HVA SKJEDDE
l
Sosiale Etaters Fagforening ?
Eller: Hvordan ledelsen i Norsk Kommuneforbund i 3 år forgjeves
pn{:>vde å knekke en kampvillig fagforening.

S~f tok initiativ til demonstrasjon mot kommunebudsjettet -77.
B1ldet er fra demonstrasjonen 18.11.-76. Nesten 1000 deltok.

fra innholdet;
Forbundsledelsen overtar .,.. Forbundsledelsens begrunnelse Ugraskampanjen - To linjer i fagbevegelsen og i Norsk Kommuneforbund - Sosiale Etaters Fagforening mot NKF-ledelsen i 3 år Forbundsledelsen får hjelp~ 5 tillitsmenn nedlegger sine verv Arbeideraristokratiet - KorpoY·ativisering i norsk fagbevegelse
- Sosiale Etaters Fagforening bøyer ikke av.

Utgitt av Sosiale Etaters Fagforening, Boks 1003, Sentrum, Oslol.
Ansvarlig: E. Folkvord.Pris: Kr.8.-.
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TIL LESERNE:
På de neste sidene finner du historien om
Sosiale Etaters Fagforening (SEF), om
hvordan ledelsen i Norsk Kommuneforbund (NKF) pnpver å utslette denne
foreningen. Deler av denne historien er
offentlig kjent gjennom aviser og radio.
Men dette er den fq>rste samlede framsti li ing av saken. Dessuten er den sann.
Vi er klar over at den vi l kunne virke
utrolig. Kan virkelig topptillitsmenn i
Landsorganisasjonen nå et slikt bunnivå av
uredelighet og destruktiv virksomhet, som
her beskrives? Kan ting som vi si er har
skjedd i SEF ha skjedd i virkei igheten?

A l t som er skrevet i dette heftet er
beviselig sant. Er du i tvi l, eller vi l du
vi te mer, så henvend deg ti l oss. Er du sj<P l
fagorganisert, så foreslå å invitere representanter fra SEF til diskusjon med
ledelsen i NKF. Vi er når som helst åpne
for et sånt arrangement - men hittil er det
blitt avvist i toppen av NKF.
Vi har skrevet dette heftet for at andre
skal vite hva som skjer i SEF og i norsk fagbevegelse forq>vrig. For at sannheten skal bl
bli kjent, for at andre skal lære av våre erfaringer og være forberedt når sånt skjer
igjen.
Les heftet, ta opp saka vår i foreninger,
klubber og organisasjoner•.
Send sjq> l stq>tte ti l SEF.

Forbundspampene er kommet for å beslaglegge medlemmenes
eiendom. Odd Strand ti l høyre.
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NKFs

LANDSSTYRE

BEKREFTER i AVD. 73, SEF, ~R OPPLØST!

Fra : Komi tee h som skulle se på forholdene i Sos iale - ~taters
Fagfol'ening, av de l ing '/3 av Norsk Kpmmuneforbund .
Komi t een har kommet fr am til fØ l gende i nnstilling:
l.

Un d~r

2.

Opplegget fra organ i sasjonskomiteen i Oslo distrikts styre tiltres i prinsip pet , f . eks . med siktepunkt om
å opprette se lv stend ig e fagforeni nger etter det behov
so m_es tilstede i~nen Sosialrådmannens administrasjon.
Kom1teen regner v1dere med at det vil være riktig å
opprett e erten forening un der Kulturrådmannen.

3.

~idlertidig

ansatte ved Sosia l rådmannen som ikke hjemles
1 overenskomstens dokument 25 OR som har en arbeidstid
på min?re enn 1 5 timer pr . uke i gjennomsnitt , kan som
regel 1kke tas opp som fullverdige medl emmer av Norsk
Kommuneforbund.
Det forutsettes at dette forhold
vurderes nærmere .

4.

Komiteen foreslår a t de nåværende medlemmer av
Sosiale Etaters Fagforening blir tilskrevet med t ilbud
om . fortsatt medlemsskap i 'Norsk Kommuneforbund .-

§.

henvi sn ing ti l § 3 B, pk t . 2 og §"28 opplØses
Sos1ale· Etaters Fagforening i s in n åværende form.

Komitf0n forcslAr at det ncdse~tes et overfØrings ~
utvaJg/ornorr,·aniscringsutvaJ g .
Utvalp,et skal 1 'c~stll
av represen1:antcr fra land ss tyret, forb\J~dsstyt•nt,
forbund<"l:c-; admi.nistril sj on , Distriktsstyret i Os l o,

og de enkelte grupperinger.
I tilleRg opprettes det
et ee øt sekretariat. Forbundsstyrets arbeidsutval g
.får i oppclr·ag s narest å ta de nØdventlige skritt for
å gjcnnomf ØPe vedtaket.
For k omiteen
Rundi Moe

AsbjØrn Ror,stacl

Arne skogstad

Odd Strand

Di sse hadde ordet:
Ellinor Hansen , Terger O~holm, Jens Torp, Konrad Mal'tin
l~rs en , Od el Strand , Sigurd Karlsen og Arne Born .
La ndsstyret fattet deretter det t e vedtak:
Lan dss tyret anser sake n om avdeling nr. 73 som et
r eferat om d e tiltak .forbundsstyret h~r giort.

Dette er en del av landsstyreprotokollen fra mcpte 19.11.-ikke for
offentliggjcpring. Her står det svart på hvitt at foreninga opplcpses.
Forbundsstyrets vedtak -for offentliggjcpring- sier at forening a
skal omorganiseres (se teksten).

FORBUNDSLEDELSEN OVERTAR:
Mandag 22. november 1976 kl. 9.15
ble kontorene og eiendommen til
Sosiale Etaters Fagforening i Oslo beslaglagt av en delegasjon fra KO!'nmuneforbundets ledelse. Oslosekretæren Odd
Stran·d hadde med seg fullmakt fra '
Kommuneforbundet~ formann Arne Born
og erklærte:
-SOSIALE ETATERS FAGFORENING
ER OPPLØST

-STYRET ER EKSKLUDERT FRA NKF
-ALLE GRUPPESTYRER OG MEDLEMSVALGTE ORGANER ER OPPLØST
-INGEN MEDLEMMER ELLER TILLITSMENN FÅR FRA NÅ AV BRUKE
KONTORENE
-HAN SELV HADDE PERSONLIG
FULLMAKT FRA FORBUNDETS FORMAI--JN TIL Å OVERTA KONTORET

www.pdf-arkivet.no (2017)

5
regler for hvilken tilknytningsform ikke
fast ansatte arbeidstakere med under 15
timers arbeidsuke skal få. Disse regler
Q{elder inntil videre for arbeidstakere
innen denne foreningens område - og ti lpasses de retningslinjer som seinere blir
fastsatt for alle.

Kort tid etter, dvs. så snart de lovlig
valgte tillitsmenn var ute av kontoret,
ble låsene ti l dcprene skiftet. 3 dager :
senere ble kontorene avstengt for godt.
Kontordama som er ansatt og lcpnnet av
foreningen, ble permittert med cpyeblikkelig virkning.
Torsdagen fcpr, den 18/11, hadde
Forbundstyret fattet dette vedtak:
l. Fcplgende medlemmer av Sosiale
Etaters Fagforenings styre utelukkes
som medlemmer av Norsk Kommuneforbund:

4. Forbundstyrets arbeidsutvalg får fullmakt
ti l å sette ned et utvalg som skal utarbeide
forslag ti l ny organisasjonsform for arbeidstakere innen foreningens område.
5. Forslaget skal foreligge innen 15. februar
1977 - slik at uravstemning over organisasjonsformene - og årsmcpte(r) kan holdes etter
vedtektene i de(n) nye foreningen(e).

Erling Folkvord
B jcprn Li ndgren
Stein Asthcpy
Thore Martinsen
Jon Lund Hansen
Lai la Drangsholt
Ragnhild Nilsen
Sverre Halvorsen
AnneS. Moen
2. Sosiale Etaters Fagforening, Oslo, omorganiseres -. Medlemmene beholder sitt
medlemskap i Norsk Kommuneforbund
under forelcppig administrasjon av Oslo
Distriktstyres arbeidsutvalg.

6. Distriktstyrets arbeidsutvalg får fullmakt
ti l å i verk sette de ti l tak som er ncpdvendi ge
i denne perioden for at de cpvrige organer
innen foreningens område (eks. samarbeidsutvalg, tillitsmannsutvalg, mm.) skal kunne
fungere.
Det som ble holt skjult for offentiigheten,
var at opplcpsningen av SEF ikke var en
overi It erklæring fra Odd Strand, men derimot ble godkjent på mcpte i landsstyret i
NKF 19.11.76 (Se faksimilje forrige side.)

3. Distriktstyrets arbeidsutvalg i samråd
med forbundstyrets arbeidsutvalg fastsetter

FORBUNDSLEDELSENS
De ekskluderte tillitsmenn har aldri fått noen
begrunnelse for forbundsstyrets vedtak.
Nesten ei uke etter at vi hadde lest i avisene
om overgrepene mottok vi imidlertid et skriv
fra forbundet som underrettet om vedtaket og
ankefrist.
Medlemmene har mottatt et skriv fra formannen i NKF, Arne Born, datert 23/11 .
Ut fra dette, og uttalelser til pressen, har vi
greid å konkretisere 4 grunner som må antas
å være de offisielle:

BEGRUNNELSE.
l . Styret og medlemsmcptet stcpttet den lovlige barnehagestreiken 9/11-76 som medvirket ti l at kommunen hevet barnehagebudsjettet for 1977 med 17 mill. kroner.
2. SEF-styret slo fast allerede 2/4 (fire
dager etter årsmcptet) at 11 Vi oppfatter det
som hovedprinsipp i fagbevegelsen at det er
medlemmene som skal bestemme foreningens og tillitsmennenes oppgaver og arbeidsmåter ...
11
Vi skulle ha tatt dem da .. , sa NKFformann Arne Born i avisintervju 20.11.76!
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3. Foren!ngen tok initiativ til en demonstrasjon 18/11 rettet mot det forslag til
kommunebudsjett som samme dag ble behandlet i bystyret. Demonstrasjonen ble
stq>ttet av en rekke organisasjoner og samlet nesten 1000 de l take re.
"Dette er i seg selv eksklusjonsgrunn"
erklerte Born i forbundsstyremøte 8. nov.
4. SEF-styret har brudt vedtektene .
Vi skal her bare kort kornmentere disse
"grunner". De tre fq>rste "syndene" vedkjenner vi oss gjerne. Vi står på fagbevegelsens lange tradisjoner i disse sakene
og vi l for framtida også ~i<t>re det.
Ti l punkt 4: Vi har oppfordret forbundsledelsen til å si hvilke vedtekter det
dre ier seg orn. Når svaret uteblir, er det
fordi en konkretisering ikke lar seg
gjennomfq>re; Vi har ikke brudt ved tektene.
Derimot har foreningen gang på gang og
konkret påvist at Oslo distriktstyres
arbeidsutvalg, i forståelse med forbundsstyret, i sin heksejakt på SEF har tråkket
i sine egne vedtekter med beksq>mstq>vler.

