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Etter ett år som ansatt på et sykehjem drevet av et privat 

selskap, fikk Mariann Hagen nok. Hjelpepleieren forteller om 

oppsigelser, innsparinger og dårligere vilkår for de ansatte. 

For to år siden vant det private selskapet 
Norlandia Care anbudet på Oppsalhjem
met. Det førte raskt til store endringer. 
Kjøkkenet, vaskeriet og renholdsoppga
vene ble satt ut til private selskaper. 
Elleve ansatte ble oppsagt. Ingen av dem 
fikk tilbud om jobb i selskapene som 
overtok oppgavene. To renholdere skulle 
gjøre jobben som tidligere ble gjort av 
sju . Det betydde at en del av renholdet 
falt på pleierne, som hadde nok å gjøre 
fra før. I helgene måtte også pleierne 
varme middag til beboerne, en jobb som 
tidligere ble gjort av en kjøkkenassistent. 

- Det var en turbulent tid, med vel
dig mye uro. Ansatte ble flyttet rundt 
på avdel ingene. Det var uheldig både 
for de ansatte og for beboerne, som 
fikk nye pleiere å forholde seg til, sier 
Mariann Hagen. 

Hun er hjelpepleier, og har jobbet 
ved Oppsalhjemmet i 13 år. 

Færre på jobb 
Oppsalhjemmet har vært konkurran
seutsatt siden 2004. Den første gangen 
var det det kommunale foretaket «Kom
munal konkurranse» som vant anbudet. 

Det førte også til omorganiseringer. 
Noen av de kontoransatte mistet jobben 
og ble overtallige. En del nye rutiner 
ble innført, men de ansatte hadde det 
samme avtaleverket å forholde seg til. 

Da Norlandia overtok driften av 
Oppsalhjemmet ble turnusen raskt 

endret. Fra å være 22,5 årsverk per 
avdeling, ble det redusert til 17,9. Rik
tignok ble det opprettet er fagteam av 
sykepleiere i tillegg, men det opplevde 
ikke Mariann Hagen som en forbedring. 
For fagteamet var ikke en del av avde
lingene, var ikke med på rapportene, 
og kjente ikke pasientene. 

Bare stress 
Ved kortere sykefravær ble de ansatte 
ikke erstattet av vikarer. Det ga travlere 
dager på jobben. 

- Vi gikk ofte med helgebemanning; 
seks i stedet for åtte pleiere. Da ble det 
mindre tid til pleie og omsorg til hver 
beboer. Det var slett ikke alltid at vi hadde 
sykepleiere på hver avdeling. Situasjonen 
var stressende, og førte til økt belastning 
for oss ansatte. Vi måtte løpe fortere, og 
vi fikk ikke tid til å gjøre jobben vår 
ordentlig . For å gi pleie og omsorg til 
syke og gamle mennesker må du ha tid. 
Du skal vise respekt og omsorg, da kan 
du ikke bare stresse, sier Hagen. 

Både avdelingsledere og aktivitører 
måtte bruke halve arbeidsdagen sin på 
stell. Det betydde travlere arbeidsdager 
også for disse gruppene. 

Dårligere lønn og pensjon 
Hektiske arbeidsdager var ikke det 
eneste de ansatte var misfornøyde med. 
Hagen, som var tillitsvalgt ved Oppsal
hjemmet, forteller at byttet av tariffav-
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tale førte til at ingen av de ansatte gikk 
opp i lønn i 2009. Mariann tar opp tariff
avtalen med NHO Service, som de 
ansatte i private sykehjem går på, og 
tariffavtalen som de kommunale syke
hjemmene går på, fra veska si. Den ene 
er på 53 sider, den andre er på 153. 

- Her finnes det ingen trinn, ram
mer eller ansiennitetsstige, bare en 
minstelønn. Ellers er det individuell 
avlønning, forteller hun. 

