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Ytringsfrihet for hvem?
Det er skremmende når ytringsfriheten blir truet. Sist har vi sett det 
gjennom misbruk av statsapparatet og ministre og stortingsrepresentanters 
sider på sosiale medier med tilhørende kommentarfelt. Sosiale medier 
florerer av hat og rasisme.  Er det slik vi vil ha det? Og skal vi godta at det 
er slik?

Folk har blitt redde for å ytre seg, da det kan medføre et ras av kommen-
tarer med rasistisk innhold og trusler. En gjenganger er å angripe venstre-
siden og muslimer som verstinger.

Et parti i Solbergs regjering mener ytringsfriheten er viktig i Norge, men 
friheten de vil forsvare gjelder bare når det de sjøl sprer av karikaturtegnin-
ger, hat og splittelse må tåles. Når de ikke er enige i kritikken mot dem selv, 
går de inn for å boikotte eller brenne aviser, eller trekke et helt opplag av et 
magasin. En annen tidligere justisminister stemplet saklig kritikk av hennes 
hatretorikk som hat, hylekor og godhetstyrani. Videre truer de med å trekke 
statsstøtten til antirasistisk senter fordi de ikke likte noe de skrev. På denne 
måten angriper de ytringer de ikke liker ved å bruke statsapparatet.

Man skulle ikke tro det var mulig, men det har altså skjedd her i Norge. 
Norske politimyndigheter valgte å sikte en teaterdirektør, fordi en teaterfo-
restilling skal ha krenket privatlivets fred for et av regjeringsmedlemmene 
og hans familie, siktelsen ble henlagt. Dette skjer ikke i Orbans Ungarn, 
det skjer ikke i Erdogans Tyrkia, og heller ikke i Putins Russland. Det skjer 
i Erna Solbergs Norge i 2019, sier Martin Wåhlberg, førsteamanuensis, 
allmenn litteraturvitenskap, NTNU.

Statsministeren skal være forsiktig med å kommentere spesifikke kunst-
verk, teateroppsettinger og -stykker, og særlig når denne kritikken rammer 
medlemmer i hennes regjering eller parti. Det virker som hun er lite lysten 
på å komme med en unnskyld til teatergruppen Black Box Teater for sine 
uttalelser. 

Den tøffe retorikken «lov og orden-partiet» vanligvis har overfor kri-
minelle som blir siktet og tatt inn til avhør, gjelder tydeligvis ikke når det 
rammer folk i deres rekker. Da er det en personlig tragedie.

Det ligger som regel en eller flere personlige tragedier bak de fleste kri-
minelle handlinger. Folk ødelegger sitt eget og andres liv, da er det på sin 
plass at man skal beklage, ta sin straff og vise ryggrad. 

Det kan se ut som om de personlige tragediene kun er forbeholdt kjen-
diser og profilerte politikere.

Kristin Mulleng Sezer

Dagbladet har rett til å si opp 
grafikere og kjøpe tjenester av 
eget eierkonsern, slår tingret-
ten fast. Dermed slipper Aller 
Media å overta grafikernes 
tariffavtale.

Tekst: Hanne Kullerud Nielsen, Magasinet 
for fagorganiserte og Kristin Mulleng Sezer

Det var i juni i fjor at de to siste grafiske 
sideprodusentene i Dagbladet ble sagt opp. 
Årsaken var at avisa var blitt kjøpt opp 
av Aller Media, og etter samlokalisering 
skulle sideprodusenter i konsernet overta 
dette arbeidet med Dagbladets papirut-
gave.

De to erfarne grafikerne Peder Kvello 
og Mona Tønder Jakobsen, som begge har 
hatt læretid og rundt 30 år som ansatte i 
Dagbladet, gikk til sak mot avisen og Aller 
Media. De krevde oppsigelsene kjent ugyl-
dig og at deres ansettelse skulle overføres 
til Aller Media. 

Saken gikk for Oslo tingrett i januar. 
Torsdag 21. mars falt dommen, og rettens 
flertall ga Dagbladet medhold. 

– Det er klart jeg er skuffet. Men nå skal 
vi vurdere hva vi gjør videre i samråd med 
Fellesforbundet og advokatene, sier Peder 
Kvello. Han er i foreldrepermisjon fram til 
10. mai. Mona Tønder Jakobsen har vært 
i jobb hele tiden. Det vil si hun har møtt 

fram, men ikke hatt noen arbeidsoppga-
ver. 

Elisabeth Grannes, en av de to advo-
katene som førte saken på vegne av de 
oppsagte grafikerne, sier dette til Magasi-
net for fagorganiserte i en kommentar til 
dommen:

– Våre klienter er selvfølgelig skuffet 
over resultatet, og registrerer at det er dis-
sens i dommen. Vi må nå sammen vurdere 
om dommen skal ankes, det er for tidlig å 
si noe om det nå, sier Grannes.

I retten var hun veldig klar på at det er 
organisasjonsfrihet i Norge og at en ansatt 
selv skal velge hvor de vil være medlem. 
Kvello og Jakobsen var de to siste grafi-
kerne i Dagbladet som var medlem av Fel-
lesforbundet og omfattet av Avisoverens-
komsten. Det er en avtale som Aller Media 
ikke ønsket å få inn i konsernet, noe som 
ble dokumentert under rettssaken.

Adolf Larsen er sekretær ved Fellesfor-
bundets distriktskontor i Oslo og Akers-
hus. Han er klar i sin vurdering av dom-
men fra tingretten.

Larsen reagerer for det første på at de 
har brukt ti uker på å komme fram til en 
veldig overflatisk kjennelse. 

– De har nøye vurdert og ivaretatt Dag-
bladets forretningsinteresser, men de har 
bagatellisert de to grafikernes interesser. 
De har nærmest blitt fratatt stillingsvernet, 
sier Adolf Larsen.

Han mener også at retten har misforstått 

saksøkernes poeng angående tjenesteutset-
ting. Grafikerne har aldri påstått at Dag-
bladets ønske om å tjenesteutsette sidepro-
duksjonen var motivert ut fra et ønske om 
å fri seg fra avisoverenskomsten, som det 
står i dommen. Det var Aller Media som 
ikke ønsket å få denne overenskomsten inn 
hos seg, påpeker Adolf Larsen. 

Kvello og Jakobsen står i jobb til dom-
men er rettskraftig. Like før TgM går i 
trykken vil Fellesforbundet, saksøkerne 
og deres advokater avgjøre om de vil anke 
saken eller ikke.

Vurderer saken
Fellesforbundet vurderer saken og vil, 
sammen med medlemmene og LO-advo-
katene Granes og Cascio, fatte en beslut-
ning om anke innen fristens utløp 30. april.

Vi i Oslo grafiske fagforening håper 
inderlig at saken blir anket og at våre med-
lemmer vinner frem.

Spørsmålet er om en bedrift kan si opp 
to ansatte som har vært der i over 30 år, 
noen av de dyktigste avis-produsentene, 
gjennom å ta fra dem arbeidsoppgavene 
og sette inn en vikar fra søsterselskapet 
uten den samme erfaringen? Med dette 
spørsmålet åpnet LO-advokat Alexander 
Cascio sin avslutningsprosedyre i Ting-
retten. Saken er svært viktig for våre med-
lemmer rent økonomisk, deres alder tatt i 
betrakning. Men saken har også tatt mer 
prinsipielle vendinger underveis.

Peder Kvello og Mona Tønder Jakobsen har saksøkt sin arbeidsgiver Dagbladet for usaklig oppsigelse. Til høyre deres prosessfullmektig, 
LO-advokat Elisabeth Susan Grannes.  Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte

Dagbladet-saken



TGM – April 2019 – Nr. 14 TGM – April 2019 – Nr. 1 5

Årsmøtet 2019

25 års-jubilantene. Fra venstre: Martin 
Rogan og Viggo Christensen.

40 års-jubilantene. Fra venstre: Frank Ruud, Kjetil Sandli, Javed Iqbal, May Polla  
Halvorsrud, Bjørg Evenrud, Arvid Eriksen, Finn Bøhler, Eivind Gulliksen,  Bjarne Grahn 
og Ole Einar Olsen (foran).

45 års-jubilantene. Bak fra venstre: Rolf Wesenberg, Roy Hagen, Helge Gjessing, Per 
Christian Frilseth, Kaare Faanes, Arne Danielsen, Jan Ingebretsen, Terje Kaborg og Lars 
Christian Penick. Foran fra venstre: Knut Steinar Rønning, Roar Aaslund, Grete Gangnes 
Myhre, Annichen Henningsen Wiik, Mohammad Sarwar Tahir, Bjørn Skjong, Hans Petter 
Pedersen, Frank Robert Rustad, Erik Alf Wullum, 

40 års-jubilant Hamid Greffon og Terje 
Fjellum.

Karianne Hansen Heien, SV Oslo.

Finansbyråd Robert Steen, Oslo Ap.

80 medlemmer koste seg på årsmøtet og merkeutdelingen.

Siavash Mobasheri, leder Rødt Oslo.

Fellesforbun-
dets gullnål 
for 25 års 
sammenheng-
ende tillits-
valgtarbeid 
ble delt ut til 
Knut Øygard 
(til høyre) 
og Kristin 
Mulleng 
Sezer. Jørn 
Eggum holdt 
jubilantenes 
tale og delte 
også ut denne 
hedersbevis-
ningen.

Det var 80 medlemmer til  
stede da Kristin Mulleng  
Sezer ønsket velkommen til 
årsmøtet. Hun ønsket årets 
jubilanter og debattanter fra 
politiske partier og kveldens 
taler, leder i Fellesforbundet, 
Jørn Eggum, spesielt  
velkommen. 

Tekst: Kristin Mulleng Sezer
Foto: Bjørn Olsen

Før det ordinære årsmøtet startet, var det 
en innledning om høstens kommune- og 
fylkestingvalg. Politikerne som stilte var: 
Finansbyråd Robert Steen, Oslo Ap, Kari-
anne Hansen Heien, SV Oslo og leder i 
Rødt Oslo, Siavash Mobasheri. De hadde ti 
minutter hver til å fortelle oss hva de ville 
trekke frem som viktige saker i valgkam-
pen.

Åpning og innkomne forslag
Innkallingen og dagsordenen for års-
møtet ble godkjent. Sezer trakk spesielt 
frem tre saker under åpningen: Sagveien 
24, Dagbladet-saken og innsynsrett om 
lønn. Deretter ble medlemmene som 
hadde gått bort siden halvårsmøtet lest 
opp, og årsmøtet mintes dem med en 
kort stillhet.

Det var behov for å korrigere vedtek-
tene våre, og alle forslagene til endringer 
ble enstemmig godkjent.

Det ble lagt frem fem forslag.
1. Nok er nok, om bemanningsbransjen 

og innleie. 2. Ingen rasister i våre gater. 3. 
La Repparfjorden ligge i fred! 4. Boikott 
Israel – Dropp Eurovision i Tel Aviv. 5. Et 
nasjonalt og internasjonalt solidaritets-
fond.

Det ble en fin debatt og ti personer 
engasjerte seg i debatten.

Bevilgninger
Ogfs pensjonistforening  kr.   40.000,-
Trykkerklubben  kr.   15.000,-
Ungdomsutvalget 
Oslo og Akershus kr.   10.050,-
Manifest  kr.   10.600,-
Sultkatastrofen i Yemen, 
Flyktninghjelpen kr.   10.000,-
Nei til EU faglig utvalg kr.     5.000,-
Fellesutvalget for Palestina  kr.     5.000,-
Norsk Folkehjelps 
1. mai aksjon kr.     5.000,-
Amnesty International kr.     2.500,-
Til sammen kr. 103.150,-

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Etter valget består styret av
Kristin Mulleng Sezer, leder
Terje Fjellum, nestleder
Øvrige styremedlemmer: 

Christian Bøhm, Amedia Trykk AS 
Bjørg Folkedal, Postnord Strålfors
Anne Rønningsbakk, Amedia 
Anders Weimoth, Schibsted Trykk Oslo AS 
Jan Tore Engebretsen, VG
Kristine Bekkevold, Julius Ørenberg 
Bokbinderi AS
Vararepresentanter:
Yvonne Pettersen, MediaPlus
Lars Svensson, TS Trykk
Roger Hollund, Schibsted Trykk Oslo AS 
Gunn Eva Larsen, VG
Eva Marie Schanke Aamodt, Julius Øren-
berg Bokbinderi AS
Marit Jørgensen, 07 Media avd. Oslo
Kontrollkomite: 
Øystein Simensen, pensjonist 
Tone Granberg Løvlien, pensjonist (vara)
Bjørn Olsen, pensjonist 
Werner Larsen, pensjonist (vara)
Fanekomite: 
Rolf Wesenberg, pensjonist
Carsten Østby Håkonsen, Ogf
Terje Fjellum, Ogf
Revisor:
BDO AS, representert ved Håkon 
Andersen-Gott

Kristin Mulleng Sezer takket på vegne 
av alle valgte for tilliten, og takket alle for 
et godt årsmøte. Etter årsmøtet holdt Jørn 
Eggum jubilantenes tale og Anne Røn-
ningsbakk leste opp jubilantene. 

