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Ønsker alle en
flott sommer

Leder

Stortingsvalget 2017
For fagbevegelsen har politikk alltid vært viktig. Etter fire år med nyere
histories blåeste regjering, har vi fått føle hva det har å si hvem som sitter
med makta. Milliarder av felleskapets penger er øst ut over dem som ikke
trenger det. De som har størst behov for en god og fungerende velferdsstat
har betalt mye av regninga. Det har ikke blitt skapt mange nye arbeidsplasser i privat sektor, og bemanningsbyråer og midlertidig ansettelser
fortrenger det som før var faste ansettelser i seriøse bedrifter. Det blir færre
medlemmer, færre seriøse bedrifter og færre sterke klubber. Dette øker
innslaget av sosial dumping.
Etter initiativ fra dagens regjering har Stortinget vedtatt en rekke forverringer av arbeidsmiljøloven. Hvor skal det ende? 20. mars i år hadde LO en
nasjonal demonstrasjonsdag der vi protesterte mot utviklingen.
Arbeidslivet i Norge er under angrep. Regjeringen har fått igjennom en
rekke endringer som fører til økt usikkerhet og uforutsigbarhet. Arbeidsmiljøloven forverres. Vi ser at faste stillinger blir erstattet av midlertidige
ansatte eller bemanningsbyråer. Denne utviklingen må vi stoppe!.
Mange arbeidstakere får ikke fast jobb, men må i stedet opprette enkeltmannsforetak. Disse er selv ansvarlig for sykelønn og pensjon, og er derfor
billigere å bruke enn fast ansatte. Arbeidsmiljøloven må styrkes, forverringene må reverseres. Vi vil ha faste heltidsansettelser, ikke flere lausarbeidere. Jobbene i Norge skal være trygge. Det skal ikke bli enklere å sparke
folk. Arbeidstiden skal være regulert, og vi skal ikke ha lengre arbeidsdager
uten kompensasjon. Vi er for integrering i arbeidslivet, og imot innleie av
arbeidskraft og sosial dumping. Skal vi redde og bygge opp igjen det seriøse arbeidslivet og velferdsstaten må vi ha en ny regjering.
– Regjeringen har gjort stor skade på den norske samfunnsmodellen,
og vi har mye å ta tak i, sa Gerd Kristiansen i sin tale til LO-kongressen.
– Arbeidsløsheten, de økte forskjellene, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, en god og trygg pensjon. Og så skal vi ha en skikkelig gjennomgang av arbeidsmiljøloven. Vi skal ikke nøye oss med å rette opp igjen
den skaden som er gjort. Loven den skal styrkes og forbedres, lovet den
tidligere LO-lederen.
LO-kongressen 2017 ble startskuddet for den faglige valgkampen. Klarer
vi å mobilisere på samme måte som i 2013, da ryker Siv Jensen og Erna
Solberg ut av regjeringskontorene. For å få til dette må vi ha med oss hele
venstresiden i poltikken. Derfor er det viktig at alle bruker stemmeretten.
Jeg ønsker alle et godt valg og en flott sommer.

Kristin Mulleng Sezer
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Pensjon på 1-2-3

Stein Stugu viser oss en illustrasjon av Aslak Borgersrud om pensjon.

I slutten av april i år deltok fire
tillitsvalgte fra Oslo grafiske
fagforening på pensjonskurs
på Sørmarka.
Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer
40 tillitsvalgte fra alle avdelingene til Fellesforbundet i Oslo og Akershus deltok, og
Joachim Espe, leder av Rørleggernes fagforening, ønsket velkommen.
Dette er et viktig tema, som vi alle
ønsker å kunne mer om. Jeg vil nødig
belære dere i temaet, så det kommer en
liten oppsummering av kurset i stedet.
Første innleder var Jorunn Folkvord,
som er lærer og representerer Pensjon for
alle og Forsvar offentlig pensjon.
Hun var veldig klar på at hennes innledning ikke gir svar på absolutt alle spørsmål og den tar utgangspunkt i at mange
kan mye fra før. Hun holdt en bra innledning og tok for seg noen historisk viktige
årstall for dannelsen av trygdeytelsene og
pensjonen vi har i dag.
1872 – D
 en enkeltes ansvar, skal ikke
være en byrde for samfunnet
1894 – L
 ov om ulykkesforsikring for
industriarbeidere
1915 – U
 lykkesforsikring for jordbruksarbeidere
1938 – Arbeidsledighetsstønad
1946 – Lov om barnetrygd
1967 – Lov om folketrygd

Neste innleder var Stein Stugu fra De
Facto. Han startet sin innledning med å
spørre: Pensjon – en endring til fordel for
hvem? Han sa videre at det er viktig å vite
hva slags tjenestepensjon man har, uførepensjon og andre forsikringer slik som
ulykkesforsikringer. Dette må arbeidstakere og klubber selv følge opp. Det er
viktig å beholde det beste av de pensjonsordningene vi har i dag. Derfor må yngre
mennesker være interessert i å vite mer om
pensjon og engasjere seg i dette.
AFP er veldig viktig i forhold til det du
får i samlet pensjon. Dagens pensjonsordning gir deg belønning for å jobbe lenge
og straff for å gå av tidlig. Ny AFP flytter
penger fra de som går av tidlig til de som
klarer å stå lenger i jobb.
Avgangsalderen har steget, både før og
etter reformen, og derfor får vi en endret
sysselsettingsrate. Flere eldre er sysselsatte
siden 2008, antall yngre sysselsatte synker.
Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag holdt
siste innledning. Han har skrevet boken –
Rettferdig pensjon på 1-2-3.
Hvorfor skal vi bry oss om pensjon?
spurte han oss. Det er en sak som gjelder
for alle, og det er lite kunnskap om temaet.
Det får svært alvorlige konsekvenser for
dagens unge arbeidstakere. Ifølge Garberg
er dagens pensjonsordning urettferdighet
satt i system. Derfor skaper det engasjement. Jeg anbefaler alle å lese boken han
har skrevet.

Ny medarbeider
i Sagveien
Carsten Østby Håkonsen (30)
er frikjøpt en dag i uka for
å jobbe med rekruttering.
Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer
Carsten er 30 år, og er fra Reinsvoll i
Vestre Toten. De siste 12 årene har han
bodd i Oslo, hvor han bor sammen med
sin samboer.
Han startet sin yrkeskarriere som
lærling hos Cappelen Damm, der
jobbet han med produksjon av bøker.
Deretter jobbet han som mediegrafiker hos Varingen, Romerikes Blad,
Laboremus og 07 Media. De siste tre
årene har han vært ansatt hos Andvord Grafisk.
Han startet hos oss i Sagveien 15.
mai, og skal hjelpe Oslo grafiske fagforening med rekruttering. I hovedsak
skal han jobbe opp mot prosjektet som
retter seg mot arbeidsplasser innenfor
bransjen «Print og dekor». Der er det
et stort potensiale, og det er bedrifter
som tradisjonelt ikke har organiserte
medlemmer.
Terje Fjellum, leder og Kristin Mulleng Sezer, nestleder skal selvsagt også
være ute på bedriftsbesøk. Sammen
skal vi oppsøke nye og eksisterende
medlemsbedrifter. De enkeltstående
medlemmene i avdelingen kartlegges
også og skal få besøk av oss.
TGM – Juni 2017 – NR. 2
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Det største politiske verkstedet i landet

LO kongressens
vedtak om
å boikotte
staten Israel

8.-12. mai var 315 delegater fra
LO samlet til kongress i Oslo,
av disse var 52 fra Fellesforbundet.

Slik jeg ser det var dette et
av de få lyspunktene på årets
kongress, og veldig gledelig.

Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer

Tekst: Terje Fjellum

Dette var min første LO-kongress, og jeg
var veldig spent på hvordan dette skulle bli.
Det som overrasket meg mest var at tiden
som var satt av til å diskutere handlingsprogrammet ble meget knapp. En dag er
ikke nok, og dagen varte til klokken 01.45
på natten. Det ble en lang økt, men nivået
på innleggene fra talerstolen var høyt.
Det var sendt inn over 1.800 forslag fra
forbund, LO-avdelinger og organisasjonsledd. Kongressen vedtok også politiske
uttalelser som staker ut kursen for de neste
fire årene. På forhånd var det ventet stor
debatt rundt EØS-avtalen, men man endte
opp med enda et kompromissforslag.
LO-kongressen kom ikke EØS-motstanderne i møte, og gikk heller ikke denne
gangen inn for å si opp EØS-avtalen.
– Det er sikkert mange arbeidsgivere
glade for. Men nå må de også kjenne sin
besøkelsestid. Arbeidsgiverne må respektere avtaler som er inngått, og de må
respektere avgjørelser i arbeidsretten. Hvis
de fortsetter å ta omkamper i Efta-domstolen for å frata norske arbeidstakere opparbeidete rettigheter, er jeg overbevist om at
det ikke blir så lett å stoppe EØS-motstanderne på neste LO-kongress, sa Fagforbundets leder Mette Nord etter kongressen.
Jeg vil trekke frem noen positive saker,
som jeg i denne artikkelen har valgt å legge
som bildetekster under bildene. I tillegg
har jeg fått to gode innlegg fra Terje Fjellum og Anne Rønningsbakk som står på
neste side. Det er flott at folk engasjerer
seg, og at kommentarer kommer fra folk
som ikke var til stede på kongressen.
På neste kongress håper jeg det blir lagt
større vekt på at det blir nok tid til å diskutere handlingsprogrammet, og at det den
siste dagen av kongressen settes av nok tid
til å stemme over forslagene. For da slipper
man kanskje å sitte igjen med følelsen av at
man ikke helt vet hva man har stemt over...

Selvfølgelig benytter mange anledningen
til å kritisere vedtaket, noen bruker det
som et påskudd til å melde seg ut.
Jeg leser at noen mener at LO ikke har
en annen solidarisk horisont enn Israels
ulovlige og folkerettsstridige okkupasjon
av palestinsk land og folk, med fengslig av
barn uten noen form for dom, som et av
mange svært grove overgrep. Dette kalles
av tilhengerne det eneste demokratiske
landet i Midtøsten. Det kunne vært lurt
og sjekke om en sånn påstand har noen
som helst rot i virkeligheten. LO og forbundene er aktive i mange land i Europa,
Sør-Amerika, Afrika og Asia. Enten på
egenhånd og ofte i nært samarbeid med
vår egen flotte humanitære solidaritetsorganisasjon Norsk Folkehjelp.
Felles for alt det kjempeflotte og breie
engasjementet, er vår solidaritet med folk
og organisasjoner som sliter med manglende demokrati.
Til min store overraskelse ser jeg at
Fri Fagbevegelse legger ut en statistikk
over hvor mange medlemmer forbundene
har mistet som et resultat av kongressens
vedtak.
Da blir mitt spørsmål: Har dere noen
gang vært inne på tanken å spørre hvor
mange som er medlem av LO på grunn av
vårt flotte solidaritetsarbeid?
Jeg vil bare minne om at Sør-Afrika
aldri ville blitt kvitt apartheid-regimet på
fredelig vis uten en sterk internasjonal
boikott. Nå har vi tatt et viktig og riktig
skritt på veien til at israelere og palestinere en dag kan leve i harmoni side
ved side. Hvis noen mener at det er så
provoserende at de ønsker å melde seg ut
av LO-forbundene, ja da ønsker man vel
ikke å bidra med solidaritet hjemme og
ikke minst borte.
Jeg vil i hvert fall fortsette å brenne for
dette kjempeviktig arbeidet, at alle barn
skal leve like trygt som mine elskelige
barn og barnebarn.

