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Utfordringer
Bransjen vår har store utfordringer. Mediekonsernene fortsetter å nedprioritere papiravisene, selv om vi vet at inntektstapet på papir ikke blir
erstattet av inntekter fra nettpubliserte produkter. De digitale inntektene
blir tatt av Adblock, Google og Facebook. Dette får konsekvenser for
kvaliteten på produktet.
Stadig varsles det nye runder med nedbemanninger. Deler av kuttene
rammer også selve infrastrukturen avisene er avhengig av for å opprettholde
en effektiv og billig trykking og distribusjon.
Den betydelige nedbyggingen av antall trykkerier fortsetter, og består nå
i all hovedsak av mindre bedrifter. Mindre bedrifter og mindre klubber gir
utfordringer i bransjen vår, som i stor grad har basert seg på lokale forhandlinger der store aktive klubber har gått foran og satt standarden for bransjen.
Det har vokst frem helt nye grener i bransjen basert på digital produksjon,
både i form av reine designbyråer, skilt- og dekorbedrifter, digitaltrykk og
digitalt innhold og presentasjon. Dette er et stadig større virkefelt for grafiske
fagarbeidere. Mye av denne utviklingen har foregått på utsiden av den
tradisjonelle organiserte grafiske bransjen.
Rekruttering av medlemmer og etablering av klubber i nye bedrifter på
dette området i bransjen er nødvendig. Det er viktigere enn noen gang at vi
må styrke klubbene og skolere tillitsvalgte og medlemmer. Styrken bygges
nedenfra, og vi er helt avhengig av at medlemmene stiller opp og skjønner
viktigheten av fagforeningsarbeid. Det er medlemmene ute på bedriftene
som er organisasjonen. Vi har tapt hvis vi skal bli en organisasjon som bare
tilbyr forsikringsordninger.
Medlemmene må forstå hva det vil si å være tillitsvalgt, og være med
å skape interesse og diskusjoner på arbeidsplassen. Få de uorganiserte til
å forstå at det koster noe hvis man lar være å organisere seg.
Mange opplever at det er vanskelig å gjennomføre reelle lokale forhandlinger, resultatene fra de sentrale forhandlingene blir desto viktigere. Men det
er kombinasjonen av sentrale og lokale oppgjør som må til hvis den grafiske
bransjen skal følge lønnsutviklinga i resten av industrien.
Aktive medlemmer og klubber bygger vår organisasjon. Det er dere som
bestemmer hvilke krav som skal reises i tariffoppgjøret. Derfor er det viktig
at dere sender inn forslag til tariffoppgjøret. Fristen er tirsdag 29. september.
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Bak fra venstre:
Kristin Mulleng
Sezer (landsmøtedelegat),
Anne Rønningsbakk
(landsmøtedelegat), Terje
Fjellum (landsmøtedelegat, forbundsstyret) og Kai
Foss (varamedlem).
Foran fra venstre:
Carsten Østby
Håkonsen (landsmøtedelegat),
Øystein Simensen
(landsmøtedelegat)
og Bjørg Folkedal
(varamedlem).
Eva-Lill Bekkevad
(landsmøtedelegat,
representantskapet)
og Jonas Gjerholm
(varamedlem), var
ikke til stede da
bildet ble tatt. 
Foto: Niels Killi

Halvårsmøte

Kristin Mulleng Sezer

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

Dette er foreningas
representanter

Svar fra Brüssel
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Fellesforbundets 7. ordinære landsmøte 9.-14. oktober 2015

Fellesforbundets avdelinger
har nå valgt sine delegater
til forbundets landsmøte
i oktober. – Det er gledelig
at vi denne gangen ser at
mange unge kvinner er valgt
som delegater, sier forbundsleder Arve Bakke.
I alt skulle det velges 473 delegater til
landsmøtet, inklusive forbundsstyre og
representantskap, men en av avdelingene
har bare valgt to av sine tre delegater. Det
betyr at antallet stemmeberettigede på
landsmøtet blir 472.
– Blant Fellesforbundets medlemmer

er 17,7 prosent kvinner. Til landsmøtet
møter det 22,9 prosent kvinner, en svak
økning fra siste landsmøte, hvor det var
22,4 prosent kvinner. – Jeg synes det er
gledelig at vi har en kvinnerepresentasjon
som er større enn kvinneandelen i forbundet, men det må være et mål for forbundet å få opp kvinneandelen enda mer.
Ekstra gledelig er det også at 47,2 prosent
av de kvinnelige delegatene som er valgt er
under 40 år! Blant mennene er det overvekt av delegater i aldersgruppen 50-60 år,
påpeker forbundsleder Arve Bakke.
På forbundets landsmøte deltar også
langt over 100 gjester fra inn- og utland,
i tillegg til egne ansatte og en lang rekke
pressefolk. Landsmøtet åpner fredag 9.

oktober kloken 13.00 i Oslo Kongressenter.
Landsmøtet varer i seks dager og avsluttes
onsdag 14. oktober klokken 13.00.
Fra Ogf ble følgende landsmøtedelegater
valgt: Carsten Østby Håkonsen (Andvord
Grafisk og ungdomsutvalget), Kristin
Mulleng Sezer (nestleder Ogf), Anne Rønningsbakk (klubbleder Amedia Trykk,
pakkeriet) og Øystein Simensen (klubbleder VG). I tillegg stiller Eva-Lill Bekkevad
(LO Media, representantskapet) og Terje
Fjellum (leder Ogf, forbundsstyret). Her er
varamedlemmene: Jonas Gjerholm (Gjerholm Design og leder av ungdomsutvalget), Bjørg Folkedal (nestleder Strålfors)
og Kai Foss (klubbleder Aftenposten).
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Kommunevalget 2015:

2

Velg side –
fellesskap fungerer
Foran kommunevalget
utarbeidet LO i Oslo 46 krav
som ble sendt i spørsmålsform
til alle partiene som er
representert i Oslo bystyre
samt Oslo Senterparti. Seks
av partiene svarte, mens
Oslo-partiene av Høyre,
Venstre og Frp ikke gjorde det.
Tekst: LO i Oslo og Kristin Mulleng Sezer
Foto: Grethe Bergheim Evensen
og Terje Fjellum
Vi valgte ut et par svar fra de 46 kravene
LO i Oslo sendte partiene. Her kan du lese
hva partiene svarte.

1

Vil Oslo-partiet kreve at bedriften
har lærlinger i det arbeidsområdet anbudet gjelder ved offentlige kontrakter og
sørge for at elever i større grad søker og
fullfører yrkesfag?
Oslo kommune har skjerpet krav til lærlinger for å få oppdrag i 2014. Det må praktiseres at bedriften har lærlinger i fagområdet anbudet gjelder. Rådgivningstjenesten
må stimulere unge til å søke yrkesfag samtidig som alternative løp i yrkesopplæringen synliggjøres.
Svar fra Oslo Arbeiderparti:
JA – Oslo Ap vil både at kommunens virksomheter skal ta inn lærlinger der det er
mulig, og stille krav om lærlinger på prosjekt ved anbudsutsettelse. Kommunen
har i mange år hatt en sovende lærlingeklausul: Vi vil sørge for at slike krav også
begynner å etterleves. Slik vil vi skape en
større etterspørsel etter lærlinger, noe
som er en forutsetning for å løse de store
rekrutteringsutfordringene vi har i noen
bransjer. Det vil også være med på å tilret-
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telegge for at flere utenlandske arbeidere
får norsk fagbrev og faste, trygge ansettelser. Slik vil vi begrense omfanget av sosial
dumping og arbeidsmarkedskriminalitet,
noe som igjen vil bidra til at flere unge
søker seg til disse bransjene. Det er viktig
for den enkelte ungdommen, men også for
hele byen som har et stort behov for flere
fagarbeidere de neste årene.
Vi vil snu utviklingen med frafall fra
den videregående skolen ved å sette fokus
på tidlig innsats, spesialundervisning,
individuell oppfølging, rådgivertjeneste,
økt antall lærlingeplasser og et sterkere
samarbeid med næringslivet. Vi vil også
legge frem en helhetlig plan for å sikre at
flere gjennomfører videregående skole og
at yrkesfagene får et statusløft.
Svar fra Oslo SV:
Ja. SV vil sikre nok lærlingeplasser ved å
stille større krav til bedrifter som vinner
kommunale anbud, styrke opplæringskontorene og øke lærlingsinntak ved kommunens virksomheter. SV vil arbeide for
å øke andelen som velger fagopplæring.
For å oppnå dette må yrkesutdanning
gjøres like attraktivt som studiespesialisering gjennom gode skoletilbud. Elevene
må gjøres kjent med ulike yrkesvalg både
i barneskole og på ungdomstrinn. SV vil
at Oslo kommune skal styrke samarbeidet
mellom skole og arbeidsliv ved at partene i
arbeidslivet trekkes mer inn i skolen.
Svar fra Rødt Oslo:
Tilbydere og underentreprenører engasjert
i prosjekter for kommunen må være godkjente og ikke minst aktive lærlingebedrifter. Innsatsen for flere lærlingeplasser må
styrkes på alle områder, det må finnes nok
lærlingplasser til at elevene på de yrkesfaglige linjene får fullført utdanninga. Rødt
vil blant annet gå inn for at kommunale
arbeidsplasser totalt skal ha et antall lærlingplasser som tilsvarer minst 2 promille

av kommunens folketall. Vi vil også gjenopprette det kommunale Lærlingekontoret.
Svar fra Senterpartiet i Oslo:
Ja! Oslo Sp vil styrke lærlingeordningen,
og sikre at alle elever på yrkesfag får tilbud om lærlingeplass. Ett virkemiddel er å
kreve lærlingeplasser ved offentlige anbud,
og et annet er å kjempe for økt tilskudd til
bedrifter som tar inn lærlinger. Vi vil også
se på støtteapparatet rundt lærlingene som
helsetjenesten, tilbudet med kontakt med
sosiallærer og hvordan yrkesfaglige elever
kan opprettholde sitt sosiale nettverk med
sine medelever.
Svar fra Miljøpartiet De Grønne i Oslo:
Ja, Miljøpartiet De Grønne vil stille krav
om at bedrifter som deltar i offentlige
anbud skal være opplæringsbedrifter, og
ha lærlinger på det aktuelle prosjektet. Idealisering av teoritunge fag og metoder preger norsk skole. Men barn er forskjellige
og lærer best på ulike måter, og praktiske
ferdigheter må anses som grunnleggende
Mer vektlegging av praktiske og kreative
tilnærminger, samt tettere oppfølging av
elevenes psykiske helse og sosiale miljø,
kan bidra til å forhindre frafall.
Svar fra Kristelig Folkeparti i Oslo:
KrF vil at store offentlige utbyggingsprosjekter skal alltid være såkalte «varde-prosjekter», det vil si at det må brukes lærlinger i alle ledd. Det er viktig å legge til rette
for at så mange som mulig fullfører den
utdannelsen de har påbegynt. En satsing på
bedre rådgivningstjeneste, tidlig innsats i
skolen og bedre sosiale tjenester på skolene
er viktige element for KrF for å få til dette.
Når dere leser dette, er valget
over. Så får tiden vise om partiene
kommer til å følge opp disse
sakene, som de har lovet.

