanse. Dette valget, som blir tatt
spesielt av jenter har i første rekke med
manglende eller dårlig statusen på yrkesfag.
Nedgangen til yrkesfaglig studieprogram er 14 prosent for jenter og seks prosent for gutter i løpet av de seneste seks
årene. Og nesten to tredjedeler er tredje
året på vei mot studiekompetanse op allmennfag, mens bare 31 prosent er på vei
mot yrkeskompetanse.
I tillegg til manglende status for yrkesfag, pekte statsråden på to forhold
som hun var i ferd med å endre.
Ungdomstrinnet
Med utgangspunkt i at ungdomstrinnet er
for teoretisert, og motivasjonen på bunn,
har departementet laget en n y ungdomsmelding som er vedtatt i Stortinget i januar. Her innføres det åtte nye valgfag,
og et omfattende skolebasert veiledningsprogram. Og alle kommuner som
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vil kan tilby forsøk med arbeidslivsfag i
stedet for annet fremmedspråk.
Ungdomsmeldingen er laget etter samtaler og mer enn 3000 innspill fra elever,
lærere og foreldre på ungdomstrinnet.
Halvorsen så også for seg et mer fleksible løsninger for utvalgte grupper, hvor
den fastlagte løpet med 2 + 2 år i skole
og bedrift kan fravikes. Her finnes allerede et alternativ i Praksisbrevet, som gir
elever å være direkte ansatt i bedriften
samtidig som de får undervisning i teoretiske fellesfag. Dette er et alternativ
som departementet og NHO entusiastisk
hyller, men som LO på sin side er meget
kritisk til. I en kommentar uttaler Benedikte Sterner, som er utdanningsansvarlig i LO, at grunnen til at LO er skeptisk
er ikke anledningen til å begynne direkte
i bedrift, men at opplæringsløpet avkortes til 2 år. Under forsøket og høringen
kom det fram ulike synspunkter fra KS
og hovedorganisasjonene om disse elevene skulle få beholde hele opplæringsretten sin på 3 år med mulighet til å kunne
fortsette til fullt fagbrev om de ble motivert for det underveis i opplæringen. I
den senere tid er det gitt ”garantier” for å
beholde retten til å gå videre, men ingen
forklaring på hvordan det skal skje.

Fag- og yrkesopplæring er svært viktig for LO og NHO. Et fellesprosjekt vil
kunne gi gode resultater når det gjelder å
øke antall læreplasser og rekruttere nye
lærebedrifter innen LO og NHOs avtaleområder. 1. november 2011 var det
totalt 22 873 søkere til læreplass nasjonalt. Av disse har nesten 15 500 fått godkjent kontrakt. Det var 34.274 registrerte
lærlinger i Norge per 01.10.2010. 25.982
lærlinger var i privat sektor, 6.414 i kommune og fylkeskommune og til sist 1.878
i staten.
Erfaringer med faget Prosjekt til fordypning i Vg1 og Vg2 viser at elever

Seniorpolitikk
I et tidligere nummer av
TgM hadde vi en notis om
arbeiderne ved Julius Ørenberg som sto lenge i arbeid.
Vi har nå notert oss at slik er
det ikke i avisbransjen. I forbindelse med IA-arbeid har
MBL, som er avisbedriftenes arbeidsgiverorganisasjon, spurt sine medlemsbedrifter om de ønsket at medarbeiderne skulle fortsette i
stillingen etter at de har fylt
62 år.
På det svarte 38 prosent
av medlemsbedriftene ja
og 37 prosent nei.
Så mye for arbeidslinja og
en god senior-politikk!

som har hatt praksis i bedrift ofte får
læreplass gjennom den kontakten som
er oppnådd. NHO og LO ønsker å styrke kontakten mellom skole og arbeidsliv
slik at flere elever får erfaring med lærefaget de vil velge allerede i Prosjekt til
fordypning.
Prosjektorganisering
Prosjektet vil bli ledet fra sentralt hold
med en prosjektleder finansiert av LO
og NHO med halvparten hver. LOs prosjektleder heter May-Britt Christensen
og treffes på e-post: mbc@aof.no.
LOs distriktssekretærer og ungdomssekretærer og NHOs regionapparat blir
involvert i arbeidet sammen med forbundene og landsforeningene lokalt. På
hvilken måte og i hvilket omfang avklares i disse dager. I LOs ungdomsarbeid er
fag- og yrkesopplæring i 2012 er prioritert arbeidsoppgave, så her er det mulig å
se på positive samordningseffekter.
Hovedmål:
Nasjonal Aksjon lærebedrift skal arbeide for å øke antallet læreplasser med 10
prosent i prosjektperioden. Dette tilsvarer en økning av antallet lærekontrakter
til 19.800 i året, og samlet 37.700 årlig
løpende lærekontrakter. Aksjonen skal
skape interesse for å ta inn elever i Prosjekt til fordypning VG1 og VG2 (PTF).
Det skal også arbeides med bedre infor-

Visste du at?
at den 2. mars 1889 gikk
typografene i Kristiania til
streik. Konflikten ble bitter
og langvarig. De streikende
ble beskyldt for å rasere trykkerier og for å angripe streikebrytere, mens Amandus
Schibsted i Aftenposten ble
beskyldt for å utstyre streikebryterne sine med revolvere.
Etter fire måneders konflikt
gikk typografene på et sviende nederlag. Og Aftenposten
ble stengt for fagorganiserte
i ti år framover

masjon til skoleelever om hvordan søke
jobb/læreplass, om kompetansekrav og
om plikter og rettigheter i arbeidslivet.
Dette håper man skal bidra til økt status for bedrifter og instruktører i lærebedrifter gjennom positiv synliggjøring.
Tillitsvalgtes rolle
Tillitsvalgtes engasjement for fagopplæringen er viktig og bidrar til flere
læreplasser og positiv omdømmebygging. LOs ønske med Nasjonal Aksjon
lærebedrift er å understøtte distriktskontorenes og forbundenes samarbeid
med NHO om å ta et ansvarlig og synlig
grep om å nå hovedmålsettingen i den
nye samfunnskontakten om fag- og yrkesopplæring som er under utarbeiding
med myndighetene. Vi håper prosjektet kan være et nyttig verktøy i dette
arbeidet.