LO-kongressen 2017:

Se også Vegard Holms artikkel på side 19.
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Yngve Hågensen fikk hederspris. Mangeårig LO-leder og Fellesforbund-medlem Yngve
Hågensen, fikk LOs hederspris under åpningen av LO-kongressen.

Hans-Christian Gabrielsen ny LO-leder. Fellesforbundmedlem Gabrielsen ble
enstemmig valgt til ny leder av LO i Norge. Med seg i ledelsen fikk han blant annet
Trude Tinnlund, som også er medlem av forbundet og fra grafisk bransje.

En pakkers betraktninger

Om rettferdighet og sånn
Ungdommen tar opp yrkesfagene. Fellesforbundets ungdommer markerte seg på
LO-kongressen. Richard Storevik (fra høyre), Alexandra Furunes og Joakim With sto alle
Foto: Fellesforbundet
på talerstolen under debatten om handlingsprogrammet. 

Det ble stående applaus. Det var et sterkt øyeblikk da LO-kongressen ga stående applaus
for seks modige arbeidere som krevde faste ansettelser i bemanningsselskapet de jobber i.

Post LO-kongress og alt som
skjedde og ikke skjedde der,
kommer det mange tanker.
Tekst: Anne Rønningsbakk
På den ene sida, hvorfor må vi sette grupper opp mot hverandre?
Nå skal det sies at som strategi, er det
vel ikke det klokeste man gjør når man
sponser hopplandslaget med 30 mill. Det
sies at LOs største problem framover er at
vi ikke tiltrekker oss de høyt utdannede.
Da er vel hopperne, som jeg opplever som
helt vanlige folk, ikke de man bør satse på
for å profilere seg? Eller tar jeg feil? Det
gjør jeg ofte.
Men at vi skal sette hopplandslaget opp
mot havnearbeiderne, det er søkt. Det
burde ikke være noen issue i det hele tatt.
Hvorfor får Senterpartiet støtte og ikke

Rødt? Der kan jeg tendere til å være enig i
sammenligningen.
Hvorfor skal eks-ledere sitte med millionlønninger til de dør? Skal vi sette dem
også opp mot havnearbeiderne? Not.
Det vi bør gjøre, og med vi, så mener
jeg LO, er å tette igjen de hullene vi ser
er kommet. Vi kan ikke ha en organisasjon, som setter folk på gata etter tre års
sympatistreik. Det er direkte uverdig. Vi
burde ikke en gang ha behov for, verken
kongressvedtak eller andre vedtak for å
ta vare på våre egne. Det burde være en
selvfølge. Det er ikke det at jeg ikke vil
bidra. Det gjør jeg gjerne. Men: Jeg ville
heller bidratt med ekstrakontingent enn å
være med på spleiselag, som i mine øyne,
i denne sammenhengen, er veldedighet.
Vi driver ikke med veldedighet i fagbevegelsen. Vi driver med solidaritet!
Nå har jeg sagt det…

TGM – Juni 2017 – NR. 2
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Klubbenes årsmøter
Roy Carlsen, daglig leder og Truls
Bergman, Mac operatør hos BrandPrint.

Brandprint
I år ble årsberetningen til
Oslo grafiske fagforening
trykket hos BrandPrint.
Så populær er vår parole at noen hadde rappet den. Teksten på vår parole skulle ha vært:
– Ikke glem Palestina – Boikott Israel. Kristin Mulleng Sezer og Bjørg Folkedal måtte bære
LO i Oslo-parolen, og havnet på et internasjonalt nettsted. 
Foto: Ryan Rodrick Beiler

Terje Fjellum foran den ene parolen vår:
– Ny regjering – Med human asylpolitikk.

Foto: Erik Olaussen

1. mai på Youngstorget
9.200 gikk i tog i Oslo, cirka
2.000 flere enn i fjor. Sola og
stortingsvalget trakk nok
mange av dem til årets
1. mai-arrangement.
Tekst: Kristin Mulleng Sezer
Dagen startet med frokost sammen med
de andre avdelingene til Fellesforbundet i
Oslo og Akershus. Det er et flott arrangement, med appell, allsang og hyggelig samvær med fagforeningskamerater. Vi håper
å se flere på frokosten neste år.
Steinar Karlsen, leder av ADK Øst holdt
appellen i år. Jeg var så heldig å få tildelt
rollen som konferansier, og fikk hjelp til
allsangen.

Partilederne

Regjeringsskifte til høsten var de tre

lederne fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt
enige om, og at høstens storingsvalg skal
markere et politisk skifte. Jsynes appellene
var mer som politiske valgkamptaler enn
appeller som passet inn 1. mai. Det er et
håp at partiene på venstresida i politikken
skal finne sammen, i stedet for å finne feilene til hverandre. Ingen tjener på det, og
det vil bli vanskelig å få til et regjeringsskifte hvis de ikke står sammen. Stortingsvalget var også en av hovedparolene til LO
i Oslo. Reduser forskjellene – H og Frp ut
av regjering – stopp velferdsprofitørene.
Jonas Gahr Støre brukte mye av talen
sin om fagbevegelsens sentrale krav og
kom med tre løfter: 1. Endre loven om
midlertidige ansettelser, 2. Forby arbeidskontrakter uten betaling mellom oppdrag
og 3. Fordoble fagforeningsfradraget.
Audun Lysbakkens tale fulgte Støres
på mange punkter, men skilte seg naturlig

nok ut på to områder: Lofoten, Vesterålen
og Senja og EØS-avtalen. – Vi må ta tilbake kontrollen, og da må vi hente makten
over arbeidslivet hjem fra Brüssel.
Bjørnar Moxnes håpet at Rødt skulle
klare å komme over sperregrensa ved årets
stortingsvalg og da ville det ikke bare være
snakk om én til to Rødt-representanter.
Han mener at Rødt vil gjøre en forskjell i
forhold til velferdsprofitørene. Han trakk
også fram renovasjonsskandalen i Oslo.

Populære paroler

Også dette året var våre paroler populære.
Det var mange som gikk bak dem, og det
ble gitt applaus flere steder underveis til
den internasjonale parolen vår. Vi traff
ganske godt, og det ble senere vedtatt på
LO-kongressen. Parolene var som følger:
– Ikke glem Palestina – Boikott Israel, og
– Ny regjering – Med human asylpolitikk.

UTGIVELSER 2017:
Nr. 3: Frist 7. september. Trykk 19. september. Posten uke 39.
Nr. 4: Frist 9. november. Trykk 21. november. Posten uke 48.

6

TGM – Juni 2017 – NR. 2

Deltakere på årsmøtet til Schibsted Trykks grafiske klubb i Nydalen.

Ogf får heldigvis noen invitasjoner til årsmøter i klubbene.
Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer
I år har vi deltatt på årsmøtene til Schibsted Trykks grafiske klubb, Amedia Trykk
Lillestrøms grafiske klubb og pakkeriklubb. Det var godt oppmøte i Nydalen
på Schibsted Trykk. Oppmøtet var ikke
like godt på Lillestrøm, spesielt ikke hos
pakkeriklubben. Det er synd at ikke medlemmene involverer seg mer i klubbarbeid, for det er veldig viktig. Klubbene
blir ikke sterkere enn det medlemmene
gjør den til.

Fungerende leder og nestleder i Schibsted
Trykks grafiske klubb, Werner Larsen og
Roger Hollund.

Engasjer deg

De som er til stede på årsmøtene involverer seg og er med på å fatte gode og solidariske vedtak. De tillitsvalgte gjør en flott
jobb, og ble derfor gjenvalgt. Noen nye i
alle klubbstyrene ble valgt inn, det er viktig
for å drive et godt arbeid og få flere til å
involvere seg. Etter årsmøtene var det sosialt samvær. Det er en utrolig viktig del av
hele årsmøtet, for da har man tid til å sitte
sammen og snakke om arbeidsplassen sin,
og knytte tettere vennskap og samhold.
Både leder og nestleder i Ogf synes
det er veldig hyggelig å bli invitert, vi tar
gjerne imot flere invitasjoner neste år.
Det er helt sikkert flere klubber i vår
fagforening som har hatt årsmøter og valgt
nytt klubbstyre. Send inn liste med det nye
klubbstyret til oss, slik at vi har oppdatert
informasjon om hvem som er tillitsvalgt
på klubbene i Oslo og Akershus.

Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer
Hvert år finner vi nye firmaer med
tariffavtale som trykker vår årsberetning. Det gir oss en flott anledning til å
hilse på medlemmer og bli bedre kjent
med bedriften.
BrandPrint har lange tradisjoner
innen grafisk industri, og har utviklet
seg fra å være et reprofirma til å bli en
bedrift som satser på løsninger innen
digitaltrykk, storformat, variabeldata,
multikanal/crossmedia og web2print.
Bedriften setter miljøet i fokus, og
har valgt trykkløsninger som er skånsomme for miljøet og 97 prosent er
enten resirkulerbare eller kan gjenvinnes.
Takk for besøket og servicen, vi
kommer snart innom igjen.

Nestleder og leder i Amedia Trykk
Lillestrøms pakkeriklubb, Arne Finstad
og Anne Rønningsbakk.

Deltakere og klubbstyret i Amedia Trykk
Lillestrøms grafiske klubb.

BrandPrint holder til i fine og moderne
lokaler på Smedstua.
TGM – Juni 2017 – NR. 2
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Aviskonferansen 2017

Vil vi savne papiravisen?
Bergensbanen, kåret til en av
verdens ti vakreste togreiser,
og som siden 1909 har fraktet
folk og gods mellom Bergen
og Oslo, ga oss en flott reise
gjennom noe av det fineste vi
har i Norge, både langstrakt
kulturlandskap og høyfjell,
samt Vestlandske fjorder,
fosser og bruer.
Tekst: Anne Rønningsbakk
Foto: Niels Killi
Fra hav til hav med 1.237 meter over havet
som høyeste punkt, riktignok inne i Finsetunnelen.
Når værgudene for en gangs skyld
denne våren var på vår side, ble reisen en
opplevelse. Det var en stor glede, for en
som er fra landet, å få lov til å ledsage to
bygutter fra Manglerud på en så spektakulær reise tvers over landet vårt.
Vi ankom Bergen i et aldeles nydelig
solskinn. Til tross for at vi til nå hadde
vært sulteforet på vår-, enn si sommervær,
ble alle ønsker om utetime avslått av konferanseledelsen.
Fredag ettermiddag gikk med til presentasjoner og rapporter fra klubbene.
Bortimot 40 personer fra klubber over hele
landet var samlet. Hyggelig var det også
med noen nye fjes, i tillegg til gjensyn med

gamle kamerater. Det er blitt en vane nå at
beskrivelsene går fra slitsomt og elendig
og nedover. Innsparingene rundt omkring
har vært omfattende over år nå, og arbeidspresset på hver enkelt øker tilsvarende.

Programmet
som skulle løfte oss

Lørdag åpnet med Sigurd Allern, professor
emeritus ved UIO, med lang erfaring som
journalist og redaktør m.m.
Han snakket om mediekonsernenes
dødelige strategier, og eiernes mål om å
kvitte seg med papiravisen, en strategi som
fortsatt lever, selv etter at de har oppdaget
hvor mye av inntektene som kommer fra
papir. Konsernene fortsetter, selv om de
oppdager hvor lite annonseinntekter det
er å få på nett.

