
TGM - SEPTEMBER 2013 - NR 3 22

Utgitt av Oslo grafiske fagforening
Nummer 3  september 2013  98. årgang

En framtid
for lærlinger
Side 6-7

Samling for
et annet
Europa
Side 22-23

Hva er Inter-
aksjonsdesign?
Side 8-10



TGM - SEPTEMBER 2013 - NR 322 TGM - SEPTEMBER 2013 - NR 3 22

AnitA FrølAnd
Andvord Grafisk - anita.froland@andvord.no

EvA-lill BEkkEvAd
lO Media - eva.lill@lomedia.no

lArs PEnick
lchri-pe@online.no

kJEtil lArsEn
kjetil.larsen@fellesforbundet.org

AdOlF lArsEn
adolf.larsen@fellesforbundet.org

dAriJA sAPOzEnkOvA-HAugE
daluzija@gmail.com

HJEMMEsidE:
www.fellesforbundet.no/avd850

FAcEBOOk:
www.facebook.com/oslografisk

trYkk: Andvord Grafisk as,
et Staples selskap

Redaksjonen avsluttet 18. september.

Når det gjelder stoff og eller andre henvendelser, ta kontakt med Adolf på mobil 975 27 464.

Avdeling 850
Oslo grafiske fagforening

INNHOLD:

Nr. 3 - 2013

Leder

Medlemsblad for
Fellesforbundet, avd. 850,
Oslo grafiske fagforening.
Utkom første gang i 1876.

Ansvarlig utgiver:
Terje Fjellum

2 3

Side 4: Yrkes-EM til Norge -
Alt går fortere mener Joakim Viken.

Side 5: EU og subsidieringen av
trykkeriene.

Side 6: En framtid for lærlinger.
Side 7: Hva nå for fagopplæringen
for førtrykkk.

Side 8: Interaksjonsdesignets mysterier
fra seks eksperter.

Side 1 1: Fellesforbundet 25 år.
Side 12: En palestinerer i Spydeberg.
Side 14: Mot tariffavtale ved Itella?
Side 15: Formueskatt? Innovasjonsfond?
Side 16: Bedriftsbesøk hos Avisretur
på Haraldrud.

Side 18: Jobbe i reklame?
Side 20: Svenske JMS konkurs.
Side 21: Samarbeid i Norden.
Side 22: Samling for et annet Europa!
Side 24: Kjetils rapport fra årets Iarigai
møte i Tyskland.

Side 26: Bevar mangfoldet oppfordrer
Knut Øygard.

Side 27: Killies historiespalte -
Nytt fra byen.

Side 28: Nok er nok!
Intervju med Per Syversen.

Side 30: Våre jubilanter og møtedager for
OGFs pensjonistgruppe i 2013.

Side 32: Tid for halvårsmøte.
(- akk ja som tiden går).

Feiring av Fellesforbundets 25-års
jubileum. Se side 11. Foto: Adolf Larsen.

Valget er over og uansett resultat
er det viktig med en oppsumme-
ring før nye planer legges.

Ikke minst er det viktig at det
ikke fester seg et inntrykk av at
valget ble tapt fordi folket var lei
regjeringen og bare ville ha end-
ring.

Vi som husker tilbake til
2005 vet at Bondevik ikke ble
kastet fordi vi var lei statsminis-
teren, men fordi fagbevegelsen
ble mobilisert, og mobiliserte til
kamp for faglige rettigheter.

Vi som representerer Felles-
forbundet i Oslo var tidlig ute i
den siste valgkampen. Allerede
i fjor høst advarte vi regjeringa
mot å gå inn i valgkampen bare
med budskapet om at alternativet
blir verre. I utspillet vi publiserte
i Magasinet etterlyste vi saker og
engasjement som skulle mobi-
lisere egne medlemmer til både
innsats og stemmegivning. Det vi
fikk var en oppfordring om å sitte
stille, og ikke mane til diskusjon
om EØS og faglige rettigheter da
dette bare ville tjene våre mot-
standere.

Fagbevegelsen må holde fast
ved at på samme måte som valg-
kampen i 2005 ble vunnet av fag-
bevegelsens mobilisering for et
annet politisk innhold, ble årets
kamp tapt fordi det ikke forlå noe
å mobilisere for.

Selv i LOs egen valgkamp
var alle kontroversielle saker tatt
ut i spørsmålene til partiene. I
stedet var det satt inn spørsmål
som alle kunne bekrefte, som er
du for «Arbeid til alle», og «et
trygt og godt arbeidsliv» Hvor
var reformene for framtida? Og
hvor var arbeidslivsspørsmålene
i valgkampen? Fullstendig fra-
værende. Vi beklager selvfølgelig
at ledelsen i fagbevegelsen prio-
riterer ro i rekkene og kontroll
over organisasjonen, i stedet for å
mane til kamp for våre saker.

Vi som har stått opp før for
faglige rettigheter og en selvsten-
dig fagbevegelsemå ta utfordring-
en som det ser ut til at ledelsen i
LO ikke vil ta.

Vi må med andre ord ikke slå
av på tempoet, men aktivisere
oss mot de angrepene vi vet kom-
mer.

LO-kongressen pekte på krav
for faste ansettelser, mot sosial
dumping, mot søndagsåpne
butikker og en dugnad i boligpo-
litikken.

Her er det nok å ta tak i, og i
tillegg har vi, som en selvstendig
fagbevegelse, ansvar for å gjen-
reise klasseperspektivet og kapi-
talismekritikk i egne rekker.

Hva var det vi sa? Nyhetene fra avismarkedet de
seneste årene har nesten uten
unntak dreid seg om innskrenk-
ninger, oppsigelser og sluttpakker.
Og nedgang for papiravisene.
I motsetning til denne virkelig-
heten dreide den siste trykkeri-
reportasjen i TgM seg om et
nybygg på Biri. Hvor lenge kan
denne motsetningen fortsette?

Tekst: Adolf Larsen

Nybygget på Biri, som nå tilhører Ame-
dia kommer nok Typografiske Med-
delelser tilbake til i et av de nærmeste
numrene, mens vi nå skal prøve og få en
oversikt over tilstanden og framtida for
trykkeriene på Østlandet.

I Schibsted Trykk i Nydalen, som det
nå igjen heter etter et lite mellomspill,
var det medlemsmøter allerede omkring
St. Hans som diskuterte forslag til nye
arbeidsbetingelser. Bakgrunnen er et
resultat som er enda dårligere enn ven-

tet. Det har vært en nedgang på seks
prosent i omsetningen, og tre ganger så
mye på bunnlinja.

Også sivilproduksjonen sliter med
røde tall. Og selv om det ene trykkeriet
fikk all sivilproduksjonen fra rotasjons-
markedet, det ville ikke kunnet dekke
opp fallet i avismarkedet.

Planen som klubben og medlemmene
tok stilling til innebærer en innsparing
på omkring tredve millioner bare i
Nydalen. Det gledelige, som overskyg-
get sparingen, er en investering på 55
millioner bare på trykkeriet i Oslo. I
tillegg også betydelige beløp i Bergen.
Hovedmålet med innvesteringene som
kommer på pakkeriet, er at kapasiteten
skal økes til samme hastighet som rota-
sjonene, slik at disse kan gå for full fart.

Klubben på Schibsted er veldig for-
nøyd med planene om innvesteringer,
selv om avtalen har en kostnadsside for
medlemmene. Enkelte fridager og noen
spesielle seniordager bortfaller. I tillegg
skal bemanningen slankes gjennom

avgang med gavepensjon. Her er det til
sammen 16 kandidater fram til utgangen
av 2015.

Som en følge av disse endringene
vil det bli forhandlinger om skiftpla-
ner, og en omorganisert ledelse med nye
produksjonssjefer både i rotasjon og på
pakkeriet.

I Amedia har det vært et utvalgsar-
beid i gang første halvår. Utvalget ble
nedsatt etter at Edda og A-pressen fusjo-
nerte. På tross av at enkelte i ledelsen
mente det er for mange trykkerier, og at
det ble for lite innsparing ut av fusjonen,
ble konklusjonen at strukturen skal være
som nå.

Det vil for Østlandets del bety at
trykkeriene i Larvik, Borgerskogen,
Lillestrøm og Biri skal drives videre.
Det er, etter hva vi forstår, hensynet til
deadline og lokal innflytelse som var
årsaken til at utvalget havnet på sin kon-
klusjon.

Situasjonen for avistrykkeriene

Her er en oversikt over hva som drives i dag. Det er en del
som fortsatt er del av lokalavisenes drift, men dette har
ikke vi i redaksjonen full oversikt over.

Polaris Trykk ;
Trondheim, Harstad og Ålesund
Nr1 Adressa Trykk Orkanger (eies 50-50 sammen med
Amedia)

Schibsted Trykk:
Stavanger, Kristiansand, Oslo og 2 trykkerier i Bergen (et
ved Flesland og Bergens Tidende sitt tidligere trykkeri).

Amedia:
Amedia Trykk på Borgerskogen, som var Edda sitt til
fusjonen.

Nr 1 Trykk Larvik, Lillestrøm og Innlandet.
Det siste er nystartet på Biri.
Nr 1 trykk Tromsø
Nr 1 Trykk Mosjøen

I tilegg finnes:
Driva Trykk
Agderposten Trykk
Avis Trykk Hamar as (Hamar Arbeiderblad)

Status
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World Skills Norway har bestemt
seg for å søke om arrangementet
europamesterskapet for yrkesfag
i 2018.

Det er søkt om et statstilskudd på 55
millioner som det er grunn til å tro går
i orden. Partene i arbeidslivet og et stort
flertall på Stortinget er ivrige støttespil-
lere for et slikt arrangement.

De fleste vil se på dette som en stor
mulighet til å løfte yrkesfagenes status,
og få oppmerksomhet ikke bare politisk

men også hos ungdom.
Styret vil, hvis konkurransen havner

i Norge, legge arrangementet til Olym-
piaparken på Lillehammer.

WorldSkills Norway
WorldSkills Norway er en ideell organi-
sasjon som arbeider for å høyne statusen,
interessen og kvaliteten på norsk yrkes-
utdanning.

Bak organisasjonen står Næringsli-
vets Hovedorganisasjon, Landsorganisa-
sjonen i Norge, Utdanningsdirektoratet,

Kommunesektorens Interesseorganisa-
sjon (KS) og en rekke landsforeninger,
fagforbund, opplæringskontorer, skoler
og fylkeskommuner.

WorldSkills Norway har ansvar for
det norske Yrkeslandslaget som hvert
annet år deltar i de internasjonale kon-
kurransene Yrkes-VM og Yrkes-EM. I
tillegg arrangerer WorldSkills Norway
selv Yrkes-NM hvert annet år i samar-
beid med en fylkeskommune.

Yrkes-EM til Norge

Joakim Viken representerte Norge i World Skills
i Leipzig i sommer. Han kom på en hederlig
syvende plass. Og fikk diplom for innsatsen.

Av Kjetil Larsen

– Jeg er veldig fornøyd med egen innsats, sier Joakim
på telefon fra et sommervarmt Sørland. – Jeg tror ikke
jeg kunne gjort så mye annerledes eller bedre. Joakim
har gått i lære hos Grøset trykkeris Oslo-avdeling, hvor
han avla svenneprøve før sommeren. – Det gikk også
ganske bra. I hvert fall bra nok til at jeg blei tilbudt fast
jobb hos Grøset.

Tidspress
– Den største utfordringen under konkurransen var
tidspresset, kan Joakim fortelle. – Jeg gjorde mer på én
dag under World Skills-konkurransen enn jeg gjorde
på hele svenneprøven som tok en uke. Det var også en
utfordring å jobbe med så mange mennesker rundt seg,
og at alt var så stort. Hallen vi og utøverne i de andre
fagene jobbet i var på 180 000 kvadratmeter. Det tok
20 minutter bare å gå til lunsj. Han fikk ikke sett så
mye på konkurransene til de andre norske deltakerne,
men de hadde samlinger hver kveld og følte at de var en
del av et lag. – Jeg vil absolutt anbefale alle å delta på
Yrkes-NM og andre konkurranser hvis de har mulighet.
Du lærer utrolig mye både om deg selv og faget, og får
gjort ting som du ikke så ofte kommer borti i hverdagen
på jobben.

Framover
– Nå skal jeg først nyte resten av ferien, og så lengter
jeg til vanlig hverdag, faktisk! Det har vært en ganske
lang og intensiv prosess fram til konkurransen. Jeg gle-
der meg til å jobbe som vanlig ansatt på Grøset, med
de daglige utfordringene. Joakim Viken er jo trent til å
jobbe fort og intensivt fram til World Skills. – jeg veit
ikke om jeg klarer å jobbe i vanlig tempo når jeg kom-
mer tilbake på jobb. Her på hytta tar jeg meg i og nesten
løpe bare jeg skal klippe gresset!

Alt går fortere

Kreativitet er evnen til å løse problemer, som ikke kan beskrives før de er løst.
Piet Hein

Foto:Kristin
von

H
irsch

Leder av Fellesforbundets avd. 857,
Grafisk Fagforening Midt-Norge,
Erling Weydahl, er forbanna.
–Trondhjems Eskefabrikk mister
jobben med å produsere kartonger
til norske Grandiosa-pizzaer fordi
de østeuropeiske konkurrentene
får store tilskudd til innkjøp av
maskiner og utstyr av EU, sier han.

Av Kjetil Larsen

Trondhjems Eskefabrikk er en av Nor-
dens og Europas mest moderne anlegg
for produksjon av pappemballasje.
Bemanningen er skåret ned og auto-
matiseringen av produksjonen er kom-
met så langt som dagens teknologi gjør
mulig. Omsetningen per ansatt er høy,
cirka 3,3 millioner. Allikevel klarer ikke
bedriften konkurransen fra øst. Prisene
fra nye leverandører i Polen og Litauen
ligger cirka 20-30 prosent lavere enn det
fabrikken i Trøndelag kan levere. Selv
om bedriften ikke hadde hatt utgifter
til lønn ville tilbudet fra de utenlandske
leverandørene ligget 15 prosent under
det norske.

Også bøker
Bokbransjen i Norge har også fått merke
presset fra øst, og i dag er det bare noen
få bokprodusenter igjen i Norge. Blant
annet Livonia Print i Riga har tatt store
biter av den norske bokproduksjonen.

– Årsaken til at disse bedriftene kan
tilby så lave priser på det norske marke-
det er at de mottar investeringsstøtte fra
EU, sier Weydahl. – Konkurrentene til
Trondhjem Eske har mottatt støtte for å
kjøpe nye maskiner og utstyr i størrel-
sesorden 160-190 millioner.

Livonia Print har mottatt støtte som
dekker en tredel av investeringene i to
nye trykkmaskiner og en limfres, går
det fram av en rapport fra Baltic Con-
sulting.

–Jeg ser to gale ting i denne saken.
Den ene er at ordninger i EU, som vi er
tilknyttet gjennom EØS, sparker beina
under norske bedrifter. Det andre er at
et konsern som Orkla, som nyter godt
av ordninger som skjermer dem fra
utenlandsk konkurranse, selv går uten-
for landets grenser for å handle det som
er absolutt billigst. Dette gjør de uten å

tenke på verken miljø eller konsekven-
sene for annen norsk industri, sier lede-
ren av Grafisk Fagforening Midt-Norge.

Presser på politisk
For Trondhjem Eske er kontrakten med
Orkla så stor at de måtte si opp fire i
produksjonen. Weydahl og foreningen
prøver nå flere måter å få stoppet at kon-
trakten går ut av landet.

– Vi har tatt med en stortingspoli-
tiker for Sør-Trøndelag på bedriften til
samtaler med ledelse og tillitsvalgte. Vi
håper dette kan presse fram en politisk
behandling hvor man kan se om dette
er i tråd med EØS-avtalen og EUs egne
regler. Foreningen vil også ta kontakt
med tillitsvalgte i Orkla-systemet for å
se om det er noe de kan gjøre sammen
for å beholde produksjonen av pizzaes-
kene i Norge.

Fellesforbundet sentralt og Norsk
Industri har i et felles brev tatt saken
opp med departementet, og venter på et
svar derfra.

EU sponser konkurrentene:

Norske bedrifter mister jobber

Partene i Europa samarbeider for å få en kon-
trollert nedbygging av den grafiske industrien.
Da virker det inkonsekvent at EU samtidig gir
støtte for å bygge den opp, sier Niels Killi i Fel-
lesforbundet.

Av Kjetil Larsen

I 2010 kom det en rapport om hvordan aktørene i den
europeiske grafiske bransjen så på seg selv, og de fleste
i bransjen var enige om var at det er overkapasitet som
er det helt sentrale problemet. Partene i Europa startet
et samarbeid for å prøve å få til en såkalt sosialt ansvar-
lig restrukturering av bransjen; det vil si en styrt tilpas-
sing av kapasitet som ikke bare er bestemt av markedet
og konkurransen mellom bedriftene.