Frokost i Folkets
hus 1. mai
Vi arrangerer ikke
egen frokost i år.
Vi deltar i felles 1. mai-frokost for
medlemmer av Jern & Metall Oslo,
Oslo Bygningsarbeiderforening,
Tømrer og Byggfagforeningen,
Rørleggernes Fagforening og Oslo
Grafiske Fagforening:
Arrangeres i Folkets Hus, Oslo,
Sal B og C.
Frokosten begynner kl. 09.30 og
varer utover formiddagen.
Det vil bli underholdningsinnslag.
Arrangementet på Youngstorget
begynner i år klokka 11.45.
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AFP-pensjonist og ordfører

Guttenberg - ved foreningens 140-års jubileum
Noen har snakket sammen; i denne sammenheng er «noen» Tor-Are i Arbeiderbevegelsens
Arkiv, Torbjørn Eng i Dagbladet og Niels i forbundet. For et års tid siden kom vi frem til at vi
synes foreningens (og sannsynligvis landets)
første fagforeningsblad burde bli gjenutgitt.
Av Niels Edvard Killi
Dette bladet har levet et omflakkende liv
– i 1922 var det forsvunnet fra foreningens arkiv. Trond Hegna som skrev 100års historien til den typografiske forening i 1972 har hatt tilgang til det og til og
med gjengitt to sider i faksimile. Siden
har det ligget på Arbeiderbevegelsens
arkiv, men vært oppbevart slik at knapt
noen har hatt tilgang til det. Det er derfor et lite kjent skrift vi ønsker å bringe
frem i lyset.

Jeg er blitt AFP-pensjonist og gått av fra jobben
som rådgiver i Fellesforbundet etter å ha fylt 62
år. Men jeg har slett ikke
gått over i pensjonisttilværelsen. Heldigvis. I
fjor høst ble jeg valgt til
ordfører i min hjemkommune, Nedre Eiker, og har
nå mitt daglige virke i
rådhuset i Mjøndalen.
La meg med en gang røpe – jeg trives
som «plommen i egget». Dersom jeg ikke
var blitt valgt til dette spennende vervet,
ville jeg har fortsatt å arbeide i Fellesforbundet. Der også trivdes jeg. Det var
langt fra lett å hoppe ut av en arbeidsplass med et godt kameratslig miljø og
mange utfordrende arbeidsoppgaver.
Jeg startet i Grafisk i 1988 og ble med
over i Fellesforbundet i 2006. Da knytter
en mange bånd. Om du er politisk og faglig interessert har du gjennom arbeidet
i fagbevegelsen på sentralt hold muligheten til å ta pulsen på det politiske miljøet og arbeids- og næringslivet. Når jeg
ser meg tilbake, kan jeg raskt konstatere at jeg har lært mye, opplevde mye og
truffet mange spennende og interessante
mennesker.
Vi kan alle ha mye å lære av Askeladden i eventyret om hans ferd med skuta
og de gode hjelperne. Dersom vi bærer
med oss nysgjerrigheten, viser ydmykhet
og åpenhet og nødvendig respekt for de
vi møter på vår vei, kan vi få en spennende ferd. Men det er viktig å minne om at
vi aldri må utnytte de gode hjelpere som
vi møter på vår vei.
Jeg begynte som redaktør i Grafia i 1988.
Det hender ikke sjeldent at jeg ser tilbake på utviklingen i bransjen. Nå skal jeg
ikke bli nostalgisk, men det er vemodig
å registrere at så mange flotte og tradi-
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sjonsrike bedrifter i den grafiske bransjen
er blitt borte. Når en bedrift innskrenker
eller legges ned og ansatte mister sine
arbeidsplasser, handler det om noe langt
mer enn bedriftsnedleggelser og tap av
arbeidsplasser. Mange av bedriftene var
tuftet på solide faglige miljøer med mye
kompetanse og fagstolthet.
Men vi må ikke glemme at svært
mange av de også hadde andre viktige
dimensjoner: Arbeidsplassene kunne representere sterke sosiale nettverk – miljøer for kameratskap. Samtidig kunne de
være viktige faglige og politiske verksteder med dyktige tillitsvalgte som påtok
seg et ansvar både for det enkelte medlem og kollegaer, for bedriftens og fagenes utvikling og for samfunnets rundt
seg. Dette er dimensjoner vi ikke må
undervurdere eller glemme. Bedrifter er
altså noe mer enn ledd i et produksjonsapparat.
Kommunalt ansvar
Min utkikkspost er nå altså ordførerstolen i Nedre Eiker og altså langt fra noe
horn på veggen. Fra denne posisjonen
ser jeg enda tydeligere hvordan kommunene kan være viktige medspillere for
næringslivet. Ja, jeg er fristet til å påstå
at uten de kommunale tjenestene kan det
fort bli krise i arbeids- og næringslivet.
Det er kommunene som har ansvaret for
barnehagene, skolefritidsordningen og
barne- og ungdomsskolene. Kommunene
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spiller en sentral rolle i pleie og omsorgssektoren. Om arbeidstakere ikke lenger
klarer å ta seg av sine gamle og syke foreldre eller familie for øvrig, er det kommunenes pleietjenester de må ty til. Det
er kommunene som har hovedansvaret for sykehjemmene og hjemmesykepleien. Kommunene står også sentralt i
tomtepolitikken, både i utviklingen av
tomtearealer og regulering av tomter til
boliger og industri – og næringsbygg.
Med andre ord – kommunene legger
rammer for at store deler av arbeidstakerne, spesielt småbarnsforeldrene, skal
kunne delta i arbeidslivet og at næringslivet skal fungere og ha utviklingsmuligheter. Med min bakgrunn fra fagbevegelsen er det naturlig for meg å oppfordre fagorganiserte til å engasjere seg i
kommunalpolitikken for å være med på å
styre utviklingen av sine lokalsamfunn. Et faglig og politisk engasjement
bør strekke seg også utenfor bedriftene
vegger.
Bent Inge Bye