Enkelte som varslet at de ville 
slutte, fikk høyere lønn. Men det måtte 
de ikke fortelle til kollegene sine, for
teller Hagen . 

Pensjonsvilkårene var også langt 
dår ligere enn i tariffavtalen med kom
munen. 

Som tillitsvalgt ble Mariann Hagen 
fortalt at Norlandia Care ville ha en tett 
dialog med organisasjonenes repre
sentanter. Det ble med praten. Ifølge 
Hagen ble de ikke innkalt til et eneste 
møte. 

Best skikket 
Etter ett år som Norlandia-ansatt fikk 
Mariann Hagen nok. Hun sa opp jobben 
sin. I dag jobber hun ved et sykehjem 
drevet av Oslo kommune. Ifølge Hagen 
har flere av hennes tidligere kolleger 
gjort det samme, hele 30 prosent har 
sluttet på Oppsalhjemmet. 

- Jeg synes det var synd at det ble 

sånn, men jeg så ingen annen utvei. 
Jeg kan ikke jobbe et sted hvor det kun 
er fokus på penger. I denne bransjen 
må vi være opplagte og serviceinnstilte 
hver eneste dag . Det krever forutsig
barhet og gode rammer for at vi skal 
kunne yte best mulig. Det hadde vi ikke 
på Oppsalhjemmet, sier Mariann 
Hagen . 

Hjelpepleieren håper de rødgrønne 
partiene vinner valget. 

- FrP og Høyre er opptatt av valgfri
het. men det var ingen som spurte bebo
erne på Oppsalhjemmet om de ville at 
private skulle overta. Det offentlige er 
best skikket til åta seg av eldreomsor
gen, ikke private som skal tjene penger. 
Det eneste de kan spare på er de ansat
tes lønns- og arbeidsvilkår, påpeker hun. 

Uenig 
Direktør Gunhild Bergsaker i Norlandia 
Care deler ikke Mariann Hagensoppfat
ning av forholdene på Oppsalhjemmet. 

- Disse uttalelsene stammer fra 
Marianne Hagens korte ansettelses
forhold i Norlandia Care og er snart to 
år gamle. Her er mange faktafeil som 
det ikke er grunn til å gå inn på her. 
Hagen ga fra første stund uttrykk for 
skepsis til sin nye arbeidsgiver ,og hun 
motsatte seg alle endringer. Situasjo
nen på Oppsalhjemmet er i dag at Nor
landia Care driver en tjeneste av god 

kvalitet, vi får gode tilbakemeldinger fra 
beboere, pårørende, tilsynsutvalg, og 
meda rbeidere. Det er god dialog mellom 
ledere og ansatte og vi får mange tilba 
kemeldinger på profesjonelt lederskap. 
Norlandia Care er utrolig stolte av det 
arbeidet og den utviklingen som ansatte 
og ledere på Oppsalhjemmet står for, sier 
Bergsaker. 

Hva vil partiene? 
■ Høyre og Fremskrittspartiet, som i 

dag styrer Oslo, ønsker å fortsette å 
sette ut offentlige tjenester til private 
selskaper. 

■ KrF og Venstre mener både kommunen, 
kommersielle og ideelle aktører skal få 
drive sykehjemmene. 

■ Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senter
partiet vil at de konkurranseutsatte 
sykehjemmene overføres til kommunal , 
eller ideell drift når avtalene med de 
kommersielle selskapene utløper. 

Kilder: Partienes svar på spørsmål fra LO i 
Oslo, lokalpartienes programmer. 

KRITISK: Omsorg for eldre 
krever at pleierne har tid. Det 
hadde vi ikke på Oppsalhjem
met. drevet av Norlandia, sier 
hjelpepleier og tillitsvalgt 
Mariann Hagen. 
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Hva vil partiene? 
■ Høyre og FrP sier ingenting om gratis 

barnehage og aktivitetsskole i sitt 
program. 

■ Venstre vil gi gratis aktivitetsskole for 
de med lavest inntekt, og gratis kjernetid 
til utvalgte grupper. 

