
På sett og vis er Einar og Bjørn både 

konkurrenter og kolleger. Begge er 

de valgt av medlemmene til tillits-

verv på fulltid, med eget kontor og 

reisekonto. Det siste behøves kan-

skje mer enn det første, for de fleste 

oppdragene ligger ikke i gangav-

stand fra Bergen. Deres medlem-

mer har arbeidsadresse offshore, 

og på de store landprosjektene 

som Ormen Lange og Melkøya. Mye 

av dette arbeidet foregår alle uke-

ns dager og til alle døgnets tider. 

Da Fob’en streiket en dag, streiket 

de fleste av deres medlemmer i 

to dager. Og i den anledning er vi 

nyskjerrig hva tilbakemeldinger 

klubbene har fått fra egne medlem-

mer etter lønnsoppgjøret?

– Medlemmene er for så vidt 

fornøyd med det  sentrale oppgjøret, 

selv om forventingene var store, sier 

Einar.

– Problemene oppstår i det 

lokale forhandlinger starter opp, og 

m e d l e m m e n e 

ser at vi ikke får 

samme lokale 

uttelling som 

andre, sier Bjørn. 

– Og det er nok 

slik at folk for-

venter at løftet i minstelønn skal 

resultere i tilsvarende lokalt, leg-

ger Einar til. At man ikke skal få 

lokal uttelling synes litt merkelig, 

da foreningen har mottatt mange 

tilbakemeldinger om relativt gode 

lokale tillegg. En herværende 

storavis mener at det er en lokal 

lønnsfest på gang, noe fagfore-

ningene i byen har protestert til. 

Men det innrømmes at gode tider 

i bransjene, hjelper klubbene i 

lokale forhandlinger. Så hvor-

for slår ikke dette inn i de lokale 

forhandlingene i deres bransje? 

Her er begge samstemt i at 

den avisartikkelen kunne de vært 

foruten, det gikk en hel arbeidsdag 

til å svare på ilske henvendelser 

om hva klubben gjorde for å bidra 

til lønnsfesten. 

– Bedriftene snakker sammen 

og skuler mye til hva andre har og 

ikke har, mener Bjørn, og får støtte 

fra Einar i det. Burde ikke klubbene 

gjøre det samme da? – Selvsagt, 

sier Einar, men det viser seg at 

selv om det bare er seks klubber, 

er det lettere sagt enn gjort. Som 

eksempel nevnes at mens StS har 

kr 168,- pr time på Melkøya, har DF 

medlemmene 148,-. 

Bjørn mener imidlertid at lønnen 

er mer nyansert, for de operer med 

bonuser som har gitt folkene bra ut-

telling gjen-

nom årene. 

Han har 

imidlertid et 

annet prob-

lem, nemlig 

at mellom-

lederne til tider har gjort bedre op-

pgjør lokalt, og når dette kommer ut, 

som det alltid gjør før eller siden, blir 

det bråk, og det forventes at han skal 

ta tak i det.

– Uaktuell problemstilling hos 

oss, er den kontante replikken fra 

Einar. Men for øvrig blir resultatet 

i det store bildet at langsiktige 

strategier om kompetansebygging, 

Er dEttE 
lønnsfEst?
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 medlemmene ser 
at vi ikke får samme 

lokale uttelling som andre

Einar Gjerde og Bjørn Kolbeinsvik er klubbledere i henholdsvis DF Group med ca. 
240 medlemmer og StS Stillasservice ca. 550 medlemmer. Med så mange medlem
mer i klubbene er det travle dager. Bedriftene har imidlertid sett behovet for et 
velfungerende tillitsvalgt apparat, og Einar har fått «vikar» på klubbkontoret når 
han er på reise, mens Bjørn har fått løfte om at Hovedverneombudet skal tas inn 
på heltid.

taper i det kortsiktige konkurranse-

bildet. At lokale forhandlinger går 

trått i trange tider, er vel noe de 

fleste har opplevd. Men i dag står 

oppdragene i kø, det er mangel 

på kvalifiserte folk, og det er ikke 

mer enn seks store aktører innen-

for deres felt i Norge. Burde ikke 

 klubbene samordne seg i sine 

lønnskrav? - Godt spørsmål, og vi 

har vel endelig forsøkt, sier Einar. 