Bl.a. §3a3: som utelukker direkte medlemskap i NKF - i høst var 700 medlemmer i sosialavdelingen direkte medlemmer .
§3b2: som sier at arbeidstakere med
samme arbeidsgiver skal så vidt mulig
være organisert i en forening: forbundsledelsen har velsignet opprettelsen av
"Sosial avdelingens Personalforening",
innen SEF's organisasjonsområde.
§ 34-8: som sier at alle henvendelser
fra grupper i foren inga ti l forbundet går
gjennom hovedstyret: forbundsledelsen har
gang på gang gått bak hovedstyrets rygg og
tatt kontakt med grupper i foreninga.
§ 33-9b: som forbyr fraksjoner ing:
forbundsledelsen har gang på gang godkjent
slike~

Aksjonskomiteen for endret tilknytning til
NKF, hele 1975, Sosial avdelingens Personalforening ,f.o.m . juni 1976, Sosialavdelingens Kontaktutvalg f.o . m. sept .
1976.
Forbundets begrunnelse holder ikke vann. Vi
skal derfor gå litt bakover i foreningens
historie, og på den bakgrunn vise a t grunnen
ti l overgrepene mot SEF er en ganske annen.

OG

VEDTEKTER

STØNAD S KASS E N

FOR

•

NORSK KOMMUN E FORBUND
§ 3.

Medlems ka p.
A. Opptakelse av enkeltmed le mmer.

3. Med de unntak som er nevnt nedenfor, kan en bare bli medlem
gjennom en fagfor ening inn en fo rbundet.
På steder der det ikke er fagforen ing, kan medlemmer bli tatt
inn direkte og bli administrert fra hovedkontoret etter avgjøre lse
av forbundsstyret.
B. O pptakelse av fagfo reninger og gruppe r.
2. Alle lønnstake r e innen sam me ko mmune og med sa mme arbeids·
gi ver, skal så vidt mul ig være or ganise r t i en fagforening. I stor·
re komm un e r elle r der forholdene gjør organise ring i en felles
fagforening vanskelig, er det høve til å stifte f lere fagforeninger
etter nærmere vedtak fra landssty ret etter at det enk elte di-

str iktsstyre har uttalt seg. For mmdre kommuner fastsetter for bundsstyret - landsstyret - organisasjonsrammen for den enkelte fagforening. Derso m en fagforening omfatter flere kommuner eller arbeidsgi ve r e, kan lønnstake rn e for den enkelte kommune elle r arbeidsgi ve·r opprette grupper etter de normah·edtckter som er fastsatt for grupper av en fagforening.
§ 33. Normalvedtekte r for fa gforenin ger tilsluttet
Norsk Kommuneforbund. .
9.

b. Ingen særorganisasjoner , celler eller grupper eller aksjonsutvalg
må dannes, som har t il hensikt å sette ut av f u nksjon de regu lært
oppret tede og valgte instanser innen fagorganisasjonen, eller f remme formål som ligger ved siden av fago r ganisasjonens.

Saken om SEF dreier seg ikke om hvilken part som har brutt
vedtektene, men om to uforenilige linjer i norsk fagbevegelse. For å vise forbundsledelsens grenseløse uredelighet og
hykleri, har vi likevel brukt endel plass på å vise noen av
deres mange brudd på egne vedtekter.
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UGRASKAM PANJ EN.
I vår innledet Tor Aspengren
offentlig en kampanje for å
renske fagbevegelsen for "ugras"
og"kreftsvulster". Med det mente
han a ll opposisjon og uenighet
med LO:ledelsen (og forbundsledelse) skulle fjernes. Bl.a.
var alle deltakere i såkalte
"ulovlige" streiker slike "kreftsvulster~ Etter denne uttalelsen
forstod vi virkelig årsaken bak
s~ spensjonene og ek s k lusjonene
av det forrige SEF-styret i des.
1975; Dette var ikke en "t ilfeldighet forårsaket av "vedtektsbrudd", men et ledd i en
samla kampanje som LO- og DNAledelsen forberedte. SEF- styret
var en prøveklut i kampanjas
startfase. Seinere kom nye overgrep mot tillitsmenn og fagorganiserte:

SEF · medlemmene
TOR ASPENGREN
Fro SEFA-pasten nr . 6,1976
Vedtak på medlemsmøte 20.5. -7 6:
ÅPENT BREV TIL LO - FORMANNEN.

.Du har i presse og kringkasting
tatt til orde for at Arbeidsretten ikke l enger bØr behan dle
spørsmålet om lovligheten av
st reiker. Denne "kreftsvulsten"
bØ r fagbevege l sen selv ta seg
av , mener du .•• •
Som en fagforening som i fj o r
hadde ca. 800 medlemmer i kortva r ige , pol i tiske streiker,

rettet mot Oslo Kommunes innskrenkninger og manglende be vilgninger i sosialsektoren, er
y i forskrekk~.i~d_!gnert over
såvel forslaget , som den form
det kommer i. Når det gjelder
formen , konstaterer vi , at du
ser på ca. 500 ansatte i daghjemmene , som er organisert
hos oss , som en kreftsvu l st ,
når de etter årelang kamp for
en nødvendig bemanning av dag hjemmene , ikke ser annen utvei
enn en dags arbeidsnedleggelse
for å vise alvoret i situasjonen
Denne aksjonen fikk massiv støtte og oppslutning av foreldre,
og samlet 16 . 000 underskrifter .•.•
•• .Vi krever at du , offentlig og
i nnen mai måneds utløp, gjør
konkret rede for hvorfor du ser
på de ca. 800 av våre 2. 700 medlemmer , som en krefts vu lst i fag
bevege l sen .• •.

Landsstyret i NTL vedtar at det
er vedtekt~ridig" for tilli temenn å ytre seg offentlig til
støtte for "ulovlige" aksjoner
og streiker. Ytringsfrih eten
gjelder ikke lenger for fagorganiserte. At det å være uenig
med polit~ erklæringer fattet
i forbundsledelsen er eksklusjonsgrunn.
11

Denne kampanjen kom på det tidspunktet da LO-ledelsen halte
iland "kombioppgjøret". En oppgjørsform som store deler av
fagbevegelsen er imot
og som til og med gjq>r streik ved tariffoppgjq>r såkalt "ulovlig".

Flere og flere fagorganiserte finner seg ikke lenger
i diktatene fra LO- og forbundslede l ser: Antall streiker og
aksjoner har ll976 vært større enn
på mange år. Streiker og protestaksjoner er noe forbundsledelsen
frykter - derfor er det om å
gjøre å kvitte seg med "ugraset":

krever svar fra

••• Vi har ingen i llusjoner om Arbeidsretten, som et redskap for
de fagorganisertes interesser,
rent generelt. Vi vil tvert imot
peke på at streikeretten i vårt
land er kjempet fr am av de fagorganiserte sjøl, trass i l ovve rle t og andre ti l tak, fo r å
begrense våre rettigheter.
Men det siste året har vist at
mindre enn Arbeidsretten er LOorganene innstil t på å stØtte
arbeidere som er i streiker,
"lovli g" 1 elle r ikke . Når Arb eidsretten kjente streiken ved
Ungdomskontoret l ovlig, gjorde
vårt forbund, Norsk· Kommuneforbund , det motsatte. Forbundet
ekskluderte 4 medlemmer av deit
sittende styret og suspenderte
6 andre , blant annet med den
begrunnelse at styret ikke hadde
gjort nok for å forhindre denne
streiken . ••
... . . Forarbeidet er lagt gjen nom en massiv anti-kommunistisk
hetskampanje fra topp-lede l sens
side. LO-ledelsens politikk går
nå ut på å få stemplet all virk somhet som ikke topp- ledelsen i
LO og forbundene er enig i 1 som
AKP - iJ1fil trert • • •
, ,.D u har ved dine uttalelser vist
at du mangler den nødvendige respekt for våre og andre LO - rnedlern.rners demokratiske rettighet€r
og dømmekraft. Vi protesterer på
det skarpeste på at du på denne
måten stiller deg i spissen for
angrep på og overgrep mot oss og
andre fagorganiserte .

