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HOVEDTILLITSVALGT FRED MAGNE JOHANSEN
I 2016 har det skjedd mye med Tromsø kommune. Vi har hatt et «rødt» byråd bestående av
Ap, SV og Rødt. 1/7-2016 gikk vi over til formannskapsmodellen. Det ble ansatt ny
administrasjonssjef (Britt Elin Stensveig) Fagforbundet ved undertegnede var med på
ansettelsen av henne sammen med Ordfører Jarle Aarbakke, Byrådsleder Kristin Røymo og
Anna Amdahl Fyhn. Med den nye formannskapsmodellen så har det blitt store forandringer
på hvem vi som HTV skal forholde oss til. Det har vært mye arbeid med å revidere «alle»
Tromsø kommunes reglement og veiledere. Omstillinger har også kommet som et ledd i
omstruktureringen av Tromsø kommune. Forbedringsprogrammet skal være det overordnede
programmet. På det meste så var det 46 omstillingsgrupper som jobbet samtidig. Tekniske
tjenester er navnet på omstillingen for Bydrift, Byggforvaltningen, Brann og Redning og
Vann og avløp.
Lønnsforhandlinger:
I år har det vært lokaleforhandlinger i kap. 3 og 5. Noen skjevheter fikk vi rettet opp.
Forhandlingene i kap 4. var bestemt av sentrale forhandlinger i 2016, ingen lokal pott i kap 4.
Vi har i tillegg hatt flere 4.A.2 forhandlinger for medlemmer som er blitt urettferdig behandlet
over tid og gjennom de siste lokaleforhandlingene. Vi har fått rettet opp flere feil gjennom
disse forhandlingene.
Byggforvaltningen:
Byggforvaltningen er slått sammen med Fagrent, Byggdrift (håndverkerbasen) og
vaktmesterne. Det er konstituert enhetsleder Frank Abrahamsen etter at Alf Arntzen slutten i
sommer. Det blir to fagledere en for Byggdrift og en for Fagrent. Håndverkerbasen holder til i
en brakkerigg på «slottet», mens det fortsatt er vaktmestere igjen på skoler og andre
kommunale bygg. Frank Hansen og Stein Sivertsen er tillitsvalgte for vaktmesterne og
byggdrifterne. Fagrent har fått en nytt økonomisk kutt på 5 millioner i 2016 og 1,5 millioner i
2017. Her vil det bli senket på kvalitet av vaskingen for å nå de økonomiske kravene.
Tillitsvalgte på Fagrent er Solveig Isaksen Johansen, May Lisbeth Andersen, Nouri Amour,
Moncef Khechini, og Alicja Stefanczyk.
Brann og redning:
Tilgjengelighetsavtalen ble sagt opp fra ledelsen på TBR. Ny avtale er ennå ikke
fremforhandlet. Vi jobber fortsatt godt sammen med Delta på brannstasjonen.
Lønnsforhandlinger og arbeid med stillingskoder har vært de store tingene i denne enheten i
år. Tillitsvalgt på TBR er Ståle Madsen vara er Håvard Malmedal.
Bydrift:
Her har Avdelings/kommunal- direktøren skrytt voldsomt av hvordan Bydrift har tatt tak i
egen utvikling. Byrådet/administrasjonen har ved flere anledninger sagt at Bydrift driver
«butikken» megetbra. Bydrift har fått mere penger på budsjettet for å ta flere av brøyte rodene

tilbake i offentlig drift. Det er også fremforhandlet ny tilgjengelighetsavtalen (telefon avtale).
Tillitsvalgt på Bydrift er Kjell Morten Andreassen.

REMIKS AS:
Her har vår tillitsvalgt gjennom mange år Trond Evertsen fått seg nye jobb. Han skal jobbe
med personal spørsmål, det betyr at han slutter som TV. Derfor har Fagforbundet fått nye
tillitsvalgte på Remiks. Daniel Sebergsen og Arild Sandvik er tillitsvalgte. Daniel blir brukt
som HTV. på Remiks. Remiks har levert økonomisk overskudd.
Vann og avløp:
Den interne omstillingen har det blitt jobbet med gjennom hele året på Vann og avløp. Det
blir en driftssjef for avdelingen drift vann og avløp. Kundeservice blir egen avdeling og plan
og utbygging blir egen avdeling. Vann og avløp er godt med i arbeidet med tekniske tjenester.
I 2016 skal det arbeides med struktur for hvordan driftsavdelingen skal se ut. Her blir det
viktig å være med. Alex Lydersen er tillitsvalgt vara er Trond Halvorsen.
Tromsø Havn:
Lønnsforhandlinger i kap. 3 (ledelsen) har vært hovedoppgaven i år, Kristin Arvesen og Frank
Hansen gjennomførte disse. Noen interne omstillinger har vært drøftet med TV. Jan Henning
Vekve gjør en fantastisk jobb som tillitsvalgt i Tromsø Havn.

Oppsummering:
Engasjementet mitt har i det vesentlige vært innenfor området til tekniske. Vi har blitt enige
på kontoret at vi skal jobbe mere på tvers av seksjonene. I år har jeg jobbet med alt fra
konkurranseutsetting, omorganiseringer, oppsigelser, pensjon og lønnsforhandlinger.
Som Hovedtillitsvalgt har jeg representert Fagforbundet avd.177 i en rekke utvalg og
arbeidsgrupper. Kan nevne noen AMU, Digitaliseringsprosjektet, Sentralt arbeidsutvalg (nå
administrasjonsutvalget), Byggforvaltningen, VA. Jeg er valgt inn som fast medlem i Tromsø
kommunale pensjonskasse. Dette gir oss førstehånds informasjon om hva som er på gang, og
sørger for at vårt syn i viktige saker ikke blir utelatt. Pensjonskassen er viktig å følge med på
siden det er pensjonen våres som blir satset for å prøve å tjene mere penger til Tromsø
kommune.
Jeg vil til slutt takke for den gleden det har vært å få lov å jobbe sammen med alle dere
gjennom disse fire årene. Lykke til videre alle sammen og tusen hjertelig takk for meg.
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