– Da er det rart at Det Europeiske Regionale Utvi-
klingsfondet finansierer bedrifter slik at vi får mer
kapasitet i bransjen, sier Niels Killi, som har under-
søkt hvordan EU-ordninger blir brukt til å bygge opp

grafiske bedrifter i Øst-Europa. – I dagens marked for
trykte produkter er det en moderne maskinpark, og
derfor kapitalkostnadene, som er avgjørende for om en
bedrift er konkurransedyktig. Da sier det seg selv at
man får et enormt konkurransefortrinn hvis en tredel
eller halve investeringen blir dekket av offentlige mid-
ler. Killi kan fortelle at det nå ser ut som om det er en
viss balanse i det norske trykkmarkedet, hvis man skal
dømme ut i fra medlemsutviklingen i Fellesforbundet.

– Men det er en skjør balanse, og det skal ikke mye
til før det kan tippe over i norske grafiske bedrifters
disfavør, sier han, og legger til at forbundet håper at
norske myndigheter vil arbeide for å få avviklet denne
typen støtteordninger i bransjen. Uansett er det som
allerede er gitt av støtte til investeringer anvendt til å
bygge opp kapasitet, og den konkurransen vil vi måtte
leve med.

– Derfor er det viktig å finne løsninger som kan
bidra til å styrke de norske bedriftenes konkurranse-
kraft, avslutter Niels Killi.

Inkonsekvent av EU
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Det er ikke bare stortingspoli-
tikerne som skaper utfordringer
for Opplæringssenteret for visuell
kommunikasjon. Også nedgangen
for den tradisjonelle bransjen er en
problem som har minsket behovet
for lærlinger.
Vi tok turen til Stanseveien for å
snakke med den nye lederen.

Tekst og foto: Adolf Larsen

Ny i grafisk bransje er ikke den nye
daglige lederen, og ikke helt ukjent for
den utsendte fra TgM heller. Willy Jor-
det, som, nå i begynnelsen av juli, bare
er tre uker gammel i sjefsstolen, har
det siste halvåret ledet et prosjekt som
skulle drøfte framtida for Opplærings-
senteret.

- Det er ikke mangel på utfordringer
i denne jobben, og de fleste deler vi med
store deler av bransjen, innleder Jordet.
Det er helt nødvendig å se på vår egen
rolle i bransjen, uavhengig av endrin-
gene som nå kommer i utdanningen,
fortsetter lederen. Både hvem vi er der
for, og muligheter for endrede strategier
har vært gjennomgått i prosjektet. Et
prosjekt som har involvert hele styret,
inkludert observatøren fra Ogf.

- Kort sagt, men ikke så enkelt i prak-
sis har vi følgende valg; selge mer til de

vi har kontakt med, selge det samme til
flere eller selge andre produkter til både
eksisterende og nye kunder, forklarer
Jordet. Når jeg her snakker om salg er
det selvfølgelig lærlinger som har vært
og er vårt hovedprodukt.

- De endrede forutsetningene som
Stortinget har vedtatt, må vi diskutere
blant annet med Faglig Råd om veien
framover. Slik vi tolker vedtaket, er det
åpning for fortsatt å rekruttere lærlinger
fra medier og kommunikasjon, og det
åpnes også for å etablere flere lærefag
innen samme studieretning presiserer
han.

Forutsetningene
- Da Opplæringssenteret ble etablert var
selve grunnideen at vi skulle ta oss av
den teoretiske utdanningen under lære-
tiden, og medlemsbedriftene skulle
stille læreplass til disposisjon. Nå bru-
ker våre ansatte mer og mer tid til mar-
kedsføring overfor elever, men spesielt
bedrifter. Og det er ikke til å stikke
under stol at det er læreplasser at vi sli-
ter mest med å skaffe, utdyper Jordet.

En annen forutsetning som er endret
er skolenes manglende drahjelp. Som vi
har omtalt tidligere i TgM, fører finans-
ieringsmodellen til at skolene har
økonomisk interesse av at elevene velger
å fullføre et tredje år med studieforbe-

redende, og ikke velge lærekontrakt
etter to år.

På tross av at skolene er klar over at
mange ender med verken studier eller
læreplass. Men tidligere hadde lærerne
på gjeldende linje selv et svennebrev og
et forhold til yrkesfaglig tilnærming til
faget. Nå opplever jeg vi mange lærere
som ikke engang vet at det faktisk
finnes en lærlingordning, og de har
annen utdannelse selv.

Det blir derfor et paradoks når de
folkevalgte velger vekk MK som yrkes-
fag ut i fra en argumentasjon om at det
rekrutteres for få lærlinger fra linjen.
Her kan vi virkelig snakke om å skaffe
sin egen argumentasjon, hevder Jordet.
Det er jo de samme myndigheter som
har spredd MK til alt for mange skoler,
uten spesielt mye vekt på kvalitet.

Veien videre
Det virker som det er en ny leder med
ideer og tru på framtida, noe han bekreft-
er. Det er mye bra arbeid gjort i pro-
sjektarbeidet, ikke minst når det gjelder
markedsføring. I dette punktet ligger
det også forslag om en mer markedstil-
passet profil og aktiv bruk av nye medier
for å nå ut til andre typer bedrifter i
mediebransjen.

Når det gjelder faglig innhold mener
Jordet at det ligger muligheter for rekrut-

En framtid for lærlinger
tering til andre fag, eller utvikling av
lærefaget til å omfatte kombinasjoner
med tekst, bilde og lyd.

Selv kom den nye lederen inn bran-
sjen fra Hjemmets Bokforlag/Damm i
1990.

Jordet ble da ansatt som daglig leder
i Falch Fargetrykk, med både utfor-
drende markedssituasjon og eierkon-
stellasjon. I 1993 ble han rekruttert til
Grafiske bedrifters landsforening, som
arbeidsgiverne kalte seg den gang. For
øvrig under leder Terje Overgard, som
han nå etterfølger i den nye stillingen.
I GBL arbeidet han med strategi for å
møte utfordringer som digitaltrykk

og internett.
Fra 1996 arbeidet han som admi-

nistrerende direktør i Beyer Hecos, i et
sviktende blankettmarket, noe som vir-
ker som en god lærdom for arbeidet han
nå har tatt på seg. Også avgangen høres
relevant ut for bruk i 2013. Selskapet ble
etter noen år solgt til danske interessen-
ter, som flyttet produksjonen til Sverige
og Danmark og skalerte virksomheten
ned til en ren salgsorganisasjon. Med
sluttpakke fra Rieber & Søn gikk Jordet
inn i konsulentbransjen og har arbeidet
bl.a. med rektuttering. Før ansettelsen
har han vært styremedlem i Medievikar
i fire år, og styreleder det siste året.

Etter at vårt forrige
nummer gikk til trykke-
riet, ble Stortings-
meldingen om
videregående utdanning
behandlet i Stortinget.
Og, på tross av rådene
fra en samlet grafisk
bransje, ble Medie- og
Kommunikasjonslinjene
gjort om til studiefor-
beredende fag fra 2015.

Stortinget har nettopp vedtatt endringer som
vil få store konsekvenser for fagopplæringen av
mediegrafikere. Det er bestemt at utdannings-
programmet medier og kommunikasjon (MK) skal
gjøres om fra å være et yrkesfaglig program til
å bli et studieforberedende program – samtidig
understrekes det at lærefagene skal ivaretas og
videreutvikles, men det er helt åpent hvordan
det skal skje.

Av Knut Øygard, leder, faglig råd
medier og kommunikasjon

MK har vært et spesielt utdannings-
program, ved at det har gitt elevene
mulighet for å gå videre i lære eller for
å få studiekompetanse. Mediebransjen

har behov for folk med både fagutdanning og høyere
utdanning. Med et felles utdanningsprogram skulle det
være lettere å jobbe sammen seinere også.

Siden MK har vært et yrkesfaglig program har det
vært stor plass for praktisk opplæring. Bransjen og de
aller fleste lærerne har ment at dette har vært en god
løsning. Det samme har elevene – antall elever har
vokst kraftig siden det ble etablert.

Stortinget mente noe annet. Begrunnelsen var at
det store flertallet av elever valgte å bruke programmet
for å sikre seg studiekompetanse. Vedtaket vil inne-
bære at programmet skal inn i den studieforberedende
malen – men hvordan det skal skje er fortsatt åpent.
Stortingskomiteen sa at:

F l e r t a l l e t peker på at dagens medier og kom-
munikasjon som et yrkesfaglig utdanningsprogram
har en rekke positive kvaliteter. Praksisretting av
fellesfag, stor grad av tverrfaglig prosjektarbeid og
fokus på entreprenørskap utdanner kandidater som
er etterspurt av mediebransjen.

F l e r t a l l e t vil derfor understreke viktigheten
av at disse kvalitetene blir ivaretatt i et fremtidig
studieforberedende program.

Det er ikke bestemt hvordan lærefagene mediegrafiker
og fotograf skal ivaretas. Det er tre muligheter; flytting
av lærefagene til et annet yrkesfaglig utdanningspro-
gram, etablering av et nytt yrkesfaglig program der
andre beslektede lærefag tas med, eller gjennomføring
av et opplegg der lærefagene bygger på det endrede stu-
dieforberedende programmet. Stortinget sier løsningen
skal bestemmes i en dialog med arbeidslivets parter.

Foreløpig er vi innstilt på å arbeide ut fra alternativ
tre – lærefag bygd på et studieforberedende MK. Vi
sier foreløpig, fordi vi må være trygge på at det kan
gi en god nok praktisk opplæring. Hittil har arbeids-
giverne gjennomgående vært svært fornøyd med den
faglige balasten nye lærlinger har hatt. Det har vi ikke
råd til å miste med en mer «akademisk» opplæring.

Det må gjøres en jobb for å få gjennomslag for
dette. Fellesforbundet vil samarbeide med Norsk
Industri, MBL, opplæringskontoret og Mediepedago-
gene for å få fram forslag til en god fagopplæring for
mediegrafikerne.

I forsvaret for MK har vi reist spørsmålet om medie-
grafikerfaget er for bredt. Nå dekker det tradisjonell
grafisk produksjon, web, lyd og film. Det ble valgt for å
i gi elevene et godt grunnlag i en hverdag der teknolo-
giske endringer skyller over mediebransjen. Ulempen
har vært at faget kan ha blitt for utydelig, og vanskelig
å forklare spesielt for de nye delene av mediebransjen –
som heller ikke har tradisjon for fagopplæring.

Det er mange i grafisk som har et stort engasjement
for fagopplæring. Faglig råd for medier og kommuni-
kasjon er opptatt av å kunne ha en åpen prosess og er
glade for alle innspill som kan bidra til en fortsatt god
fagopplæring.

Hva nå for fagopplæringen for førtrykk?
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Daglig leder i Opplæringssenteret for
visuell kommunikasjon, Willy Jordet.
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TgM har intervjuert seks oppfinn-
somme hoder som forteller om sin
lidenskap for interaksjonsdesign.
Etter disse samtalene og etter å
ha sjekket alle tips, kunne under-
tegnede late som hun har vært en
interaksjonsdesigner hele sitt liv.

Tekst Darija Sapozenkova-Hauge

JonaThan RoMM (45) er leder for
design og leveranser i Halogen, og
tidligere instituttleder på Arkitektur-
og designhøgskolen i Oslo (AHO).

– Hva er interaksjonsdesign?
– Det handler om å formgi hvordan

vi bruker og opplever teknologi. Inter-
aksjonsdesignere utvikler grensesnitt
både for digitale systemer og grafiske
grensesnitt for betjening av maskiner og
utstyr. I Halogen jobber vi ganske mye
med shippingindustrien og oljesektoren.
Vi utvikler både fysiske og digitale gren-
sesnitt, for eksempel for radarsystem-
er og systemer for styring av skip. Vi
jobber også med applikasjoner, mobil-
apper, nettjenester og sosiale medier.

Verden blir mer kompleks, og det
stilles stadig høyere krav til virksomhe-
ter. De må forholde seg til flere og flere
faktorer når de utvikler nye digitale tje-
nester. Designere forsøker å forstå denne
kompleksiteten og gjøre bruken av kom-
plekse ting enkelt. En viktig trend nå er

datavisualisering eller infographics. Det
finnes enorme mengder data der ute og
designere ser etter måter å arrangere og
visualisere disse dataene på en enkel
måte. Et eksempel kan være å presen-
tere data fra medarbeiderundersøkelser
i store organisasjoner som Difi, værdata
eller miljøforhold som man bruker på en
oljerigg i operasjon.

– Hvilke verktøy bruker deres design-
team?

– Vi bruker ulike prototypeverktøy.
Når vi trenger å vise eksempler på hvor-
dan en brukerflate oppfører seg inter-
aktivt, bruker vi verktøy som InVision,
proto.io og presentasjonsprogrammer
som Keynote, Powerpoint eller Presi.

– Hvilke trender ser du på digitale
platformer?

Innenfor det grafiske miljøet er det
nå større fokus på vektorbasert grafikk.
Trenden er mer flat design, enklere for-
mer, og bruk av kontraster som f. eks.
skygger og overganger. Denne typen
grafisk uttrykk brukes ofte innen
applikasjoner. Typografi brukes også i
økende grad som virkemiddel, særlig i
webdesign. Også har foto i større grad
erstattet tekst. Bilder forteller en historie
og formidler emosjonelle verdier.

– Hva inspirerer en designer?
Jeg gjorde en undersøkelse internt på

Facebook-gruppen vår på jobben. Det
er mange som inspireres av å jobbe ute
i felten. Av å møte brukere og se effekt-
en av og gleden over designet man har
skapt. De inspireres av å jobbe med
kunden og ikke for kunden. Da får man
både en strategisk og helhetlig forank-
ring av problemstillingen og organisa-
sjonen man jobber med. «Co-creation»
er overskriften.

Designerne våre blir inspirert av
tverrfaglig samarbeid i prosjekt. At de
har anledning til å jobbe sammen med
andre fagpersoner som grafiske desig-
nere, utviklere eller rådgivere innenfor
markedsføring. I tillegg er det mange
designere som synes det er kult å ha
anledning til å jobbe med problemstil-
linger som touch, gesture, lydbasert

interaksjon eller grenselandet mellom
det fysiske og det grafiske.

Noe av det morsomste er når vi - i en
designprosess - klarer å pushe hverandre
til overgå det vi i utgangspunktet trodde
vi skulle klare å gjøre. Det er da man
virkelig får WOW-følelsen!

JoRunn GRanholM aaRsETh (35)
er in-house interaksjonsdesigner i
Cisco. Hun var ansvarlig for desig-
net av Cisco Jabber Video som fikk
Merket for God Design for inter-
aksjonsdesign i 2011.

– Fortell om in-house hverdagen og
prosjektene dine.

– Cisco leverer nettverks- og kom-
munikasjonsløsninger. I Oslo, det som
tidligere var Tandberg Telecom, utvikler
vi videokonferanseløsninger. Jeg leder
brukeropplevelses- og designarbeidet for
infrastrukturløsninger for videokonfe-
ranse hvor vi fokuserer på den helhetlige
opplevelsen av løsningen. Da jeg holdt
på med Tandberg Movi dreide det om
interaksjonsdesign og grafisk bruker-
grensesnitt: Visjondesign, spesifikasjo-
ner på pixelnivå, flyter, brukerscenarier.
Jeg jobbet med et team som kunne bestå
av 20 personer hvor jeg var den eneste
designeren mens andre var utviklere
med forskjellige spesialiseringer. Det er
spennende å jobbe i kryssfunksjonelle
team, der du har forskjellige spesialise-

ringer og en del overlappende disipliner.
Nå er vi en del av Ciscos spennende
internasjonale miljø og samarbeider
med designteam i USA.

–Hvilke tools bruker du?
– Jeg foretrekker Illustrator isteden-

for Omnigraffle. Omnigraffle er rask
og grei for wireframes og flyter, men
er ikke raffinert. Jeg jobber mye med
PowerPoint fordi jeg skal legge fram
presentasjoner. Og jeg er veldig begeis-
tret for Processing som er et program-
meringsspråk for designere, kunstnere
og researchere.

– Hva er viktig i samarbeid med
grafiske designere?

– Samarbeid. En god idé for designe-
ren er å ikke tenke så mye på det ende-
lige resultatet, fordi det er lett å gå rett
til «der skal vi ha en blå knapp med en
hjørneradius på 6 px». Man skisserer
gjerne hvilke komponenter man trenger,
hvordan de forholder seg til hverandre
og så snakker man med en grafisk desig-
ner om hvordan dette skal bli seende ut
og «hjelpe» interaksjonsdesignet fram.
Man må ha dialog hele tiden, gjerne sitte
side ved side.

DaviD JohannEs KRoGh (34) er se-
nior designer i Eggs Design og setter
stor pris på tverrfaglig samarbeid.