Så var det tid for sosialt samvær.
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Sagveien 24
Nå er eiendommen vår solgt, 
og vi må være ute av lokalene 
i løpet av februar 2020.
Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer

Vi fikk rundt 21 millioner for eiendom-
men, den endelige summen er ikke klar 
før bladet går i trykken. Det er en opp-
gjørsdato 45 dager etter salget som er i 
månedsskiftet mars/april. Vi kommer til-
bake med endelig tall i neste nummer av 
Tgm. Det har vært en god investering for 
avdelingen, og intensjonen med å kjøpe 
eiendommen var også det. I tillegg skulle 
det skapes aktiviteter og være muligheter 
for medlemmene til å bruke lokalene. De 
siste årene har det vært liten aktivitet, og 
nesten ingen klubber eller utvalg bruker 
lokalene lenger. 

Som vi skrev i Tgm nr. 2-2018, har 
ansvaret som gårdeier til tider blitt en 
belastning og byrde. Før hadde vi øko-
nomi til å lønne en vaktmester, det har 
vi ikke lenger. Nå har vi fått styrket øko-
nomien vår, slik at vi igjen kan satse 
fremover og ha en organisasjonsarbeider 
ansatt. Jeg er overbevist om at det vi gjør 
er til det beste for vår fagforening.

Håpet er å finne kontorer som vi kan 
leie sammen med andre avdelinger i Fel-
lesforbundet, slik at vi får et større faglig 
fellesskap for de ansatte og valgte i Ogf. 
På sikt vil det også være færre ansatte i 
vår avdeling. Vi vil informere dere om 
dette så fort vi har ting klart.

Selskapet som har overtatt eiendom-
men heter Green Living Oslo Sagveien 
AS, og skal gjøre bygningene om til boli-
ger.

Endelig erstatning
Ramunas Gudas ble skadet 
i en arbeidsulykke i en heis 
i Bærum i 2013. Nå er han 
tilbudt 2,4 millioner kroner 
i erstatning fra Yrkesskade-
forsikringsforeningen (YFF).
Det har pågått en årelang kamp om 
erstatning – og etterforskning av brudd 
på arbeidsmiljøloven – med blant annet 
Heismontørenes fagforening (HMF), 
LO i Oslo, LO i Asker og Bærum, Bygg-
fag Drammen – Bærum og Oslo Byg-
ningsarbeiderforening som nærmeste 
støttespillere. Rune Larsen fra støtte-
gruppa stiller spørsmål ved om beløpet 
er helt rettferdig og er forbannet fordi 
arbeidsgiverne fremdeles er ustraffet.

Lokalavisa Budstikka har fulgt 
saken siden starten, og var også avisa 
som i sin tid klarte å spore opp ulyk-
kesofferet og få ham i tale etter at han 
uten videre oppfølging fra Norge ble 
sendt ufør hjem til Litauen.

Grafisk mot 2020 
For tredje gang inviterte 
Grafisk Utdanningsfond stu-
denter og medlemmer til det 
populære fremtidsseminaret 
Grafisk mot 2020, på NTNU 
Gjøvik. 
Grafisk bransjeforening ønsker et tet-
tere og mer formelt samarbeid med 
utdannelsesinstitusjonen og studen-
tene. Styreleder Ole Strand oppfordret 
medlemmene til å komme med temaer 
til bachelor-oppgaver og til å se mulig-
hetene for å ta imot studenter på prak-
sis (internship). Doktorgradsstudent 
og universitetslektor Terje Stafseng blir 

kontaktperson for Grafisk bransjefore-
ning. Han vil formidle våre henvendelser 
mot de rette miljøene ved NTNU Gjøvik. 
– Studentene er positive til fremtiden, og 
de grafiske jobbene finnes, men ikke all-
tid i mediebransjen, sier Therese Aschim 
Kornum og Veronica Cabello Gladhaug, 
sisteårsstudenter ved Bachelor i grafisk 
design. De to studentene deltok på semi-
naret «Grafisk mot 2020» der deltakerne 
besto av folk i grafisk bransje samt stu-
denter og ansatte fra designutdannin-
gene ved NTNU i Gjøvik. Optimismen 
rådet under seminaret, og Oslo grafiske 
fagforening hadde en innledning om vik-
tigheten av det organiserte arbeidslivet.

Skanska-saken
Arbeidstakerne i Skanska 
vant slaget om ansiennitets-
prinsippet i Høyesterett
Høyesterett har for første gang behandlet 
ansiennitetsprinsippet etter Hovedavta-
len LO-NHO, i den såkalte Skanska-sa-
ken. Dommen fra Høyesterett er grun-
dig og rettsavklarende. Det er kommet 
påstander, senest fra advokat Nicolay 
Skarning og fra advokatene Jarl Borgvin 
Dørre og Mette Stavnem Hovik, som er 
klart uriktig og som må imøtegås. Ingen 
er tjent med å bli villedet om hva Høyes-
terett har fastslått om ansiennitetsprin-
sippet og hvilke krav som gjelder, og 
særlig arbeidsgivere bør være skeptisk 
til lettvinte utsagn om at rettstilstanden 
ved nedbemanning nå er endret. 

Ansiennitetsprinsippet har ikke 
veket en tomme med Høyesteretts 
dom. Tvert imot er rettstilstanden 
videreført, og kravene til saksbehand-
ling er skjerpet eller tydeliggjort i favør 
av arbeidstager. Arbeidsgivere og advo-
kater som anbefaler at bedriften legger 
andre kriterier til grunn for sin nedbe-
manning, vil påføre virksomheten en 
betydelig økonomisk og rettslig risiko, 
noe Skanska erfarte i Høyesterett. Sier 
Atle Sønsteli Johansen, avdelingsleder, 
juridisk avdeling i LO til DN.

Mellom 600-800 tillitsvalgte 
og medlemmer fra hele landet 
deltok på markeringen utenfor 
Stortinget. Det er tredje gang 
på bare ett år at det streikes 
og markeres mot bemannings-
bransjen. 

Tekst og foto: Kristin Mulleng Sezer

Initiativtakerne til den politiske aksjons-
dagen var: Fellesforbundet avd. 601 Tøm-
rer- og byggfagforeningen, Fellesforbundet 
avd. 603 Oslo Bygningsarbeiderforening, 
Fellesforbundet avd. 605 Rørleggernes 
fagforening, Elektromontørenes forening 
Oslo og Akershus og LO i Oslo.

Bakgrunnen for aksjonsdagen og den 
politiske streiken er at bemanningsbran-
sjen og deres arbeidsgiverorganisasjon er 
imot Stortingets vedtak. Et vedtak om nye 
regler for innleie, som heller ikke statsmi-
nister Erna Solberg vil ha. Bemannings-
bransjen og NHO kommer nå statsmi-
nisteren i møte ved å tilby ansatte deltid 
framfor heltid og uten angivelse av når 
man skal jobbe. Uten forutsigbar arbeids-
tid kan man heller ikke ta andre jobber 
utenom deltidsstillingen.

Bemanningsbransjen omgår kravet om 
lønn mellom oppdrag og opprettholder 
løsarbeidersystemet. Stortingsflertallet 
holdes for narr. Bemanningsbransjen viser 
ved sin opptreden at de ikke vil ha et orga-
nisert arbeidsliv med partssamarbeid og 
faste ansettelser. Initiativtakernes hoved-

krav er et forbud mot bemanningsbran-
sjen og at forbudet starter med byggeplas-
sene i Oslofjordområdet.

Har ikke skjønt alvoret
Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krog-
stad, mener bemanningsbransjen ikke 
har skjønt alvoret. Han tror landsmøtet til 
høsten kan lande på et forbud hvis beman-
ningsbransjen ikke skjerper seg. – Politisk 
er det en stor uro og frykt både fra regje-
ringa og fra Høyre og NHO, og frykten 
er reell og det har ikke bransjen skjønt, sa 
Krogstad.  Dette kan også få konsekvenser 
for vedtak på neste LO-kongress og det kan 
ende med et stortingsvedtak om forbud 
mot bemanningsbransjen allerede kort tid 
etter neste stortingsvalg, høsten 2021.

– Bemanningsbransjen holder oss for 
narr og slike firmaer har vi ikke bruk for, 
sa Roy Pedersen, leder i LO i Oslo, før han 
overlot ordet til Joachim Espe, leder i Rør-
leggernes Fagforening.

– For ett år siden sto vi her og krevde 
forbud. Vi skulle hindre 0-timerskontrak-
ter og regjeringa gikk på sitt største neder-
lag. Hva er situasjonen i dag? Jo, beman-
ningsbransjen prøver å sno seg unna med 
fire- og femprosentskontrakter. Denne 
bransjen lar seg ikke regulere, framhevet 
Espe. – Bemanningsbransjen bryter med 
hvordan vi gjennom 150 år har bygd opp 
det norske arbeidslivet. Tiden er inne for å 
rydde opp. Byggebransjen i Oslo og Akers-
hus trenger strakstiltak. Bruk forskriften 
og øk kontroll og straff som svir.

Politisk streik og aksjonsdag

Joachim Espe, leder i Rørleggernes Fagforening, holder appell.
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Vi har tidligere skrevet om  
viktigheten av sterke klub-
ber som inkluderer og står 
sammen. Det er svært viktig 
at klubbene er aktive og viser 
at de kan få til gode resultater 
for medlemmene. For å være 
rustet til å bistå klubbene har 
representanter fra avdelinger 
over hele landet møttes  
i Bergen.

Tekst og foto: Carsten Østby Håkonsen

Om lag 20 tillitsvalgte og ansatte i avde-
lingene var samlet i Bergen 12. til 15. 
februar for å jobbe med organisering. 
Modellen som var utgangspunkt for 
samlingen kalles «Veien til fellesskap» og 
handler om å bidra til å skape fellesskap på 
arbeidsplassene i regi av klubben. 

En god klubb og tillitsvalgt er synlig på 
arbeidsplassen og får medlemmene med 
seg i det daglige arbeidet, ikke bare i for-
bindelse med lønnsforhandlinger og andre 
store saker. Noen ganger kan det som ser 
ut som små ting, være det som skal til for å 
få liv i klubben og få flere medlemmer. Er 
det for eksempel dårlig lys i deler av loka-
let, eller er det mye rot i kantina? Ta tak i 
sakene det snakkes om til daglig, og meld 
tilbake til medlemmer og andre kolleger 
når det er kommet en løsning slik at de ser 
at det nytter å ta opp ting sammen. Nyhe-
ter og oppdateringer fra tillitsvalgt kan 
være et effektivt middel for å verve flere 
medlemmer, og fjerne fordommer eller 
apati mot fagforeningen.

Veien til fellesskap
Det gjennomgående temaet for samlingen, 
«veien til fellesskap», et kampanjekonsept 
som går ut på at man over tid kan vise at 
rekken av flere aktiviteter kan være det 

som skaper fellesskap på arbeidsplassen. 
For godt etablerte klubber er det neppe 
nødvendig å starte helt på begynnelsen, 
med kartlegging og en strategi for å få 
adgang til bedriften, men kanskje er det 
muligheter for å få med flere av kollegene 
inn i klubben? Mange potensielle med-
lemmer er vanskelige å vende fordi de har 
en eller annen oppfatning av klubben og 
fagforeningen. Kanskje vi i avdelingen kan 
hjelpe deg med å få disse over på din side? 
Ofte trengs det en solid dose «vaksine eller 
medisin» for å komme et skritt videre med 
kolleger som ikke vil være med i forenin-
gen. Noen «medisiner» som viser seg å 
virke, er for eksempel informasjon om 
prosesser for å skape trygget, fortrolighet, 
humor og fokus på de riktige sakene. De 
riktige sakene, er gjerne saker som mange 
bryr seg om, og som de har sterke følelser 
knyttet til, i tillegg til at det er saker som 
kan løses. Derfor kan det være lurt å la de 
største kravene vente litt. Begynn heller i 

Aktivitet skaper fellesskap
Hva vil du at klubben skal jobbe med?
Vi tillitsvalgte er representanter for de ansatte, og for å være det på en god 
måte er det nyttig for oss å vite hva dere tenker om arbeidsplassen. Derfor 
håper vi dere vil ta dere tid til å svare på disse spørsmålene. Undersøkelsen er 
anonym.

1. Kan du nevne to ting som gjør arbeidsplassen din til et bra sted å jobbe?
a. 

 

b.  

2. Kan du nevne to ting du gjerne vil endre på i jobben din, eller på 
     arbeidsplassen generelt? (Noe som irriterer deg)
a.  

b.  

Lever inn svaret til en av de tillitsvalgte, eller legg det i posthylla til klubben.
Takk for at du svarte! 

det små, slik at dere venner dere til å få til 
noe sammen!

Snakk sammen
En enda større utfordring er det nok 
hvis du er alene om å være organisert 
på arbeidsplassen. Hva gjør du da? Det 
enkleste du kan begynne med er å snakke 
om jobben med kollegene dine. Hvordan 
ligger dere egentlig an lønnsmessig? Kan-

skje du kan få en kollega til å gjøre noen 
undersøkelser om lønn, ferie eller pen-
sjon? Når fikk dere egentlig lønnsøkning 
sist? Eller hvordan er egentlig reglene for 
overtidsbetaling? Når en får temaene opp 
på bordet er det lettere å skape engasje-
ment og starte prosessen med å finne en 
løsning. Ofte finner man de beste løsnin-
gene sammen, og dere har større mulig-
het for å få det gjennom hos ledelsen hvis 
mange på bedriften støtter opp om saken. 
Veien til fellesskap handler om å bruke tid 
sammen og ha et felles mål om ta ansvar 
for egen arbeidsplass.  