Åpent brev ti l Tor Aspen gren -aldri besvart. ..
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Hvem tjener så på denne heksejakt en?
Utspillet fra Aspengren passer
bra sammen med NAF's advarsel
til sine medlemmer om å være
på vakt ved ansettelser.
" Berufs-verbot" (yrkes-forbud)
kalles det i Vest-Tyskland,
og betyr at folk kan nektes jobb
på politisk grunnlag. Dette
rammer alle som ytrer seg mot
ledelsen i fagbevegelsen og mot
arbeidsgiveren.
LO og NAF skal sammen stoppe all
opposisjon og kampvilje blant de
fagorganiserte.
Vi så det i konflikten ved Forvernsentret hvor oppsigelser og
suspensjoner gikk hånd i hånd.
Norsk Kommuneforbund støttet

ikke de ansatte i arbeidet for
å beholde arbeidsplassene sine.
De svarte på medlemmenes kamp
med suspensjoner.
Vi ser det igjen nå ved Hustad
A/S i Trondheim.
En av de ansatte ble usaklig oppsagt, og arbeiclskameratene gikk til aksjon for å slå oppsigelsen tilbake. Ledelsen i Norsk Næringsog Nytelsesmiddelforbund ekskluderer de to
tillitskvinnene for de streikende arbeiderne .
Lokalforeninga har fått brev om at streikebryterne ska l organ i se res i NN N ~

Det er i dette lyset vi må se
overgrepen e mot SEF. SEF har
kjempet for medlemmenes interesser mot arbeidsgiveren, og
det er "ugras" og ''kreftsvulster 11
i NKF-ledelsens øyne.

Avisa "Klassekampen 's tegner kommenterer "Ugraskampan ja''.

TO LINJER l FAGBEVEGELSEN OG
NORSK

KOMMUNE FOR RUND.

1. Til tariff-oppgj~ret vedtok foreninga
enstermmig å reise krav om bl . a. 30%
l~nnstillegg, helautomatisk indeksreguleMotsetningene mellom SEF og forbundsri.n g, ett-årig avtaleperiode og kanskje
ledelsen ble innledet da vi sa opp det
dessuten: fjerning av de 4 laveste lønnsklassene.
kollektive medlemskapet i Det Norske
Forbundsvise /forhandlinger og avstemninger.
Arbeiderparti for 3 år siden. l h,;st bevilget
Dette var krav som skulle gi et minimum
forbundsledelsen kr .400 000 (av vår kont ...
av reall~nns,;kning i forhold til procluksjonsingent) til DNA sin valgkampanje "Solida~kningen, som skulle sikte kompensasjon
ritet -77". Vi, derimot, ønsker en fagforening, for prisstigning i perioden, og som skulle
som ikke blir hi ndret i å føre kamp for medsikre at det var medlemmene i for~undet
lemmenes intere~ser på grunn av partilojalitet.
som skulle avgj~re l~nnsforholdene våre
l alle vesentlige saker har vi og forbundsfor peri oden .
lede lsen stått på forsk je 11 i ge fag pol i ti ~ke
Opp mot dette gikk forbundsledelsen inn
linjer. Her kan av plasshensyn bare nevnes
for samordnete og kombinerte oppgj,;r som
få:
Vi har nevnt ugraskampanjen til Tor Aspengren. Hvorfor skal nettopp SEF lukes ut?
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i realiteten betydde statsdirigering og utradering av streikeretten. (Streik ved et
sånt oppgjcpr ville bety tilnærmet generalstreik~) De anbefalte et forslag om ca.
5-8% lcpnnstillegg uten indeksavtale; dvs.
at prisstignir.gen vil avgjcpre om det blir
noen reallcpnnsøkning i det hele tatt.

"Hjelpen" vi fikk var at de nektet oss juridisk
bistand, og forscpkte å forhale saken så det skulle bli for seint å reise rettssak i det hele tatt.
Men dette var ikke nok. Bak ryggen på
foreningen tok Oslo-ledelsen likevel kontakt med be~rere~ Åge Strand jr.(forcpvrig
1
en kjent SV~stØ~relse f~a bygda)
l i tt senere sku li e inngås overenskomst
2. l begynnelsen av august ble styrerass.
mellom Solhaugen Miljcphjem v. Åge Strand
Tore Nilsen oppsagt ved Sol haugen Mil jcpjr. (Sol haugen er privat med kommunal
hjem. Oppsigelsen var klart usaklig, og
stcpnad) og Norsk Kommuneforbund,
foreninga stilte seg selvfcplgelig på den oppsagtes si de. Bestyreren, som stod bak oppsi- forberedte Oslo-ledelsen i NKF saken sammen
med arbeid~giveren, Åge Strand jr.~
gelsen, nektet i lang tid å forhandle med
foreningen, han nektet den oppsagte å
Idag er ytterligere 4 av de ansatte oppsagt. De
arbeide i oppsigelsestiden, og tilkalte til
"arbeidsvillige" som har g:ltt inn i stillingene
og med politiet for å få ham fjernet.
til de oppsagte, har NKF-ledelsen organisert i
Foreninga henvendte seg til Oslo-ledelsen
en Hadelandsavdeling av NKF.
av NKF for å få hjelp i en alvorlig og
viktig sak.

Tre av de oppsagte ved Solhaugen Miljcphjem.

3. Medlemmer av SEF har flere ganger
benyttet den legale retten til politisk
demonstrasjonsstreik for å styrke sine faglige krav. Mest kjent er daghjemspersonalets kamp for 3 ansatte på hver avdeling
og økte driftsbudsietter.

Arbeidssituasjonen på byens daghjem er
under enhver kritikk. Normalt skal 2
voksne passe opp ti l 18 unger, og
med minimale tilbud til aktivisering.
Driftsbudsjettene innebærer at mye av
utstyret må tigges fra foreldre og
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andre. Til og med kommunens egne
barnehagekomm i teer har stcpttet de
ansattes krav.
Dette var bakgrunnen når de ansatte gikk
til politisk demonstrasjonssreik i hcpst,
som ifjor hcpst. Streiken bidro sterkt til
at Oslo Bystyre hevet bevilgningene til
dagh~mmene med 17 millioner i forhold til Finansrådmannens forslag.
Forbundsledelsen suspenderte i _1975 hele
SEF-styret fordi de stcpttet politisk streik
ved daghjemmene. De erklærte streiken
11 ulovlig 11 . Det samme gjorde de med en
tilsvarende aksjon ved Ungdomskontoret.
Begge aksjoner er kjent lovlige ved
do:11mene i ,~\rbeidsretten (23. 2 og
11.6. -76).
l rettssaken stil te foreningen på den ene
siden med påstand om frifinnelse, NKFIedelsen og Oslo Kommune p& den andre
siden med felles påstand om at aksjonene
var ulovlige~
l 1976 gjennomførte dagh jemsgruppa i SEF,
sammen med førskolelærerne en omfattende
underscpkelse blant de ansatte om hvordan
de best mente det kunne a rbeides med

SEF-MEDLEMMENE MOT

Vi skal i denne artikkelen trekke tram de viktigste sakene fra de siste 3-4 åra av SEFs historie.
-Vinteren 73-74 kom omorganiseringsplanene
og endel andre rasjonaliseringsframstøt mot
sektoren . SEF begynte å rei se kampen mot disse
framstøtene, og på årsmøtet -74 vedtok vi å
si opp det knllektive medlemskapet i DNA.
Aktivitetene på
grunnplanet har økt, antall frammøtte på medlemsmøtene er mangedoblet. Dette er en utvikling
som har gledet -de fleste, men ikke alle. Høsten
1974 var det endel av disse som slo an tonen
for den kampanjen som foreløpig har ført til
at et styre ble suspendert, og senere en del av
det ekskludert, i desember 75 Videre at vårt
nåværende styre ble ekskludert,og foreninga
fors<f>kt oppløst. Vi si te re her et brev sendt ti l
medlemmene av DNAs partilag i sept. 74,
undertegnet av nåværende forhandler hos
lcpnns og personal rådmannen ( v5r motpart i
forhandlinger) Lasse Johannesen:

kravene. Politisk ·streik ble gjennomfcprt
9/11. Pressa skrev: 11 de ansatte raser mot
AKP-opplegg i doghjemmene 11 ... •.•Jcptultilstander11. Og 0:11 oppslutningen: 11 En
tredjedel av daghjemmene streiket iqår 1.'
Sannheten var at ca. l 000 av de ansatte
streiket, og over 700 deltok i streikemøte
på streikedagen.
Forbundsledelsens syn var klart: Medlemmene i daghjemsgruppa ble pr. brev truet
med eksklusjoner, og oppfordret ti l
streikebryteri. Ledelsen i Norsk Lærerlag gjord
det samme til sine medlemmer. Styret i Førskolelærerlaget ble ekskludert, SEF ble oppløst og styret ekskludert.
Vi oppfordret medlemmene i daghjemsgruppa pr. brev til å ikke la seg presse, og .j fatte
vedtak p:l fritt gru110lag.
Da streiken var et vedtatt, støttet styret
den enstemmig, og oppfordret alle til å
slutte sol i da risk opp om den.
Disse tre sakene viser hvordan foreninga
og forbundsledelsen har stått mot hverandre.
Lista kunne mangedobles.