– Hva er din definisjon på
interaksjonsdesign?

– For meg er det å designe selve bru-
keropplevelsen for bruk av teknologi.
Hvis du kan interagere med produkt
eller en tjeneste så er det interaksjons-
design. På iPhone er selve innpakningen
produktdesign, mens alt du egentlig gjør
med telefonen bygges med interaksjons-

design. Interaksjonsdesign er en tverr-
faglig disiplin der du må kunne både det
visuelle, det teknologiske og det psyko-
logiske.

– Har du noen nyttige verktøy i
hverdagen?

– Jeg er helt avhengig av Photoshop
og Illustrator. Kamera og papir er også
nyttig. Interaksjonsdesign handler om
å ha oversikten, lage kjappe skisser og
sende til kunde. Man skal vise hierarkiet
i informasjonen og innholdet og vise
hvor og hvordan navigasjon fungerer.

– Hvordan jobber du med grafikere?
– Vi sitter alltid sammen så mye som

mulig fordi det er overgangen fra skisser
og wireframes til ferdig design som er
viktig. Jeg har helhetsbildet mens desig-
neren gjør oppsettet til noe som virkelig
fungerer og pixel perfekt.

– Hva inspirerer deg?
– Veldig komplekse løsninger er

kjempe interessant og hvordan man gjør
dem enklere. Simplexity.

CasTilnano siMoons (33) er ser-
vice & interaction designer i Bleed.
Castilnano blir inspirert av å få frie
hender av kundene, jobbe i dybden
og tenke strategisk.

– Hva inspirerer deg om dagen?
– Nå jobber vi med en brief med

fokus på å endre forståelsen av hva en
sluttbruker kan forvente av en webside
i kosmetikkbransjen. Kunden ønsker
virkelig å skape noe som man ikke har
sett før.

Castilnano sier at han blir inspirert
av websider som er for programmerere.
Da kan man se på html5 og hente kode
som man kan gjenbruke lovlig. – Nerde-

sider er litt vanskelige å finne men det er
verdt det. Eller så ser jeg på ting som har
en kunstnerisk vri og tenker på hvordan
jeg kan dra det over på et kommersielt
prosjekt.

– Hvilke verktøy bruker du for å
skissere interaksjon?

– Axure og OmniGraffle gir enkle
muligheter til å lage en rask oversikt
over nettsider, struktur, innhold. Men
jeg håper at det sitter noen i en garasje
et eller annet sted i verden og lager et
verktøy som fungerer bedre enn det vi
har i dag.

– Hvor er grensen mellom inter-
aksjonsdesign og grafisk design?

– Jeg ser på interaksjonsdesign som
en kombinasjon av brukeropplevelsen
og strategisk brukerforståelse, mens
presentasjonen av dette må skje på gra-
fiske premisser.

– Hvordan skal en grafisk designer
jobbe med skissene dine?

– Jeg deler grafiske designere i to
typer. En type er bare pynter, de som
ikke har strategisk og overordnet retning
i konseptet, som kommer inn på slutten
og sier: Ok, du har tegnet en stor boks
på wireframe med knappen på siden, så
da gjør jeg det samme og lager boksen
finere med bildet i, og så lager knappene
litt sånn runde i kantene. Det kaller jeg
wireframe-designere.Men hvis du virke-
lig ønsker å skru tempen høyt, så er det
ikke en god måte å designe på i det hele
tatt. Den andre typen er de som visuali-
serer og drar konseptet videre. Når jeg
får det grafiske tilbake så forventer jeg
en form som er ganske forskjellig fra det
jeg har levert fra meg.

JøRGEn lEiRDal (35) er industride-
signer i Center Stage der han jobb-
er med et bredt spekter av oppdrag
som han kaller for; alt som ingen
andre tør å ta i.

– Hva er en god eksempel på inter-
aksjonsdesign?

– Alt kan være interaksjonsdesign.
Flytdiagrammer kan også brukes på
utvikling av et rom. Nå jobber vi med et
opplevelse/kinorom for et stort Museum.
En stor gruppe mennesker skal bevege
seg i rommet, vi skal forklare hvor de
skal gå og underholde dem hele veien.
Det kan f. eks. komme en skoleklasse på
60 elever som skal fordeles i to grupper

Interaksjonsdesignets mysterier
fra seks eksperter
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og ledes gjennom en serie opplevel-
ser. Det handler mye om interaksjons-
design.

– Hva er gøy ved jobben?
– Det er gøy å løse en utfordring og

få til noe som ingen skulle tro var mulig.
Det er gøy å jobbe med stramme bud-
sjetter med færre interessenter involvert;
du har ofte større frihet – det gir større
kreativitet i prosjekter.

– Hvilke verktøy bruker du?
–Mye SolidWorks (3Dmodellerings-

program) – jeg jobber mye med kon-
struksjoner av fysiske ting. Det er veldig
gøy fordi det tar kort tid før du har teg-
net noe til det er produsert her hos oss.
Her sitter vi på en stor 3x3 meter fres, så
vi kan bygge hva som helst. Photoshop,
Illustrator er alltid med. Jeg bruker også
Flash, men kun som visualiseringsverk-
tøy for å vise kunden hvordan ting kan
bli.

– Hva er nytt i bransjen?
– Scenen vi bygger er ikke lenger

bare en kuliss som er lyssatt, i stedet er
det et kontrollsystem med en Arduino-
prosessor der lyset er bygget inn i selve
elementet. Sært. Det ikke så mye tape og
gaffa på scenen lenger.

– Hvordan kan en grafisk designer
gjøre hverdagen din bedre?

– Lag alt i vektor (eller latterlig høy
oppløsning). Og fargekart vil jeg gjerne
få med PMS fargekoder. Når jeg får alt
i RGB og skal konvertere det til PMS –
det blir det nesten umulig å få det riktig.
Ryddighet i overleveringen av doku-
mentet er også viktig. Min jobb er ofte å
få det fra visualisering over til konstruk-
sjon. Og da det er aldri for mye detaljer.

Magnus Revang (37) er fagleder for
konseptutvikling i BEKK. Han har 17
år lang kjærlighetshistorie med Inter-
net.

– Den første internettsiden jeg laget
profesjonelt var for NRK i 1997. Jeg var
rågal frontendutvikler da jeg var 22, og
da hørte de på meg, nå hører ikke de på
meg lenger. Det var bedre på dotcom
tiden, sier han og ler.

– Hva er interaksjonsdesign?
– Jeg mener at interaksjonsdesigner,

grafisk designer, alle disse titlene vi
historisk sett har hatt ikke gjelder len-
ger. De stammer fra en tid da vi jobbet
sekvensielt. Interaksjonsdesignere ga
wireframes til en grafisk designer, den
grafisk designeren putta på pynt og ga
jobben videre til front-end utvikler som
utvikla hele greia. Sånn jobber vi ikke
lenger. Du må uansett ha evner til å lage
en god løsning, det er løsningen som tel-
ler og så setter man sammen noen som
har komplimentære evner. Fremtiden for
de som jobber med brukeropplevelse er
prøve å være renessansemennesker.

Jeg ser på interaksjonsdesign som på
oppførselen til automatiserte systemer.
Og hvis du tenker på interaksjonsdesign
som oppførselen til produkter eller tje-
nester så vil du ikke tålerert den oppfør-
selen fra mennesker. Det tyder på at vi
er veldig umodne på hvordan interak-
sjonsdesign gjøres.

Kundene våre tror at folk har lyst til
å være i nettbanken. Det har de ikke.
De har lyst å finne hva de har på saldo.
Hvis du har en butler så vil du helst ikke
snakke med butleren, han skal bare gjøre
jobben for deg.

– Har du gode eksempler på inter-
aksjonsdesign i produkter?

– Interaksjonsdesign kan være alt
som møter deg i nettbanken, på skjer-
men på mobiltelefonen, på dashbordet
i bilen, eller når du skal fylle bensin -
hvordan du interagerer med lokket eller
med bensinpompa. Så det dukker opp
overalt hvor jeg som bruker må gjøre
valg. Interaksjonsdesign kan derfor være
helt analog. Interaksjonsdesign kan være
papir, og vi ser mye mer av dette frem-
over - det blir billigere og billigere å
bygge teknologi i helt vanlig ting. F. eks.
mye interaksjon som foregår med valg-
kort. Jeg forholder meg til informasjon
og jeg gjør «valg». Det er interaksjon på
laveste nivå og hvordan valgkortet kom-
muniserer er «oppførsel».

– Hva er det viktigste verktøyet dit?
– En ting som hjelper mest av alt er

nysgjerrighet. Den dagen jeg begynner
å bare bruke produkter og ikke tenke på
hvordan dette kunne være bedre så skal
jeg pensjonere meg.

– Hva inspirerer deg i bransjen?
– Ting som evner å endre folks

adferd. Det er en del forskning av B. J.
Fogg i Stanford som handler hvordan
man skaper nye vaner. Det er spennende
fra et interaksjonsdesign-ståstedet.

Og så er jeg inspirert av startups. Jeg
er mye inne i Mashable og Techcrunch
for å se nye produkter som dukker opp
og nye tjenester og samtidig er jeg vel-
dig mye innom kickstarter.com og
indiegogo.com som er steder som driv-
er med crowdsourcing. Der dukker det
opp masse gode ideer som er et år frem
i tiden.

– Er det noe grafikere kan gjøre for å
gjøre livet til en interaksjonsdesigner
bedre?

– Jeg liker ikke designere som bare
legger et lag design opp på produktet,
jeg liker designere som bidrar til pro-
blemløsningen. Bli god på å løse reelle
problemer, forstå hvordan de skal løses
og løs det med verktøykassen til en
designer. Da jobber du ikke i etterkant
av en interaksjonsdesigner. Da jobber
dere SAMMEN.

NB: Les HELE artikkelen og avslør flere
mysterier om interaksjonsdesign på
blog.darijasart.com
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8. mai i år var det 25 år siden fem industriforbund slo
seg sammen under navnet Fellesforbundet. Det var for-
bundene for Jern & metall, bygning, papir, bekledning og
skog & Land.
noen av disse bransjene er nesten forsvunnet 25 år et-

ter, mens andre har vokst. To andre forbundsområder har
sluttet seg til. Foruten grafisk som gikk inn i januar 2006,
kom arbeidsfolk fra hoteller og restauranter med rett før
landsmøtet i 2007.

avdelingene i Oslo og akershus valgte en fredag i

midten av juni til en markering av jubileet. Da var det
stand og grilling på Youngstorget: Og som det fremgår av
bildene også musikk ved salongorkesteret.
De underholdt også på vårt andre arrangement som gikk

av stabelen på Mono. Her var det også en politisk duell
om arbeidsliv, mellom Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre og
forbundssekretær Jørn eggum fra Fellesforbundet.

stor stemning og fornøyde medlemmer.

Fellesforbundet 25 år
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Før innvandringsstoppen i
70-årene kom det en ung mann fra
Gaza til Norge for å studere til
ingeniør. Ingeniør ble han ikke, der-
imot fikk han fagbrev som servitør.
Neste år kan han se tilbake på 25
år som aktivist for de palestinske
fotballagene i Norway Cup.

Tekst og foto Adolf Larsen

Ryktene, og massemedia, vil ha det til
at det var en enorm tippegevinst som
satte Fuad Timraz, som mannen heter,
i stand til å bringe de første lagene til
Norge. Som mye annet, skal det vise
seg at dette bare delvis er sant, men hel-
dig med ankomsten var han.

- Jeg kom til Norge i 1974 fra en
flyktningleir i Gaza, hvor jeg hadde til-
brakt 22 år, innleder Fuad, som vi har
invitert til Sagveien for et intervju. –
Jeg kom gjennom en slektning som var
etablert i Sarpsborg, og jeg kom et par
år før innvandringsstoppen ble innført
på midten av 1970-tallet. Fuad startet
på ingeniørstudier i Sarpsborg. Etter
noe tid, og på tross av lensmannen i
Sarpsborg, fikk han oppholdstillatelse
og arbeid som sveiser. Både klima og
arbeidet fikk han på bedre tanker, han
ville ha innearbeid. Derfor gjorde han

sin inntreden i restaurantbransjen.
– Det var på Forum i Sarpsborg, som

var eid av de den gangen ikke så beryk-
tede brødrene Svelland, forteller Fuad,

- Etter flyttingen til Oslo var jeg hel-
dig med jobb, og kom til SAS-hotellet.
Der var det en aktiv klubb, og mulighe-
ter for fagutdanning. Siden da har Fuad
holdt seg i bransjen, med et opphold
hvor han jobbet i Libanon for Norsk
Folkehjelp. Han har vært på Pers Hotell
på Gol, og vært sjef i McDonald.

Fotball og utenrikspolitikk
– Allerede mens jag bodde i Sarpsborg
ble jeg kontaktet av Kjell Bygstad, som
den gang var leder av Palestinafronten,
med beskjed om at det var ønskelig med
litt innsats for Palestinas sak. Det første
oppdraget var stifting av tusenvis bro-
sjyrer, men etter hvert ble det delega-
sjonsturer til Midt Østen.

Fuad, som var blitt kommisjonær for
Narvesen, brukte noe av inntektene på
Norsk Tipping, og vant.

– Det var min nevø, som i 1990 lan-
serte ideen om hvordan pengene kunne
brukes til å hente lag fra Palestina til
Norway Cup, utdyper Fuad. Og hvis vi
noen gang skal snakke om at entusias-
men var større enn kunnskapen var det
der. Vi søkte Norway Cup etter fristen,

men enda verre var at vi ikke hadde
noen kunnskaper om hva det innebar.

– Frode Kyvåg reddet oss sammen
med den voldsomme turbulensen som
oppsto, da det skulle bestemmes hvor
Gaza lå, kommenterer Fuad. Gaza fan-
tes ikke, altså måtte de konkurrere under
israelsk flagg.

Det var Bondevik som var utenriks-
minister, og han hadde ingen betenkelig-
heter med den løsningen, men det hadde
heldigvis andre. Bondevik hadde både
fotballforbundet og Idrettsforbundet på
sin side, men leder for Norway Cup,
Frode Kyvåg ville det annerledes. Han
publiserte en artikkel om; «Hele verden
på et lag, unntatt Palestina»,

Og da tok Dagbladet saken, og etter
en kronikk av daværende direktør i
NUPI, Johan Jørgen Holst snudde alle,
inkludert UD.

– En morsom sak, utdyper Fuad, er at
Holst som skrev kronikken; «Idrett, for-
brødring og politikk», var vikarierende
utenriksminister i 1991 da NC første
gang fikk støtte fra UD.

For tippegevinsten var ikke engang i
1990 nok til å finansiere det første laget
fra Palestina, og da kom for første gang
fagbevegelsen på banen. Det var Norsk
kjemisk industriarbeiderforbund og
Oslo grafiske fagforening som har vært

En palestiner i Spydeberg
støttespillere siden. Selv om kjemisk nå
går under navnet Industri Energi.

Fotball og lærdommer
– Det har vært mye å lære, men det er
to områder som peker seg ut, nemlig
fotballen og holdningene hos lederne
i Palestina, utdyper Fuad. De første
lagene som kom, mellom 1990 og -94
var plukket ut av ledelsen i Intefadaen.
Etter 1994, og i kjølvannet av Osloavta-
len, ble alt koordinert av selvstyremyn-
dighetene og idrettsdepartementet.

Fotballmessig har utviklingen vært
enorm, fra de første lagene som kom,
som knapt hadde spilt med fotballsko,
til resultatene de senere årene. Laget fra
Sabra og Shatila har vunnet sine puljer
siden de debuterte i 1999. Laget fra Gaza

vant finalekampen i 2011, mens laget fra
Vestbredden gjorde det samme allerede
i 2006.

På spørsmål om jentefotball har hatt
en lignende utvikling blir Fuad betenkt,
men forklarer: – Jentene kom med fra
1996, etter påtrykk fra en kvinne i LO,
men laget som kom var døtrene til fag-
foreningslederne i Gaza, og tok det som
en ferietur. De var av samfunnsmessige
årsaker forhindret fra å spille fotball
hjemme.

De tapte 20-0 i første kamp, og
etterpå fikk motstanderne en time med
undervisning i jenteidrett og etikk,
forteller Fuad. – På en måte som bare
Kyvåg kan gjøre! Vi prøvde i tre år til
uten hell, men så var det ikke jentelag
fra Palestina med i Norway Cup på

mange år. Vi mente at hvis de ikke fikk
lov til å spille hjemme, var det ikke noe
poeng å komme til NC.

Først etter at fotballen på Vestbred-
den ble organisert kom jentene tilbake,
men Hamas har stoppet dette i Gaza.
Det er også etter hvert blitt noe publisi-
tet i Palestina omkring NC, men mange
har fortsatt vanskelig for å svelge orga-
niseringen. Og noen oppslag har vært
flatterende for meg, smiler Fuad, men
det bidrar ikke til å blidgjøre de lokale
idrettsansvarlige når det skrives at Fuad
er bedre til å organisere enn den organi-
serte palestinske fotballen. Og at en slik
kjempeturnering er uten korrupsjon.