Vil Oslo-partiet fortsatt benytte
faste ansettelser i kommunen selv om
arbeidsmiljøloven gir adgang til midlertidige kontrakter på generelt grunnlag.
Både forskning og erfaring viser at økt
adgang til midlertidige ansettelser ikke
fører til økt sysselsetting. Men det blir lettere å si opp folk og dermed økt arbeidsløshet. Sjefenes innflytelse øker på bekostning
av de ansatte. Dette vil ramme ungdom og
kvinner hardest.
Økt midlertidighet svekker kompetansebygging, undergraver ordnede lønns- og
arbeidsvilkår og øker faren for sosial dumping og arbeidslivkriminalitet.
Svar fra Oslo Arbeiderparti:
JA – Oslo AP vil sikre kommunens ansatte
for gode og forutsigbare lønns- og pensjonsvilkår ved å tilby flest mulig hele og
faste stillinger.
Sammen med SV og MDG støttet vi
interpellasjonen fra Rødt som ble behandlet i bystyret 4. mars om å gjøre som i
Trondheim ved å beholde dagens ordninger i arbeidsmiljøloven for kommunens
ansatte. Vi mener at midlertidige ansettelser skaper utrygghet og gjør det vanskelig
å planlegge fremtiden.
Svar fra Oslo SV:
Ja. SV vil vedta at kommunen som
arbeidsgiver praktiserer de reglene som
gjelder i den nåværende arbeidsmiljøloven
med hensyn til midlertidige ansettelser og
ansettelsesvern.
Oslos innbyggere fortjener heltidsstillinger og trygge arbeidsforhold. Oslo
kommune skal sørge for et seriøst og godt
arbeidsliv.
Svar fra Rødt Oslo:
På tross av bestemmelsene i arbeidsmiljø-lovens § 14-9, som setter klare grenser
for midlertidige ansettelser, øker dessverre
omfanget av midlertidighet i arbeidslivet –
også i kommunen.
Både deltidsansatte og folk i midlertidige stillinger sliter ofte økonomisk, blant
annet med å få boliglån – midlertidig
arbeid gjør at folk lever i usikkerhet. Alle
må ha en lovfesta rett til heltidsarbeid.
Rødt vil også at kommunen minimum
skal opprettholde vilkårene som gjelder i
dagens lov om arbeidsmiljø, selv om Stortinget vedtar å svekke selve loven.
Svar fra Senterpartiet i Oslo:
Ja! Litt historie: Senterpartiet var med å
sikre flertall i Lagtinget for innskjerping av

reglene om midlertidig ansettelser og vi er
fortsatt på samme linje.
All forskningen vi har klart å oppdrive
tyder på at mer midlertidighet ikke fører
til annet enn mer midlertidighet. At det
skal være noen «døråpner» til fast jobb har
vi ikke sett spor av.
Tvert om kan økt adgang til midlertidig arbeidskraft gjøre at det å ansette fast
utelukkende er økt risiko for bedriftene, og
noe man bør unngå all den tid man kan få
samme jobb utført uten å binde seg til noe
ansvar for folk.
«Prekariatet» kunne ikke ha bygget den
norske velferdsstaten. Om vi innfører en
klasse av tidvise arbeidstakere så kan den
norske velferdsstaten likevel fortsatt bygges ned. Man kan jo også tenke seg noen
år nedover dette utviklingssporet hva det
at noen konstant går rundt med lav årsinntekt og dermed liten skatteevne gjør med
skatteviljen til de som blir sittende igjen
som skatteytere.
Hvordan vil akkumulering av eiendom
dreie på seg over tid, når de midlertidige
aldri får lån i banken? Vi ser mye nedsider
og få oppsider ved økt bruk av midlertidighet i norsk arbeidsliv.
Vi tror det er en farlig vei å begi seg ut
på. Oslo Kommune som en relativt stor
arbeidsgiver har en betydelig effekt på
hvor mye bruken av midlertidighet får bre
om seg. I den grad vi har et ord med i laget
så skal Oslo Kommune holde en høy standard, og si at fast ansettelse er hovedregelen. Det bør begrunnes særskilt hvorfor
stillinger kun er midlertidige i hvert enkelt
særskilte tilfelle.
Svar fra Miljøpartiet De Grønne i Oslo:
Ja. Miljøpartiet De Grønne ønsker å skape
et samfunn der livskvalitet, trygghet og
trivsel står i sentrum.
Vi støtter et sterkt stillingsvern og klare
regler som hindrer utnyttelse og sosial
dumping. Dette mener vi er viktige kvaliteter ved norsk arbeidsliv. Vi har blant
annet vært mot endringene i loven om
midlertidige ansettelser, vikarbruk og deltidskontrakter som ble gjennomført i år.
De Grønne sier nei til økt tilgang på midlertidige ansettelser, helgearbeid og sosial
dumping.
Svar fra Kristelig Folkeparti i Oslo:
Oslo kommune vil til enhver tid følge den
allerede gjeldende arbeidsmiljølov. KrF
ønsker at de som i dag er deltidsansatte
skal ha fortrinnsrett når det lyses ut fulltidsstillinger, slik at flest mulig kan få fulltidsstillinger.

Stor innsats: Det ble lagt ned en stor
innsats i forkant av valget. Flere av våre
medlemmer stilte opp på kolleltivknutepunkter i Oslo. Her er Terje Fjellum
fotografert på Holmlia, og vesten befinner
seg på Mortensrud. LO i Oslo og LO
sentralt har vært rundt og forklart folk
viktigheten med å bruke stemmeretten.
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Kurs på amerikansk
Noen hvisker deg et ord i øret,
så skal du umiddelbart holde
et minutts flammende tale om
emnet. Det er noe av det du
lærer på fagforeningskurs
i Amerika.
Tekst og foto: Kjetil Larsen
(Linden Hall, Pennsylvania)
United steelworkers (USW) er det største
fagforbundet i privat sektor i USA, og er et
av forbundene Fellesforbundet samarbeider med internasjonalt. De satser mye på
utdanning av fagforeningsledere for framtida. I sommer fikk Fellesforbundet være
med for å se om dette er noe å lære.

USW skal ha noe tilbake!

Vi møter opp på flyplassen i Pittsburgh
sammen med 50 andre tillitsvalgte, og blir
plassert på en buss og kjørt ut på landet i
Pennsylvania. Etter nesten to timer dukker
USAs svar på Sørmarka opp: USWs kurssenter Linden Hall. Det skiller seg i første
omgang ut fra LOs Sørmarka på to måter:

Det er et stort utendørs svømmebasseng
der og en 18 hulls golfbane! Det skal vise
seg at det ikke blir mye tid til å bruke noen
av dem i løpet av den uka kurset varer.
Visepresident Fred Redmond holdt tale
for deltagerne hvor han la vekt på at de
var håndplukket blant de tillitsvalgte i sitt
distrikt fordi de ble vurdert som skikket til
å være framtidas ledere av den amerikanske fagbevegelsen. Han poengterte også at
gjennom dette fireårige lederutviklingsprogrammet investerte USW 20 000 dollar i hver enkelt, og at de forventa å få noe
tilbake! Deltakerne må, mellom de årlige
samlingene, gjøre en ekstra innsats utover
det som forventes av andre. De må ta på seg
verv og oppgaver, og fylle disse på en god
måte. De skal levere skriftlige rapporter om
oppgaver de blir gitt av sine distriktsledere.

Travelt og morsomt!

Hver dag på kurset er det et nytt tema:
Fagforeningshistorie, effektive fagforeningsmøter, hvordan få folk med, framtida
for fagbevegelsen og utveksling av erfaringer. Hva virker hos deg? Det er lagt mye
vekt på å bruke leker og gruppeoppgaver.

Men du får ikke mye hjelp fra instruktørene. Her må man bruke sitt eget hode, og
hva man ellers kan finne av hjelpemidler.
Mange av gruppeoppgavene må løses etter
at den vanlige dagsordenen er ferdig, altså
på «fritida».
En av oppgavene var å lage en presentasjon om et faglig tema, som skulle legges fram for alle. Det å lære agitasjon, og
kunsten å engasjere og overbevise andre
legges det stor vekt på. Folketalere kunne
kanskje norsk fagbevegelse også trengt
flere av?
For å bli bedre kjent, og for å få litt
underholdning, skulle det lages sketsjer.
Lederne la seg ikke oppi hvem som var
på gruppe eller hva sketsjene handla om,
men alle skulle få være med! Og akkurat
det med å inkludere alle, uansett hvor du
kommer fra eller hvilken farge du har, var
et gjennomgangstema. Her har nok vi i
Norge litt å lære. (Sketsjene ble forøvrig
hysterisk morsomme!).

Aktivisme i praksis

Amerikansk fagbevegelse står mye svakere
enn i Norge hvis vi ser på tallene. I Norge

er cirka 52 prosent av alle som jobber med
i en fagforening. I USA er det totalt 12 prosent som er medlem av en fagforening, i
privat sektor cirka 7 prosent. Det er mange
grunner til dette, men hovedgrunnen er
den fagforeningsfiendtlige holdningen
mange politikere har. De har fått vedtatt
lover som gjør det veldig vanskelig å få
oppretta tariffavtaler, og å drive vanlig fagforeningsvirksomhet.
På tross av dette er de som er med i fagbevegelsen enda ivrigere og mer lojale enn
i Norge. De er også flinke til å dra med seg
hele samfunnet rundt bedriftene. Dette
kaller de «community organizing», og er
kanskje noe vi kunne ta mer i bruk for å få
støtte ved konflikter og aksjoner.
Under uka på Linden Hall var det store
støttedemonstrasjoner for arbeiderne ved
ATI, et amerikansk stålselskap, der de var
i forhandlinger om fornying av tariffavtalen. Vi fikk delta på en av markeringene,
og det var mer livlig enn de vi ofte ser i
Norge. I tillegg til arbeiderne, hadde pensjonistene fra klubben stilt opp sammen
med familiene til de ansatte. Lokale småbedrifter og andre som ville gi uttrykk for
støtte var også med. Det var flere tusen
som møtte opp!
Kurs i USA har mye av det samme innholdet som vi kjenner fra Norge, men vi
kan nok lære en del om morsomme måter
å lære på, fokuset på inkludering og deltakelse fra alle og hvordan bygge opp stoltheten rundt medlemskapet vårt!