Vi leste nøye igjennom bladet for å se om
innholdet kunne ha interesse for andre enn de helt spesielt interesserte,
så å si om bladet har et innhold som
140 år etter utgivelsen fremdeles er
av interesse. Det synes vi det har og
derfor gikk vi videre. Vi nedsatte
oss selv som en selvbestaltet redaksjon og startet planlegging-en av en
bokutgivelse. Det passer godt i tid å
gi ut en bok til foreningens 140-års
jubileum sommeren 2012.

Bladet het Guttenberg og kom ut i 1872 og 1873.
Som blad er det et unnseelig produkt, det er
håndskrevet og kom bare ut i ett eksemplar.
Imidlertid er det bevart i sin helhet – alle de 16
numrene som ble utgitt.

må også transkriberes – skrives ut som
trykt tekst – dersom det skal være mulig
for særlig mange å kunne lese det. Videre kan vi ikke bare gi ut Guttenberg uten
å skrive en innledning som setter bladet
inn i et historisk perspektiv. Vi har med
andre ord tatt på oss et drøyt stykke fritidsarbeid.
Vi har beregnet boken til å bli på om
lag 160 sider – hvorav drøyt 110 av dem
er gjengivelse av Guttenberg. Vi har
fått priset en slik bok, og med 800 eksemplarer i opplag blir totalkostnadene
ikke mere avskrekkende enn at det lar

seg gjennomføre. Vi forhørte oss i foreningsstyret om foreningen vil stå som
utgiver og også sikre finansieringen av
boken. Foreningen stilte seg positiv til
dette og da har vi kastet oss ut idette prosjektet for alvor, og bok skal det bli. Vi
søker midler også andre steder etter retningslinjer trukket opp av foreningsstyret og foreløpig har Grafisk Utdanningsfond gitt tilsagn om en betydelig støtte.
Status for arbeidet nå er at det meste er
i ferd med å bli ferdig. Vi har satt oss
en deadline som skal gi både trykker og
bokbinder god tid til å produsere boken.
Vi har skrevet en artikkel som setter foreningens stiftelse inn i en
sammenheng, både lokalt i byen og
internasjonalt. Opprettelsen av den
typografiske foreningen er uløselig
knyttet sammen med typografenes
tariffavtale og den tidlige organisasjons- og tariffhistorien vil få stor
plass. Vi har også brukt noen kilder
og trekker frem noen vinklinger på
historien som jeg tror ingen før oss
har gjort. Men det er Guttenberg
som er det sentrale med boken.

Guttenberg var som sagt håndskrevet og fra starten av har det stått
klart for oss at det ikke var tilstrekkelig å gi ut bladet i faksimile; det

OGF 140 år
Som dere ser i artikkelen ovenfor er det
planlagt en utgivelse av vårt første fagblad.
Og når våre kamerater frivillig har tatt på
seg et slikt arbeid, kan ikke styret være
dårligere.
Derfor fremmet vi forslag til vårt halvårsmøte i oktober
2011, som gjorde følgende vedtak;
- Halvårsmøtet bevilger kroner 150.000,- til foreningens 140 års jubileum i 2012. Pengene skal gå til en
jubileumsfest på Månefisken lørdag 9. juni 2012, og utgivelse av en jubileumsbok. På arrangementet på Månefisken skal det være egenandel.
Hva avdelingen skal betale for utgivelsen av boka er
ikke klart, da de ansvarlige har søkt midler andre steder

enn hos oss, men styret har
garantert for utgivelsen.
Det betyr at det legges
opp til en enkel markering
på Månefisken, med servering som er i tråd med vår
høye alder.
Det blir presentasjon av
boka som vil stå i sentrum,
men det vil også bli underholdning av beste Sageneklasse.
Styret i OGF vil sende ut brev til klubber og medlemmer
når tida er inne, men sett av dag og tid allerede nå.
Månefisken lørdag 9. juni
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Hjemmet Mortensen trykkeri
Etter en prosess gjennom flere år,
med omstillinger, lønnsnedslag
og sparing, har Egmont vedtatt at
konsernet ikke lenger skal drive
egne trykkerier.
Det er mange år siden de danske eierne erklærte at trykkerivirksomhet ikke
lenger skulle være en del av deres forretningsvirksomhet, så helt overraskende
kom ikke meldingen.
Denne forretningsideen har eierne
lagt til rette for gjennom mange år, ved
å totalt neglisjere behovet for innvesteringer, både ved trykkeriet i Danmark
og Norge.
Det har vært stadige omstillingsprosesser ved det norske trykkeriet gjennom
mange år, hvor de ansatte har strukket
seg meget langt når det gjelder effektivisering og produktivitetsforbedring.
Også for tre år siden var den omfattende prosess, lik den som har gått nå forut for beslutningen. Den gang var konklusjonen, etter at Egmont sin portefølje hadde vært gjennom en anbuds-

runde i Europa, fortsatt drift i tre år.
Lite håp
Etter at beslutningen ble kjent, har det
vært besøk på Frysja av
Circle printers, som er tidligere
Quebecor Europa. Og som blant annet
eier Sørmlands grafiska, og hvor de nylig
har investert i flere presser.
Klubben ved Hjemmet Mortensen
trykkeri er naturlig nok skuffet. Og ikke
minst over den holdningen de har møtt
under forhandlingene om sluttpakker.
Sluttpakker er et ikke presist begrep,
da det mer dreier seg om kompensasjon
for å stå stilling til bladene er overført andre trykkerier. Eller så lenge det
passer bedriftens ledelse, som det vil
hete på norsk.
Når vårt blad går til trykkeriet har
vært liten bevegelse hos Egmont. Det
kan se ut til, etter det siste tilbudet som
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Unge og eldre tar ansvar
i Annografen

Nytt klubbstyre i Annografen.
Tor Kristiansen og Camilla Jenssen Tangen.

