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Større ulikheter
I en serie artikler i Dagsavisen og Klassekampen er det skrevet mye om
en fersk rapport fra OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og
utvikling). I rapporten «In it together: Why less inequality benefits all», vises
det til større forskjeller mellom fattig og rik. Forskjellene øker i nesten alle
OECD-land, også Norge.
Mangelen på tro på framtida eksisterer i mange land. Det er ikke så
vanskelig å forstå. De økonomiske fordelene går til noen få. Hva skal vi
med globalisering når alle frihandelsgevinstene går til et lite mindretall?
Utviklingen som har gitt økte ulikheter, har også økt kostnadene med
omfordeling i det enkelte land. Det er for eksempel ikke lett å øke skatten
på en stadig mer mobil kapital. Omfordeling gjennom kollektive lønnsavtaler er vanskeligere når oppslutningen om fagforeningene i mange land
er blitt halvert.
Rapportforfatterne mener noe av forklaringen er at innbyggerne
i OECD-landene oftere tilbys deltidsstillinger eller midlertidig arbeid. Det
blir vanskeligere å spare, lettere å få mer gjeld og nesten umulig å planlegge
framtida. Økt ulikhet generelt er ikke gunstig for et lands økonomi, og det
er de svakeste og fattigste som blir hardest rammet. Veksten mellom 1990
og 2010 ville trolig vært cirka 5 prosent høyere hvis forskjellene mellom
fattig rik hadde vært mindre. På denne bakgrunnen er det helt uforståelig
at den blåblå regjeringen ønsker å endre arbeidsmiljøloven og å åpne opp
for mer bruk av midlertidige stillinger i arbeidslivet.
Blant forslagene OECD kommer med, som vil endre på denne
ulikheten, er et bedre skattesystem, å få flere kvinner ut i jobb og økt fokus
på faste heltidsstillinger. Økonomen Kalle Moene la til enda en viktig
faktor som kan gjøre noe med forskjellene; sterke fagforeninger. Antall
fagforeningsmedlemmer synker i hele den vestlige verden. Dermed
svekkes makten til dem som har vært den sterkeste pådriveren for faste
stillinger, likelønn og et sterkt stillingsvern.
Som enkeltperson kan man neppe forandre skattesystemet, annet enn
ved politiske valg, derfor er fagforeningskontingenten en billig arbeidslivsforsikring – som på sikt også vil bli lønnsom.
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Klassesolidaritet
mot aggressive arbeidsgivere
I Aftenposten for 20. mai i år
var hovedoppslaget på
forsida at kineserne har planer
om store oppkjøp i Norge.
Det vil ikke bety enklere
arbeidsvilkår for norsk
fagbevegelse. Har vi de
redskapene vi trenger?
Tekst: Vegard Holm
Foto: Werner Larsen
I vinter opplevde vi Norwegians omorganiseringsplan for å unngå en trygg tariffavtale for pilotene. Riktignok greide fagbevegelsen å slå det alvorlige angrepet på
det norske tariffsystemet tilbake, men ikke
før Nordisk Transportarbeiderføderasjon
truet med sympatiaksjoner fra sine 365
000 medlemmer.
I skrivende stund er det streik blant
pilotene i SAS. Nestleder Tor Arne Solbakken mener NHO kunne hindret streiken.
Han sier til Klassekampen: «Jeg har aldri
opplevd makan til oppførsel som det SAS
gjorde i meklingen. Jeg er overrasket og
skuffet over at NHO ikke grep inn.»

Cargonett

I mai kom Cargonett på banen og vil
omplassere lokførere til et bemanningsselskap for å leie dem tilbake. På samme
måte som Norwegian ønsker Cargonett å
pulverisere trygge og verdige ansettelsesforhold, og innføre usikkerhet hos sine
ansatte lokførere. Rolf Jørgensen, leder i
Norsk Lokomotivmannsforbund, sier det
riktig: «Nå rammer det et godstogselskap.
Neste gang er det innen persontog eller i
industrien dette blir forsøkt.» Han mener
dette er forsøk på fagforeningsknusing og
ber LO finne fram til en motstrategi.
Flere eksempler kunne vært nevnt, for
eksempel bemanningsselskapstyranniet.
Men det groveste er de velregisserte og
målretta angrepene på havnearbeiderne. I
flere år har NHO og deres allierte vist at
målet er å bli kvitt bryggearbeiderne og
tariffavtalene deres.
Tor Arne Solbakken sier det slik til
Transportarbeideren: «Dette er (…) et

Blokade: Rundt 50 havnearbeidere og andre aksjonister hindret transport til og fra
Yilports terminaler i Oslo Havn. – Vi er lei av å bli tråkka på av Yilport. Vi har vært
i konflikt i to år, og har prøvd alle muligheter for å finne en forhandlingsløsning. Det har
ikke ført fram, sier nestleder Tommy Torgersen i Oslo Bryggearbeideres Forening (OBF).
massivt angrep på havnearbeidernes tariffavtaler fra NHO, godt assistert av Oslo
Havn.»
Dessverre har ikke en samlet fagbevegelse brukt den nødvendige krafta for å slå
angrepene på bryggearbeiderne tilbake.
Men rett skal være rett: Lokale fagforeninger, klubber og lokale LO-organisasjoner har vist en støtte til havnearbeiderne
som er potent og solidarisk. Titusener av
de samme kreftene samlet seg i gatene
28. januar i år i protest mot angrepene på
arbeidsmiljøloven, den samme kampen
havnearbeiderne over hele landet i praksis
kjemper daglig.

Yilport

I Oslo har det vært konflikt mellom bryggesjauerne og det tyrkiske selskapet Yilport siden 1. februar. Selskapet vil ikke
skrive under tariffavtale og har stengt
havnearbeiderne ute fra jobben. Torsdag
21. mai toppet de grove overgrepene mot
bryggesjauerne seg da arbeidsgiverflertallet på tre i styret i Oslo Losse- og Lastekon-

tor vedtok å slå selskapet konkurs, og låse
døra for godt. 36 havnearbeidere ble over
natta kasta ut i arbeidsløshet.
LO (og andre deler av fagbevegelsen)
må finne metoder som kan matche det
mer aggressive NHO, og mer enn nok av
arbeidsgivere som er villige til å angripe
tariffavtaler og faglige rettigheter. De sju
største lokale LO-organisasjonene krever
at sympatistreik blir brukt for å støtte havnearbeiderne. Det samme har Transportarbeiderforbundet gjort. Det er overmodent
for fagbevegelsen å ta et slikt kampmiddel i
bruk for å støtte de som har valgt å ta kampen. Men flere metoder må brukes.
Med et NHO som har rusta seg opp til
krig mot flere og flere arbeidstakergrupper må LO bruke den makta som ligger
i 900 000 medlemmer. I streikekamper
må fagbevegelsen være kompromissløse i
kampen mot streikebryteri. Blokader er en
metode det må tørkes støv av.
Kjør debatt – det er mye som må endres.
Raskt.
TGM – JUNI 2015 – NR. 2
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EU presser Hellas:

Grekerne vil en annen vei
Det greske folket valgte en
venstre-regjering for å bli kvitt
den urettferdige statsgjelda.
EU prøver å presse den til
å godta kuttpolitikken som
har ført hele Euro-området ut
i krise. Nå trenger det greske
folket støtte!
Tekst og foto: Kjetil Larsen

1. mai: Deler av Oslo grafiske fagforenings tog nedover Karl Johan, det var stor deltakelse i år.

Arbeidernes dag i Oslo
Det var rekordoppslutning
om 1. maitoget i år. I følge
tall fra LO i Oslo var det 9.500
personer som deltok.
Tekst: Kristin Mulleng Sezer
Foto: Bjørn Olsen
Dagen startet for en del av oss på 1. maifrokost i Folkets hus. Det er et flott arrangement med mat og sosialt samvær. Musikalsk innslag og appell hører med på en
slik dag, og det er en flott tradisjon at Fellesforbundets avdelinger i Oslo og Akershus samles på denne måten.
Årets deltakertall er det høyeste siden
1990. I tillegg var det flere som møtte opp
på Youngstorget enn tidligere også.
Hovedparolen for dagen var: Nytt flertall i Oslo – ja til offentlig velferd og mindre forskjeller.
Oslo grafiske fagforening hadde to
paroler i år. Palestinsk stat nå – boikott
Isreal og Støtt havnearbeidernes kamp for
tariffavtaler.

standen mot nazismen 1940-1945 kunne
endelig bli hedret på en flott måte.
Det var veldig mange som hadde møtt
frem, og det var ikke umulig at den store
mediedebatten i forkant var en grunn til
det.
Jernbanens Musikkorps spilte, og Roy
Pedersen, leder LO i Oslo, ønsket velkommen til den flotte markeringen. Det ble
taler av Hans Felix, komitéleder og tid-

ligere leder av EL & IT Forbundet, Odd
Haldgeir Larsen, nestleder Fagforbundet
og Rolf Jørgensen, leder av Norsk Lokomotivmannsforbund. Trond Ingebretsen
sang «Menn i mørket».
Den høytidelige avdukingen av Minnesmerket ble gjort av Anne Marie Malmo,
Harry Sønsterud, Lars Bottols og Signe
Raassum fra Osvaldsabotørene sammen
med Hans Felix.

En brei front mot kutt

Generalsekretæren fortalte videre om Syrizas strategi før forhandlingene. –Vi ønsket
på den ene siden å forhandle for å få en
akseptabel midlertidig løsning på gjeldsproblemet, samtidig som vi ville knytte
allianser med andre land som ønsker en
annen politikk i EU. En slik allianse har
det ikke vær mulig å få til, og det er vanskelig for et land med 2 % av EUs befolk-

Fakta om Hellas:

Minnesmerke

Denne dagen var det endelig klart for
avdukingen av minnesmerket over Osvaldgruppa og de falne fra NSB. Sabotørene
som var en viktig del av den aktive mot-
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En rekke fagforeninger, sosiale bevegelser
og politiske partier møttes i Athen 2. mai
for å diskutere hvilken støtte de kunne gi
til det greske folket i den kritiske perioden
de er inne i. På møtet fortalte generalsekretær i Syriza, Tassos Koronakis, hvordan
de vurderer situasjonen. – Vi er inne i en
kritisk fase i forhandlingene med Troikaen
(se faktaboks), sier han. –Vi blir utsatt for
utpressing. Syriza gikk på valg på to ting:
Og få forhandlet gjelda ned til et akseptabelt
nivå, uten å fortsette den rå kuttpolitikken
den forrige regjeringa starta, og at vi skulle
bli i EURO-sonen. Dette valget respekterer
ikke EU. De kan ikke akseptere at vi står for
andre politiske løsninger enn de EU-kommisjonen ønsker. Koronakis sa videre at
kommisjonen ønsker å gjøre kuttpolitikken,
som har ført hundretusener ut i arbeidsløshet og rasert velferdsordninger over hele
Europa, til en fast politikk for alle EU land.

Monument: Endelig fikk Osvaldgruppa og de falne fra NSB sitt eget minnesmerke.

– Hellas er det landet i Europa som
ble hardest rammet av krisa i 2008.
Kuttpolitikken de ble påtvunget for
å redde bankene som hadde lånt ut
penger med dårlig sikkerhet har ført

Athen 1. mai: En pensjonist sto oppstilt under hele 1. mai-toget med sin stille protest.
ning å endre politikken alene. Han forteller
videre at det derfor blir veldig viktig med
støtte fra fagforeninger og andre folkelige
organisasjoner over hele Europa i kampen
for en rettferdig løsning på gjeldsspørsmålet. –Vi har kommet til et punkt der vi ser
at Syriza-regjeringen og EU-kommisjonen
har helt ulike politiske mål. Det gjør at det
er vanskelig å komme fram til en løsning
alle kan akseptere. Det kan også hende at
det ikke er mulig å finne en løsning som
gjør at vi kan bli i EURO-sonen.

