
- Som kjent, vi tapte valget. Etter valget for 

fire år siden, det som brakte den blå-blå 

regjeringen i posisjon, sa jeg følgende: 

Vi har fire lange og tøffe år foran oss. 

Rettigheter vil komme under press. Jeg 

kan si det samme nå. Det har allerede 

kommet utspill om at sykefraværet er altfor 

høyt, at det bør innføres karensdager som 

i Sverige. Det blir sagt at IA-avtalen ikke 

fungerer. Midlertidige ansettelser, der 

kommer det ingen endringer, anbudssys-

temet blir som før. 

- Men på noen av disse områdene er 

det vel mulig å alliere seg med Kristelig 

Folkeparti?

- Det kan være mulig, på noen områder. 

KrF er for eksempel mot søndagsåpne 

butikker. Mange i KrF er også svært 

skeptiske til anbudssystemet i vekst- og 

attføringsbransjen. Men det vil være dumt 

å satse alt på at Kristelig Folkeparti ender 

opp riktig i disse spørsmålene. Vi må ikke 

glemme at KrF er en av grunnene til at 

arbeidsmiljøloven ble svekket i starten av 

denne stortingsperioden. LO, YS og Unio 

gikk til politisk streik som ble markert over 

hele landet den 28. januar 2014. Selv holdt 

jeg innlegg på torget i Kongsberg.   

Skal jeg nevne noen flere eksempler: Den 

blå-blå regjeringen kommer til å fortsette 

å skalte og valte med arbeidsmiljøloven. 

Det kommer til å bli mer av selvstendig 

næringsdrivende som blir leid inn, altså 

ikke fast ansatt. I Nederland – for å ta et 

eksempel, har denne utviklingen ek-

splodert. Bemanningsbransjen kommer til 

å vokse videre, også i bygg- og anlegg. På 

dette punktet er til og med NHO mot-

stander av bemanningsbransjens herjinger, 

men regjeringen holder på sitt. Vi ser en 

utvikling som ikke er til fordel for fagbev-

egelsen eller den norske modellen. Slik vil 

vi ikke ha det her hjemme.

Forbundet har jo ment at vi trenger en ny 

regjering. - Og det har det kommet kritikk 

mot?

- Vi har fått noen reaksjoner, og også noen 

svært få utmeldinger. At noen ikke har 

samme syn som forbundet har jeg respekt 

for. Men for fagbevegelsen som helhet 

hadde det vært langt bedre om vi hadde 

fått et skifte.

Framgang

- Hva har FLT oppnådd de fire siste årene?

- Vi har blitt langt mer synlige, spesielt 

det siste året. Vi blir hørt på en helt annen 

måte nå, både i LO og internasjonalt. Vi 

har også blitt mer synlige i media. Etter- og 

videreutdanningsmodellen vår fungerer 

utmerket, svært mange medlemmer tar 

kompetansegivende utdanning. Det gir 

Går for  
fire nye år som
forbundsleder

- Jeg går for fire nye år som 

forbundsleder,  

sier Jonny Simmenes. 

Jeg har fortsatt mye å gi, og 

jeg kjenner forbundet.

Men først vil jeg snakke  

litt politikk.
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trygghet, det gjør det lettere å skaffe seg 

ny jobb om det er ønskelig eller nødvendig. 

Til og med NHO sier at den ordningen vi 

administrerer er god. Og at vi anvender 

pengene godt. FLT har gjort seg bemerket 

på vekst- og attføringsfronten. Vi hadde 

et flott arrangement på Arendalsuka, og 

pamfletten «Milliarder – ikke mennesker» 

har satt rammene for diskusjonene på 

dette området. Linn Herning og  Johan 

Martin Leikvoll, som skrev rapporten, har 

satt premissene, og de har også påvist at 

det nye anbudssystemet gir et dårligere 

tilbud til de svakeste gruppene. 

De har også dokumentert at noen får 

selskaper, noen med adresse i skattepara-

diser, har tjent seg styrtrike på anbudssys-

temet.