Kontakt avdelingen
Er du alene om å være organisert på 
arbeidsplassen din, og synes det er vanske-
lig å få med flere, eller er du tillitsvalg, men 
føler deg litt alene om oppgavene, ta gjerne 
kontakt med oss i avdelingen. Vi kan bidra 
med råd og støtte, eller besøk for å sette i 
gang aktiviteter for å få flere medlemmer.

Trenger du hjelp til å komme i gang går 
det an å ta utgangspunkt i spørreskjemaet 
på neste side slik at du finner en sak eller to 
som flere på arbeidsplassen er opptatt av.

Hva gjør du for å bli en god fellesskaper 
på din arbeidsplass?

Terje Lund fra avd. 57 noterer tips til tilbud 
vi kan gi til nye tillitsvalgte.

Bruk dette skjemaet og skap aktivitet på din arbeidsplass.
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8. mars Streiken ved Godt Brød
Det tok fem dager, så var  
streiken ved Godt Brød  
i Nydalen i Oslo avblåst. Nå blir 
det tariffavtale – men det er 
fortsatt uenighet om hvilken.

Tekst: Kristin Mulleng Sezer 
og Fri Fagbevegelse
Foto: Kristin Mulleng Sezer

Kampen har vært lang og startet i april 
2018, da Miriam Kirchhofer (24) inviterte 
kollegene sine hjem. Det var seks damer 
som snakket om organisering på arbeids-
plassen. De er alle i tjueåra og bakeri-ba-
ristaer ved Godt Brød i Nydalen. De ser-
verer fra disk og rydder bord i kafeen. 
Kvinnene forteller om et fint arbeidsmiljø 
og om kvalitetsvarer som de er stolte av å 
servere. Hvert Godt Brød-utsalg har sitt 
eget lille bakeri, noe som er med på å gjøre 
produktene spesielle. 

I desember 2018 sitter Camilla Nettum 
(25) på Fellesforbundets distriktskontor 
i Oslo sentrum og rister på hodet. – Her 
jobber vi råhardt og betaler kontingenten 
vår, og så blir vi fortsatt ikke tatt på alvor! 
Siden tidlig på sommeren har sykeplei-
erstudenten og bakeri-baristaen stått på 
både kvelder og helger for å få på plass 
tariffavtale ved Godt Brød i Nydalen i 
Oslo. – Jeg mener dette handler om å ta 
ansvar for egen arbeidshverdag

Hun har vervet medlemmer, matet dem 
med informasjon, sørget for å holde dem 
sammen. Hun har snakket om at det kan 
bli streik, hvis arbeidsgiver ikke kommer 
dem i møte. 

Arbeidsgiver har på sin side vært helt 
uvillig til å snakke om kravene. Nettum 
mener de driver med utpressing og skrem-
selspropaganda. Men ikke nok med det, 
fra Fellesforbundet har det også blitt helt 
stille. Vegrer de seg?  

– Vi er nå enige om at vi skal få tariff-
avtale. Men det er strid om hvilken, sier 
hovedtillitsvalgt Miriam Kirchhofer til 
Magasinet for fagorganiserte. – Vi vil på 
Riksavtalen til Fellesforbundet, mens 
bedriften og NHO mener vi hører hjemme 
på en av Handel og Kontors tariffavtaler.

Striden handler kort og godt om Godt 
Brød er en butikk eller et serverings-
sted. Fellesforbundet og LO mener det 
siste, NHO det første. Dermed blir saken 
videresendt til LO og NHOs såkalte faste 

tvistenemnd. Det samme ble utfallet av 
en tilsvarende konflikt ved Godt Brød i 
Trondheim før jul. Men til tross for at det 
ikke er klart ennå hvilken tariffavtale som 
gjelder, vil den uansett gjelde fra 1. desem-
ber 2018. Det samme vil hovedavtalen og 
andre fellesordninger.

– Vi har litt blandede følelser. Vi er 

glade for at vi får tariffavtale, og at strei-
ken er over. Det feirer vi. Men vi føler det 
gjenstår litt, sier Miriam Kirchhofer, som 
takker for all støtten streiken har fått, med 
blant annet flere toppolitikere på besøk.

– Vi hadde ikke klart dette uten all støt-
ten utenfra, både fra resten av forbundet, 
andre forbund og alle andre, sier hun.

Rekordmange i 8. mars-tog  
i Oslo. Det var ventet at 
abortsaken ville føre til stort 
oppmøte på årets markering 
av kvinnedagen. I Oslo ble det 
satt ny med 14.000 deltakere  
i toget.

Tekst: NTB og Kristin Mulleng Sezer
      

Den forrige rekorden ble satt i 2014. Da 
var kampen mot reservasjonsretten det 
viktigste stridstemaet, og 11.000 møtte 
opp på Youngstorget, skriver Klassekam-
pen. I år kom det altså 3.000 flere.

– 14.000 i gatene gjør dette til tidenes 
8. mars-tog. Dette er et politisk jordskjelv, 
sier Arne Rolijordet, som har lang erfaring 
med å telle folk i tog. Han synes oppmøtet 
minnet om et stort 1. mai-tog. – Det var 
mange flere grupper som deltok enn tid-
ligere. Kristne, innvandrerorganisasjoner 
og Miljøpartiet de Grønne, sier Rolijordet.

– Jeg er veldig fornøyd med knallopp-
møte i toget, gode appeller og stort enga-
sjement, sier Lena Seim Grønningsæter, 
som leder byens 8. mars-komité.

Egen parole for byggebransjen
Det var fantastisk å oppleve dette, og i Fel-
lesforbundet hadde ungdommen laget en 
egen parole for å få på plass en aktiv poli-
tikk for å få flere jenter inn i byggebran-
sjen. Byggavdelingene i Oslo og Akershus 
gikk sammen om dette, og det var mange 

som gikk bak denne parolen. De ropte: 
Hva vil vi ha? Likelønn! – Når vil vi ha 
det? – Nå!    

Jørn Eggum (t.v.), leder i Fellesforbundet, 
Joachim Espe, leder i Rørleggernes fagfore-
ning og Kristin Mulleng Sezer, leder i Oslo 
grafiske fagforening på Youngstorget.

– Det er skuffende at NHO 
ikke ville komme arbeids- 
takerne i møte, sier LO-leder 
Hans-Christian Gabrielsen.
LO har i dag, 14. mars, brutt forhand-
lingene med NHO i lønnsoppgjøret, 
og varslet avtale- og plassoppsigelse for 
cirka 163.000 medlemmer i privat sektor. 
Forhandlingene, som har pågått siden 
11. mars, har ikke ført fram. Det betyr at 
oppgjøret nå går til mekling. – Etter flere 
år med svært lav reallønnsvekst har våre 
medlemmer hatt forventinger om et opp-
gjør som merkes på lommeboka. Spesielt 

har det vært viktig for oss å løfte de lavest 
lønte, som er blitt hengende etter over tid, 
sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. 
– LOs medlemmer har tatt ansvar i en 
utfordrende situasjon for norske bedrifter. 
Nå går det bedre i norsk økonomi, og da 
er det arbeidstakernes tur. Dette var NHO 
ikke villige til å innfri på.  Partene møtes 
nå til mekling. Blir det ikke enighet innen 
meklingsutløp, søndag 31. mars, er det 
streik fra arbeidstidens begynnelse 1. april. 
Omfanget av en eventuell streik meldes 
Riksmekleren og NHO torsdag 28. mars. 
Dette er etter at Tgm leveres til trykking, 
vi vil holde dere informert i andre kanaler. 

Brudd i lønnsforhandlingene  
mellom LO og NHO

Foto: Oslo Bygningsarbeiderforening.

Foto: 8. mars-komiteen.

Merethe Solberg fra Fellesforbundet avd. 10 holder appell på fanemarkeringen. Det var 
mange som stilte opp på fanemarkering og hjalp til med å være streikevakter.
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For en tid siden fikk «Oslos innbyggere» en 
«storslått gave»; et kunstmuseum, for «vår 
tids kunst». Stedet, som ble kalt et «kunst-
senter» – antakelig fordi det også rommet 
skøytepremier og kokekunst – er belig-
gende på Høvikodden – som vel må kal-
les «beste vestkant». Det koster 5 kroner å 
komme inn, dersom man er så heldig å ha 
fri om dagen, slik at man kan komme dit 
mens det er åpent. Er man så uheldig å bli 
sulten eller tørst mens man befinner seg der 
ute, sørger restauranten for å forverre øko-
nomien ytterligere, med priser som ligger 
godt over det en arbeider kan koste på seg. 

Hvor kommer denne gaven fra? Fra et 
kjent millionærektepar med skøyter og 
skip som inntektskilde. Og så kan man 
spørre seg: Er disse pengesterke giverne 
interessert i å gi det norske proletaria-
tet noe som det norske proletariatet har 
interesse av å få? Hvem var det som fikk 
museet på Høvikodden? Stedets beliggen-
het, priser og åpningstider viser oss at det 
var ikke de norske arbeiderne som fikk 
noe museum. Ytterligere befestet blir man 
i den troen når man leser avisinnlegg fra 
arbeidere som har vært så lettsindige å tro 
at dette var noe for dem også. For hva slags 
kunst fant de på museets vegger? Jo, kunst 
som de ikke skjønte noe av.

De som fikk museet på Høvikodden, 
det var ikke Oslos arbeidere, det var bor-
gerskapet, og de borgerlige klikkene av 
intellektuelle, kunstanmeldere og profe-
sjonelle som knapt har hørt ordet «klasse-
kamp». Hele museet er bare en skumdott 
på borgerskapets overflate. En annen sak 
er det at hele oppbudet av borgerlig presse, 
fra Morgenbladet (150 år i den borger-
lige kulturens tjeneste) til Arbeiderbladet 
(kapitalens trygghet – arbeidernes ansvar) 
prøver å innbille oss at dette er noe vesent-
lig, her er vår tids KUNST.

Det er en kjent sak at det meste av det 

som kalles «vår tids KUNST» – enten det 
er TV-teatret eller «moderne skulptur» – er 
uforståelig for vanlige arbeidsfolk. Og da er 
det et eller annet som er galt. Med kunsten, 
eller med vanlige arbeidsfolk? Eller kanskje 
med skolevesenet, som ikke lærer oss opp 
til «kunstforståelse»? En ting er sikker: Det 
er ikke arbeidsfolk det er noe i veien med. 
Og skolesystemet? Det skolesystemet fin-
nes ikke, som kan få arbeidsfolk til å for-
stå «moderne» billedkunst. Feilen ligger 
selvsagt hos kunsten, dvs. hos kunstnerne. 
Skjønt – er det en feil? Det er nemlig en 
mulighet til: Kanskje denne kunsten gan-
ske enkelt ikke er laget for arbeidsfolk? I 
så fall er det jo ikke så rart om arbeidsfolk 
ikke forstår noe av den.

Det er bare én måte vi kan bruke til å 
finne ut hvem kunsten er laget for: vi må 
se på de meningene, de synspunkter, livs-
syn som kommer til uttrykk i kunsten, 
se hvilke klasser som har utbytte av disse 
«budskap» fra kunstnerne. Dette vil vise 
oss i hvilken klasses tjeneste de forskjellige 
kunstnerne står, hvilken klasse som har 
interesse av å støtte opp om de forskjellige 
kunstretninger.

«Stopp litt!» vil noen si. «Det er for 
snevert å anvende et klassesyn på kunst. 
Kunsten står over klassene, kunsten er til 
for Menneskene. Kunsten er et speilbilde 
av verden og samfunnet, den omfatter alle 
klasser».

Vi skal se litt nærmere på dette synet.
«Kunsten er et speilbilde av verden og 

samfunnet.» Riktig, men dette er et argu-
ment for, ikke mot å anvende et klassesyn 
på kunsten. For samfunnet er delt i klasser, 
klasser som har motstridende interesser. 
Alt i samfunnet får sin farge av dette for-
holdet: for eller mot den ene eller andre 
klassen.

Og et kunstverk er ikke et hvilket som 
helst speilbilde, ikke et nøytralt speilbilde 

som enhver vil kunne godta som korrekt. 
Et kunstverk er et bilde av samfunnet, 
slik det speiler seg i en bestemt kunsters 
øyne. Det gir altså uttrykk for sin skapers, 
kunstnerens, livssyn, som igjen er skapt av 
hans klassebakgrunn og hans klassetilhø-
righet. Rudolf Nilsen kom fra og tilhørte 
arbeiderklassen, hans dikt er skrevet for 
arbeiderne, de har en tydelig proletarisk 
klasseholdning. Finn Carling kommer fra 
borgerskapet, han har alltid hatt en trygg 
økonomi, og hans kunst er aldri blitt sosi-
alistisk. Kunsten er speilbilder av verden 
og samfunnet omkring, men det er speil-
bilder av et klassesamfunn, skapt av kunst-
nere som står på den ene eller den andre 
siden i klassekampen. Hvordan skulle så 
kunsten kunne bli nøytral?

«Menneskene» som sådanne, finnes 
ikke. Det finnes arbeidere, det finnes kapi-
talister – men almenmennesket, som fore-
ner alle klasser, finnes knapt nok i legevi-
tenskapen.

Det kan så være at kunsten omfatter, 
omhandler alle klasser. Men den tar stand-
punkt, den er ikke nøytral. Kunstverkene 
står alltid på den ene eller andre klassens 
side, og vår holdning til et kunstverk må 
bli bestemt av hvilken klasse kunstverket 
tjener.