Nektes forhandlingsrett

Syriza har forsøkt å reversere flere av de
groveste endringene den forrige regjeringa
satte i verk etter press fra Troikaen. I Hellas
nektes fagforbundene å forhandle for sine
medlemmer. Syriza ville gi dem forhandlingsretten tilbake, men det nekter Troikaen dem i gjeldsforhandlingene. Syriza
vil stoppe eller reversere mye av privatitil arbeidsløshet på over 25 % (mer
enn 50 % for ungdom), et helsevesen i krise og privatisering og salg av
offentlige tjenester og eiendom.
– Troikaen: Hellas fikk låne penger av
det internasjonale pengefondet (IMF),
den europeiske sentralbanken og EU

seringa og salg av offentlig eiendom. Troikaen nekter. Dette underbygger den store
politiske avstanden mellom partene, og
den manglende respekten Troikaen viser
for det greske folkets valg.
I tillegg til den ytre fienden Troikaen
representerer, sliter Syriza også med fiender
i eget land, forteller Koronakis, -Store deler
av media er mot oss, og prøver å undergrave
regjeringen ved å spre rykter og usannheter.
Deler av byråkratiet er i mot oss fordi vi
bekjemper korrupsjon og de rike er i mot
oss fordi vi krever at de skal bidra med å
betale skatt. Men vi gir oss ikke! Vi vil stå
løpet ut i kampen for det greske folket, og i
siste innsats for demokratiet i Europa!
Organisasjonene som møttes i Athen 2.
mai vedtok å arrangere en felles aksjonsuke 20. – 26. juni, med målsetning om å
ha støttearrangementer over hele Europa.
Følg med foreninga på facebook og hjemmeside for mer informasjon framover.
for å betale bankene. Disse kalles for
Troikaen eller Brüssel-gruppa.
– Syriza: Venstreradikalt politisk parti
som oppsto ved at flere små partier
slo seg sammen. Vant valget i Hellas
mot sosialdemokratene og de borgerlige i valget i 2014.
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Årsmøte i Ogf 2015
Det var 75 medlemmer til
stede da Terje Fjellum ønsket
velkommen til årsmøte.
Han ønsket årets jubilanter
og kveldens taler Terje
Samuelsen, nestleder i Oslo
Transportarbeider forening,
spesielt velkommen.
Tekst: Kristin Mulleng Sezer
Foto: Erlend Angelo
Før årsmøtet startet holdt Terje Samuelsen
en innledning om havnekonflikten i Norge.
Han satte spesielt fokus på Oslo Havn og
Mo i Rana (hvor Fellesforbundets medlemmer er indirekte innblandet i konflikten).

Beretningen

Rolf Wesenberg, Opplæringssenteret, ba
om ordet til grafisk bransje. Han sa noe om
rekrutteringsarbeidet, mediegrafikerlærlinger får utdannelsen sin i reklamebyråer.
Det er bra at denne bransjen får faglærte,
dette er et sted hvor rekrutteringsarbeidet bør settes inn. Det jobbes med å slå

sammen fag i grafisk produksjon, dette
faget vil kanskje kalles grafisk tekniker.
Det samme som de har gjort i Danmark.
Det er lite rekruttering til disse fagene, så
det er et håp om at det kan bli bedre.
Kjetil Larsen, tariffavdelingen i FF,
fulgte opp til samme punkt. Rekruttering – det blir ikke fler i faget, men man
må kanskje definere bransjen annerledes.
Besøk skoler som Westerdahl og følg opp
lærlingene. Det er potensiale det ute.

Innkomne forslag

1. Vi trenger hverken TISA eller TTIP
Hvis vi senere skal kunne ta tilbake
alt utsalg, all kommersialisering og
frislippet innen arbeidsmarkedslovgivingen som den blåblå regjering holder
på med, krever det et bredt engasjement om de hemmelige internasjonale
forhandlinger som for tiden pågår om
å kommersialisere og avregulere våre
samfunn på varig basis.
2. Et fritt Palestina
Fellesforbundet avd. 850 krever at den
norske staten må legge press på FN slik
at det blir gjennomført granskning av

alle anklager om krigsforbrytelser og
brudd på folkeretten. Siden den siste
krigen på Gaza sommeren 2014 tok
slutt, har ingenting skjedd.
3. K
 onflikten i norske havner
Det overordna målet i konfliktene er
å ta fra havnearbeiderne fortrinnsretten, og fjerne tariffavtalen for losse og
lastearbeid. Dette er helt i tråd med et
dokument som kom på «avveie», etter
et vedtak i styret i Oslo havn. Dette er
bare et av mange eksempler som rulles
opp i ulike bransjer, nemlig uviljen til å
inngå eller fornye tariffavtaler.
4. E
 ndringene i AML må reverseres
Klubbstyret i Schibsted Trykks Grafiske
Klubb har debattert regjeringens utspill
til reduksjoner/endringer i Arbeidsmiljøloven. Klubbstyret konkluderte med at
de raseringer som blir foretatt, må reverseres igjennom neste års tariffoppgjør.

Bevilgninger

Det ble tilsammen bevilget kr. 125.000,- til
forskjellige utvalg, foreninger og organisasjoner.
Etter årsmøtet holdt Roger Andersen,

25 års-merke: Øyvind André Christensen
mottok æresmerke for 25 års sammenhengende tillitsvalgtsarbeid.

25 års-jubilanter: Kai Foss, Olav Asbjørn Flåten og Roy Christian Jamessen.
tidligere leder av Norsk Grafisk Forbund,
jubilantenes tale. Øystein Simensen leste
opp jubilantene.

Valg

Leder av valgkomiteen Øystein Simensen
la fram en enstemmig innstilling.
Det nye styret:
Terje Fjellum, leder
Kristin Mulleng Sezer, nestleder
Styremedlemmer:
Christian Bøhm
Bjørg Folkedal
Carsten Østby Håkonsen
Øyvind Andre Christensen
Bjørn Olsen
Anne Rønningsbakk
Anders Weimoth
Varamedlemmer:
Øystein Simensen
Peder Kvello
Werner Larsen
Kai Foss
Jørgen Knudsen
Gunn Eva Larsen
Jonas S. Gjerholm

40 års-jubilanter: Kjell Wilhelm Hornkjøl, John Rhoar Fjeld, Tore Nyheim, Kristian
Bjørnar Selnes, Åge Smedvollen, Øyvind André Christensen, Mahamoudou Ahamada,
Bjørn Olsen og Knut Sigurd Jensen.

45 års-jubilanter: Alf Steinar Grønvold, Trond Stagrim, Jan Henning Løvlien, Arne
Aspen, Terje Bjørn Fjeld og Andor Magne Aure.
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Interessetvist og ar beidskamp
– en veiledning til handling
Bokomtale
Det har blitt et mesterverk
av ei bok, som vil bli lest og
studert av tillitsvalgte på alle
nivåer i fagbevegelsen.
Tekst: Per Østvold
I år er det 100 år siden Norges første lov
om arbeidstvister ble vedtatt — en lov som
i praksis ble skrevet av Venstre-politikeren
og høyesterettsdommeren Paal Berg. Etter
at han i 1930 utga boka Arbeidsrett, har det
blitt skrevet forbausende få bøker om den
kollektive arbeidsretten. Faktisk har ingen
framstilt den kollektive arbeidsretten i sin
helhet, og bare et fåtall utgivelser har gjort
forsøk på å gi en mer samlet oversikt – på
tross av emnets store samfunnsmessige
betydning.
Det er dette forfatterne av boka Interessetvist og arbeidskamp ønsker å bøte på.
Fire av våre fremste arbeidsrettsjurister
har skrevet ei bok på 500 sider som gir en
helhetlig gjennomgang av rettsreglene for
gangen i tariffoppgjørene, behandlingen av
krav om førstegangs opprettelse av tariffavtaler og hvilke lovlige kampmidler som
kan benyttes for å sette makt bak kravene.
Det har blitt et mesterverk av ei bok, som
vil bli lest eller brukt som oppslagsverk av
tillitsvalgte på alle nivåer i fagbevegelsen,
men også av arbeidsgivere og arbeidsrettsjurister. Og hva passer vel bedre enn at
ei slik bok kommer til arbeidstvistlovens
100-årsjubileum?

Under huden

Alle tillitsvalgte vet at den kollektive
arbeidsretten kan være vanskelig å forstå.
Selv drevne saksbehandlere på forbundskontorene og i LO kan av og til trå feil når
tariffavtaler skal opprettes, eller når streik
skal varsles og iverksettes. Betydelig mer
utilgjengelig blir tariffretten hvis man ikke
selv har praktisk erfaring fra «faget». Som
forfatterne skriver innledningsvis: «For
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Artikkelforfatteren: Per Østvold er
SV-politiker og organisasjonsmann.
Han er tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund og leder for bydelsutvalget
i Grünerløkka bydel i Oslo. Artikkelen har
tidligere stått i LO-Aktuelt nr. 7 – 2015,
og er gjengitt i Tgm med tillatelse fra
LO-Aktuelt og artikkelforfatteren.
å få faget inn under huden, må man ha
kunnskap om organisasjonsforholdene,
tariffsystemene og tariffpartenes atferdsmønster.» For egen del vil jeg føye til: Den
realkunnskapen som tillitsvalgte i fagbevegelsen tilegner seg om tariffavtaler,
tariffopprettelser, tvisteforhandlinger og
arbeidskonflikter, er ofte mer verdt enn
et helt jusstudium ved universitetet. Men
også erfarne tillitsvalgte trenger juridisk
veiledning og ei oppslagsbok. Det er dette
behovet som denne boka dekker.
Forfatterne er jurister med lang fartstid
i fagbevegelsen og med kollektiv arbeidsrett som spesialfelt. Einar Stueland er
nestoren ved LOs juridiske kontor. Christopher Hansteen og Sigurd Øyvind Kambestad er i dag advokater i advokatfirmaet
Grette, men har begge lang fartstid fra LOs
juridiske kontor. Hans Christian Monsen
er advokat i Fagforbundet. Når fire av våre
fremste arbeidsrettsjurister har skrevet ei
bok om interessetvister og arbeidskamp,
er forventningene selvsagt store. Og de har
blitt innfridd til fulle.

Grundig

Boka gir en grundig gjennomgang av
organisasjonsfriheten, tarifforhandlinger

og tariffområder, plassoppsigelse, mekling, plassfratredelse, tariffavstemninger,
gjennomføring og virkning av arbeidskamp, sympatiaksjoner, boikott, streikebryteri, lønnsnemnd samt erstatningsansvar for tariffbrudd og ulovlige aksjoner.
I alle emner gis en gjennomgang av gjeldende regler i arbeidstvistlovgivningen og
hovedavtalene, samt relevant domspraksis. Den grundige gjennomgangen avsluttes med et komparativt overblikk over
streikeretten. I tillegg har boka en nyttig
begrepsoversikt og et domsregister.

sak bygger på ulovfestede normer, har partene i en konflikt et stort spillerom for å gi
streikebryterbegrepet et moralsk innhold
i konkrete situasjoner. Det er dette spillerommet fagbevegelsen må bli flinkere til
å utnytte. For min egen del vil jeg føye til:
Ikke minst gjelder dette i konflikter med
store økonomiske og/eller samfunnsmessige virkninger, hvor begge parter slåss i
alle medier om et moralsk overtak. Vi må
se på enhver streik som en økonomisk,
politisk og moralsk styrkeprøve mellom
arbeidstakere og arbeidsgivere.

