
Kirkens bunnlinje –pensjonskampen 
i Akasia
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Fra kirke til velferdsprofitør og 
barnehagegigant

• Akasia er et konsern eid av de 25 menighetene i 

Bergen kirkelige fellesråd. Konsernet består av en 

rekke aksjeselskap som driver med barnehager 

(10 % av barnehagene i Bergen), gravferd, 

gravplass, eiendomsforvaltning, service og 

renhold, regnskap, rehabilitering og restaurering av 

bygg, prosjektering av parkanlegg, osv. 
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Klassekampen, 17. juli 2015
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Fagbladet, 10/2015
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Før streiken i 2017

• I 2014 tok fellesrådet opp lån på kr 420 mill. og kjøpte opp 

barnehager innenfor PBL-området. I 2015 ble eksisterende 

tariffavtaler sagt opp uten reservasjoner og Akasia ble 

medlem i Spekter. Arbeidernes ytelsespensjoner ble sagt opp 

uten forhandling og samtlige ble innmeldt i en 

innskuddsordning. 

• I juni 2016 stevnet Fagforbundet Akasia for arbeidsretten for 

tariffbrudd, og Akasia svarte med å ta ut sivilt søksmål mot 

omkring 90 av Fagforbundets medlemmer. 

• Utdanningsforbundet blir involvert i prosessen omkring 

arbeidsretten.
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Samhold på tvers av 
hovedorganisasjonene

Fagforbundet og Utdanningsforbundets 

mangeårige samarbeid om felles 

pensjonskamp i private barnehager var 

avgjørende for streikens kampkraft og 

legitimitet
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Hvordan vant vi Akasia-
streiken?
• Alle ledd i egen organisasjon fungerte og 

fagforeningene lokalt gjorde en formidabel jobb med å 

organisere streik, streikekafe, sosiale aktiviteter

• Samarbeid med andre forbund/sammenslutninger førte 

til godt samhold blant de streikende yrkesgruppene og 

styrke bak kravene

• Vanvittig motiverte streikende medlemmer

• Kontinuerlig og massiv støtte fra fagbevegelsen: LO 

kongressen, daglige støtteerklæringer, blomster, 

kringler og kaker til streikekafeen, støtte fra foreldre 

som var rammet av streik i over 4 uker, støtte fra SV og 

Rødt, fanemarkeringer

• Vi vant kampen om mediefortellingen om streiken
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Vigdis Vestvik, organisasjonsarbeider og streikehelt i NNN, om 34 

dagers streik for tariffavtale mot Sekkingstad og 

Norse Productions (Bergensavisen, 2017)



Hva begrenser fagbevegelsen fra å bruke faglige 

kampmidler og hva bør gjøres for å oppheve disse 

begrensningene?

Den som lever skal ikke si: aldri!

Det sikre er ikke sikkert.

Det som er forandrer seg alltid.

Når de mektige har talt

tar de avmektige ordet.

Hvem våger si: aldri?

Hvem bestemmer at det fins undertrykkelse?

Det er vi!

Hvem bestemmer om den skal slutte?

Også vi.

Bertolt Brecht, gjendiktet av Georg Johannesen
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Trondheimskonferansen 2016 oppfordrer til at

1. fagbevegelsens organisasjoner må i større grad utvikle 

solidarisk evne og vilje til å bruke kampmidler som streik, 

sympatistreik, boikott, blokade, gå sakte-aksjoner, obstruksjon 

og fanemarkeringer for å opprettholde opparbeidede lønns- og 

arbeidsvilkår, herunder pensjon.

2. ved streikestart for tariffavtaler må det samtidig planlegges og 

varsles sympatistreik. Bestemmelsene i Hovedavtalene om 

sympatiaksjon må endres slik at sympatiaksjoner gjøres enklere 

og raskere å iverksette.

3. ved streikestart for tariffavtale i bransjer hvor fagbevegelsen 

står svakt må hele fagbevegelsen mobiliseres til støtte, også i 

forspillet til streiken. Tidlig støtte er avgjørende for ikke å gi 

bedrifter tid til å trakassere fagorganiserte til å frafalle krav om 

tariffavtale. 

4. fagbevegelsens organisasjoner vurderer å møte tvungen 

lønnsnemnd med å videreføre streiken dersom 

arbeidskonflikten ikke setter liv, helse og personlig sikkerhet i 

fare.



Hvilke problemstillinger har vi bruk for 

større kampkraft mot?

• Tariffhopping og privatisering

• Innleie og sosial dumping

• Pensjonsdumping

• Arbeidstid

• Motstand mot å inngå tariffavtaler i små områder 

med lav organisasjonsgrad

• Sektorer og yrkesgrupper som vi helt eller delvis 

ikke har greid å forbedre vilkårene for, eller som vi 

ikke har prioritert godt nok som samlet bevegelse
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Hvordan følge opp vedtaket fra 

LO-kongressen 2017: 

Faglige rettigheter er selve fundamentet for et 

velfungerende og sunt arbeidsliv. 

Tariffpolitikkens kjerneoppgave er å sikre 

medlemmenes andel av verdiskapningen i form 

av økt kjøpekraft, jevn fordeling og sosiale og 

sosiale forbedringer. LO vil forsterke 

hovedavtalene og overenskomstenes betydning, 

de tillitsvalgtes rettigheter, sikre retten til 

arbeidskamp og vurdere hvordan ulike 

kampmidler kan brukes.
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Hvordan følge opp vedtaket fra 

LO-kongressen 2017:
• Arbeidstidsreduksjon – ny lovfesting av arbeidstid 37,5 timer, 

dvs. gjøre den uorganiserte arbeidskraften dyrere.

• Forbud mot profitt på velferd – ta tilbake offentlig sektor i 

egenregi – sikre at evt. kommersielle aktører ikke får offentlig 

rammetilskudd under streik.

• Si opp EØS-avtalen

• Sikre likelønn, heltid og arbeidstidsreduksjon for 

kvinneyrkene i offentlig sektor, evne å ta tak i kvinneyrker 

som f.eks. frisører, renholdere, servicesektoren, osv. som 

ikke får tilstrekkelig uttelling for frontfagsmodellen, ta et 

kraftig oppgjør med det kjønnsdelte arbeidslivet

• Sikre at arbeidet og arbeidstiden i kvinneyrkene organiseres 

slik at de virker helsefremmende

• Forby bemanningsbransjen
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