o

NKF-LEDELSEN l 3 AR.
11 Men slaget om Sosiale Etaters Fagforening
er ikke tapt. Vi har retirert til tilbaketrukne frontlinjer for å konsolidere oss. Men
en offensiv skal komme hvor vi skal reise
en storm mot marxistene i foreningen. Til
dette trenges din hjelp. For partilaget skal
være vårt våpen og vårt redskap. Vi vet at
dersom hvert av våre partimedlemmer
tok med seg bare en kollega på fagforeningsmøter ville vi være på god vei til å feie ut
de re vol usj on ære 11
Og 11 offensiven 11 er kommet, men i stedet
for å feie ut alle 11 revolusionære 11 har de
forsøkt å feie ut enhver form for medlemsdemokrati i SEF.
Høsten 74 kom den fcprste trussel om
suspensjoner i form av et vedtak i forbundsstyret i NKF (på bakgrunn av den lovlige
politiske demonstrasjonsstreiken ved Ungdomskontoret). Vedtaket 19. nov. hadde
følgende ordhyd :
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1flg. vedtektene kan tillitsmenn/ medlemmer som medvirker ti l brudd p6 vedtektene
suspenderes fra sine verv,eventuelt utelukkes som medlemmer av forbundet. Forbundsstyret p6legger foreningen å omgjcpre sitt
vedtak om ulovlig aksjon. l motsatt fall
m6 forbundsstyret behandle saken p6 nytt
med sikte p6 6 iverksette intensjonene i
annen avsnitt, 11
Flertallet i det daværende styre i SEF
hadde stcpttet streiken. Hal v6rsmcptet ble
et nederlag for forbundsledelsen , og en
bred oppslutning cm styreflertallet.(l parentes bemerket var det siste gang forbundsledelsen v6get 6 mcpte medlemmene , s6
klar var medlemmenes holdning til pampenes
11
fC'1glige 11 1inje .)
Sakens videre forlcpp ble fullt tilbaketog for
forbundsledelsen. Planene om suspensjoner
ble oppgitt.
l jan. 75 ble det helt klart for olle at forscpket p6 å knekke foreninga var mislykket.
Medlemmene sluttet opp om et styrefler
tall som hadde vist at det cpnsket 6 bygge
en kompforening i medlemmenes tjeneste.
Den lille gruppen personer i ledelsen av
Sosiale Etaters partilag av DNA måtte
g6 i spissen for den nye taktikken. Disse

personene hadde ledelsen og kontrollen
over gruppe 2 i SEF, de an satte i sos i alavdelingens sentraladministrasjon. Et
medlemsmcpte der vedtok 30. l. 75 en hensti Iling til gruppestyret om6 ta kontakt med
andre grupper i foreninga for å f6 dannet en
ny forening. M61et var klort:
En sterk forening skal splittes i minst to mindre
og svakere. Metoden like klar:Fraksjonsvirksomhet mellom de gruppene der splittelsesmakerne hadde meningsfeller .. Dette er helt
i strid med normal vedtektene for grupper, og
foreningsstyret p61o helt korrekt gruppen 6
stoppe virksomheten.
Dette pålegget ble sott til side, og det blir
hevdet at co. 500 medlemmer stcpttetkravet om
å f6 en annen tilknytningsform til NKF enn
gjennon SEF,
l aprii sendte lO personer , som kaldte seg
.. Aksjonskomiteen for endret tilknytting til
NKF", en scpknod til NKF om å få opprette
Sosiale Etaters Personalforening. Igjen brcpt
de vedtektene ved å unnlate å sende henvendelsen gjennom SEFs lovlige styre. l mellomtiden hadde disse splittelsesmakerne boikottet
arbeidet i foreni ngo~ valgkomite fcpr årsmcptet,
og på selve mcptet oppfordret lederen selv, avdelingssjef Lasse Johannesen til å stemme blankt.
Denne nye foreningen skulle til overmål være

Stand under den politiske streiken ved Ungdomskontoret hcpsten-75
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SUSPENS.JON FRA TILLITSVERV FOR BRUDD PA FORBUNDETS VEDTEKTER.

Forbundsstyret gjorde 5. desember d.å. fØlgende vedtak:
l. Medlecmene a~ s~y~et i Sosiale Etaters Fagforening i Oslo
suspende ~es rra s1ne verv - under henvisning til brudd på
forbundets vedtekter.
2. Sosiale .Etaters Fagforening settes under administrasi on a~
forbundet inntil alle side~ ved foreningens organisaioriske
og Økonomiske virksomhet er undersØkt og klarlagt.
3. F~r~~nds~~yr~ts ar~~fds~tval' ~is ~ ,oppdrag å oppnevne et
UcVct.g t1~ m1dlert1C1g a adm1n1strere foreninøen, og legge
fram en rapport snar~st mulig.
o
Du er.dermed suspendert fra dine verv i Sosiale Etaters Fag f~renlng, - b~.a. for medvirkning i forbinnelse med arbeidsnedl.,ggelsene ve a Ungdomskontor·et eg ved Daghjemmene.
• •• Jeg v~.l heller ikke unnlc.te <'i peke på at forbundsstyret har valg-c
den m1ldeste form for reaksjon - idet vedtektene har klare
bestemmelser o:n sterkere reaksjoner i slike tilfeller .••

Hele styret i SEF suspendert 5. desember -75. 11Arbeidsnedleggelsene
ved Ungdomskontoret og ved Daghjemmene 11 ble senere begge kjent
l.ovlige i Arbeidsretten. Oslo Kommune og NKF-ledelsen la sammen
ned påstanden 11 tariffstridig og ulovlig 11 •

forbeholdt ansatte i fast stilling og med minst
3 mnd. tjenestetid.Aitså en forening der de so:n
har svakest sti li ing og færrest rettigheter skulle
være utelukket. En forening etter arbeidsgiverens
modell skulle vi tro.
Imidlertid skulle styret 11 etter nærmere vurdering 11
kunne'Ciispensere fra disse punktene 11 ved medlemsopptok. Denne vedtektsstri di ge aksjonen maktet å
skape en del bråk, men dem kunne ikke stoppe
SEFs framgC!ng. Men NKF ville prøve andre
metoder for å vinne foreninga før de gikk til
det skrittet å opprette ny forening.
Høsten 75 ble det klart at 1976-budsjettet
ville bli det hittil hardeste krisebudsjettet
for helse~ og sosialsektoren i Oslo.
Arbeidspresset er fra før mange steder umenneske li g, oppgavene bare vokser etterhvert som
den økonomiske krisa skjerpes , og klientene
får dårligere ser<Yice. Nye stillinger er forbe -·
holdt nye .institusjon-er og avdelinger. Enkelte
steder er det direkte nedgang i antall stillinger
pr. avdeling. De fleste steder skjerpes arbeidspresset også ved ot nedgang i arbeidstida
ikke dekkes opp med flere ansatte.
Styret i SEF valgte sammen med styret i Norsk
Sosianomsforbunds Oslo avdeling å stille seg

i spissen for en aksjon mot kommunebudsjettet.
?300 skrev under annonseoppropeL 1350 del - ·
tok i en demonstrosjon til Rådhuset under hovedparolene: NEI TIL KRISEBUDSJETT: HELSE OG
SOSIALSEKTOREN TREHGER FLERE l KKE
FÆRRE STILLINGER.
Etter t!dligere å ha deltatt i bl.a. kampen mot den
kommunale ansettelsesstoppen, mot heving av
daghjemssatsene, viste dette at SEF er på vei til
å bli en kampforening som er villig til å forsvare medlemmenes interesser. SEF kjemper
for medlemmenes krav mot kommunens og
statens krisepolitikk . NKF gjør det motsatte,
bl.a . med et nummer ov fagbladet som lovpriser
de offentlige budsjett for ,976.
På et medlemsmøte 23. okt. -75 vedtok så de
ansatte ved daghjemmene å g.-j ti l en dags lovlig politisk demonstrasjonsstreik dagen før bystyrets behandling av budsjettene. På denne måten
vi Ile de markere alvoret bak kravet om 3 fast
ansatte p::l hver avdeling, og fra 25 - 50% økninf:
på driftsbudsjettet.
Denne streiken var den direkte foranledningen
for vedtoket om suspensjoner av styret 5, des. 75
Kort etter at forbundsstyret hadde fattet sitt vedtok , kastet de ut våre lovlig valgte tillitsmenn og flyttet inn på kontoret med et adm in istrasj on su tv o l g.
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Det f<t>rste administrasjonsutvalget gjorde var
et styre som i sin tiltredelseserklæring slo
å pr<J>ve å få foreningas forkvinne til å gå med
fast at de ville fortsette i den samme faglige
på at hun skulle foreslå at dagsorden på det
linje sorn det suspenderte styret, og at en av
olt innkaldte halvårsm<J>te bare skulle omhovedoppgavene nå var arbeidet for å få
fatte en redegj<J>relse fro forbundsledelsen.
opphevet suspensjon ene og eksklusjon ene,
Begrunnelsen~for at hun skulle foreslå endret
Med dette oppga fraksj onsmakerne den
dagsorden 1 va~ at det vor den eneste måten å
"demokratiske" veien for å vinne ledelsen
få den godtatt av medlemmene
i SEF. Arbeidet med.) starte en ege:1 fagforHun sa selvsagt nei, og m<J>te ble avlyst. Arbeider- ening innenfor samme organisasjonsområde
bladet omtalte saken på denne måten:
ble intensivert.
"Utvalget var i og for seg ikke imot at m<J>tet
17 juni var det stiftelsesm<J>te i "SAP", en
idag kunne gå av stabelen, men da under forforening som i f<t>lge dem selv så som sitt
utsetning av at man droppet den opprinnelige
viktigste mål å oppnå
sakslista som utvalget ikke var kjent med, og
"tillit hos dem vi skal forhandle med",
altså tillit hos arbeidsgiveren Denne frakat man innskrenket programmet til en rede.·<
sjonsvirksomheten, f<t>rst innen SEF, og siden
gj<J>relse for forbundsstyrets beslutning . Dette
som enkeltmedlemmer tilsluttet NKFs distvor foreningens formann, Lillan Hoffmann, ikke
rik~styre er b~gge istrid med vedtektene ,
innstilt på . Medlemmene måtte avgj<J>re m<J>tets
På
tross av dette har forbundsstyret ikke
dagsorden, mente hun , De~med ble m<J>tet
foretatt seg noe annet enn å godta fraksjonsavlyst"
virksomheten
til de 10 Og å vedta at
Etter dette var det mg>teforbud i
distriktsstyret ivoretN disse medlemmenes
foreninga. Administmsjonsutvalget lovte å
interesser
Og distriktsstyret har virkelig
avholde et m<J>te hvor de skulle redegj<J>re for
ivaretatt disse medlemmenes interesser:
suspensjonene, dette mg>tet er ennå ikke hol? mnd f<t>r forbundsstyrets vedtok del tok
dt.
forbundets Oslosekretær på stiftelsesm<J>tet
Det ble startet en underskriftskampanje
til "SAP". Sekretær i forbundets <J>konomi
blant medlemmene med krav om ekstraordiog vedtektsavdeling,Anker Hansen, (tidligere
nært årsm<J>te med henvisning til vedtektenes
medlem cw det r<dministr0sjonsutv0lg som
paragraf 33, pkt 4g som sier:
0dninistrerte SEF i 4mnd i75) deltok den
"Ekstraordinært årsm<J>te skal innkalles når styret
?9 . juni på et m<J>te i husmorvikN gruppa
eller når minst 25% av medlemmene forlanger
1
og
forkiNte hvordon mon kunne omgå ved
det:
tektene
og melde seg over i "SAP"
947 medlemmer skrev under (ca 36%)
Gunnar Bettum, med lem av Di stri ktstyrets
Forbundet satte sine egne vedtekter ut av
arbeidsutvalg,
deltok p6 stiftelsesmpte for
spill, og det ble ikke avholdt noe ekstraSAP-gruppa på Avrusningsstasjonen.
ordinært årsmg>te fg>r 3 måneder senere.
Dette ekstraordinære tlrsm~tet, den 29. mars,
"SAP" hN ogcå fått forbundets orgoniso
cjonskomnites innstilling om omorg0nisering
ble et dundrende nederlag for forbundstoppen .
Årsm<J>te vor det st<J>rste årsm<J>te i noen forening rv SEF til styrebeh0ndling SEF fikk den
forening det året . Hele 792 framm<J>tte valgte
rldri til behrndling