Arbeidskampmidlene

Lønnsnemnd

Gjennomgangen av framgangsmåten og
reglene ved tariffopprettelser, plassoppsigelser, plassfratredelser og mekling er
grundig og lærerik. Men hvis jeg skal
trekke fram et par kapitler som har begeistret meg mer enn andre, må det bli den
grundige gjennomgangen av de arbeidskampmidlene som står til rådighet. Aldri
tidligere har det blitt skrevet ei bok som gir
en så utførlig gjennomgang av rettigheter
og plikter ved gjennomføring av streik,
lockout, sympatiaksjoner og boikott. Spesielt glad er jeg over gjennomgangen av de
to sistnevnte emnene.
Etter min vurdering må fagbevegelsen ta i bruk sympatiaksjoner og boikott
i større grad enn det som er vanlig i dag,
for å sikre effektive streiker. Dette var også
konklusjonen fra LOs Arbeidskamputvalg
under ledelse av Gerd-Liv Valla i 2001.
Utvalget tok til orde for at forbundene i
langt større grad enn det som til da hadde
vært vanlig, burde ta i bruk sympatiaksjoner i både inn- og utland. Denne boka
vil forhåpentligvis bidra til ny debatt om
effektiv bruk av arbeidskampmidler.

Streikebryteri

Kapitlet om streikebryteri er høyaktuelt,
jamfør den nylig avsluttede pilotstreiken i
Norwegian. Boka er skrevet lenge før Norwegian-konflikten, men går rett inn i de
problemstillingene som skapte strid mellom pilotforeningen og eier Bjørn Kjos.
Fordi streikebryterspørsmålene ikke er
spesielt regulert i norsk rett og i all hoved-

I kapitel 14 gis det en svært omfattende
og kritisk gjennomgang av Norges lønnsnemndpraksis – «en studie i utakt», som
forfatterne kaller det. På tross av organisasjons- og streikerettens økte status både
i folkeretten og i norsk rett, og på tross av
at Norge har pådratt seg kritikk fra ILO
ved en rekke anledninger, fortsetter norske regjeringers lønnsnemndpraksis. Det
er på høy tid at Norges utstrakte bruk av
tvungen lønnsnemnd problematiseres. Og
LO, som flere ganger har støttet tvungen
lønnsnemnd av rent organisasjonspolitiske grunner, bør hilse en slik debatt velkommen.
Etter å ha lest boka har jeg bare ett råd
til tillitsvalgte og saksbehandlere i fagbevegelsen: Kjøp den!

Kontakt oss hvis det er noe du lurer på
Leder:
Terje Fjellum
Mobil: 916 74 227
terje.fjellum@fellesforbundet.org

Nestleder:
Kristin Mulleng Sezer
Mobil: 913 44 677
kms@fellesforbundet.org

Sekretær:
Ingunn Berger
Telefon: 22 80 98 70
avd850@fellesforbundet.org

Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening,
Sagveien 24, 0459 Oslo – Telefon: 22 80 98 70
E-post: avd850@fellesforbundet.org
www.fellesforbundet.no/avd.850
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Inngangsparti: Gutenberg og Senefelder var sentralt plassert.

Vaktpost: Fakultetet hadde egen vakt ved inngangen.

Studenter: Tre flotte studenter som var med på gruppearbeid.

EGINs års konferanse 2015
23.-24. april var det utdanningskonferanse
i Zagreb med EGIN (european graphic/media
industry network).

Egin er et etablert forum for samarbeid på områdene utdanning,
opplæring, arbeidsmarked og forskning blant partene i arbeidslivet i den grafiske og kreative industrien i elleve land.
Professor Klaudio Pap, PhD ved fakultetet for grafisk design

ved universitetet i Zagreb, ønsket oss velkommen til Kroatia og
universitetet. Det er det eldste universitetet i den østlige delen av
Europa.
Han fortalte oss om utdanningssystemet i Kroatia, og hvilke
fag de har på universitetet i Zagreb.
Anders Mosumgaard legger frem årsrapporten til EGIN for
2014. Det er viktig å fortsette samarbeidet, og kanskje utvide det
«sosiale» nettverket innenfor EGIN.
Rense van der Heide, nestleder i EGIN, la frem en rapport fra
prosjektet «Fremtidige ferdigheter i grafisk industri». Her ble det
vist til at man skal fremme og indentifisere den beste utdanningspraksisen i Europa.
Det var flere interessante innledninger om utdannelsesløp i
forskjellige land.
Belgia: Jeroen Braeckman, Artvelde University College – «The
power of Colour».
Tyskland: Thomas Hagenhofer, Zfa – Verdi – «Learning the

technical basics of offset printing by social augmented learning»
– trykksimulator.
Island: Ingi Rafn Olafsson, IDAN – «The day of printing in Iceland» – vellykket åpen dag med mange deltakere. Kjent forfatter
og designer var der og mange mennesker kom på dette arrangementet. Neste arrangement er 5. februar 2016. Leder og nestleder
i EGIN fikk gave fra våre islandske venner, kaffekopp og video om
det kjente vulkanutbruddet Eyjafjallajökull.
Det ble satt av tid til gruppearbeid hvor vi fikk møte studenter
på fakultetet. Det var veldig lærerikt å snakke med dem, og vi
hadde spennende diskusjoner og meningsutvekslinger.
Peter Stämfli, direktør i Stämpfli LTD, hadde en interessant
innledning om «Mennesker i en digitalisert verden».
Han snakket om viktigheten av samarbeid, inkludering og at
alle med spesialkompetanse må jobbe tett sammen. På den måten
kommer man fram til det beste resultatet. En autoritær ledelse er
døden for alle virksomheter.

I parken ved universitetet: Knut Øygard og Ranveig Egenes.

Gave: Georg Pall Skulason hadde med gave til vertskapet.

Flott by: I gangavstand fra hotellet var det mye flott og se.

Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer
Vi hadde to flotte og interessante dager i Zagreb med kollegaer
fra 10 foreskjellige europeiske land. Anders Mosumgaard, leder
av EGIN, åpnet konferansen som i år hadde temaet: Ferdigheter
og kompetanse.

Fremme og identifisere
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Design for mobil
Artikkelen handler om design med tanke på mobilbrukere. Jeg snakker med to
spesialister i bransjen og finner ut blant annet at:
 Det som bare apper kunne gjøre før – kan websider gjøre nå: Push-varsler,
vibrasjon, bevegelsesdetektor.
 Det er umulig å lage en kvalitetsapp bare på entuasiasme og tjene penger på den.
 Det er trend med spesialiserte apper som gjør én oppgave.
 Er du teknisk og vil du forbedre en eksisterende webside – sjekk Viewport, Mobile
Emulator og Apache Cordova.
 Designer du for web? Glem dyr Photoshop! Prøv Sketch! (kun for Mac brukere)
Tekst: Darija S. Hauge
Illustrasjoner: freepik.com
– Design av apper eller av mobilvennlige
nettsider?
– Det viktige er å ha løsninger som fungerer bra på mobil. Og forskjellige virksomheter vil velge forskjellige innfallsvinkler. For et par år siden var nesten alt som
fungerte godt apper. Ulempen med det er
at du må designe én app for Android og
en for iOS – og hvis man ønsker det – en
Windows-app også. Man starter praktisk
talt på nytt med appen for hver plattform.
– Hvis du skal nå alle brukere, må du
lage web-side for pc, en mobil web-side,
Windows -app, Android-app og iOS-app.
– Alternativet til å lage en app til hver
platform, er å lage en web side som pakkes
inn i en applikasjon. Det finnes et opensource rammeverk som heter Apache
Cordova, som begynner å bli veldig bra.
Da får du det best fra to verdener.
Ulempen er at en slik såkalt «hybrid»
applikasjon ikke vil føles like naturlig
som en skreddersydd app for iPhone eller
Android.
– Hva er grunnen til å velge separate tilpassede apper for hver platform kontra
å lage en webside som fungerer for alle?
– For et år siden fikk du ikke tilgang
til kamera, lokasjon eller aksellometer
(at mobiltelefonen oppdager hvordan du
holder den), vibrasjonsfunksjon, å sende
varsler eller å kunne installere om ikon på
skjermen hvis du jobba lager mobil webside . Det var for ett år siden, altså, men nå
er det mulig å gjøre alt dette med mobile
websider.

12

TGM – JUNI 2015 – NR. 2

– Du kan ha en mobilside i dag som
ber brukeren om tilgang til kameraet på
mobiltelefonen. Og det siste som kom i
Chrome var web-push-varsler. Hvis du f.
eks. har installert Facebook på mobiltelefonen din, og det er noen som sender deg
melding, så sier mobiltelefonen pling og
du får et varsel.
– Nå har du muligheten for å gå til en
webside som ber om tillatelse til å gjøre
dette slik at websiden sender deg meldinger. Også dersom nettleseren ikke er åpen
og du ikke har installert noe spesielt.
– Du kan for eksempel abonnere på et
tema i en avis og så får du varsler på mobilen din om at det har kommer en ny artikkel. Før måtte du å ha en app, nå trenger du
ikke det lenger. Det som er kult med dende
typen teknologi er at den samme websiden sender deg varsel både på mobile
og på pc-en din. Kamera og lokasjon er
eksempler på ting som har vært tilgjengelig lenge. Noen av de mer overraskende
tingene som går an på mobile websider er
vibrasjon og bevegelsesdeteksjon. Alt dette
er tilgjengelig via JavaScript.
– Hvordan skal man designe websider
som er tilpasset mobil?
– Det er to spennende scenarier. Det
ene er hvis du har en eksisterende webside som skal fungere på mobil, og det
andre er hvis du skal lage en ny.
– Det er noen enkle ting du kan gjøre
for å forbedre websiden uten at du må gjøre
ting helt på nytt. For det første, fontstørrelsen på mobile websider blir ofte feil fordi
du ikke har sagt at du skal støtte mobile
sider. Det er en html-metatag som heter
Viewport, som du legger til på siden din.