United Steelworkers

n Etablert i 1942 etter sammenslåing av flere fagforeninger
på 30-tallet, og en organiseringsbølge i industrien. Har
røtter tilbake til 1800-tallet.
n 1,2 millioner medlemmer
(800 000 yrkesaktive)
n Organiserer i USA, Canada og
Puerto Rico
n Organiserer i mange bransjer:
Stålverk, gruver, papirproduksjon, gummi (bildekk),
aluminium, helsesektoren,
undervisning, offentlige
ansatte, energisektoren,
telecom og annen
vareproduksjon.
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Dette er lederskoleringa til USW
United Steelworkers Leadership scholarship er USWs høyeste skolering av tillitsvalgte. Formålet er å utvikle nye ledere i
den amerikanske fagbevegelsen. Utdanningsløpet strekker seg over 4 år med én
fysisk samling i året, og arbeidsoppgaver
som skal utføres mellom disse. «Klassen»
består av i overkant av 50 personer som er
utpekt til å delta av ledelsen i sitt distrikt
(tilsvarer avdeling i Fellesforbundet). Tanken er at de samme personene skal møtes
igjen hvert år, og på denne måten skape
sterke nettverk som man kan støtte seg på
i sitt videre faglige virke.
Trinn 1 har hovedfokus på organisasjonsbygging, rekruttering, bygge sterke
klubber, analyse av fagbevegelsens utfordringer

Trinn 2 fokuserer på medlemsmobilisering, bygge en deltakende kultur, utvikling av aktivister og bruk av media.
Trinn 3 handler i stor grad om ulike former for forhandlinger, planlegging og
gjennomføring. Kartlegging av arbeidsgivere og hvordan bygge styrke på arbeidsplassene
Trinn 4 handler om å planlegge aksjoner, massemobilisering, saksbehandling,
og hvordan utvikle og lære opp nye aktive
fagforeningsmedlemmer.
I tillegg er det noen temaer som går i
igjen på alle trinnene: Arbeiderhistorie,
taletrening med fokus på å kunne agitere og mobilisere andre, lære seg å jobbe
sammen med andre/inkludere alle mennesketyper.
TGM – SEPTEMBER 2015 – NR. 3
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Noen investerer
i papiravisa!

Goss Uniliner

n Dobbelt rund,
trippel bred (!)
n Akselfrie trykktårn
n QI press control
n 90 000 aviser
i timen
n Baldwin sprayfukteanlegg
n Konvensjonelle
fargekasser
n Trykktårn plassert
på tvers av
baneretningen
n Rullstjerner
plassert på samme
plan som pressa
n To Krause
CTP-linjer
n 40 innstikksstasjoner
n 250 ulike
innstikkskombinasjoner
n Automatisk
uttransport til
10 lasteramper

Pittsburgh Post-Gazette har
investert i et nytt avisanlegg
litt utenfor byen. De har tro på
at papirutgaven vil være viktig
også i årene som kommer.
Tekst og foto: Kjetil Larsen
(Pittsburgh, USA)
Pittsburgh Post-Gazette (PPG) er en middels stor regionavis for Pittsburgh med
omland i delstaten Pennsylvania i USA.
Avisen ble starta i 1786. Den har et daglig opplag på cirka 170 000 eksemplarer på
hverdager, og noe under 300 000 på søndager. Opplaget til PPG har, som i de fleste
aviser, falt dramatisk de siste 15 åra. Men
nedgangen ser nå ut til å flate ut.

Høytrykk

Avisa hadde et veldig gammelt trykkeri
som lå i samme bygning som redaksjonen i sentrum av Pittsburgh. De trykket
i høytrykk («letterset»), og trykkvaliteten
var ikke god nok for en moderne avis.

Trykkerne («the Pressmen») fotografert før første reelle produksjon.

Papiret snittes og stengene vendes på toppen av hvert trykktårn, så sendes det ned i falsen over tre skjold.

Samtidig skulle redaksjonen flytte til nye
lokaler.
Da kunne avisa gjøre ett av to: Enten
legge ned trykkeriet og kjøpe trykkeritjenester et annet sted, eller satse selv og

dukter og innstikk selv. De vil også tilby
trykking for andre aviser. Det gir god økonomi i prosjektet.
En av de store utfordringene når man
skulle starte det nye trykkeriet, var den

De to Krause CTP linjene leverer ferdige punsja og bukka plater.
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bygge opp et nytt trykkeri. Man valgte det
siste alternativet, og fikk leid rimelige og
funksjonelle lokaler mellom sentrum og
flyplassen. Med det nye trykkeriet kan de
produsere mye mer av egne spesialpro-

Det er et ganske stort anlegg. Taket måtte heves flere meter for å få
plass til pressa.

korte tiden man hadde til rådighet for å
omskolere trykkerne fra høytrykk til offset. Dette kjenner jo mange av Ogfs og Fellesforbundets medlemmer til. Den samme
prosessen har man gått i gjennom både i

Det må litt manuell justering til, selv om pressa er ny!

Dagbladet, Bergens Tidende og i andre
aviser her i Norge. Nå, 10 måneder etter
oppstart, fungerer anlegget godt, og både
ledelse og ansatte er fornøyd med investeringen.

Det er god plass på det nye pakkeriet, noe som gjør logistikken
lettere. Det brukes mye innstikk, ofte til ulike områder.
TGM – SEPTEMBER 2015 – NR. 3
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Klage til EU om investeringsstøtte
Sommeren 2013 dukket
det opp en sak der et polsk
trykkeri hadde levert anbud
på trykking av emballasje til
dumpingpriser. Både et norsk
og et svensk trykkeri var utsatt
for denne priskonkurransen.
Tekst: Niels Killi
Vi undersøkte saken og fant ut at det var
gitt støtte til investeringer for 165 millioner kroner til det polske trykkeriet. Investeringen totalt i trykkeriet var til sammen
om lag 440 millioner kroner.
Fellesforbundet og Norsk Industri utarbeidet sammen med våre respektive søsterorganisasjoner i Sverige en klage til EU
kommisjonen som ble sendt i mai 2014.

Ikke vurdert brudd

I august 2015 fikk vi et foreløpig svar fra
Kommisjonenes General Direktorat for
konkurranse (General Direktorat svarer nærmest til et departement). Svaret
behandler kun den delen av klagen som
dreier seg om eventuell ulovlig statstøtte.
I det foreløpige svaret synes det som om
Kommisjonen ikke har funnet noen ulovligheter. De polske myndighetene har fått
seg forelagt saken og melder tilbake at det
etter deres mening ikke er gitt en ulovlig
støtte. Samtidig har polske myndigheter
levert dokumentasjon for sitt syn som skal
behandles konfidensielt.
Eventuelle brudd på regelverk knyttet
til EUs regionale utviklingfond har Kommisjonen ikke vurdert, ettersom DG Kon-

kurrens mener dette ligger under et annet
generladirektorat.
Overraskende nok avslutter kommisjonen sitt brev at de anser at vi trekker
tilbake klagen dersom det ikke sendes et
svar til kommisjonen innen en måned fra
vi mottok brevet.

Svarer kommisjonen

De fire klagerene har blitt enige om å svare
kommisjonen, dels for å opprettholde
klagen og dels for å få alle sider av klagen
behandlet. Vi finner det foruroligende at
Kommisjonen velger å kun besvare den
delen av klagen som angår statsstøtte og
avfeier andre sider av klagen med at den
bør rettes til DG Regio (Generaldirektoratet for regionalpolitikk). Man bør kunne
forvente av Kommisjonen at den er i stand
til å håndtere en klage i sin helhet, og dersom deler av klagen skulle være rettet til
feil DG burde dette ha blitt meddelt oss
som klagere for lenge siden sammen med
en rettledning i rett klageprosedyre.
Ordningen med investeringsstøtte til
bedrifter i bransjer som er i strukturell
nedgang er etter vårt syn i seg selv konkurransevridende. Den grafiske bransjen
i Europa har gjennom mange år bygget
seg ned og restrukturert seg for å møte
utfordringer knyttet til minskende volum
og økende produktivitet. Dette er også
tilfellet i våre land. Samtidig som bransjen
i våre land bygges ned, bygges den kraftig
opp i deler av Østeuropa med støtte fra
Den Europeiske Unionens ulike støtteordninger.
Direkte støtte til investeringer som er
tilfellet i denne saken, gir en driftsmessig
fordel for mottakeren. Dette påvirker mot-

takerens kostnadsbilde og påvirker selvfølgelig også den prisen mottakeren må ta i
markedet. Denne kostnads- og prisfordel
har konkurrentene ikke. I foreliggende sak
medførte denne direkte effekten av investeringsstøtten til at Drukarnia Dako kunne
underby sine konkurrenter med betydelig
lavere priser.
Uavhengig av hvilken skjebne klagen vil
få i Kommisjonen har saken ført til en del
gode resultater allerede. De ulike støtteordningene i EU har blitt et viktig tema mellom partene i Europa og med EU systemet.
Klagen har vært med på å sette fokus på
støtteordninger til bedrifter i ressurssvake
regioner som får en helt urimelig virkning
på eksisterende industri. Det polske trykkeriet som klagen gjelder er langt fra alene
om å motta investeringstøtte, selv om det
nok har fått vesentelig større støtte enn de
fleste andre grafiske bedrifter. Vi behøver
kun å tenke på bokproduksjonen der et
trykkeri som Livonia Print i Riga har fått
EU støtte til å bygge seg opp og konkurrere
ut norske trykkerier.

Dokumentert mange tilfeller

Vi kan også nevne at det danske forbundet
3F i sitt fagblad (på nettet - fagbladet3f.dk)
har dokumentert mange tilfeller fra andre
bransjer der danske bedrifter har fått EU
støtte til å flytte produksjon fra Danmark
til land i Østeuropa.
Vi skal ikke være blinde for at det er et
stort behov for å skape næringsvirksomhet
i store deler av Østeuropa for å motvirke
arbeidsløshet og fattigdom. Men dette må
gjøres på en måte som ikke raserer gode
arbeidsplasser i Vesteuropa og erstatter
dem med dårligere arbeidsplasser i øst.