AFP?
Fuad er nå ansatt som servitør på Plaza,
hvor han har jobbet siden 1991. Han bor
med kone og datter i Spydeberg. En
typisk familiegjenforening, som Siv
Jensen ikke ville likt, brakte ham i 1983
kone fra den samme flyktningleiren som
han selv hadde bodd i. Hun ble hentet
av to norske aktivister, da han selv ikke
fikk lov å reise tilbake til Gaza. Fra Spy-
deberg påstår han at han skal trekke seg
tilbake med AFP i 2014. Etter 25 år med
Norway Cup skal han flytte tilbake til
Gaza. Uten andre eiendeler enn et bra
telt, skal han bo på stranda og tilbringe
tid med sine barndomskamerater. Og
med et håp om at israelske fly ikke bom-
ber ham.

– Jeg er fornøyd, avslutter Fuad.
Fornøyd med utviklingen for fotballen i
Palestina, men ikke så fornøyd med den
politiske utviklingen. Og jeg er meget
misfornøyd med UD som har stoppet
støtten til lagene for deltakelsen i NC,
kommenterer Fuad.

De palestinske lagene gjorde reint bord i sine puljer i
årets Norway Cup turnering. Særlig jentelaget
imponertei forhold til tidligere år. Her er resultatene:

Palestine Girls, jenter, 7’er, 12 år:
Lambertseter – Palestine Girls ............................. 0 - 5
Palestine Girls – Bakke IF ..................................... 4 - 1
Palestine Girls – Lilli Tøyen .................................. 3 - 0
Bækkelagets FK - Palestine Girls ......................... 0 - 2
Grei 2 - Palestine Girls .......................................... 1 - 7
Skarnes - Palestine Girls ...................................... 0 - 5

Sabra Shatila Survivors, gutter, 7’er, 12 år:
Bækkelagets FK - Sabra Shatila Survivors .......... 0 - 9
Sabra Shatila Survivors – Slagen Mega ................ 3 - 0
Sabra Shatila Survivors – Grüner .........................12 - 0
Sabra Shatila Survivors – Vålerenga Eagles ........ 8 - 0
KFUM-KAM. Oslo 5 - Sabra Shatila Survivors ...... 0 - 7

1 2 1 3

Samarbeidspartnere gjennom mange år; Svein Mortensen og Fuad.

Under: Feiring av en av mange seire for «Palestine Girls.»

Fuad feirer med et utvalg av årets fornøyde deltakere på Norway Cup.



TGM - SEPTEMBER 2013 - NR 322 TGM - SEPTEMBER 2013 - NR 3 221 51 4

Lesere med ekstremt god hukom-
melse husker kanskje at vi i TgM
for flere år siden hadde en repor-
tasje om en nystartet klubb ved
Itella på Frysja.
Etter det har det vært flere år med
arbeid for tariffavtale, og nå er
prosessen ved veis ende: Det går
mot avtale eller konflikt.

Av Adolf Larsen

Bakgrunnen for prosessen er at bedrif-
ten var en del av Posten fram til 2008.
Da ble den solgt til private eiere, og
tariffavtalen ble nektet videreført. Post-
kom mistet retten til organisering, og
etter diverse møter i LO ble det åpnet for
at Fellesforbundet kunne organisere de
ansatte i produksjonen.

Dette vedtak fikk støtte av EL & IT
Forbundet, men ikke av Handel og Kon-
tor som hevdet at bare de hadde overens-
komst som passet alle i bedriften.

En oppfatning som for øvrig ble delt
av den daværende direktøren, som i hele
prosessen har hatt møter og forhandlin-
ger med HK.

Etter at Ogf våren 2010 gjennomførte
en vellykket vervekampanje ved Itella,
ble forholdet til HK ytterligere forver-
ret og noen av våre medlemmer meldte
overgang til HK, som for øvrig ikke
hadde noen problemer med å få under-
tegnet tariffavtale for funksjonærene.

Handel og Kontor hadde heller ingen
egne medlemmer ved bedriften, men tok
over våre ferdigvervede.Den daværende
lederens holdning har for øvrig vært for-
billedlig klar gjennom hele prosessen;
nemlig at han aldri skulle undertegne
noen avtale med Fellesforbundet.

Over til NHO
Sommeren 2010 meldte bedriften seg
inn i NHOs landsforening for teknologi-
bedrifter, Abelia. Dette valget viser hva
som er kjernen i bedriftens argumenta-
sjon, nemlig at Itella ikke er noen gra-
fisk bedrift, men en moderne teknologi-
bedrift. Som selvfølgelig ikke kan ha en
tariffavtale for trykkerier.

Denne argumentasjonen blir mot-
bevist når du kommer inn på bedriften
som består av printere og konvolutte-
ringsmaskiner. Men, skulle det vise seg,
noen falt for argumentasjonen!

Da forbundet så sendte krav til Abe-
lia med krav om at overenskomsten for
trykkerier skulle bli gjort gjeldene på
bedriften, ble dette avvist, nettopp med
begrunnelsen at feil overenskomst var
valgt.

Etter dette ble saken oversendt LO
for videre behandling i desember 2010.
Våren 2011gikk med i forhandlinger
mellom LO og NHO om valg av tariff-
avtale, uten resultat.

Det neste steget i en slik prosess er
behandling i en tvistenemnd, som består
av en fra LO, en fra NHO og en nøytral.
Her var det at Abelias, og bedriftens
argumentasjon om at dette ikke var noen
grafisk bedrift som fikk gjennomslag.
Dommen gikk ut på at Itellas produk-
sjon var et tarifftomt rom, noe som betyr
at ingen tariffavtaler passer inn.

Et fantastisk resultat ettersom vi alle-
rede har en identisk bedrift ved Strålfors
as, som er Itellas eneste konkurrent i det
norske markedet. Og ikke minst var det
nettopp det at vi hadde avtale ved en
identisk bedrift som gjorde at LO i sin
tid ga oss rett til å organisere de ansatte.

Konflikt eller avtale
Forbundet valgte etter dommen at par-
tene skulle forhandle fram en bedrifts-
avtale for Itella. Etter nok en meget
langdryg periode i forhandlinger med
Abelia uten det minste spor av løsning,
går saken nå til Riksmekleren. Det mest
interessante med å følge disse forhand-
lingene var å se hvordan de gikk fra
bedriftens behov til å bare handle om
NHO og Abelias prinsipper. Bedriften
har nok innsett at de har behov for en
tariffavtale for å kunne inngå lokale for-
handlinger om arbeidstider. Men dette
har forsvunnet i NHOs ønske om en bil-
ligere avtale, som de senere skulle bruke
for å endre overenskomsten i negativ ret-
ning. Dette er selvfølgelig redaksjonens
mening, og ikke noe som Fellesforbun-
det skal behøve å stå inne for.

I den kommende meklingen krever
Fellesforbundet at overenskomsten for
trykkerier skal undertegnes som tariff-
avtale. Blir det ikke enighet i meklingen
tas alle arbeidere i produksjonen ut i
konflikt. Saken er berammet til behand-
ling i første del av oktober. Med andre
ord vil vi komme tilbake med gode eller
dårlige nyheter i neste nummer av med-
lemsbladet.

Det er ikke mange aktører som fortje-
ner rosende omtale i denne saken, men
medlemmene som har holdt ut gjennom
mange år uten resultater, fortjener ros. I
skrivende stund har Fellesforbundet 19
medlemmer ved bedriften, noe som er
så godt som alle i produksjonen.

Mot tariffavtale ved Itella?

Det nyvalgte forhandlingsutvalget er klare. Fra v.: Kenneth Jørgensen, Britt-Jorunn Eng og Lars Brede Fredriksen.

Arbeiderpartiet, Høyre, LO og
Norsk Industri diskuterte forhold-
ende for grafisk og annen industri
på Holmenkollen Park.

Av Kjetil Larsen
Foto Pål Stensaas

Grafisk bransjeforening – Print og Kom-
munikasjon arrangerte politisk debatt i
forbindelse med bransjedagene 2013. I
panelet satt de to største fra politikk og
næringsliv: Terje Åsland (Ap), Svein
Flåtten (H), Hans-Christian Gabrielsen
(LO) og Knut E. Sunde (Norsk Indu-
stri).

Det var ikke overbudspolitikk som
preget debatten. Alle deltagerne var
opptatt av å understreke at de sto for en
ansvarlig økonomisk politikk som vil
sikre stabile rammevilkår for industri
og næringsliv.

Handlingsregelen
Flåtten fra Høyre åpnet med å påpeke
vanskelighetene norsk industri har i
konkurransen med utlandet. I Norge er
kostnadsnivået cirka 70 prosent høy-
ere enn i de landa vi konkurrerer mest
med. Den landbaserte industrien sliter
med oljerelatert industri i konkurransen
om arbeidskraft og kapital. Sundet fra
Norsk Industri (NI) fulgte opp med å
skryte av den rødgrønne regjeringa for
at de har overholdt handlingsregelen
de siste åtte årene. De fikk ikke så mye
skryt for å ikke å ha gjort noe med skatt-

ene som norsk industri må betale. Han
slo også fast at norsk industri har dårlig-
ere avskrivningsregler enn andre
europeiske land. Også Hans-Christan
Gabrielsen (LO) skrøyt av de rødgrønne
for å ha ført en ansvarlig økonomisk
politikk og en aktiv næringspolitikk.
Han var opptatt av at tilgangen på kapi-
tal er for liten for landbasert industri.
Dette er en av grunnene til at for eksem-
pel treforedlingsindustrien har store pro-
blemer om dagen.

Leder av næringslivskomiteen på
Stortinget for Arbeiderpartiet, Terje
Åsland, viste til at under den rødgrønne
regjeringa har det blitt skapt 17 000 nye
virksomheter i Norge. Han så også de
utfordringene et høy kostnadsnivå og en
todeling av næringslivet mellom oljen og
resten byr på. Åsland mente at frontfags-
modellen var veldig viktig for å holde
lønnsveksten på et nivå som eksport-
industrien kan leve med. Gabrielsen
skyter inn at det er vanskelig å få front-
fagsmodellen til å virke over tid, når
ikke alle bransjer og grupper av lønns-
takere utenfor LO/NHO følger opp.

Innovasjon og ny teknologi
Høyre og NI brukte også anledningen til
å klage over formueskatten, men ble satt
kontant på plass av Gabrielsen. Han og
Åsland kunne fortelle at formueskatten
nesten aldri ble nevnt som et problem
når de hadde møter med eiere av nor-
ske industribedrifter. De innrømmet at
denne skatten av og til kunne slå ut feil,

men at den i det store og hele var et av de
mest effektive omfordelingsverktøyene
vi har. Den tar fra de rike og gir til de
fattige, rett og slett.

Lederen for Grafisk bransjeforening
– print og kommunikasjon, direktør på
Aller Trykk, Trond Bøe, viste til behov-
et for rask omstilling i den grafiske
bransjen i Norge og lurte på om Høyre
og Arbeiderpartiet vil støtte opprettel-
sen av et innovasjonsfond for bransjen.
Her fikk han negativt svar fra begge par-
tiene. Flåtten fra Høyre ville ikke love et
slikt fond, men kunne love å se på saken
etter valget. Han sa at hvis et fond skulle
bli en realitet, måtte fler enn staten skyte
inn penger. Åsland fra Arbeiderpartiet
ville ikke ha flere bransjespesifikke
fond, men heller styrke de generelle ord-
ningene som allerede finnes.

Gabrielsen fra LO skøyt inn at vi må
ha ordninger som balanserer ut utvi-
klingsstøtta EU gir til den grafiske bran-
sjen i øst. Konkurranse på like vilkår
må være et minstekrav innen EU/EØS
området, mente han.

Gabrielsen avsluttet med å si at et
høyt lønnsnivå ikke bare er negativt
for en bransje. Det utløser kreativitet og
gjør at bedrifter tar i bruk ny teknologi
raskere enn de gjør i områder med billig
arbeidskraft. Han sa også at vi må ha en
omstillingssolidaritet i det norske sam-
funnet. De som mister jobben i en sånn
prosess, må bli fanget opp å få tilbud
andre steder.

Formueskatt? Innovasjonsfond?

Ved mikrofonen Knut E. Sunde fra Norsk Industri og til høyre nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.
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På Avisretur as sørger de for at de
som selger aviser får rett oppgjør
for salget sitt. Etterpå sender de
avisene videre for å bli resirkulert
til nye produkter. – Dette er en
liten, men hyggelig arbeidsplass,
sier tillitsvalgte Minh Hoa Luong.

Av Kjetil Larsen
Foto Adolf Larsen

På baksiden avNorskGjenvinnings store
produksjonshall for håndtering av avfall
på Haraldrud i Oslo, finner vi Avisretur
as. Bedriften har 14 ansatte. Ni av dem
jobber i produksjonen. – Her på gølvet
er alle organisert i Oslo grafiske fagfo-
rening, forteller tillitsvalgte Minh. Når
TgMs utsendte ankommer er det pause
mellom to arbeidsøkter, og vi får en
god prat i ro og fred før arbeidet tar til
igjen. – Her jobber vi bare dagen nå, kan
gutta fortelle (det er nemlig bare menn
som jobber i produksjonen). For noen år
siden gikk de to-skift, men mer automa-
tisering og fallende avisopplag har gjort

at man klarer seg med ett. – Men antall
tonn returaviser pr. ansatt har gått opp,
og antallet titler har eksplodert. Nå tar
vi i mot retur fra 62 aviser her. Vi er det
eneste kontrollmottaket for returaviser i
landet, sier formann Thor Ruthenberg.
Vi håndterer mellom 250 og 300 tonn
aviser i uka.

Tidsakkord
Klubben og bedriften har blitt enige om
en ganske gunstig ordning med tids-
akkord. Det betyr at de har redusert
arbeidstid de fleste dagene i året, menmå
stå lenger for å få produksjonen ferdig
når det er ekstra mye å gjøre, for eksem-
pel etter uker med ekstra helligdager
som jula og påsken. Ellers er de ansatte
ganske fornøyd med lønns- og arbeids-
forholdene. – Det fysiske arbeidsmiljøet
har blitt bedre, men det er fremdeles
en del belastende arbeidsoperasjoner,
særlig for skuldrene. Vi mottar 4-6
containere med løse avispakker hver
uke. Alle avispakkene må håndteres
manuelt; løftes og legges opp på trans-

portbåndet. Det er også problemer med
støv, først og fremst fra produksjonen
til Norsk Gjenvinning i den andre delen
av bygget, sier Minh. Det har blitt jobbet
en del med å redusere støyen i produk-
sjonen, blant annet har de funnet kniver
til å kutte båndene på avispakkene med
som ikke bråker så mye som tidligere.

Når det gjelder lønnsforhandlingene,
synes klubblederen det har gått bedre de
siste åra, og de har stort sett blitt enige
med ledelsen. – Det største problemet
er hvem vi skal sammenlikne oss med
lønnsmessig, sier Minh. – Ledelsen
ønsker å bruke gjennomsnittlig industri-
arbeiderlønn som referanse, vi vil sam-
menlikne oss med pakkeriene i avisene.
Det er pakkerioverenskomsten som
gjelder på bedriften. Den lå fram til
januar 2011 under Transportarbeider-
forbundet, og de ansatte på pakkeri-
ene var organisert der. I 2011 ble denne
avtalen flyttet over til Fellesforbundet og
de organiserte ble medlemmer i samme
forbund.

Lever av gamle aviser

Kontroll
Formålet med bedriften, som eies av VG og Dagbla-
det, er å kontrollere at antallet aviser som returneres
fra utsalgsstedene faktisk er det samme antallet som
de oppgir til avisene. – Nå foregår det sånn at selger
registrerer hvor mange av hver avistittel han retur-
nerer til oss med et skjema på nettet. Gjennom pro-
sessen hos oss finner vi ut om det stemmer, og selge-
ren får riktig oppgjør for det som er solgt, forteller
formann Ruthenberg, som har en fortid som sjåfør
for Dagbladet.

Avisretur mottar i dag aviser fra hele landet, bort-
sett fra Finnmark. Avisene der sender bare en utklipt
heading fra hver usolgte avis per brev.

Når alt er telt og kontrollert går avisene på et
transportbånd inn til Norsk Gjenvinning som kjøper
alt papiret fra Avisretur. – Før kunne avispapir bare
resirkuleres til toalettpapir. Men nå har man fått
bedre prosesser for å fjerne trykkfargen fra papir-
massen, og papiret kan brukes i flere produkter,
presiserer arbeidsformannen.

Avisretur en god arbeidsplass både for de ansatte
og naturen!

De pakkene som ikke har strekkode som er lesbar må telles med denne maskinen. Tillitsvalgt Minh forteller at det er
mellom 1000 og 3000 pakker i uka som håndteres ved denne stasjonen.