---------------------------------------------------------------------------8AKSLISTE

TIL STYRf~MOTE 18 • 11 • 19'/6
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FORBUNDSLEDELSEN

FAR HJELP.

~~~!~!~~~~I~~~PPl~~nJ~~=~22/10-76 nedla 5 tillitsmenn i SEF
sine verv. De sendte ut en redegjørelse for dette til medlemmene der det
het at handlingene var en protest mot
styrets "manglende faglige virksomhet".

ORIENTERING TIL MEDLEMI'·IER OG TILLITSMENN I

SOSIALE ETATERS FAGFORENING

Undertegnede ? tillitsmenn kan som f(31gc av den holdningen
som det si ttentie styre i s.E .. !<'. har vist og fortsatt viser
til foron.ingens faglige arbeid, ikke lenger forsvare
over .for mrJdlcmmf~ ne å bli s :H tende i våra til li ts.verv og
dermed gi skinn av stotte til s.E F-styret.
Vi har ved flere arLledn:Lnger gjort rormannen og styret
oppmerlcsomrn.e på vårt syn, uten at styret har vært villig
til å ta realitetene i dette. opp til vurdering .. Seinest
til styrEmotet 21/10 forelå det et internt skriv fra 4 av
oss, der vi klargjorde vår stilling og bu om garantier
for at det faglige arbeidet ble prioritert opp, uten at
styreflertallet tok konsekvensen av vårt u.ltimatum ....

~~3~:!~~:~:!~~-~ee~~s~l~~:~
o
d ss k.
ft e t novemb er/d esemb er
Tredie
I mane
, l.
. . . fase: Utspillet fra forbundsledelsen med
sendte de ut en fyldi c ere "informasjon".' ~<~J~!~t~!!~~!~!~n_!i~~~~~~e~l!_f~!U!L~~j:!P...!~~':!is~
full av løgn og halvsa.nnheter om det
Som siste skudd på stammen har en ny
nylig ekskluderte styret •
'' gruppering" stått fram: 17 underTidspunktet var nøye valgt. Foreningen
skrivere oppfordrer .SSF-medlerr.mene
var i en situasj~n da den mer enn
til & bryte Arsmøtevedtaket om etanoensinne trene te 3 stå sammen og sl &
blering a v en fri og uavhengig fagtilbake angrep utenfra.
forenin~.
Intensjonene til disse 5,sammen med
Dermed satte de ut i livet linja fra SVs Faglige
noen fler ,kan ha v::ert flere: For det
Utvalg: "kamp" innenfor vedtektenes rammer.
første sikre sine egne posisjoner som
A
medlemmer i NKF. For det a ndre å fremt dette var en drøm av en håndstrekning ti l
forbundsledelsen,
er det ingen tvil om~
me sine egne politiske interes Ger i
en situasjon hvor fiske i rørt vann
l skrivet spares det ikke på røde fraser:
tegnet codt. Disse 5 atskilte seg nem"Vi ber deg slutte opp om arbeidet med å
lig fra foreningens tidligere frakgjøre det nye SEF til en slagkraftig og
sjonsmakere pn en vesentlig m<J.te:
kampdyktig organisasjon som fremmer
3 av dem hadde sittet i det styret som
medlemmenes intresser-et redskap i de
ble suspendert i 1975. Oe var tillitsmenn som hadde stått f-ram som medlemsfagorganisertes egne hender. Resultatet
lojale og til og med "revolusjonære".
er ikke gitt på forhånd og det avhenger av
Nå fremst i l te de seg son et tredje
din aktivitet om vi skal klare å forhindere
alternativ; Det hadde vært feil på
at det nye SEF blir et redskap for arbeidsbegge sider. ~le n det finnes ikke noe
giveren.
"tredje side", i en konflikt må du
falle ned p& den ene sida.
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Det er ncpdvendi g at du fortsatt står registrert som medlem i NKF, og sjcpl om
du ikke kan svelge innholdet i skrivet
;,SEF i stcppeskjeen" ., så send inn slippen
som bekrefter medlemskapet ditt så
fort sQI"i'l mulig."
SEF har stridd med ytre og indre fiender i mange år. Vi tror det er riktig

å i~ke gi noen konsesjoner til sånne
som står fram og snakker for "moderering" og vil true seg til rett for et
mindretall. Det ville væ~e a imøtekomm~ undergravingsarbeidet, og i virkligheten gi det best mulig vekstvilkår. Det ville være å godkjenne utpressing og fraksjonsmakeri som aksepta_ble
arbeidsformer i foreningen.

V. G . og Ny Tid dekket de fem "utbryterene p-~ denne måten.
NY TID - SIDE 4

Klart mistillitsvotum til styre ti SEF:

Fem tillitsmenn trekker
seg fra tillitsvervene
• Uroen Innen Sosla.
le Etaters ·Fagforening
fortsetter.

,~"' .iOSIALE ETATEHS FAGFOBENI 1~C HAKNER:

• Hittil har mellom
400-700 medlemmer
gått ut og vil danne .
egen forening.

~~e' ~~ØDELAf~T
"l

V

l

l
l

• Forrige uke trakk 5
av tillitsmennene seg
fra sine tillitsverv.
·
• Saken er til behandling i Kommuneforbundets organisas)onskomit6.

ML·t:llNE~~
- - A u ARVE

NIJ..~EN

- --

Venstre-radikale og AKP (m-1) -c re har forårsa l<et at Sosial~ Etaters FagforcninR.
med knapt 2000 medlemmer. Då rakner på kryss og tvers. Et styremedlem, ,Thor
E. Sovik, går av i protest sammen ntcd fire tillitsmenn. - M-l 'ernc har odeLagt
foreningsarbeidet til fordel for politisk aktivitet, sier de fem.
De rem «avhopperne~ har fle bidra t.il å stoppe d~nnc utviklingen, og appellerer til al\("
re ganger prøvd å. komme til
orde t foreningen, men er blitt
medlcnuner og tillitsmenn om i
valset ned a.v det de k.aller cet
felless.kA.p å skape en foren ing,
åpenbart m-l-dominerte styie •.
tned styre som kan inngi dPn
Styreformann er Erling Fol nødvendige re ~pekt og tillit og
sette faglige interesser foran
kvord.
De fem sier 1 en uttalelse;
særinteresser .
- Som ansva rlige tillitsmenn
. K~~l~~~e~v~~l ~~;~to, a~~vi svikte våre medlemmer
hvis \·l fortsatt rolig skulle se på . .Lund.sll.olt. Egil. Ruud og Thor
en utvikling som er helt ØdelegSøvik.
gend~ for foreningen. Vi ser det
som e-n betinget npdvendighet å
Søvik sier :
- I\1-l'erne har prioritert, arFire tillitsmenn og styrebf'idet med støtt.eerklæringer til
medlem Thor Søvik fbildetJ
ulovlige streiker og andre konhar nedldgt sine tillitsverv i
flikkr som overhodet ikke har
Sosiale Etater:r Fagforening
med founingens interesseomsom protest mot ml-erne.
råde å. gjØre. Ledeltten er sterkt
rFoto: Arne Iversen)

Støtte

e

Sf"ntralist.isk o, har gang pii.
~;ang kommet med politiske ut.spill i foreningens navn og kompromittert
organisasjonen
utad.
I uttalelsen fra de fem h dcr
det videre:
Vi har med stigende uro sett
at hele grupper forlater forenin··
gen. Andre er frustrert og har
g!idd lnn l passivitet: Styret har
i denne situasjonen ikke evnet å.
bygge opp et troverdig alternativ tU den splittelse som er Wldcr full utvikling 1 !oren1ngen.
Videre beskyldes dd s11.tende

styret. ror forsømmelser

oc

til-

sidesettelser,
Det er duket for poUtisk sklttentøyvaft. l Sosiale Etaters

FacforClliq.

•

(/)vers Ny Tids oppslag o;n de fem tillitsmennene so.-n la ned vervene sine.l
Under en av de fem uttaler seg ti l V. G.
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ARBEIDERARISTOKRATI ET.
I boka si "T'Ilperiali smeD - det
høyeste stadiet i kapi talism.en"
tar Le:rdn for seg hv-a han kC:Lll~r
"Arbcideraristokratiet11.Ha:n sier
om disse:
"Det er opplagt at de t er muli~ å
be_stikke arbeiderlederne og d. e
øverste laget av arbeid.er3.ristokratiet på grum: lag av slik
enorm super~rofitt.
Det er lag e: a.v b :.n·gerliggj c :ete
arbeidere, eller arbe5 de-rarj s t ')k:r.s.tiet, som er helt spissl1org E'::c>lige i levemåt en sin ,når det
gjelder størrelsen på inntektene
s ine og hele livssynet s itt, er de
'l t. 1• gs.e
t;
-'-+
t 1·1 Den
s t .ø~uen
d en Vl{
a..."Y1dre internasjonc::.len ,o g i v åre
dager den viktigste sos iale (ikke
militære) støtten for borgerskapet.
For de -er de vi r kelige a~entene til
borgerskapet i arbeiderk a.ssens

lem av sosietetsklubben "RotrJry".

Vi tror det er en gru'Jnle ggende
·betingelse at aroe iderrepre:3entantene på alle områder deler
kår med dem de skal representere .
I I97 4 tjente fcrbundsforma.,'Jn Arne
:Sorn 90. 600,nestfo::marm Ivar
Andresen 9I. OOO .Samme å::c> l å
I. ()66 . 098 skatteytere under 90 . 000
'Ilens II. 600 hadde h øyere inn tekt
ern 90 . 000.
Arbeideraristokratene er altså arbeidsgiverens
representanter i arbeidernes egne rekker. De er