■ KrF er positive til gratis kjernetid i 
barnehage for 4- og 5-åringer, og vil 
redusere prisen for aktivitetsskolen. 

■ Senterpartiet vil innføre gratis kjerne
tid i hele Oslo. De vil også ha inntekts
gradert betaling av aktivitetsskolen. 

■ Oslo Arbeiderparti vil ha gratis kjer
netid for barn mellom tre og fem år 
i områder med høy andel innbyggere 
med minoritetsbakgrunn. De vil også 
innføre heldagsskole. 

■ SV vil utvide ordningen med gratis 
kjernetid til større deler av byen, og 
at det også skal gjelde for 3-åringer. 
Partiet vil også redusere prisen på 
aktivitetsskolen. 

■ Rødt vil innføre gratis aktivitetsskole 
innen 2015, og innføre gratis barnehage 
i løpet av tre år. 

Kilder: Partienes svar på spørsmål fra LO i 
Oslo, lokalpartienes programmer. 

I barnehagenlærerungene 

både språk og kultur. 

I Nedre Fossum barnehage på Stovner 
går 72 barn fra ulike nasjonaliteter. 
Gratis kjernetid gjør at flere barn kom
mer til. Styrer Vera Andresen mener 
ordningen virker etter hensikten. 

- I barnehagen lærer ungene språk, 
kultur og å samhandle med andre. Her 
får barna kunnskap om samhandling 
mel lom kulturene. Samspill er viktig 
for å kunne bli et dugende menneske, 
sier Andresen. 

For sent 
Styreren er glad for at mange foreldre 

send er ungene sine til barnehagen, 
men skulle ønsker at flere gjorde det 
samme. 

- Jeg er veldig gla d for at de fler
kulturelle barna kommer i barnehagen, 
så tidlig som mulig, sier hun. 

Derfor jobber bydel Stovner med å 
få tak i flere 4- og 5-åringer. Helsesøs
trene op plyser foreldrene om tilbudet 
om gratis kjernetid når barna er på 
4-å rsko ntrol l, og oppfordrer dem til å 
søke pla s s . I den åpne barnehagen 
Startstreken på samme tun, er forel
drene velkomne med barna sine. 

- Her har vi fokus på norsk s pråk 
og oppdragelse. Vi hjelper også til med 
å søke barnehageplass, forteller 
Andresen . 
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Hun er opptatt av at det er et fritt 
valg å gå i barnehage, men hun ønsker 
å gi foreldrene et tilbud. 

Tospråklige 
lfrah Abdi Salats yngste sønn går i Nedre 
Fossum barnehage. Den eldste gikk her 
før han begynte på skolen. Somalsk-fødte 
Salat er svært fornøyd med innsatsen 
Andresen og de andre ansatte i barne
hagen gjør. Hun gikk selv i åpen barne
hage med ungene da de var mindre. 

- Når andre mødre kommenterer 
at barna mine kan så godt norsk, skyl
der jeg på barnehagen, sier hun. 
Sø nnene hennes er to-språklige, de 
snakker både norsk og soma lisk. 
Salat får ofte høre av andre mødre at 
kontantstøtte er et fint alternativ til 
barnehage. Men det synes ikke hun. 
- Barna trenger å komme seg bort fra 

mor en stund . De har det veldig bra i 
barnehagen, her trives de godt, fortel
ler hun. 

- Her får ba rna leke, lære og opp
leve livsglede, kommenterer Vera 
Andresen. 

- Ja, det ser vi hver dag, ler lfrah 
Abdi Salat. 

Obligatorisk og gratis 
Åsmund Gylder har to barn i Nedre 
Fossum barnehage, og leder samar
beidsutvalget mellom barnehagen og 
foreldrene. Han mener alle barn har 
godt av å gå i barnehage, og vil gjerne 
utvide forsøksordningen med gratis 
kjernetid. 