Avisene blir stablet i grinder. Avispakkene blir tømt på transport-
båndet og kontrollprosessen starter.

Lars sorterer ut de pakkene som ikke har lesbare strekkoder og
sjekker at koden ligger innefor det feltet som strekkodeleseren
operer i.

Mats og Svein sørger for at pakkene ligger riktig
vei, og med lesbar strekkode. Denne jobben tar
på skuldrene!

TGM - SEPTEMBER 2013 - NR 3

Avispakkene veies og kontrolleres mot innrapportert antall.
Vekt på dagens avis blir meldt inn fra avishusene.
Operatør Espen overlater ikke noe til tilfeldighetene.

Bedriftsbesøk
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Å jobbe i reklamebransjen er for
noen et kall, for andre et evig
stress mot klokka for dårlig lønn.
Hva er det som gjør at reklame-
bransjen er så annerledes enn
andre bransjer – eller er den
kanskje ikke det?

Av Kjetil Larsen

Arbeidsgiver-
orgAnisAsjonene:
Frøystein Johansen, som er sekretari-
atsleder for kommunikasjonsbedriftene
i arbeidsgiverforeningen Abelia, mener
stivbeinte regler ikke fungerer i rekla-
mebransjen. – Dette er en bransje av
kreative mennesker. Det er ikke alltid at
den gode ideen kommer mellom åtte og
fire. Når den plutselig er der kan man bli
revet med og begynne å jobbe. Det er
også veldig vanlig at folk blir lønnet ut
fra hva de bidrar med, ikke etter regula-
tiver og ansiennitet. Han poengterer at
hans forening, KOMM, først og fremst
representerer PR-byråene, men at han
selv har bakgrunn fra reklame.

– Jeg tror det er allment kjent i bran-
sjen at det er store forskjeller på lønn.
Det er jo ingen tariffavtaler som fav-
ner det store flertallet av bedrifter, så
betingelsene er veldig individuelle. Det
er lett å belønne de som er veldig gode,
men også lett se hvem som bidrar lite i
et team. Det er å skille mellom alle de
som er midt i mellom som er vanskelig,
sier han.

KreAtivt Forum:
Benedikte Løvdal i Kreativt Forum
(KF) følger opp og sier til TgM at rekla-
mebransjen kan virke tøff for noen. – I
denne bransjen er det de som kommer
med de gode ideene og bidrar til at kun-
dene blir fornøyd, som belønnes. Byrå-
ene er avhengige av nye oppdrag hele
tiden og må ha medarbeidere som bidrar
til at kundene kommer tilbake.

byrÅeieren:
Kjetil Try eier og driver Try reklame-
byrå. Byrået er kjent for å ha laget mange
nyskapende kampanjer, blant annet for
Arbeiderpartiet og LO. På spørsmål om
han har inntrykk av at arbeidsmiljølo-
vens bestemmelser om «lik lønn for likt

arbeid» blir praktisert i reklamebran-
sjen, svarer han:

– Det handler selvfølgelig om presta-
sjon og erfaring i vår bransje også, men
likevel vil jeg si at lønningene i de fleste
gruppene ligger innenfor noen rammer
som er rimelig faste. Særlig for stillinger
som prosjektledere, mac’ere og adminis-
trasjon. For rådgivere og kreatører vari-
erer det mer etter hvor flinke folk er. En
nyutdannet designer vil ha en lønn på
mellom tre og fire hundre tusen, en med
fem års erfaring et eller to hundre tusen
over det. Men betalingen varierer med
kvaliteten på medarbeideren.

Når han skal svare på hvorfor det er
så mange brudd på bestemmelsene om
overtidsbetaling i reklamebransjen svar-
er han at han tror det skyldes at folk har
godt betalt og føler at lange kvelder er
«en del av pakka». Han mener folk har
en utstrakt frihet til å jobbe når de selv
ønsker. Kjetil Try tror ikke det er noen
i hans firma som savner tariffavtale. –
Folk som jobber hos meg har god lønn,
gratis kaffe, mineralvann, rimelig lunsj
og gratis overtidsmat og tilbud om mas-
sasje to ganger i uka.

– I tillegg har vi en del sosiale tiltak
som turer, fester, samlinger, kurs og lig-
nende. Hvordan det er i andre byråer kan
jeg ikke uttale meg om, avslutter han.

Følge loven:
Arbeidsmiljøloven gjelder også i
reklamebransjen, sier Terje Fjellum,
leder i Oslo grafiske fagforening. – Vi
får stadig henvendelser fra ansatte innen
reklame og design som ikke har over-
tidsbetaling, ingen lønnsforhandlinger
og som er redde for å miste stilling og
arbeidsoppgaver hvis de for eksempel er
hjemme i svangerskapspermisjon. Dette
er lovfestede rettigheter alle har, også
om du jobber i et såkalt kreativt yrke.

Det vi ofte ser er at det står i arbeids-
kontrakten at man har en «særskilt fri
stilling» og er unntatt fra arbeidsmil-
jølovens bestemmelser om arbeidstid.
Men dette er nesten alltid misbruk av
unntaksbestemmelsene i AML. Slike
unntak er ment brukt på ledere og for
eksempel bedriftens advokat, ikke van-
lige ansatte, sier Fjellum. Han sier at for-
eningen nå satser på å få flere medlem-
mer i denne delen av bransjen.

– Jeg forstår at det ikke er lett å
pukke på sine rettigheter når man ende-
lig har fått jobb i det man helst vil drive
med, samtidig som du veit at det er flere
som gjerne vil ha jobben din. Da er det
viktig å ha en fagforening i ryggen som
kan være med i møter, og også gi råd
om arbeidskontrakt sånn at man unngår
noen ubehagligheter i framtida. På den
måten skiller ikke denne bransjen seg
fra andre; alene er man svak, sammen
er vi sterke.

sluttA – FiKK regning:
Et medlem av Ogf som virkelig fikk
oppleve baksiden av medaljen er Silje
(hun heter ikke det, og vil være anonym
på grunn av den tidligere arbeidsgive-
ren). Silje var ferdig utdannet i 2003 og
fikk jobb i et firma som jobbet opp imot
trykk. Der var hun i to år og det gikk
fint helt til de gikk konkurs. Det var
ikke så lett å få seg noe nytt å gjøre, og
hun var innom noen steder der de ville
at hun skulle være frilanser. Frilanser i
dette tilfellet betydde at hun skulle være
på jobb fra ni til fem, men bare få betalt
for det som faktisk kom av jobber. Det
orket hun ikke, og hun var kjempeglad
da hun fikk jobb et nytt sted med å
designe websider. Lønna var riktignok
ikke så høy og det var heller ikke over-
tid, men det var en bonusordning som
skulle gi inntil 20 prosent av overskud-

det på grafisk avdeling til de ansatte. Det
var mye å gjøre, og de fleste dager job-
bet hun minst 12 timer, i tillegg jobbet
hun en del i helgene. Etter hvert viste det
seg at dette ikke var nok til å utløse noen
penger fra bonusordningen. Silje ble lei
av å jobbe uten å få noe særlig igjen for
det. Hun sa opp jobben. Da ville ikke
sjefen betale henne feriepengene hun
hadde opparbeidet. I tillegg påstod han
at Silje hadde brutt konkurranseklau-
sulen i ansettelseskontrakten og sendte
henne en regning på over 100 000 tusen
kroner som han påsto at han hadde krav
på som erstatning for dette bruddet. Hun
fikk hjelp av Ogf for å komme seg ut av
uføret, og har nå jobb i et in-house byrå
hos en seriøs arbeidsgiver. ’

spennende jobb
Marte Utti jobber som formgiver i
Mamma og Pappa reklamebyrå. Hun er
utdannet typograf og har jobbet i flere
grafiske bedrifter og byråer de siste 20
årene. – Her jeg er nå er jeg veldig for-
nøyd med arbeidsoppgavene, sier hun,
– det er selvfølgelig ikke bare kreative
ting som må gjøres. Ferdigstilling og
produksjon er også viktig, og de som
sikter seg inn på reklamebransjen som
designere må være forberedt på det.
Når det gjelder lønn så tror hun det er
avgjørende hvilken lønn du forhandler
deg fram til når du begynner et sted. –
Starter du på et lavt nivå er det tungt
å jobbe seg opp. Ofte må man komme
med et konkret tilbud fra en annen
arbeidsgiver for å gjøre et hopp oppover.
Hun forteller også at det snakkes lite om
lønn kollegene i mellom, særlig etter
finanskrisa i 2009 da det var vanskelig
i bransjen, har det vært stille rundt det
med lønn, sier hun. – Jeg har selv opp-
levd å være delvis permittert i tidligere
jobber, og det gjør jo at du fort tenker
at man skal være glad man har en jobb
man liker. Hun er selv medlem i Ogf, og
hadde gjerne sett at det var flere organi-
serte i reklamebransjen. Marte har hørt
om folk som har mista arbeidsoppgaver

etter at de har vært ute i svangerskaps-
permisjon, men hos Mamma og Pappa
reklamebyrå skjer ikke det. Det skulle
vel bare mangle også med det firmanav-
net! – Alt i alt er dette en arbeidsplass

jeg er veldig fornøyd med, avslutter hun,
og føyer til at hun kan anbefale ungdom
å begynne i reklamebransjen, men at
man må være nøye med hva som står i
arbeidskontrakten.

Jobbeireklame?
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Kjetil Try mener innsats og dyktighet
bestemmer lønna i reklamebransjen.

Leder av Oslo grafiske fagforening,
Terje Fjellum, mener lover og regler
også må overholdes i reklame-
bransjen.

Marte Utti trives på Mamma og Pappa
reklamebyrå.

Frøystein Johansen,
Arbeidsgiverorganisasjonen.

rettigHeter Alle HAr:
Arbeidsmiljøloven og Ferieloven har bestemmelser som gjelder alle,
uavhengig av om det er tariffavtale på arbeidsplassen eller en er med-
lem av en fagforening. Her er noen viktige bestemmelser:

- Minst 40 % tillegg for overtid.
- Arbeidsavtale som bestemmer arbeidstid- og sted samt arbeids-
oppgaver.

- Minst 4 uker og en dag ferie i året.
- Minst 10,2 % feriepenger.
- Minimum 3 uker sammenhengende hovedferie.
- Fast avtalt arbeidstid, fleksitid kan avtales.
- Rett til samme stilling og arbeidsoppgaver etter svangerskaps-
permisjon.

- Lurer du på hva dine rettigheter er?
Ta kontakt med oss: avd850@fellesforbundet.no

orgAnisAsjoner i reKlAmebrAnsjen:
KreAtivt Forum (KF):
Har både reklamebyråer og enkeltutøvere i bransjen sommedlemmer.
Er medlem av arbeidsgiverforeningen NHO. Arrangerer konkurranser
og deler ut priser. Står bak «Reklame på alvor».

AbeliA:
Landsforening i NHO. Har blant annet kommunikasjons- reklame- og
PR-bedrifter som medlemmer.

grAFill:
Organisasjon for illustratører og grafiske designere. Jobber for å
fremme anselse og god etikk for bransjen og utøverne av yrkene.
Arrangerer konkurranser og deler ut priser. Står blant annet bak
«Årets vakreste bøker».

FellesForbundet:
Fagforening som blant annet organiserer arbeidstakere i grafisk-
design og reklamebransjen. Jobber for gode lønns- og arbeidsforhold
for sine medlemmer. Gir råd og bistand ved problemer i arbeidsfor-
hold.

grAFisK utdAnningsFond:
Fond som gir reduserte priser på kurs og stipender til etter- og vide-
reutdanning. Fondet finansieres av de ansatte på bedrifter med tariff-
avtale og arbeidsgiverne i felleskap.

Benedikte Løvdal (Kreativt Forum) tror
at reklamebransjen kan være tøff for
noen.
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JMS begjærte seg selv konkurs i
midten av juli. Det er et sammen-
fall av flere uheldige omstendig-
heter som har ført til konkursen
ifølge eier og administrerende
direktør Stefan Mannfalk.

Av Kjetil Larsen

I Norge har JMS flere konkurser og ned-
legginger bak seg de siste årene. Nå er
virksomheten totalt avviklet, den siste
produksjonsansatte i Norge gikk av med
pensjon i vår. Før konkursbegjæringen i
juli hadde bedriften bare et salgskontor i
Oslo tilbake her i landet..

Det er 240 ansatte som blir berørt
av konkursen, av dem utgjør det gra-
fiske personalet 135. Patrik Karlsson,
ombudsmann i fagforbundet GS, som
organiserer det grafiske personalet, sier
konkursen kom som en overraskelse.

– Vi syntes hjulene virkelig hadde
begynt å svinge i bransjen etter noen
vanskelig år, og hadde inntrykk av at
JMS var en solid bedrift, sier han til
avisa Sydsvenskan. Også den tillits-
valgte for de ansatte på JMS i Helsing-
borg, Bo Arne Anderson, sier at konkur-
sen kom som lyn fra klar himmel. – Vi
hadde ikke fått noen signaler om at det
gikk så dårlig, sier han. Han har erfaring
med at JMS og Mannfalk ikke er ver-
densmestre på å dele informasjon med

ansatte. – Først nå har jeg fått vite at
Mannfalk har tilbudt Aller å kjøpe tryk-
keriet for en stund siden. – Vårt fokus
er at de ansatte skal få pengene sine og
annet de er berettiget til, sier han.

Brann
I følge eieren, Stefan Mannfalk, var det
særlig utgifter i forbindelse med gjen-
oppbygging av trykkeriet i Helsingborg

etter at det brant ned til grunnen for et
par år siden, og tap i forbindelse med
en omstrukturering hos en av de største
kundene, som har bidratt mest til at de
begjærte seg selv konkurs. Det er de tre
heat-set trykkeriene i Velllinge og Hel-
singborg som i første omgang er berørt
av konkursen. De øvrige selskapene i
konsernet blir drevet videre som før.

Etter en måneds drift under bostyrets
ledelse ble trykkeriet i Vellinge overtatt
av et annet JMS-selskap; JMS Reklam-
gården. Trykkeriene i Helsingborg fant
man ingen kjøper til, og produksjonen
her stoppet opp i midten av august.

Bo Arne Anderson, tillitsvalgt for
de ansatte i Helsingborg, er ikke over-
rasket over at Stefan Mannfalk kjøpte
deler av det konkursrammede selskapet
selv. – Han har hundrevis av millioner
i andre selskaper han eier, så det skulle
være nok penger i JMS-systemet til et
sånt kjøp. Da blir han kvitt all gjelden
også, sier han.

JMS har hatt store oppdrag for både
norsk, svensk og dansk Aller og Egmont.
Hvor disse jobbene havner er ikke kjent.
De store europeiske trykkeriaktørene
er nok mer enn interessert i å få kloa i
dem.

Svenske JMS konkurs

Tillitsvalgt for de ansatte på JMS i
Helsingborg, Bo Arne Anderson.

Anders Skattkjær, nestleder i
Fellesforbundet, er gjenvalgt som
leder for Nordisk Grafisk Union.
Hva driver de med?

Av Kjetil Larsen

Nordisk Grafisk Union (NGU) er den
tredje største blokken i UNI-Europe
Graphical, den europeiske fagforenings-
sammenslutninga vi tilhører. Det er til
sammen 34 500 yrkesaktive organiserte
grafikere i Norden. Det er bare tyske
Ver.di og engelske Unite the Union som
er større i antall yrkesaktive grafikere.

Tidligere i år hadde NGU kongress
i Oslo der Anders Skattkjær ble gjen-
valgt som leder for to år, og ansvarlig
for avisoverenskomsten i Fellesforbun-
det, Knut Øygard, ble sekretær.

Mer digitalt
Den tradisjonelle grafiske industrien
opplever nedgang i alle de nordiske lan-
dene. Det skyldes både konkurranse fra
lavkostland rundt oss, fall i opplagene
på aviser og magasiner og at flere pro-
dukter flyttes fra papir til digitale platt-
former. Samtidig er det vekst innenfor
produksjon av digitale produkter, digi-
taltrykk og dekor.

Dette er utfordringer NGU tar på
alvor. På møtet i Oslo ble det lagt fram
en rapport om hvordan utdanningssys-

temet bør endres for å møte de nye krav-
ene som stilles til grafiske arbei-
dere. Her var mulighetene til stadig
faglig påfyll og livslang læring et
poeng som gikk igjen. Utfordringene
med sterk konkurranse fra lavkost-
land i øst ble også grundig diskutert.
NGU mener den eneste måten å møte
konkurransen på er å hjelpe arbeiderne
i den grafiske industrien i disse lan-
dene med å kjempe for bedre lønns-
og arbeidsforhold. Derfor vil NGU ha
møter med de grafiske forbundene i
Polen og arrangere en konferanse med
tillitsvalgte fra nordiske og polske
bedrifter for erfaringsutveksling. Man
har også tanker om ogmer direkte hjelpe
de polske forbundene med rekruttering
på bedriftene. I de baltiske landene har
det ikke har lykkes å komme i kontakt
med noen seriøse faglige aktører.