Men her har vi et dobbelt perspektiv. 
For et kunstverk skapes alltid i en bestemt 
historisk sammenheng. Og et kunstverk 
som er progressivt som nytt, kan godt bli 
reaksjonært når historien har tatt noen 
skritt videre. Og når et eldre kunstverk 
trekkes fram fra støv og glemsel, må det 
bedømmes hovedsakelig ut fra den situa-
sjon det trekkes fram i, for den situasjon 
det er skapt i hører historien til, og kunst-
verkets opprinnelige funksjon er et histo-
risk fenomen. 

Men noen vil kanskje ikke gi seg ennå, 
de vil kanskje si: «Men hva med de evige 

og almengyldige probemer? Hva med de 
problemene som er så elementære at de er 
gyldige for alle mennesker, uansett klasse? 
Hva med for eksempel kjærligheten?»

Men når det ikke finnes almenmen-
nesker, hvordan kan det da finnes almen-
menneskelige problemer? Slike «grunn-
leggende», «elementære» og «almene» 
problemer som f. eks. identitetsproblemer 
(hvem er jeg – finnes det i det hele tatt en 
fast kjerne som er «jeg»?) er sterkt bundet 
til borgerskapet i vår tid, en klasse som har 
utspilt den progressive delen av sin rolle, 
og lever sitt liv som propp i sikkerhets-
ventilen. Og kjærligheten, som kan synes 
så almen? I seg selv er jo ikke kjærlighe-
ten noe problem, Problemene oppstår når 
kjærligheten i ett konkret tilfelle kommer 
i konflikt med klassesamfunnet omkring 
– som f. eks. i «Romeo og Julie». Og også 
«lykkelige» kunstverker om kjærlighet vil 
være tidsbundet og ha klassepreg, fordi 
de er skapt av en tids- og klassebundet 
kunstner, fordi menneskenes sinn formes 
på skiftende vis alt etter hvilken klasse 
og hvilket samfunn de tilhører, og fordi 
den ene klassen ikke opplever tingene på 
samme måte som den andre.

Vi ser altså at kunsten er klassebundet, 
som alt annet. At den ikke er til for «Men-
neskene» og «Evigheten» men for klassene, 
og i en bestemt historisk sammenheng. 
Når arbeidsfolk så ikke skjønner kunsten, 
skyldes det ikke at det er noe i veiene med 
arbeidsfolk, men at kunsten ikke er skapt 
for arbeiderklassen – for det minste man 
kan forlange er vel at kunsten er forståelig 
for dem den er skapt for? Og én ting kan vi 
slå fast: Kunst som ingen skjønner noe av, 
tjener i alle fall ikke arbeiderklassen.

Vi skal i de kommende numre av denne 
avisa ta for oss kunstretninger, kunstnere 
og enkeltverker, og se på deres stilling i 
klassekampen. Vi skal ta for oss forskjel-
lige ting innen borgerlig kunst, og prøve å 
komme på sporet av sosialistisk kunst. Kan 
hende vil vi på denne måten kunne hjelpe 
til å skape en sosialistisk norsk kunst, som 
kan ta kampen opp mot borgerskapets 
dominans på kulturfronten.

Morten A. Falck

Klassekampen 50 år

Kunsten i klassenes tjeneste
7. februar 1969 kom første nummer av avisa Klassekampen ut. Siden den gang har avisa gått fra 
ukeavis til dagsavis til opplagsvinner.  I første utgave er det bare to signerte artikler. En av dem er 
skrevet av Morten Falck. I 1969 var Morten 23 år, og han analyserte kunsten i klassenes tjeneste. 
Senere fortsatte han å skrive (ubetalt) i avisa i år etter år, bokanmeldelser, kulturdebatt, natur- 
vitenskapelig stoff. Morten Falck er medlem i Oslo grafiske fagforening, det har han vært i 47 år.  
Vi synes artikkel han skrev den gangen er så flott, og vi har fått hans tillatelse til å gjengi den her. 

Sterke kunstneriske innslag av Gjertrud Louise Jynge med Espen Leite på akkordion, 
Amalie Kasin Lerstang leste egne dikt og Vigdis Hjorth Holdt tale til jubilanten.

– Jeg er stolt av Morten og alle de utallige andre som har æren for at avisa Klassekampen 
ble stiftet og videreført helt opp til i dag, der vi har over 116.000 lesere daglig. Jeg er stolt 
av kollegene som jobber der i dag, og over selv å ha fått skrive i avisa fra midt på 1980-tal-
let, siden 1997 som fast ansatt. Hurra for alle som har æra for at Klassekampen i dag er 
en femtiåring på full fart framover!

Sissel Henriksen, journalist i Klassekampen og gift med Morten Falck. 

Fra venstre: Nåværende redaktør Mari 
Skurdal og tidligere redaktør Sigurd Allern 
i samtale om avisas historie og utvikling. 
Ordstyrer: Astrid Hygen Meyer, journalist  
i Klassekampen.  
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Darija er sjefskonsulent 
og teamleder  
i Experis Ciber AS.  
Blog: blog.darijasart.com

Ønsker du å se selskapet ditt fra fugleperspektiv, 
se hvordan ting henger sammen og lære fra de beste? 
Prøv deg på lederskygging – en dag med lederen din. 

Nedenfor forteller jeg om min skygging av 
Trygve Solem, direktør i Experis Norway 
og Sølvi Spilde Monsen, administrerende 
direktør for Manpower Norge. Dette er en 
slags dagbok over hva vi gjorde, hva jeg 
synes var interessant og hva tar jeg med 
meg videre. 

1. Skygging av Trygve 

Trygve Solem er administrerende direktør 
i Experis Norway, morselskapet til Ciber, 
selskapet jeg jobber i.

Jeg har skygget flere ledere. Det startet med at jeg hadde en  
dag sammen med Espen, administrerende direktør i selskapet  
mitt, Ciber. Det var gøy og lærerikt. 
Jeg har skrevet en guide i skygging for nybegynnere på: 
http://blog.darijasart.com/a-skygge-en-leder/. Lederen i Ciber  
har også skygget meg og fortalt litt om erfaringene sine. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=mrB-THWr1E4&t=950s

Jeg kom først, slik jeg ofte gjør. Vi skulle 
i et kundemøte hos kunden og gjengen var 
fem karer i nesten like blå dresser. At jeg 
også hadde blå klær, var flaks. Jeg tror ikke 
de andre skjønte helt hva jeg gjorde der.  
– Darija skygger meg i dag, forklarte 
Trygve, og alle satt i gang med siste plan-
legging før møtet. Jeg fikk crash-course 
for dummies fra Trygve om formålet 
med møtet og hørte på guttenes småprat. 
KAMer fra forskjellige regioner skulle pre-
sentere bemanningskapasitet og ønske å 
betjene kunde på best mulig måte. Experis 
leverer ingeniør-, IT- og økonomiressurser 
til kundene sine. 

Vi kom inn i et stort møterom med 
mange deltakere fra kunden. De viste en 
Powerpoint-presentasjon om selskapet 
sitt og om behovene sine. Så presenterte 
Trygve Experis. En annen fra oss snakket 
hvordan vi jobber, og vektla at 80 prosent 
av de største kundene i Norge har en eller 
annen form for samarbeid med oss. Vi 
måler kundetilfredshet og kandidater. En 

nøkkelperson, Rune, fortalte om et alle-
rede vellykket samarbeid, som kunden 
ønsker å utvide til flere regioner. Det var 
en del viktige avklaringer på detaljnivå. 
Ikke overraskende, for å få kundens ønsker 
oppfylt, konkluderte kunden med at de 
må også gjøre litt jobb på sin side. Jeg satt 
uvanlig stille hele møtet og observerte. Jeg 
var nyskjerrig på en annen person som 
også satt veldig stille – hva tenker ved-
kommende? På på vei ut av rommet spurte 
jeg hva hun tenkte. Det viste seg at hun var 
positiv og nysgjerrig, og ønsket å komme 
i gang. Det var jo godt å høre for gjengen 
vår. Trygve sa at det var bra at jeg spurte. 

Etter liten oppsummering på parkeringsplassen, sa vi farvel til de som skulle ta fly tilbake og 
dro tilbake til kontorene våre i Lakkegata. 

Der gikk vi rett til et video-statusmøte 
om digital driftsmodell. Jeg husker ikke 
hvem var på den andre enden, men jeg 
husker et Excel-ark med en del beige far-
ger. Nytt system for search & match ble 
diskutert. Jeg likte tilnærmingen (jeg prak-
tiserer ofte en slik tilnærming selv) «Vi må 
tilpasse oss system, ikke motsatt» (ellers 
så blir det veldig dyrt). Det er fint å være 
trygg på valg ledelsen gjør.

Lunsjen husker jeg ikke. Men jeg husker veldig godt Forecast møte med Avan (dattersel-
skap til Experis) om konsulent omsetning. Det var mye tall! «Q3, Q4 må klargjøres mer». 
Trygve påpekte at det er viktig å ha riktig info til månedsmøtet med Nordisk ledelse. Det 
var interessant hvordan søsterselskap til Ciber rapporterer konsulentomsetning, de gjør det 
annerledes enn vi gjør i Ciber. 

Trygve, Jorunn, Richard og Bodil på telefon. 

Observasjon: Trygve er beslutnings-
dyktig og tydelig. Det jeg vil lære mer av 
fra ham, er kunsten å drive butikken. 

Take-away:
•  Det mest interessante for meg var såklart 

kundemøtet – der jeg kunne se «produk-
tet» Experis leverer og selger inn i praksis. 
Det var lett og interessant å observere for-
skjellige karakterer som var på møte, lese 
hva som er sagt og hva de tenker. Erfa-
ringen min fra å høre og observere folk 
under brukertest-intervjuer hjalp meg å 
forstå nyansene i samlingen. Hoved-take-
away – mennesker med spisskompetanse 
og skalering av tilbudet er en hot vare. 

•  Jeg lærte hvordan morselskapet er orga-
nisert og hvordan vi i Ciber relaterer til 
det hele. 

•  Det var kult å se Trygve «in action» på 
diverse møter. Han er dyktig og inklude-
rende. 

2. Skygging av Sølvi
Jeg ønsket å skygge en kvinnelig leder. 
Hvem kan være forbilde? Sølvi er admi-
nistrerende direktør for Manpower Norge 
og LinkedIn sier at hun er flink. Jeg tok 
kontakt via Linkedin og vi avtalte å møtes.  

Sølvi kom fra Bergen til Oslo-kontoret 
og vi hadde et stort program den dagen. 

Det var bra at Sølvi hadde røde klær på 
seg den dagen, så det var lett å finne henne 
flyende rundt i lokalene. Jeg pleier ikke å 
ha noen forventninger til den jeg skygger, 
men Sølvi var godt forberedt. Vi startet 
med en introrunde. Sølvi har være mye 
involvert i styrearbeid og nettverksfora 
gjennom karrieren sin. Det bærer frukter. 

Vi har sett litt på 
innboksen til Sølvi. 
En mail var interes-
sant fordi det handlet 
om nye lover rundt 
stillingsbrøk, som  
gir konsekvens for 
selskap som jobber 
med bemanning. 
Kort fortalt – kravene 
til fast ansettelse er 
skjerpet og fortrinns-
retten for deltids- 
ansatte er styrket. 
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Sølvi tok meg gjennom organisasjonskartene for Manpower  
Norway og ManpowerGroup Norway. En hyggelig kar – Lars – 
kom innom, og vi hilste. 

Sølvi stråler av 
varme og man 
ser at hun bryr 
seg om folk. 
Hun passer 
godt som leder 
i et selskap som 
jobber med 
nettopp dette  
– bemanning. 

Sølvi skriver julekort og vi tar en hilse-/klemmerunde i huset med 
blant annet Vigdis fra Bid team, Lise, Maalfrid og National sales 
teams representant.

Sølvi har masse energi og nysgjerrighet og det er premissene  
for å lykkes

Vi tok et jenteselfy med Maalfrid Brath – administrerende direktør 
for det hele (ManpowerGroup Nordic & Baltic).

Jeg observerer mye aktiv lytting som  
Sølvi gjør i hverdagen sin. Det er en  
viktig suksessfaktor for samarbeid  
og beslutninger. Mer aktiv lytting er noe  
jeg har på to do lista mi.

KAM Syver kom innom og presenterte 
kunden Tradebroker, som han har ansvar 
for. Hvorfor? Fordi vi skal til lunsj med 
Tradebroker på Sudost! TIPS: Lederskyg-
ging i juletida er alltid litt mer hyggelig ;)

Observasjon: Sølvi har vesker til alle anledninger (stor til pc-en og liten til restaurant-
besøk). På to do listen min: Vurdere et liv uten ryggsekk.

Fantastisk mat. 

Observasjon: Kunde-julelunsj foregikk 
som forventet: 98 prosent chit-chat, 2 pro-
sent viktige poeng (jobbprat). Veldig hyg-
gelig.

Etter lunsj fortsetter vi med vår Inbox-«sa-
fari». Sølvi ringer opp en kollega og de 
diskuterer avtaleutkast fra Bullhorn/Vol-
canic. Hun tenker høyt og det er interes-
sant hvilke områder i dokumentet som 
tiltrekker seg hennes oppmerksomhet og 
hvorfor. 

Vi går til status med salg/convenience team ved Marco. Litt annerledes modell, 
beregninger og presentasjon enn hos oss i Ciber. Det var bra stemning. 