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
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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

Rettssikkerhet for streikende
Havnearbeiderne i Tromsø
har hatt rett hele tida: De ble
grunnløst taua inn, bøtelagt
og domfelt. Rettssikkerheten
fikk seg et skudd for baugen
i juni i fjor da politiet bura inn
41 streikevakter.
Tekst: Vegard Holm
Foto: Adolf Larsen
12. juni i fjor sto jeg streikevakt sammen
med 40 andre på Prostneset i Tromsø, på
den kaia som Hurtigruta bruker for sine
anløp til byen. Vi blokkerte Norlines og
streikebrytere. Bryggesjauere fra Tromsø,
Trondheim, Hammerfest, Mosjøen, Ålesund og Fredrikstad deltok i blokaden.
Det gjorde også en tillitsvalgt i Oslo grafiske fagforening og andre fagorganiserte
fra andre steder i landet.

Politiet raskt på plass

Ganske raskt etter at vi hadde starta blokaden kom Tromsø-politiet til havna. Vi
var ikke veldig overraska. Vi visste hva
politimester Ole Bredrup Sæverud hadde
skrevet i avisa iTromsø bare åtte dager tidligere. Der la han grunnlaget for å aksjonere mot streikevaktene på Prostneset.
I artikkelen som sto på trykk i avisa
4. juni 2014 forklarte politimesteren at
det er to avgjørende spørsmål som gjør

aksjonene/blokadene på dette kaiområdet
ulovlig. Jeg siterer: «Norlines har rett til å
fortsette sin virksomhet siden de altså ikke
er i en arbeidskonflikt. Den virksomheten
som pågår på kaia er følgelig lovlig, og
ISPS-status gjør det ulovlig for uvedkommende å oppholde seg der.» Begge påstandene ble tilbakevist og dokumentert feilaktige av havnearbeiderne i Tromsø.

Hadde rett hele tida

Først til politimesterens påstander om at
Hurtigrutekaia er et ISPS-område: Dette
hadde han blitt fortalt av havnesjefen i
Tromsø. Havnearbeiderne i Tromsø hadde
i lang tid før Sæverud skrev artikkelen
dokumentert hvor feil dette var, uten å bli
hørt. Sæverud slukte havnesjefens påstander, tydeligvis uten å undersøke fakta
sjøl. Men, i november i fjor kunne aktor
i rettsaken mot oss 41 bøtelagte forteller
at hurtigrutekaia på Prostneset ikke er
et ISPS-område. Den ene av politimester
Sæveruds grunner til å arrestere streikevaktene falt død til marka. Havnearbeiderne i Tromsø hadde hatt rett hele tida.
Så til politimesterens påstand om at
Norlines ikke er i en arbeidskonflikt: Han
fikk klart svar fra lederen i LOs juridiske
avdeling, Atle Sønsteli Johansen, to dager
seinere:
«LOs syn er at Nor Lines setter inn
arbeidstakere til å utføre arbeid som ellers
ville blitt utført av de streikende losse- og

lastearbeidere. Etter LOs syn er dette streikebryteri. (…) Hvis det er streikebryteri på
Nor Lines er det vanskelig å se for seg at
blokaden av selskapet er ulovlig.» Et utvetydig svar fra LO sentralt.
Men politimester Ole Bredrup Sæverud
brydde seg ikke. Han hadde tatt sitt standpunkt, bygd på hva NHO, havnesjefen og
Norlines hevdet. Og sendte polititroppene
for å rydde opp på Prostneset 12. juni. Nå
har en rettskraftig dom fra Arbeidsretten
fjernet all tvil om at Norlines er en del av
arbeidskonflikten på havna i Tromsø. I en
dom fra 25. august i år heter det:
«Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten
kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt
til å benytte andre uten at dette representerer tariffbrudd.»

En unnskyldning

Politimester Ole Bredrup Sæverud tok
feil. Og rettssikkerheten til de streikende
og deres støttespillere var satt til side.
Politimesteren i Tromsø skylder oss 41
blokadevaktene en unnskyldning. Enda
bedre hadde det vært om han sørger for
å få dommen mot oss oppheva. En dom
som er falt på feilaktig, usaklig og ugyldig
grunnlag.
I tillegg regner jeg med at politimesteren holder troppene sine langt unna Prostneset neste gang vi kommer for å blokkere
streikebryterarbeidet.
TGM – SEPTEMBER 2015 – NR. 3
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Hva er CMS
og hvor brukes det?
Tekst: Darija S. Hauge.
Illustrasjoner: Flaticon og Freedesignfile.

Jeg ville lære mer om publiseringsløsninger for web
(CMS, Content Management Systems). Hvilke CMS-er finnes
på det norske markedet, hvordan bør bedrifter velge den
riktige leverandøren, og hva skal man passe på? For å få
svar på disse spørsmålene snakket jeg med Kent Barwin og
Martin Smestad Hansen, som har lang erfaring med digitale
løsninger. Kent, The Customer, jobber med bruker- og kundeopplevelse, kommunikasjon og markedsføring, og bistår daglig
kunder med valg av teknologi. Martin jobber i kommunikasjons- og
teknologiselskapet Itera, som er partner med bl.a. CMS-leverandørene Enonic,
EPiServer og Sitecore. I artikkelen lærer du at:
•D
 et finnes både gratis Open Source-leverandører som Umbraco, WordPress, Joomla,
Drupal, eZ publish, og lisensbaserte CMS-er – Sitecore, EPiServer, Adobe.
•D
 u kan oppnå lignende sluttresultat med både Open Source og lisensløsninger.
•D
 u bør kanskje velge CMS ut ifra behovet, men også vurdere løsninger som er bygget på en
teknologi du eller ditt interne IT-miljø har kunnskap om.

– Hva er en CMS?

Darija S. Hauge, er senior interaksjonsdesigner i IT-konsulentselskapet Ciber
og fast spaltist i TgM.

Foto: Margrete Myhrer
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Kent Barwin, The Customer, jobber
med bruker- og kundeopplevelse,
kommunikasjon og markedsføring, og
bistår daglig kunder med valg av teknologi.

Martin Smestad Hansen,
kommunikasjons- og teknologirådgiver
i Itera Gazette

(Kent) – Hvis jeg skriver innholdet mitt
direkte i en HTML-fil, bruker jeg ikke
CMS. Men, i det øyeblikket det er et
verktøy på webserveren som gjør at den
teksten jeg skriver blir publisert, så kan
du kalle det for CMS. Det norske navnet
publiseringsløsning er litt misvisende
fordi de siste ti årene har CMS-ene blitt
mer og mer til platformer for å forvalte
innhold og ikke i utgangspunktet å lage
nettsider. Vi snakker ofte om rene webutviklingsplatformer som for eksempel
Sitecore, som er en plattform for administrasjon av innhold som skal ut på web,
men som også skal ut på e-post og andre
steder. Det som skiller dyrere lisensløs-

ninger fra Open Source er primært mengden av verktøy som er integrert i tillegg til
det å lage rene websider. F.eks. verktøy for
å personalisere innhold basert på hva brukeren gjør, eller integrerte e-handelsverktøy, eller muligheten for ferdig integrasjon
med andre systemer som økonomi eller
CRM.

– Hvilke type CMS løsninger
brukes i Norge?

(Martin) – De tre vi jobber mest med er
EPiServer, et svenskt selskap som er spesielt store i Sverige og Norge. Danske Sitecore er større på verdensbasis, men mindre i Norge og Sverige. Norske Enonic er
også noe mindre. Open Source løsninger

som brukes mye er Wordpress, Drupal,
Umbraco, Joomla, eZ Publish og en
mengde andre mindre løsninger. Noen vil
også ha med Microsoft SharePoint, men da
er vi mer over på en samhandlingsløsning.
Du kan gruppere CMS-ene på forskjellige måter. En måte å gjøre det på er å se
på hvilken teknologi løsningen er bygget
på. EPiServer, Sitecore og Umbraco er
bygget på .NET (Microsoft-teknologi).
WordPress, eZ Publish, Drupal og Joomla
er bygget på PHP. Mens Enonic er bygget
på Java. Dette kan ha noe å si når din organisasjon skal velge CMS. Hvis du har et
internt IT-miljø som er bygget på en viss
teknologi, så kanskje du velger en CMS
som passer inn i det.
TGM – SEPTEMBER 2015 – NR. 3
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– Hva er de sterke og svake
sidene til de forskjellige
CMS-ene?

måte som gjør det uproblematisk for den
å forholde seg til en webservice som jobber direkte med varekatalog eller økonomisystem. I mange tilfeller må man gjøre
en diger oppgradering, skrive mellomlagringene eller få webservicer på økonomisystem, CRM eller andre fagsystemer.
Og det koster mest penger. Så det å lage
webservice er ofte uavhengig av CMS fordi
det ofte gjøres utenfor CMS (for eksempel
i Java eller .NET).

(Martin) – Forskjellige CMS egner seg til
forskjellige ting avhengig av størrelse og
kompleksitet på siden du skal produsere.
Da snakker jeg om både det du ser som
nettside og organisasjonen som skal vedlikeholde innholdet. Hvis det er mange som
skal jobbe sammen så trenger man funksjonalitet for det.
– Høyt oppe i næringskjeden finner
man plattformer som Sitecore, EPiServer og Enonic. De er, som Kevin sier, mer
enn publiseringsløsninger. Drupal og
eZ publish begynner også å bevege seg
oppover på kartet. Også har man enklere
løsninger, som Webnodes, Umbraco,
Joomla og WordPress. Sistnevnte har blitt
ekstremt populær som CMS, til tross for at
den i utgangspunktet er en blog-plattform.
– De mest omfattende systemene har
ulike lisensmodeller. Disse kan tilpasses
kundens behov, men du kommer raskt opp i
et sekssifret beløp for førstegangskjøp. Deretter har man gjerne en lavere, årlig abonnementskostnad for løpende oppdateringer.

– Hvordan tilpasser man
CMS-systemet til bedriften?

(Kent) – Man velger en hovedleverandør,
som EPiServer, Sitecore eller Umbraco.
Så skaffer man seg en pakke med plugins i tillegg. Det man har gjort de siste
3-5 årene er å bygge det vi kaller en stack,
hvor man setter sammen et sett med verktøy. Da tar man WordPress, legger gjerne
Boostrap (et verktøy for å styre det visuelle) på toppen og så benytter man kanskje noen ferdige biblioteker/plugins fra
forskjellige leverandører. Så man bruker
minst 2-3 forskjellige verktøy for å sette
opp webløsningen.

– Er disse systemene under
kontinuerlig forbedring?