I årets årsmøtesesong har AU mottatt
gledelig mange invitasjoner til årsmøtene i klubbene. Derimot har det ikke
vært de store forandringer når det gjelder ledelsen i klubbene. I Annografen er
det endringer, og en veteran og en ganske fersk utgjør forhandlingsutvalget
etter årsmøtet.
Det er Camilla Jenssen Tangen som
har tatt over som leder av klubben, etter
mange utskiftninger det siste året i den
forholdsvis nye klubben. I likhet med
den nye nestlederen Tor Kristiansen kom
de inn i bedriften høsten 2010 fra henholdsvis signatur og Glåmdalen. Klubben har ved årsmøtet 16 medlemmer,
inkludert en ny lærling.

... OG LANDET
Slutt for Color print i Stavanger
De ansatte fikk beskjed onsdag denne uken om at bedriften flagger ut produksjonsdelen til Danmark. Det betyr at
Fellesforbundets 36 medlemmer ved
bedrifter mister jobben.
– Vi hadde vel ikke blitt veldig overrasket om det hadde blitt en nedbemanning, men at noe så radikalt skulle skje,
at de flytter hele produksjonen, kom som
et sjokk, forteller Tor Inge Sunde, tillitsvalgt for Fellesforbundets medlemmer i
Color Print.
Til NHO Grafisks hjemmeside forteller
direktør Gaute Jakobsen i Color Print at
Color Print Norge fortsetter som salgs- og
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distribusjonsselskap, men at trykkerivirksomhet flyttes fra Stavanger til Danmark.
– For å sikre en fortsatt konkurransedyktig drift til nåværende og fremtidige
kunder på vårt norske marked, vil vi i
løpet av de neste månedene gradvis fase
ut produksjonen i vårt trykkeri i Stavanger og flytte produksjonen til Danmark,
sier Jakobsen.
Bønda ut, de ansatte inn i Valdres
Drøye to år etter at Tun Media, som er
Landbrukets medieselskap kjøpte 90 prosent av aksjene i avisa Valdres og Valdres
trykkeri, har de ansatte overtatt.
Ved kjøpet, som daværende klubbleder kalte en fiendtlig handling, ble de
den gang 80 ansatte overført til Valdres
media.
Det var den gang flere årsaker til skepsisen, men det som ble fremhevet av daværende tillitsvalgt var at det var for stor
avstand mellom konsernets store ord om
distriktspolitikk, og praksisen som besto
av trykking av bøker i Polen og Kina.
I ettertid en klok skepsis, tatt i betraktning at siden den gang er bokproduksjonen nedlagt, og bokbinderiet på Gjøvik
solgt til de ansatte.
De aller fleste av de 12 ansatte som har
sagt ja til å fortsette i bedriften går også
inn som eiere. Og bedriften er altså trykkeri og førtrykk i Valdres Trykk. Avisa
Valdres vil fortsatt være i Valdres media.
Gjøvik Bokbinderi
På tampen av fjoråret sto bokbinderiet
i fare for en snarlig nedleggelse. Også
de med Tun Media som eier. De ansatte
gikk da sammen for om mulig å få kjøpt
selskapet, noe de også fikk.
Daglig leder, og noen flere ansatte har
eierandeler opp mot 10 prosent, men alle
ansatte har aksjer. De har også skaffet
700.000 kroner i ny aksjekapital og overkursfond.
Hovedkunden var Valdres Trykk, og
når den forsvant med seksti prosent av
omsetningen, har det vært nødvendig
med permitteringer. Noe daglig leder
mener skal være et tilbakelagt stadium
ved påsketider.
Det er nå er tre bokbinderier i Norge
som kan levere stivbind. Der er Johnsen
i Skien og AIT Otta i tillegg til bedriften
på Gjøvik.
Grønt lys for A-pressens oppkjøp?
Det siste i saken før TgM sendes til
trykkeriet, er en høringsuttalelse fra
Medietilsynet som gir A-pressen medhold i at kjøpet av Edda media ikke
bryter lovens nasjonale eierskapsbegrensninger.

Vi er ikke overrasket over denne
konklusjonen, men ikke fordi vi tror
at A-pressen hadde fått politiske løfter
før kjøpet.
Vi kan heller ikke se at kjøpet i seg
selv skulle være noen trussel mot våre
arbeidsplasser, og vi registrerer uttalelsene fra A-pressens ledelse om styrking
av mediemangfoldet, og at de ikke har
planer om nedleggelse av arbeidsplasser.

Mest imponert er vi for øvrig av den
i A-pressen som kom på at de skulle omtale kjøpet av Edda media som et
«hjemkjøp» Uten at vi tror det forandrer
realitetene, må det registreres som et
retorisk gullkorn.
Når det gjelder virkningen for våre
medlemmer, uttalte Knut Øygard i
Fellesforbundet allerede når kjøpet ble
offentlig, at det avgjørende er at eierskapet sikrer norske arbeidsplasser.
Og at han håpet at A-pressen var seg
ansvar bevisst, slik at kjøpet ikke førere til innskrenkninger eller reduksjon i
antall ansatte i avisene.
Når det gjelder det høringsnotatet
fra Medietilsynet som er nevnt innledningsvis, er dette kritisk til A-pressens

Siden sist har styret:

STYRESPALTA

 Kjøpt 10 aksjer i Klassekampen for til sammen
10 000 kroner.
 Vedtatt nedleggelse av frokosten i Sagveien 1. mai.
 Arrangert styrekonferanse sammen med avdeling 850.
 Behandlet LOs eierskap i A-pressa.
 Deltatt med tre personer på Trondheimskonferansen.
 Vedtatt støtte til NM i mediegrafikerfaget med 15 000
kroner.
 Vedtatt at det skal lages ny fane for OGF.
 Vedtatt deltakelse på flere markeringer mot
Vikarbyrådirektivet.
 Vedtatt nedleggelse av typo- litoklubben.
 Vedtatt utarbeidelse av ny brosjyre for OGF.