Avslutningsvis tok vi en kjapp wrap-up 
med Sølvi og jeg løp til Luciadagen i bar-
nehagen. 

Det er spennende å følge flinke ledere og 
se hva de gjør en vanlig dag på jobben. Nå 
vet jeg mer om vår bransje, konkurrenter, 
historisk utvikling. Hva som er viktig, og 
hvordan min organisasjon fungerer og 
hva som er viktig for oss. Det er givende 
både for ledere og medarbeidere å delta på 
lederskygging. Både jeg og de jeg skygget 
fikk utvidet perspektiv og en arbeidsdag 
som var litt annerledes på en hyggelig 
måte.

Skygg en leder du også. 

KAM er en forkortelse for 
Key Account Manager, 
porteføljeansvarlig heter det på norsk.
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Svenske tilstander
Etter en lang kamp kunne 
endelig havnearbeiderne i 
Svensk Havnearbeiderforbund 
i mars feire at de hadde blitt 
enige med arbeidsgiverne om 
en tariffavtale.
Tekst: Vegard Holm

Kampen har vart lenge. I flere uker hadde 
havnearbeiderne over hele Sverige aksjo-
nert ved å gjennomføre kortvarige streiker 
for å markere at de mente alvor. De ville 
ha en tariffavtale på plass. Arbeidsgiverne 
svarte med lockout. Det var ikke før Hav-
nearbeiderforbundet varsla full streik fra 6. 
mars at arbeidsgiverne kasta korta og inn-
rømma Havnearbeiderforbundet tariffav-
tale med rett til lokale forhandlinger. 

Fagbevegelsen har vært splittet
I de svenske havnene har fagbevegelsen 
vært splitta helt siden begynnelsen av 1970-
åra. Da brøt en gruppe havnearbeidere ut av 
LO-forbundet Svensk Transportarbeider-
forbund og stifta Svensk Havnearbeiderfor-
bund, som hele tida har vært frittstående. 
Sjøl om det har vært disputter og uenighet 
mellom de to forbundene etter den tid, har 
de greid å fungere på et vis som konkurre-
rende fagforbund. I noen havner har det 
ene forbundet vært størst, i andre motsatt.

Det er Transportarbeiderforbundet som 

«eier» tariffavtalen og har gjennomført 
tarifforhandlingene med arbeidsgiverorga-
nisasjonen. Havnearbeiderforbundet har 
hele tida synes det har vært greit å stå uten 
en egen tariffavtale. Men situasjonen har 
endra seg.

Svensk Havnearbeiderforbund har i alle 
år hatt lokale forhandlinger og verneom-
bud. I fjor vår nekta imidlertid arbeidsgi-
verne i havnene Havnearbeiderforbundet 
alle typer forhandlinger og ville ikke aner-
kjenne deres verneombud. Dette skjedde 
på samme tid som den svenske regjeringa 
ønska å innskrenke streikeretten og mulig-
heten til sympatiaksjoner for fagforeninger 
uten tariffavtale og fredsplikt. Derfor ble 
det nødvendig for Havnearbeiderforbundet 
å endre strategi. Forbundet, som organise-
rer om lag halvparten av havnearbeiderne 
i Sverige, mista muligheten til å forhandle 
lokalt og satt uten virksomme verneombud. 

Innskrenkinger i streikeretten
Havnearbeiderforbundet er et fagforbund 
som baserer seg på medlemmenes aktive 
og direkte deltakelse, og har sin bastion i 
Nordens største havn i Gøteborg. Havne-
arbeiderforbundets makt i Gøteborg har 
kanskje vært den viktigste årsaken til at 
svensk LO og arbeidsgiverorganisasjo-
nen Svenskt Näringsliv gikk sammen og 
fremma forslag om innskrenkinger i strei-
keretten. Den sosialdemokratiske regje-

ringa har støtta de to organisasjonene, 
og i løpet av våren/sommeren blir det en 
realitet at streikeretten innskrenkes i Sve-
rige. Disse endringene vil i første omgang 
ramme fagforeningene som ikke er med i 
LO, men vil i neste omgang bli en boome-
rang som slår tilbake mot alle arbeidsfolk, 
uavhengig av organisasjon.

Angrep på verneombudene
Sammen med forslaget om innskrenking 
av streikeretten og angrepene på verne-
ombud og forhandlingsretten i havnene, 
ville forholdene for havnearbeiderne bli 
vesentlig dårligere om ikke en tariffavtale 
kom på plass. Havnearbeiderforbundet 
krevde derfor en «andreavtale», det vil si 
at de ville bli part i den tariffavtalen Trans-
portarbeiderforbundet hadde i svenske 
havner, og som innebar forhandlingsrett. 
Transportarbeiderforbundet skulle fort-
satt ha «eiendomsretten» og stå for de 
sentrale forhandlingene om avtalen.

Det er dette Havnearbeiderforbundet 
og arbeidsgiverne nå har blitt enige om. 
Arbeidsgiverne har en stor jobb å gjøre for å 
skape et godt klima på havnene. Angrepene 
på havnearbeiderne har vært mange gjen-
nom lang tid. Rein bløff og halvsannheter 
har nærmest vært daglig kost. Mye skal 
repareres. Kjenner jeg svenske havnearbei-
dere rett vil de ta opp hansken på nytt skulle 
det bli nødvendig.

Alle bildene er hentet fra Facebook-siden til Svenska Hamnarbetarförbundet.

En vellykket aksjon – uten å aksjonere!

Adecco måtte til slutt trekke søknaden, og fanemarkeringen ble avlyst. Her ser dere  
løpeseddelen som ble laget til den planlagte markeringen.

Adecco blir ikke opplærings- 
bedrift.

Tekst: Petter Vellesen

Allerede i august 2018 søkte bemannings-
byrået Adecco om å få bli opplæringsbe-
drift i tømrer- og betongfagene. De hadde 
allerede vært i kontakt med Byggopp (opp-
læringskontoret), men hadde fått nei til å 
bli medlem der. Etter at Oslo kommunes 
avdeling for fagopplæring (FAG) hadde 
hatt møte med bedriften, ble det kon-
statert at søknaden var mangelfull, først 
og fremst fordi det ikke var utarbeida en 
intern plan for opplæringa. Det kom også 
fram at søknaden i første omgang gjaldt 
tømrerfaget og bedriften bestemte seg for 
å søke medlemskap i Opplæringskontoret 
for tømrerfaget. I desember blir søknaden 
avvist også her.

Ga seg ikke
Men Adecco ga seg ikke med det! De opp-
rettholdt søknaden om å bli selvstendig 
opplæringsbedrift, og la nok samtidig mer 
arbeid ned i selve søknaden, og i januar i 
år bestemte FAG seg for å innstille på at 
søknaden skal bli godkjent! Da reagerte 
fagforeningene. Ikke vet vi hvorfor FAG 
innstilte på søknaden, men vi antar at 
de så seg blinde på formalitetene og ikke 
vurderte politikken bak og virkningene et 
slikt vedtak ville få. Det gjorde fagforenin-
gene og de går sterkt imot at Adecco – eller 
noe annet bemanningsbyrå – blir godkjent 
som lærebedrift.

Det er mangel på lærlinger innenfor 
byggefagene, noe som ganske fort kan 
utvikle seg til et samfunnsproblem ved at 
vi ikke vil ha nok fagarbeidere til å utføre 
byggeoppdragene. Denne utviklingen har 
vært kjent lenge, og blir tatt alvorlig av alle 
parter i arbeidslivet. Oslo kommune har 
også innsett alvoret, og forsøker å mot-
virke denne tendensen gjennom å innføre 
den såkalte Oslo-modellen for et seriøst 
arbeidsliv. Oslomodellen inneholder som 
kjent sterke føringer for bruk av lærlinger 
på byggeplasser for Oslo kommune.

Undergraver lærlingeordningen
Vi er overbevist om at dette arbeidet vil 
undergraves ved at Adecco blir lærebe-
drift. Det vil føre til at Adecco kan leie 
ut lærlinger til bedrifter som ellers ikke 
tilfredsstiller kravene med henblikk på å 
få byggeoppdrag for kommunen. På den 

måten vil det bli færre lærlinger, ikke flere, 
dersom denne godkjenningen går gjen-
nom. Adecco forsøker her å omgå oslomo-
dellens intensjoner.

Det er mulig at det kan argumenteres 
for at søknaden tilfredsstiller Yrkesopp-
læringsnemndas kriterier, men etter vår 
mening er dette i så fall bare på det formelle 
plan. Bemanningsbransjens vesen og for-
retningside er jo å leie ut arbeidskraft på 
kortvarig basis til bedrifter som har et for-
bigående behov for denne arbeidskrafta. 
Produksjonen foregår i innleiebedriften. 
Vi kan ikke med vår beste vilje se at dette 
kan være med på å skape hverken den 
stabiliteten eller allsidigheten som trengs 
for å skape et godt opplæringsmiljø. Tvert 
imot: Dersom denne søknaden hadde blitt 
godkjent ville Oslo kommune ikke bare 
undergrave lærlingeordningen og oslomo-
dellen, de ville vært med på å legitimere 
bemanningsbransjen og sidestille den 
med produksjonsbedrifter når det gjelder 
fagopplæring.

Planla fanemarkering
Vi har i de siste åra opplevd et godt sam-
arbeid mellom bygningsfagforeningene 
på tvers av forbundsgrensene. Vi kan godt 
kalle det en kampenhet, så ikke lenge etter 
FAGs innstilling var kjent tok Oslo Byg-
ningsarbeiderforening, Tømrer og Bygg-
fagforeningen, Rørleggernes Fagforening, 
Heismontørenes Fagforening og Elektro-
montørenes forening Oslo og Akershus 
initiativ til en fanemarkering i forkant av 
Yrkesopplæringsnemndas møte 25. mars, 

hvor saken skulle behandles. Vi opplevde 
bred støtte fra resten av fagbevegelsen og 
alle som vil ta vare på den norske fagopp-
læringa.

Fagforeningene var ikke de eneste som 
hadde svingt på seg i denne saken. Alle-
rede før jul hadde Byggmesterforbundet 
sendt et brev til kunnskapsdepartemen-
tet med spørsmål om det er grunnlag for 
å kunne godkjenne bemanningsbedrif-
ter som opplæringsbedrifter. Svaret kom 
som bestilt, et par uker før møtet – og 
demonstrasjonen – og konkluderte med å 
gi støtte til vårt syn: Det er «vanskelig å se 
for seg at en bemanningsbedrift vil kunne 
oppfylle vilkårene for å bli godkjent som 
lærebedrift i fag hvor bedriften ikke har 
egen produksjon.»

Måtte trekke søknaden
Med dette hadde ikke Adecco noe sær-
lig annet valg enn å trekke søknaden. 
Aksjonen vår førte altså til seier uten at 
vi behøvde å gjennomføre den! Men his-
torien er dessverre ikke slutt. Departemen-
tet mener tydeligvis at det er en god ide å 
slippe bemanningsbransjen løs på lærlin-
gene våre. I hvert fall vil de se på om «det 
kan være hensiktsmessig å utrede nærmere 
om slike bedrifter bør kunne godkjennes 
som lærebedrifter.» Den utredningen kan 
de spare seg! Ungdommene våre fortjener 
å få en allsidig fagopplæring på en bred 
faglig plattform, med et fagmiljø som gjør 
dem til de beste fagarbeiderne. De skal 
ikke å leies ut for å dekke oppdragsgiver-
nes kortvarige behov.
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Kontakt oss hvis det er noe du lurer på
Leder:
Kristin Mulleng Sezer
Mobil: 913 44 677
kms@ 
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

Nestleder:
Terje Fjellum
Mobil: 916 74 227
terje.fjellum@ 
fellesforbundet.org

Organisasjonsarbeider:
Carsten Østby Håkonsen
Mobil: 924 37 893
carsten.ostby.hakonsen@ 
fellesforbundet.org

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

Hvem burde omstille seg?
Tekst: Anonym politiansatt i omstilling 
– først publisert i forkortet utgave  
i Politiforum 5. februar 2019.
Med tillatelse fra artikkelforfatter og  
Politiforum blir den gjengitt her.

I det siste har de som styrer 
landet vært opptatt med 
finpuss på bibelbasert statlig 
regulering av kvinners livmor, 
utspill om rasebasert barne-
trygd, taxfree-kvoter og andre 
ting som er vinnersaker for 
deres utvalgte menigheter av 
Norges befolkning. 

I mellomtiden har noen andre mennesker 
gjort som de pleier. 

De ulike menneskene som har holdt 
hjulene i gang, så godt de kan. De gir 
ikke opp. De som løper mot det andre 
løper fra.

De som ikke bare tror på idealene til 
landet vi lever i, men står for den praktiske, 
fysiske og tidvis svært ubehagelige håndhe-
vingen av dem, i personlig møte med men-
nesker som ønsker alt nord og ned.

Politiet er reformert
«Nærpoliti-reformen» handler om alt 
annet enn nærhet, men gis ikke nok pen-
ger til å kunne gjennomføres, så hvor dår-
lig planen egentlig var, får vi aldri vite. 

Folk utdannes, og ansettes, og står 
uten jobb fordi vikariatet gikk ut. 

Fordi lønnsmidlene bare rakk til å 
ansette i 6 måneder, men man kunne i alle 
fall si at man fikk alle i jobb en liten stund.

Den bagatellen løses ved å skvise ut 
sivilt ansatte, omdøpe stillingene deres til 
«politi», og fortelle deg at det er fremskritt 
på veien til «målet om to politistillinger 
per 2.000 innbyggere». 