(Martin) – Ja. På Open Source-løsnigner
har du gjerne mange utviklere som bidrar
inn og driver utviklingen fremover. Fordi
det er mange som har investert tid og
kompetanse i systemet. De lisensbaserte
løsningene har en mer styrt og markedsdrevet utvikling.

– Er det mye vedlikehold for
CMS-løsninger? Er man helt
bundet til systemet?

(Martin) – Ja, det kan du si. Det er relativt omfattende å bytte CMS-system. Men
hvor stor jobb det er å oppgradere et system, varierer også fra system til system og
fra versjon til versjon. Skulle du oppgradere EPiServer fra 5 til 6 så var det ganske
omfattende, men nå kommer det løpende
oppdateringer som gjør at det går mye
greiere. Etter at et nettprosjekt er ferdig,
starter en forvaltningsfase: da har man
gjerne en løpende avtale, både med teknisk leverandør og CMS-leverandør.

– Kan du si noe om e-handel
løsninger?

(Kent) – På det området har Open Source
kommet ganske langt. Gratis plugin-en
WooCommerce brukes veldig mye på
WordPress. Alternativt, finnes det rene
hostede shoppingløsninger som Shopify
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– Hvilken CMS system
bør man velge?
som er abonnementbasert.
Det er ikke nødvendigvis
så stor forskjell på sluttresultatet med lisens vs. Open
Source-løsninger. Med lisensløsninger har leverandørene ansvar for at
løsning fungerer. Med Open Source
løsninger kjøper du tjenester eller
utvidelser fra forskjellige leveandører.

– Har du vært borte
i et prosjekt med
mange systemer som
skal integreres med
hverandre og med ny
CMS?

(Kent) – Oftest, spesielt i netthandel, har
du et økonomisystem som holder orden
på varelager og et CRM-system som holder orden på kundedata. Det er ganske
dyre og komplekse systemer, så man må
ta hensyn til dem og se på hvilke platformer som er brukt. Har du SAP, som består
både av CRM, økonomiløsning, logistikksystem og datavarehus – ting som kan ha
kostet hundre milioner – da velger du en
platform som integreres lett i SAP. Ideelt
sett burde man ha en slags webservice som
sørger for at hvis jeg kjøper noe i webbutikken gjøres den handelen direkte i øko-

nomisystemet, slik at økonomisystem og
varelagere på nettbutikken er oppdatert
samtidig. Hvis det ligger et litt gammeldags økonomisystem bak, må man ofte
lage et mellomlager. Da eksporterer man
med jevne mellomrom varelager, priser,
varekatalog til en database, som gjerne er
laget direkte i netthandelsløsningen.

– Med ny CMS: løser man
problemer eller lager ekstra
problemer?

(Kent) – Det er avhengig av eksisterende
system. Mange CMS-er er bygget på en

(Martin) – Analyseselskapet Gartner kommer en gang i året med en rapport som
heter The magic quadrant for web content
management. De analyserer CMS-er (de
kaller det for WCM – web content management) og finner styrker og svakheter ved
dem. Denne analysen er mest relevant for
store, internasjonale enterpriseløsninger,
og særlig det amerikanske markedet. Et
godt råd er å ha en lokal leverandør som du
kan ha fysiske møter med, og som er kjent
med det norske markedet. Noen av de løsningene som er mye brukt i Norge er også
anbefalt i Gartner-rapporten fra 2015. Der
har du for eksempel Sitecore, EPiServer og
Acquia, som leverer enterpriseløsninger og
teknisk støtte på Drupal.

Skal man velge en CMS:

Velg basert på funksjonaliteten du trenger. Ikke pris, men behov. Jeg råder som
regel oppdragsgiverne mine til å kjøre et
forprosjekt der vi får kartlagt behovene på
en grundig god måte før man velger CMS.
Det kan også være at du har kompetanse
på en gitt løsning, og at det derfor ikke vil
lønne seg å bytte system. Velg et system
som støttes av mange leverandører. Da
blir du ikke låst til én leverandør. Velg
også en en lokal leverandør som du har
tro på.
TGM – SEPTEMBER 2015 – NR. 3
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Organisasjonskonferansen 2015

Rekruttering
140 deltakere fra hele landet
var samlet på organisasjonskonferansen til Fellesforbundet. Rekruttering var et tema
som gikk igjen.
Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer

Deltakerne: Bak fra venstre, Katrine Hellum Lilleengen (innleder), Kjell Bjarne Eide (IE), Glenn Larsen (FF), Heidi Hoksnes Sørli
(NTL), Roy Jonskås (HK), Wenche H. Pettersen Wroldsen (Fagforbundet), Jan-Ole Evensen (EL&IT), Kristian Mork (FF), Anne-Line
Innvær (Fagforbundet). Foran fra venstre, Per Helge Mork (kursleder), Ann Kristin Åseng (Fagforbundet), Kristian Killi Olsen (NAF),
Janne Synnøve Solvold (FLT), Randi Aaslund (Fagforbundet), Hege Skulstad Espe (FF), Ragnhild Hakkebo (Fagforbundet), Kristin
Mulleng Sezer (FF), Rita Eigeland (Fagforbundet) og Per Harald Bugge (NAF).

Kurs i arbeidsrett
Jeg fikk en spesiell bursdagsfeiring i år. Dagen ble feiret på
arbeidsretts-kurs på Sørmarka.
Det ble sunget bursdagssang
og servert kake. I tillegg fikk
jeg Norges lover i presang.
Tekst: Kristin Mulleng Sezer og AOF
Foto: Kristin Mulleng Sezer og Sørmarka
Arbeidsrettsutdanninga på Sørmarka, som
er en del av LO-skolen, har tatt utgangspunkt i pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitetet i Oslo. Etter utdanninga på Sørmarka skal deltakerne kunne
utrede/forberede lokale tvistesaker.
LO-skolens arbeidsrettsdel består av tre
moduler. I tillegg er det tilbud om et linjedelt kurstilbud, som består av fem moduler. Det var denne kurspakken jeg startet
på nå i august. Her er en oversikt over de
forskjellige modulene:

Arbeidsrettens rettskilder

Etter kurset skal deltakerne ha god kunnskap om arbeidsrettens rettskilder, rettskildeprinsipper, tolkningsmetoder og rett-
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spraksis. Videre skal deltakerne ha god
kunnskap om internasjonal rettsproduksjon og forholdet mellom norske og internasjonale rettskilder.

Stillingsvern

Etter kurset skal deltakerne ha god kunnskap om reglene for stillingsvern.

Medlemsundersøkelse

Kollektiv arbeidsrett

Deltakerne skal få god kunnskap om de
tariffrettslige reglene.

Medbestemmelse/
bedriftsdemokrati

Skal gi deltakerne kjennskap til rettsreglene om arbeidstakers representasjon i
virksomheters samarbeids- og besluttende
organer.

Individuell arbeidsrett

Etter dette kurset skal deltakerne:
–
Ha god kunnskap om de rettsreglene
som regulerer det individuelle avtaleforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og hvordan de anvendes, likeså om
forholdet mellom den individuelle og
den kollektive arbeidsretten.

Vi ble ønsket velkommen av Kjetil Larsen
og Clas Delp, og det var mange interessante foredragsholdere. Hans Christian
Gabrielsen, LO, var første innleder. LO
har i dag over 910.000 medlemmer, antall
yrkesaktive medlemmer går opp men det
gjør også antall uorganiserte. Derfor går
organisasjonsgraden ned, sier Gabrielsen.
Hvordan skal vi kunne drive bistand
til medlemmene samtidig som vi skal ut
å rekruttere? spør Gabrielsen. Det hjelper
ikke at den eneste kontakten medlemmene
har med fagforeningen er purring på medlemskontingenten. Vi er nødt til å sende ut
mer medlemsinformasjon, og drive oppsøkende virksomhet.
Det er mange utfordringer i arbeidsmarkedet, men det er viktig å satse på ungdommen. Gabrielsen er nestleder i Worldskills, og sier at denne konkurransen er
viktig for å øke statusen til yrkesfagene.

Forelesning: Forholdet mellom norske og
internasjonale rettskilder, med Henning
Jakhelln (Professor emeritus).
– Ha god kunnskap om regelverk og praksis
vedrørende
– likebehandling ved ansettelser
– ansettelser i offentlige virksomheter
– kontrolladgang og personvern.
Utdanningen skal bygge videre på LO-skolens arbeidsrettsdel, og skal, sammen med
denne, gi det kunnskapsmessige grunnlaget for å kunne melde seg opp til eksamen i
emnet Arbeidsrett ved Universitetet i Oslo
eller Bergen.
Det var en meget innholdsrik og flott
uke. – Jeg gleder meg til forsettelsen.

Fellesforbundet har hatt to store medlemsundersøkelser. I den ene tok man kontakt
med medlemmer som melder seg ut av
forbundet og den andre var for medlemmene vi har. Medlemsundersøkelsene ligger i sin helhet på forbundets hjemmeside
og kan leses i sin helhet der.
Jeg har lyst til å trekke frem et par ting
fra undesøkelsen. Flesteparten av de som
ble spurt var stort sett veldig fornøyd med
forbundet. 56 prosent av de som meldte
seg ut, visste ikke hva slags fordeler de mistet når de gikk ut av forbundet. 43 prosent
av medlemmene visste ikke hvilken pensjonsordning de hadde på arbeidsplassen,
og 58 prosent visste ikke hvilken størrelse
de har på tjenestepensjonen.
Det er ganske skremmende, og viser
at vi har et stort potensiale på kommuni-

kasjonsfronten. Kanskje tar vi for gitt at
medlemmene selv finner informasjon om
dette.

En organiserende fagforening

Kajsa Bysell og Annika deKlonia hadde
tatt turen fra Stockholm for å fortelle oss
om erfaringene de hadde fra hotell og
restaurant. De startet et prosjekt i oktober
2013 hvor de skulle styrke de klubbtillitsvalgte i Stockholms-området.
De ansatte to organisatører som skulle
organisere klubber på arbeidsplassene.
Dette var nødvendig, da klubbarbeidet
var blitt mye dårligere. De tok for seg fem
bedrifter hver i første omgang, og satte i
gang med arbeidet. Det var ikke alltid de
fikk lov å komme inn på arbeidsplassene,
og da måtte de ta møtene utenfor bedriften.
Det var et svært tidkrevende arbeid, og

noen ganger var det vanskelig og nå frem.
Men resultat av dette arbeidet har ført til
at det i dag er 55 aktive klubber. Så det har
gitt gode resultater.