Streiker og rettssaker

- I denne landsmøteperioden har FLT vært 

i streik på AIM på Kjeller – sammen med 

Fellesforbundet og YS. Vi har hatt en stor 

arbeidsrettssak på Kongsberg. 

- Ja, vi står på for rettighetene for våre 

medlemmer, men primært ønsker vi jo å 

forhandle fram løsninger. Det er ingen 

endring i forbundets politikk på disse 

områdene.

- Det blir påstått at det er enkelt å få 

forbunds- 

ledelsen og administrasjonen i tale, at 

det er kort vei mellom medlemmene og 

kontoret i Oslo?

- Sånn har det alltid vært, og sånn skal 

det være. Vi er her for medlemmene og 

kontoret i Oslo har svært dyktige medar-

beidere. Det er grunn til å skryte av det 

teamet som jobber, både de valgte politik-

erne og de ansatte.

- Økonomien er god?

- Ja, økonomien er stabil og god. Vi står på 

et solid fundament. Vi har råd til å satse, og 

organisa- 

sjonssaken som skal diskuteres på lands-

møtet viser at vi har et handlingsrom. Her 

må jeg jo ta  

et forbehold, spørsmålet skal jo opp på 

landsmøtet, men innspillene til nå har i stor 

grad vært positive.

- I alle år har det jo vært krangel i LO om 

organisasjonsgrenser, hvem organiser-

er hvem, vertikale avtaler og så videre. 

Hvordan står dette nå?

- Min oppsummering er at det er blitt færre 

konflikter de siste årene, og mer dialog. 

Det er bra. Da jeg kom inn i forbundets ad-

ministrasjon som konstituert nestleder for 

mer enn 17 år siden så hadde vi betydelig 

flere tvister med andre LO forbund enn 

i dag. Men det er klart dette er et viktig 

punkt for forbundet, og vi kommer til å ha 

et falkeblikk på dette området.

- Det er ikke en 9 til 4 jobb å være for-

bundsleder. Du har lange dager.

- Ja, det er klart det blir mye jobbing. Også 

mange helger går jo med til å jobbe. Sånn 

har det vært i alle år. Men jeg har på ingen 

måte gått lei, det er utrolig spennende å 

være forbundsleder, og vi jobber for en 

god sak. Jeg har aldri angret på at jeg gikk 

inn i dette.  Fortsatt tror jeg at jeg har mye 

å gi, og jeg har jo lang erfaring.

Vil fortsette

- Tar du fire nye år som forbundsleder?

- Det gjør jeg gjerne.

- Det har aldri vært takt og tone i FLT å 

annonsere sitt kandidatur på forhånd?

- Nei, jeg er klar over det. Det er derimot 

helt vanlig i LO sentralt og i de andre for-

bundene. Jeg mener at en åpen diskusjon 

er å foretrekke, medlemmene, avde-

lingsstyrene og ikke minst delegatene på 

landsmøtet har krav på å kunne diskutere 

dette i god tid. Jeg vil heller si at slik dette 

har blitt behandlet tidligere så har det ført 

til ryktespredning. Det har ikke vært bra 

for demokratiet i organisasjonen. Derfor 

bryter jeg den tradisjonen.

Motorsykkel

En samtale nærmer seg slutten, Jonny skal 

på et møte. Men hva gjør en forbundsleder 

når han ikke er på jobb, eller er han bare 

på jobb?

- Jeg kjører jo mc, det liker jeg godt, for 

meg er det rekreasjon.  Jeg har kjørt 

Route 66 to ganger. Jeg har kjørt flere 

flotte turer i USA men ikke minst i Norge. 

Turene langs norskekysten og nordover 

til Nordkapp er fantastisk. Og når jeg har 

anledning drar jeg på hytta, med samboer 

og hunder. Hytta ligger for øvrig i Sverige. 

Der kan jeg slappe av mellom slagene.

Men først er det altså et landsmøte som 

står for tur.