Fordi man ikke lenger har behov for de 
man trengte da krisa sto på som verst. Kri-
ser kommer som kjent aldri tilbake, og om 
du søkte deg til staten for trygghet, burde 
du ha visst bedre. 

Symbolpolitikk-kulissene behøves på 
en annen scene nå.  

Men det kommer til å finnes politian-
satte som fortsetter å forebygge, pågripe, 
etterforske, transportere og fremstille til 
retten. 

Domstolene er avbyråkratisert 
De er så overbelastet at om ikke politiets 
sendrektige etterforskning gir gjernings-
mannen strafferabatt, så er det gode odds 
for at ventetiden før rettssaken gir det. 
Ventetid som gjør det umulig å gjøre opp 
for seg. Å begynne på nytt. Å prøve en 
annen vei. Om man ville.  

Og det er før den reform-skapte korken 
i politiet løsner.   

Men noen blir fortsatt dømt til fengsel.

Kriminalomsorgen er rasert
Etter å ha sørget for at nederlandske feng-
selsbetjenter fikk noen gode år lønnet av 
Norge, har man tryllet bort soningskøen, 
som i utgangspunktet skyldtes for få feng-
selsplasser i Norge. 

For man vinner ikke raske stemmer og 
billige poenger på å bygge nye fengsler. 
Men det var ikke nok, så nå er seks norske 
fengsler lagt ned. 

Små fengsler, som ofte hadde pro-

grammer som fungerte, og resultater 
å vise til. Eller som i det minste var et 
alternativ til store anstalter, hvor dår-
lig selskap kan sørge for et fagbrev som 
skurk, for en som kanskje kunne ha gått 
en annen og bedre vei.

Og for første gang i historien er nyut-
dannede fengselsbetjenter arbeidsledige. 
De fikk alltid jobb før. Da erstattet de eldre 
fengselsbetjenter som sa farvel til fordel 
for bedre lønn i politiet. 

Og de innsatte som kanskje aldri kan 
gå en annen vei enn den de går, de blir nå 
stuet sammen uten det loven som dømte 
dem sier at de skal ha.

Så da rakner det enda litt mer, og de må 
fremstilles igjen. Til sykehuset 

Psykiatrien er redusert 
Og menneskene som skulle blitt ivaretatt 
av den forblir en solid andel av «kunde-
gruppen» for politi, rettsvesen og fengsel. 
For det er ikke plass til pasientene, så de 
kan ikke bli på sykehuset. De må tilbake 
igjen til fengselet. Eller løslates. Og pågri-
pes, etterforskes, fremstilles og fengsles 
igjen. 

Alt henger sammen med alt 
Og menneskene som velger å stå i dette. 
De er forunderlig like, samme hva slags 
klær de har, eller hva som står på skjorta. 
De holder alt sammen, så lenge det går. 

Eller: De valgte å stå i det. For snart 
må de finne seg en annen jobb. 

Ikke i den nedbygde psykiatrien. Ikke 
i de nedlagte fengslene. Ikke i det avbyrå-
kratiserte politiet. 

Alternativet?
Regjeringens Granavolden-erklæring 
sier at den vil «tilrettelegge for at flere 
relevante yrkesgrupper benyttes i politi-
arbeid.»

De ansatte som akkurat ble satt på por-
ten?

Eller er det kanskje til vekter-selska-
pene de omstilte og nyutdannede bør gå?  

Da kan det leveres anbudstilpasset fan-
getransport, konkurransedyktige fengsler 
og premium-priset trygghet til den som 
betaler best.  

Med bonus – økt omsetning i selskaper 
kan jo være nyttig med onkler og tanter i 
næringslivet.

Sultne som kjemper for ressurser hver 
for seg er lette å styre. Man kan jo alltids gi 
godbiten til den andre. Eller til de private. 
Eller til et annet land. Sett vikarer mot fast 
ansatte, sivilt ansatte mot etatsutdannede, 
politiet mot fengselsbetjentene. 

De som kanskje må gå mot de som 
kanskje får bli.  Gode prinsipper fra 
næringslivet, det er jo viktig å presse 
underleverandørene og holde folk på tå 
hev.  

Og å underfinansiere, for å kunne si 
at det ikke fungerer, og må settes bort til 
noen andre, det er det vel ingen som kan 
mistenkes for? 

Om noen i forbigående tvungen hand-
lekraft skulle finne på å kaste noen midler 
på ett av disse fire medtatte hjulene i sam-
funnsmaskineriet, for å dempe den verste 
krisen, evt. den det er smartest å bli sett 

mens man demper akkurat da, vil ikke de 
andre hjulene klare å holde tritt.  

Enten det blir for mange politifolk som 
pågriper, for mange jurister som idøm-
mer for lange dommer, eller for mange 
fengselsbetjenter som ser på tomme plas-
ser.  

Det finnes ingen raske løsninger for 
dette. Ingen fiffige punchlines i partile-
derdebatt med Fredrik Solvang.  

Det krever tid, penger, prioritering, 
prinsipper og vilje. Det er komplekst. Det 
krever en oppmerksomhetshorisont som 
er lenger enn til neste kvartalsregnskap. 

Det forutsetter en grunnleggende 
respekt for menneskene.

Og det er så uendelig mye lettere å rive 
ned enn å bygge opp.  

Ta det med ro?
Det blir ikke Mad Max i gatene i morgen. 
Det blir ikke svenske tilstander neste uke.  

Takk og lov. For Forsvaret trenger lang 
forhåndsvarsling for å kunne holde slotts-
parken og området rundt statsministerbo-
ligen trygt. 

Men sakte, og sikkert, kommer det 
intrikate systemet som er noe av bærebjel-
ken i landet Norge til å klare mindre. Og 
mindre. 
–  Slik blir noen utrygge. 
–  Slik blir noen forbanna. 
–  Slik blir noen drept. 
–  Slik blir noen kriminelle. 
–  Slik låses noen inne uten behandling. 
–  Slik slipper noen ut igjen uten  

rehabilitering. 
–  Slik øker systemforakten. 
–  Slik svekkes samfunnskontrakten. 
–  Slik øker politikerforakten. 
–  Slik endres Norge. 

Ikke av svartkledde krigere langt borte. 
Men av dresskledde smigrere på Karl 
Johan, assistert av ledere med fallskjerm 
og master i omstilling. 

Betydningen av ord
De kaller det «styrking», «rasjonalisering», 
«effektivisering», «omstilling», «avbyrå-
kratisering», «slanking», «satsing», «utvik-
ling», «endring», «reform». 

De kaller det ikke skrumping, sulting, 
svekking, riving, rasering, sparking, 
demoralisering, devaluering, reduse-
ring, demontering, nedbygging, desori-
entering. 

De ljuger. Og de vet hva de gjør. 

Organisert  
arbeidsliv ute  
av læreplanen
– LO reagerer sterkt på at 
regjeringen vil stryke det 
som står i dagens læreplan 
om at elevene i videregående 
skole skal lære om partene 
i arbeidslivet og den norske 
arbeidslivsmodellen, sier LOs 
førstesekretær Julie Lødrup.
LO har særlig vært opptatt av at elevene 
også i framtiden skal få lære noe om 
organisert arbeidsliv i samfunnsfag. 
Men i forslaget til nye læreplaner, som 
regjeringen la fram 18. mars, er organi-
sert arbeidsliv foreslått tatt ut av lære-
planen i samfunnskunnskap på Vg1.

– Høyres landsmøte har nettopp 
vedtatt at de vil anerkjenne uorgani-
serte arbeidstakere. Nå åpner Høyres 
kunnskapsminister for at framtidens 
ungdom ikke skal lære om det organi-
serte arbeidslivet, som er kjernen i den 
norske samfunnsmodellen. Og som har 
gitt gode resultater i form av høy sys-
selsetting, omstillingsevne og produk-
tivitet, og et arbeidsliv med høy læring, 
sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

– LO reagerer også på at dagens 
kompetansemål, som sier at elevene 
skal lære om hva som kjennetegner et 
godt arbeidsmiljø, verdien av likestil-
ling og konsekvenser av et kjønnsdelt 
arbeidsmarked er tatt ut av læreplanen.

Nye læreplaner  
fra neste år
I de nye læreplanene vil de grafiske 
fagene ligge under disse tre utdan-
ningsprogrammene: 

Grafisk produksjonsteknikk og 
Serigraf, ligger under VG 1 teknikk og 
industriell produksjon. 

Mediegrafikerfaget blir videreført 
under VG 1, informasjonsteknologi og 
medieproduksjon. 

Håndbokbinder ligger under VG 1 
design og tradisjonshåndverk. 

I mars/april 2019 kan dere gi inn-
spill om kompetansemål og innholdet 
i hele læreplanen. Til sommeren kom-
mer en offisiell høring på de endelige 
læreplanutkastene på Vg1. 
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PÅ RIKTIGT

Le Tran Sandell, 48 år, håndbokbinder Mickael Dahlgren, 40 år, offsettrykker

Bertil Mårtensson er klubbleder  
på Malmös eldste trykkeri,  
CA Andersson, men han er også  
en habil kunstner. I utstillingen  
«PÅ RIKTIGT» har Mårtensson 
tegnet sine arbeidskamerater og 
intervjuet dem. Utstillingen er blitt 
en vev av fortellinger om arbeidets 
utfording og verdi, hverdagsliv og 
fest, kjærlighet og sorg.
Menneskene i «PÅ RIKTIGT» er  
vanlige arbeidere i den grafiske 
industrien, fra mange land  

Ta bønnespirer, en uthult agurk, isbergs-
alat i tynne skiver, mynte, thaibasilikum, 
koriander og litt gulrot. Fyll på med hak-
ket hvitløk, chili, sitron, salt, cashew- eller 
peanøtter og stekt kyllingfilet hvis du ikke 
er vegetarianer. Bland alt med sukkervann. 
Det er en fordel å være interessert i mat 
når man har seks barn som holder på å bli 
voksne.

Pappa og tre av mine småsøstre døde 
under Pol Pot. Pappa fikk feber og ble syk. 
Det fantes ikke medisin eller legehjelp. 
Alle skulle ha samme klær og bare snakke 
kambodsjansk og ikke kantonesisk. Å eie 
en klokke betydde døden. Mamma hadde 
knapt mat. Jeg og men eneste overlevende 
lillesøster gikk rundt med hver vår skål og 
tagg søtpoteter og ris av naboene.

Vi hadde et lite småbruk i skogen. Jeg 
passet kuene. Jeg ble en ordentlig jungel-
jente, en skitten barfotjente, helt svart i 
ansiktet. Spiste frosker og gresshopper, 
klatret i trær, fisket og løp ut i regnet midt 
på natta. Bare jeg. Mamma visste aldri 
hvor jeg var. Det var en lykkelig barndom 
med mye frihet.

I 1980 ble vi befridd av den vietname-

siske hæren. Vi flyttet til Pnomh Penh. 
Men jeg var redd for mennesker. Mamma 
gir meg Coca-Cola, men det svir bare på 
tunga og smaker ikke bra. I tre år tvinger 
mamma meg til å gå på skolen. Jeg hater 
det hver dag. Jeg hjalp mye heller mamma 
med å lage rammer i det lille hjemmeverk-
stedet hennes.

I 1989 kom han som skulle bli min 
mann til Vietnam og min tante presenterte 
ham for meg der. Han hadde kommet til 
Sverige som flyktning seks år før. Jeg ble 
med ham til mitt nye hjemland. Vi kjøpte 
hus i Oxie og stiftet familie. Alt gikk bra 
helt til han ble kreftsyk. I 2011 forlot han 
oss. Huset med hage ble plutselig veldig 
stort. Det var første gangen døden rammet 
meg i mitt nye hjemland.

Jeg har jobbet på trykkeri siden 1999. 
Jeg jobber mye med håndarbeid: borring, 
liming, plukking og pakking. Lærer meg 
fort. Jeg elsker å pusle og å bygge opp 
produksjonskjeder. Konvoluttere fire-
hundreogfemti C5-konvolutter på seksti 
minutter eller firehundre C4-konvolutter 
med ett ilegg. For å være ærlig har jeg aldri 
hørt om noen som kan slå det.

Det var herlig å være ung. Sterk og på topp! 
Jobb, taekwondo, den første leiligheten, 
vennegjengen og Yvette. Når jeg kom hjem 
fra trening om kvelden kunne ett-romsen 
på Nobeltorget allerede være full av fest-
stemte kompiser. De hadde henta nøkke-
len og take-awayen var på plass.

Yvette traff jeg allerede på videregå-
ende da hun gikk på helse og sosial. Vi 
surra litt fram og tilbake. Men det var 
som om kompisene forstod at det skulle 
være oss. Det var gjennom gjengen vi traff 
hverandre og ble gjenforent.

Jeg lærte meg kvalitet og perfeksjon på 
mitt første trykkeri. Offason i Käglinge var 
spesialister på spillkortproduksjon. Det 
minste avvik i utseende på spillkortene i 
spillebuler eller kasinoer er katastrofalt. 
Man vil jo ikke ha skylda for at kortstok-
ken er merka.

Så klart vi trykker på knapper – som 
i mange andre jobber – men det skal jo 
trykkes på riktige knapper og i rett rekke-
følge også. Du har den mekaniske biten: 
plate- og trykkvalser, papirmating, ilegg og 
avlegg, fargeverk, feilsøking for dublering, 
toning med fargetilpassing og så videre. 