Sigurd Allern snakker om mediekonsernenes dødelige strategier
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Paul Bjerke, professor ved Høgskulen
i Volda, bidro med forskning som støtter
papir.
Han presenterte resultater som viser at
lesning på papir foregår mer konsentrert,
og at de fleste foretrekker dette, spesielt
når de skal lese innhold som skal huskes.
Tabellen viser hvordan vi leser på ulike
plattformer.
Den viser tydelig at redigert fast innhold på papir er klart best når det gjelder å
få med seg, eller huske, det som står. Lesing
på nett er toveis, springende og ukonsentrert, og man havner veldig fort vekk fra
den avisen man opprinnelig begynte å lese.
Rune Hetland, som er generalsekretær
i landslaget for lokalaviser, fortalte entusiastisk om lokalaviser, store og små, som
satser på papir og lykkes med det. Dette har

også opplagstallene vist. De som satser på å
lage en god papiravis, profiterer på det.
Bente Riise fra Norsk Tidsskriftforening. Nok en papirentusiast, som riktignok jobbet mer med tidsskrift enn avis,
med mange eksempler som bekrefter det
vi vet, at papiret har en framtid.
Hele denne seansen ble sydd sammen
av Tellef Hansen fra DeFacto og vi avsluttet med tro på det vi jobber med.

Niels Edvard Killi ga oss en gjennomgang av det arbeidet som har blitt gjort i
tariffrådet i samarbeid med MBL siden
forrige tariffoppgjør. Avis- og pakkerioverenskomsten skal inn i én avtale. Det
blir ingen endringer i innhold for noen
av gruppene, men nå er alt samlet bak en
rygg, og skal presenteres til tariffoppgjøret
2018.

Tilbake til hverdagen

Konserntillitsvalgte fra hhv Schibsted og
Polaris informerte om dagens situasjon
med innsparinger og omorganiseringer og
hensyn til utbytte. For egen regning vil jeg
tilføye at kravene til oss, som ansatte, ikke er
mindre i Amedia, selv om vi ikke er på børs,
og vi nå har eiere som ikke skal ha utbytte.

Neste års konferanse blir i Kristiansand. Vi
gleder oss allerede.
Et Bergen i strålende sol med cruiseskip, buekorps og stappfulle uteserveringer lot oss få plass i varmen et par timer,
før vi benket oss til festmiddag på hotellet.
Hvordan kom vi oss hjem?
Les de to første avsnittene baklengs.

Paul Bjerke foredrar om forskning som
støtter papir. Se tabellen øverst på siden.

Rune Hetland holder et entusiastisk innlegg
for papiravisen.

Bente Riise holder innlegg om papirets
velsignelser.

Kristiansand

Klubben fra Bergens Tidende åpner
konferansen.

Stabil grafisk
omsetning
Grafisk bransje i Norge
omsatte for 9,86 milliarder
kroner i 2016.
Tekst: Pål Stensaas,
Grafisk bransjeforening
Det er en liten nedgang fra året før.
Omsetningen har holdt seg stabil de
siste tre årene, sa bransjesjef Magnus
Thorkildsen på årsmøtet i Grafisk
bransjeforening Midt-Norge, melder
foreningen.
Bransjesjefen meddelte også at
det stadig var økning når det gjelder
import av trykksaker fra utlandet, og
at det spesielt er kategorien tidsskrifter de siste to årenes importøkning
kommer fra. Thorkildsen mente
også at store og små trykkeribedrifter ser ut til å klare seg bra, mens det
er mer slitasje i segmentet mellomstore bedrifter. De som gjør det bra,
investerer også i mer og effektivere
utstyr. I Skandinavia gjør svenskene
det best, mens grafisk i Danmark og
Finland sliter, siterer bransjeforeningen fra Thorkildsen.
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Fem tjenestedesign
prinsipper
1. Brukersentrert: Tjenesten skal
oppleves gjennom brukerens
øyne. Designet bør starte med
brukerinnsikt for å finne problemområder («pain points») og behov.
Brukerinnsikt skaffes ved hjelp av
blant annet intervjuer, observasjon og fokusgrupper.
2. Samskaping: inviter alle de
involverte partene; kunder,
interne brukere, beslutningstakere og andre interessenter
i kartleggingen av dagens og
fremtidens tjeneste. Samskaping
gir forankring, eierskap og støtte
fra det fullstendige økosystemet
bak tjenesten.
3. Helhetlig tankegang: Design
tjenesten som en helhetlig opplevelse – på tvers av alle kontaktpunkter og kanaler.
4. Sekvensering: Tjenesten er som
en historie og går i prinsippet
gjennom 3 faser: Før tjenesteleveransen, under tjenesteleveransen og etter tjenesteleveransen. For å visualisere
tjenestereisen kan man bruke
verktøy som rollespill, storyboards, tegneserier, historiefortelling, service blueprint og
customer journey canvas (begge
er måter å visualisere tjeneste på
fra et helhetlig perspektiv).
5. Bevisføring: Synliggjør tjenester
som er skjult for brukeren.
Holistisk tilnærming
og tjenestedesign i organisasjon
(Mads) Apple tenkte tidlig at alle
tjenester skulle henge sammen.
Det er fordi man har designet på
tvers av tjenestene. Men det er
mye dyrere, fordi det betyr at alle
må forstå Design Thinking metodologien, investere i kompetansen
og kulturen for påvirke hverandre.
Hvis produktsjefen for iPhone
ønsker å gjøre noe annerledes så
må han si det på høyt nok nivå til at
det skjer på Macen også.

10
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Hva er tjenestedesign?
Det har vært mye oppmerksomhet rundt tjenestedesign de
senere årene. Tjenestedesign er ofte etterspurt hos kundene,
men ikke alle er enige om hva en tjenestedesigner skal levere og
hva tjenestedesign brukes til. I denne artikkelen kan du lese om:
n Hva er tjenestedesign?
n Er tjenestedesign noe nytt eller er det gammelt i ny drakt?
Theodor
Henriksen.

n Hvem er tjenestedesignere, hva gjør de og hva er deres bakgrunn?
n Hvilke kvaliteter må man ha for å være en tjenestedesigner?
n Hvordan fungerer tjenestedesign i praksis?
Jeg lufter problematikken med tjenestedesignerne Theodor Henriksen – tjenestedesigner og faggruppeleder for tjenestedesign i Sopra Steria, Mads Helno Jahren
– senior tjenestedesigner og teamleder hos Telenor og Natale Hugvik – senior
tjenestedesigner hos Telenor. Theodor, Mads og Natale forteller om sin vei inn
i tjenestedesign, metoder, gir eksempler på tjenestedesign-prosjekter og ikke
minst – definerer hva tjenestedesign er.

Mads Helmo
Jahren.

Tekst og illustrasjoner: Darija Sapozenkova-Hauge

Tjenestedesign

– Det har vært mye buzz om tjenestedesign i de senere år. Hva er tjenestedesign?
(Theodor) – Tjenestedesign er en formalisering av noe som har alltid eksistert.
Tjenesteutvikling generelt handler om
å skape verdi på et eller annet nivå. Det
som er synd er at i dag det er teknologien
som legger føringer for hva bedrifter tenker at det er lurt å gjøre. Når man setter
teknologien i førersetet, mister man det
menneskelig og estetiske aspektet.
Design for meg er en måte å jobbe
på som involverer fageksperter på ulike
områder. Vi bidrar til kommunikasjon
mellom disse på en måte som gjør virksomheten jeg jobber for i stand til å oppfylle behovene til de ulike aktørene.
(Mads) – Det er viktig å skille mellom
«tjenestedesign» som begrep og «design»
som begrep. Tjenestedesign er bare en
avgrensning av hva du benytter design
til. Interaksjonsdesign betyr at du avgrenser arbeidet til interaksjon. Tjenestedesign
handler om at du avgrenser designet ditt til
en tjeneste. Hvis du designer opplevelsen
av hele organisasjonen eller forretningen
så kalles det business-design.
Et mer interessante spørsmål er «hva er
en designer?» Det er lettest å forstå design
når man skiller det fra kunst, fordi kunst
er det kunstneren har lyst til å fortelle til

Darija er
senior interaksjonsdesigner
i konsulentselskapet
Ciber Norge.
Blog: blog.
darijasart.
com

omverdenen, uavhengig av om publikum
ønsker det eller ikke, mens design handler om hva som etterspørres. Design er
en tenkemåte og en måte å jobbe på
for å løse utfordringer. Designeren tar
utgangspunkt i brukernes perspektiv og
utforsker hva brukeren sliter med i dag
og hva de føler bør være bedre. Brukere
kan også ha problemer som de ikke opplever som problem, og da er løsningen
vanskeligere å selge. Da må bevisstgjøring
av at noe er problem være være en del av
løsningen.

Natale
Hugvik.
bakgrunn, som for eksempel industridesign.
Jeg begynte utdanning i industridesign

på AHO i 2010 og studerte både industridesign og tjenestedesign. I 2013 studerte
jeg business innovation ved Milano Polyteknikk og lærte verktøy som gikk på businessaspektet innen design.
(Mads) – Min vei er en salatblanding av
utdannelser: Bachelor i teknologi, organisasjon og læring fra UiO i 2010 hvor jeg
lærte å se individet i grupper og hvordan
man samarbeider bedre i organisasjoner.
Etter det tok jeg master i informatics:
design, use and interaction og master
i Knowledge management i Singapore.
Knowledge managment handler om hvordan man skaper kultur for innovasjon i en
organisasjon. Etter utdannelsen begynte
jeg som KAM (Key Account Manager) i et
konsulentselskap, noe som ga meg et godt
perspektiv på hvordan beslutninger tas i
organisasjoner.
Når på den reisen ble jeg designer? Det
finnes det ikke et svar på. Jeg har vært nysgjerrig på hvordan andre mennesker tolker verden og jeg prøver å finne løsninger
som kan øke verdien på hvordan mennesker håndterer verden.
(Natale) – Jeg har en master i industridesign fra Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Fra 2008 frem til i dag har jeg
gjennom ulike type stillinger, prosjekter
og kurs vært med på en spennende faglig utvikling og har opparbeidet meg bred
erfaring innenfor prosessledelse, design,
strategi, omdømme- og merkevarebygging. Jeg holder meg oppdatert på trender innenfor design, metoder, verktøy
og teknologiske muligheter. Design som
begrep og min rolle som designer endrer
seg parallelt som verden endrer seg. Gjen-

nomgående for alle prosjekter jeg jobber
med er at prosessen er brukerstyrt, strategi
og forretningskrav tas hensyn til og teknologiske muligheter kartlegges.
Hva er rollen til en tjenestedesigner?
(Theodor) – Det er tre byggesteiner i
et prosjekt: det økonomiske, det teknologiske og det menneskelige. Designeren
skal være ekspert på det menneskelige og
på prosesser. Han må anerkjenne viktigheten av de tekniske og økonomiske rammene og merkevarestrategien. Designeren
kan ofte være med på å skape en prosjektprosess som gjør at man i stor grad
får alle på samme side. Tjenestedesignere
har godt av å jobbe med personer som har
kunnskap om mennesker som for eksempel sosialantropologer, sosiologer, psykologer og lærere.
Det viktigste jeg har lært i siste året er
forventningsstyring: Å finne ut hva prosjektet tror jeg gjør. Hvis jeg kan avdekke
det første eller tredje dagen jeg er på prosjektet, så er det mye lettere både for resten
av prosjektet å forholde seg til meg og så
for meg å forholde med til dem. Da Mads
Jahren og jeg skulle inn på et nytt prosjekt
spurte vi de andre prosjektdeltagerene:
«Hva tror dere at det betyr at en tjenestedesigner kommer inn?»
En av dem svarte: «Jeg tror at vi skal
lage et skikkelig sexy salgbart produkt.»
Vi svarte at: «Kjempefint, da vet vi at du
synes det er viktig. Det er ikke akkurat
det min rolle er. Jeg jobber med å sørge
for at vi skal lage et produkt som treffer
markedet riktig. Jeg skal jobbe sammen
med kundene og sammen med dere