Fagforeningens rolle

Roar Eilertsen (bildet) fra De Facto, hadde
en interessant innledning om fagbevegelsen som kamporganisasjon.
Han la spesielt vekt på at klassekompromisset angripes. I arbeidslivet har det gått
fra medbestemmelse til medvirkning, fra
kollektiv til individ og fra faste ansettelser
til midlertidige. Fagbevegelsen og AML
angripes, og arbeidsmarkedet har gått fra
å være forutsigbart til fleksibelt. Bemanningsselskapene har ført til at det er større
ulikheter blant arbeidstakerne.
Fagbevegelsen må slåss, og styrke må
bygges nedenfra, sier Eilertsen.
TGM – SEPTEMBER 2015 – NR. 3
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Styretur med Ogf til Halden
Halden seg fra sin beste side
en helg i august da styret i Oslo
grafiske fagforening skulle
få sosialisert seg litt og være
turister.
Tekst: Kristin Mulleng Sezer
Foto: Kristin Mulleng Sezer og Bjørn Olsen
Hvert tredje år drar styret i Oslo grafiske
fagforening på tur. Tiden brukes til å være
sammen, diskutere fremtiden til Ogf og
få litt sightseeing. Da styremedlemmene
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stiller på møter i sin fritid hver tredje uke,
synes vi de fortjener en tur for jobben de
legger ned.
Vi startet opp med tog fra Oslo S til
Halden fredag 21. august. Toget ble 45
minutter forsinket, slik at tiden frem til vi
skulle avgårde på omvisning og middag på
Fredriksten festning ble litt knapp.
Det ble en flott omvisning med egen
guide. Kvelden ble avsluttet med middag i
Kongshallene.
Lørdag morgen ble vi hentet på hotellet og kjørt opp til Strømsfoss. Der ventet
en tur på Haldenkanalen. Overraskelsen

var imidlertid stor, da den første vi så ved
brygga var Steinar Jensen, klubbleder på
Schibsted Trykk. Han skulle ha sammen
båten som oss, og var på utflukt med storfamilien. Verden er ikke så stor, hva var
egentlig oddsen for at det skulle skje?
Vi hadde heldigvis bestilt turen tidlig,
så vår gruppe ble lest opp først. Det passet oss glimrende. Det ble en kjapp tur opp
på øverste dekk, for vi skulle nyte solen,
turen og hverandres selskap. Siste stopp på
båtturen var Tistedal, derfra ble vi fraktet
tilbake til hotellet i Halden.
Dagen fortsatte med gode samtaler. Vi

snakket om fremtiden til foreningen og
utfordringene vi står overfor. I tillegg ble
det tid til å snakke om det forestående
valget og landsmøtet i Fellesforbundet. Vi
avsluttet dagen med middag på hotellet.
Der ble to jubilanter behørig feiret. Bjørn
Olsen og Øystein Simensen har begge passert 60 år i sommer.
Søndag morgen var det frokost, med
etterfølgende styremøte. Så gikk turen
hjemover mot Oslo med buss, da NSB
hadde satt inn buss for tog denne dagen.
Vi var alle enige om at vi hadde hatt en
strålende helg sammen.

TGM – SEPTEMBER 2015 – NR. 3
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Historie

Tariffoppgjøret 2016

Allers trykkeri

Tariffavtalen viktigere enn noensinne

Når nå Aller Trykk legges ned ved månedsskiftet september/
oktober kan det være en passende anledning til å se litt tilbake
på noen av de tillitsvalgte på Allers og som også hadde sentrale
posisjoner i forening og forbund. De får stå som representanter
for de hundrevis av arbeidere som har hatt sitt utkomme ved
bedriften siden starten i 1897, og som hver på sin måte har
bidratt til fagorganisasjonens ve og vel.
Karl Hagemann var klubbens første formann, han hadde vervet fra stiftelsen
i 1908 til 1911. I 1912 sluttet Hagemann
på Allers for å gli annonsesjef i avisen
Sosial-demokraten. Karl Hagemann
var en av medstifterne av Maskinsetternes klubb i 1899 og satt sentralt denne
klubben i de årene han var aktiv som
maskinsetter. I årene 1904 til 1906 var
han formann i den typografiske forening.
Hagemann gikk med sosialdemokratene
ved partisplittelsen i 1921.
Den neste vi skal trekke frem er Oscar
Syvertsen som var klubbformann fra 1911
til 1913 og 1924 til 1940. Han var den
klubblederen som satt lengst av oss alle.
Ved sin fratreden fra forbundets hovedstyre på landsmøtet i 1951 hadde han i
over 33 år innehatt ansvarsfulle tillitsverv
i organisasjonen. Fra 1918 til 1931 var han
nestformann i Oslo-avdelingen og i årene
fra 1931 til 1951 var han medlem av hovedstyret, de siste 6 årene som nestformann.
Han var også formann i maskinsetterklubben fra 1915 til 1918 og fra 1921 til 1922.
Oscar L Ottersen var klubbformann
fra 1921 til 1924. Han satt i forbundets
hovedstyre fra 1922 og var forbundets
nestformann fra 1931 til han ble avsatt
ved nazistenes nyordning i september
1941. Ottersen var ansvarshavende i
fagopposisjonens blad Direkte Aksjon og

Solidaritet under og etter første verdenskrig. Det ser ut som om Ottersen var aktiv
syndikalist til langt opp i 1920-årene.
Jul Hansen var klubbleder fra 1919 til
1921 og fra 1945 til 1948. Han hadde
ingen sentrale verv så vidt jeg kan se,
men han var en aktiv debatant og skribent
i Typografiske meddelelser gjennom en
mannsalder. Han var med og redigerte
Direkte Aksjon som var organ for
fagopposisjonen av 1911 og han forble
aktiv på venstresiden hele livet.
Senest på landsmøtet i 1937 var alle de
tre sistnevnte delegater, Ottersen og
Syvertsen som medlemmer av hovedstyret og Jul Hansen som delegat fra Oslo.
Det er nok ingen tilfeldighet at alle disse
fire var maskinsettere. I en lang tidsperiode var maskinsetterne den sterkeste
faggruppen i trykkeriene, foreningen og
forbundet. De var den faggruppen som
hadde høyest status, best betingelser og
var toneangivende i mange sammenhenger. De fire var da også aktive i maskinsetterklubben og -forbundet i mange år.
Litt spesielt er det nok på mange måter at
to av dem hørte hjemme i den syndikalistiske fagopposisjonen. Det må ha vært
interessant på maskinsetteriet på Allers
når de tre barket sammen i diskusjoner.

Nedleggelser
av trykkerier
Her er noen av trykkeriene
som er lagt ned i Norge de
siste fire årene:
n Aller trykk, legges ned 2015.
n Schibsted trykk Kristiansand,
lagt ned 2015.
n Amedia Borgeskogen,
lagt ned 2015.
n Aktietrykkeriet, lagt ned 2014.
n Hjemmet Mortensen,
lagt ned 2012.
n Dagblad-Trykk, lagt ned 2011.

Ingen magasintrykkerier igjen
i Oslo
For tre år siden var det tre
magasintrykkerier her i Oslo,
nå er det ingen igjen.
Etter at Aller legges ned er
Ålgård Offset utenfor Stavanger
eneste norske rotasjonstrykkeri
med kapasitet for store
magasinopplag.
Det er en tragisk utvikling, og vi
synes mest synd på alle som blir
berørt.
Det er mange som har søkt
om stipend fra forbundet og
foreninga, og vi håper virkelig
at de fleste greier å få seg nye
jobber så raskt som mulig.
Lykke til videre alle sammen!

UTGIVELSER 2015:

Nr. 4: Frist 13. november.
Trykking 19. november.
Posten eller på matta uke 49.
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– La det ikke være noen tvil
om at tariffavtalene er viktige!
Vi ser at flere arbeidsgivere til
stadighet jakter på smutthull
for å unngå å følge avtalene
i arbeidslivet. Derfor er det
viktig at vi jobber for å styrke
bestemmelsene, sier lederen
av tariffavdelingen i Fellesforbundet, Reidar Lundemo.
Tekst: Fellesforbundet
Han har for lengst startet forberedelsene
til neste års lønnsoppgjør, og nå er det
din tur som medlem til å bidra. – Som
vanlig starter vi et oppgjør med en grundig debatt. Vi har sendt ut et debatthefte
til alle våre avdelinger. I tillegg har vi laget
et litt enklere hefte som er det du leser i
nå. Vi håper det kan stimulere til debatt

på arbeidsplassene, sier han og får følge av
sekretær Knut Øygard som har vært med
på å utarbeide debattheftet.
Gjennom lønnsoppgjørene (tariffoppgjørene) legges det rammer for hvor mye
lønn du skal ha, men det er greit å huske
på at minst like viktig er det å få på plass
bestemmelser som er avgjørende for hvordan du skal ha det på arbeidsplassen din.
Tariffavtalene inneholder store og små
bestemmelser som gir rammer for hva du
har rett til, og hva arbeidsgiveren kan tillate seg. På veldig mange arbeidsplasser er
det ordnede forhold, men det finnes også
mange useriøse som vil unngå bestemmelsene i tariffavtalene.
– Vi håper så mange medlemmer som
mulig vil være på debatten i forkant av
neste års oppgjør. Desto flere som deltar,
desto mer forankret vil kravene våre være.
Start debatt på din egen arbeidsplass. Det
er avdelingene som i sin tur skal sende inn
forslag, så har du eller klubben et forslag,

må det tas opp med avdelingen dere tilhører. Fristen for avdelingene for å sende inn
forslag er 5. oktober, opplyser Lundemo og
Øygard.

Få med flere!

Desto flere medlemmer vi har på en
bedrift, desto større styrke vil klubben ha
i de lokale forhandlingene. Dette er et viktig verveargument overfor uorganiserte
arbeidstakere. Under tariffoppgjør er vi
ekstra synlige, både fordi media er mer
oppmerksomme på oss enn vanlig, og på
grunn av den økte aktiviteten.
Denne synligheten før, under og etter
et lønnsoppgjør bør brukes aktivt for å
organisere flere medlemmer og for å øke
engasjementet blant medlemmene. Klarer
vi å skape engasjementet tidlig er sannsynligheten også stor for at flere vil organisere
seg og bidra til å øke vår forhandlingsstyrke slik at vi får igjennom kravene som
fremmes.