Men med liten grad av suksess, 

legger han lakonisk til. På bygg-

fagoverenskomsten som dekker 

mange fag, fra forskalere til 

industrimalere, er det stort sprang 

mellom de best og dårligst betalte. 

Det finnes en gruppe som ligger 

praktisk talt på minstelønna med 

132,25 pr. time, og en annen som 

betales med snart kr 250,- pr. time. 

Snittlønna på overenskomsten 

 under ett er vel kr 170,- pr time. 

NordsjøeNs  
jordbær-
plukkere 
var det en tillits-

valgt i bransjen som 

ropte ut i media før 

tariffoppgjøret i 

1998. Hva kan dere 

kalles i dag? – Vi er 

kanskje jordbær-

plukkerne enda, sier 

Einar. For fakta er 

at siden den gang, 

har distansen til 

andre fagområder 

både på denne over-

enskomsten og på 
Forts. side 3  8
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Det er nå etter hvert 16 år siden Unionen Fagforening ble eta-

blert. Det ble gjort ved å slå sammen Stein-, jord- og sement-

arbeidernes Forening, Blikkenslagersvennenes forening og 

Malersvennenes forening. Senere kom Mursvennenes foren-

ing og Glass og Trearbeidernes fagforening med. Unionen Fag-

forening har etter hvert fått ry som en slagkraftig forening.

Siden etableringen har foreningen satset på å informere om 

stort og smått gjennom å sende nyhetsbulletiner og annet 

relevant stoff som angår alle medlemmer, til de tillitsvalgte. 

Deretter er det deres oppgave å informere medlemmene. Vi 

må nok erkjenne at dette har virket best i teorien, og ikke så 

bra i praksis. Foreningen utgjør i dag ca 2800 medlemmer, 

fordelt på ca 140 bedrifter. Noen få bedrifter er så store at de 

har tillitsvalgte på heltid, som selv driver med informasjons- 

og organisasjonsarbeid internt. Men langt de fleste er små 

og mellomstore bedrifter, hvor en tillitsvalgt for det meste 

står i fullt arbeid, sammen med noen av medlemmene, mens 

resten av medlemmene er spredd på arbeidsplasser over hele 

Bergensområdet. Og i noen tilfeller over hele landet og nord-

sjøen. Da er det kanskje ikke like enkelt for en bedriftstillits-

valgt å nå frem til alle medlemmer med informasjon.

En annen side er at når man leser aviser og ser på TV, er det 

lett å få det inntrykk at foreningen kun arbeider med uten-

landsk arbeidskraft. Slik er det ikke, men det er heller ikke slik 

at vi kan bestemme hva journalistene skal skrive om. I denne 

«avisen» gjør vi det, og derfor kan vi også få frem andre sider 

om hva foreningen arbeider med.

Vi er derfor glad for at vi nå har greid å få i stand et eget 

medlemsblad, og håper at vi med dette kan nå alle med rele-

vant informasjon om stort og smått som angår alle medlem-

mer. Som en start håper vi å kunne gi ut bladet minst tre 

ganger i året.

L E D E r

RogeR Pilskog
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Forskjellen på å være ansatt  

i «en bedrift med tariff

avtale» eller «en bedrift uten 

tariffavtale» er veldig stor.

I en bedrift uten tariffavtale gjelder 

kun norsk lov.

I en bedrift med tariffavtale gjelder 

tariffavtalen (overenskomst og hoved-

avtale, samt eventuell akkordtariff) i 

tillegg til norsk lov.