- Jeg er glad for at ordn ingen fin
nes, men det er problematisk at barn 
begynner så sent som i fireårsalderen. 
Å gå i barnehage burde være obligato -

risk og gratis fra ungene er ett år 
gamle , sier Gylder, som omtaler seg 
selv som mer enn middels in teressert 
i miljøet på Stovner. 

Ti l daglig jobber han som miljøar
beider på Rommen skole . 

: Vil du bli medlem? 
Er det sjefen din som bestemmer lønna di? 

Vil du ha innflytelse på arbeidsplassen din? 

I Er du ikke medlem i et LO-forbund? 

Det kan du bli. 
I 

Ta kontakt med LO for å finne ut i hvilket 
forbund du hører til på www.lo.no 
eller ring 23 06 10 50. 
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I en stor Leilighet på Frogner 

bor Silje Strand i kollektiv 

med fem andre unge men

nesker. Helst skulle hun hatt 

sin egen leilighet. Den blir 

ikke stor. 

24 år gamle Silje Strand fra Oslo er nett
opp ferdig utdannet sykepleier. De siste 
par månedene har hun hatt sommerjobb 
på Diakonhjemmet. Håpet er at jobben 
kan bli fast. I hele studietiden har Silje 
bodd i kollektiv. Dette er hennes tredje. 
Her har hun bodd i halvannet år. 

- Det er hyggelig å bo her, selv om 
jeg ikke kjente noen av de andre fra før. 
Men det er voksne folk som er vant til 
å bo for seg selv. Jeg ble egentlig over
rasket over å se hvor ryddig det er her, 
sier hun. 

På kjøleskapet henger det to lister. 
Den ene er en vaskeliste, med kolonner 
for både navn, rom og datoer. Den andre 
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er en oversikt over hvem som er a jour 
med husleia, og hvem som ikke er det . 

Kaldt om vinteren 
Leiligheten er en typisk Frogner-leilig
het; det er høyt under taket, og alle 
rommene har dør ut til den samme 
lange gangen. Det er en stund siden 
det ble pusset opp her. Til sammen 
betaler kollektivkameratene 25 .000 
kroner i måneden i husleie. Det er fire 
slike leiligheter i gården, som eies av 
et privat selskap. Silje betaler 4.000 
kroner i måneden for rommet sitt. 

- Pluss enorme strømregninger om 
vinteren. Vi har ovner på alle soverom
mene, men ikke på gangen og kjøk
kenet. Det er veldig kaldt her, det er 
ikke så langt ifra at vannet fryser. Vin
duene er ikke helt tette, forteller Silje . 

Har råd til 20 kvadrat 
Nå er hun på jakt etter sitt eget krypinn. 
Silje synes det hadde vært fint å bo for 
seg selv. Hun har vært på ti-tolv vis
ninger allerede, og vært med på flere 
budrunder, uten å få napp. Banken har 

lovet henne et lån på drøye millionen, 
litt egenkapital har hun også. Maks
grensa hennes er på 1,3 millioner kro
ner. Det er så langt hun kan strekke 
seg med en sykepleierlønn. Hva får 
man for det? 

- Jeg har sett leil igheter på 15 kva 
drat gå for nesten en million kroner. 
Den største jeg har sett på var på 34 
kvadrat. Men det er ikke mange leilig
heter på 30 kvadrat til en pris jeg kan 
tåle, altså. Jeg må nok nøye meg med 
20 kvadrat, sier Silje. 

Uten klaustrofobi 
Sykepleieren innrømmer at hun er 
ambivalent til bo li gkjøp. På den ene 
siden bor hun relativt stort og relativt 
billig i dag . Dessuten står man friere 
når man leier. På den andre siden ten
ker hun at det er fornuftig å komme 
seg inn på boligmarkedet. Mange av 
vennene hennes tenker på det samme. 
Men en leilighet på 20 kvadrat er ikke 
så stort. 