Interessert i pressehistorie?
Pressehistorisk tidsskrift
kommer to ganger i året og
er en nødvendighet for alle
som gleder seg over historisk stoff og er nysgjerrige
på hvordan norsk presse og
arbeidslivet i pressen var i
tidligere tider.
Tidsskriftet byr leserne på en variert
blanding av artikler, notiser, minner
og forskningsstoff om norsk presse
fra opphavet på 1700-tallet til i dag.
Skribentene er historikere og pressefolk som skriver engasjert og
interessevekkende og bladet går til
medlemmene i Norsk Pressehisto-

eierstilling rundt Oslofjorden.
Uten at vi skal prosedere saken for Apressen har vi sett ved tidligere anledninger, at alternativer kan finnes. Konsernet kan plassere noe av eierskapet
hos lokale eiere, hvis slike skulle finnes.
Eller hos andre vennligsinnede eiere for
en periode. I påvente av en ny eierskapsmelding.
Hvis Medietilsynet skal følge en
meget streng linje, hvor konklusjonen
blir at avisene skal selges, blir spørsmålet til hvem? Vi kan ikke se at skulle ligge i Medietilsynets mandat at de
kan kreve at A-pressen, for eksempel i
Skien eller Sarpsborg legger ned en av de
to avisene de er blitt eiere av?

grafiske
TYPO-

MEDDELELSER

Frist for materiell som
skal være med i neste
nummer må være i
redaksjonen 15. mai.
Bladet kommer i posten
uke 22.

kontakt oss:

risk Forening.
Man abonnerer ved å melde seg
inn i foreningen med e-post til foreningens sekretær Elisabeth Vislie
(ev@mediebedriftene.no). Da får
man også tilsendt et nyhetsbrev med
informasjon om hva som skjer mer
løpende på
feltet, og
med invitasjon til
seminarer
og møter
med pressehistorisk
innhold.

Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening,
Sagveien 24, 0459 Oslo.
Telefon 22 80 98 70.
avd850@fellesforbundet.org
www.fellesforbundet.no/avd850

Foto: Norsk Pressehistorisk Forening

NYTT FRA BYEN

er lagt fram, at bare en liten gruppe som
er passert 60 år, vil være sikret ansettelse
fram til de kan gå av, og få med seg AFPtillegget. For de andre, inkludert mange
mellom 50 og 60 år, er det lite konkret.

Leder: Terje Fjellum,
telefon 22 80 98 74
terje.fjellum@fellesforbundet.org
nestLeder: Adolf Larsen,
telefon 22 80 98 75
adolf.larsen@fellesforbundet.org
sekretær: Ingunn Berger,
telefon 22 80 98 70
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Sosial-dialogens elendighet
Nylig var jeg i Vilnius i Litauen
og innledet for et nettverk bestående av progressive krefter
i fagbevegelse og akademiske
kretser. Med deres historiske
erfaringer er det ikke lett å få
oppslutning blant folk flest om
venstreorienterte synspunkter.
Dårlig med ressurser har de
også.

Ungdomsutvalget i Oslo og Akershus

Av Asbjørn Wahl,
leder i aksjon For Velferdsstaten
Den norske regjering tilbyr imidlertid
økonomisk støtte til organisasjoner i ØstEuropa som et ledd i EØS-avtalen. Folk
med bakgrunn i litauisk fagbevegelse og
den progressive tenketanken Demos stilte derfor på et møte i den norske ambassaden i Vilnius for å få mer informasjon
om denne økonomiske assistansen. Det
hørtes lovende ut – helt til de fikk betingelsene klargjort. For å få støtte måtte de
ha med en motpart i prosjektet, altså en
organisasjon fra arbeidsgiversiden. Dette ble understreket også av deltakere fra
norsk fagbevegelse, ble jeg fortalt.
De litauiske representantene var erfarne
nok til å si fra om at dette var meningsløst i deres situasjon. Fagorganisasjonene
er svært svake, har lite makt og manglende evne til aksjon, samtidig som arbeidsgiversiden er anti-faglig så det holder, saboterer ethvert forsøk på faglig innflytelse, men prøver å kjøpe opp faglig tillitsvalgte med privilegier, om de finner det
nødvendig og mulig.
I Litauen eksisterer det allerede et nasjonalt treparts-råd – hjulpet i gang av Euro-LO og nordiske fagorganisasjoner,
ble det sagt. Målet var selvfølgelig å få
etablert det man i EU kaller sosial dialog, altså treparts-samarbeid mellom arbeid, kapital og stat. Det fungerte mest
som et supperåd. Ja, verre enn det. Med
en svak og relativt maktesløs fagbevegelse var det ingen som tok noe hensyn til
deres standpunkter i dette rådet. Da arbeidslovgivningen ble reformert for noen
år siden, ble faktisk resultatet etter at den
hadde passert gjennom treparts-rådet
verre enn det var i utgangspunktet. De
faglige representantene fikk betaling for
å være representert i denne ”sosiale dialogen”. Sånn sett virket den mer korrumperende og demobiliserende enn som en
kanal for innflytelse.
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Ledelsen i Ungdomsutvalget
Ine-Sophie Berglund og Stig Kubberud.

For de fleste av våre medlemmer, til og med noen av de
unge, tror vi ikke dette utvalget
er av de mest kjente. De av
medlemmene som deltar på
årsmøtene i avdelingen forbinder kanskje utvalget med
en årlig årsmøtebevilgning.
Vi dro derfor for å møte
leder og nestleder i utvalget
og skaffe oss bakgrunn for en
presentasjon.
Tekst og foto Adolf Larsen
Asbjørn Wahl har vært på faglig besøk i Vilnius.