Norsk lov har ingen lønnsbestem-

melser, bortsett fra at man ved over-

tidsarbeid skal ha minimum 40 % 

tillegg. I tillegg kommer de minste-

bestemmelser som er omfattet av 

en allmenngjort tariffavtale (pr. dato 

gjelder det kun deler av fellesoverens-

komsten for byggfag).

overeNskomsteN  
hAr bestemmelser om:

Innleie av arbeidskraft, utsetting av 

arbeid, lønnsbestemmelser inkl. sys-

temer for dette, lærlingordninger, 

helse – miljø og sikkerhet, arbeidstid 

– overtid – forskjøvet arbeidstid – 

skiftarbeid, reise- og oppholdsbestem-

melser, midlertidig stans i arbeidet, 

ferie, spise- hvilerom og innkvartering, 

likeverd, sluttvederlag, Avtalefestet 

pensjon (AFP), bedriftsvis tjeneste-

pensjon, godtgjørelse for helligdager, 

korte velferdspermisjoner med lønn, 

offshoreavtale etc. Fellesoverens-

komsten for byggfag er på 192 sider 

som beskriver bestemmelser som ikke 

gjelder i en bedrift uten tariffavtale.

Hovedavtalen (som også er kalt 

arbeidslivets grunnlov) har bestem-

melser om:

 Partsforhold 

 virkeområde og varighet,  

organisasjonsrett 

 fredsplikt 

 forhandlingsrett og søksmål, kon-

flikter og regler for tvisteløsning, 

særavtaler, tillitsvalgte og utvalg, 

arbeidsgivers og tillitsvalgtes 

rettigheter og plikter, vernearbeid 

og verne- og helsepersonale, per-

mittering, informasjon 

 samarbeid og medbestemmelse, 

bestemmelser vedr. individuelle 

ansettelsesforhold (inkl. rett til 

drøftelser før oppsigelse eller 

avskjed), utbetalingsbestemmelser, 

samt samarbeidsavtale bestående 

av bedriftsutvalg, avdelingsutvalg, 

konsernutvalg, informasjonsmøter 

og bedriftsmøter, kompetanse-

utvikling, partenes ansvar for opp-

følging av samarbeidsavtalen etc.

Det sier seg selv at forskjellene er 

store. I en bedrift med tariffavtale 

har man for eksempel rett på 7,5 

timers arbeidsdag og overtid for 

det som overstiger. I en bedrift uten 

tariffavtale kan bedriften forlange 8 

timers arbeidsdag. Det betyr ikke at 

man ikke kan få 7,5 timers dag, men 

man kan ikke kreve det.

I en bedrift med tariffavtale har 

man krav på 50 % og 100 % overtids-

tillegg. I en uten tariffavtale har man 

krav på minimum 40 %. Det betyr 

ikke at man ikke kan få 50 % og 100 

%, men man kan ikke kreve det.

I en bedrift med tariffavtale har man 

rett på 5 ukers ferie. I en bedrift uten 

tariffavtale har man kun rett på 4.

I en bedrift med tariffavtale kan man 

gå av med Avtalefestet pensjon fra fylte 

62 år. I en bedrift uten tariffavtale må man 

stå i arbeid til man er 67 (her er det er kun 

ett alternativ og det er uføretrygd).

Det kunne vært nevnt mange 

flere eksempler, men poenget er: 

Det er viktig å få gjort tariffavtalen 

gjeldende i den bedriften du jobber. Er den 

ikke det så ta kontakt med foreningen.

tariffavtalE  
– ikkE tariffavtalE

D i n E  r E t ti G H E tE r

8   t e k s t:  s t e i n  b R u s e  h o f s t e d t

n oti s E r

husk Å melde FlyttiNg!!!
Det er viktig å sørge for at foren-
ingen vet din riktige adresse både 
av forsikringsmessige og adminis-
trative årsaker. Tlf. 55 30 91 67.

hAr du skiFtet  
Arbeidsgiver?
Meld fra til oss! Det er viktig at ditt kon-
tingenttrekk er i orden om du skulle 
komme i trøbbel.  Tlf. 55 30 91 67.
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regioNAlt verNeombud

Regionalt verneombud har som 

sin oppgave å være verneombud 

på byggeplasser som ikke har valgt 

verneombud. Distrikt er Hordaland 

og det innebærer reising på kryss 

og tvers i hele fylket. I Hordaland 

er det mellom 3500 og 

4000 virksomheter som 

er registret innen bygg 

og anleggvirksomhet 

og ca 80 % er enkelt-

mannsforetak. 