Tjenestedesigner

– Hvordan bli en tjenestedesigner?
(Theodor) – Tjenestedesign er et ungt
fagområde og det finnes ikke en vanlig vei
ennå. Det vanlige er å komme fra en annet

Eksempel på mal til visualisering av kundereise hos Telenor. Illustrasjon: Telenor Service Design Lab.
1. Enkel kundereise. 2. Kundereise med brukerflyt. 3. Kundereise med backstage systemer og prosesser.
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for å forstå hva slags tekniske
muligheter vi har og hvilken
strategisk ambisjon vi har.» Så
det er ikke slik at vi skal løse hver våre
oppgaver, men prosjektet skal løse én
felles oppgave. Vi har spisskompetanse
om noen ting. Noen er gode på det forretningsmessige, noen er gode på det
tekniske, og jeg er ganske god på det
menneskelige. Det er mennesker som
skal bruke det vi lager og vi trenger å få
med deres perspektiv.
(Natale) – Jeg har en master i industridesign fra Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Fra 2008 frem til i dag har jeg
gjennom ulike type stillinger, prosjekter
og kurs vært med på en spennende faglig utvikling og har opparbeidet meg bred
erfaring innenfor prosessledelse, design,
strategi, omdømme- og merkevarebygging. Jeg holder meg oppdatert på trender innenfor design, metoder, verktøy
og teknologiske muligheter. Design som
begrep og min rolle som designer endrer
seg parallelt som verden endrer seg. Gjennomgående for alle prosjekter jeg jobber
med er at prosessen er brukerstyrt, strategi
og forretningskrav tas hensyn til og teknologiske muligheter kartlegges.

Rollen til en tjenestedesigner

– Hva er det vanskeligste med å være
designer?
(Mads) – Det å hele tiden skulle snakke
med nye folk. Det er kjempeslitsomt å
prøve få andre til å føle seg komfortable i
en situasjon hvor du møter dem for første
gang. Å snakke om usikkerhet og om når
brukerne føler at de ikke er så flinke. Men
det er også bra å komme ut av komfortsonen i arbeidet sitt.

Tjenestedesigner knytter sammen brukerbehov, forretningsbehov og teknologiske
muligheter.

Verktøy og metoder

– Hvilke verktøy bruker en tjenestedesigner?
(Theodor) – Av digitale, rent praktiske
verktøy bruker jeg Excel, PowerPoint og
Adobe-pakken. Excel – til brukerreiser,
prosjektplanlegging for sprints og test. Jeg
bruker verktøy som andre prosjektdeltagere kjenner til og har selv, slik at de kan
ta eierskap i prosessen. Når jeg ønsker å
jobbe med en visuell fremstilling, kommunikasjon eller annet som engasjerer,
så bruker jeg diverse verktøy, mest Adobe
Illustrator. Det er så klart mange metoder
en designer benytter seg av, for eksempel
brukerundersøkelser, da gjerne kvalitative
metoder, samt fasilitering av møter, prosesser og workshops.
– Hvilke metoder har du brukt i et tjenestedesign prosjekt?
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Teknologiske
muligheter

Beste
løsninger
Brukerbehov

(Mads) – La oss ta et eksempel: Hvordan kan en skole få flere studenter.
Vi starter med å kartlegge hvordan
man blir student i dag og hindringer for
å søke studentplass. Etter hvert begynner
vi å forstå kundegruppen bedre og se trender. Hvis mange for eksempel hører om
skolen gjennom Facebook, burde vi forske
på måter å bruke Facebook for å verve.
Videre bør vi gå og intervjue potensielle studenter. Vi gjør intervjuene fordi
vi ønsker å bli overrasket. Det kan være
1:1 intervjuer, gruppesamtaler eller fokusgrupper. Man kan også sjekke noe ved å
spørre dem som ringer skolen selv. I tillegg
kan vi også bestille en uavhengig undersøkelse fra TNS gallup.
Man kartlegger situasjonen slik den er
(as is) for å prøve å bli overrasket, for å
prøve å finne nye muligheter som ikke dine
konkurrenter allerede utnytter. Vi leter
etter konkurransefortrinn. Uten konkurransefortrinn, er forretningsmodellen din
bare å ta igjen de andre, og du vil tape til
slutt, da kan du bare konkurrere på pris.
De problemstillingene bør du også ta
tilbake til brukerne. «Vi antar at dette er et

Forretningsbehov

problem, hva tenker du om det? Vi mener
at dette er god nok løsning for deg, er du
enig i det?» Hvis de er uenige og sier jeg
synes dette kunne vært bedre, reviderer du
konseptet.
Når vi har bestemt oss for hva vi ønsker å
løse, detaljerer vi løsningen. Da går vi helst
tilbake til en ‘naiv periode’ – igjen hvor vi
prøver å involvere flest mulig kompetanseområder: Hvordan ville du løst det, hva
finnes det av ny teknologi, hvordan ser det
ut 15 år inn i framtida Slike utforskende
spørsmål åpner for større innsikt.
– Er det tungt å drepe ideer man har blitt
forelsket i?
(Mads) – Det er det vanskeligste man
gjør når man jobbe med innovasjon. Men
en av de viktigste kompetansene til en
dyktig designer er å fjerne seg nesten helt
fra prosessen. De dyktigste designerne tar
nesten ingen valg om konseptet.
– Hvilke tjenestedesign-verktøy brukes i
hvilke faser av prosjekt?
(Natale) – Helt i begynnelsen av et prosjekt er det nødvendig å kartlegge bestillingen, hva vet vi, hvem er brukeren og hva

Visualisering for tjeneste, arbeidsprosess. 
er problemet til brukeren vi prøver å løse.
Jeg bruker ulike metoder i de ulike designfasene for å bedre forstå forretning, strategi,
forretningskrav, bruker og teknologiske
muligheter. Noen eksempler er Business
canvas modellen for å kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviteter, partnere og kostnader. Storyboard
er en god metode for å beskrive en ide og
brukerens behov, intervju en til en, perso-

Illustrasjon: Natale Hugvik, Telenor
nas som beskriver målgruppen, prototype
og geriljatesting. For å forstå muligheter
og begrensinger fra et utviklingsperspektiv bruker jeg visuelle modeller for å illustrere kompleksitet slik at utviklere kan korrigere eller skissere potensielle nye måter
å løse utfordringen på. For å illustrere
hele tjenesten og brukeropplevelsen både
fra front stage og back stage bruker jeg
Service blue print som hjelper hele temaet
med å se på hva som må gjøre for å

kunne implementere og lansere en tjeneste.
For meg handler det om å ha overblikket og se alle detaljene for å utvikle en helhetlig brukeropplevelse. For å kunne sette
opp og gjennomføre en smidig prosess er
det helt nødvendig å forstå det tverrfaglige
teamets ulike faglige metoder, begreper og
tilnærminger. Prosessen må involverer alle
aktørene som er nødvendig for
å kunne utvikle og realisere tjenesten.
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Forlag får 32
millioner i gebyr
for ulovlig
samarbeid

Oppsummering



Etter å snakke med dyktige
tjenestedesignere og selv
jobbet med tjenestedesign,
forsøker jeg å definere
fagområdet:
«En tjenestedesigner forstår behovet og
forventningene, starter med det viktigste
først, setter seg inn i problemstillingen og
validerer kunnskapen sin med andre fagdisipliner. Jobben til en tjenestedesigner
omfatter et større bilde – ikke bare vedkommendes eget fagfelt, men hele organisasjonen og brukerne som skal få verdi av
resultatene».
Prøv å sette inn ditt eget fagområde
istedenfor «tjenestedesigner». Kjenner du
deg igjen i beskrivelsen? Mange fagdisipliner kan si det samme: virksomhetsarkitekter, forretningsutviklere, UX, art directors, prosjektledere, grafiske designere
eller programmerere. Tjenestedesign har
tatt eierskap til problemer som ikke hadde
tilstrekkelig fokus, bygget en metodologi,
samlet verktøy og funnet økt verdi i prosjektleveransene fra et tydelig ståsted:
Service Design Thinking. Verktøyene tjenestedesign har kultivert kan brukes av de
fleste profesjoner og uansett hvilken rolle
du har i et prosjekt kan du finne nyttige
ideer fra tjenestedesign.

Fire forlag ilegges et gebyr
på tilsammen 32 millioner
kroner for ulovlig
samarbeid.

Gjør det selv.
1. – Enkel metode for tjenesteinnovasjon AT-ONE: www.service-innovation.org
Der finner du mer info og flere maler, samt malene som er presentert på denne siden.
På bildet ser du mal for konseptbeskrivelse fra AT-ONE metoden. Merk at verdi for
kunden står som separat punkt – brukerorientert tilnærming er viktig.

Spennende bransjekonferanse i Wien
Årskonferansen til EGIN
(Network for professionals in
the media and creative industry) ble i år arrangert i Wien.
Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer

Tjenestedesign på nett:
Internasjonal nettverk for
tjenestedesign (SDN):
service-design-network.org

Dette møtte oss i inngangspartiet på skolen hvor årets EGIN-konferanse ble holdt. En stilig
garderobeløsning i flere tidsepoker.

2. Serivce Model Canvas av Neil Turner. 
Illustrasjon: UX for the masses
http://www.uxforthemasses.com/updated-service-model-canvas/

Konferansen startet med bedriftsbesøk
på Jentzsch-trykkeri. Firmaet ble startet i
1963, og er vel det vi kan kalle en tradisjonell grafisk bedrift. Vi fikk en fin omvisning og snakket med de ansatte i bedriften.
Deretter gikk ferden videre til «Höhere
Graphische Bundes-Lehr», som er en femårig videregående skole. Det interessante
her er at de starter som 14-åringer, slik at
det er en kombinasjon av vår ungdoms-

skole og videregående skole. Elevene spesialiserte seg innenfor én retning i grafisk
bransje, og lærte ikke så mye om de andre
retningene. For eksempel lærte du ikke så
mye om grafisk design hvis du spesialiserte
deg innen fotografi,.
Det var en flott skole, som hadde mye
utstyr, selv på trykksiden. Her ble utstyret
lånt ut av leverandører og bedrifter, som
også stilte som lærere. Kanskje noe å tenke
på her i Norge ...? Vi fikk en innføring i
skolesystemet i Østerrike, og innledninger
om den grafiske bransjen i landet.
I løpet av konferansen fikk vi mange
interessante innledninger om prosjekter
rundt om i Europa, og det var deltakere fra
mange europeiske land.

Mange verktøy for tjenestedesign:
www.servicedesigntools.org

3. Empathy maps – enkel måte
å visualisere brukerbehov.
Brukes etter kundeinnsikt
før kravspesifisering.
https://www.uxpin.com/studio/blog/
the-practical-guide-to-empathy-mapscreating-a-10-minute-persona/
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Niels Killi i samtale med Anders Mosumgaard ved en Winge på bedriftsbesøk.