Pensjonsordningene = Velferdskamp
Forslagsfristen for landsmøte
var i våres og det har kommet
inn flere forslag som omhandler pensjon, som vi kan dele
opp i tre: Folketrygden, OTP
(tjenestepensjon) og AFP. De
to første er noe nesten alle
har krav på, AFP er det kun de
fleste som jobber i bedrift med
tariffavtale som har krav på.
Det har skjedd store endringer
i pensjonen de siste åra.
Tekst: Terje Fjellum
Etter krav fra Fellesforbundet, ble AFP opprettet. Den ble til for å gi skiftarbeidere som
ikke klarte å stå i arbeid frem til ordinær
pensjonsalder på 67 år, en pensjon å leve av.
AFP har gått fra å være en tilleggspensjon
fra 62 år frem til fylte 67 år, til en livslang
ytelse med en stor ekstrapensjon for de som
er heldig og holder seg innenfor «reglene»,
og en like brutal opplevelse økonomisk for
de som uforskyldt faller utenfor.

Folketrygden innfører gradvis levealdersjustering og nye opptjeningsregler for
de som er født i 1953 og frem til 1962. De
som er født i 1963 og sener rammes av de
nye opptjeningsreglene.
Den tredje biten i pensjonsordningene
i privat sektor er Obligatorisk tjenestepensjon som trådte i kraft 1. januar 2006 og
innebærer at de aller fleste arbeidstagere
er omfattet av en tjenestepensjonsordning.
OTP-loven omfatter alle ansatte over 20 år,
med minst 20 prosent stilling, og de skal
omfattes av pensjonsordningen fra første
dag.
LO-kongressen vedtok i 2013 dette om
pensjon: LO vil jobbe for at samlet pensjon
ved 67 års alder minst skal være 66 prosent av tidligere lønn. LO må jobbe for at
AFP på en bedre måte kan gi flere muligheten til å gå av med folketrygd fra 62 år.
LO vil derfor kreve et overgangstillegg i
AFP-ordningen for å sikre dette.
I dag kan man risikere å falle utenfor
AFP-ordningen på slutten av yrkeslivet
uten å få noen AFP ytelser. LO vil utrede
muligheten for bedre ytelser for de som
uforskyldt faller utenfor ordningen, spe-

sielt ved sykdom/uførhet, arbeidsledighet og virksomhetsoverdragelser sent i
yrkeskarrieren.
De ansatte må sikres medbestemmelse
i ordningene, inklusiv forvaltning av midlene. LO vil tariffeste tjenestepensjonsordninger for å sikre de ansattes rettigheter og
medbestemmelse, og arbeide for at dagens
OTP-ordning forbedres med opptjening
fra første krone.
Når en leser vedtaket fra LO-kongressen skulle en tro at alt er dekket inn og at
vi bare kan lene oss tilbake, slik fungere
det ikke. Hvis dere ønsker endringer i en
eller flere av delene i pensjonen så må det
vises gjennom forslag inn til Fellesforbundet. Særlig de som får store deler, eller hele
sin pensjon beregnet etter ny ordning, vil
få mellom 20-40 prosent reduksjon i sin
fremtidige pensjon. I tillegg kommer svekkelsene i uføretrygden som allerede rammer mange med over tusen kroner mindre
utbetalt per måned.

Husk forslagsfristen inn til
Ogf tirsdag 29. september.
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30.10. Svein Finstad, Birkelundveien
39, Leilnr L, 1481 HAGAN
31.10. Bjørn Johansen, Haugerudhagan
47 B, 0673 OSLO
04.11. Odd Andresen, Haraløkka 10,
0689 OSLO
28.12. Bjørg Karin Ramsdal, Utsiktsv.
26 B, 1410 KOLBOTN

85 år:
02.10. Odd Jølstad, Ole Bulls G 42,
2000 LILLESTRØM
20.10. Herbert Eugene Haarbye,
Samvirkev. 9 B, 1178 OSLO
24.10. Per Arnljot Moe, Bølerskrenten
35, 0691 OSLO
14.11. Eline Knutsen, Ivar Welles V 3
B, 0672 OSLO
20.11. Kjell Pedersen, Hovseterveien
96, 0768 OSLO

23.12. Edel Andersen, Dælenengg. 11
A, 0567 OSLO

90 år:

08.10. Oddvar Håve, Oppegårdveien
211, 1405 LANGHUS

95 år:

18.10. Normann Hildebrand Larsen,
Ringshusv. 14, 1176 OSLO
02.12. Edna Miranda Hansen, c/o Terje
Hansen, Nesveien 477, 1514 MOSS

5050
år:
50år:
år:

23.03.
23.03.
Breivik
Breivik
AudPinto,
Aud
MariMari
Gamlegrensa
Gamlegrensa
30.03.
Johannesson
Johannesson
Nils Nils
Sverre
Sverre56 E,
06.12.
Patricio
Haugerudvn.
6, 30.03.
10.12.
Bashir
Ahmed,
Ulsholtv.
Holmsåsveien
Holmsåsveien
16
3070
16
3070
SANDE
SANDE
I I
12.01.
12.01.
Hagen
Hagen
Kari
Kari
Monica
Monica
0674 OSLO
1053 OSLO
18.10.65.
Dramstadåsen
Dramstadåsen
2
C
1812
2
C
1812
ASKIM
ASKIM
3747
3747
SKIEN
SKIEN
VESTFOLD
VESTFOLD
Vedat Atalay, Lindebergåsen 52 C,
10.12. Johnny Bergsveen,
15.12. Bjørg Lillian Johnsen, Smedg.
19.01.19.01.
Johansen
Johansen
Tom
Tom
Arne
Arne
Lunden
Lunden
26
26
30.03.Johansen
30.03.Johansen
Egil
Egil
Avlangruds
Avlangruds
vei
vei
1068 OSLO
Nordåssløyfa 52 C, 1251 OSLO
41, 0651 OSLO
A
598
A OSLO
598 OSLO
12 1285
12Morten
1285
OSLOOSLO
75 år:
75 år:
20.10.65.
23.12.
Holteng, Dr.
26.01.
26.01.
OstrøOstrø
Skjalg
Skjalg
Erling
Erling 202, 0979 31.03.
31.03.
Nordlie
Nordlie
LasseLasse
Eidsbergv.
Eidsbergv.
62 62 22.01.
Andersen
AstaAsta
Kristine
Kristine
Gamle
Gamle
Elisabeth
Vistung,
Stigenga
Dedichensvei
102,
0675
OSLO
7522.01.
år: Andersen
Korallsoppv.
Korallsoppv.
6
C
1476
6
C
1476
1811
1811
Enebakkv.
Enebakkv.
1071
1071
1188
1188
RASTA
RASTA
ASKIM
ASKIM
OSLO
OSLO
OSLO
24.12. Terje Erik Fjellum, Lundv. 12 B, 09.10. Bjørn Henie, Maridalsv. 324,
09.02.
09.02.
Phan
Phan
Phu
Phuc
Phu
Phuc
Prestmoen
Prestmoen
12
A
12
A
27.01.27.01.
Marthinsen
Marthinsen
Kristine
Konvallv.
Konvallv.
0678 OSLO
0881
23.10. Gjermund Egeberg, Stagrimv.
OSLO Kristine
2040
2040
17
2742
17
2742
KLØFTA
KLØFTA
70
år
70
år
GRUA
GRUA
65, 1925 BLAKER
08.12. Torgeir Engebretsen, Skansev.
30.10. Laila Amundsen, Harry Fetts
04.03.
04.03.
Stenholen
Stenholen
BjørnBjørn
Farexvegen
Farexvegen
1 1 02.01.
02.01.
Gundersen
BjørnBjørn
Jess Jess
02.02.38.
02.02.38.
Andersen
Andersen
Alfred
Alfred
6,Gundersen
1086
Vei 5B,
0667
07.12.65.
OSLO
OSLO
2016
2016
Carlsensgt
Carlsensgt
6 1836 OSLO
183 OSLO
Strømsveien
Strømsveien
55, Leilighet
55,
Leilighet
301fjellom
2010
301 2010
FROGNER
FROGNER
Esben
Husabø
Breian, Bratliveien 1,
10.10.
Bjørn Odvar
Pettersen,
11.03.
11.03.
Furulund
Furulund
Rolf
Rolf
Ant
Tschudis
Ant
Tschudis
V
2
V
04.01.
2
04.01.
Schmidt
Schmidt
Aage
Aage
Nedre
Nedre
Prinsdals
Prinsdals
STRØMMEN
STRØMMEN
1605 FREDRIKSTAD
17 B, 1529 MOSS
70 år
B
583
B OSLO
583 OSLO
V 85VBJohn
85
1263
B Sandnesaunet,
1263
OSLOOSLO
03.02.
Gisleberg
Ivar
Krepsv.
Krepsv.
1 1481
1 71481
20.12.65.
02.10.
Solligrenda 03.02.
13.10.
SyGisleberg
ChauIvar
Moc,
Smedsrudv.
F,
11.03.
11.03.
Jakobsen
Jakobsen
Mona
Mona
Tønder
Tønder
24.01.
24.01.
Kristiansen
Kristiansen
Roy
Roy
Oliver
Oliver
HAGAN
HAGAN
Baard Kjetil Thorsen, Alf Westerns
4, 0491 OSLO
1405 LANGHUS
Theresesgate
Theresesgate
3 FHØNEFOSS
358
3 F OSLO
358 OSLO
Skeppargatan
Skeppargatan
3 D, 3, Se
D, 67
, Se151
67 151
04.02.
04.02.
Knoff
Ivar Ivar
Sigrud
Sigrud
Undsets
Undsets
vei 1vei 1
gate
11, 3511
05.10.
Roger Johansen,
Glostrupveien
14.10.
PerKnoff
Arild
Kaarmo,
Rustadsaga
Arvika,
Arvika,
SVERIGE
SVERIGE
953
953
669
669
OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
20.03.
20.03.
Hagen
Hagen
Even
Even
Irisv.
Irisv.
20
D
20
870
D
870
30, 2013 SKJETTEN
1, 0693 OSLO
31.12. Jon Robert Julusmoen,
OSLO
OSLO
25.01.
25.01.
Larsen
Larsen
Bjørn
Bjørn
Solbergliv.
Solbergliv.
109 109 06.02.
06.02.
Marthinsen
Marthinsen
Jan Terje
Jan
Terje
Jomfru
Jomfru
Finstadsletta
93, 1475
07.10.
Trond
Gøsta
Myhre,
Kremlev.
16.10.
Willy
Ingjerd,
Holsvegen
19,
683
683
Winthers
Winthers
V
22
V
1540
22
1540
OSLO
OSLO
VESTBY
VESTBY
71, 1476 RASTA
2166 OPPAKER
FINSTADJORDET
60 år:
60 år:
29.01.
29.01.
Schultze
Schultze
Svein
Svein
Erik Erik
Kalbakkv.
Kalbakkv. 09.02.
09.02.
Hovland
Hovland
ToreTore
Ravnåsv.
Ravnåsv.
17
B17 BV
09.10.
Knut
Erik
Enersen,
Stenløkka
24.10.
Sven
Benny
Persson,
Erlends
11
B
11
953
B
953
1254
1254
17.01.
17.01.
Gulbrandsen
Gulbrandsen
Hans
Hans
OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
26, 1555 SON
15, 0669 OSLO
60 år:
Bjørnsrudveien
Bjørnsrudveien
17 2072
17 2072
DALFlaen
DAL
06.02.
06.02.
Kaas
Kaas
Henrik
Henrik
Georg
Georg
Buerveien
Buerveien
13.02.
Stene
Stene
Ellenor
Ellenor
Vittenbergv.
Vittenbergv.
52 52
04.10.
Geir Harald
Evanger,
20.10.
Øyvind
Åge
Maanum,
Nordahl 13.02.
29.10.
Svein
Johan
Sæther,
40
1820
40
1820
1472
1472
19.01.19.01.
Lailey
Lailey
Andrew
Andrew
Francis
Francis
SPYDEBERG
SPYDEBERG
FJELLHAMAR
FJELLHAMAR
Gård, Flaengutua 14, 2164
Griegs vei 1, 1472 FJELLHAMAR
Håkonskastet 4, 1453 BJØRNEMYR
Bekkefaret
Bekkefaret
4 1481
4 1481
HAGAN
HAGAN
24.02.
24.02.
Wick
Wick
Edmund
Edmund
Günter
Günter
Åsmyrv.
Åsmyrv.
15.02.
15.02.
Kristiansen
Kristiansen
FinnFinnHarry Fetts
SKOGBYGDA
01.11.
Lars
Sørlie,
Fossumberget
30
30.10.
Laila
Amundsen,
17
1476
17
1476
Selvbyggerveien
Selvbyggerveien
29 591
29 OSLO
591 OSLO
29.01.
29.01.
Halvorsen
Halvorsen
Bjørn
Bjørn
Johan
Johan
Selmers
Selmers
RASTA
RASTA
03.11. Aasmund Brustad, Åsv. 278
Vei 5B, 0667 OSLO
05.10. Bjørn Olsen, Ståvihagan 12,
V 51339
B
V 1472
5 VØYENENGA
B 1472
FJELLHAMAR
FJELLHAMAR
26.02.
26.02.
Sogge
Sogge
Odd
Odd
Landingsveien
Landingsveien
114
114
18.05.
18.05.
Svendsen
Svendsen
Jørgen
Jørgen
Gustav
Gustav
Roald
Roald
03.11. Gunvor Olsen, Lyngveien 43,
07.11. Frank Alexander Hytten,
7670983
767 OSLO
Amundsens
Amundsens
G 71053
2004
G 7 OSLO
2004
26.01.53.
26.01.53.
Kallestad
Turid
Turid
BergBerg
OSLO
OSLO
LILLESTRØM
LILLESTRØM
Ulsholtv.
16,
12.10.
KnutKallestad
Morten
Svendsen,
Norderhovgt.
Norderhovgt.
2230,
654
22
654JAREN
OSLO
OSLO
03.03.
03.03.
Fuentes
Fuentes
Angel
Angel
Byframgrinna
Byframgrinna
5 520.02.38.
20.02.38.
Hansen
Hansen
Sven
Sven
ArildArild
Olerudveien
2770
03.11.
Stein
Tore
Thorstensen,
Liljev.
11.11.
Sigmund
Bekkevold,
Nordbyv.
1832
1832
Lindebergåsen
Lindebergåsen
18
A
18
1068
A
1068
05.02.
05.02.
Andersen
Andersen
Morten
Morten
Sverre
Sverre
Karl
Karl
ASKIM
ASKIM
OSLO
OSLO
17 C, 2033 ÅSGREINA
221, 2013 SKJETTEN
08.10. Bjørn Nielsen, Odvar Solbergs
Staaffs
Staaffs
vei
46
vei
665
46
665
OSLO
OSLO
03.03.
03.03.
Nymoen
Nymoen
Bjørn
Bjørn
Einerhaugveien
Einerhaugveien
20.02.
20.02.
Olaussen
Olaussen
Erik
Erik
Aage
Aage
Alvernlia
Alvernlia
vei 140, 0973 OSLO
03.11. Sven Erik Eriksen, Revestien 8
23.11. Frank Wangen, Stokkerskogen
17 1940
1940
47 10
1453
47
11.02.
11.02.
Tveteås
Tveteås
JoranJoran
Kristianse
Kristianse
BJØRKELANGEN
BJØRKELANGEN
BJØRNEMYR
B,172016
B,1453
1389BJØRNEMYR
21.10.
Ulf
Syversen,
Finstadbru
FROGNER
HEGGEDAL
Gurinestubben
584 OSLO
04.03.
04.03.
Dad
Dad
Qadar
Qadar
Radarveien
Radarveien
49
1152
49 115221.02.
21.02.
Johansen
Johansen
Kari
Amtmann
Amtmann
1930Gurinestubben
AURSKOG7 5847 OSLO
05.11.
Tor
Henry
Schjerven,
Kryssv.
28.11.
Jan
ErikKari
Gulbrandsen,
Meinichs
Meinichs
G
20
G
D
20
482
D
482
21.02.
21.02.
Hansen
Hansen
Bjørn
Bjørn
Reidar
Reidar
OSLO
OSLO
OSLO
30, 1487 HAKADAL
Kantarellen terrasse 28, OSLO
1286 OSLO
21.10. Annichen H. Wiik, Postboks 52,
Sverdrupsgt.
Sverdrupsgt.
24
B
24
559
B
559
OSLO
OSLO
06.03.
06.03.
Thune
Thune
Egil
Egil
Mellomenga
Mellomenga
22
22
27.02.
27.02.
Johnsen
Johnsen
ToreTore
OlavFurukollen
Olav
Krangev.
Krangev.
26
1921 SØRUMSAND
15.11. Petter Wedege, Dr Dedichens V
07.12.
Arild
Sanders,
13, 26
3400
3400
1450
1450
07.03.
07.03.
Rode
Rode
Per Remy
Per
Remy
Dragv.
Dragv.
36Castbergs
B36 B
LIER
NESODDTANGEN
NESODDTANGEN
48,
0675LIER
1560
28.11.
Werner
Larsen,
Johan
OSLO
LARKOLLEN
1363
1363
HØVIK
HØVIK
12.03.
12.03.
Pedersen
Pedersen
Gustav
Gustav
Harald
Harald
09.03.38.
09.03.38.
Jamaris
Jamaris
Harison
Harison
Bin Bin 10,
vei
6, 0673
OSLO
21.11.
Svend
Andersen,
Narverødveien
13.12.
Jon-Ivar
Iversen,
Gaustadg.
Hårfagres
Hårfagres
Vei
34
Vei
1412
34
1412
Libakkvn
Libakkvn
25
C
25
1184
C
1184
10.03.
10.03.
Roald
Roald
Solfrid
Solfrid
Risløkkallèen
Risløkkallèen
6
B
6
B
SOFIEMYR
SOFIEMYR
OSLO
OSLO
55, oppgang N, 3124 TØNSBERG
1482 NITTEDAL
10.12. Lasse Ingemann-Petersen,
583Johan
583 OSLO
OSLO
24.03.
24.03.
Larsen
Larsen
John
John
Erik
Erik
Vevelstadåsen
Vevelstadåsen
10.03.
10.03.
Hopland
Hopland
Bjørn
Bjørn
Helge
Helge
Sørumsg.
Sørumsg.
Scharffenbergs vei 75 A,
25.11. Jan Håkon Christiansen,
27.12. Randi Skattum Løvmyr,
Østre
1405
12 1405
18 Strandvei
2004
18 2004
11.03.
11.03.
Helgesen
Helgesen
WillyWilly
Kringsjåv.
Kringsjåv. 12 Konvallv.
LANGHUS
LANGHUS
LILLESTRØM
LILLESTRØM
0694
23, 0855 OSLO
77,
3482 TOFTE
OSLOToreTore
13
A13
1415
A 1415
OPPEGÅRD
OPPEGÅRDNygård
30.03.
30.03.
Halck
Halck
Leif Stenerud,
Leif
AxelAxel
Georges
Georges
11.03.
11.03.
Knudsen
Knudsen
Roger
Roger
Erlends
Erlends
V 68V 68
01.12.
Morten
Andersen,
30.11.
Gunnar
Bjerkeliveien
Landstadsgate
Landstadsgate
28
3210
28
3210
669
669
19.03.
19.03.
Nymann
Nymann
Bjørn
Bjørn
Lampe
Lampe
OSLO
OSLO
Terasse 12, 0873 OSLO
7, 1087 OSLO
80 år:
Postdamveien
Postdamveien
1 C 1164
1C
1164
OSLO
OSLO
SANDEFJORD
SANDEFJORD
15.03.
Ingebretsen
Ingebretsen
Ragnhild
Ragnhild
09.12.
Arne Finstad,
Odvar
Solbergs
05.12.
Lars Kristiansen, Nordbråtenv. 15.03.
21.10.
Fritz
Normann
Bjørge, Gamle
Kirsebærhagan
Kirsebærhagan
29 A
29
3070
A 3070
SANDE
SANDE
21.03.53.
21.03.53.
Haugseth
Erik Erik
Hurdalsg.
Hurdalsg.
14 14
vei Haugseth
6, 0970
16 B, 1410 KOLBOTN
Åsv.
28 C, 1400
OSLO
SKI
I VESTFOLD
I VESTFOLD
20032003
LILLESTRØM
LILLESTRØM

22

|
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Oslo grafiske fagforenings
pensjonistforening

Møtedager 2015
Onsdager, kl. 12.00-14.00 i Oppsal
samfunnshus, Vetlandsveien 99-101
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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Returadresse: Oslo grafiske fagforening, Sagveien 24, 0459 Oslo.

ISSN 0809-758

Halvårsmøte 2015
Oslo grafiske fagforening avholder halvårsmøte
i Sagveien 24, torsdag 29. oktober kl 17:00.
Forslag til dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Muntlig beretning
4. Innkomne forslag
5. Valg av valgkomite
Forslagsfrist er mandag 19. oktober.
I forkant av den ordinære dagsorden blir det en innledning.
Det vil bli matservering.
Påmelding innen fredag 23. oktober:
Telefon 22 80 98 70, eller avd850@fellesforbundet.org
Styret i Oslo grafiske fagforening