 Enkeltmannsforetak 

er også inn under regio-

nalt verneombud sitt 

virkeområde.

I løpet av et år er jeg 

ute på mellom 400 og 

500 byggeplassbesøk 

og treffer mellom 550 

og 600 virksomheter en 

eller flere ganger. 

Arbeidsuken min 

legges opp med 4 dager 

ute og en dag inne til 

oppfølging og rapport-

skriving.

hvor ser jeg  
de Fleste prob-
lemeNe?

Det er fremdeles et stort 

overskudd av anmerk-

ninger på fallsikring, rekkverk og 

åpninger. Antall stans i arbeidet 

hittil i år ligger mellom 80–90 

stans. Tallet på stans i arbeidet 

er alt for høyt, men samtidig et 

svakhetstegn på at vi glemmer 

å planlegge det daglige arbei-

det. Det må ikke komme som en 

overraskelse at det skal arbeides i 

høyden og på tak av et bygg. Det 

er et økende problem at det ikke 

er skikkelige brakkerigger med 

skifte muligheter og WC med Vask 

på våre mange byggeplasser.  Det 

er direkte uanstendig å ikke sørge 

for at arbeidsfolk har nødvendige 

brakker med vask, WC, skifte plass 

og spiseplass. Er vi ikke i 2006? 

rvo og ArbeidstilsyNet

Regionalt verneombud samarbei-

der tett med arbeidstilsynet og jeg 

vil understreke at arbeidstilsynet 

er en god samarbeidspartner som 

for få verneombud og virksom-

heter dra nytte av. Husk at arbeids-

tilsynet er til for at vi alle skal få 

bedre og tryggere arbeidsplasser. 

Arbeidstilsynet har kompetanse 

innenfor de fleste områdene som 

har med helse, miljø og sikkerhet. 

Arbeidstilsynet er også de som 

har myndighet til å kontrollere at 

utenlandske arbeidere har forhold 

som er riktig i henhold til almenn-

gjøringsvedtaket. Telefon til arbeids-

tilsynet i Bergen er 55 59 82 00

–  har du En  
trygg arbEidsplass?

H M S
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Det ble stans i arbeidet på denne byggeplassen. 
Hadde det ikke blitt stans ville det ikke kommet 
opp stillas og i følge folkene på plassen hadde de 
falt ned. De gled ned taket men stanset på stillaset. 
Godt samarbeid mellom arbeidstilsynet og region
alt verneombud

Tallet på stans  i arbeidet   

er alt for høyt, men samtidig et 

svakhetstegn på at vi glemmer  

å planlegge det daglige arbeidet.

Verkstedoverenskomsten økt. Og 

med åpningen av arbeidsmarke-

det i Polen og Baltikum, har ut-

fordringene blitt enda større. Men 

det er positivt at distansen mel-

lom arbeid offshore og onshore 

har blitt mindre. 

Så konkurransen i denne bransjen 

er kanskje tøff. Men de fleste av fore-

ningens medlemmer lever i og med 

bedrifter som konkurrerer hver 

dag, likevel betales de ikke med 

overenskomstens minstelønn. 

Bedriftene i bransjen deres burde 

jo ha en egeninteresse av å følge 

med i lønnsutviklingen i bransjen 

sett under et, for ikke å tape på 

kompetanseutvikling. Hva er for-

skjellen til andre? – Det kanskje 

litt spesielle med konkurranse 

i vår bransje, er at det sjeldent 

konkurreres om pris på et stykke 

arbeid som utføres i henhold til en 

beskrivelse. I vår bransje trekkes 

det inn en rekke faktorer på alt fra 

HMS til å ta risiko på avbestilling 

av folk, og ofte er konkurransen et 

spørsmål om laveste timerate. Og 

da er tariffens minstelønn siste 

stopp. Når alle aktørene ligger der, 

kan de selvsagt prøve å få billigere 

kjeldresser, men det siste blir 

egentlig marginalt, ler Einar.

brANsjeN heNger  
i miNsteløNNssuppA
og tillitsvalgte i bransjen har gjort 

en masse vedtak, med krav både til 

seg selv og forbundet, for å komme 

ut av dette. Lenge var debatten å 

flytte medlemmene over til VO. 