Konkurransetilsynet har tidligere konkludert med at forlagene Aschehoug,
Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted har brutt konkurranseloven.
De mener at forlagene har samarbeidet om en kollektiv boikott av distributøren Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon.
For snart tre år siden gjennomførte
Konkurransetilsynet en razzia hos de
fire forlagene. I fjor sommer ble det
varslet at de fire forlagene var idømt et
gebyr på til sammen 23 millioner kroner. Men Konkurransetilsynet skriver
i en pressemelding onsdag at omsetningsverdien som ble lagt til grunn for
beregning av gebyrene for Gyldendal
og Aschehoug ikke var korrekt. Dette
har ført til en økning i gebyrene for
disse to forlagene. Særlig hardt rammes
Aschehoug, og gebyret deres øker fra
3,41 til 9,66 millioner kroner.
Gyldendal og Cappelen Damm
avviste i fjor høst påstandene om prissamarbeid, og nektet å betale milliongebyret. Aschehoug sier, ifølge E24, at de er
både overrasket over og uenige i, Konkurransetilsynets konklusjon i saken.
Fra 2014 nektet Reitangruppen
Bladcentralen å levere bøker til sine kjedebutikker. Reitangruppen krevde leveranser utelukkende fra sin egeneide distributør Interpress, mens Bladcentralen
alltid har tilbudt alle kjedene varer, sier
Aschehoug-sjef Mads Nygaard.
Konkurransetilsynets vedtak kan
bringes inn for retten og overprøves av
domstolene.
Gebyret på 32 millioner kroner fordeles nå slik: Aschehoug 9,66 millioner
kroner, Cappelen Damm 9,1 millioner
kroner, Gyldendal 7,88 millioner kroner og Vigmostad & Bjørke (eier av tidligere Schibsted Forlag) 4,56 millioner
kroner.
Dette er utdrag av en sak fra nettsiden
til E24, den ble publisert 9. april 2017.
TGM – Juni 2017 – NR. 2
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Årsmøtet 2017
25 års-jubilanter: Elin Strømsnes,
Arild Herudsløkken og Sudha Rai.
Vi beklager på det sterkeste hvis vi
har forvekslet navn på bildene.

Det var 80 medlemmer til
stede da Terje Fjellum ønsket
velkommen til årsmøte.
Tekst: Kristin Mulleng Sezer
Foto: Bjørn Olsen og Kristin Mulleng Sezer
Han ønsket årets jubilanter og kveldens
taler, forbundssekretær i Fellesforbundet
Hege Skulstad Espe, spesielt velkommen. I
tillegg ble, Magne Glimdal, gjest fra avdeling 1, ønsket velkommen. Før årsmøtet
startet fortalte Terje Fjellum om et prosjekt
i Sør-Afrika hvor han er ambassadør. Dette
er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk
Folkehjelp og Fellesforbundet. Landarbeidernes fagforening i Sør-Afrika har akkurat blitt tildelt Arthur Svenssons pris.

Åpning

Innkallingen og dagsordenen for årsmøtet
ble godkjent, med et tillegg til dagsorden.
Fjellum holdt deretter en kort innledning om situasjonen til avdelingen gjennom
året som er gått. Det er avholdt to møter for
de arbeidsledige, og vi håpet på å få et ledighetsutvalg på beina. Det var dessverre ikke
så mange som dukket opp på disse møtene.
Det har også blitt arrangert noen kortkurs,
ellers går mye av tiden til å bistå medlemmer og klubber. Tgm tar mye av nestlederens tid, og vi trenger flere bidrag.
Som siste punkt under åpningen ble
medlemmene som har gått bort siden
halvårsmøtet referert, og vi mintes dem
med en kort stillhet.

Konstituering

Årsmøtet ble deretter konstituert med

16

TGM – Juni 2017 – NR. 2

Terje Fjellum som dirigent, og Kristin
Mulleng Sezer som referent. Per Olav
Andersen og Tor André Isene ble valgt til å
signere protokollen.

Beretning

Dirigenten gikk gjennom beretningens
hovedavsnitt.
Rolf Wesenberg ba om ordet til punktet «Grafisk bransje» i beretningen, og
fortalte om det nye faget i TIP-fagene.
Lærerplanen ser ut til å bli vedtatt og etter
sommerferien i 2017 blir det mulig å søke
seg dit. Grafisk produksjonsteknikk heter
linjen og fagtittelen vil bli grafisk produksjonsteknikker. Beretningen for 2016 ble
enstemmig godkjent.

Regnskap

Kristin Mulleng Sezer gikk gjennom
resultatregnskapet og balansen for avdelingen, og refererte uttalelse fra kontrollkomiteen og beretning fra revisor Tom
Røisi.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Kristin Mulleng Sezer refererte resultatregnskapet for Sagveien 24 AS til orientering.

Budsjett og handlingsplan

Kristin Mulleng Sezer gikk gjennom budsjettet for avdelingen.
Budsjettet ble enstemmig godkjent.
Kristin Mulleng Sezer leste opp avdelingens handlingsplan. Rolf Wesenberg
la til at det ikke er de ansatte ved Opplæringssenteret som ikke ønsker kontakt
med avdelingen, men ledelsen som ikke
ønsker dette.

Handlingsplanen ble enstemmig godkjent.

Forslag og bevilgninger

Det var ikke sendt inn noen forslag til
styret i avdelingen før fristens utløp, men
styret og arbeidsutvalget hadde følgende
forslag: Stortingsvalget 2017, Norsk asylpolitikk, Havnearbeiderne trenger vår
støtte, Fritt Palestina – Boikott Israel. Alle
forslagene bortsett fra ett, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag årsmøtebevilgninger 2017:
Ogfs pensjonistforening	 kr. 40.000,Havnearbeiderne	
kr. 30.000,Valgkampbevilgning
stortingsvalget	
kr. 20.000,Trykkerklubben	
kr. 15.000,Manifest 	
kr. 10.000,Norsk Folkehjelp;
sultkatastrofen i Afrika	 kr. 10.000,Nei til EU faglig utvalg	 kr. 5.000,Fellesutvalget for Palestina	 kr. 5.000,Amnesty International	 kr. 2.500,Nei til atomvåpen 	 kr. 2.500,Til sammen	
kr. 140.000,Enstemmig godkjent.

(pakkeri) – Anders Weimoth, Schibsted
Trykk Oslo (pakkeri) og Yvonne Pettersen,
MediaPlus. Varamedlemmer: Peder Kvello,
Dagbladet – Gunn Eva Larsen, VG (vikar)
– Roger Hollund, Schibsted Trykk Oslo
(avis) – Kai Foss, Schibsted Norge AS avd.
Oslo og Jan Tore Engebretsen, VG. Komiteens innstilling ble enstemmig godkjent.
Terje Fjellum takket for tilliten på vegne
av alle valgte. Lederen takket også for et
godt årsmøte.
Etter årsmøtet holdt Hege Skulstad
Espe jubilantenes tale. Øystein Simensen
leste opp jubilantene.
Så var det tid for sosialt samvær.

Forbundssekretær
i Fellesforbundet,
Hege Skulstad
Espe, holder
jubilantenes tale.

40 års-jubilanter: Finn Arthur Olsen, Mona Nilssen, Steinar Johansen,
Lasse Ingemann-Petersen, Grethe Paulsen Feng og Eva-Lill Bekkevad.

Valg

Leder av valgkomiteen Werner Larsen la
fram valgkomiteens enstemmige innstilling.
Det nye styret i Ogf blir slik:
Terje Fjellum, leder og Kristin Mulleng Sezer, nestleder. Styremedlemmer:
Christian Bøhm, Amedia Trykk Lillestrøm
(avis) – Bjørg Folkedal, Postnord Strålfors
– Carsten Østby Håkonsen, Andvord Grafisk – Bjørn Olsen, 07 PrintMedia – Anne
Rønningsbakk, Amedia Trykk Lillestrøm

45 års-jubilanter, bakerste rad fra venstre: Tom Reinertsen, Jan Erik Ramsøy, Bjørn Harald Ruud, Jon Lindviksmoen, Adolf Larsen,
Kailash-Narayan Rai, Kjell Ronald Andersen, Eldar Arne Øgaard, Tore Asbjørn Ruud, Torunn Synnøve Sjølie, Jan Audun Simenstad
og Anders Skattkjær. Midten fra venstre: Dag Håvard Johanson, Inger Johanne Hornkjøl, Tone Granberg Løvlien, Grethe Marie
Kristiansen og Erling Corneliussen. Foran: Morten Arvid Falck.
TGM – Juni 2017 – NR. 2
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Rekordstort 8. mars-tog

– Organisering
– Mobilisering
– Kamp
Fra den politiske streiken 28. januar 2015 i Oslo, der man forsvarte Arbeidsmiljøloven.

LO-kongressen vedtok å opprette et nytt byråkratisk organ.
Det som trengs er å styrke de
lokale LO-ene for organisering,
mobilisering og kamp for
faglige rettigheter.
Tekst: Vegard Holm
Foto: Kristin Mulleng Sezer

rende for en kvinnes karriere er hvilken
ektemann hun velger, sa Sofia Srour, med
henvisning til Sylvi Listhaugs uttalelser på
NRK Lindmo nylig, ifølge Dagsavisen.

Nei til kosmetisk intimkirurgi

Parolen som fikk størst jubel da den ble
lest opp fra talerstolen var: «La fitta flagre
fritt – nei til kosmetisk intimkirurgi».

En sak fra den nylig avholdte LO-kongressen, som ikke fikk den største oppmerksomheten, er den viktige organisasjonsdebatten. Den munnet ut i et vedtak der det
heter at det skal opprettes et nytt regionalt
organ (gjelder ikke LO i Oslo), i tillegg til
de lokale LO-ene der alle LOs lokale fagforeninger deltar. Begrunnelsen for det nye
organet er «å styrke den faglige koordineringen», som det heter i vedtaket. Blir det
resultatet?

Kamp mot vold og voldtekt

Andre paroler var:

Kritisk til de lokale LO-ene

Vi var mange på Youngstorget 8. mars. To av Fellesforbundets regionale ungdomssekretærer markerer kvinnenes kampdag med «pussyhats». Til venstre Ellinor Linnea Spro (ADK Øst) og Lisa Haugerud Brenni (ADK Indre Øst). Vi takker Ellinors mor for strikkejobben.

Over 10.000 møtte fram
på Youngstorget på årets
kvinnedag.
– Vold mot kvinner er vårt største likestillingsproblem, erklærte Gunhild Vehusheia, leder for Norges Kvinnelobby.
Ellers talte Ulrikke Falch, fra Skam, og
Sofia N. Srour, fra De skamløse jentene.
Falch var opptatt av at kommersielt press
går ut over kvinners selvtillit. Hun oppfordret kvinner til å bryte med skjønnhetstyranni og pornokultur.
– Hvert år er det noen som spør: Trenger vi feminisme? Vi trenger feminisme
fordi noen nylig mente det mest avgjø-
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Ifølge politiet møtte 10.000 mennesker
opp på Youngstorget. Hovedparolen i årets
8. mars-tog var «Kamp mot vold og voldtekt – rettsikkerhet for kvinner nå.»
– Vi kan ikke ha en rettstat som mener
at vold mot kvinner er berettiget harme, sa
appellant Gunhild Vehusheia, med henvisning til en nylig rettssak der en Stavanger-mann slapp fengselsstraff etter å ha
banket opp kona, fordi hun var utro.