- Men jeg må jo kunne bo der uten 
å få klaustrofobi også, sier hun og ser 
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seg rundt i stua i kollektivet. 
Det er ikke moderne her, med tjukk-TV 
og en gammel buesofa i skinn som en 
eller annen beboer har satt igjen. Men 
hennes framtidige leilighet vil bli mye 
mindre enn denne stua. Noe annet vil 
hun ikke ha råd til. 

Sparsommelig 
Med 1,3 millioner i lån vil renter og 
avdrag beløpe seg til om lag 6.200 kro
ner i måneden, har hun regnet ut. Pluss 
fellesutgifter. Strømregninger. Og stu
dielån. 

- Jeg må vel bare tåle å leve litt 
sparsommelig og trangt hvis jeg kjøper, 
sier hun. 

- Er du redd for økende boligrenter? 
- Det vil jeg sikkert bli mer enga-

sjert i etter hvert, ler hun. 
Silje ser bare på leiligheter innenfor 

Ring 3. Hvorfor det? 
- Så lenge jeg er alene har jeg ikke 

lyst å flytte fra sentrum. Det er viktig 
for meg å bo i nærheten av vennene 
mine og jobben. Kan jeg ikke det, vil jeg 
heller vente med å kjøpe, sier hun. 

Hva vil partiene? 
■ FrP vil selge store deler av kommunens 

boligmasse. 

■ Høyre vil hjelpe vanskeligstilte å ta 
opp boliglån. Det vil gjøre det lettere 
å selge kommunale leiligheter. Par
tiet vil også senke terskelen for å gi 
sosiale boliglån. 

■ Venstre vil initiativ til samarbeid med 
boligkooperasjon og boligstiftelser for 
å bygge flere rimelige utleieboliger for 
vanskeligstilte. 

■ KrF er opptatt av å skaffe vanskelig
stilte bolig. 

■ Senterpartiet vil bygge ikke-kommer
sielle utleieboliger. 

■ Oslo Ap vil bygge 5.000 nye kommunale 
utleieboliger de neste ti årene. 

■ SV vil legge til rette for utbyggere ved 
å tilby billige tomter, gi lånegarantier 
og etablere stiftelser for bygging av 
utleieboliger. 

■ Rødt vil igangsette bygging av utlei
eboliger som leies ut til selvkostpris. 

Kilde r: Partienes svar på spørsmål fra LO i 
Oslo, lokalpartienes programmer. 

Slik stemmer du: 
Kommune- og bydelsvalget i Oslo 
foregår 11 . og 12. september. 

Valglokalene er åpne søndag 
11 . septemberfra kl. 14.00-18.00 
og mandag 12. september fra kl. 
09.00 - 21 .00. 

Ditt valglokale står oppført på 
stemmekortet som du skal ha fått 
tilsendt i posten . Du kan også se 
www.valg.oslo.kommune.no. 

Husk å ta med legitimasjon 
For å avgi stemme må du ha med 
legitimasjon, for eksempel bank
kort med bilde, førerkort eller 
pass. Du trenger ikke å ta med 
valgkortet for å stemme, men det 
går gjerne litt raskere dersom du 
har det med . 

Forhåndsstemming til 9. september 
Du kan forhåndsstemme fram til 
og med fredag 9. september i Oslo 
Rådhus og i bydelene . Se www. 
valg.oslo.kommune.no for over
sikt over hvor du kan forhånds
stemme . Åpningstidene er kl. 
10.00 - 20.00 på hverdager og kl. 
09.00 - 18.00 på lørdager. Du kan 
forhåndsstemme i hvilket som 
helst forhåndsstemmelokale. 

Forhåndsstemmegivning hjemme 
Dersom du ikke kan komme til et 
valglokale på grunn av sykdom 
eller uførhet, kan du søke om å 
få forhåndsstemme hjemme eller 
annet sted du har opphold . 
Søknadsfrist er 7. september. 