Men vi som har vært med en stund, vi kan 
jobben vår. Vi vet hvordan en trykkpresse 
fungerer bak alle ett-tall og nuller.

Jeg har en eksplosivitet og et tempera-
ment som av og til har rota det til for meg. 
For det meste har jeg hatt nytte av det, 
både på jobben og på taekwondo-matta. 
Jeg var skånsk distriktsmester. Jeg slo 
faktisk den svenske mesteren en gang. 
Det siste året brakk jeg armen to ganger. 
Da vårt første barn, Alva, kom, føltes det 
naturlig å slutte. For noen år siden ble vi 
selveiere, med et gammelt mursteinshus i 
Östra Grevie.

Foreldrene mine flytta fra Segevång til 
rekkehus i Kvarnby. Etter et år steig hus-
leia så mye at de måtte gå med aviser på 
morgenen. Det er vanskelig å forstå hvor-
dan de orka. At de ikke solgte. Nå er det 
vi som må stelle med arbeid, skolegang og 
aktiviteter. Guttungen trener både fotball, 
innebandy og hockey. Jentungen går på 
yoga. Med kampene i helga blir det stort 
sett noe hver kveld. Man kjører fram og 
tilbake med to biler fra arbeidsskift til 
aktivitet og hjem. Et evig rullende livspus-
lespill.

og verdensdeler. De er lette  
å identifisere seg med, men det 
er ikke ofte vanlige arbeidsfolk 
kommer til syne. Derfor er en slik 
utstilling også et spørsmål om 
makt. Hvem bestemmer over  
samfunnet? Hvem er synlige?
I dette nummer av TgM viser vi 
to av personene fra utstillingen. 
Teksten er gjengitt med tillatel-
se fra kunstneren og oversatt 
av Petter Vellesen, leder av Oslo 
Bygningsarbeiderforening.
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Ansettelse

Ansettelse
I 1913 var det forhandlinger 
om opprettelse av en landsta-
riff for typografene.  Avtalen 
skulle erstatte om lag 45 lokale 
tariffavtaler. Forhandlingene 
ble dokumentert gjennom 
et stenografisk referat. Et av 
spørsmålene som ble forhand-
let var spørsmålet om den 
minste lengden en ansettelse 
måtte ha.

Tekst: Niels Edvard Killi

Arbeidernes forhandlere mente i utgangs-
punktet at en uke måtte være den kor-
teste lovlige ansettelsestiden uansett årsak. 
Arbeidsgiverne mente at det ikke burde 
være noen minste lengde for ansettelsestid.

T. J. Friis fra Bergen begrunnet arbei-
dernes standpunkt med: «For 15 aar siden 
var vort fag langt paa vei til at bli et løsar-
beiderfag. Vi kunde staa lang tid ledige 
paa torvet, saa fik vi 1 a 2 dages arbeide. 
Det er vi kommet bort fra, og de tilstande 
ønsker vi ikke igjen. 1 uke er en saa pas-
sende norm, at det maa man kunne gaa 
med paa.».

Boktrykker Ellewsen fra Trondheim 
forsøkte på kjent arbeidsgivermanér å 
skyve arbeidernes påståtte ønsker i for-
grunnen: «Det hænder ofte, at der kom-
mer tilreisende typografer, som gjerne vil 
ha arbeide, og som har faat arbeide nogen 
dage.»

Etter en konferanse på arbeidsgiver-
siden sa boktrykker A. Grøndahl, som 
var arbeidsgiversidens forhandlingsleder: 
«Det er fremholdt hos os, at der utenbys 
kommer folk, som gjerne vil ha arbeide i 
et par dage. Det kan være i begge parters 
interesse. Der bør ikke fra tariffens side 
lægges hindringer iveien herfor. Man 
ønsker derfor indtat: «Midlertidig ansæt-
telse kan finde sted» – som i Kristianiata-
riffen av 1902.»

Etter at Friis hadde sagt klart fra at dette 
ikke var aktuelt, fremmet Grøndahl forslag 
om å ta bestemmelsen fra Kristianiatarif-
fen fra 1907 i stedet.

Dette kunne partene bli enige om, og 
bestemmelsen ble slik i overenskomstens 

paragraf 6: «Ansættelse paa kortere tid end 
1 uke maa ikke finde sted uten som vikar.»

Litografene som hadde fått sin første 
landsdekkende tariffavtale i 1907 fikk i 
1909 inn en bestemmelse som var langt 
strengere med hensyn til ansettelse; § 10 
i litografenes avtale sa i punkt b): «Som 
fast ansatte litografer og trykkere ansees 
enhver, som har eller faar midlertidig 
ansættelse i lithografiske anstalter. De 
aflønnes efter ugeløn. Privatlithografer har 
dog tilladelse til at udføre korrektur paa 
sine egne arbeider i lithografiske anstalter 
uden at henregnes til fast ansatte.»

Her var det ikke rom for mye slinger 
i valsen. Til og med midlertidig ansatte 
skulle ansees som fast ansatte og på full 
ukelønn (det vil si i 100 prosent stilling). 
Privatlitograf var en som drev for seg selv 
fra sitt egne hjem, en måte noen fagmenn 
forsøkte å livnære seg på når det ikke var 
mulig å få arbeid i en bedrift. Det er åpen-
bart at dette var helt unntaksvis og ikke 
noe som var vanlig i bedriftene.

Flere faste jobber – også i grafisk?
Fellesforbundet kjører for 
tiden en innleiekampanje, for 
flere faste jobber og begrens-
ninger i bruk av innleie.

Tekst: Niels Edvard Killi

I grafisk bransje har det tradisjonelt ikke 
vært særlig vanlig med innleie fra beman-
ningsbyråer, og det er fremdeles slik at det 
i det store og hele er veldig lite innleie i 
bransjene. Betyr det at alt er på stell?

Vi hører en del om forholdene ute på 
arbeidsplassene som kan tyde på at ikke 
alt er helt som det skal være. Derfor noen 
ord om hvordan det etter lov og tariffavtale 
skal være på de grafiske arbeidsplassene.

Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven (AML) er klar – hoved-
regelen er faste ansettelser. Det kan vel 
nesten ikke sies klarere enn i Arbeidsmi-
ljølovens paragraf 14-9:

§ 14-9. Fast og midlertidig ansettelse
(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast 
ansettelse menes i denne lov at ansettelsen 
er løpende og tidsubegrenset, at lovens 
regler om opphør av arbeidsforhold gjel-
der, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet 
for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Men ofte er arbeidsgivere mere opptatt 
av de unntakene som loven åpner for i 
paragrafens andre ledd:

(2) Avtale om midlertidig ansettelse 
kan likevel inngås
a)  når arbeidet er av midlertidig karakter
b)  for arbeid i stedet for en annen eller 

andre (vikariat)
c) for praksisarbeid
d)  med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i 

regi av eller i samarbeid med arbeids- 
og velferdsetaten

e)  med idrettsutøvere, idrettstrenere, dom-
mere og andre ledere innen den organi-
serte idretten

f)  for en periode på inntil tolv måneder. 
Slike avtaler kan omfatte inntil 15 pro-
sent av arbeidstakerne i virksomheten, 
avrundet oppover, likevel slik at det kan 
inngås avtale med minst en arbeidstaker.

Arbeidsgiver skal minst en gang per år 
drøfte bruken av midlertidig ansettelse 
etter bestemmelsene i dette ledd med de 

tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og 
omfanget av slike ansettelser, samt konse-
kvenser for arbeidsmiljøet.

Som oftest er det «vikar» som er anset-
telsesformen som benyttes i bransjen, eller 
«ringevikar» som heller ikke er uvanlig.

La oss se litt nærmere på hva en vikar 
er. Lovens bokstav «b» sier det temmelig 
klart: «arbeid i stedet for en annen eller 
andre». En (eller flere) ansatte må være fra-
værende for at en vikar skal kunne komme 
inn i et vikariat – dvs. utføre det arbeidet 
som en (eller flere) ikke utfører fordi de er 
fraværende. Legg også merke til at loven 
ikke opererer med ulike typer vikarer – det 
er vikar som er det operative begrepet.

Dette burde være forholdsvis enkelt 
å håndtere for arbeidsgiver. Det samme 
burde kravet til skriftlig arbeidsavtale 
være; lovens paragraf 14-5 er ganske klar:

§ 14-5. Krav om skriftlig arbeidsavtale
(1)  Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale 

i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal 
utforme et utkast til arbeidsavtale i 
samsvar med § 14-6. Arbeidstaker har 
rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller 
annen representant både ved utarbei-
delse og ved endringer i arbeidsavtalen.

(2)  I arbeidsforhold med en samlet varig-
het av mer enn en måned skal skriftlig 
arbeidsavtale foreligge snarest mulig 

og senest en måned etter at arbeidsfor-
holdet begynte.

(3)  I arbeidsforhold med kortere varig-
het enn en måned eller ved utleie av 
arbeidskraft, skal det umiddelbart inn-
gås skriftlig arbeidsavtale.

Her skiller loven mellom arbeidsforhold 
som varer over eller under en måned. Og 
når vi nå er inne på vikariatene, så skal 
vikarer som arbeider i arbeidsforhold som 
er kortere enn en måned ha skriftlig kon-
trakt hver gang de kommer i arbeid. Om 
det så bare er vikariat for en dag, så skal 
det skrives arbeidskontrakt.

Så langt loven, den gjelder alle virksom-
heter – med noen få unntak som er nær-
mere spesifisert. Og for å si det slik, unn-
takene gjelder ikke grafisk industri, media, 
reklamebyråer eller noen annen virksom-
het man normalt kommer borti når man 
utfører grafisk arbeid.

Og ikke nok med at vi har en lov, mange 
av våre medlemmer arbeider i bedrifter 
med tariffavtale, og da kommer det ytter-
ligere noen bestemmelser som regulerer 
ansettelser. Tariffbestemmelsene er ulike i 
avis og grafisk industri, så her må vi ta en 
ting om gangen.

Trykkerioverenskomsten
I overenskomst for trykkerier og grafiske 

bedrifter heter det i § 18 at alle ansettelser 
skal skje skriftlig. Videre heter det i § 19 at:

Ansettelse på kortere tid enn én uke må 
ikke finne sted uten som vikar i de områ-
der som er dekket av tidligere «Overens-
komst for aviser og trykkerier». 

Dette betyr at, i tillegg til lovens bestem-
melser, stilles det krav til at en ansatt skal 
ha minst en ukes arbeid – uansett hva 
slags ansettelsesforhold det er snakk om. 
Unntaket for vikarer er en henvisning til 
den tidligere overenskomsten for aviser og 
(bok)trykkerier og gjelder for alle prak-
tiske forhold ikke for dagens bedrifter som 
går på overenskomst for trykkerier og gra-
fiske bedrifter. Det betyr at en vikar i en 
bedrift med overenskomst for trykkerier 
og grafiske bedrifter minst skal ha en ukes 
vikariat.

I merknaden er beskrevet hvordan 
deltid eventuelt skal håndteres gjennom 
avtale mellom de lokale partene. Bestem-
melsen kalles da også vanligvis for «del-
tidsforbudet». Så lenge jeg har arbeidet 
i bransjen har det vært et krav om at alle 
ansettelser normalt skal være i full stilling. 
Det er viktig å huske på at avvik fra full-
tids skal avtales mellom de lokale parter og 
minst utgjøre 50% stilling.

I avis er det også i utgangspunktet kun 
100% stilling som skal være normen, som 
det fremgår av § 19. Det gjøres to unn-
tak for deltid, og det skal også i avis være 
minst 50% stilling.

Avisoverenskomsten
I avis er vikariater og midlertidig ansatte 
omhandlet i § 17:

§ 17 Vikarer – midlertidig ansatte
1. Ansettelser skjer i overensstemmelse 
med AML § 14-9. Når det inntas midler-
tidig ansatte omfattet av denne overens-
komsten, skal det tas opp med de tillits-
valgte, jfr. HA §§ 9-3 til 9-4. Bedriften skal 
oppgi grunnen til ansettelsen og hvilken 
varighet ansettelsesforholdet antas å få. 
Hvis det er behov for midlertidig arbeid 
ut over den opprinnelige avtalte perioden, 
har arbeidstaker rett til å fortsette engasje-
mentet til arbeidet er avsluttet (unntatt er 
ansettelser etter AML § 14-9 c-f).

Her gjelder lovens vilkår om vikariater 
og midlertidig ansatte, men det skal drøf-
tes med de tillitsvalgte. Hver gang.