Jeg har etter hver hørt en del slike historier fra Øst-Europa og fra utviklingsland,
om europeiske fagorganisasjoner som er
ute på misjonsferd for å eksportere den
europeiske (evt. nordiske) modell og
fremme treparts-samarbeid og sosial dialog. Det er like meningsløst hver gang.
Sosiale modeller av denne typen kan
ikke eksporteres. De er resultater av en
historisk utvikling, av en langvarig styrkemobilisering mellom arbeid og kapital,
der styrkeforholdene er endret gjennom
faglig og politisk kamp.
Sosial dialog eller treparts-samarbeid er
ikke noe vidundermiddel som i seg selv
gir fagbevegelsen noen innflytelse. Det
er et av mange redskaper som i gitte situasjoner, og ut fra taktiske vurderinger,
kan tas i bruk, men hvor resultatene fullt
og helt vil være avhengige av den styrken
fagorganisasjonene er i stand til å mobilisere gjennom sine medlemmer. Med andre ord, vil man gi et solidarisk håndslag
til svake fagorganisasjoner i Øst-Europa eller i utviklingsland, så må det først
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og fremst dreie seg om støtte til organisering, til faglig og politisk kamp.
Store deler av Europas fag- og arbeiderbevegelse lider åpenbart av historieløshet. Det virker som om de har glemt hvilke kamper de selv måtte gjennom for å
bli tatt alvorlig av motparten. Sosial dialog var aldri noe man bønnfalt arbeidsgiverne om å få være med på. Det var noe
arbeidsgiverne inviterte til når fagbevegelsen ble tilstrekkelig sterk og radikal
til at den truet arbeidsgivernes interesser.
Med de massive angrepene som for tida
rettes mot velferd og faglige rettigheter i
Europa, er den sosiale dialogen også her i
ferd med å tømmes for innhold.
Derfor sier jeg til faglige kamerater fra
Øst-Europa og utviklingsland, når de
forteller meg om tilbud fra europeiske
fagorganisasjoner om å skolere dem i treparts-samarbeid og sosial dialog: Send
dem hjem! De gjør mer skade enn gagn.
Det er faglig styrke dere trenger – mer
enn noe annet.

På spørsmål fra Typografiske Meddelelser om oppgaver og ansvarsområde
startet lederen av utvalget, Ine-Sophie
Berglund med en innrømmelse.
– Selv vi som sitter i utvalget kan forstå at medlemmene kan bli forvirret av at
ungdommen har litt mange roller, og utvalg. Men egentlig er det bare to, for de
avdelingene som ikke har egne ungdomsgrupper. Det er et sentralt ungdomsutvalg
i Fellesforbundet med valgt ungdomssekretær på full tid og et ungdomsutvalg
i fylket. I Oslo og Akershus er det det
årlige ungdomskurset om høsten, med
deltakere fra flere avdelinger, som oppnevner utvalget vi sitter i, forklarer IneSophie. I tillegg skal hver avdeling ha en
ungdomskontakt.
– Når det gjelder formelt ansvar arrangerer vi to lærlingpatruljer. En om våren/
sommeren og en før jul. Vi deltar også
aktivt under LOs kjente sommerpatrulje, hvor alle forbundene går ut sammen
på arbeidsplassene, utdyper ungdomslederen. I tillegg har vi ansvar for å organisere kurs.
Med seg i ledelsen har hun Stig Kubberud, fra vår egen avdeling og Hjem-

met Mortensen Trykkeri. Stig har vært
en drivkraft i vår egen ungdomsgruppe
i mange år, men også han er ny i dette
utvalget.
Begge de unge i ledelsen er enige om
at de har større ambisjoner enn å organisere sommerpatrulje, men innser at den
store utfordringen er å dra med de avdelingene som ikke har noe aktivt ungdomsmiljø og der ungdomskontaktene
har sittet lenge alene.
De skal sette i gang med kursvirksomhet, og starte med skoleinformatørkurs for ungdom som vil ut og snakke om
fagbevegelsen på ungdomsskoler og
videregående.
Ulik bakgrunn
Selv kom de inn i fagbevegelsen på helt
ulike måter. Stig er 24 år og har seks år
bak seg på Hjemmet Mortensen trykkeri på Frysja. En av de tradisjonsrike
arbeidsplassene i grafisk med full organisering. Der har han vært siden starten
på læretida, og der er han allerede nestleder på teamet, og har skap nr 850. Og
med verv i klubbstyret og redaksjonen i
TgM allerede før fylte 25.
– Dette er en fjern virkelighet for
meg, konstaterer Ine-Sophie. Jeg startet
i arbeidslivet som sekstenåring og hadde ingen kunnskaper om fagbevegelsen
eller mine rettigheter. Jeg forventet at min
sjef fulgte lovene og visste hva som var
best for meg Det var først da jeg havnet
på en arbeidsplass med usikre forhold,
at jeg forsto at dette ikke kunne være rettferdig eller lovlig, men jeg visste fortsatt
ikke hvordan jeg skulle løse problemene. Etter mange frustrerte samtaler med
venner og familie var det en som tipset
meg om Fellesforbundet.
– Den gangen var jeg en fattig student som trengte hver krone jeg tjente og