– Beskytt likestillingsloven
–F
 eminismen er grenseløs – vern til
kvinner på flukt
–O
 pp med kvinnelønna nå
–V
 i krever faste hele stillinger, likelønn
og 6 timers dag!

Forut for årets LO-kongress uttalte Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, seg svært
kritisk til rolla de lokale LO-ene hadde
i LO. Til Klassekampen sa han at de ble
brukt som arena for omkamper innad i LO.
– LOs lokalorganisasjoner er også en
slagmark for omkamper. Når en ikke rekker
fram i eget forbund, kan en bruke det som
en alternativ vei for å fremme forslag. Det
mener jeg er udemokratisk, sa Jørn Eggum.

Han ville også redusere antallet delegater
fra de lokale LO-ene.
Eggum peker på noe svært viktig, nemlig at jo nærmere et organ i fagbevegelsen
kommer de aktive medlemmene jo fjernere kan det være fra vedtak gjort i de
øverste organer. Medlemmenes virkelighet preger debattene i de lokale LO-ene i
større grad enn de gjør i de øverste sirkler.
Den manglende kontrollen over mange
lokale LO-er irriterer nok mange.
Det er langt fra udemokratisk at vedtak
gjøres nærmest mulig medlemmene. Udemokratisk ville det ha vært om antallet
delegater valgt av de lokale LO-ene hadde
blitt færre enn 40 (av 300). Heldigvis ble
det ingen endring av dette.
Mistanken om at organiseringa i dag er
plagsom for deler av den sentrale ledelsen
i fagbevegelsen er absolutt tilstede. Ofte
samler fagforeninger lokalt seg om felles
syn på tvers av forbundsskiller. Dette kan
kanskje noen ganger være plagsomt for
forbund. Men er ikke dette nettopp en
nødvendig dynamikk i en stor organisasjon som til tider spriker?
Jeg tror ikke at dette nye regionale organet vil bli noe annet enn byråkratisk, uten
kraft til å styrke LO, verken sentralt eller
lokalt. Det er vel ikke mer byråkrati vi
trenger i fagbevegelsen i en tid der angrepene på våre rettigheter blir stadig sterkere
fra NHO, regjeringa og deres likesinnede.
Det LO trenger er å bruke ressurser lokalt,

menneskelige og ikke minst økonomiske,
der det allerede fungerer. Ikke opprette et
nytt organ som åpenbart vil trekke ressurser vekk fra der de burde vært brukt, nemlig i dagens lokale LO-er. Å gjøre de lokale
LO-ene til enda mer aktive organisasjoner
til kamp, vil styrke hele LO.
De lokale LO-ene, slik de er i dag,
er viktig i fagbevegelsen. Det så vi med
all tydelighet 28. januar 2015 da lokale
LO-organisasjoner gjennomførte mellom
160 og 180 arrangementer over det ganske
land til forsvar av Arbeidsmiljøloven. Uten
alle de aktive og lokale fagforeningene i
LO, som har slått seg sammen i sitt distrikt
for å organisere og mobilisere, hadde det
kanskje bare blitt de fem arrangementene
som var planlagt fra toppen.
Et annet eksempel i dag er LO i Odda
som mobiliserer og organiserer for lokalsjukehuset. Både i kampen for lokalsjukehus og i andre lokale kamper mot sentralisering, har det lokale LO vært drivkrafta.
Det er her ressursene må settes inn skal
LO vokse og dyktiggjøre seg i kampen. Å
bruke ressursene til et byråkratisk organ
vil svekke LO.
Det er store forskjeller i aktiviteten til
de lokale LO-organisasjonene, men der
de fungerer, spiller disse en avgjørende og
viktig rolle i lokalsamfunnet, om det gjelder kamp for støtte og hjelp til streikende,
eller gjennomføring av andre nødvendige
fellesoppgaver.
TGM – Juni 2017 – NR. 2
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Nytt om fag og tariff

Historie

Grafisk produksjonsteknikk blir nytt lærefag

Oslo grafiske
fagforening
fyller 145 år

Faget Grafisk produksjonsteknikk er godkjent som lærefag
fra høsten 2017.
Utdanningsdirektoratet skriver følgende:
Vi viser til søknad om sammenslåing av
de grafiske fagene trykker, bokbinder og
grafisk emballasje til ett nytt lærefag, Vg3
grafisk produksjonsteknikk.

Forslaget har vært på høring, og Utdanningsdirektoratet anbefalte sammenslåingen til Kunnskapsdepartementet.
Departementet har nå skriftlig vedtatt å
opprette Vg3 grafisk produksjonsteknikk
som nytt lærefag fra høsten 2017. Dette
er synliggjort i høringen om endringer i
tilbudsstrukturen for yrkesfaglige utdanningsprogram. Når dette leses er læreplanen

fastsatt. Den vil bli å finne på www.udir.no
Det nye faget er et bredt produksjonsfag
for grafisk bransje, som er tilpasset bransjens og lærlingenes behov og det er resultatet av en felles søknad fra Fellesforbundet og arbeidsgiverne i Norsk Industri og
Mediebedriftenes Landsforening. Mange
gode krefter har bidratt i arbeidet med det
nye faget, ingen nevnt og ingen glemt.

Høring om endringer i yrkesfagene

Endringer i yrkesfagene
har vært en lang prosess hos
utdanningsmyndighetene, de
faglige rådene og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY).

Nå ligger resultatet av Kunnskapsdepartementets behandling ute til høring.
Departementet foreslår endringer som
Utdanningsdirektoratet og de faglige

rådene ikke har gått inn for, og noen av
disse forslagene angår de grafiske fagene.
Det er særlig for mediegrafikerfaget det
foreslås store og vidtrekkende endringer.
Departementet foreslår å legge ned Vg1
medieproduksjon og legge faget inn under
Vg1 design. Dersom dette skulle gå igjennom, er det all grunn til å tro at det får
store og negative konsekvenser for rekrutteringen til faget.
Det foreslås å opprette nytt lærefag i film

Tekst: Niels Edvard Killi
og videoteknikk etter anbefaling fra Faglig
råd medier og kommunikasjon. Mediedesign, som er en skoleutdanning som ikke
fører til svennebrev, foreslås lagt ned.
Av de øvrige grafiske fagene er håndbokbinder og serigrafi foreslått videreført
uten endringer. Grafisk produksjonsteknikker er akkurat vedtatt opprettet.
Departementets forslag er ute på høring
og høringsfristen er 4. september. Høringen finnes på www.udir.no

Én overenskomst for avisområdet
I tariffoppgjøret 2016 ble
Fellesforbundet og MBL enige
om at avis- og pakkerioverenskomstene skal slås sammen til
én fra 1. april 2018.
Partene satte ned et utvalg som skulle forberede denne sammenslutningen. Utvalget
har nå utarbeidet et forslag til ny overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier.

Det er mange bestemmelser i de to overenskomstene som er helt like eller nesten
helt like, men det er også bestemmelser som
er svært ulike. Utvalget har forsøkt å forene
det som kan forenes til felles bestemmelser
og beholdt særbestemmelser for avis og
pakkeri når det har vært det beste. Utvalgets
forslag til overenskomst vil gå inn som en
del av oppgjøret i 2018 og den videre utviklingen av overenskomsten vil skje gjennom
forhandlinger i tariffoppgjør.

Forslaget blir sendt ut til klubber og
avdelinger og lagt ut på forbundets hjemmesider. Det er viktig at avis- og pakkeriklubbene går nøye igjennom forslaget for
å sette seg inn i det som nå foreslås. Det
er også viktig at klubbene og avdelingene
bruker dette overenskomstforslaget når de
jobber med forslag til oppgjøret i 2018.
På bransjekonferansen som holdes 25.
og 26. oktober vil det bli satt av tid til å diskutere den nye overenskomsten.

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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Foreningen ble stiftet som Den
typografiske forening 23. juli
1872.

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

På 23-årsdagen i 1895 skrev Typografiske
Meddelelser dette om bakgrunnen:
«Stødet til dens dannelse gav den i 1872
paagaaende lønbevægelse, og allerede
heri, at det var denne, som vakte tillive
samlingstanken, dermed var ogsaa dens
hovedformaal givet, nemlig det: at være et
værn og støtte for typografenes interesser,
økonomisk som individuelt; thi det er jo
dette som sker ved bevidst, enig og samlet
optræden som fagorganisasjon.»
Etter at tariffavtalen var i havn i 1873
ble det nok mer selskapelighet enn fagforeningsarbeid som preget foreningen,
for artikkelen i «Typen» fortsetter:
«Vel saa det en tid, efter at lønkampen
var endt med en del fordele, ud, som om
dette maal rent tabes afsyne for at give
plads i første linje for den rent kammeratslige selskabelighed, fordi der hos
flertallet af de daværende kolleger raadede
den forkjerte opfatning, at med den
skeede forbedring var maalet naaet, en
opfatning som vel ogsaa for en del skyldtes de forbigaaende gode konjunkturer
i midten af 70-aarene.»
Etter å ha beskrevet de organisatoriske
fremgangene som er gjort, med
medlemsbladet Typografiske Meddelelser,
et landsdekkende fagforbund, arbeidsledighetsstøtte, sykekasse og streikefond
fortsetter bladet:
«Hvad specielt den for 23 aar siden
stiftede Kristiania typografiske forening
angaar, da behøver vi blot pege paa de
ikke faa konflikter, der heldig er blevne
løste ved dens medvirkning, hvilke alle
sikkerlig kun havde ført til nederlag,
saafremt ikke organisationen havde
eksisteret, – ja, hvad mere er, de havde
i saa fald sikkert været langt flere.
Og gik vi end ikke helt sejrende ud af

Til venstre ser dere en fane fra 1885, produsert av Jens Wang i Oslo. Fanetekst:
Den typografiske Forening. Thi som et bud mellem Himmel og Jord. Nu flyver det lette,
bevingede Ord. Til høyre ser dere en fane som er produsert i 1929 i Oslo, med ukjent
produsent og enklere fanetekst: Stiftet 1872. Oslo 1929.