kj~pt opp av arbeidsgiveren for å propagandere
samarbeidslinja -at arbeidsgiveren og arbeidstakerne
har felles interesser. Men oppk't~P av arbeidstakerne
er i virkerligheten svært utbredt, og g-~r også
lenger ned i rekkene. Se for eksempel rundskrivet
frc0'ers_onal- og_ l~nnsrådmannen i faksimil ie~

beve~else ,ar1)e i d.€rlø y tna.ntene til
kapiaiistklassen,virkelige kanaler
for .reformise og s~åvini.srne."

:iYie:n s arbeideraristokrate·'l.e i. DNAJ edelsen, og .P.rbeiderbladet , har tatt
åpent parti for arbe1c1sgi.veren og
forbu:flisto:ppen , ha::c ledels ene i SV og

TiJKJ>,cg a.vir3el1e Ny Tid. oe; Friheten,
val gt snedigere fcrn.Her har ma.:n
(Med "superprofitt" sikter Lenin til den enorme
rmakket cn1 feil på 11egge s i der , og
fortjenesten kapitalistene sikrer seg ved investering- g itt 038 disse r åd ene med på vei en:
er i utlandet, ved utbytting av arbeiderklassen
Forsvar fo:r·cninga -· men innen vedinternasjonalt.)
tekt enes raJILmer .. Protes t er mot overTopnskiktet i LO er t vniske sl ike
grepene ,me~ bøy av for forbundsled~
u..
·
~=>l '~el1 F"'~; · · a ce,c.ke
o-.:rcr at dett
1
arbe id ~r".l.ris to krater .For eksemp·~l
;:e~ ··k~ ::- , · . · ·
"'-~
• •
·
e e:r
tjente LO--formannen Tor Ae:peng:re:r.1 i
·SEF 1".. p~tu..:_a~~on og o,rerglvel;se
av
11
1974 155.000 kr.Nestforma..nnen Odd
. , · ' .cal cle gl t..t. de t en rød"Hm.
• ..
..... .
.
_
paknlng.,Det er 1kke revolusjonært
Høydahl.IIB. 700~A.Lbelde.r c:LL'lsto
nok å slnss f - ~EF >r'
o
,:.
1 . " f -~
kratene s itter i utall~g_e bankå virwe :b_'8 ., e- ~JKrF. (Lo')
..
.lf rna " kos,.,_
'f+c
t
at l· s t .a t s- ~e
-'- o'].··~}
...
orl'en o_3,..1J1DllTIJe.
og b e d rl.
vuS yrer ,rl..l.D .
Hvo
r ··dan
~
-';
,...t'll'
...,
··
'
uev
'-'-"a. . Yæc.e TilU l g a Vl nne
'
',...t
·
d
. a..mlTilo
rasJon, . ~. l_ln ge ~ som
"hel e NKF f'o~~ e;J k · 11 . .; 11 _ ~ -t ··
o
1nnebærer en rekke _Prlvilegier
- - -· - ærrp lnve
u .en a
<..J

-

c:'· .

Tor Aspengran er til og me d med-

OSLO KOMMUNE
Personal- og lØnnsrådmannen

SH/AMA .

Premiering ved innsparing av l~nnsutgifter ... Små bel~nninger,
splitting av arbeidsfolk opp mot hverandre, større myndighet til
Samarbeidsutvalgene. Viktige hjørnesteiner som arbeidsgiveren
bygger sin makt og kontroll over de ansatte på.

R u n d s k r
Rådmenn~

1

v nr. 1/1 977

bedriftsdirektØrer, etatsjefer og

utvalg.
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sloss - ha:r vi ikke fått: no e n anvisnin g for.
Noen slik anvisning kan heller ikke gis, hele NKF
kan ikke vinnes for en kamplinje. Vi har vist at
NKF-toppen og arbeidsgiveren er to alen av samme
stykke. Det er illusorisk å tro at arbeidsgiveren
kan vinnes for en kamplinje mot seg sjq>l~

:Dette har lært oss to ting: NAr den :::ene
r:'1amarbeic1sli::.1 ja, den rene arbeid sgi v e Tlo;iale Jin~c:,,-hryter sam.rnen i Em fagforeni:ng, står 'l et alltid 11oen beredt
til å overta denne funksjon en .Ne:n i ·ny
fo-r:m, og med mye, forvir:ceY!de ~ 11 r.'evolu s joY1.ært" l)Tat.Fo-r c_e t andre::Det er lJ.kE~
~
o•
o
1)eKJ
l •
nøovr~nct.lg a
smpe cl+-'e c r;e, som ao
1:e1cj enrpe de åpne a rbeid.sgi verrepr.· esentanterv~.

"Innenfor vedtektenes rammer", sier SVs Faglige
Faglige Utvalg. Det betyr: Godta oppl.psning av
foreninga, godta eksklusjonene, godta beslagleggelse av medlemmenes eiendom. Det er å
gå inn på forbundsledelsens premisser, og i
virkerligheten ikke kamp i det hele tatt~

SV tar avstand
fra eksklusjonene
i Kommuneforbundet

Medlemmene
må sjøl løse
konfliktene
SV's sentrale faglige utvalg har drøftet Norsk Kommuneforbunds
eksklusjon av styret i Sosiale Etaters Fagforening, Oslo og vil ta skarp
avstand fra vedtaket. Det er vår faste overbevisning at organisasjons~
fiendtlig virksomhet i fagbevegelsen ikke kan behandles gjennom ensid_i~
ge byråkratiske beslutninger.
·

§ 30.

Avgjørelse av tvister.
Tolking av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås, kan ikke prøves ved de sivile domstoler. De blir avgjort av
forbundsstyret med rett til å klage til landsstyret eller førstkommende landsmøte. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige
tvistespørsmål som ikke direkte er løst i vedtektene.
§ 27.

Utelukking av foreninger og enkeltmedlemmer.
l. Fagforeninger som setter seg ut over forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter eller vedtak, kan utelukkes fra medlemskap
etter vedtak av forbundsstyret. Slikt vedtak kan innen en måned
etter at foreningen har fått skriftlig melding om det, påankes til
landsstyret uten at klagen har oppsettende virkning.
Representanter fra foreningen saken gjelder skal ha anledning
til å møte.

Samtidig er det grunn til å understreke at hovedtendensen i norsk
arbeidsliv er en skjerping av arbeidsgivernes angrep på arbeiderklassens interesser. At Norsk Kommuneforbunds 16delse er mer opptatt av å
ekskludere tillitsvalgte enn å ta opp kampen mot NAF's utspill om politisk
utsiling av arbeidsfolk forteller om det politiske innhold i forbundsledel~
sens vedtak .
Fagbevegelsen er et produkt av medlemmenes kamp, og motsigelser
som oppstår må løses av og blant medlemmene. Men disse motsigelse~
ne må ikke bidra til å svekke vår enhet i kampen for medlemmenes
interesser.
SV's faglige utvalg vil oppfordre medlemmene i Sosiale Etater til å
forsvare foreningen innenfor vedtektenes ramme og avvise alle fors~k
på splittelse.

Sosialistisk Venstreparti
Faglig Utvalg

Disse to paragrafene fra N KFs vedtekter viser
med all .pnskelig tydelighet at medlemmene
ikke kan forsvare seg innenfor vedtektenes
rammer.

III. Premiering · v e d innsparing

av

lØnnsutgifter.

a) Ved innsparing av lØnnsutgif.t er kan det gis premiering med et belØp oppad begrenset til halvparten av den
(de) innsparte stillings(ers) årslØnn på det tidspunkt
inndragningen skjer (eksklusive sosiale utgifter) eller
den tilsvarende lØnnsmessige mindreutgift endringen
fØrer med seg.
b) Samarbeidsutvalget avgjØr med bindende virkning om og
i hvilken utstrekning slik premiering skal gis.
kidlene disponeres av samarbeidsutvalget til beste
for etaten eller de grupper . som berØres av endringen.
Gruppen(e) kan fremsette forslag om disponeringen av
midlene.
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KOR P OR AT l VIS ER ING

l

NORSK

FAGBEVEGELSE.

tenker NAF-LO-toppen å gjenomføre

De tiltak som forbundsledelsen har
iverksatt mot Sosiale Etaters Fagforening viser oss tydelig hvilken retning
forbundsledelsen er i ferd med å dreie.
Vi vil i denne artikkelen vise hvilke:n
vei det nå bærer.

et"minitariffoppgjør" uten uravstemning.
Ledelsen i LO og ledelsen i de
fleste forbund forsøker en offensiv
for å knekke fagbevegelsens uavhengighet, såvel som muligheten
til kamp. Utviklingen i NKF omkring
SEF-saken viser i hvilken vei de
vil fortsette denne offensiven.

HVA KJENNETEGNER DEN FRIE FAGBEVEGELSE?
l. Fagforeningene er klasseorganisasjon
er for og av arbeidsfolk.
2. De fagorganiserte har all myndighet
i organisasjonene.
3. Fagforeningenes mål er å forsvare
medlemmenes intresser mot arbeidsgiveren.
4. Fagforeningene står i en helt
uavhengig stilling overfor arbeidsgiveren.
·

HVA KJENNETEGNER"FAGBEVEGELSEN"
UNDER FASCISTISKE SAMFUNDSFORHOLD?
"Fagbevegelsen" under fascistiske
samfunnsforholder den rake motsetning
til den frie fagbevegelsen. I stedet
for fagforeninger der de fagorganiserte
har all myndighet og som står uavhengig
av arbeidsgiveren får vi "korporasjoner"
der stat, arbeidsgiver og arbeider"representanter" skal utgjøre et felles
organ. Grunnorganisasjonene der de
fagorganiserte har all makt er
avskaffet. Den fascistiske "fagbevegelse"
mål er å hindre enhver klassebevisthet, og ethvert utslag av klassekamp