Vår stemme ut i verden
NGU er også vår stemme inn i de euro-
peiske og internasjonale faglige orga-
nisasjonene. Særlig i forhold til EU og
hvilken retning utviklingen tar her, er
det viktig å ha en stemme og et øye på
hva som skjer. Det er også på europeisk
og internasjonalt nivå man koordine-
rer arbeidet med de store konsernene i
bransjen og jobber med blant annet glo-
bale konsernavtaler. Det er også UNI
Graphical som koordinerer støtteaksjo-

ner til fagforeninger som er i streik og
lignende i Europa og resten av verden..

Samarbeid i Norden

Nordisk Grafisk Union (NGU)
Består av forbundene som
organiserer arbeidere i den
grafiske bransjen i Danmark,
Sverige, Finland, Norge,
Island og Færøyene.
NGU har 34 500 medlemmer
over hele Norden (hvorav 29
på Færøyene).
NGU inngår som en blokk
i UNI Europa graphical som
representerer grafiske arbei-
dere i hele Europa og er den
europeiske greinen til UNI
Global graphical som er ver-
densomspennende.

Sjekk ut: http://www.uniglo-
balunion.org/Apps/uni.nsf/
pages/sec_graphicalEn og
http://www.uniglobalunion.
org/Apps/uni.nsf/pages/
reg_europaEn
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Endelig samler fagbevegelsen og
andre folkelige bevegelser seg
mot utviklinga i Europa. Ser vi
begynnelsen på en stor organisert
motstand mot krisepolitikken til
EU-kommisjonen, den europeiske
sentralbanken og Pengefondet?
Et Manifest for et annet Europa ble
lagt fram i Athen i juni.

Tekst Kjetil Larsen
Foto Adolf Larsen

Det er kun når fagforeninger står
sammen med andre sosiale bevegelser
at vi kan presse makthaverne til å endre
kurs i Europa. Under navnet Alter Sum-
mit har mer enn 200 organisasjoner
vedtatt å støtte et Manifest for et annet
Europa. Her er kravene klare:

Stans gjeldsslaveriet!
Dagens krise i Europa er kommet etter
valg som er gjort for å tilfredsstille

banker og finansinstitusjoner, ikke folk
og samfunn. Derfor må den illegitime
statsgjelden slettes uten at det går utover
småsparere og pensjonister. Hvor mye
av gjelda som skal slettes må avgjøres på
demokratisk vis. Arbeidsløshet og fat-
tigdom må bekjempes før gjeld kan ned-
betales. Den europeiske sentralbanken
må gis anledning til å gi lån direkte til
landene, og bank- og finansinstitusjoner
må underlegges demokratisk kontroll.

For et økologisk og sosialt Europa –
nei til innstramminger!
I dag kontrollerer de 10 prosent rikeste
mer enn halvparten av Europas formuer.
Dagens politikk vil opprettholde disse
forskjellene som den nyliberale politik-
ken har skapt, og undergrave faglige og
sosiale rettigheter for flertallet. Dagens
politikk fører bare Europa dypere ned
i krise. Finanspakten, den såkalte Six-
pack, samt den konkurranseevnepakten
som det nå forhandles om, må kansel-

leres. Styrk den progressive skattleg-
gingen. Iverksett offentlige investe-
ringsprogrammer for å reindustrialisere
Europa – der sosiale og økologiske hen-
syn legges til grunn. Offentlige tjenester
som skole, barnehage, helsetjenester og
sentral infrastruktur skal være i offent-
lige eie og under demokratisk kontroll.

Rettigheter for alle:
Nei til fattigdom og utrygghet!
Kuttpolitikken undergraver faglige,
sosiale og økonomiske rettigheter og
fører i flere land til rein humanitær nød.
Kollektive avtaler er satt til side uten
forhandlinger med fagorganisasjonene
med økende sosial dumping og svart
arbeid som resultat.

Retten til kollektive forhandlinger
og kollektive aksjoner må gjeninnføres.
Minstelønn må garanteres, enten ved
lov eller gjennom bindene avtaler mel-
lom partene. Alle har krav på anstendige
boforhold, ingen skal kastes ut fra sine

Samling for et annet Europa!

Den norske delegasjonen gjorde seg bemerket i demonstrasjonen i Aten, med faner og flotte t-skjorter.

hjem på grunn av gjeld eller arbeidsløshet. Innvandrere og asylsø-
keres sosiale og politiske rettigheter må sikres, kriminalisering av
innvandrere motarbeides og interneringsleire stenges.

For en demokratisk økonomi:
Bankene skal tjene samfunnet!
Bankkollapsen i 2008 var ikke et uhell, men en konsekvens av ban-
kenes ensidige fokus på å tilfredsstille aksjonærenes, spekulantenes
og egne ønsker om ekstrem profitt framfor å ta samfunnsmessige
hensyn. Denne oppførselen ble oppmuntret av EU og regjeringene,
som innfridde et hvert ønske fra finanssektoren. For at ikke dette
skal gjenta seg, må bankenes makt svekkes gjennom streng regule-
ring og offentlig, demokratisk kontroll.

For framtida må banker som har spilt fallitt få gå konkurs.
Aksjonærer og kreditorer må ta tapene, mens småsparere skjer-
mes. Banker som blir reddet av det offentlige, må bli i offentlig eie.
Finanstransaksjoner må skattlegges. Bankenes utlån må styres mot
aktiviteter som skaper sysselsetting og en bedre sosial og miljø-
messig utvikling. Alternative offentlige og kooperative kredittin-
stitusjoner må utvikles.

Stå opp for demokratiet!
I flere land i Europa vokser det fram fascistiske og høyreekstreme
bevegelser i skyggen av krisa. Stabile og gode samfunnsforhold er
det eneste bolverk mot høyreekstremisme og fascisme.

Veien videre
Det var stor deltakelse fra Norge i Athen. Den norske delegasjonen
utgjorde ca 70 personer fra blant annet Fellesforbundet, NNN, El
og IT, Transport, Fagforbundet, Industri Energi, NTL, LO i Oslo
og andre faglige organisasjoner i tillegg til representanter for Nei
til EU, Attac og For velferdsstaten.

Manifestet kommer til å bli fulgt opp ute i Europa med møter og
aksjoner. Her hjemme vil LO i Oslo ta initiativ til et stort møte med
gjester fra Europeisk fagbevegelse for å øke forståelsen av krisa,
og forberede fagorganiserte på hva som kan komme hit til landet
også.
Følg med på ytterligere informasjon fra Ogf.

LO i Oslo hadde egne møter under Alter Summit i
Aten. Her er det representanter fra CCOO i Spania
som forteller om situasjonen og kampen de fører der.

Asbjørn Wahl fra For Velferdsstaten var det norske
innslaget under presentasjonen av et Manifest for en
annen retning i Europa.

Her kan du lese hele Manifestet på norsk: http://
www.velferdsstaten.no/Forsiden/?article_
id=103180
På engelsk: http://www.altersummit.eu/manifeste/
article/the-manifesto?lang=en
Alter Summit (Alternativt Toppmøte) samler over
200 fagforeninger og andre organisasjoner fra hele

Europa til kamp mot den feilslåtte krisepolitikken i
EU. Manifestet har fem overskifter:

1. Stans gjeldsslaveriet!
2. For et økologisk og sosialt Europa –
nei til innstramminger!

3. Rettigheter for alle:
Nei til fattigdom og utrygghet!

4. For en demokratisk økonomi:
Bankene skal tjene samfunnet!

5. Stå opp for demokratiet!

Av norske organisasjoner er det LO i Oslo, For
velferdsstaten, ATTAC, Norges Sosiale Forum, Nei
til EU og Oslo grafiske fagforening som har sluttet
seg til så langt.
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Iarigai er organisasjonen for dem
som driver forskning innen trykk
og media. En gang i året møtes de
og legger fram resultatene sine. I
år var fokuset på trykt elektronikk,
eller trykt funksjonalitet og trykte
smarte objekter.

Av Kjetil Larsen,
Chemnitz, Tyskland
Foto Albert Holmen

Det handler om å trykke batterier,
transistorer, antenner, organiske ledere,
lysdioder og sensorer. Det handler om
varer som kan kommuniserer med hver-
andre og med oss mennesker; kalt «the
internet of things» eller «the internet
of everything». Trykkerindustrien er i
endring, og de som klarer å være med
på omstillingene har en gylden framtid
foran seg, kom det fram på forskerkon-
gressen i Chemnitz i Tyskland.

Fra språk til e-bok
Iarigai-konferansen ble åpnet av profes-
sor Arved C. Hübler. Han startet med å
lage en oversikt over medieutviklingen

gjennom historien. Første revolusjon var
da vi fikk språket. Det var en forutset-
ning for all seinere utvikling. Så fikk vi
skriftspråk, så trykking og massepro-
duksjon og distribusjon av informasjon.
Nå er vi midt i den elektroniske revolu-
sjonen, med stadig smartere telefoner
og e-bøker som eksempler. En stadig
større del av informasjonsformidlingen
vil skje elektronisk og trykt elektronikk
er en naturlig følge av dette. Professor
Hübler poengterte at dette må få kon-
sekvenser for utdanningen inn feltet.
Det vil bli mindre behov for ingeniører
innen tradisjonell trykking, men behov
for en utdanning som kombinerer kunn-
skap om trykk med IT, kjemi og fysikk.
Hübler og forskerne ved universitetet
i Chemnitz mener trykking vil bli den
dominerende produksjonsteknologien
for elektronikk. – Det er hevet over
enhver tvil at framtidens bøker vil være
e-bøker, men de e-bøkene vil være trykt,
avsluttet han sitt foredrag med.

Trykte smarte objekter
Hvordan kan man trykke elektronikk?

Her er det flere metoder som benyt-

tes avhengig av hva man skal trykke.
Digitaltrykk, silketrykk og dyptrykk
er de trykk teknikkene som har blitt
benyttet mest til nå, men også offset- og
flexotrykk kan brukes. Uavhengig av
hvilken teknologi man benytter er prin-
sippet at man trykker på samme måte
som ved konvensjonell trykking, men
bytter ut fargene med andre stoffer. Skal
man trykke et batteri må man ha fem
eller seks ulike stoffer som trykkes oppå
hverandre, og til sammen blir et funge-
rende batteri. På samme måte er det med
andre elektroniske objekter som anten-
ner, ledere, eller solceller. Man bruker
stoffer som silikon, sølv, kobber og kar-
bonflak. –Årsaken til at trykking egner
seg så godt til produksjon av elektronikk
er at det er billig og man kan produsere
store mengder på kort tid, sa profes-
sor Reinhardt Baumann i sitt foredrag
hvor han snakket om «printing beyond
colour».

Er i bruk
Trykt elektronikk er på markedet alle-
rede. En av de ledende produsentene er
norske Thinfilm. De har hovedkontor i

Oslo, utviklingsavdeling i Linköping
og produksjon i Sør-Korea. Et annet er
3d-Micromac ag, som holder til i Chem-
nitz i Tyskland. De jobber tett med fors-
knings- og utviklingsavdelingen ved det
tekniske universitet i Chemnitz og tilbyr
trykt elektronikk til ulike formål.

Hva kan det brukes til?
Trykt elektronikk vil være en naturlig del
av framtidas produkter. Sentrale forskere
på feltet mener trykte batterier vil være
den primære energikilden for fremtidens
småelektronikk. Man tror også markedet
vil ønske elektroniske enheter som er bil-
lige, så billige at vi kan behandle dem som
en avis i dag. Men trykt elektronikk bru-
kes allerede i dag; i merking avmedisiner,
hvor merking av hvert enkelt produkt eller
eske gjør det mulig å få ut produktinfor-
masjon, ogmed prislapper trykt på embal-
lasjen, er det enkelt å endre prisen når en
vare for eksempel skal på salg.

Framover er det Near Field Commu-
nication (NFC) som peker seg ut som et
stort marked for trykt elektronikk. Da kan
såkalte RFDI-brikker (Radio Frequency
Identification Device) i mobilen din kom-
munisere med andre ting i nærheten. Med
brikken kan du få vite om melka i kjøle-
skapet har gått ut på dato, hvor katta di har
gjemt seg og du kan betale i bomringen.

Design
For designere gir trykt elektronikk en
helt ny dimensjon av muligheter man
kan tilføre produkter. Det kan være
trykte høyttalere så ting kan få lyd. Lys
og trykknapper som kan utløse en reak-
sjon er også nytt. Når dette ikke lenger
koster mer enn å trykke en farge ekstra
er det bare fantasien som setter begrens-
ninger for hva som kan gjøres.

Men dette må kundene få vite om.
Hvis ikke den som kjøper reklame,
emballasje og trykksaker vet hvilke
muligheter som fins blir det heller ingen

etterspørsel. Nå må den grafiske indus-
trien kjenne sin besøkelsestid.

Professor Arved C.
Hübler er en av de
fremste forskerne på
trykt elektronikk i
Europa. Han er ikke
i tvil om at dette er

fremtiden både for trykkeri- og
elektronikkindustrien.

Av Kjetil Larsen

– Spørsmålet er ikke om trykt elektro-
nikk vil bli en stor forretning, men når,
slår Hübler fast når vi møter ham under
Iarigai-konferansen i Chemnitz i Tysk-
land. – Det er flere grunner til det: For
det første blir elektronikk i dag produ-
sert på en tungvint og lite effektiv måte,
uten særlig stort forbedringspotensiale.
Man er avhengig av rene miljøer og mye
manuell håndtering. Det er ingen hem-
melighet at store produsenter som Sam-
sung ser med interesse på trykking. De
ser trykking av elektronikk som et sann-
synlig neste steg for industrien.

Hübler mener også at produksjon av
trykksaker og elektronikk er veldig like.
En forberedende fase før produksjon,
for oss førtrykk, og så produksjon av et
medie, en dyptrykksylinder eller offset-
plate. Så skiller industriene seg. Nå vil
den grafiske industrien starte massepro-
duksjon – trykke, mens elektronikkin-
dustrien sier at dyptrykkssylinderen/
offsetplata er produktet og lager en til
og en til. – Når man klarer å forene den
grafiske prosesstenkinga med IT-indus-
triens fokus på enheter, så kan det skje
noe stort, sier professoren.

Risiko og utdanning
Hübler mener også at den grafiske indus-
trien må bli mer innovativ. – I dag sit-
ter trykkerieieren og venter på at KBA
eller Heidelberg skal komme og fortelle
dem hvilket utstyr de trenger og hvor-
dan det skal brukes, og så montere det i
trykkerihallen. Isteden burde trykkeriet
ta kontakt med sine kunder og utfordre
dem på hvilke behov de vil ha i fram-
tida, og utvikle morgendagens løsninger
sammen med dem.

Da må bransjen ha kunnskapene
som skal til for å finne løsningene for
kundene. Det betyr at utdanninga må
utvikles. Både på universitets- og høy-
skolenivå og blant fagarbeiderne. Man
må kunne mer om kjemi, fysikk og elek-
tronikk i tillegg til den grafiske kunn-
skapen.

Den grafiske bransjen må også lære
av elektronikk- og IT-industrien når det
gjelder å ta risiko.

Functional printing –
printed functionality

TrykT lyd! På dette arket er det trykt høytalere og ledere for strøm og
signaler. I prosessen er det brukt en kombinasjon av digitaltrykk og dyp-
trykk. det virker faktisk, selv om kanskje
disse høytalerne ikke
tilfredsstiller de største
Hi-Fi entusiastene.

denne plansjen viser hvordan man
trykker elektronikk på samme måte
som bilder, man bare bytter ut trykk-
farge med andre substrater.

Dette blir
god forretning

Iarigai er en sammenslut-
ning av universiteter og for-
skningsinstitusjoner som
forsker på trykk, papir og til-
liggende områder. Det er 40
medlemmer fra hele verden.
Hvert år holdes det en kon-
feranse hvor forsknings-
resultater og nye teorier
legges fram og diskuteres.
Future Printing Days

arrangeres hvert annet år
i forbindelse med Iarigai-
konferansen og er et tilbud
til unge forskere og stu-
denter innen feltene Iarigai
beskjeftiger seg med.

Tryktelektronikker trykking
av stoffer som til sammen
eller alene blir til batterier,
antenner, ledere, lagring-
splass for data, transis-
torer, solceller, høyttalere
og lysdioder. Trykkingen
foregår med vanlige trykk-
maskiner og med kjente
trykkmetoder som silke-
trykk, inkjet, flexo, dyptrykk
og offset. Trykt elektronikk
kan masseproduseres til
lav pris og brukes typisk i
ting med kort levetid som
for eksempel emballasje
eller gratulasjonskort.