For det andre må du teste på mange
forskjellige mobiltelefoner og se hvordan det ser ut. Det høres ganske klønete
ut, men i Google Chrome og i mange
andre nettlesere finnes det noe som heter
mobile web emulator. Klikker du på et lite
ikon av mobiltelefon i Developer Console
i Chrome, så ser du websiden slik den vil
se ut i en mobiltelefon, og du kan velge
hvilken model du skal se. Det vises ikke
perfekt men det er veldig mye bedre enn å
gå i blinde. Og så må du naturligvis se på
websiden din hvordan den ville se ut hvis
den har cirka 300 pixler i bredden, for
det er den typiske størrelsen på en mobiltelefon.
– Hva er de vanligste problemene som
bør fikses?
– Det vanligste problemet er menyer,
spesielt menyer på høyre eller venstre
side. Du bør skjule dynamiske menyer når
skjermbredden er liten.
– Det finnes gode oppskrifter på nettet
for hvordan du gjør det og det er noe du
må gjøre bare én gang. En annen ting som
er veldig viktig er å ikkeb bruke effekter
som skjer når du holder musen over et element, såkalt hover effekter. For eksempel
en popup-meny. Du har ikke det samme
begrepet på en touch-skjerm. Du må finne
en annen løsning.
– Hvordan lager man gode websider for
mobil fra bunnen?
– FINN.no er et godt eksempel på en
spennende strategi rundt mobile applikasjoner. Hvis du går til www.finn.no
på mobilen din så blir du omdirigert til
m.finn.no. Det er en separat webside som

Johannes Brodwall er Principal
Engineer i Sopra Steria og ble
nylig nominert som Nordic
Startup Award Development Hero.
er laget med et tanke på mobiltelefon. Den
websiden kan du også se på desktopen din,
men mobilsiden er enklere strukturert enn
desktopsiden. Så de har valgt å ha separate
websider for mobil og desktop. Hvis du
har kapasitet til det, så kan det gi en veldig
god mobilopplevelse.
– Hva er trendene på app-fronten?
– FINN.no har flere apper: Selve finn.
no-appen og FINN-torget-appen – en spesialisert app for ett formål. Ruter gjør det
samme med Ruter bilett og Ruter reise.
Det å ha flere små apper er en trend vi ser
mer av. Det gjør at hver av appene kan bli
enklere og du trenger ikke å ha et komplisert navigeringssystem i en stor app.
Et annen eksempel på dette er Audi. Når
jeg søker etter Audi på Google Play finner
jeg 9 offisielle apper. Så biler har kommet
langt på det området. Selv en økonomimodell som Skoda er har en serie apper.
– Hva skjer om fem år?
– Det er såpass store endringer at det er
vanskelig å spå. Men du kan si at om fem
år vil de fleste systemene man i dag går inn
i via web på desktop bli aksessert i minst
like stor grad fra mobiltelefon. I hvertfall
de som er rettet mot forbrukere. Hvis du
har en forbrukerwebside, så må du bli klar
for at det blir mobile brukere i økende
grad som vil være der. Det betyr ikke at du
skal ignorere de brukere som benytter pc,
men det er de mobile brukerne som kommer til å gi volumet. Antageligvis kommer
vi også til å se at applikasjoner blir mindre og mer spesialiserte på den måten vi
så med FINN.no torget og FINN.no, og
Ruter bilett og Ruter reise.
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Shortcut var tidlig ute med
design for mobil. De lagde den
første virkelig nyttige appen
for meg på den tiden – Ruters
reise-app. John Eivind,
tidligere designer, nå daglig
leder i Shortcut forteller hva
det er viktig å huske på når
man designer apper.
– Når velger kundene å lage en app framfor en mobil-vennlig webside?
– Det handler om innholdet og hva du
kan gjøre med det. For eksempel har ingen
lyst å ha informasjon om Shortcut som app
på sin telefon. Da er det mest naturlig at
det er en webside. Men det å kunne sjekke
rutetider på buss og trikk på telefonen sin,
det er noe man ønsker. Forskjellen er at
det ene er statisk kataloginformasjon, men
den andre er et verktøy du kan gjøre noe
med. Og verktøy ønsker man ha på telefonen sin.
– Lager dere appene for alle platformer?
– Det koster mye å lage en app, så det
er en vurdering vi tar sammen med våre
kunder – hvor de ønsker å være. Ruter
Reise finnes på Windows, Android og iOS.
Mens vi har laget andre apper som ikke
finnes på Windows, og til og med noen
som finnes bare på iOS.
– Går mesteparten av tiden på utviklingen?
– Ja, men det er ganske stor designforskjell også. Vi designer unike apper
for hver platform. Man har forskjellige
vaner når man bruker forskjellige telefoner. På Android er det vanlig å ha hamburger-meny oppe til venstre. Mens på
iOS skal man helst ikke ha en hamburger-meny, men man skal ha et sort felt
nederst med ikoner. Det er en del små forskjeller i hvordan man søker, henter opp
kart, sender mail, osv.
På iOS ligger søk-ikonet ofte i menyen
eller du drar ned en søkemeny, mens på
Android har den alltid vært plasser i hovedmenyen. Hvis du gjør det på Android-måten på iOS, vil iOS eiere synes at det ser
dumt ut, og hvis du gjør det på iOS-måten på Android, så vil alle Android-brukere være sinte og si «æsj, dette er bare en
iPhone-app». Og på Windows er det helt
annerledes. Der har man ikke menyer på
den måten i det hele tatt, der har man forside med panoramabilde hvor du kan bla
mellom forskjellige hovedsiter og fordype

14

TGM – JUNI 2015 – NR. 2

deg i hver av dem. Så det er veldig viktig, at
vi designer dette forskjellig.
– Hva bruker man tid på ved design av
en app?
– Det tar minimum tre månder å
designe en app. 3-6 mnd er ganske vanlig,
og også opp til et år. Veldig mye av jobben
man gjør som designer, er å finne ut hvilket innhold som skal være med i appen, og
like viktig, hvilket innhold som ikke skal
være med i appen. En tommelfingerregel
at jo mindre en app gjør, jo bedre gjør den
det. Det er derfor veldig mange firmaer har
flere apper – Facebook, Google, osv. Det
fungerer ikke så godt å plassere alt i én app.
Så målet vårt er at en app skal gjøre få ting
så vi spør kunden hva som er det aller viktigste. Også spør vi brukerne – målgruppen for appen: Hvis du kunne velge en av
de to funksjonene, hva hadde du valgt? Så
jobber vi ganske mye for å finne ut hvilket
innhold kan vi ta vekk.
– Hvor finner dere testbrukere?
– Det varierer. Vi bruker et selskap
for testing. Vi har også vår egen vennekrets som vi har kontakt med gjennom
sosiale medier. Det finnes veldig få eiere
av Windows-telefon, så der har vi egen
gruppe på Facebook som vi bruker. Med
iPhone-eiere, kan vi bare gå ut på gata og
spørre folk. Eller kunden spør sine kontakter. Så vi tester både for å finne innholdet
og designet. Vi tester skisser, men det mest
spennende testene er når vi har ting i produksjon.
– La oss si vi bruker en måned på å få
den første skissen ferdig og få kartlagt hva
den skal inneholde og hvordan den skal se
ut. Og så bruker et par månder til på noe
som kan testes live. da er det ennå ikke godt
nok integrert med de andre systemene og
bugs er ennå ikke fikset og det gjenstår
mye arbeid før appen er lanserbar.
– Hvilke programmer bruker dere for
design?
– Sketch er det vi bruker. Litt Illustrator
innimellom fordi vi bearbeider logoer og
sånt. Vi er early adapters, og vi gikk 100 prosent over til Sketch for halvannet år siden.
Vi ønsket et designprogram som gjorde det
enklere å eksportere grafikk i flere formater. Spesielt Android krever ganske mange
størrelser på grafikken. Og da er det smart
å bruke vektorgrafikk og ikke pikselgrafikk.
Photoshop er bare piksler.
– Sketch er det første profesionelle
designverktøyet som er laget for å jobbe
digitalt så, det er laget for at man skal

John Eivind Hallén, daglig leder
i Shortcut.
kunne eksportere til alle Android- og iOSformater også videre. Du kan bare dra inn
en pdf eller jpg i Sketch og så lager den
vektorgrafikk ut av det. Det koster penger,
men i forhold til Photoshop, er det nesten
gratis.
– I Shortcut har både utviklere og designere Sketch. Vi elsker det. Vi har ikke sett
oss tilbake. Vi er ferdig med Photoshop.
Det går ikke an å designe noe i Sketch som
man ikke kan gjøre til css og html-kode,
så alt du designer kan du bare markere,
høyreklikke og eksportere til css – du får
fargekoder, boarders, radius, typografi.
– Hva bruker dere for å vise flyten?
– Det er en webtjeneste vi bruker som
er fantastisk bra og gratis med fem prototyper – invisioapp. Vi bruker det til å presentere både for kunder og våre utviklere.
– Nå har du vært noen år i app-businessen. Du ser sikkert forskjell på hva man
forventet fra en app før og hva man forventer nå?
– Da vi begynte, var vi de første som
lagde en app. Det var Ruter-appen. Det
var kult med apper, men ikke nødvendig.
Vi har alltid jobbet med ganske store kunder, men det var aldri markedsavdelingen
eller produktavdelingen som var interessert, det var gjerne en person som var
ildsjel og så klarte den personen å mase til
seg budsjett. Men i dag er apper en viktig
del av strategien til alle selskap vi jobber
med. Mange av appene vi har lager brukes
mye oftere enn web. For eksempel bruker
man Ruter Reise oftere enn ruter.no. Vi
har også laget mobilbanker, og de forteller oss at 70 prosent av alle banktransaksjoner og banktjenester gjøres gjennom

appen og ikke gjennom weben. Så i dag er
jo appene blitt en veldig viktig del av det
kundene jobber med. I mange tilfeller ble
appen hele kunden: Matprat for eksempel,
som var en webside, er nesten en app nå.
Før snakket vi med 2-3 personer i et selskap, i dag snakker vi med 10-15 personer,
og det er mye større og mer omfattende
prossesser. Det er ikke like smidig som
det var før, men fortsatt er det ikke i nærheten av de svære enterprise-løsningene,
så det er kult for oss.
–Er det mye vedlikehold for en app?
– Ja det er det. Vi har vedlikeholdsavtaler som vi krever at kunden skal gå med
på, slik at vi får ivaretatt hardware-oppdateringer, nye konvensjoner, nye ønsker
man har. Det er kjempeviktig for oss å ha
dette avtalefestet. At vi forbedrer appen
hele tiden. I det det ser dårlig ut, er alle
pengene tapt.

– Har du noen råd til et lite team med
hobby-app-skapere?
– Det viktigste er å skope ned, fordi det
er veldig tidskrevende å lage en app. Det er
svært sjelden at det er god økonomi i den
andre enden. Hvis du som privatperson
lager en app som gjør noe kult, for eksempel blander værmelding med saldoen fra
banken din, så er sjansen liten for mange
nok mennesker vil kjøpe den appen til at
du tjener penger på det. De aller fleste som
lager egne apper tjener ikke penger på det.
Vi hører bare gullhistoriene hvor folk ble
rike og berømte, som Wordfeude og Candycrush. Jo mindre du investerer av tid, jo
tryggere er det. Jo mindre en app er, jo bedre
er appen også, så dette er win-win. – Det er
det ene. Og det andre er at du må tenke på
hvilken kommersiell aktør som har interesse
av appen du lage, og snakke med dem. Kanskje de har lyst å betale for utviklingen? Det
tar så lang tid å lage kvalitet.

–Hvilke trender kommer i mobil-verdenen?
– Jeg ser at i framtiden blir app helt selfølgelig, nesten uansett hva du gjør. Du får
internett på kjøleskapet, I oppvaskmaskinen, på tv, døra, i bilen. Internett over alt.
Alle ting kommer til å ha internett i fremtiden. Og det som er helt sikkert er at når
alle ting skal være på internett, ønsker vi
ikke å ha en fargerik lysende LCD-skjerm
på alt vi kjøper. På lamper, sofa, bilder,
kjøleskap og verandadør. Derfor kommer
displayet til å være en app som snakker
trådløst. Når du skal endre innstillinger
på kjøleskapet ditt eller skifte ut det rullerende bildet du har på veggen, så kommer
det til å være en app som gjør det. Sett
med våre øyne: Uansett hva du gjør digital, vil en app være verktøyet du bruker for
å administrere det.
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Bringebær

Et prosjekt for endret adferd

I forrige nummer av TgM
hadde Darija en fin artikkel om
viktigheten av å lære den
yngre garde å programmere
datamaskiner (Lær kidsa
koding i Darijas ungdommelige
språklige friskhet).

Etter initiativ fra noen av
Fellesforbundets avdelinger
har Distriktskontoret (DK)
satt i gang en diskusjon om
arbeidsmåter og bruk av
ressurser i egen organisasjon.

