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Korona må bidra til et endret arbeidsliv 

Erfaringen med strenge restriksjoner etter Covid19-utbruddet for innreise viser at vi har et arbeidsliv 

som er avhengig av innleid arbeidskraft for å holde hjulene i gang. Arbeidslivet merker nå at store 

deler av arbeidsstyrken ikke er tilgjengelig.  

Media var i vår full av gladsaker når industribedrifter klarer å få et arbeidslag tilbake fra Polen.  

Unionen Fagforening ønsker ikke et arbeidsliv der bofaste ansatte som har norske lønns- og 

arbeidsvilkår blir erstattet av tilreisende som har langt dårligere vilkår for lønn, arbeidstid, 

oppsigelsesvern og pensjon enn det som er vanlig her i landet. 

Vi har lenge etterlyst en politisk jobb for å få opp antallet fagarbeidere som er fast ansatt i norsk 

arbeidsliv. Målet vårt er at bemanningsbransjen i sin nåværende form avvikles, og at 

arbeidsformidling blir en sterkere offentlig oppgave. 

Forbud mot bemanningsbransjen fungerte før år 2000 og vi tror det vil fungere også i framtiden. Det 

vil tvinge bedriftene til å øke egenrekrutteringen, noe vi tror er fult mulig. Det kan skje på to måter: 

Ved å øke inntaket av lærlinger og ved å ansatte de som i dag er innleid.  

Industrien med sin høye andel innleide trenger lengre tid til å omstille seg. De må i tillegg 

gjenoppbygge kulturen hvor industribedriftene leide fra hverandre. 

Skal vi klare å øke inntaket av lærlinger, må vi gjenreise et seriøst arbeidsliv med faste ansatte, 

faglærte og lærlinger, og med like konkurransevilkår. 

Et samfunn som tar lønns- og arbeidsforhold på alvor, og som har et ønske om et næringsliv som står 

seg også i en pandemi, må handle nå. Bemanningsbransjen hører ikke med i et slikt framtidig bilde. 

 

Unionen Fagforening ønsker flere kvinnelige bygningsarbeidere 

Ved alt for mange byggeplasser er det ikke tilrettelagt med garderobe for kvinner. Det skal være 

skiftebrakke for alle som jobber på bygg, uavhengig av om det er kvinnelige håndverkere på 

byggeplassen eller ikke, det slås fast i arbeidsplassforskriften som er en del av arbeidsmiljøloven. 

Mangel på fasiliteter for kvinnene skal ikke være grunn for bedrifter til ikke å benytte kvinnelige 

medarbeidere på bygget. 

Holdningen til å etablere egne garderober og toaletter for kvinner på alle bygg er definitivt i ferd med 

å endre seg. Det kan vi takke aktive kvinner i foreningen, i godt kompaniskap med Brakkeaksjonen 

vår for. 

Oslo kommune og Statsbygg har som byggherrer gått foran med gode eksempler og krevd av alle 

entreprenører som har jobb for de at dette tas inn i anbudet. 

Det er også svært gledelig at det anbefalte forslaget til ny Fellesoverenskomst er endret til at det fra 

neste sommer skal være separate dame- og herregarderober og toalett med egen inngang på alle 

byggeplasser hvor det rigges for flere enn ti arbeidstakere. 



Det som nå gjenstår er å få med de øvrige offentlige byggherrene til å ta inn kravet i sine 

anbudsbestemmelser, og ikke minst sørge for en skal-bestemmelse i arbeidsmiljøloven. Det fordrer 

en lovendring i Stortinget som vi skal ta så snart vi får en ny Regjering. 

 

En seier i kampen mot arbeidslivskriminalitet 

Fra 1. juli kan Arbeidstilsynet gi pålegg og iverksette straffetiltak mot ulovlig innleie, brudd på 

bestemmelsene om likebehandling og manglende innsyn i lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidet kan 

stanses eller det kan gis bøter opp til en million (10 G). 

Unionen Fagforening ønsker Stortingets vedtak velkommen, og krever nå at Stortinget følger opp og 

gir Arbeidstilsynet økte midler for å følge opp vedtaket. 