Hva er trykt
elektronikk?
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I TgM nummer 1/13 markerte vi at det
i år er hundre år siden den første lands-
dekkende tariffavtalen for typografene
ble inngått. Vi skal denne gangen kort
vende tilbake til dette tema.

Av Niels Killi

Til forhandlingene ble det engasjert en
referent som laget en stenografisk pro-
tokoll. Denne protokollen ligger godt
bevart i Arbeiderbevegelsens arkiv og
er en staselig innbundet bok på mer enn
270 sider. Det er et på mange måter van-
skelig tilgjengelig skrift for det forut-
setter at leseren også har forslagene fra
både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden
foran seg. Referatet henviser til paragra-
fene i forslagene uten at disse gjengis.
Jeg har avfotografert protokollen og når
jeg har funnet de øvrige dokumentene
får jeg finne en måte å gjøre dette kilde-
materialet litt mer tilgjengelig på.

Protokollen gir et godt innblikk i for-
handlingenes gang. Blant annet henvi-
ser begge parter til bestemmelser i de
svenske, danske og tyske tariffavtalene

som viser inngående kjennskap til tarif-
forholdene i disse landene. Det er også
interessant å se hvordan Det Interna-
sjonale Boktrykkersekretariatet gri-
per inn i forhandlingene; I spørsmålet
om betjeningsretten for settemaskiner,
der forslaget var at det til betjening av
disse fortrinnsvis bør ansettes utlærte
håndsettere, uttaler Ruud fra arbeider-
nes delegasjon: «Vi har gaat med på
«fortrinsvis”, men har ikke længre lov
av vor internationale organisation til at
gaa med paa det».

Mange av bestemmelsene sombehandles
kom inn i tariffavtalen i 1913 og gjenfin-
nes i avis og siviloverenskomstene frem-
deles. Det er ikke plass i denne spalten
til å gå grundig inn på innholdet, derfor
vil jeg kun gi et par smakebiter.

Til diskusjonen om eksklusiv betjenings-
rett for rotasjonspresser uttalte Tønsager
fra arbeidsgiversiden: «Principalerne
maa selv ha adgang til at bestemme,
hvem der skal betjene deres kostbare
maskiner. Og enda tydeligere blir dette,

naar vi kommer til spørsmaalet om
rotationstrykkere. Almindelige trykkere
skjønner sig ikke en døit paa moderne
og kostbare rotationspresser. Disse
koster saa mange penge, at der maa vi
ha adgang til at ansætte f.eks. ingeniør
eller tekniker til at betjene dem.»

Til dette svarte Ruud: «Jo mere maskin-
teknikken skrider frem, jo mere fagfolk
blir anvendt. Derfor er det saa underlig
at høre, at i vort fag skal kunne anven-
des baade skomakere og skræddere.
Der hvor man har anvendt ikke-fagfolk,
er det neppe bedre. Den erfaring har
man nok gjort.»

Senere kommer Wickstrøm fra arbeider-
siden tilbake til tema: « Det er et livs-
spørsmaal for oss dette. Vi er ikke tjent
med at bli kastet paa gaten for skoma-
kere og skræddere. Det har hittil endog
været anvendt bakere og pølsemakere
som rotationstrykkere.»

HistorieFra tarifforhandlingene i 1913
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Det store antallet aviser og avis-
lesere vi har her i landet, hviler på
pressestøtten. Nå vil Høyre, Frp og
Venstre fjerne eller redusere den.

Av Kjetil Larsen

– Dette vil i første rekke ramme lokala-
viser og nasjonale meningsbærende, sier
Knut Øygard i Fellesforbundet. Han er
glad for underskriftskampanjen til støtte
for ordningen som har samlet mer enn
4500 underskrifter.

Opprop
Oppropet mot avvikling eller reduksjon
av pressestøtten som ble lansert i som-
mer, samlet mange underskrifter fra
alle deler av befolkningen og på tvers
av politiske oppfattninger. – Dette viser
at folk ønsker seg et mediemangfold, og
at de ønsker papiraviser, kommenterer
Øygard.

Medietilsynet har regnet ut konse-
kvensene av Høyres forslag til kutt i
pressestøtta. Deres utregninger viser at
for eksempel Rogaland Avis vil være
borte i løpet av ett år. De nasjonale
meningsbeærende avisene Dagsavisen,
Vårt Land, Klassekampen, Nationen og
Dagen vil bli borte en etter en. Dagsavi-
sen etter noen uker, Klassekampen, som
den mest seiglivete, vil holde ut i nesten
to år med det varslede kuttet i produk-
sjonsstøtten.

– Kampen for pressestøtta vil fort-
sette videre. Saken er verken vunnet
eller tapt. Nå er det viktig at alle som
kan, bidrar til at den opprettholdes, sier
Knut Øygard.

Støtter ikke aviser med overskudd
Pressestøtten er delt i to. Den ene delen
er produksjonsstøtte som gis i forhold
til opplaget til den enkelte avis. Det gis
ikke produksjonsstøtte til aviser som
utbetaler utbytte til sine aksjonærer. Den
andre delen av pressestøtta er momsfri-
taket. Ingen nyhetsaviser i Norge betaler
moms i dag. Fellesforbundet mener at
nullmoms for papiraviser skal viderefø-
res, men at det kan innføres en lavmoms
på digitale publikasjoner. – Forbundet
synes også det er meget viktig at for-
budet mot produksjonsstøtte til aviser
som gir utbytte eller yter konsernbidrag
videreføres, sier Øygard.

– Vi ønsker ikke at støtten skal gå
til eierne, men sikre aviser som ikke
har egen økonomi som er sterk nok til å
komme ut uten produksjonsstøtten.

Mediestøtteutvalget
Det såkalte mediestøtteutvalget leverte
sin innstilling i 2010. Flertallet i utval-
get ville i hovedsak videreføre dagens
pressestøtte, med det tillegget at papi-
ravisene også kan få støtte for digitale
utgaver det tas betaling for. –Gratis
nettaviser vil ikke kvalifisere til støtte
med den ordningen som foreslås, sier
mannen bak Fellesforbundets hørings-
svar om pressestøtten, Knut Øygard.

– For oss er det viktig å påpeke den
viktige posisjonen papiravisene har i
Norge, både for det levende demokratiet
og for kvalitetsjournalistikken. Det er
i papiravisenes redaksjoner det foregår
såkalt grave-journalistikk, og det er der
samfunnskritiske nyheter utvikles.

Store konsekvenser
I tillegg til konsekvensene kutt i pres-
sestøtten dette vil få for mangfoldet
i nyhetsbildet, er det klart at det vil
ramme den grafiske bransjen hardt. Det
er ingen som har regnet på det ennå,
men konsekvensene for avistrykkeri-
ene og det grafiske personalet i avisene
vil bli alvorlige. Dette vil også påvirke
den grafiske bransjen utenfor avisene.
Mange bedrifter leverer indirekte til
avisene gjennom annonseproduksjon
og trykking av innstikk og bilag. Mas-
seoppsigelser i bransjen kan komme i
kjølevannet av kutt eller avvikling av
pressestøtten.

Bevar mediemangfoldet!

Aller kjøper Dagbladet
20. juni i år ble det klart at Aller kon-
sernet kjøper Dagbladet. Leder for den
grafiske klubben i Dagbladet, Tone
Granberg Løvlien, sier at oppkjøpet
ikke har fått noen konsekvenser for hen-
nes medlemmer i bedriften. –Det har
blitt samlokalisert noen administrative
funksjoner, men det har ikke ført til
noen oppsigelser, sier hun. Bakgrun-
nen for oppkjøpet fra Aller sin side tror
hun er Dagbladets sterke posisjon på
nett. –Aller sier at de skal satse videre
både på papir og nett, og redaksjonene
forsetter som selvstendige enheter, sier
klubblederen. Dagbladet hadde i 2012 et
overskudd på rundt 16 millioner kroner
om en slår sammen papir og nett. Den
samlede omsetningen for mediehuset
endte på 835 millioner kroner i fjor.
Dagbladets papiravis gikk i fjor med en
halv million kroner i underskudd. Aller
omsetter for rundt fire milliarder kroner
i det nordiske markedet. Aller konsernet

i Norge har 460 ansatte og en omsetning
på 1,3 milliarder kroner.

Nytt klubbstyre i Aftenposten
Grafiske Klubb
Som dere kan lese annet sted i bladet
(side 28 og 29) har mangeårig leder av
klubben forlatt både bedriften og Oslo
og slått seg ned i Trøndelag.

Et ekstraordinært årsmøte har valgt
Kai Foss til ny klubbleder.

Med seg i styret har han Mona Alf-
sen. Jan Jaros og Ketil Sandli er av-
delingstillitsvalgt fra henholdsvis
annonse og redaksjonsdesk.

Det har også vært skifte hos vår ærede
motpart. Arbeidsgiverne, som nå har
sin bransjeforening i Norsk Industri, har
valgt ny leder.

Ny leder for Grafisk Bransjefor-
ening-print og kommunikasjon er Ketil
Sivertsen fra 07 Oslo.

Han etterfølger Trond Bøe fra Aller
Trykk som har vært leder i fire år.

Knut Øygard ansvarlig for avis-
overenskomsten i Fellesforbundet.

Tyrkisk myntverk og
sikkerhetstrykkeri i streik

En streik ved det tyrkiske sik-
kerhetstrykkeriet og myntverket
Turkish Mint er kronet med seier
etter over 8 ukers kamp. 205 av
de ansatte i bedriften (90 % av de
ansatte), som eies av den tyrkiske
staten, er organisert i Basin-Is som
er en tyrkisk grafisk fagforening.
De streikende krevde respekt for
fagforeningen, bedre forhold når
det gjelder helse, miljø og sikker-
het og slutt på ydmykelsene som de
blir utsatt for når de vil forhandle
med ledelsen. De streikende har
vært under et hardt press, men ga
ikke etter på tross av ledelsens
gjentatte forsøk på å bryte streik-
en. De streikene har fått støtte av
vår faglige internasjonale sammen-
slutning Uni-Global Graphical and
Packaging og Fellesforbundet. Ogf
har bevilget 5000,- til de streik-
ende under konflikten. Les mer
om konflikten og utfallet på www.
uniglobalunion.org

Nytt fra byen



TGM - SEPTEMBER 2013 - NR 322 TGM - SEPTEMBER 2013 - NR 3 22

I første nummer av TgM i år hadde
vi et intervju med klubbleder Per
Syversen om nedbemanningen i
Aftenposten. Der kom også Per inn
på sin egen posisjon, og ga utrykk
for en usikkerhet overfor framtida.
Nå har han tenkt ferdig, og fra og
med august er han på plass som
Distriktssekretær for Fellesfor-
bundet i Trøndelag.

Tekst Adolf Larsen
Foto Geir Ottesen

– Vi kan vel innlede der vi slapp i for-
rige intervju der du oppsummerte situa-
sjonen etter nedbemanningen. Er det
bitterhet over behandlingen av med-
lemmene og deg selv som har drevet
deg i utlendighet?

– Nei, men det gjorde at jeg begynte å
se på muligheter utenfor arbeidsplassen
jeg har vært ansatt i siden 1976. Det var
vel ikke akkurat dette jeg hadde tenkt på
for noen år siden, men det er klart at jeg
gjør meg tanker om hva Aftenposten var,
og hva den er blitt! Men det er ikke bit-
terhet som er det rette ordet, det er mer
en forbannelse over hvordan eierskap
generelt blir utøvd i samfunnet! Nok er
aldri nok, og det er blitt en trend å ned-
bemanne når det butter imot! Ansvar for
folk som har brukt hele sitt voksne liv i
bedriften, er helt fraværende.

– Mener du at det ikke er mulig å drive
et forsvarlig klubbarbeid i avisene
lenger, med tanke på den bruken av
styringsretten som dere opplevde i
Aftenposten?

– Det som er synd, er at færre og
færre er villig til å bruke tid på dette. Jeg
mener det er viktigere enn noen gang at
vi har denne motvekten til motparten,
men vi burde organisere på en ny måte
med et mye tettere samarbeid på tvers
i konsernene. Da mener jeg ikke bare
innenfor den enkelte overenskomst, men
at de forskjellige gruppene etablerer et
mye tettere samarbeid på tvers av over-
enskomstene. Dette er det nødt til å jobb-
bes videre med, da utfordringene ikke
kommer i den enkelte bedrift, men som
et påtrykk fra toppen.

– Og er det noen bestemmelser om

drift og personalpolitikk som ligger i
avisenes ledelse fortsatt, eller er alt
styrt fra konsernene?

– Alt er styrt fra konsernet! Kravet til
inntjening blir tredd ned over hodet på
den lokale ledelsen, og de har ikke noe
annet valg enn å kjøre på! Ikke det at de
ville gjort noe annerledes hvis de kunne
bestemt selv, men gjør de ikke jobben de
blir pålagt, er veien kort ut av bedriften.
De som sitter i konsernstyrene kommer

fra helt andre bransjer, men de mener
mye om hva avkastningen skal være. En
annen ting er jo utviklingen innen avis
ved at teknologien ble allemannseie. Det
er fortsatt slik at mye av verdiskapingen
ligger i de papirrelaterte produktene,
mens nettrelaterte produkter ennå ikke
gir de store summene i pungen. Men det
er en villet utvikling, og på veien er det
mange som blir berørt. I Aftenposten
skulle en fjerdedel av arbeidsstokken

bort, det gikk jo så dårlig. Det blir jo helt
latterlig i disse valgtider å høre at flere
eldre må stå lengre i jobb, når bedriftene
helst ikke vil ha folk over 50 år i jobb.
For i etterkant ser vi at etter folk som har
måttet gå, og tatt sluttpakke, kommer
det inn nye mennesker med den rette
kompetansen innenfor nettet. Det er der-
for ikke på grunn av dårlig råd de ned-
bemanner, men for å «fornye» arbeids-
stokken. Det er helst de eldste de vil ha
bort, de som etter ledelsens mening ikke
kan tilegne seg nye måter å jobbe på! Og
i mange tilfeller har de rett, kravet til
kompetanse er rett og slett for vanske-
lig å innfri. Det er jo utdannelse som for
den enkelte har tatt mange år.

Noe som også vil påvirke bemannin-
gen i avisene er hvor fort de skiller ut det
som gir penger i kassa, nemlig annon-
sene! I Schibstedkonsernet har de laget
en enhet utenfor Skandinavia som skal
samle alle classified-annonsene. Her
ligger allerede Blocket som var de sven-
ske avisenes pengemaskin, nå står Finn
for tur. Hva skal da skape overskudd i
avisene? Knallgod journalistikk? De
har jo allerede laget magasiner som tar
kvalitetsstoffet vekk fra avisen, nemlig
Innsikt og K, pluss flere. Dette er maga-
siner som har kvalitetsjournalistikk
innen utenriks og kulturstoffet. De som
tidligere var trofaste avislesere, kommer
til å abonnere på disse spesialmagasi-
nene. Da blir det tabloide stoffet tilbake,
det som alle slåss om. Jeg er redd for
at dette på sikt vil ødelegge en kreativ
samfunnsdebatt. Og den rollen avisene
har, og har hatt for samfunnet.

– Dette skal også være et portrett av
deg, så da kan vi kanskje starte med
begynnelsen?

– Jeg er født i 1959 og oppvokst i
Bærum. Ble skolelei i 1976, og begynte
som visegutt samme år. I typograflære
1978. Ferdig utdannet i 1981. Gift i 1988.
To gutter født i 1991 og -93. Skilt på slut-
ten av 90-tallet. Bosatt flere steder i og
utenfor Oslo underveis. Nå sekretær for
Fellesforbundet i Nord-Trøndelag.

– Hva fikk deg interessert i klubb-
arbeid?

– Det har vel ikke gjort noe at man er
vokst opp i en sterk klubb, hvor menin-
gene var mange, og politiske diskusjo-
ner var dagligdagse. Klubben var en
maktfaktor, og stilte makt bak kravene
til bedriften og eierne. Ennå var tek-
nologien på vår side, eierne tjente mye
penger, og betalte seg ut av konfliktene
som lå og ulmet. Enten det var lønns-

oppgjør eller diskusjoner om teknologi.
Alt dette forandret seg da det ble vedtatt
å lage et konsern på slutten av 80-tallet.
Da begynte reisen til det vi har sett av
råskap og fram til der vi er nå. Urettfer-
dighet er jo noe vi alle mener noe om, og
sånn er det jo også med meg. Konkret
startet det med en diskusjon om layout-
avdelingen i Aftenposten som ble besatt
med medlemmer fra begge sider. Avløn-
ningen av journalistmedlemmene lå
høyere enn for oss som kom fra grafisk.
30 000 kroner var forskjellen på oss,
enda vi gjorde samme jobb.

Dette irriterte meg grenseløst, og
mitt eget klubbstyre var i begynnelsen
ikke interessert i å gjøre noe med det. Vi
som i alle år hadde hatt som regel at lik
lønn for likt arbeid var det som gjaldt.
Da ble engasjementet tent, og etter det
har jeg vel brydd meg med det meste!