å utvikle seg. At tillitsvalgte er
ansvarlige overfor medlemmene er
uhørt. Demokratisk valg av tillitsvalgte er utenkelige.

HVOR STAR NORSK FAGBEVEGELSE IDAG?
Fagbevegelsen i Norge idag står et
sted i mellom disse to ytterpunkter.
Den ble bygd for å være en fri og
uavhengig klasseorganisasjon.I dag
står kampen skarpt mellom en kamplinje og en klassesamarbeidslinje
i fagbevegelsen. På den ene siden
ble 1976 det største streikeåret
på tiår. På den andre siden er
kombioppgjøret et langt steg for
å svinebinde fagbevegelsen, å
hindre den lokale lønnskampen og
gjøre fordelinga av de verdier
arbeidsfolk skaper til et spørsmål
NAF-LO-toppen og statsledelsen
ordner seg imellom. Våren 1977

"''"'"Lcuu""''' : Det er

to aviser
mest ope har støtta. terroren
mot medlemmene i SEF, Ar·
i>eiderbladet og nazi-avisa Folk og

J

Land. Kven andre ønskjer span·
ske tllsta.ndar l norsk fagrørsle
velkomen?

HVA ER NKF TOPPENS FREMTIDSPLANER?
De viktigste tiltak NKF-toppen
har lansert er disse:
l.Forbundsstyret har rett til sammen med arbeidsgiveren å foreta
politiske oppsigelser (Paragraf
12 i den nye hovedavtalen)
2.Ingen fagforening har rett til
å bruke noe faglig kampmiddel
selv om dette er lovlig etter
norsk lov,uten forhåndsqodkienning av LO-sekretariatet og forbundsstyret.
3.Lønnede tillitsmenn skal nedsettes
av distriktsstyret, ikke velges
av medlemmene.
4.Hele forbundets arbeid skal
finansieres av arbeidsgiveravgift istedet for medlemskontigent. (pkt.3 og 4 ble foreslått
og fikk tilslutning fra mange
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på utvidet landsstyremøte 16. og
17.juni-76, selv om det ikke er
formelt vedtatt)
S.Samarbeidsutvalget,tidligere
et rådgivende organ, gis avgjørende myndighet i en rekke saker
som f ø r ble avgjort i forhandlinger mellom forening og arbeidsg iver. Dessuten en del
klare arbeidsgiverfunk ~ joner.
Administrasjonen kan pålegge de
fagorganiserte i samarbeidsutvalget taushetsplikt.(Den nye
samarbeidsutvalgsavtalen i Oslo)
6. Arbeidsgiveren har rett til å
kreve tillitsvalgte fjernet, dvs.
tillitsvalgte som f.eks. opptrer
i strid med pkt.2 foran. (§5 i den
nye Hov edavtalen.)
7. Forbundsledelsen opptrer aktivt
som organisator av streikebryteri.
De tilbØd middeler fra streike kassa
til streikebrytere ved Ungdomskontoret i 1975. De oppforderet
til streikebryteri ved barnehagene
i 1976.
Det synes klart at NKF toppen
tar stadig nye skritt vekk fra
den medlemsstyr~e fagbevegelsen,
mot den korporative.

VI

-

HVORFOR SKJER DETTE NA?
Den kraftige nedskjering rå den
uproduktive del av den offentlige
virksomhet, til fordel for høyprofittabel
industri (olje c ~l)fører t1L
voksende motstand og kamp i
sosialsektoren.! dag er kampviljen så sterk, misstilliten
til forbundsledelsens klassesamarbeid så stor. At forbundstoppen og arbeidsgiver tyr til
tiltak som peker i fascistisk ~
retning, for å prøve å kneble
arbeidsfolks kamp og rett til
organisering. Når den frivillige
samarbeidsånd spiller fallit,
tyr de til mer og mer åpen
terror. Og her som ellers er
kommuneforbundets og kommunens
virksomhet "to alen av samme
sty kke", som Oslos ordfører sa
i en hilsningstale til et NKF
landsmøte.

Dette kan bare oppsumeres p& en måte:
Det er i full forståelse med hverandere at
ledelsen i Oslo Kommune og toppen i NKF
g.:.'tr i spissen for de groveste angrep p1"J en
fagforening i efterkrigstidens Norge.

ER IKKE DE FØRSTE

Det er ikke fcprste gang det gjcpres forscpk
på å opplcpse en fagforeningNår alle andre
midler og overgrep er prcpvd, da er opplcpsning
eller eksklusjon av foreningen, det siste og
"sterkeste" kortet forbundsledelsen har på handa.

tante svar var åopprettholdeforeningen
sin fullt ut, uten å vike en tomme.
Resultatet ble dengang at forbundsledelsen
måtte vike og gjeninnta hele foreningen i forbundet.

l 1930 ble lignende metoder brukt mot en
Hercpya Arbeiderforening ble i 1948 ekskludert av
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund fordi de
rekke Kommune.forbundsforeninger i Bergen.
gikk til åpen arbeidskamp for å f6 innfcprt 42
Da hadde det formen av individuell eksklusjon
timers uke. Forretningsutvalget i Norsk Kjemisk av medlemsflertallet i mange foreninger. l
prcpvde deretter å få flertallet i den ekskluderte
disse foreningene fortsatte flertallet arbeidet
i foreningen utenfor forbundet, og de vant ti l
foreningen ti l å sparke styret sitt og komme
· og med en rettssak mot NKF om retten ti l .
krypende ti l bake og be om godt vær. Misnavnet og foreningens eiendom.
tillitsforslaget ble fremmet med god stcptte av
den lokale DNA-fraksjonen og ble avvist med
Det svenske "Hamnarbeterforbundet" har vist
ca. 650 mot 500 stemmer. Så prcpvde
samme
veien. De står i dag som et frittstående
forretningsutvalget samme opplegg som i SEF
forbund utenfor svensk LO etter at det ble umulig
med "lojalitetserklæringer" fra de som ville
for dem å fortsette kampen i organiserte former
forbi i i forbundet. Hercpyaarbei derne s mi l i-
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innen for LO . Deres erfaringer er oppsummert
i boka "Steg før steg" . Også i Vest- Tyskland
finner vi det samme. En stor forening i VestBerlin ble siste htpst ekskludert. Og svaret var
det samme. Foreningen lar seg ikke kue, den
fortsetter kampen for medlemmenee interesser.

SOS lA LE

Erfaringene er mange. Sosiale Etaters Fagforening
fortsetter en linje som fagorganiserte gjennom
kamp har staka ut ftpr. Det er fagforeningene
ikke forbundene som er det avgjg>rendeledd~
i fagbevegelsen. Derfor må fagforeningene
gjg>res ti l kamporgani sesjoner, og disse-k-;mpforeninger må opprettholdes for enhver pris.

ETATERS FAGFORENING

BØYER

IKKE

AV.

lem av Norsk Kommuneforbund.' "Medlemmene
vedtok igjen med overveldende flertall :" Vi anser
dette scxn en provokasjon. "l virkeligheten var
dette utspillet fra N KF-Iedelsen et opplegg for
massestrykning av SEF-medlemmer. Mindre enn
halvparten av begge forenings medlemmer
sendte inn slippen innen fristen utlg>p.Dermed ble
dette utspillet fra forbundsledelsen et nederlag
for dem selv.
Allerede p,:J medlemsmg>te 17. 11 var det vedtatt
at det skulle innkalles til ekstraordinært årsmg>te. Hva sk!JIIe skje p.:J det? SEF var oppltpst
(se s.2)Forbundsledelsens tiltak begynte nå åbli
klare:Det het seg n.:J at SEF ikke var oppltpst, at gruppene kunne holde m,Pter -men ikke
fatte vedtak(~) Et visst samarbeid med "De samarbeidsvillige"i SEF,nytt skriv fra de 3 tillitsmenn
som nedla sine verv. Forvirringen skulle være
maksimal. Dessuten skulle oppltpsningen av SEF
gis et demokratiskdekke.En komite skulle utrede omorganiseringsforslag for SEF. Den besto
23. 11.: Medlemmene vedtok: " ... Vi bg>yer
av representanter fra Distriktsstyret, 3 oppnevnte
oss ikke for disse overgrepene fra forbundsrepresentanter fra SAP, og 3 fra SEF: Karin Prytz,
ledelsens side~ Foreningen fortsetter å fungel l i nor Hansen ("representant" i Landsstyret iN KF,
ere med hovedstyre og alle medlemsvalgte
kjent som sentralstyremedlem i NK~ og Egil
organer. Vi krever at forbundsledelsen tpyeRuud/ en av de 5 ti li itsmennene som
blikkelig orngjg>r sitt vedtak~Vi ber fagnedla sine verv. Omorganiseringen av SEF skal
organiserte over hele landet, stg>tt oss i dette
ut ti l uravstemning i SEF - OG SAP - i februar.
kravet~
Forbundsledelsen ville altså prg>ve å
Dette vedtaket ble gjort med stort flertall.
holde oss foreningsltpse og i passivitet fram til omOpp mot dette sti l te SV'eren Leiv Ellingsen
organiseringen kunne begynne.(! disse foreningene
forslaget: "Ingen vedtak fattes nå~
vi l ikke deltidsansatte få medlemsrettigheter, dessuten vil antakeligvis SAP's uttalte rettnings30. 11 :Nytt medlemsmg>te .l mellomtiden