I 2019 gjennomførte Unionen Fagforening kontroll av innleie fra bemanningsbransjen på 50 

byggeplasser i Bergensområdet. Bakgrunnen for dette var nettopp Arbeidsmiljølovens innskjerping 

av reglene knyttet til innleie fra bemanningsforetak. Vi hadde god grunn til å tro at de nye reglene og 

forbud av innleie til bedrifter uten tariffavtale i liten grad ble fulgt opp, noe som stemte. Av de 50 

besøkene var det brudd på bestemmelsene på 39 byggeplasser. Det vil si 78 prosent. 

Fagforeningene innenfor bygg i Oslo har samme erfaring med massive brudd på bestemmelsene. I to 

kartlegginger i 2017 og 2019 fant de brudd i 85 prosent av innleien. 

Med slike mengder kjente brudd fra både private og offentlige byggherrer, vil det være ansvarsløst 

av Stortinget å vedta sanksjonsregime uten å gjøre Arbeidstilsynet i stand til å gjøre jobben. 

 

Lås feriepengene 

Når du har ferie så er det greit å ha feriepenger til å dekke både de vanlige og de ekstra utgiftene 

som ferien medfører. 

Dessverre er det mange som opplever at bedriften ikke har penger til å utbetale feriepengene, når de 

ansatte skal ta ferie. I stedet for å avsette feriepenger på egen konto for hver lønnsutbetaling, så 

benytter man de enhver tid opparbeidede feriepenger til driftskapital gjennom året. Når 

feriepengene skal utbetales har bedriften ikke nok penger, noe som resulterer i at ansatte må vente 

på feriepengene eller på at bedriften går konkurs. Da må de ansatte reise krav ovenfor 

Lønnsgarantiordningen, og er man heldig får man penger i løpet av en måned eller to. I verste fall går 

det år før man får pengene. 

Feriepengene må låses til de skal utbetales. Kravet er overmodent. Unionen Fagforening krever at 

Stortinget endrer loven, og sørger for at alle arbeidstakere kan se frem til ferietiden med penger i 

banken. 

 

Vern om Hovedavtalen og den norske modellen 

Prinsippet i Hovedavtalen (HA) om at ingen av partene må opptre på en måte som svekker den 

andres posisjon må ligge som et generelt hovedprinsipp i hele avtalen for å styrke begge parter som 

sentrale samfunnsaktører og for å fremme det organiserte arbeidslivet. Det tilligger partene i 

arbeidslivet et særskilt ansvar for å verne om den norske modellen. Svekkes den ene parten så 

svekkes den norske modellen, hvilket vil være negativt for alle parter. 



LO har i forhandlinger om endring av HA noen ganger gitt mer enn man har fått, og det har fått 

negative praktiske og prinsipielle konsekvenser. Blant annet ble vi forpliktet til å ta ut bedrifter med 

direkteavtaler i konflikt. Da burde motytelsen fra arbeidsgiverne være en forpliktelse til å permittere 

uorganiserte under konflikt.  

Et annen utfordring vi ofte møter er at noen bedriften nekter å inngå avtale om kontingenttrekk fra 

medlemmene. Unionen Fagforening mener at dersom bedriften er medlem i en bransjeorganisasjon 

under NHO, må den forpliktes til å inngå kontingenttrekkavtale med angjeldende LO-forbund der LO-

forbundet ber om dette.  

 

Støtte til befolkningen i Beirut 

Tirsdag 4. august var det en kjempeeksplosjon på havnen i Beirut. Havnen og de tettbygde strøkene i 

nærheten ble totalødelagt. Eksplosjonen førte til store ødeleggelser i flere kilometers radius. Det er 

meldt om over 100 drept, flere tusen skadde og mange hundretusener som er hjemløse.  

Libanon var allerede før eksplosjonen i en dyp krise som hadde flere årsaker. En politisk krise med 

korrupsjon og en elite som setter sin egen interesse før befolkningen. Økonomisk krise som har ført 

til høy inflasjon som bla innebærer at staten ikke er i stand til å betale verken gjeld eller lønninger til 

offentlige ansatte. En humanitær krise ved at 1 av 5 i landet er syriske flyktninger, noe som kommer 

på toppen av flere hundre tusen palestinske flyktninger. I tillegg er landet hardt rammet av Covid19.  