Tekst: Niels Killi

Tekst: Adolf Larsen, sekretær,
distriktskontoret i Oslo/Akershus
Foto: Kristin Mulleng Sezer

I denne forbindelse kunne det være nyttig
å orientere om at den samme problemstillingen har vært aktuell i Storbritannia. For
en tre års tid siden ble Raspberry Pi – en
liten og enkel datamaskin lansert. I år ble
det lansert en oppdatert utgave med langt
større kapasitet enn de første modellene.
Poenget med Raspberry-prosjektet er
å lage en enkel og billig, men fullverdig
datamaskin, som kan brukes i mange sammenhenger for å lære om datamaskiner
og dataprogrammering. Raspberry Pi har

vært en kjempesuksess med mer enn fem
millioner solgte maskiner.
En Raspberry Pi koster om lag 4-500
kroner, i tillegg kommer minnekort, tastatur, skjerm etc. som mange ofte allerede
har liggende. Rundt Raspberry Pi har det
vokst opp et stort brukermiljø. Hvis du vil
lese mer om det, anbefaler jeg et søk på
nettet.
Mange Raspberry Pi-prosjekter er også
koblet til den fysiske verden, som roboter, ulike former for sensorer etc. Dette er

maskinen særlig godt egnet til ettersom
den har inn- og utganger som kan kommunisere med andre enheter.
De tidligere utgavene av Raspberry Pi
kunne bare kjøre Linux operativsystemer.
Den seneste modellen skal også kunne
kjøre Windows 10 som snart kommer.
Dette gjør den kanskje enda mere attraktiv
for mange.
Og det fineste av alt, man kan bruke en
Raspberry Pi selv om man ikke lengre er
barn.

Ferie
Like årvisst som sommeren
kommer det spørsmål knyttet
til ferien. Her er noen viktige
bestemmelser vedrørende
ferie.
Tekst: Niels Killi
Du finner ferieloven på lovdata.no og vi
viser til lovens paragrafer i det etterfølgende. Feriens lengde er 4 uker og 1 dag,
men ettersom ferieloven også regner med
lørdag så blir det 25 dager ferie per år. I
bedrifter med tariffavtale er det avtalt
ekstra ferie slik at feriens lengde blir 5 uker
(den femte ferieuken). Arbeidstakere over
60 år har en ekstra uke ferie. Den tariffestede ferien har noen egne bestemmelser,
de finner du i tariffavtalen.
De grafiske tariffavtalene har bestemmelser om utbetaling av feriepenger senest
14 dager før ferien påbegynnes.

Feriepenger

Feriepenger opptjenes året før ferieåret.
Har du ferie etter ferielovens bestemmelser er satsen for feriepenger 10,2 % (§ 10
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Bakgrunnen er dels et uoversiktlig organisasjonskart, men mest av alt en stadig
fallende organisasjonsprosent og tariffdekning.
Prosjektet har som mål å bedre begge
disse forholdene. Utgangspunktet er en
faktainnsamling for å kunne skape enighet
om hvordan virkeligheten vår ser ut.
Distriktskontoret mener at en slik virkelighetsbeskrivelse må være relevant
for diskusjonen, men også innholdsmessig uangripelig. På den måten slipper vi
en diskusjon om hvorvidt tall og grafer
er sanne, og alle må forholde seg til de
samme realiteter.
Prosjektet ble presentert for styrene i
avdelingene på et seminar før nyttår i 2014.
Her var det Samfunnsøkonomisk analyse,
som er engasjert av DK, som la fram fakta
om arbeidslivet og fagbevegelsen.

Innleie og innvandring
(2)). Feriepengesatsen for dem som har
tariffestet ferie er 12 %. Både vanlig lønn,
tillegg og overtid skal regnes med i feriepengegrunnlaget (§ 10 (1)).

Syk i ferien

Hvis du blir helt arbeidsufør i ferien, har
du nå mulighet til å kreve ferien erstattet
fra første sykedag. Kravet må dokumenteres med en sykemelding.
Blir du syk i ferien må du huske på følgende:
• Kravet er at du er helt arbeidsufør.
• Du må ha sykemelding.
• Kravet om tilsvarende antall feriedager
erstattet senere i ferieåret må fremsettes
straks du er tilbake på arbeid.
All mulighet til å velge økonomisk kompensasjon fremfor å avvikle ferien på et
senere tidspunkt fjernes. All lovbestemt
ferie som ikke blir avviklet i løpet av ferie-

året, må overføres til neste ferieår. Inntil 12
dager lovbestemt ferie kan overføres uten
spesiell begrunnelse. I tillegg kan ferie
som ikke er avviklet på grunn av sykdom
eller foreldrepermisjon overføres til neste
ferieår.

Endring av fastsatt ferie

Arbeidsgiveren kan ikke uten videre
endre fastsatt ferie. Det følger av § 6 (2) at
arbeidstaker kan kreve å få fastsatt ferien
senest 2 måneder før ferien tar til. I § 6
(3) er det bestemmelser dersom arbeidsgiver har behov for å endre fastsatt ferie
på grunn av uforutsette hendinger som vil
skape vesentlige driftsproblemer, og det
ikke kan skaffes stedfortreder. Legg merke
til at det i slike tilfelle er regler om drøfting
på forhånd og at arbeidstaker kan kreve
erstatning for dokumenterte merutgifter
som følger av en omlegging av ferien.

To begreper som, til en viss grad, henger sammen, og som er avgjørende for
endringene i arbeidsmarkedet i løpet av de
siste 10 årene.
I følge tallmaterialet fra Samfunnsøkonomisk analyse har bemanningsbransjen
i Norge vokst fra en nesten ikke synlig
omsetning begynnelsen av 1990-årene til
15 600 millioner kroner i 2014. Her står
bygg- og anleggssektoren for nesten en
firedel, mens industrien utgjør en lav andel
med bare 8,5 prosent.
En annen faktor er den økte innvandringen til Norge, som i likhet med bemanningsbransjen har hatt en kolossal økning,
spesielt fra Øst-Europa, etter 2004.
En økt innvandring med 15 000 personer reduserer lønningene med 12 prosent,
hvis vi ser på bygg- og anleggsbransjen.
Takket være almenngjøringen av tariffavtalene er fallet i lønningene innen bransjen
flatet ut, og lønnsnedgangen stoppet.
I tillegg har vi fått tall for arbeidsmarke-

Fakta ADK Øst:
Østfold:
5 bedriftsavdelinger, 3 samleavdelinger
+ avdeling 851 (grafisk/hotell og
restaurant.)
Oslo/Akershus:
Ni avdelinger, hvorav en
landsomfattende (Flyoverenskomsten)

det i Oslo/Akershus innen våre organisasjonsområder, som viser en organisasjonsprosent på 21 prosent et fall på en firedel
på de siste 10 årene.
Da kommer vi til det første spørsmålet
avdelingene må stille seg: Hvor svake kan
vi bli i tariffdekningen og fortsatt bli tatt på
alvor som avdeling og forbund?

Organisasjonen

Ser vi på egen organisasjon, er det mange
avdelinger som gjør en bra jobb med organisering og medlemsservice, og ser vi isolert på tariffdekningen for medlemmene,
er det mellom 62 og 100 prosent av medlemmene i avdelingene som er dekket av
en tariffavtale.
Hvis vi i tillegg tar med at mange av
avdelingene har en meget god økonomi,
kan vi se framtida lyst i møte og drive
avdelingene med de medlemmene vi har.
Hvis vi derimot mener at fagbevegelsen
skal være løsningen, også for den delen
av arbeidsmarkedet som har uorganisert
arbeidskraft og de dårligste betingelsene,
kreves det at vi endrer oss.
La oss gå tilbake til glansbildet: I våre
avdelinger har vi til sammen 40 ansatte/
tillitsvalgte til å betjene 12.737 yrkesaktive
medlemmer. Mens de, etter våre tall, titusener som ikke er organisert får liten oppmerksomhet.
Etter åtte år som tillitsvalgt i avdeling
føler jeg at jeg kan uttale meg med en viss
erfaring om hvordan hverdagen er. Det er
alltid en grunn til ikke å være ute, og da
mener jeg reelle grunner. Det er mange

rapporter, møter og seminarer om EØS.
De senere årene har det dessuten blitt
mange saker som tidligere ble behandlet
av de lokale tillitsvalgte som er overtatt av
avdelingene.
Når det gjelder egen organisasjon må
det også tas med at oppbygging og ansvarsområder ikke er av de mest effektive.
Det mest ytterliggående eksemplet
på dette er i Akershus, der det er fem
avdelinger som har organisasjonsretten for
Fellesoverenskomsten for byggfag i noen
kommuner.
Selv om det er historiske årsaker til
mange av grenseoppgangene, burde ikke
dette være aktuelt i dag. Hverken antikvariske organisasjonsgrenser eller avdelingenes stolte historie og historiebøker,
kommer til å høyne organisasjonsprosenten.
DK inviterer derfor avdelingene til å bli
med på vårt prosjekt for en annen bruk av
penger, ressurser og arbeidskraft.
Prosjektet må bli forankret ute i avdelingene på en måte som gjør de lokale tillitsvalgte overbevist om at det vil være en
fordel for både avdelingene og fellesskapet.
Vi tenker oss at prosjektet skal være
organisert i undergrupper hvor den
enkelte avdeling setter av ansatte og tillitsvalgte til å prøve ut andre måter å organisere arbeidet på.
Det vil være én gruppe for Fane 2, organisering, verving og saksbehandling. En
annen gruppe for informasjonsarbeidet og
en tredje gruppe for fellesarenaer, som styremøter og styrekonferanser.
TGM – JUNI 2015 – NR. 2
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Content marketing
Det er dette alle snakker om
for tiden, og da må nestlederen
prøve å finne ut av hva dette er.
Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer
Paul Bjerke, De-facto.

Rolf Wesenberg, Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon.

Aftenposten og VG var vertskap for årets aviskonferanse.
40 deltakere fra hele landet var
samlet i Oslo en helg i mai.

spres i dag. Distribusjonen har endret seg.
Nettjournalistikk har fått et dårlig rykte,
derfor er det viktig å ta betalt for nett og
god journalistikk.

Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer

Framtida i mediebransjen

Aviskonferansen
Det er ikke bare, bare å finne positive ting
i avisbransjen for tiden. Lederne i mediebransjen har snakket ned papirproduktet
de siste 15 årene. Men noen lyspunkter
finnes, og de er det viktig å ta med seg.
Fredagskvelden var satt av til rapporter
fra de avisklubbene som var til stede. Vi
brukte ganske lang tid på dette, og det var
bra synes jeg. Et par avishus kunne til og
med melde om økt satsing på papiraviser.

Kompetanse

Lørdag morgen foregikk konferanse i auditoriet i VG-huset. Paul Bjerke fra De-facto
holdt innledning om det nye pilotprosjektet som starter opp på IGM til høsten.
Nye medievaner tvinger frem en ny
måte å tenke på i forhold til utdanning.
Dette er et kurstilbud som vil egne seg
svært godt for mediegrafikere. Dagens
mediehus og redaksjoner trenger medarbeidere med digitale kunnskaper på
mange ulike felt.
Digital journalistikk-studiet er delt inn
i fire hoveddeler som består av presentasjon, sosiale medier, tradisjonell journalistisk kunnskap og digital kompetanse i
research og analyse.
Bjerke la videre vekt på to avgjørende
saker som har endret konsumet til brukerne. Mobilt bredbånd og trådløst nett på
mobil, har gjort at alle er tilgjengelig døgnet rundt.
Man deler saker på facebook og i andre
medier, og dette er hvordan nyhetene
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Rolf Wesenberg fra Opplæringssenteret
for visuell kommunikasjon skulle vise oss
at det finnes flere positive ting i bransjen.
Han hadde med seg en lærling fra Drammens tidende, Fredrik Ringnes, og en tidligere lærling fra Amedia ressurs, Philip
Iversen. Begge var veldig fornøyd med
opplæringsløpet som lærlinger.
Fredrik jobber mye med film og bilder,
men jobber også med design. Han jobber veldig selvstendig og får flere gode og
utfordrende oppgaver. Philip valgte å starte
for seg selv etter endt læretid i Amedia ressurs. Han trakk frem praksisen man fikk
som lærling som helt suveren. Han fortalte
at han har venner som har 2-årig høyskole.
Der får de like mye praksis i løpet av to år
som jeg fikk i løpet av et halvt år som lærling, sa han.

