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FAGFORBUNDET TRONDHEIM

Stiftelseserklæring.
I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til
en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918,
Trondhjem kommunale rengjøringskvinners Forening, stiftet i 1922, Fagforbundet avd 174,
stiftet i 2003 og Trondheim Oppvekstforening, stiftet i 2001.
Den nye fagforeninga har over 6700 medlemmer og blir landets største, nesten 4000
medlemmer ansatt i Trondheim kommune og ca 600 med andre arbeidsgivere. Vi har
kontorlokaler på torget i Munkegata 19.
Fagforbundet i Trondheim vil være en levende organisasjon som med utgangspunkt i våre
prinsipper skal være tett på det som skjer i Trondheim faglig og politisk. En demokratisk
organisasjon som legger til rette for at enkeltmedlemmer, grupper av medlemmer og
tillitsvalgte skal ha reel innflytelse på det som Fagforbundet skal arbeide med.
Vi vil bli en ledende arbeidstakerorganisasjon i Trondheim som skal ligge i front for
endringer og forbedringer for våre medlemmer og byens befolkning. En inkluderende
organisasjon som skal sikre at alle skal få muligheter til å utvikle seg og at de som trenger
støtte skal få god hjelp.
Vi skal arbeide for god kvalitet på de kommunale tjenestene og gode lønns- og arbeidsvilkår
for våre medlemmer. Vi skal satse mye på å bygge yrkesfaglige seksjoner og yrkesgrupper for
å bli bedre på fagutvikling og kompetanseheving. Vi er et forbund som skal arbeide med å få
minstelønna opp for alle våre medlemmer, men samtidig sikre at utdanning og kompetanse
skal gi uttelling. Sikre gode pensjonsordninger og heltid til de som ønsker det.
Vi skal arbeide med internasjonal solidaritet og solidaritet med innbyggere i Trondheim som
trenger støtte og hjelp. Vi sier klart nei til privatisering i enhver form og er for styrking og
forbedring av offentlige velferdsordninger. Vi vil jobbe for å ha dyktige og engasjerte
tillitsvalgte både sentralt og på alle enheter i og utenfor Trondheim Kommune. Vi vil sikre
tariffavtaler på private områder vi dekker og arbeide for å bli en viktig faglig og politiske
aktør i byen og i Norge.
Fagforeninga vil ta med seg den mangfoldige historiske erfaringa som er samlet opp i
fagbevegelsen gjennom hele forrige århundre. Men vi skal også ta innover oss nye
arbeidsmåter og erfaringer for å bli en stadig bedre støtte for våre medlemmer. Vi skal også
bestrebe oss på å utvikle samarbeidet med andre organisasjoner for å oppfylle våre felles
målsettinger.
Dette arbeidet krever at vi ser utover oss selv og arbeider for fornuftige og gode vedtak i
bystyret, ei nasjonal regjering som ivaretar enkeltpersoners rettigheter og arbeidstakernes
interesser og motarbeider internasjonale krefter som ønsker å ødelegge jordas miljø og
kollektive velferdsordninger.
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Det er fortsatt noen ansatte i private virksomheter og kommunale enheter som har valgt å være
uorganisert eller ”feilorganisert”. Bli med å forme noe som virkelig kan prege bybildet i årene
framover. Fagbevegelsen og Fagforbundet er garantisten for demokrati og
utvikling.
FAGFORBUNDET TRONDHEIM

Uttalelse fra stiftelsesmøte:

AFP
Jens Stoltenberg sa på LO – kongressen i 2005: ”Vi skal slå ring om avtalefesta pensjon”.
Pensjonskomiteen som ble ledet av arbeids – og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen la
fram en innstilling som innebærer at avtalefesta pensjon kan bli betydelig svekket som en
ordning for de mange sliterne i arbeidslivet.
I dag er ordninga slik at det er mulig for en 62-åring å gå av med pensjon og være sikra
samme pensjon om vedkommende hadde vært frisk nok til å arbeide til 67 år. Ei rettferdig og
solidarisk ordning der pensjonen blir lik enten man er frisk eller for sliten til å vente til 67 år.
Høyresida fremstiller dette som urettferdig. Vi mener at dette er solidaritet og rettferdighet.
Bjarne Håkon Hansens pensjonskomité legger opp til at det ikke skal lønne seg å være syk og
sliten, men at det skal lønne seg å være frisk og opplagt. Pensjonskomiteen legger opp til
forsikringstanken om at det du betaler inn skal du også få ut. Folketrygden har det motsatte
prinsipp at du skal ha det samme enten du er frisk eller syk. Altså et prisnipp om at man skal
yte etter evne og få etter behov. Det er dypt tragisk at Arbeiderpartiet og Høyre nå endrer på
dette grunnleggende solidariske prinsipp som Einar Gerhardsen og Per Borten innførte i
folketrygden fra 1967.
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FAGFORBUNDET TRONDHEIM

Uttalelse fra stiftelsesmøte:

Lønnsoppgjøret 2008.
Det viktigste spørsmålet i årets lønnsoppgjør er forsvar av avtalefesta pensjon (AFP) og retten
til å ikke tape pensjon livet ut når du går av med tidligpensjon.
I tillegg er det helt avgjørende at lønnsnivået i kommunal sektor får et kraftig løft på opp mot
10 prosent for de lavest lønte, for å sikre rekruttering til de viktige arbeidsoppgavene i
kommunal sektor enten det er pleie og omsorg for eldre, barn eller ungdom.
Det er også viktig for oss at alle ansatte skal ha rett til full stilling og full lønn. Vi er godt
motivert til å ta en skikkelig kamp for disse tre kravene ved vårens tariffoppgjør.
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FAGFORBUNDET TRONDHEIM

Uttalelse fra stiftelsesmøte:

Streik for tariffavtale på sentrum røntgeninstitutt
De streikende ved Sentrum røntgeninstitutt i Trondheim er medlemmer av vår fagforening. De
står i spissen for retten til tariffavtale og avtalefesta pensjon. Flere fagforbund har besluttet
eller vil ta stilling til blokade av instituttet til tariffavtale er opprettet.
Fagforbundet vil oppfordre Trondheim Kommune til å avstå fra å gi oppdrag til instituttet så
lenge det ikke er opprettet tariffavtale ved virksomheten. Vi gjør oppmerksom på at
formannskapet i anbudsreglementet for Trondheim Kommune stiller krav om tariffavtaler for
bedrifter som kommunen samarbeider med.
Eierne av instituttet sier at en tariffavtale er dårligere enn de husavtalene man har inngått.
Flere av disse avtalebestemmelsene er i strid med arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid
og overtidsbetaling. At Sentrum røntgeninstitutt tvinger sine ansatte ut i streik å få opprettet
en tariffavtale er usmaklig, og bekrefter at gode lønns- og arbeidsvilkår på ingen måte er en
selvfølge i Norge.
Hvis arbeidsgiver er bekymra for at en tariffavtale vil forringe inngåtte avtaler til gunst for
arbeidstakere er det ingen grunn til at ikke de kan inngå i en lokal avtale utover
bestemmelsene i en tariffavtale.
Stiftelsesmøtet i Fagforbundet Trondheim gir honnør til våre medlemmer som er ut i streik og
vi vil gi all den støtte som er nødvendig for å vinne fram i denne lovlige og rettferdige streiken
for tariffregulerte forhold.
Lykke til!