jeg syntes det var for dyrt å melde meg
inn. Tilslutt innså jeg at jeg måtte ta meg
råd til å ha den støtten i ryggen da ting
bare forverret seg på arbeidsplassen. I
dag skjønner jeg rett og slett ikke hvordan noen i det hele tatt har råd til å ikke
være medlem.
– Jeg fikk med en gang interessen for
rettigheter i arbeidslivet, men visste ikke
hvordan jeg kunne bruke mitt engasjement i forbundet. Dette håper vi i ungdomsutvalget å gjøre noe med. Vi ønsker
å bli mer synlige og gi lett tilgjengelig
informasjon til ungdom som ønsker å
delta på våre aktiviteter og arrangementer.
– Å være engasjert er veldig lærerikt og
engasjerende og man møter mange ungdommer som har vært i mange forskjellige arbeidssituasjoner. Det kan være
gøy å utveksle erfaringer, men også å bli
kjent med andre engasjerte ungdommer.
Selv er Ine-Sophie bare 21 år, men
hun har allerede mange år bak seg i bransjen. Hun jobber som kursansvarlig, men
også som servitør på et hotell i Akershus.
Nå er hun frikjøpt en periode fram til
avdelingens årsmøte.
Hun har ingen planer om å gi seg i
bransjen, selv om hun innser at det er
tøft med faglig arbeid på arbeidsplasser
med lite faglig stolthet og mye gjennomtrekk.
Også vervene i ungdomsutvalget har
begge tenkt å bruke aktivt. Vi vil bli et
synlig utvalg, med synlige tillitsvalgte,
presiserer begge. – Her er det bare å ta
kontakt hvis du har spørsmål, trenger informasjon, ønsker å være med på aktiviteter eller komme innom for å ta en prat.
Ine-Sophie J. Berglund
Mobil: 926 49 167
Ungdomsutvalget.ffoa@gmail.com
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260532, Paulsberg, Oddmund,
Haneborg Allé 30,
1472 FJELLHAMAR

Oslo Grafiske fagforening gratulerer sine jubilanter

April 2012
50 år:
210462, Aarnes, Nina Merete,
Erlendsvei 24, 0669 OSLO
280462, Tangerud, Ivan,
Ulvefaret 102, 1488 HAKADAL
60 år:
040452, Martinsen, Sven,
Stjernemyrveien 12, 0673 OSLO
040452, Nordmo, Kjell Olav,
Tante Ulrikkes vei 44 B, 0984 OSLO
100452, Guzman, Gongora Manuel A.,
Gransdalen 27 B, 1054 OSLO
120452, Olsen, Roy Werner, Tollefsrud,
2936 BEGNADALEN
170452, Overen, Svein,
Tiurveien 7, 1488 HAKADAL
190452, Sjølie, Willy,
Bergkrystallen 2, 1155 OSLO
190452, Rudshagen, Erland,
Klokkerstuv. 6, 2016 FROGNER
70 år
100442, Johansen, Bjørn,
Totorpveien 253, 1860 TRØGSTAD
120442, Flesvik Kjell
,
Skillebekkv. 86,
2020 SKEDSMOKORSET
190442, Kristoffersen, Arne Helge,
Flakstad, 8380 RAMBERG
210442, Solli, Sverre Jan,
Hilton 37 E, 2040 KLØFTA
270442, Tilleskjør, Trond,
Svarttrostv. 29, 0788 OSLO
75 år:
160437, Larre, Aud Margrethe,
Solbergliv. 89 D, 0683 OSLO
160437, Stenberg, Jan,
Gjersjøv. 31, 1415 OPPEGÅRD
300437, Mack, Bjørn Håkon,
Tiuråsen 28, 2743 HARESTUA
80 år:
130432, Sandli, Ellen Synnøve,
Margarethas vei 43,
1473 LØRENSKOG
210432, Iversen, Harry Oskar,
Hammerg. 9 D, 0465 OSLO
220432, Karlsen, Asbjørn Olav,
Pærehagen 3, 2040 KLØFTA
250432, Johnsen, Thor Knut,
Kristine Bonneviesvei 2, 0592 OSLO
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270432, Larsen, Kjell Otto,
Thygesonsvei 13, 0667 OSLO
85 år:
130327, Gunther, Signe,
Trondheimsv. 56, 7300 ORKANGER
130427, Rasmussen, Leif Fredrik,
Kurlandstien 12 B, 1052 OSLO
190427, Hofmo, Randi Synnøve,
Martin Borrebekkensvei 24,
0584 OSLO
240427, Johnsen, Odd,
Økern Sykehjem, Økernveien 151,
0580 OSLO
240427, Pettersen, Willy,
Lindebergv. 73 E, 1069 OSLO
95 år:
270417, Due, Odd Torbjørn Hansten,
Hovseterv. 52 A, 0768 OSLO
050417, Rødsand, Gerd Ingrid,
Bølerlia 121, 0689 OSLO