Kjosifisering

I mange bransjer er forholdet mellom den
som utfører arbeidsoppgaver og den som
betaler ut lønn blitt så forandret at ansvarsforholdet pulveriseres. Vi ser omgåelser av
lov- og avtaleverk, som gjør at det tradisjonelle forholdet mellom ansatt og sjef er
på vei bort. Kjosifisering finnes ikke bare
i Norwegian, sier forbundssekretær Knut
Øygard.
Det er mange kreative selskapsstrukturer, hvor man splitter og omorganiserer
bort arbeidsgiveransvar. Bemanningsselskaper hvor folk er fast ansatt, men uten
lønn mellom oppdrag. Dette har dessverre
blitt hverdagen til mange, sier Øygard.

Fredrik Ringnes, lærling.

Content marketing, eller innholdsmarkedsføring, er egentlig ikke noe nytt. I
neste avsnitt skal jeg prøve å gi en kort forklaring på hva det er.
Det handler om å hjelpe virksomhetene
med å utvikle innhold i egne medier – alt
fra nettsider til sosiale medier. Innhold
som er så godt at virksomhetene på sikt
bygger sine egne medier større og sterkere, slik at de får mer igjen for hver investerte krone fordi de slipper å betale for
budskapsdistribusjonen gjennom kjøpte
medieplasseringer.
Konferansen var på IGM, og det var
mange interessante innledere, som viste
og forklarte oss hvordan de jobber.

Sommerfest
Vi kan dessverre ikke gjøre noe
med været. Den årlige sommerfesten til foreninga ble en
hyggelig sammenkomst likevel. Vi har tross alt kjelleren.
Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer

Philip Iversen, selvstendig næringsdrivende.

Knut Øygard, sekretær i Fellesforbundet.

LO-sekretær Trude Tinnlund holdt en
innledning for oss om det forestående
kommunevalget og den politiske situasjonen i Norge, sett fra LOs side. Hun takket
så mye for invitasjonen, og fortalte at hun
alltid syns det er hyggelig å komme «hjem»
til det grafiske miljøet.
– Med dagens regjering har vi fått en
privatiserings- og liberaliseringsiver som
mangler sidestykke. Privatisering av velferden vår og en kommunereform som
skal tvinges frem.
Kommunevalget til høsten vil være en
generalprøve på om velgerne vil gi Erna en
billett ut av regjeringen om to år.
LO sier nei til søndagsåpne butikker,
og vi vil heller ikke ha lengre arbeidsdager
som presser kvinner ut av arbeidslivet.
Sosial dumping er den viktigste jobben

framover. Svart arbeid og arbeidslivskriminalitet brer om seg i samfunnet. Dette
truer det organiserte arbeidslivet og utfordrer kjernen i den norske modellen.

Debatt

Etter Tinnlunds innledning ble det åpnet
for debatt. Kjetil Larsen lurte på hva som
er LOs holdning til bemanningsbransjen.
En bransje der lønn mellom oppdrag uteblir og arbeidstakerne ikke får noen garantilønn.

– Før påske fremmet Ap, SV og Sp
forslag om å forby ansettelser uten garantilønn, men dette ble avvist av det borgerlige stortingsflertallet, svarte Tinnlund.
Etter innledningen var det tid for grilling, sommermat, sosialt samvær og noe
drikke. Kokken fra Bogstad catering (som
har tariffavtale) var ypperlig som vanlig.
Debatten fortsatte utover kvelden og
det ble god tid til gode samtaler og mimring sammen med gode kollegaer.
Takk for en flott kveld.
TGM – JUNI 2015 – NR. 2
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Merke for et
seriøst arbeidsliv

Historie

Arbeiderhistorie 2015
Arbeiderbevegelsens arkiv
og bibliotek gir ut årboken
Arbeiderhistorie. Årboken kan
kjøpes i trykt utgave, men den
ligger også fritt tilgjengelig
på arkivets hjemmeside
(arbark.no). Der kan man også
lese gamle utgaver av årboken
og det tidligere Tidsskrift for
arbeiderbevegelsens historie.
Årboken for 2015 har som tema Det fleksible arbeidsliv, og dette temaet belyses
gjennom tre innledende oversiktsartikler
og ti bedriftshistorier fra ulike bransjer.
Årets tema er velvalgt, det passer fint inn i
dagens aktuelle debatt om fleksible løsninger og effektiv drift.
Fremveksten av et fleksibelt og endringsvillig arbeidsliv er en av byggestenene i den
norske modellen. Det er derfor spennende
å lese om hvilke impulser fra andre land
denne modellen bygger på. Når det gjelder
spørsmålene om fleksibilitet i arbeidslivet
og rasjonell og effektiv produksjon er det
ingen tvil om at impulsene har vært mange
og viktige.

På 1920-tallet kom de første systematiske tankene om vitenskapelig
arbeidsorganisering og rasjonalisering til Norge. Før krigen var det ikke
så mye samarbeide om slike spørsmål, det synes som om det var mest
forskere og bedriftseiere som søkte
å gjennomføre endringer.

Oslo grafiske fagforening har
tegnet kontrakt for bruk av
Fellesmerket. Avtalen gjelder
bruksavtale om fellesmerket
«Tariffavtale» med
distribusjonsfullmakt fra
Fellesforbundet.

Etterkrigstiden

Tor Are Johansen har skrevet
en særdeles interessant artikkel
om utviklingen i etterkrigstiden, fra 1949 da en delegasjon
fra LO reiste til USA på studietur, via samarbeidsavtaler mellom LO og NAF om
industrielt demokrati til medbestemmelse og innflytelse i bedriftene.
Det er interessant å lese hvordan
LO, forbund og klubber aktivt tok del i
forsknings- og samarbeidsprosjekter på
denne tiden. Og videre hvordan resultatene av disse prosjektene og forsøkene ble
nedfelt i lov- og avtaleverket.
Bedriftsstudiene spenner vidt i tid og
bransjer, fra Spillumverket med røtter tilbake til 1880 tallet, oppsigelser og arbeidsdeling på Langøya på begynnelsen av 1920

tallet, til kulturendringer i Amoco Norway
på slutten av 1980-tallet og til midten av
1990-tallet og forholdene ved Peterson i
Moss frem til 2006.
Arbeiderhistorie 2015 er nyttig lesning
for alle tillitsvalgte og andre som ønsker å
lære litt mer om hvordan vi har blitt som vi
har blitt her i landet.

Aas & Wahl, Mallingske trykkeri holdt lørdag 9. desember 1950 svennelag i K.N.A.s
selskapslokaler. Arrangementet var overlatt
klubben, og styret var festkomité. Svennelaget ble arrangert i god gammel Gutenberg-stil og var i alle deler helt vellykket. Det
var om lag 200 deltagere, firmaets ledelse,
faktorene og bedriftens pensjonister deltok i
festen.
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Merkets formål er å vise forbrukere og
andre at bedriften (brukeren) har inngått
og forpliktet seg til en tariffavtale med de
ansatte og en arbeidstakerorganisasjon,
enten via egen arbeidsgiverorganisasjon
eller direkte. Tariffavtalen må være gyldig.
Fellesmerket er en bekreftelse på at
bedriften har inngått tariffavtale for sine
ansatte og har forpliktet seg til å ha ordnede forhold. Bedriften får diverse materiell som de får disponere fritt til å synliggjøre at de er en bedrift med tariffavtale.
Merket kan fritt benyttes av brukerne
i markedsføringen av egen bedrift som er
omfattet av kontrakten.

Vårt ansvar

Det var i alt 9 nyutlærte svenner, 5 setter,
3 trykkere og 1 fotograf.
I selskapslokalene var det dekket et vakkert og festlig bord, menyen og serveringen
var førsteklasses. Klubbformannen, Edw.
Mørk, som også fungerte som toastmaster, ønsket i en gemytlig tale velkommen
til bords, og så sang man velkomstsangen:
«Velkommen til vårt svennelag» av Ments
Nyhus. Ved desserten talte boktrykker Sigurd
Wahl for et godt samarbeid med personalet.
De små og store hjul måtte arbeide i takt og
harmoni skulle resultatet bli godt. Mørk talte
for firmaet, og Harald Clausen for de nyutlærte unge svenner. På de nyutlærtes vegne
takket Thor Nilsen. Det var mange gode og
morsomme innlegg, både med ros og med
ris. Boktrykker Wahl utdelte Boktrykkerforeningens svennebrev og klubbens diplom

 Utviklet og patentert av
Fellesforbundet avdeling
851 Østfold.
 Det er nå Fellesforbundet
sentralt som har rettighetene
til fellesmerket «Tariffavtale».
 Startet som idé for å gjøre det
lettere å velge seriøse reiselivsbedrifter, men er nå brukt i alle
bransjer.
 Merket garanterer ikke at
bedriftene opptrer seriøst i alle
sammenhenger, men at de har
en gyldig tariffavtale.

Tekst: Kristin Mulleng Sezer

Svennelag
Feiringen av læreguttens
overgang til svenn har
århundrelange tradisjoner i de
grafiske fagene. Svennefestene
ble ofte referert i Typografiske
Meddelelser, og denne gangen
sakser vi et referat fra Typen
nummer 3 for 1951:

Fakta om Fellesmerket:

til de 9 utlærte. Det var mange sanger – og
skåler. Det var hurraer, fest og glede. Klubbens avis «Typ-Trykk» utkom med sitt 8.
nummer. Dennegang trykt i dyptrykk. Kaffen servertes i de tilstøtende lokaler, mens
man danset med liv og lyst i den store sal.
Senere på kvelden var det svennedåp etter
gammel laugsoppskrift. Oldermannen med
skriver og 2 rakkerknekter – alle i drakter fra
laugstiden – foretok dåpen. De nye svenner
ble kalt fram i tur og orden. De ble eksaminert og fikk sitt pass påskrevet av oldermannen og siden sparket ut i arbeidslivet av
rakkerkenektene. Det var mye moro og stor
jubel. Den vellykte fest avsluttedes langt på
natt. Alle var enige om at den var stilig og
hyggelig. På personalets vegne, en takk til frimaet for det storstilede arrangement.
Referent

Avdelingen er ansvarlig for at det bare er
bedrifter med gyldig tariffavtale som får
bruke merket. Samarbeid med de tillitsvalgte på bedriften er viktig.
Misbruk av merket skal rapporteres, og
symbolet fjernes.
Når bedriften har skrevet under på
kontrakten for å få bruke merket får de en
startpakke av Fellesforbundet. Den skal
inneholde:
– 1 stk. diskdisplay i hardplast m/merke.

– 1 stk. veggplakett i hardplast
m/Fellesmerke.
– Store/små klistremerker til vindu/
inngangsdør/bil.
– PDF-fil med fellesmerke «Tariffavtale».
– Noen brosjyrer om merket.
En representant for avdelingen må være
tilstede når kontrakten underskrives
Avdelingen må holde oversikt over
hvilke bedrifter som har kontrakt for bruk
av merket i sitt område. Alle kontrakter
skal meldes inn til Fellesforbundet sentralt.