Det ene tar jo gjerne det andre, og
plutselig er man leder! For deretter å
ende opp som sekretær i Fellesforbun-
det. Det er blitt en livsstil, og jeg håper
at jeg har gjort nytte for meg i de rol-
lene jeg har hatt opp gjennom årene.
Selv med noen nedturer (nedbemannin-
ger og Kjell-saken) er jeg ukuelig opti-
mist når det kommer til at det er mulig
å gjøre verden til et bedre sted for alle.
Vi som velger å stå opp som en motvekt
til egoismen, er viktigere enn noen gang.
Glemmer vi fellesskapet og medmen-
neskelighet, ja, da får vi et samfunn som
ingen vil ha!

– Kan du prøve å beskrive utviklinga
i Aftenposten, og klubbarbeidet i din
tid? Alt var bedre før?

– Utviklingen har jo gått med
ekspressfart. Vi var nødt til å gjøre noe,
og min påstand er at vi skulle vært på
banen lenge før. Mange vil vel si at dette
er lett å si i bakkant, men jeg mener at
noen burde tenkt annerledes på slutten
av 90-tallet.

– Ja, vi hadde et beskyttet fag, og tok
vare på medlemmene. Men vi var ikke

framsynte nok!
Vi fikk et lederskifte i 2006, og det

var starten på en ny måte å tenke på.
Med Terje Johansen som ny leder,

begynte vi å tenke på forandringer som
kunne komme medlemmene til gode i
årene fremover. Vi satte oss ned samme
med journalistene og ledelsen, og kom
frem til en omforent avtale om samar-
beid på tvers av tidligere skillelinjer.

Forbundet var også interessert i å
finne en løsning på dette, og hadde
vi ikke fått det til, ville veien inn til
Arbeidsretten vært den eneste vei i
2008-09. Det er jeg helt sikker på!

Mange medlemmer har fått nye
muligheter fordi vi tok dette valget, men
det er sikkert mange som mener at dette
har ført til at vi nå, ved siste nedbeman-
ning, ikke klarte å redde alle!

Jeg tok egentlig over en klubb som
var i forandring, og har fortsatt på den
stien, fordi jeg har trodd og tror på den!

Kreftene som vi kjemper mot er
sterke, og det er som en dampveivals
som ruller på. Du klarer ikke å stoppe
den, men du kan forsinke den litt under-
veis, slik at du får muligheter til å lete
etter nye løsninger mens den prøver å
forsere hindrene du har lagt ut.

Det er tøft å komme så tett på enkelt-
personer i prosessene vi har vært igjen-
nom.

Mange av dem som har blitt rammet
er jo omgangsvenner, og gjennom alle
disse årene har man jo også fått et for-
hold til familiene deres. De er de usyn-
lige taperne i slike prosesser, og man
gjør seg jo mange tanker om hvordan
slike ting slår ut på hjemmebane hos den
enkelte.

– Hva er det som har drevet deg til
Trøndelag, som er de eneste vinnerne
i denne saken?

– Det er ikke noe som har drevet meg
til Trøndelag! Muligheten til å gjøre noe
annet innenfor fagbevegelsen har surret
rundt i hodet mitt mange ganger, men
det har liksom bare ikke blitt noe av det!
Før nå!

Med god hjelp av folk rundt meg som
visste at jeg sikkert hadde noe å bidra
med andre steder enn i Oslo. Men det er
klart at fjærnheten til alle jeg er glad i er
en utfordring. Men så langt har telefonen
gått varm flere ganger, så det er bare den
fysiske biten som ikke er på plass.

– Trønderbart?
– Nei, jeg prøvde meg på en puber-

tetsbart i ungdommen, og det var ikke
vellykket!

37 år er nok

Ja, vi hadde et
beskyttet fag,
og tok vare på
medlemmene.
Men vi var ikke
framsynte nok!

28 29
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50 år:
12.01. Hagen Kari Monica

Dramstadåsen 2 C 1812 ASKIM
19.01. Johansen Tom Arne Lunden 26

A 598 OSLO
26.01. Ostrø Skjalg Erling

Korallsoppv. 6 C 1476 RASTA
09.02. Phan Phu Phuc Prestmoen 12 A

2040 KLØFTA
04.03. Stenholen Bjørn Farexvegen 1

2016 FROGNER
11.03. Furulund Rolf Ant Tschudis V 2

B 583 OSLO
11.03. Jakobsen Mona Tønder

Theresesgate 3 F 358 OSLO
20.03. Hagen Even Irisv. 20 D 870

OSLO

60 år:
17.01. Gulbrandsen Hans

Bjørnsrudveien 17 2072 DAL
19.01. Lailey Andrew Francis

Bekkefaret 4 1481 HAGAN
29.01. Halvorsen Bjørn Johan Selmers

V 5 B 1472 FJELLHAMAR
26.01.53. Kallestad Turid Berg

Norderhovgt. 22 654 OSLO
05.02. Andersen Morten Sverre Karl

Staaffs vei 46 665 OSLO
11.02. Tveteås Joran Kristianse

Gurinestubben 7 584 OSLO
21.02. Hansen Bjørn Reidar

Sverdrupsgt. 24 B 559 OSLO
07.03. Rode Per Remy Dragv. 36 B

1363 HØVIK
10.03. Roald Solfrid Risløkkallèen 6 B

583 OSLO
11.03. Helgesen Tore Willy Kringsjåv.

13 A 1415 OPPEGÅRD
19.03. Nymann Bjørn Lampe

Postdamveien 1 C 1164 OSLO
21.03.53. Haugseth Erik Hurdalsg. 14

2003 LILLESTRØM

23.03. Breivik Aud Mari Gamlegrensa

3747 SKIEN
30.03.Johansen Egil Avlangruds vei

12 1285 OSLO
31.03. Nordlie Lasse Eidsbergv. 62

1811 ASKIM

70 år
02.01. Gundersen Bjørn Jess

Carlsensgt 6 183 OSLO
04.01. Schmidt Aage Nedre Prinsdals

V 85 B 1263 OSLO
24.01. Kristiansen Roy Oliver

Skeppargatan 3 D, , Se 67 151
Arvika, SVERIGE 953 OSLO

25.01. Larsen Bjørn Solbergliv. 109
683 OSLO

29.01. Schultze Svein Erik Kalbakkv.
11 B 953 OSLO

06.02. Kaas Henrik Georg Buerveien
40 1820 SPYDEBERG

24.02.Wick Edmund Günter Åsmyrv.
17 1476 RASTA

26.02. Sogge Odd Landingsveien 114
767 OSLO

03.03. Fuentes Angel Byframgrinna 5
1832 ASKIM

03.03. Nymoen Bjørn Einerhaugveien
17 1940 BJØRKELANGEN

04.03. Dad Qadar Radarveien 49 1152
OSLO

06.03. Thune Egil Mellomenga 22
3400 LIER

12.03. Pedersen Gustav Harald
Hårfagres Vei 34 1412 SOFIEMYR

24.03. Larsen John Erik Vevelstadåsen
12 1405 LANGHUS

30.03. Halck Leif Axel Georges
Landstadsgate 28 3210
SANDEFJORD

30.03. Johannesson Nils Sverre
Holmsåsveien 16 3070 SANDE I
VESTFOLD

75 år:
22.01. Andersen Asta Kristine Gamle

Enebakkv. 1071 1188 OSLO
27.01.Marthinsen Kristine Konvallv.

17 2742 GRUA
02.02.38. Andersen Alfred

Strømsveien 55, Leilighet 301 2010
STRØMMEN

03.02. Gisleberg Ivar Krepsv. 1 1481
HAGAN

04.02. Knoff Ivar Sigrud Undsets vei 1
669 OSLO

06.02.Marthinsen Jan Terje Jomfru
Winthers V 22 1540 VESTBY

09.02. Hovland Tore Ravnåsv. 17 B
1254 OSLO

13.02. Stene Ellenor Vittenbergv. 52
1472 FJELLHAMAR

15.02. Kristiansen Finn
Selvbyggerveien 29 591 OSLO

18.05. Svendsen Jørgen Gustav Roald
Amundsens G 7 2004 LILLESTRØM

20.02.38. Hansen Sven Arild
Lindebergåsen 18 A 1068 OSLO

20.02. Olaussen Erik Aage Alvernlia
47 1453 BJØRNEMYR

21.02. Johansen Kari Amtmann
Meinichs G 20 D 482 OSLO

27.02. Johnsen Tore Olav Krangev. 26
1450 NESODDTANGEN

09.03.38. Jamaris Harison Bin
Libakkvn 25 C 1184 OSLO

10.03. Hopland Bjørn Helge Sørumsg.
18 2004 LILLESTRØM

11.03. Knudsen Roger Erlends V 68
669 OSLO

15.03. Ingebretsen Ragnhild
Kirsebærhagan 29 A 3070 SANDE
I VESTFOLD

50 år:
07.10. Sjøli Sølvi, Jernbaneveien 101,

1369 STABEKK
14.10. Skolleborg Nina,

Bergensveien 4 A, 0963 OSLO
22.10. Jensen Rune,

Vestbygdveien 251, 2743
HARESTUA

02.11. Hamberg Elin Anne,
Rådyrveien 7, 0595 OSLO

03.12.Mærli Ronny, Hagajordet 1 A,
1940 BJØRKELANGEN

11.12. Venstad Pål Håvard,
Furuveien 7, 1900 FETSUND

60 år:
01.10. Krohn Finn Rønning, Aslakv. 17

A, 0753 OSLO
07.10. Halvorsrud Rune Ingar,

1940 BJØRKELANGEN
10.10. Bjerkaas Rune, Utsiktsv. 53 B,

1482 NITTEDAL
29.10. Rustad Frank Robert,

Smalåkeren 23 B, 1279 OSLO
01.11. Støbakk Ole, Brochmanns

Gate 14 C, 0470 OSLO
04.11. Frederiksen Elin, Ivan Bjørndals

G 22 B, 0472 OSLO
09.11. Jopke Per, Starv. 18 B,

1088 OSLO
16.11. Larsen Grethe Anna,

Tolfshusv. 29 B, 1825 TOMTER
21.11. Enger Per Håkon, Rudsdalen 3,

1346 GJETTUM
25.11. Jensen Hans-Petter,

Løvsetdalen 15, 1188 OSLO
30.11. Hermansen Lasse,

Grindbråtan 22 D, 1484 HAKADAL
06.12. Lagesen Ove,

Trondheimsveien 15 B, 0560 OSLO
03.12. Dahl Thomas Erland,

Thurmannsgate 14 B, 0461 OSLO

70 år
08.10. Ruud Svein Vebjørn, Skausnaret

2 B, 1262 OSLO
20.10. Rom Kjell, Lille Frydenlund

7 A, 3400 LIER
21.10.Wennerstrand Kåre Egil,

Lillebergvn. 8, 0662 OSLO
25.10. Halvorsen Per Sigurd,

Tussetunet 4, 1476 RASTA
26.10. Engebretsen Svein-Erik,

Lyv. 14, 1920 SØRUMSAND
26.10. Thobro Bjørn, Øivinds Vei 14,

0590 OSLO
31.10. Blom Arild, Ramstad Terr 5,

1405 LANGHUS
31.10. Janssen Svein Helge, Ellen

Gleditsch V 52, 0987 OSLO
01.11. Hagen Eva Synnøve,

Kruttmøllev. 9, 1414 TROLLÅSEN
12.11. Andersen Erik, Bergljots

vei 5 B, 0575 OSLO
20.11. Nilsen Sverre Seim, Granliv.

18 C, 1086 OSLO
19.11.Martinsen Svein, Tiuråsen 24,

2743 HARESTUA
25.11. Kristiansen Ole Bjørn,

Holanveien 11, 4373 EGERSUND
01.12. Østeraas Jan Erik, Bjørnefaret

1 B, 2014 BLYSTADLIA
01.12. Stokkan Jan Olaf, Odvar

Solbergs vei 164, 0973 OSLO
06.12. Berggren Rune, Myrvn. 33,

1482 NITTEDAL
06.12. Gran Håkon, Tiuråsen 8,

2743 HARESTUA
09.12. Olberg Tom Richard,

Frydenbergveien 21,
1415 OPPEGÅRD

10.12. Hansen Gunnar, Vangen 4,
1163 OSLO

11.12. Berg Hans Petter, Hellev. 3,
1900 FETSUND

13.12. Johansen Torgunn Amalie,
Stovnerlia 9 0983 OSLO

13.12. Kneppen Olav Allan,
Rådyrv. 13, 1484 HAKADAL

14.12. Ulleberg Stig Jan-Thore, Henrik
Sørensens vei 351, 1065 OSLO

22.12. Bøhn Einar, Theodor Hansens V
8 B, 1410 KOLBOTN

28.12. Zlatic Tomislav,
Linderudveien 37, 0594 OSLO

29.12. 40533 Nilsen Bjørn,
L. Grønlandsvei 37 A, 3035
DRAMMEN

29.12. 47945 Frankmo Arne Ingvar,
2580 FOLLDAL

75 år:
02.10. Bøhren Frode Per, Eplehagen 2,

2040 KLØFTA
04.10. L. Orange Hans Wilhelm,

Hafrsfjordgaten 7 0273 OSLO
04.10. Jansen Rolf, Fuglev. 29,

1440 DRØBAK
06.10. Gulliksen Odd Einar,

Schouterrassen 11, 0573 OSLO
08.10. Lid Jarle, Jerikov. 27 A,

1067 OSLO
09.10. Leinaas Erik, Brannfjellv. 8 C,

1181 OSLO
09.10. Olafsen Kjell, Voldg. 35 B,

2000 LILLESTRØM
26.10. Hansen Grete Astrid,

Skogbrynet 37 C, 0283 OSLO
01.11. Hansen Arvid, Stølsv. 22 B,

0590 OSLO
02.11. Thoresen Thor, Ringv. 12,

2010 STRØMMEN
02.11.Marthinsen Knut, Øysteins Pl 5,

0576 OSLO
29.11. Karlsen Johanna,

Ole Bulls G 38, 2000 LILLESTRØM
08.12. Kalin Tor Egil, Rastastubben 10,

1476 RASTA

20.12. Kristiansen Knut Erik,
Trondheimsv. 102 C, 0565 OSLO

29.12. Larsen Per Arne,
Furuveien 36 B, 0678 OSLO

80 år:
08.10. Enger Alf, Brattbakken 10, 1458

FJELLSTRAND
27.10. Pedersen Kari Johanne Nor,

Granheimtunet 25, 1406 SKI
02.11. Kalund Kjell R., Nedre

Gunnaråsen 8, 3475 SÆTRE
05.11. Tranum Inger Synnøve,

Ile 2040, KLØFTA
10.11. Lefkovics Gyørgy,

Uelandsgt. 59–3, 0460 OSLO
28.11. Hornkjøl Ragnar Wilhelm,

Jordstjerneveien 29 G, 1283 OSLO

30.11. Sørensen Unni Lovise, Tåsenvn.
13, 0853 OSLO

14.12. Gavin Bredo, Haakon Tveters
V 66, 0686 OSLO

14.12. Kraft Gerda Irene, Teisenv. 3,
0664 OSLO

14.12. Sørum Tore Harald,
Kantengutua 2, 2760 BRANDBU

18.12. Nyborg Ivar, Odins V 15,
2214 KONGSVINGER

24.12. Fjeld Thor, Sørliv. 29,
1473 LØRENSKOG

85 år:
09.10. Hermansen Helge,

Ravnkollbakken 63, 0971 OSLO
08.12.Messell Jan, Refstadv. 4, Bjerke

Bosenter, 0589 OSLO

10.12. Olsen Hans Olaf,
Langbølgen 45, 1150 OSLO

11.12. Døhlie Thorbjørn, Buråsveien 6,
1488 HAKADAL

90 år:
22.10.Møller Karl Kristian, Blakstad

Bryggev. 23, 1392 VETTRE
24.10. Andersen Mary Karoline,

Hageg. 29, 0653 OSLO
30.10. Berger Øistein, Langbølgen 1,

1150 OSLO
17.11. Andersen Knut, Gamle

Enebakkv. 1071, 1188 OSLO

95 år:
06.12. Johansen Frank Steen, Øvre

Ullern Terrasse 3C, 0380 OSLO

Onsdager, kl. 12.00 - 14.00
i OPPSAL SAMFUNNSHUS, Vetlandsveien 99 - 101

Alle er velkommen!

Styret i OGF’s pensjonistforening

Gjenstående møtedager i 2013:
16. oktober - 27. november og 18. desember

som også blir vårt julemøte.

Her kan du treffe gamle kjente/kolleger og bli kjent med nye. Vi
tar opp aktuelle saker og har f.eks sang/musikk, kåserier, lotteri og

andre aktiviteter. Det arrangeres også dags- og lengre turer.
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