Mai 2012
50 år:
040562, Grøndahl, Tron Emanuel,
Prost Holmsvei 97,
2019 SKEDSMOKORSET
170562, Frank, Paul Torstein,
Selvbyggerveien 129, 0591 OSLO
180562, Grumstad, Marit,
Grindvollinna 19, 2730 LUNNER
210562, Svensson, Lars Valentin,
Svaleveien 20, 1404 SIGGERUD
290562, Jensen, Pål Ragnar,
Selvbyggern. 6, 0591 OSLO
60 år:
070552, Høisæther, Ivar Olai,
Mårvegen 4, 1920 SØRUMSAND
080552, Karlsen, Alfhild Synne,
Vardeveien 127,
2020 SKEDSMOKORSET
130552, Thoresen, Hans,
Damstr. 4, 0177 OSLO
300552, Makatowicz, Allan C.,
Kirkealleen 3 B, 3470 SLEMMESTAD
70 år:
010542, Audum, Bjørn Kåre,
Kløverenga Terrasse 2, 2007 KJELLER
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040542, Eriksen, Knut,
Sarabråtvn 6, 0687 OSLO
090542, Nilsen, Anne Gerd,
Ramstadlia 12, 1405 LANGHUS
100542, Lunder, Odd Håvard,
Fetv. 1178, 1903 GAN
120542, Ruud, Roy Erik,
Oddvar Solbergs vei 75 D, 0973 OSLO
180542, Andersen, Tor,
Tokerudberget 35, 0986 OSLO
250542, Roth, Reidar Heinrich,
Erika Nissensgt. 9, 0480 OSLO
280542, Skjollby, Svein-Erik,
Henr. Sørensensvei 22, 1065 OSLO
75 år:
040537, Jensen, Gunnar Alf,
Enerhauggt. 7, 0651 OSLO
060537, Nielsen, Knut Ragnvald,
Kjerulfsgt. 37 B, 2000 LILLESTRØM
100537, Kristiansen, Rolf Edgar,
Måsav. 28, 1406 SKI
110537, Sandstrøm, Bjørn Magne,
Tjernsrudveien 32, 1368 STABEKK
180537, Bakken, Turi,
Vetlandsv. 54 B, 0685 OSLO
180537, Gerhardsen, Truls,
Vålerenggt. 45 A, 0658 OSLO
190537, Gunnarsson, Bjørn,
Vestengsvingen 3, 1182 OSLO
200537, Olsen, Kåre Bendik,
Rolvsøyveien 125,
1617 FREDRIKSTAD
260537, Pettersen, Knut D.,
Tennisv. 17, 4021 STAVANGER
260537, Frantsen, Ragnar,
Lunden 17 B, 0598 OSLO
270537, John, Thomas,
Kunnskapsveien 10, 2007 KJELLER
290537, Rasmussen, Egil Gustav,
Fuglebakk 10 A, 3482 TOFTE
80 år
040532, Hansen, Knut Wincentz,
Holtli, 1940 BJØRKELANGEN
040532, Kristiansen, Bjørn Chr.,
Båtbyggerlia 30 B, 1390 VOLLEN
100532, Andersen, Kjellfrid,
Agronomv. 19 C, 1187 OSLO
130532, Pedersen, Leif Dagfin,
Joh Scharffenbergs V 113 L,
0694 OSLO
190532, Rollve, Dick Robert,
Seterhøyv. 11, 1176 OSLO

85 år:
040527, Hagen, Trygve Arvid,
Aurstubben 1, 1930 AURSKOG
060527, Haugstad, Bjarne,
Valler sykehjem, avdeling B, rom 205,
Lindelia 9-11, 1338 SANDVIKA
100527, Geier, Ruth Margot,
St. Jørgens vei 59, 0662 OSLO
90 år:
250522, Wang, Knut,
Sandakerv. 61, leil. 8002, 0477 OSLO

Juni 2012
50 år:
010662, Bibow-Jensen, Bjørnar,
Rosev. 8 B, 2007 KJELLER
180662, Tuhus, Liss Kristine,
Stensgata 5 A, 0358 OSLO
210662, Kristiansen, Thor Erik,
Solbakkev. 1 A, 0678 OSLO
300662, Blystad, Jan Åge,
Stigenga 184, 0979 OSLO

60 år:
070652, Jørgensen, Kristian M.,
Olav Kyrresgt.6 E, 0273 OSLO
110652, Kaborg, Terje,
Bård Skolemestersvei 24, 0590 OSLO
130652, Ekeli, Roar,
Sagadammen 2, 0884 OSLO
130652, Nielsen, Jan,
Skedsmogt. 14 B, 0655 OSLO
180652, Skattkjær, Anders,
Louises gate 15 A, 0169 OSLO

280637, Wiker, Erling Rolf,
Konows gt. 95 C, 0196 OSLO

70 år
040642, Aslam, Muhammad,
Måneveien 18, 1540 VESTBY
040642, Johansson, Per Henning,
Vestmarkv. 36, 1341 SLEPENDEN
170642, Torgersen, Aud Nikoline,
Søndre Skrenten 3 E,
1410 KOLBOTN
270642, Svendsen, Aud Jorun,
Løytnantstien 24, 1400 SKI
290642, Bekkevold, Rigmor Irene,
Lurudveien 28 G,
2020 SKEDSMOKORSET

85 år:
090627, Olsen, Bredo Eilert,
Østbyfaret 21 R, 0687 OSLO
110627, Hansen, Haldis,
Galgeberg 3 E, 0657 OSLO
200627, Skreivang, Ivar,
Nøklesvingen 90, 0689 OSLO
220627, Finsen, Gunnar Fritz,
Traverv. 30, 0588 OSLO

75 år:
220637, Johansen, Finn,
Atriumv. 7 G, 1406 SKI

80 år:
180632, Amrek, Bernt Erik,
Kurlandsåsen 59 C,
2006 LØVENSTAD
200632, Aronsen, Reidar,
Abborv. 65, 1528 MOSS
290632, Johnsen, Kjell,
Bølerskrenten 4, 0691 OSLO

90 år:
010622, Kvisler, Fritz,
Vetlandsfaret 2 B, 0684 OSLO
190622, Heiersjø, Edith,
Oppsalveien 28, 0686 OSLO

Møtedager 2012:
Onsdager, kl. 12.00 - 14.00 i OPPSaL SaMFUNNSHUS,
Vetlandsveien 99-101.
18. april - 23. mai - 13. juni
Styret ønsker alle en riktig god sommer
22. august - 19. september - 24. oktober - 14. november
og 12. desember hvor vi har vårt julemøte.
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Årsmøte 2012
Oslo Grafiske Fagforening
avholder årsmøte
torsdag 29. mars, klokka 16.30.
SAMFUNNSSALEN,
ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS!

FOrsLAG tIL DAGsOrDeN:
1: Åpning • 2: Konstituering • 3: Beretning • 4: Regnskap
5: Innkomne forslag • 6: Bevilgninger • 7: Valg
Alle forslag sendes Oslo Grafiske Fagforening, Sagveien 24, 0459 Oslo.
Etter at årsmøtet er avviklet vil det bli merkeutdeling for avdelingens jubilanter.
Middag og hyggelig sosialt lag med kaffe avec.
Påmelding senest 15. mars.
Telefon 22 80 98 70 / avd850@fellesforbundet.org

Med hilsen
Oslo Grafiske Fagforening
Styret
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