Med eksplosjonen er hovedstaden og landet rammet av enda en krise. Foruten de menneskelige og 

materielle ødeleggelsene, er så mye som 80 % av landets kornlager ødelagt i eksplosjonen. Flere 

sykehus i byen ble satt ut av drift akkurat når de trengtes som mest. Og landet mangler penger til 

gjenoppbygging og politisk ledelse til å ta dem ut av krisen.  

Det finnes heldigvis et aktivt sivilsamfunn og et svært motstandsdyktig folk som har evne og vilje til å 

hjelpe hverandre. Norsk Folkehjelp har vært i Libanon siden 1982. De har drevet humanitær- og 

utviklingsarbeid, hovedsakelig blant palestinske flyktninger, men også gjennom libanesiske 

organisasjoner. I tillegg har de siden krigen med Israel i 2006, jobbet med rydding av miner og 

eksplosiver. Alt dette gjør Norsk Folkehjelp godt kjent og vel respektert i landet, med et bredt 

kontaktnettverk blant lokale grasrotorganisasjoner. De er i full gang med arbeidet med å bistå de 

som trenger det etter eksplosjonen.  

Unionen Fagforening bevilger derfor 5.000,- til Norsk Folkehjelps arbeid i etterkant av eksplosjonen i 

Beirut. 

 

Tilslutning til industriaksjonen 

Unionen Fagforening har lenge jobbet mot sosial dumping og løsarbeid, og for faste ansettelser. 

Først og fremst er vår kamp rettet mot forholdene i byggmarkedet, men problematikken er utvilsomt 

aktuelt også i bygge- og fiskeindustrien og i annen industri. Det er viktigere enn på lenge at vi bygge 

allianser. 

Spørsmålet om grønn industrisatsning er et aktuelt fagligpolitisk tema som fagbevegelsens makt og 

innflytelse vil kunne legge premisser for. Det er avgjørende på hvilken måte industrisatsningen skal 

foregå: Med lavlønnskonkurranse og løsarbeid på korttidsopphold - eller med fagkompetanse, faste 

ansettelser og fagforeningsmakt. 



Den globale klimakrisen gjør industripolitikken viktig. For Norge er den kraftforedlende industrien, 

bygd på nasjonal styring med de unike og grønne vannkraftressursene, en forutsetning for fortsatt 

høy innovasjon, industriutvikling og eksportinntekter.  

Men vellykket omstilling krever at vi lykkes på en rekke områder. Blant annet må det vedtas 

betydelige statlige klimainvesteringer som gir høyteknologisk industriutvikling lokalt. Norske oppdrag 

må gis til norsk leverandørindustri og det må bygges norsk industri på norske fiskeriressurser. 

Unionen Fagforening støtter arbeidet for at de rødgrønne partiene samler seg om en ny og 

handlekraftig industripolitikk for det grønne skiftet. Den massive industrialiseringen som kreves for å 

lykkes krever enorme investeringer. Norge er i en unik posisjon, med et statlig investeringsfond verdt 

over ti tusen milliarder kroner.  

Unionen Fagforening vil bidra til dette arbeidet blant annet gjennom Industriaksjonen, og ønsker 

derfor å tilslutte oss med en årlig kontingent på 10.000,- 

 

Bevilgninger 

Fellesforbundet har et samarbeid med fagbevegelsens internasjonale solidaritetsorganisasjon, Norsk 

Folkehjelp, om støtte til deres arbeid i Sør-Afrika. Også Unionen har i perioden vært involvert i 

solidaritetsprosjekt med partnerorganisasjonen til Folkehjelpen i landet, CSAAWU. 

Unionen Fagforening bevilger derfor 10.000 til Norsk Folkehjelps innsats i Sør-Afrika. 

Årsmøtet ønsker videre å bevilge 5.000,- til Afghanistankomitéen i Norge, og 5.000,- til 

Støttekomitéen for Vest-Sahara. 

 

 


