Fagforbundet Tromsø kommune avd. 177
Årsberetning fra htv Raghild Hakkebo:
Året 2016 har store deler bestått av omorganisering, deltagelse i prosjekter og
medlemsoppfølging. Samt mye tariffjobbing.
PBL:
Barnetallet i 2016 gikk ned, noe som igjen speilet seg i oppsigelser. Oppsigelsene har vært
mange, da man ikke kan omorganisere slik man kan i kommunen. Tariffoppgjøret kom også i
havn etter å ha vært i konfliktberedskap. Konflikttemaet var pensjon, og man klarte å lande en
levelig avtale inntil videre. Hadde et veldig godt samarbeid med utdanningsforbundet i hele
arbeidet.
Norlandia:
Også dette tariffområdet ble det konflikt og konfliktberedskap. Oppgjøret kom i havn, og man
klarte å berge pensjon i tariffavtalen. Hadde et veldig godt samarbeid med
utdanningsforbundet i hele arbeidet.

KS Bedrift:
Tariff-forhandlingene endte med en konflikt og konfliktberedskap: Pensjon med tema, men
man landet en enighet her også.
Seksjon SKA:
Medlem-/ og tillitsvalgtoppfølging i sykefraværet til Kristin Arvesen. Bistått i arbeidet rundt
Fase 2 omstilling i Rådhuset.
Seksjon SHS:
Medlem-/ og tillitsvalgtoppfølging. En del oppfølginger i prosjekt innenfor hjemmetjeneste.

Opplæring:
Gjennomførte Fase 1 18. og 19. april + 2. og 3. mai 2016. Ca. 30 deltagere. 16.12.16 Hadde vi
oppfølging av disse tillitsvalgte med stor suksess. Kursdeltakerne satte veldig stor pris på
oppfølgingen og tilbakemeldingene var av den karakter vi anser dette som et behov, og vil
fortsette med dette videre.
Vi har også prøvd oss på et nytt konsept, der vi innkaller nye medlemmer x 3 pr. år. Hær har
vi samarbeidet med Sparebanken Nord-Norge, hvor de har informert om forsikringene, og vi
har informert/presentert Fagforbundet avd.177. Labert oppmøte, men man prøver et nytt år.

POSTADRESSE
Rådhuset
9299 TROMSØ

GATEADRESSE
Sortorget 5, 3. etg
9008 TROMSØ

E-post: fagforbundet177@tromso.kommune.no

TELEFON
777 91163
920 48 619
Hjemmeside : www.fagforbundet177.no

Fane 2:
Overtok disse oppgavene 1.7.16. Trekklister, medlemsoppdateringer og
arbeidsgiveroppdateringe. Vedlikehold av medlemsregistret. Side det har vært en del
tariffoppgjør i år har dette også medført et arbeid om å holde listene ajour.
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