5

FAGFORBUNDET TRONDHEIM

Uttalelse fra stiftelsesmøte:

Nei til anbud i kollektivtrafikken.
Å ta i bruk anbud i kollektivtrafikken i hele eller deler av Sør-Trøndelag, er helt uakseptabelt
for fagbevegelsen. Anbud vil gi usikre arbeidsforhold for alle ansatte, dårligere
pensjonsforhold for mange, det vil ødelegge arbeidsplassene og arbeidsmiljøet til mange
hundre mennesker. Alle lokale avtaler utviklet gjennom mange år vil forsvinne og
fagforeningene må starte på null igjen.
Anbud vil føre til en katastrofe for kollektivtrafikken fordi mange ansatte vil flykte fra disse
yrkene. Kollektivtrafikken er en viktig del av infrastrukturen i fylket, og må styrkes, ikke
svekkes.
Vi vil på det sterkeste advare politikerne mot å vedta å ta i bruk anbud. Et slikt vedtak vil bli
oppfattet som en krigserklæring mot en samlet fagbevegelse.
Vi vil uttrykke vår fulle støtte til ansatte innen kollektivtrafikken som sloss mot anbud, og vil
gjøre det som er nødvendig for å stoppe dette angrepet på opparbeidede faglige rettigheter.
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FAGFORBUNDET TRONDHEIM

Uttalelse fra stiftelsesmøte:
FATTIGDOM – VELDEDIGHET ELLER VERDIGHET?
Fagforbundet Trondheim ser med stor bekymring på utviklingen av stadig større urimelige
forskjeller i samfunnet. Sosial dumping er ikke bare et spørsmål om tarifflønn eller ikke – det
er i høy grad også et spørsmål om økonomisk og sosial ekskludering og devaluering av
medmennesker i samfunnet rundt oss. Trondheim er ikke noe unntak, fattigdomsproblemet er
dessverre omfattende også her.
”Lianerklæringen” er de rødgrønne partienes plattform for et bedre Trondheim. På ett punkt er
et så alvorlig tema nevnt i verdigrunnlaget. ”Vi har som mål at ingen skal gå på passiv
sosialhjelp. Gjennom forsøk med kvalifiseringspenger fra Staten og innføring av aktiv stønad i
alle tiltak, er målet at alle skal få tilbud om utdanning, arbeid eller annen form for aktivitet.”
Altså en lokal tydeliggjøring av Arbeids og inkluderingsdepartementets moralistiske
holdninger: ”Sosialklienter skal stå opp om morran”.
Vi minner om kommuneundersøkelsen 2007 som avdekket vilkårlighet – tilfeldigheter –
forskjellsbehandling - moralisme. Vi håper at politikerne ser forskjellen på å bekjempe
fattigdom – og på å bekjempe de fattige. Mennesker i en vanskelig situasjon må bli møtte med
verdighet og respekt ikke fordommer og stigmatisering! Mennesker i en vanskelig situasjon
må slippe økonomisk og sosial ekskludering!
Som en ansvarlig og samfunnsbevisst fagforening slår vi ring om sosialklienter, vanskeligstilt
ungdom og fattige! Fagforbundet vil følge dette tema lokalt i Trondheim i tiden som kommer!
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FAGFORBUNDET TRONDHEIM

Uttalelse fra stiftelsesmøte:

Ungdomsgarantien må iverksettes nå!
I Soria Moria erklæringen ligger det en lovnad om å innføre en ungdomsgaranti til alle under
25 år. Ungdomsgarantien skal sikre alle under 25 år individuell opplæring av ungdom og
tilbud om arbeid, utdanning eller opplæring. Men hvor er denne?
Det ble i 1995 innført en lignende ungdomsgaranti da av Arbeiderpartiet, denne ble fjernet av
Bondeviksregjeringen i 1998. En rapport fra Institutt for samfunnsforskning i 2006, viser at
denne ungdomsgarantien faktisk fungerte. Det er derfor ingen grunn til å utsette innføringen
av denne ungdomsgarantien ytterligere. Den må iverksettes nå!
Arbeidsledighet blant ungdom som akkurat har fullført utdanning kan få langvarige
konsekvenser. Det er også større sannsynlig for at de som var arbeidsledige rett etter
utdanning også står uten arbeid, helt eller delvis, både fem og ti år etter utdanningens slutt.
Regjeringen mener det er viktig å iverksette målrettede tiltak overfor bl. a ungdom. Dette vil
også være en av virkemidlene for å redusere fattigdom i Norge. Løftet fra Soria Moria må
innfris.

