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Fagforbundet er LOs største forbund, med over 
340.000 medlemmer. Forbundet er inndelt i fire 
seksjoner. En av dem er Seksjon helse og sosial, 
som blant annet er aktuell for ansatte som yter 
tjenester til personer med utviklingshemning. 

78 – OKTOBER  2015



Fagforbundet har mange medlemmer som 
er assistenter, miljøarbeidere og -terapeuter 
som jobber i bolig og avlastning med 
mennesker med utviklingshemmede. 
Som fagorganisert har medlemmene 
en trygghet for at deres lønns- og 
arbeidsforhold, samt faglige tilbud, 
blir ivaretatt på en best mulig måte. 
Dette kommer også brukere av tjenestene 
til gode. 

Deltidsproblematikken er et tema 
som er svært aktuell for mange ansatte 
som jobber med utviklingshemmede. 
Flere ansatte i fulle stillinger gir en større 
kontinuitet og stabilitet i tjenestene. 
Fagforbundets tillitsvalgte bidrar til 

at medlemmer med lav stillingsprosent 
får økt sin stilling tilsvarende faktisk 
arbeidstid, i tråd med de nye bestemmel-
sene i arbeidsmiljøloven.

Fagforbundet har et økende antall 
medlemmer som er vernepleiere, og 
forbundet satser på å gi disse et solid og 
tverrfaglig tilbud. I oktober arrangerer 
Fagforbundet blant annet vernepleier-
konferanse, den andre i rekken. Vi ser 
veldig fram til SORs Trude Stenhammers 
innlegg om innføring av Low arousal-
tilnærmingen i Norge. Mange ansatte 
jobber under krevende forhold. En del 
utsettes for utagering, vold og trusler. 
Her er forebygging helt sentralt, i tillegg 
skal ansatte forebygge og håndtere til dels 
svært alvorlig selvskading. Utfordringen 
med å finne alternativer til tvang og makt 
og å skape trygge og forutsigbare, men 
også stimulerende miljø og aktiviteter, 
er en prosess som aldri blir ferdig. I dette 
ligger det muligheter for vekst og 
utvikling, refleksjon og nye løsninger 
og samarbeidspartnere. 

I arbeidet med å heve kompetansen 
for ansatte som arbeider med mennesker 
med utviklingshemming, er Fagforbundet 
avhengige av samarbeid med eksterne 
fagmiljø. Med eksperter. Forbundet er 
derfor svært glade for våre tette bånd til 
SOR. Fagforbundet bidro i sin tid til 
etableringen av Stiftelsen SOR, og har 
deltatt i gode samarbeidsprosjekter. 
Her vil jeg spesielt nevne samarbeidet 
om e-læringskurset Mangfold og 
muligheter, som tilbys gratis på  
http://kurs.helsekompetanse.no/sor. 
Kompetanseheving er viktig i tjenester 
for mennesker med utviklingshemmende. 
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En del av de som jobber i sektoren mangler 
formell kompetanse innenfor helse- og 
sosialfag. Desto viktigere blir et at det 
finnes opplæringsprogram som dette. 
Det er lett tilgjengelig, og som er åpen 
for alle ansatte, både de med høyskole-
utdanning, fagbrev og for dem med 
realkompetanse. 

For å skape et proaktivt og levende 
fagmiljø, er det viktig at alle de ansatte, 
også de med lavest formell utdanning, 
samt vikarer og nattevakter, får tilgang 
til ekstern og intern kompetanseheving. 
Alle ansatte skal inkluderes i faglige 
diskusjoner, etisk refleksjon og få 
muligheten til å utvikle sine talenter i 
jobben. For at dette skal være mulig, er 
ledernes holdninger og bevissthet svært 
viktig. Der man klarer å skape samhold 
og lagfølelse blant de ansatte, en kultur 
for samarbeid og respekt, står en i mye 
bedre posisjon til å drive godt miljøarbeid 
for mennesker med utviklingshemming. 
Respekt for andre mennesker er en 
avgjørende grunnholdning, og jeg tror 
gode holdninger og handlinger overfor 
brukere og kollegaer henger sammen. 

Det er viktig at ansatte i sektoren sier 
ifra og kan være brukernes talerør når 
sparekniven rammer tjenester for 
utviklingshemmede. Fagorganisasjonen 
kan bidra til å gjøre utviklingshemmedes 
stemme hørt. Ofte er interessene til ansatte 
og brukere innen et fagområde ganske like. 
Og så skal en selvfølgelig være bevisst på at 
dette ikke alltid er tilfellet. Mitt ønske er at 
Fagforbundet kan bli enda tydeligere på 
vår rolle, også når det gjelder å være talerør 
fra tjenesteområdene. Forbundet ser det 
som helt nødvendig å ha en slik rolle, 

nemlig å arbeide for kvalitetsforbedring 
i tjenestene, når kvaliteten er under press. 

Fagforbundet jobber for å sikre struk-
turer som kan skape trygge og forsvarlige 
arbeidsmiljø. Forbundet kjemper for 
forsvarlig bemanning i tjenester som eies 
og drives av det offentlige. Vi ser for 
mange eksempler også fra barnevern og 
eldreomsorg, hvor fagmiljø og de ansatte 
blir skadelidende på grunn av anbuds-
runder og privatisering av offentlige 
tjenester. Fagforbundet har tatt et klart 
politisk standpunkt for offentlig eierskap 
av helse- og omsorgstjenestene. Vi jobber 
hardt for å beholde velferdsstaten, og slik 
jeg ser det, er utviklingshemmede helt 
klart en av de utsatte gruppene som blir 
offer for dagens praksis. Omsorgen for 
enkeltindivider blir lagt ut på anbud. 
Ikke bare er det en trussel for personvern 
og vedkommendes integritet og verdighet, 
men det er ikke en effektiv og faglig 
forsvarlig organisering. 

Jeg oppfordrer de ansatte i tjenestene 
for utviklingshemmede til å sette seg inn 
i de ulike politiske partienes realpolitikk 
og visjoner, og hvilke følger det vil få for 
situasjonen for utviklingshemmede samt 
egen arbeidssituasjon. Det er viktig at 
alle engasjerer seg, og bruker stemme-
retten. Anbudsrundene er et eksempel 
på at det tar lenger tid å bygge opp,  
enn å rive ned. •••
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