Det var ikke bare den minste lengden på  
en ansettelse som ble diskutert blant  
typografene. Minstelønn og åttetimers- 
dagen var også viktige temaer i trykke-
riene. Her er en notis fra Typografiske 
meddelelser i året 1900 som viser dette.  
De var tidlig ute med å innføre åtte- 
timersdagen enkelte steder, for den ble  
ikke lovfestet i Norge før i 1919.
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50 år:
12.01. Hagen Kari Monica 

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

A 598 OSLO
26.01. Ostrø Skjalg Erling 

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

2040 KLØFTA
04.03. Stenholen Bjørn Farexvegen 1 

2016 FROGNER
11.03. Furulund Rolf Ant Tschudis V 2 

B 583 OSLO
11.03. Jakobsen Mona Tønder 

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

OSLO

60 år:
17.01. Gulbrandsen Hans 

Bjørnsrudveien 17 2072 DAL
19.01. Lailey Andrew Francis 

Bekkefaret 4 1481 HAGAN
29.01. Halvorsen Bjørn Johan Selmers 

V 5 B 1472 FJELLHAMAR
26.01.53. Kallestad Turid Berg 

Norderhovgt. 22 654 OSLO
05.02. Andersen Morten Sverre Karl 

Staaffs vei 46 665 OSLO
11.02. Tveteås Joran Kristianse 

Gurinestubben 7 584 OSLO
21.02. Hansen Bjørn Reidar 

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

1363 HØVIK
10.03. Roald Solfrid Risløkkallèen 6 B 

583 OSLO
11.03. Helgesen Tore Willy Kringsjåv. 

13 A 1415 OPPEGÅRD
19.03. Nymann Bjørn Lampe 

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

2003 LILLESTRØM

23.03. Breivik Aud Mari Gamlegrensa 

3747 SKIEN
30.03.Johansen Egil Avlangruds vei 

12 1285 OSLO
31.03. Nordlie Lasse Eidsbergv. 62 

1811 ASKIM

70 år
02.01. Gundersen Bjørn Jess 

Carlsensgt 6 183 OSLO
04.01. Schmidt Aage Nedre Prinsdals 

V 85 B 1263 OSLO
24.01. Kristiansen Roy Oliver 

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

25.01. Larsen Bjørn Solbergliv. 109 
683 OSLO

29.01. Schultze Svein Erik Kalbakkv. 
11 B 953 OSLO

06.02. Kaas Henrik Georg Buerveien 
40 1820 SPYDEBERG

24.02. Wick Edmund Günter Åsmyrv. 
17 1476 RASTA

26.02. Sogge Odd Landingsveien 114 
767 OSLO

03.03. Fuentes Angel Byframgrinna 5 
1832 ASKIM

03.03. Nymoen Bjørn Einerhaugveien 
17 1940 BJØRKELANGEN

04.03. Dad Qadar Radarveien 49 1152 
OSLO

06.03. Thune Egil Mellomenga 22 
3400 LIER

12.03. Pedersen Gustav Harald 
Hårfagres Vei 34 1412 SOFIEMYR

24.03. Larsen John Erik Vevelstadåsen 
12 1405 LANGHUS

30.03. Halck Leif Axel Georges 
Landstadsgate 28 3210 
SANDEFJORD

30.03. Johannesson Nils Sverre 
Holmsåsveien 16 3070 SANDE I 
VESTFOLD

75 år:
22.01. Andersen Asta Kristine Gamle 

Enebakkv. 1071 1188 OSLO
27.01. Marthinsen Kristine Konvallv. 

17 2742 GRUA
02.02.38. Andersen Alfred 

Strømsveien 55, Leilighet 301 2010 
STRØMMEN

03.02. Gisleberg Ivar Krepsv. 1 1481 
HAGAN

04.02. Knoff Ivar Sigrud Undsets vei 1 
669 OSLO

06.02. Marthinsen Jan Terje Jomfru 
Winthers V 22 1540 VESTBY

09.02. Hovland Tore Ravnåsv. 17 B 
1254 OSLO

13.02. Stene Ellenor Vittenbergv. 52 
1472 FJELLHAMAR

15.02. Kristiansen Finn 
Selvbyggerveien 29 591 OSLO

18.05. Svendsen Jørgen Gustav Roald 
Amundsens G 7 2004 LILLESTRØM

20.02.38. Hansen Sven Arild 
Lindebergåsen 18 A 1068 OSLO

20.02. Olaussen Erik Aage Alvernlia 
47 1453 BJØRNEMYR

21.02. Johansen Kari Amtmann 
Meinichs G 20 D 482 OSLO

27.02. Johnsen Tore Olav Krangev. 26 
1450 NESODDTANGEN

09.03.38. Jamaris Harison Bin 
Libakkvn 25 C 1184 OSLO

10.03. Hopland Bjørn Helge Sørumsg. 
18 2004 LILLESTRØM

11.03. Knudsen Roger Erlends V 68 
669 OSLO

15.03. Ingebretsen Ragnhild 
Kirsebærhagan 29 A 3070 SANDE 
I VESTFOLD

50 år:
21.04. Eivind Kullgren Andersen, 

Greverudhagan 26, 1415 
OPPEGÅRD

22.04. Åshild Håbu Kristoffersen, 
Lisaleina 1, 1455 NORDRE FROGN

25.04. Elisabeth Ida Baade, 
Høybråtenv. 3 H, 1055 OSLO

25.04. Tove Elisif Baade, Garver 
Ytteborgs Vei 133, 0977 OSLO

21.05. Per Willy Husby, Maria Dehlies 
vei 33, leil. 0858, 1084 OSLO

30.05. Geir Tommy Aure, 
Johan Valstads vei 5 A, 2020 
SKEDSMOKORSET

12.06. Sissel Ranheim Vestli, 
Nordlysv. 50 B, 0489 OSLO

14.06. Erik Berg Olsen, Hovinbakken 
31, 1900 FETSUND

15.06. Trine-Marit Veibekk, Korsveien 
27, 1458 FJELLSTRAND

20.06. Ståle Aspdahl, Ilevegen 27, 
2170 FENSTAD

60 år
13.04. Vidar Lundhaug, Fjellveien 34, 

1963 FOSSER
16.04. Heidi Mathisen, Gladbakkgutua 

24, 2070 RÅHOLT
24.04. Ronny Asbjørn Berg, 

Dagmarbakken 6 B, 0962 OSLO
26.04. Bjørn Ingar Jordskogen, 

Konvallveien 38, 2742 GRUA
03.05. Harald Olav Jensen, 

Tinngruveveien 18, 1487 HAKADAL
19.06. John Gulliksen, Skrenten 6, 

1639 GAMLE FREDRIKSTAD
19.05. Ketil Sandli, Skogblomstveien 

50, 1470 LØRENSKOG
20.05. Harald Paulsen, Inga Bjørnsons 

V 75, 0969 OSLO

19.06. Rune Johan Løberg, 
Svaneveien 22, 1661 ROLVSØY

22.06. Hans Morten Lund, 
Vangensteinvn. 2 B, 2005 
RÆLINGEN

27.06. Per Solberg, Odalsg. 46, 2003 
LILLESTRØM

70 år
07.04. Wera Rigmor Mathiesen, 

Ramstad Terr 3, 1405 LANGHUS
10.04. Arshad Hussain, Tøyeng. 32, 

0578 OSLO
11.04. Randi Cecilie Lind, Ole Lians 

vei 49, 1472 FJELLHAMAR
14.04. Per Gunnar Tangen, 

Kuskerudparken 6 A, 1920 
SØRUMSAND

17.04. Jack Terje Andresen, Nåkkvesv. 
1, Leil. 3050, 0670 OSLO

17.04. Bjørn Eigil Ovik, Støperivn 38, 
Leil A-H 0403, 2010 STRØMMEN

17.04. Odd Lasse Samuelsen, Tangen 
Terrasse 36, 1450 NESODDTANGEN

19.04. Tore Marius Holth, Platåveien 
13, 0489 OSLO

20.04. Stein Bråthen, Tokerudberget 
18, 0986 OSLO

03.05. Jan Steinar Aarstad, 
Trondheimsv. 112, 2040 KLØFTA

07.05. Sylvia Johansen, Odvar 
Solbergs V 124, 0973 OSLO

27.05. Odd Arne Thoresen, 
Vetlandsveien 117, 0686 OSLO

02.06. Marion Håkenstuen, Rugdevn. 
55, 1476 RASTA

06.06. Oddbjørg Rigmor Lange, 
Tømmerbakkevei 19 A, 1453 
BJØRNEMYR

10.06. Tor Magne Jahnsen, Jordal 
Terrasse 2, 0658 OSLO

18.06. Jan Erik Jacobsen, Trysilgt. 5, 
0655 OSLO

22.06. Eva Aga, Rogneveien 10, 1555 
SON

75 år:
14.04. Thor Ole Arnesen, 

Klockargatan 9, , Se-67332 
Charlottenberg, SVERIGE

20.04. Kjell Inge Kristoffersen, 
Stølsvegen 24 B, 0590 OSLO

10.04. Per-Erik Nygren, Tante 
Ulrikkesv 48 A, 0984 OSLO

17.04. Anne-Lise Vinje Ulrikson, 
Lysaker Brygge 5, 1366 LYSAKER

06.05. Tom Sørlie, Kjelsåsv. 188 A, 
0884 OSLO

08.05. Kjell Solberg, C/Antonio 
Ferrandis «Chanquet» 12., Port 12. 
3 N. 1.2., 29780 Nerja, SPAIN

12.05. Tor Harald Solberg, Kirkeveien 
167, 0450 OSLO

12.05. Gunnar Hermod Sørensen, 
Aulerødveien 26, 3170 SEM

15.05. Svein Haugaard, Aurtunet 2B, 
1930 AURSKOG

15.05. Vagn Torbjørn Torp, 
Kolåstoppen 4, 1555 SON

28.05. Nils Otto Johansen, c/o Laila 
Bukowski, Selmedalsvegen 32, 
LGH 1603, Se - 12936 Hägersten, 
SVERIGE

02.06. Per Kristian Martinsen, 
Solheimveien 33, 1473 LØRENSKOG

09.06. Trond Øivind Solberg, 
Kløverstien 42, 2742 GRUA

10.06. Bjørn Bakke, Fossumveien 68, 
0988 OSLO

11.06. Trond Romsaas, Angerstv. 15 A, 
1349 RYKKINN

21.06. Grethe Sølvi Berntsen, 
Gislevollv. 4, 2067 JESSHEIM
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22.06. Liv Johansen, Refstadsvingen 1, 
0589 OSLO

28.06. Håkon Wilhelm Johanson, 
Theodor Kittelsens vei 1, 1415 
OPPEGÅRD

80 år:
05.04. Jørn Steinar Fossum, Vinterv. 3, 

1389 HEGGEDAL
06.04. Bjørg Synnøve Hansen, 

Bibliotekgata 34, 1473 LØRENSKOG
13.04. Arild Iversen, Likollen 2 B, 

1481 HAGAN
20.04. Rolf Erik Melvold, Furuv. 33, 

2020 SKEDSMOKORSET
21.04. Per Sverre Slotsvik, Raveien 

8 A, 1430 ÅS
07.05. Roger Anders Jensen, 

Landingsveien 102, 0767 OSLO

10.05. Tore Mitsem, Joh. Svendsens gt. 
21, 0475 OSLO

21.05. Thilak Samarakoon, 
Trettenstykket 50, 1388 BORGEN

30.05. Gretha Johansen, Alingsåsv. 25, 
2013 SKJETTEN

08.06. Georg Løland, Edvard Griegs 
Alle 17, 0479 OSLO

13.06. Einar Deberitz, Wilsters V 7, 
0580 OSLO

28.06. Sverre Nygaard, Jens Bjelkes 
Gate 15, 0562 OSLO

85 år
19.04. Frøydis Olsen, Ravnkollbakken 

7, 0971 OSLO
28.04. Steinar Braathen, Iver Holters 

V 1, 1410 KOLBOTN

23.05. Ivar Bjørn Nygaard, 
Norderhovg. 26, 0654 OSLO

18.06. Thor Dagfin Marthinsen, 
Konvallv. 17, 2742 GRUA

25.06. Gunnar Tranås, 
Sognsvannsveien 27 B 3 etg, 0372 
OSLO

30.06. Karin Dagmar Aanonsen, 
Utmarkveien 2, 0689 OSLO

30.06. Liv Elisabeth Utne, Tunveien 2, 
1430 ÅS

90 år:
23.06. Klara Gjøen, Oppsaltoppen 14 

C, 0687 OSLO
28.06. Osvald Magne Lie, Brinken 35, 

0654 OSLO
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Oslo grafiske fagforenings
pensjonistforening

Møtedager 2019
Onsdager, kl. 12.00-14.00 i Oppsal 
samfunnshus, Vetlandsveien 99-101

Alle er velkommen! 
Styret i Ogfs pensjonistforening.

24. april
15. mai       
19. juni 
21. august

18. september
16. oktober
20. november
18. desember (julemøte)

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

Si ifra hvor du er!
Til alle medlemmer: Send 
inn ditt mobiltelefonnum-
mer og din e-post adresse. 
– Vi er avhengig av å kunne nå 
medlemmene på flere plattfor-
mer. Derfor er det viktig at vi har 
registrert ditt mobiltelefonnum-
mer og din e-post adresse. Mange 

skifter ut disse, og vi må ha opp-
datert informasjon fra dere. Meld 
fra hvis du har byttet mobilnum-
mer eller e-postadresse, eller om 
du er usikker på om det er regis-
trert hos oss. I tillegg er det svært 
viktig at du melder ifra om du 
flytter og melder adresseendring, 

slik at innboforsikringen din blir 
registrert på riktig adresse. Flere 
av våre medlemmer bytter jobb i 
løpet av sitt medlemskap. Vi min-
ner om at det er din plikt å sende 
oss informasjon om dette. Da blir 
riktig arbeidssted registrert, og 
bruttolønnen likeså. 



Sommerfest
Hold av datoen! 

Torsdag 23. mai 2019 planlegger Oslo grafiske fagforening  
å avholde sin etterhvert så tradisjonsrike sommerfest.

Det blir grilling og arbeiderhistorie.
Program og påmeldingsinformasjon er ikke klart, 

det vil bli sendt ut per e-post i god tid. 