Trekk frem det positive

Merket brukes til å møte bedriftene uten
at det er en «sak». Vi kommer med tilbud
om noe positivt
Vi skaffer blest om tariffavtaler og fagorganisering i media.

Det gjør at tariffavtalen og hva som
ligger i den blir mer kjent på arbeidsplassen, både blant organiserte og uorganiserte.

Forbrukermakt

Fellesmerket «Tariffavtale» gjør at folk
kan bruke forbrukermakta si til aktivt å
velge bedrifter som representerer et seriøst
arbeidsliv.
Bedriftene kan bruke merket i markedsføring og på den måten vise at de er
seriøse og har sosial samvittighet.
Det vil bli en prioritert oppgave fra
foreningens side å oppsøke bedrifter og
skrive kontrakter om bruk av merket. Vi
vil trenge hjelp fra klubbene til å fremme
merkets verdi. Ogf har vært i kontakt med
enkelte mediehus, for å skape litt oppmerksomhet rundt dette.

UTGIVELSER 2015:

Nr. 3: Frist 4. september. Trykking 14. september.
Posten eller på matta uke 39.
Nr. 4: Frist 13. november. Trykking 19. november.
Posten eller på matta uke 49.
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75 år:

50år:
år:
50

12.01.
Hagen
Kari
Hagen
Kari Monica
Monica
1607
Kari
Kolltveit,
Grønvoll Alle
Dramstadåsen
2
Dramstadåsen
2
C 1812
1812 ASKIM
ASKIM
13 C, 0663 OSLO C
19.01.
Johansen
Tom
Arne
Lunden
26
Johansen
Tom
Arne
Lunden
26
1707 Vidar Riegels Solvang,
A
598
OSLO
A
598
OSLO
Gladengveien 15 A, 0661 OSLO
26.01.
Ostrø
Skjalg
Erling
Ostrø
Skjalg
Erling
2407
Knut
Georg
Elfgen,
Korallsoppv.
6
C
RASTA
Korallsoppv.
C 1476
1476
RASTA
Lerkeveien
11, 62016
FROGNER
09.02.
Phan
Phu
Phuc
Prestmoen
Phan
Phu Olsen,
Phuc Prestmoen
12
A
2907 Knut
Roger
Manesjen 12
11, A
2040
KLØFTA
2040
KLØFTA
2050 JESSHEIM
04.03.
Bjørn
11
Stenholen
Bjørn Farexvegen
Farexvegen
0208
PerStenholen
Magnus Olsen,
Viggo
2016
FROGNER
2016
FROGNER
Hansteens vei 36, 1472
11.03.
Furulund
Furulund Rolf
Rolf Ant
Ant Tschudis
Tschudis V
V 22
FJELLHAMAR
B
583
OSLO
B
583
OSLO
0208 Mette Aina Smelhus, Sagvegen
11.03.
Mona
Jakobsen
Mona Tønder
Tønder
9 B,Jakobsen
2022 GJERDRUM
Theresesgate
3
F
358
OSLO
3 F 358
OSLO
0608Theresesgate
Kai-Rune Ottem,
Skansen
20.03.
Hagen
Hagen
Even
Irisv.
20 D
D 870
870
Terrasse
23, Even
1062 Irisv.
OSLO20
OSLO
OSLO
1308 Mona Røa, Joh Svendsens G 9,
0475 OSLO
60 år:
2908
Henning Fjøs, Munkebekken
17.01.
Gulbrandsen
Gulbrandsen
Hans
145 D,
1061 OSLO Hans
Bjørnsrudveien
17
DAL
Bjørnsrudveien
17
2072
DAL
1209 Quoc Hung Phan, 2072
Ragnhild
19.01.
Lailey
Andrew
Francis
Laileyvei
Andrew
Schibbyes
5, 0968Francis
OSLO
44 1481
HAGAN
Bekkefaret
1481
HAGAN 40 D,
1509Bekkefaret
Svein Sander,
Nordheimv.
29.01.
Bjørn
Halvorsen
Bjørn Johan
Johan Selmers
Selmers
1472 Halvorsen
FJELLHAMAR
V
V 55 B
B 1472
1472 FJELLHAMAR
FJELLHAMAR
26.01.53.
Kallestad Turid
Turid Berg
Berg
60
år: Kallestad
Norderhovgt.
22
654
OSLO
Norderhovgt.
22
654
OSLO
0607 Jan Øystein Pettersen,
05.02.
Andersen
Morten
Sverre
Andersen
Morten
Sverre Karl
Karl
Langbakken
1 B,
1430 ÅS
Staaffs
vei
46
665
OSLO
vei 46 665 OSLO
0707Staaffs
Bjørn Eek-Johansen,
11.02.
Tveteås
Tveteås Joran
Joran
Kristianse
Grefsenkollv.
20 C,Kristianse
0490 OSLO
77 584
OSLO
Gurinestubben
584
OSLO
0707Gurinestubben
Astrid Haugseth,
Asperudåsen
21.02.
Hansen
Bjørn
Hansen
Bjørn Reidar
Reidar
35, 1258
OSLO
B
Sverdrupsgt.
24
B 559
559 OSLO
OSLO 231
1107Sverdrupsgt.
Bjørn Olsen,24
Enebakkveien
07.03.
Rode
Per
Remy
Dragv.
36
Rode
Per
Remy
Dragv.
36 B
B
D, 1187 OSLO
1363
HØVIK
1363
HØVIK
1407 Tom-Eugen Berg, Vetlandsfaret
10.03.
Roald
Solfrid
RoaldOSLO
Solfrid Risløkkallèen
Risløkkallèen 66 B
B
5 B, 0684
OSLO
583
OSLO Robert Marensius
1607583
, Øystein
11.03.
Helgesen
Tore
Helgesen
Tore Willy
Willy
Kringsjåv.
Simensen,
Sagstuveien
33Kringsjåv.
E, 1405
13
13 A
A 1415
1415 OPPEGÅRD
OPPEGÅRD
LANGHUS
19.03.Kjell
Nymann
Bjørn
Lampe
Nymann
Bjørn
Lampe
2207
Fredrik
Neseth,
Postdamveien
1
C
1164
Postdamveien
1
C
1164
OSLO
Konvallveien 14 B, 1940 OSLO
21.03.53.
Haugseth
Erik
Hurdalsg.
14
Haugseth
Erik
Hurdalsg.
14
BJØRKELANGEN
2003
LILLESTRØM
2003 LILLESTRØM
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23.03.
Breivik
Mari
Breivik
Aud
Mari Gamlegrensa
Gamlegrensa
2607
Rolf
ArneAud
Jespersen,
Storsjøvegen 921, 2110 SLÅSTAD
SKIEN
3747
SKIEN
27073747
Alfiero
Zaccarelli, Hov Allè 6,
30.03.Johansen
Egil
Egil Avlangruds
Avlangruds vei
vei
3515 HØNEFOSS
12
1285
OSLO
12
1285
OSLO
3007 Terje Nielsen, Kurlandstien 22,
31.03.
Nordlie
Lasse Eidsbergv.
Eidsbergv. 62
62
1052 Nordlie
OSLO Lasse
1811
ASKIM
ASKIM
03081811
Håkon
Steinar Nilsen,
Blåtoppveien 4, 1481 HAGAN
70 år
0308
Svein Yngvar Strøm, Stensgata
02.01.
Gundersen
Gundersen
Bjørn Jess
Jess
21, 0358
OSLO Bjørn
Carlsensgt
6
183
OSLO
Carlsensgt
6
183
OSLO
0608 Tore Asphjell, Ekebergveien
04.01.
Aage
Schmidt
Aage Nedre
Nedre Prinsdals
Prinsdals
19 R,Schmidt
0196 OSLO
V
85
B
1263
OSLO
V
85
B
1263
OSLO
0608 Petter Paulsen, Meklenborglia
24.01.
Kristiansen
Kristiansen
Roy Oliver
Oliver
13, 1273
OSLO Roy
Skeppargatan
3
D,
,
Se
67
D, , Se
67 151
151
0908Skeppargatan
Per Olaussen,3 Nils
Knudsens
Arvika,
SVERIGE
953
Arvika,
SVERIGE
953 OSLO
OSLO
Veg
2 B, 2040
KLØFTA
25.01.
Larsen
Bjørn
Larsen
Bjørn Solbergliv.
Solbergliv.
109F,
1508
Espen
Johansen,
Tamburv. 109
11
683
OSLO
683
OSLO
0485 OSLO
29.01.
Schultze
Svein
Erik
Schultze
SveinMøllefaret
Erik Kalbakkv.
Kalbakkv.
0509
Truls
Bergman,
26 A,
11
B
953
OSLO
11
B
953
OSLO
0750 OSLO
06.02.
Kaas
Henrik
Georg
Kaas Singh
HenrikPlaha,
Georg Buerveien
Buerveien
0609
Gurdip
40
1820
SPYDEBERG
40 1820 SPYDEBERG
Mortensrudvn.
82, 1283 OSLO
24.02.
Wick
Edmund
Günter
Wick
Edmund
Günter Åsmyrv.
Åsmyrv.
3009
Anne
Louise
Vamnes,
17
17 1476
1476 RASTA
RASTA
Stensrudlia
4, 1815 ASKIM
26.02. Sogge
Sogge Odd
Odd Landingsveien
Landingsveien 114
114
767
OSLO
767
OSLO
70 år
03.03.
Fuentes
55
Fuentes Angel
Angel Byframgrinna
Byframgrinna
1007
Kailash-Narayan
Rai,
1832
ASKIM
1832
ASKIM
Stovnerfaret 11, 0982 OSLO
03.03.
Nymoen
Bjørn
Nymoen
Bjørn Einerhaugveien
Einerhaugveien
0507
Tom
Rune Larsen,
17
17 1940
1940 BJØRKELANGEN
BJØRKELANGEN
Tandbergvegen
64, 1929 AULI
04.03.
Dad
Radarveien
49
Dad Qadar
Qadar
Radarveien
49 1152
1152
2007
Steinar
Nes, Odvar
Solbergs
vei
OSLO
OSLO
168,
0973 OSLO
06.03.
Thune
Egil
Thune
Egil Mellomenga
Mellomenga
22
2507
Leif
M. Johansen,
Martin 22
3400
LIER
3400
LIER
Borrebekkens vei 45, 0584 OSLO
12.03.
Pedersen
Pedersen
Gustav Harald
Harald
2807
Tulsi
Patel, Gustav
Staveien
3 B, 2010
Hårfagres
Vei
34
1412
Hårfagres Vei 34 1412 SOFIEMYR
SOFIEMYR
STRØMMEN
24.03.
Larsen
John
Erik
Larsen
John
Erik Vevelstadåsen
Vevelstadåsen
2807
John
Schau,
Holsvegen
187,
12
LANGHUS
12 1405
1405
LANGHUS
2164
SKOGBYGDA
30.03.
Halck
Leif
Georges
Halck
Leif Axel
Axel
Georges
3107
Bjørn
Kolstad,
Myklerudveien
Landstadsgate
28
Landstadsgate
28 3210
3210
90,
1454 FAGERSTRAND
SANDEFJORD
0108SANDEFJORD
Branislava Obuskovic, Kyrre
Grepps gate 33, 0479 OSLO