Mer informasjon 
For mer informasjon om kommu
nevalget i Oslo se www.valg.oslo. 
kommune.no eller ring valgtele
fonen 23 46 12 12 mellom kl. 09.00 
- 20.00 på hverdager og kl. 09.00 
- 18.00 på lørdager. 

Utgitt av LO i Oslo, 

Youngs torget 2B, 0181 Oslo. 

Ansvarlig redaktør: Roy Pedersen 

Tekst: Lene Svenn ing 
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Layout: Stine Iversen. LO Media 
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7 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



Roy Pedersen, leder i LO 

i Oslo, oppfordrer byens 

befolkning til å stemme i 

kommunevalget. Slik kan 

demokratiet forsvares etter 

terrorhandlingene, mener 

han. 

- Hendelsene 22. juli har satt en støkk 
i oss alle. Av tragedien kan vi lære to 
viktige ting. Det ene er at ulike menin
ger må møtes med saklige argumenter, 
ikke hets og utskjelling . Den andre er 
at demokratiet må forsvares. Oslofolk 
må gå mann av huse for å stemme ved 
kommunevalget, oppfordrer Pedersen . 

Nyttstyre 
Byens LO-leder legger ikke skjul på at 
han ønsker å bli kvitt Høyre- og FrP
byrådet. 

- Byen og folk flest trenger andre 
løsninger enn det Høy.re og Frem
skrittspartiet tilbyr. Vi vil ha en by som 
tar ansvar for-å utvikle Oslo til det beste 
for innbyggerne, sier han. 

Pedersen har sett seg lei på kutt i 

bydelenes tjenestetilbud. Nå mener 
han at partiene på venstresida må få 
slippe til i byrådskontorene. 

Fellesskapsløsninger 
Lederen i LO i Oslo har store vyer på 
vegne av hovedstadens innbyggere. Han 
ønsker seg en trinnvis innføring av gra
tis barnehage og aktivitetsskole . Han 
vil ha en skole som gir lærerne mer tid 
til undervisning, og mindre til rappor
tering . Han vil ha mer satsing på kol
lektivtrafikken. Og han ønsker seg en 
by som satser på læreplasser og 
næringsutvikling, og som respekterer 
faglige rettigheter. 

- Vi må løse oppgavene i fellesskap, 
framfor at vi setter oppgavene ut til 
private selskaper som har sugerøret 
ned i kommunekassa. De gjør tilbudene 
til innbyggerne i Oslo både dyrere og 
dår ligere, sier han. 

Bolig til alle 
LO - lederen ser ut over Groruddalen, 
der han står på taket av OBOS -bygget. 
Han minner om prognosene som tilsier 
at nye 200.000 mennesker vil flytte til 
byen i løpet av de nærmeste 20 årene. 

- Hvor skal de bo? Ett av våre krav 
er at det bygges ikke - kommersielle 

utleieboliger. Politikerne må se til at 
det bygges nøkterne boliger til vanlige 
folk, ikke bare dyre boliger til fiffen, 
fnyser han. 

Roy Pedersen er opptatt av at poli
tikerne må tenke helhetlig i utviklingen 
av Oslo. 

- Boliger, kollektivtrafikk, arbeids
plasser og fritidstilbud . Alt henger 
sammen, minner han om . 

Pengesekken bestemmer 
Høyre har styrt Oslo siden 1997. De 
siste åtte årene har partiet s ittet 
sammen med Fremskrittspartiet i 
byrådet, med støtte fra Kristelig Folke
parti og Venstre. 
LO i Oslo ønsker seg en ny politikk, hvor 
folks behov ska l stå i sentrum. Det er 
det bare de rødgrønne partiene som 
kan sørge for, mener Roy Pedersen . Så 
hva skal folk gjøre med det? 

- Du kan utgjøre en forskjell. Hva 
du stemmer ved valget betyr noe. Arbei
derpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet 
sier ja ti l en politikk i tråd med det vi 
ønsker oss. Bruk stemmeretten, opp
fordrer Roy Pedersen. 
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