
Det er å godt å kjenne på en tilhørighet og en trygghet på arbeidsplassen. Det å vite at en 
tillitsvalgt er der for deg om du skulle trenge det. Aller viktigst for han var hun som tok seg tiden til 
å si hei 
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Det er hans tredje uke på den nye arbeidsplassen. Han er glad for at han fikk jobben der, etter noen 
måneder som arbeidsledig. Han lurer på hvorfor det er så mye overtidsjobbing, og syns det er 
vanskelig å si nei når trafikkleder igjen ringer for å spørre om han kan jobbe litt ekstra. Han har 
fått hilst på de fleste av kollegaene sine, og syns det er hyggelig å møtes på pauserommet. Likevel er 
han usikker på hvem han kan snakke med om ekstravaktene, og han er redd for å miste jobben om 
han ikke fortsetter å si ja.    

En dag kommer en kollega bort til han og introduserer seg selv. Kollegaen lurer på om han har 
fem minutter til å ta en liten prat, og de finner et bord de kan slå seg ned på. Kollegaen forteller 
at hun er tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet, og at han er velkommen til å bli medlem der. Han 
har ikke vært medlem i en fagforening før, og vet egentlig ikke hva en fagforening er eller hva de 
jobber med.  

Den tillitsvalgte gir han en kort introduksjon i hva hun gjør for sine medlemmer på 
arbeidsplassen, og hvilke medlemsfordeler han har i Yrkestrafikkforbundet. Det viktigste han tar 
med seg etter samtalen er en følelse av at han ikke er alene om problemene sine, og han setter 
stor pris på at hun tok seg tiden til å snakke med han. Etter ukene som nyansatt føles det trygt å 
vite at noen har sett han, og har lurt på hvordan den første tiden har vært.  

Han er likevel skeptisk til å melde seg inn, og syns det var dyrt med nesten 600 kr. i måneden for 
et medlemskap. Han sier han må tenke på det, men med alt annet som er nytt rekker han ikke å 
tenke mer på det. 

Fjerde uke inn i ansettelsesforholdet og nok en overtidsvakt er gjennomført. Han er sliten når 
han kommer inn på pauserommet. Han setter seg ned i sofaen, og tar opp bladet som ligger foran 
han. Yrkestrafikk – var det ikke det hun damen snakket om i forrige uke? Han blar litt og noe 
fanger oppmerksomheten hans. En artikkel om prøvetid og nyansettelser, her kunne han lese og 
lære mye nyttig. Da han går for å hente seg litt kaffe, legger han merke til tavlen med 
informasjon om Yrkestrafikkforbundet og tillitsvalgtplakaten som er hengt opp. Han tar med seg 
YTF-brosjyren som ligger på bordet foran han, kanskje han burde melde seg inn?  

Det har gått seks uker siden han begynte i den nye jobben, og en morgen før han skal begynne 
kjøringen møter han igjen YTFs tillitsvalgt på arbeidsplassen. Hun spør om han har tenkt noe 
mer på et medlemskap, og denne gangen er han mer på gli. Han har de siste ukene sett hvordan 
hun er oppmerksom på sine medlemmer, og hun fremstår som en person han ville fått hjelp av 
om han trenger det. Han forteller om presset han føler til å jobbe ekstra og frykten for hva som 
skjer om han sier nei. De blir enige om at han melder seg inn, og at hun skal se nærmere på 
saken hans.  



Hun holder han oppdatert på hva hun har gjør i saken hans, og forteller at hun har trengt å 
rådføre seg med en av advokatene i Yrkestrafikkforbundet. Sammen har de formulert et brev til 
sjefen, og fra nå av kan han være helt trygg på at det er lov å si nei til å jobbe overtid. I tillegg får 
han utbetalt den ekstra lønnen han hadde krav på for all overtidsjobbingen. Han kjenner seg helt 
sikker på at det var riktig å bli med i Yrkestrafikkforbundet.  

Noen uker senere har de et medlemstreff i forbindelse med lønnsoppgjøret. Her serveres det 
pizza, og det sosiale samværet er både hyggelig og lærerikt. Den lokale tillitsvalgte har invitert 
en av YTFs rådgivere til å fortelle litt mer om hva et lønnsoppgjør er, og hva medlemmene kan 
forvente av YTF i forhandlingene.  Han føler seg klar til å ta på seg streikevesten om det blir 
nødvendig.  

Det er å godt å kjenne på en tilhørighet og en trygghet på arbeidsplassen. Det å vite at en 
tillitsvalgt er der for deg om du skulle trenge det. Aller viktigst for han var hun som tok seg tiden 
til å si hei. Hadde det ikke vært for henne, hadde han ikke vært medlem i Yrkestrafikkforbundet i 
dag. 