30.03.
Johannesson
Nils
Johannesson
Nils Sverre
Sverre
0608
Thor
Lyder Andersen,
Holmsåsveien
16
3070
SANDE
Holmsåsveien
16
3070
SANDE II
Alundamv. 46, 0957 OSLO
VESTFOLD
VESTFOLD
0608 Knut Grossmann, Radarv. 71,
1152 OSLO
75 år:
0608
Paal Næss, Sidensvansen 12,
22.01.
Andersen
Andersen Asta
Asta Kristine
Kristine Gamle
Gamle
3617 KONGSBERG
Enebakkv.
1071
1188
OSLO
1071 1188
OSLO
0808Enebakkv.
Frode Halvorsen,
Norderhovg.
27.01.
Marthinsen
Marthinsen
Kristine Konvallv.
Konvallv.
22, 0654
OSLO Kristine
17
2742
GRUA
17
2742
GRUA
1408 Fred Harald Andersen,
02.02.38.
Andersen
Andersen Alfred
Alfred
Gml. Ringeriksvei
128 C, 1356
Strømsveien
55,
Leilighet
301
Strømsveien
55,
Leilighet
301 2010
2010
BEKKESTUA
STRØMMEN
STRØMMEN
1408 Arild Soot, Gokstadv. 6 B, 1406
03.02.
Gisleberg Ivar
Ivar Krepsv.
Krepsv. 11 1481
1481
SKI Gisleberg
HAGAN
HAGAN
1708 Berit Knudsen, Ovenbakken 7,
04.02.
Knoff
Knoff Ivar
Ivar Sigrud
Sigrud Undsets
Undsets vei
vei 11
1361 ØSTERÅS
669
OSLO
2308669
JanOSLO
Fredrik Svaem, Thor Olsens
06.02.
Marthinsen
Jan
Marthinsen
Jan Terje
Terje Jomfru
Jomfru
Gate 10B, 0177 OSLO
Winthers
V
22
1540
VESTBY
Winthers
V
22
1540
VESTBY
2408 Roy Harold Platteng,
09.02.
Hovland
Ravnåsv.
17
Hovland Tore
Tore
Ravnåsv.
17 B
B
Jordstjerneveien
77H,
1283 OSLO
1254
OSLO
1254
OSLO
2508 Jorun Seljetun Johnsen,
13.02.
Stene
Vittenbergv.
Stene Ellenor
Ellenor 11,
Vittenbergv.
52
Messepromenaden
0279 OSLO52
1472
FJELLHAMAR
27081472
TerjeFJELLHAMAR
Bjørn Larsen, Ravnåsv. 95,
15.02.
Kristiansen Finn
Finn
1254 Kristiansen
OSLO
29
Selvbyggerveien
29 591
591 OSLO
OSLO
2908Selvbyggerveien
Helge Venaas, Beverv.
17, 0596
18.05.
Svendsen
Jørgen
Gustav
Roald
Svendsen
Jørgen
Gustav
Roald
OSLO
Amundsens
G
7
2004
LILLESTRØM
Amundsens
G
7
2004
LILLESTRØM
1309 Per Aksel Akselsen,
20.02.38.
Hansen
Hansen7,Sven
Sven
Arild
Granåsbakken
1410 Arild
KOLBOTN
Lindebergåsen
18
A
1068
Lindebergåsen
18
A
1068 OSLO
OSLO
1509 Håvard Johansen, Midtveien
20.02.
Olaussen
Erik
Aage
Alvernlia
Erik Aage Alvernlia
10 B, Olaussen
0583 OSLO
1453
BJØRNEMYR
47
1453Thor-Geir
BJØRNEMYR
170947
Kåre
Fjeldstad,
21.02.
Johansen
Johansen
Kari
Amtmann
Linhusveien
5, Kari
0755 Amtmann
OSLO
G
D
Meinichs
G 20
20Johansen,
D 482
482 OSLO
OSLO
1809Meinichs
Erik Ossawy
27.02.
Johnsen
Tore
Olav
Johnsen
Tore
Olav
Krangev. 26
26
Bålymoen tomt 20, 4521 Krangev.
1450
NESODDTANGEN
1450
NESODDTANGEN
LINDESNES
09.03.38.
Bin
Jamaris
Harison
Bin20,
1809
BjørnJamaris
Stærfelt,Harison
Guldalsg.
Libakkvn
25
C
1184
OSLO
Libakkvn
25 C 1184 OSLO
2010
STRØMMEN
10.03.
Hopland
Bjørn
Sørumsg.
Hopland
Bjørn Helge
Helge
Sørumsg.
2409
Inga
Lise Meinich
Doxrud,
18
18 2004
2004
LILLESTRØM
Ringv.
19, LILLESTRØM
1450 NESODDTANGEN
11.03.
Knudsen
Roger
Erlends
Knudsen
Roger
Erlends V
V 68
68
2909
Inger
Synøve
Dromnes,
669
669 OSLO
OSLO 57, 0958 OSLO
Ammerudv.
15.03. Ingebretsen
Ingebretsen Ragnhild
Ragnhild
Kirsebærhagan
Kirsebærhagan 29
29 A
A 3070
3070 SANDE
SANDE
II VESTFOLD
VESTFOLD

0107 Jørgen Erling Jensen,
Sognsvannsv. 39, 0372 OSLO
0507 Kjell Arvid Anders Tangen,
Myllavegen 48, 2742 GRUA
1407 Bjørn Gunnar Olsen, Tante
Ulrikkes vei 57, 0984 OSLO
2307 Bjørn Orbraaten, Blåstjernevei
20, 1475 FINSTADJORDET
2707 Harald Johansen, Løvsetdalen 2,
Leilnr. 633, 1188 OSLO
2907 Arvid Martin Edvardsen,
Kirkerudlia 2 F, 1339 VØYENENGA
0608 Knut Bratlid, Harald Hårfagres
vei 40 B, 1412 SOFIEMYR
1308 Hans Rune Evert Bohlin,
Munkebekken 107, 1061 OSLO
1608 Tor Fredrik Hansen, Dr
Dedichens V 36, Leil. 2100 0675
OSLO

3008 Willy Andersen, Røyev. 19,
1481 HAGAN
0109 Veronica M Bustamante,
Kanonhallveien 30 G, 0585 OSLO
0409 Svein Larsen, Byåsveien 1, 1415
OPPEGÅRD

0509 Mohammad Sarwar Tahir,
Breig. 23, 0187 OSLO
1009 Jan Henrik Larsen, Stenfeltlia
31, 1405 LANGHUS
1209 Mohammad Asad Ullan Khan,
Oberst Rodes vei 22 B, 1152 OSLO
2209 Kjell Ekra, Støperiveien 52,
leilighet 306, 2010 STRØMMEN
2309 Britt Foss-Pedersen, Enerhaugg.
3, 0651 OSLO

2509 Jorun Anne-Lise Skjold,
Bondalsåsen 13, 1400 SKI
1509 Åge Ingar Olsen, Vallerudv. 23,
1476 RASTA
1409 Roar Willy Amundsen,
Olasrudv. 42, 1284 OSLO

80 år:
0607 Eva Irene Nilsen, Radarv. 70,
1152 OSLO
2107 Myrth Alice Eriksen, Postboks
89, Greverud, 1416 OPPEGÅRD
2807 Ross Brown, Johnny Svorkmos
vei 220, 0983 OSLO
3107 Reidun Larsen, Ole Reistads V
21 C, 1068 OSLO
0609 Tor Jørgen Johnson, Sætretunet
10 D, 3475 SÆTRE
1609 Randi Helene Hansen,
Solheimsgaten 2 C, 2000
LILLESTRØM

2209 Jan Karlsen, Karl Staaffs V 73,
0665 OSLO

85 år:
0507 John Volla, Landerokollen 4,
0672 OSLO
1807 James Ingolf Jamessen,
Gunnulvs vei 30, 0670 OSLO
2207 Sverre Magnesen, Lindebergv.
47 A, 1069 OSLO
3107 Erling Olaus Berger, Solåsv. 22,
0671 OSLO
0109 Erling Odvar Enersen,
Ammerudv. 89, 0958 OSLO

1209 Astri Helstad, Jotunveien 5,
2409 ELVERUM
2409 Kjell Andresen, Tyristubbv. 17,
0687 OSLO
2809 Ingar Arnfinn Holt, Karl
Andersensvei 39, 1086 OSLO
2909 Per Tidemann, Rødbergv. 63,
0591 OSLO

90 år:

2007 Dagfinn Nemo Engmann,
Traktorveien 2, 0678 OSLO
2407 Odd Hagen, Maria Dehlis vei 15,
1084 OSLO
2607 Kjell Holsten, Selvbyggerv. 15,
0591 OSLO
1908 Kåre Helgeneset, Agmund Bolts
V 36, 0664 OSLO
0609 Arne Birger Sandmo, Erlends
V 4, 0669 OSLO
1909 Gunnar Fritjof Bøhler, Hilda
Magnussens vei 10 C, 1450
NESODDTANGEN

2509 Ingunn Judit Jaabæk,
Bingenveien 69, 1923 SØRUM
2509 Inger Jansen Reiter, Adv. Svein
H. Løvland, P.b. 6748, St.Olavs
plass, 0130 OSLO

95 år:
0308 Sundbye Knut Bredo, Regnbuev.
13, 0664 OSLO
1108 Wines Frank Tormod, Sagene
Sykehjem, Maridalsveien 177 c,
0469 OSLO

Oslo grafiske fagforenings
pensjonistforening

Møtedager 2015
Onsdager, kl. 12.00-14.00 i Oppsal
samfunnshus, Vetlandsveien 99-101
17. juni
19. august
16. september

21. oktober
25. november
16. desember (julemøte)

Alle er velkommen!
Styret i Ogfs pensjonistforening.

Her kan du treffe gamle kjente/kolleger og bli kjent med nye.
Vi tar opp aktuelle saker og har f.eks. sang/musikk, kåserier og
lotteri. Det arrangeres også dags- og lengre turer.
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Trykkernes Landssammenslutning i Norge

Velkommen til Landstrykkerstevnet
Tønsberg 4. til 6. september 2015 på Quality Hotel Klubben
PROGRAM:
Fredag 4 sept.
Kl. 18.00 Buss fra hotellet til hytta i Sandefjord
Lørdag 5. sept.
Kl. 10.00 Landstrykkerstevnet åpner ved Jonn
Gulbrandsen og Gunn Gundersen
Kl. 10.15 Ingar Jansen BK Grafisk AS
Kl. 11.00 Kaffepause
Kl. 11.15 Xerox ved Roger Wiig
Kl. 12.00 Kaffepause
Kl. 12.15 Hva skjer i Bransjen
Ny opplæringsplan ved Rolf Wesenberg

kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 Rolf Wesenberg fortsetter – debatt
Kl. 14.45 Kaffepause
Kl. 15.00 Viktigheten med Fagbrev
Rolf Jørn Karlsen
Kl. 15.45 Landstrykkerstevnet avsluttes for dagen
Kl. 19.00 Festmiddag i festsalen
Søndag 6. sept.
Kl. 10.00 Ut på tur til Sjøfartsmuseet.
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 Avslutning av Landstrykkerstevnet 2015

Tønsberg ligger 20 minutter fra Torp flyplass. Det går tog og buss til
Tønsberg. Hotellet ligger 15 minutters gange fra jernbanestasjonen.
Priser for Trykkerstevnet:
Enkeltrom kr. 2.380.- for helga
Dobbeltrom kr. 1.980.- for helga.
Dagpakke ikke boende: Lunsj: kr 550,Lunsj/middag: kr 1.000,Påmelding innen 15. august til:
Hans Nordli tlf. 924 58 975 mail: hans.nordli@getmail.no
Gunn N Gundersen tlf. 922 63 623 mail: gunn.n.gundersen@kebas.no