linjer bli fulgt:lkke adgang for kommunisterhadde N KF-Iedelsen sendt ut skrivet "SEF
eller som de regner som kommunister.)
i sttppesjeen" ti l SEF og SAP-medlemmer·
To linjer bli nå stående skarpt mot hverandre:
Skrivet skulle forsvare overgrepene p:J SEF,
Linja-bli i NKF og LO for enhver pris mot linjaog inneholdt en slipp for retunering til NKF.
opprettholde SEF for enhver pris. Den fg>rste linja,
Her skulle gis e~del data,og medlemmene mM- som gikk ut p,:J å frivillig nedlegge fagforeninga
te bekrefte at "1eg tpnsker fortsatt å stå som med- vår, ble ivrig propagandert av SV'ere og N KP'ere

Dagen fg>r Forbundsstyrets vedtak 18. 11., holdt
vi medlemsmtpte. Vi protesterte mot de i
pressa annonserte planene deres orn å oppltpse
foreninga.
l dagene fram ti l dette mg> tet, ble det
samlet inn tusenvis av kroner til å sette inn
en protest-annonse den 18. 11. Annonsen ble
nektet inntatt i både Arbeiderbladet og
Dagbladet.
Fredag 19.11. varslet forbundsledelsen pr.
telefon at et bud skulle komme bort med vedtaket fra Forbundsstyret- ti l informasjon- p·:J
slutten av arbeidsdagen. "Budet"var Oslosekretæren Odd Strand og 4 pamper ti l~ De
ville ha ntpklene g>yeblikkelig. Da de tilstedeværende ti li i tsmennene nektet å overlevere
kontoret, måtte de etter endel diskusjon g:J.
l helgen var det hektisk aktivitet på foreningskontoret, alle forberedelser p·:J å måtte forlate
kontoret, men opprettholde SEF, ble gjort.
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Etaters Fagf un~et for å Ødel renlng er opp orenlng.
egge Sosiale Dette er også
rent tøv.
724 medlemmer h
av forholdene .ar meldt seg ut
tilknytningsfo~m f~fleningen, og ~:d;EF på grunn
forbundet
om en annen
De h ar selv ~~ lått
'
·
seg sammen o
Denne for
.
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.
k on k urrerend
l Vedtekt
f
ene
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sjonsområde e agforeninger m dopprettelse av
.
e samme organisaK?nstruktiv kritikk og meningsbryting vil all-

~ld vær~ en.av garantiene for en sunn utvikling

organ1sas]onen. Ytringsfr ihet for alle medlemmer ~rikke bare en selvfØlge, men også en
nØdvend1ghet.
l

A~beid~n~dleggelse er i

seg selv ikke noe tegn
pa ~k~lVlt~t, sna~ere det motsatte. Ved en sunn
akt1v1te t 1 organ1sas jonen skulle arbeidsnedleggelse være unØdvendig.

Skrivet "Sosiale Etaters Fagforening i stcppesjeen", hvor forbundsledelsen forgjeves forscpkte å forsvare overgrepene mot SEF.
Vi har klippet to godbiter fra teksten. Framst;tet med
"lojalitetserklæring" ble en fiasko for NKF-ledelsen.

Derfor har vi fortsatt en fagforening, et redskap
i den stadig skarpere kampen mot arbeids:gi ve ren. Også for andre fagorganiserte vi l det være
en inspirasjon å se at en fagforening prinsippfast
nekter å b<pye seg for overgrepene fra L0 1s h.pye
herrer, og offensivt forsvarer retten ti l virkelig fagorganisering.
Det er blitt hevdet at SEF med dette blir en "gul"
fagforening. En "gul" ffagforening er en arbeidsgiverstyrt organisasjon,hvis hovedformål er streikebryteri.Det er ledelsen i NKF,og LO,som er "gul"
-ikke vi .1

Vi har frivillig .gitt fra oss forhandlingsretten bl i r det hevdet. - For det f.prste har vi ikke
"gitt fra oss" forhandli~gsretten, Oslo Kommune:
har tatt den fra oss. For det andre er det kl art at
forhandlingsretten ikke er det avgj.prende, bare
en forenings kampkraft er det. Så valget mellom
"å miste forhandlingsretten"(for en tid), og å
miste en kampforening,er egentlig ikke så
vanskelig. Dessuten:Vi skal vinne forhandlingsretten ti l bake~
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Andre har ment at vi har isolert oss fra faqbevegelsen.Dette er ikke riktig.AIIerede har vi
vist at vi fortsatt står solidarisk sammen med
andre organiserte:Vi har gått ispissen for kampen
mot den nye Hovedavtalen mello.11 NKF og
Oslo Kornmune(se kap. "korporativisering ... ").
l mars arrangerer vi et solidaritetsmtpte mot
"ugraskampan jen" sammen med andre fagorganiser te. Hovedstyret i den fri og uavhengige
SEF har stq>ttet de streikende bryggearbeiderne
og arbeiderne ved Hustad i Trondheim. Vi har sjq>l
mottatt stq>tte fra en rekke fagforeninger.

Arbeideraristokratene i NKF har, med god
hjelp fra ledelsen i DNA, SV og NKP, igjen
mislykkes i sine forsq>k p& å knekke SEF. Idag
er vi forvisset om at vi har valgt en måte å
fq>re kampen mot "ugraskampanjen" p:J, som
både tjener oss sjq>l og andre fagorganiserte på
beste måte. Vi oppfordrer alle fagorganiserte
til å ikke vike en tomme for angrepene, og
ti l å forsvare par o len:
STYRK FAGFORENINGENE SOM
KAMPORGANISASJO~-.JER '.

STØTTEERKLÆRINGERi
Dl SSE ER VI EN TAKK SKYLDIG. DE HAR
ALLE PÅ ET ELLER ANNET STADIUM l
VÅR KAMP FOR Å OPPRETHOLDE SEF'
'
STØTIET OSS.
Styret i Spedisjonsgruppa,
Oslo Transportarbeiderforening.
Medlemsmq>te i NTL.avd.2-3:).
Medlemsmq>te i Norsk Sosionomforbund,
avd.M<t>re og Ro:-r1sdal.
Medlemsm<t>te i Norsk Sosionomforbund,
Oslo avd.
Medlemsm<t>te i Film og Teaterteknisk Forening,avd.l46 av NKF.
Medlemsmq>te i Norsk Sosiono\"nforbund,
avd. Buskerud.
Medlemsm<t>te i NTL. avd .103-40.
Medlemsm<t>te i NTL.avd.IOB-3:).
Medlems11<1>te i faggruppa ti l deltidsansatte ungdomsarbeidere i Asker, avd.
227 av NKF.
Medlems11<t>te i Oslo Fq>rskolelærerlag.
Medlemsm<t>te Murernes Union
Styret i Freelancegruppa, Oslo Musikerforening.
Medlemsm<t>te i NTL.avd.IOS-4.
Medlemsmq>te i NTL.avd.2-12.
Medlemsm<t>te i Kringkastingens Landsforening.
Medlemsmif>te i Telefonsentralmontq>renes
forening.
Ekstraordinært årsmq>te i Transportarbeiderklubben Linjegods, Alnabruterminalen.
Sentralstyrets arbeidsutvalg i Norsk
Mi l jq>arbe i derfor en ing.
Generalforsamling og mq>te i
Det Norske Studentersamfunn, Oslo

Arbeidsutvalget i Streikestcpttekomiteeni
Stavanger.
Kvinnefronten p& Gaustad Sykehus.
Stq>ttekomiteen for NTL.suspenderte.
Bærum SV.
Allm<t>te for Studentene ved Statens
Bibliotekskole.
Allmq>te P·~ Norges Kommunal og
Sos i al skole, sosiallinjen.
Fellesrådet for sosialskolestudenter,
landsstyre=ntpte.
Kvinnefronten i Norge.
Barnevernpedagogernes Landsforbund,
landsmq>te.
Beboerne P·~ Frogn.pya. (bo·-og arbeidskoll ek ti vti l bud ti l stoffbrukere.)
Arbeidsutvalget i sentralstyret i
Landslaget for Norske Lærerstudenter.
De 20 ansatte ved Statens Forvarnsenter.
Allmq>te ved Sosialskolen, Trondheim.
Landsm<t>tet i Sivilarbeidernes
Hovedorganisasjon.
Norske Sykepleierelevers Landslag,
styret i lokallaget p.:J Ullevål Sykehus
Orkesteret "Stein & Jord". Som også
returnerte sitt honorar for å spille p:J
SEF~ årsmq>te.
Fellesrådet for sosialskolestudenter,
Stavanger ,AIImq>te.
Kvinnefronten i Harstad.

T A K K~
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Odd Strand skjuler ansiktet - ante han at overgrepene
mot SEF skulle stille han selv og forbundsledelsen i et
ubehagel i g avslcprende lys ?

DEN NORSKE FAGBEVEGELSEN RAR EN SELVSTENDIGHET SOM MA
FORSVARES. KLUBBER OG FORENIMGER MA GJØRES TIL MEDLEMMENES KAMPORGANISASJONER .
DET MA REISES EN KAMP MOT DE TILTAK VI HAR NEVNT HER I
HVITBOKA. VI RAR GATT GJENNOM VARE ERFARINGER MED NORSK
KOMMUNEFORBUND. SAMME FORHOLD KAN DUKKE OPP I DI N KLUBB
OG I DI TT FORBUND NAR SOM HELST.
TA OPP SAKEN I KLUBBER OG FORENINGER.
BESTI LL FLERE
EKS : AV DENNE HVITBOKA ., AV "HOVEDAVTALEN OM TILLITS VA LGTES RETTI GHETER OG PLIKTER I OSLO KOMMUNE ".
I NVITER I NNLEDERE FRA SOSIALE ETATERS FAGFORENING :
LA OSS SAMMEN SLA TI LBAKE ALLE ANGREP PA DE FAGORGANISERTES RETTIGHETER .
LA OSS GJØRE STADI G FLERE FAGFORENI NGER TI L KAMPORGANISASJ ONER .
SEND BESTILLI NGER OG STØTTE TI L :
SEF., BOKS Z003
SENTRUM OSLO I
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