Bildene er hentet fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
den store lønskamp i 1889, saa var det dog
nok saa betydelige fordele, ialfald for de
uheldigere stillede af kollegerne, som derved opnaaedes, og disse kun opnaaedes,
fordi de støttedes af en stærk fagforening,
og vi endvidere alle maa være fuldt paa
det rene med, at havde ikke foreningen
været og vore krav, baade ved denne som
ved andre lejligheder, i den havt et godt
rygstød, da vilde vi have langt slettere
økonomiske kaar end dem vi nu har.»
Artikkelen avslutter med en
oppfordring:
«Kolleger, kammerater! Om 2 aar fejrer
vor forening sit 25-aars jubileum. Lad
os til den tid have taget saa energisk og
enigt fat for at faa opnaaet saa meget som
muligt af det, der endnu staar tilbage, for
at vi med sanhed kan sige, at vor forening
paa en fuldt tilfredsstillende maade har
løst sin opgave, den nemlig, at skabe tilfredsstillende livskaar for fagets udøvere,
at faa arbejdstiden nedsat til et pasende
lavmaal og faa opnaaet gode hygieniske
arbeidsforhold.
Hvilken glæde og hæder vilde det ikke
være for os, naar vi paa denne højtidsdag
kunde samles i den bevidste stolthed, at
vi alle havde gjort hvad vi formaaede for
at skabe betryggende livsforhold for os og
vore efterkommere, samles i bevidstheden
om at vi ved den skabte stærke og enige
organisation med tryghed og fuldt

forberedte kunde se fremtiden imøde –
komme hvad der vilde af modbør.
Og stod vi saa enige og stærke – hvad
vi baade kunde og skulde – da vilde selv
indførelsen af de saa frygtede settemaskiner ikke faa den uheldige indflydelse paa vore livskaar, som vi nu frygter,
og som de desværre har øvet i Amerika,
hvor fagorganisationen er for svag.
Derfor endnu engang – i vores alles
interesse – lad os gribe organisationsarbejdet mere energisk an end hidtil – og
lad os tage del i det alle som en. Der er
virkefelt nok, ja saa stort, at vi trænger
hver eneste af os, skal det gaa som det bør.
Lad os agitere af al kraft for at faa den
størst mulige tilslutning til foreningen.»
Mange utfordringer og problemer
var aktuelle da som nå; behovet for å stå
sammen i fagforeninger for å bedre lønnsog arbeidsforholdene; behovet for å ha en
sterk fagbevegelse for å slå tilbake angrep
fra arbeidsgiverne; behovet for å ha
sterke fagforeninger for å møte den
teknologiske utviklingen på en måte
som tjener arbeidsfolk, og ikke som
i «Amerika», være for svak til å forhindre at ny teknologi raserer lønns- og
arbeidsforholdene og kaster arbeidere ut
i arbeidsløshet. Og til sist, behovet for at
alle medlemmene deltar i organisasjonsarbeidet og rekruttering av kollegene slik
at man sammen kan bli enda sterkere.
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27.08. Arnulf Stokke, Tante Ulrikkes
vei 12 B, 0984 OSLO
28.08. Arild Pedersen, Krokliv. 31,
0584 OSLO
03.09. Unni Lisbet Arnesen, Gunnulvs
V 34, 0670 OSLO
07.09. Arne Mathiesen, Ramstad Terr
3, 1405 LANGHUS
07.09. Tore Torgersen, Hammerveien
40, 1870 ØRJE
16.09. Tore Christiansen,
Fredriksborgv. 20 B, 0286 OSLO

50 50
år:
50år:
år:

23.03.
Breivik
Aud
Gamlegrensa
30.03.
Johannesson
Nils Kløften,
Sverre
23.03.
Breivik
Aud
Mari
Gamlegrensa
30.03.
Johannesson
Nils Sverre
19.08.
John
EgonMari
Jensen,
Langhusv.
01.09.
Sidsel
Harriet
Østre
Holmsåsveien
16
3070
SANDE
I
12.01.
Hagen
Kari
Monica
Holmsåsveien
16
3070
SANDE
I
12.01.
Hagen
Kari
Monica
198, 1405 LANGHUS
Gjesåsvei 591, Leil.nr. 6, 2280
07.07. Sandie Kvern, Bakkeveien 64,
Dramstadåsen
2
C
1812
ASKIM
3747
SKIEN
VESTFOLD
Dramstadåsen
2
C
1812
ASKIM
3747
SKIEN
VESTFOLD
1911 FLATEBY
20.08. Anne Helen Dahlbo Llarina,
GJESÅSEN
19.01.
Johansen
Tom
Arne
Lunden
EgilHauges
Avlangruds
19.01.
Johansen
TomNordlia
Arne
Lunden
30.03.Johansen
Egil Avlangruds
vei
Hans Nielsen
gt. 34vei
B, 0481
12.07.
Steinar
Holen,
3,26
19002630.03.Johansen
06.09. Liv Skårsmoen, Høybråtenveien
A 598
12 1285
OSLOOSLO
75 år:
AOSLO
598 OSLO
12 1285
75
år:1055, OSLO
25 D,
FETSUND
OSLO
26.01.
Ostrø
Skjalg
Erling
Nordlie
Lasse
Eidsbergv.
Andersen
Asta
Kristine
Gamle
26.01.
Ostrø
Skjalg
Erling
31.03.
Nordlie
Lasse
Eidsbergv.
22.01.
Andersen
Asta Kristine
Gamle
12.07.
Ove
Mobæk,
Ånebyhaugen
7, 31.03.
30.08.
Morten
Thoresen,
Voll62Terr62
79, 22.01.
15.09.
Erik
Ask,
Lillebergveien
52,
Korallsoppv.
6
C
1476
1811
Enebakkv.
1071
1188
RASTA
ASKIM
OSLO
Korallsoppv.
6
C
1476
1811
Enebakkv.
1071
1188
RASTA
ASKIM
OSLO
1484 HAKADAL
1358 JAR
0662 OSLO
09.02.
Phan
Phu
Phuc
Prestmoen
Marthinsen
Kristine
Konvallv.
09.02.
Phan
Phu
Phuc
Prestmoen
27.01.
Marthinsen
Kristine
Konvallv.
21.07.
Jan
Erik
Ribland,
Odvar12 A 12 A 13.09. Else Sofie Ruud, Hans Nielsens 27.01.
16.09.
Reidun
Antonie
Hauger,
Johan
2040Solbergs
17
2742
KLØFTA
70
år
GRUA
2040
17
2742
KLØFTA
70
år
GRUA
vei 48, 0970 OSLO
Haugesgt. 37 B, 0481 OSLO
Hirsch vei 14, 0678 OSLO
04.03.
Stenholen
BjørnBjørn
Farexvegen
Gundersen
BjørnBjørn
Jess Eidsvoldsg.
02.02.38.
Andersen
Alfred
04.03.
Stenholen
Farexvegen
02.01.
Gundersen
Jess
02.02.38.
Alfred Løvlia 7,
01.08.
Per
Johnsen,
Haugveien
8,1 1911102.01.
17.09.
Børre
Semmerud,
22.09.
Finn Andersen
Håkon
Pedersen,
2016FLATEBY
Carlsensgt
6
183
Strømsveien
55,
Leilighet
301 2010
FROGNER
OSLO
2016
Carlsensgt
6
183
Strømsveien
55,
Leilighet
301 2010
FROGNER
OSLO
42 B, 2004 LILLESTRØM
1820 SPYDEBERG
11.03.
Furulund
Rolf
Ant
Tschudis
V
2
04.01.
Schmidt
Aage
Nedre
Prinsdals
STRØMMEN
11.03.
Furulund
Rolf
Ant
Tschudis
V
2
04.01.
Schmidt
Aage
Nedre
Prinsdals
STRØMMEN
03.08. Lone Veronica Haldorsen,
30.09. Hans Hallberg, Strengsdalveien
B 583
V70
85år
B 85
1263
OSLOOSLO
03.02.03.02.
Gisleberg
Ivar Krepsv.
1 1481
BOSLO
583 OSLO 72, 1555 SON
V
B 1263
Gisleberg
Ivar Krepsv.
1 1481
Bringebærlia
115,
3135
TORØD
11.03.
Jakobsen
Mona
Tønder
24.01.
Kristiansen
Roy
Oliver
HAGAN
11.03.Elisabeth
JakobsenRoman
Mona Tønder
24.01.Jan-Erik
Kristiansen
Roy Oliver
HAGAN
18.08.
Haug,
03.07.
Gulbjørnrud,
Theresesgate
3 7FB,
358
Skeppargatan
3 38
D, ,A,
67
151
04.02.
Knoff
Ivar Sigrud
Undsets
vei 1 vei 1
Theresesgate
32040
FOSLO
358KLØFTA
Skeppargatan
3Se
D,
, Se
67 151
OSLO
Ivar Sigrud
Undsets
Rosterudv.
Grønliveien
1782
HALDEN
7504.02.
år: Knoff
Arvika,
SVERIGE
953
669
OSLO
OSLO
20.03.
Hagen
Even
Irisv.
20
D
870
Arvika,
SVERIGE
953
669
OSLO
OSLO
20.03.
Hagen
Even
Irisv.
20
D
870
28.09. Elin Strømsnes, Ørekyteveien
05.07. Kjell Magnus Tangen, Slettav. 3, 01.07. Terje Stagrim, Finstadsletta 181,
OSLO
25.01.25.01.
Larsen
BjørnBjørn
Solbergliv.
109 109 06.02.06.02.
Marthinsen
Jan Terje
Jomfru
Solbergliv.
Marthinsen
Jan Terje
Jomfru
28OSLO
A, 1481 HAGAN
2067 Larsen
1475
JESSHEIM
FINSTADJORDET
683
Winthers
V
22
1540
OSLO
VESTBY
683
Winthers
V
22
1540
OSLO
VESTBY
30.08. Roy Christian Jamessen,
08.07. Ingar Bredesen, Garderåsen
12.07. Egil Oddvar Lunga, Sørligt. 2 B,
60 år:
Schultze
Svein
Erik Kalbakkv.
Hovland
Tore Ravnåsv.
17 B 17 B
60
år:
Schultze
Svein
Erik Kalbakkv.09.02.09.02.
Hovland
Tore Ravnåsv.
Granstubben
2 A, 2016 FROGNER 29.01.29.01.
Terr 1,
1900
0577
FETSUND
OSLO
11
B
953
1254
17.01.
Gulbrandsen
Hans
OSLO
OSLO
11
B
953
1254
17.01.
Gulbrandsen
Hans
OSLO
OSLO
31.08. Jane Dagrun Melby,
16.07. Odd Henry Brodahl,
16.07. Ole Lyder Bøgh, Granholtv. 11,
Bjørnsrudveien
174,2072
DAL DAL
06.02.06.02.
Kaas Kaas
Henrik
Georg
Buerveien
SteneASKIM
Ellenor
Vittenbergv.
52 52
Bjørnsrudveien
17 2072
Henrik
Georg
Buerveien13.02.13.02.
Stene
Ellenor
Vittenbergv.
Burholhagen
1940
Nordbyhagen
4, 1540
1831
VESTBY
40
1820
1472
19.01.19.01.
Lailey
Andrew
Francis
SPYDEBERG
FJELLHAMAR
40
1820
1472
Lailey
Andrew
Francis
SPYDEBERG
FJELLHAMAR
BJØRKELANGEN
17.08. Kadir Sezai Cambuken,
16.07. Arild Olafsen, Lystadkroken 8,
Bekkefaret
4 1481
HAGAN
WickWick
Edmund
Günter
Åsmyrv.
Kristiansen
Finn Finn
Bekkefaret
4 1481
HAGAN
Edmund
Günter
Åsmyrv.15.02.15.02.
Kristiansen
Tonvegen
17,
2870
1920
02.09.
Trond-Øivind
Gimle,
Tårnv. 7, 24.02.24.02.
DOKKA
SØRUMSAND
1476
Selvbyggerveien
29Rønningen,
591
29.01.29.01.
Halvorsen
BjørnBjørn
JohanJohan
Selmers
RASTA
17Bjørnulf
1476 RASTA
29OSLO
591 OSLO
Selmers 17
1970 Halvorsen
HEMNES
17.07.
Jensen, Helga Vaneks
18.07.Selvbyggerveien
Svenn Arild
V26.09.
5 BV1472
FJELLHAMAR
26.02.
Sogge
Odd
Landingsveien
114
18.05.
Svendsen
Jørgen
Gustav
RoaldRoald
5
B
1472
FJELLHAMAR
26.02.
Sogge
Odd
Landingsveien
114
18.05.
Svendsen
Jørgen
Gustav
vei 1 F, 1281 OSLO
Sagdalsv. 13 A, 2010 STRØMMEN
Eirik Bergersen, Willy Moes
767
Amundsens
G
7
2004
26.01.53.
Kallestad
Turid
Berg
OSLO
LILLESTRØM
767
Amundsens
G
7
2004
26.01.53.
Kallestad
Turid
Berg
OSLO
LILLESTRØM
veg 128, 2034 HOLTER
20.07. Roy Armand Larsen,
21.07. Gunnar Nordby, Åsaveien 664,
Norderhovgt.
22 654
03.03.03.03.
Fuentes
AngelAngel
Byframgrinna
Sven Sven
ArildArild
Norderhovgt.
22OSLO
654 OSLO
Fuentes
Byframgrinna
520.02.38.
20.02.38.
Hansen
Refsnesalleen
41C,
1518
3512Hansen
MOSS5
HØNEFOSS
Lindebergåsen
18 AMathisen,
1068
05.02.
Andersen
Morten
Sverre
Karl Karl 1832
ASKIM
OSLO
18
A 1068
05.02.
Morten
Sverre
ASKIM Evensen,
OSLO
60
år Andersen
21.07.1832
Anne-Lise
22.07.Lindebergåsen
Bjørn Helge
Ludv
Staaffs
vei 46
665
03.03.03.03.
Nymoen
BjørnBjørn
Einerhaugveien
Olaussen
Alvernlia
Staaffs
vei
46OSLO
665 OSLO
Nymoen
Einerhaugveien
Olaussen
Erik Aage
Alvernlia
Bjørnebærstien
49, 1348
Karstens
VErik
10, Aage
1064
07.07.
Tore
Abrahamsen,
RYKKINN 20.02.20.02.
OSLO
17
1940
47
1453
11.02.11.02.
Tveteås
JoranJoran
Kristianse
BJØRKELANGEN
BJØRNEMYR
17John
1940
47Anne
1453Marit
Tveteås
Kristianse
BJØRKELANGEN
BJØRNEMYR
Regnbueveien
22, 0664
OSLO
25.07.
Haagensen,
Bråtasvingen
24.07.
Øverland,
Gurinestubben
7 584
04.03.04.03.
Dad
Radarveien
49 1152
Johansen
Kari
Amtmann
Gurinestubben
7OSLO
584 OSLO
Dad
Radarveien
49 115221.02.21.02.
Johansen
Kari Amtmann
17
B,Qadar
3425Qadar
Gjerivegen
21, 2022
20.07.
Tor Amund
Amundsen,
REISTAD
GJERDRUM
Meinichs
G 20
D 20
482DLie,
21.02.21.02.
Hansen
BjørnBjørn
Reidar
OSLO
OSLO
G
482Krokliv.
Hansen
Reidar
OSLO
OSLO 63,
Mekanikervn.
8, 0683
OSLO
26.07.
Leila-Brit Hagren, Jegerveien
28.07.Meinichs
Irene
Kirstine
Sverdrupsgt.
24 Amundsen,
B 24
559BOSLO
06.03.06.03.
Thune
Egil
Mellomenga
22 22 27.02.27.02.
Johnsen
Tore Olav
Krangev.
26 26
Sverdrupsgt.
559 OSLO
Thune
Egil Mellomenga
Johnsen
Tore Olav
Krangev.
2A,
1415
0584
05.08.
Jan Erik
Gamle
OPPEGÅRD
OSLO
3400
1450
07.03.07.03.
Rode
Per
Remy
Dragv.
36
B
LIER
NESODDTANGEN
3400
1450
Rode
Per
Remy
Dragv.
36
B
LIER
NESODDTANGEN
Sonsv. 16, 1555 SON
20.08. Tor Walter Skas, Holumbakken
13.08. Odd Håvard Habberstad,
1363
HØVIK
12.03.12.03.
Pedersen
Gustav
Harald
09.03.38.
Jamaris
Harison
Bin Bin
1363
HØVIK
Pedersen
Gustav
Harald
09.03.38.
Jamaris
Harison
8 A, 1481
Haugv.
64,
2070
10.08.
Stein
Erik Fredriksen,
HAGAN
RÅHOLT
VeiHallgren,
34Vei
1412
25 C 25
1184
10.03.10.03.
Roald
Solfrid
Risløkkallèen
6 B 6 B Hårfagres
Hårfagres
34 SOFIEMYR
1412
Libakkvn
C OSLO
1184 OSLO
Roald
Solfrid
Risløkkallèen
SOFIEMYR
Ekebergveien
194 C,
1162 OSLO
24.08.
Torill
Stalsberggt.
22, Libakkvn
16.08.
Piyaratne
Samarakoon,
583
OSLO
Larsen
John John
Erik Vevelstadåsen
10.03.10.03.
Hopland
BjørnBjørn
Helge
Sørumsg.
583
OSLO
Larsen
Erik Vevelstadåsen
Hopland
Helge
Sørumsg.
2010
Sørkedalsveien
3 C, 0369
13.08.
Jon
Holter, Maridalsvn 64 D, 24.03.24.03.
STRØMMEN
OSLO
1405
18
2004
11.03.11.03.
Helgesen
Tore Willy
Kringsjåv.
LANGHUS
LILLESTRØM
12Solfrid
1405
18Ragnar
2004
Tore Willy
Kringsjåv. 12
LANGHUS
LILLESTRØM
0458Helgesen
OSLO
25.08.
Fjellvang, Søndre
19.08.
Sandvold,
13
A 13
1415
HalckHalck
Leif
Axel
Georges
11.03.11.03.
Knudsen
RogerRoger
Erlends
V 68
A OPPEGÅRD
1415
OPPEGÅRD
Leif
Axel
Georges
Knudsen
V 68
Ålvegen
720,
Nordre
Oppdalen,
Ammerudhellinga
23,Erlends
0959
15.08.
Jan
Erling
Kristiansen, Bølerlia 30.03.30.03.
OSLO
Landstadsgate
669
19.03.19.03.
Nymann
Bjørn
Lampe
OSLO
Landstadsgate
28 3210
669
Nymann
Lampe
OSLO
2740
50, 0689
OSLOBjørn
ROA 28 3210
27.08.
Bjørn
Myhre, Brattvollv. 85,
Postdamveien
1 C 1164
SANDEFJORD
Ingebretsen
Ragnhild
Postdamveien
1Pedersen,
C OSLO
1164 OSLO
SANDEFJORD
Ingebretsen
Ragnhild
1164
16.08.
Tom Reidar
26.08.
Arne Osvald Fossum, Postboks 15.03.15.03.
OSLO
Kirsebærhagan
29 A 29
3070
SANDE
21.03.53.
Haugseth
Erik1404
Hurdalsg.
14 14
Kirsebærhagan
A 3070
SANDE
21.03.53.
Haugseth
ErikSIGGERUD
Hurdalsg.
Enebakkv.
680,
125 Bøler, 0620 OSLO
I VESTFOLD
2003 2003
LILLESTRØM
I VESTFOLD
LILLESTRØM
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80 år:

07.07. Arve Walter Sørlund, Otto
Sogns V 13, 0681 OSLO
08.07. Gunveig Kristine Hagen,
Møllertorget 21 A, 2150 ÅRNES
08.07. Inger Johanne Hornkjøl,
Jordstjerneveien 29 G, 1283 OSLO
09.07. Erik Bredde, Gamlev. 210, 1472
FJELLHAMAR

15.07. Hans Hermansen, Mikrobølgen
3, 1151 OSLO
20.07. Jan Erik Brandbu, Skogholtet
19, 1715 YVEN
22.07. Inger Gudveig Holte, Kulpeåsen
1 B, 1539 MOSS
26.07. Arild Henry Ovli, Fossveien 3,
3510 HØNEFOSS
27.07. Håkon Kolbjørn Halvorsen,
Haugerudv. 36, 0674 OSLO
01.08. Solveig Kirkeby, Romeriksg. 22
B, 2003 LILLESTRØM
09.08. Campos Jaime Chavesta,
Vestlisvingen 15, 0986 OSLO
17.08. Jørn Leo Petersen, Hulvejen
5, Dk-9560 Als Hadsund,
DANMARK,
22.08. Joaquin Viscarra Garcia,
Havrev. 37, 0680 OSLO
22.08. Johnny Sigfred Haugen,
Fiolstien 19, 2742 GRUA
29.08. Bjørn Erik Gulbrandsen,
Ammerudgrenda 174, 0960 OSLO

05.09. Harald Ingebrigt Hosle,
Bjerkestrand 14, 1367 SNARØYA
23.09. Tore Øistein Kristiansen,
Frydenlundsgata 7 E, 2010
STRØMMEN

90 år:

20.07. Bjarne Kristian Hansen, Nedre
Stabburvei 1, 0873 OSLO
01.09. Aage Christensen, Erling
Skjalgssons G. 25, 0267 OSLO
15.09. Arvid Enar Eliasson, Kremlev.
65, 1476 RASTA

95 år

01.08. Willy Forsberg, Kurlandstien
14, 1052 OSLO
06.08. Per William Andresen,
Ammerudveien 45, 0958 OSLO
26.09. Reidun Elise Nielsen, Olaf Bulls
vei 6 B, 0765 OSLO

Oslo grafiske fagforenings
pensjonistforening

Møtedager 2017
Onsdager, kl. 12.00-14.00 i Oppsal
samfunnshus, Vetlandsveien 99-101
14. juni
23. august
20. september
18. oktober

22. november
20. 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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- 2014
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Trykkernes Landssammenslutning i Norge
i samarbeid med Oslo Grafiske Trykkerklubb
Velkommen til Landstrykkerstevnet i Oslo
1.–3. september 2017 – Thon Hotel Opera
Fredag 1. september
Innsjekking fra kl. 15.00
18.00 Oppmøte i resepsjonen
Avreise til Oslo Grafiske Fagforenings
lokale i Sagveien.
Sosialt samvær med bespisning.
Lørdag 2. september
10.00 Landstrykkerstevnet åpner
ved Thomas Evensen
10.15 «Fremtiden for de grafiske fag, utfordringer
og muligheter». Håvard Grjotheim,
07-Gruppen og Rolf Wesenberg, Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon.
11.00 Kaffepause
11.15 Håvard Grjotheim og Rolf Wesenberg fortsetter
12.00 Kaffepause
12.15 LuthGruppen ved Johannes Stendahl
og Jan Hauge
13.00 Lunch
14.15 Terje Fjellum, Oslo grafi ske fagforening
15.00 Landstrykkerstevnet avslutter for dagen
19.00 Festmiddag

Søndag 3. september
11.00 Spasertur med guide i Kvadraturen
13.00 Lunch med avslutning av
Landstrykkerstevnet
Prisene blir:
Pr. person i enkeltrom kr. 3.290,
Pr. person i dobbeltrom kr. 2.304,Dagpakke med lunsj – ikke boende lørdag kr. 585,Dagpakke lørdag – ikke boende inkludert festmiddag
kr. 1.010,Påmelding til:
Hans Nordli tlf. 924 58 975 mail:
hans.nordli@getmail.no
Ivar Baardsen tlf. 909 28 276 mail: ivar@fgf.no
Jonn Gulbrandsen tlf. 957 62 195 mail:
jonn-gul@online.no
OBS – Påmeldingsfrist – senest 30. Juli


Følg oss på www.fgf.no