Noe som neppe vil gjort en bed-

ring i seg selv, men da hadde man 

i det minste hatt muligheten til 

dagsing (lovlig gåsakteaksjon). 

Dette forslaget er ikke arbeids-

giverne så begeistret for, og skal vi 

sette makt bak kravet, blir det jo litt 

underlig å kreve streik på byggfag-

overenskomsten, med den begrun-

nelse at vi som gruppe ikke vil 

være på den overenskomsten mer. 

Et annet tema har vært å utvikle 

egen overenskomst for KIS fagene. 

Her har også arbeidsgiverne på 

sin side laget et forslag til overens-

komst, og da skulle det vel være 

muligheter, hva er problemet da? 

–  Problemet er at mens vi vil ha 

det beste fra FOB og VO i en ny overens-

komst, vil arbeidsgiverne helst ha to 

permer uten innhold. Men det spørs 

om ikke dette likevel er det beste. Da 

hadde vi i hvert fall oppnådd å kunne 

slåss som egen gruppe, vi hadde ikke 

vært en klamp om foten for andre, 

og vi hadde sikkert vært i streik hvert 

tariffoppgjør, avslutter Einar.

Forts. FrA side 1

Her jobber de, skifter de og spiser de. 
WC og vask? Har ikke hørt om det.

 14 meter over bakken uten sikring

tA koNtAkt med rvo!

Regionalt  verneombud skal 

være lett å få tak i og Jeg har 

telefon 55 30 91 50 eller mo-

bil 901 09 661. Dere kan også 

sende meg e-post på adressen 

harry.eide@fellesforbundet.no. 
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i begynnelsen av oktober 

tok Arne Jæger innitiativ til 

å innkalle alle tillitsvalgte 

i maler og byggtapetser

faget til møte i folkets hus. 

Vi i Unionen Fagforening 

tok turen til Laksevåg og 

arbeidsplassen hans der 

for å spørre hvorfor dette 

tiltaket? 

«Som relativt uerfaren tillits-

valgt ønsket jeg ett forum hvor 

man kunne lufte tanker og prob-

lemstillinger som møtte meg 

på arbeidsplassen. Jeg er helt 

sikker på at andre sliter med de 

samme problemene, så da er det 

ikke nødvendig å finne opp krut-

tet igjen på nytt tenkte jeg. Mitt 

 ønske var også å lodde stemn-

ingen på å prøve å skape ett forum 

for erfaringsutveksling innenfor 

faget mitt.»

Arne Jæger er tillitsvalgt hos RSV 

Maling & Gulv AS og nyvalgt styre-

medlem i foreningen. Han del-

tok også på landskonferansen for 

malere nå i høst. Det var en lærerik 

og nyttig helg i Sandnes. Spesielt 

var han imponert over hva de har 

fått til i Trondheim, når det gjelder 

samarbeid med malermestrene og 

akkordfortjenesten de får til der.

hvordAN gikk det 
sÅ med møtet? 
«Det var både fruktbart og nyttig så 

det var bred enighet om å fortsette 

dette arbeidet. Det var desverre 

ikke mer enn 6 som møtte, men 

det var likevel nok til at vi prøver 

på nytt med håp om at enda flere 

kommer, da det er mye på hjertet 

hos oss. Jeg tenker da speielt på 

dette med lokale forhandinger 

o.s.v. Jeg vil også prøve å få opprette  

e-post adresser og telefonlister slik 

at det blir lettere å komminisere 

med de andre tillitsvalgte.»

Arne Jæger vil innkalle til ett 

nytt møte på nyåret, da gjerne 

med ett spesielt tema som kan 

spore til litt ekstra interesse. Vi i 

Unionen Fagforening ønsker ham 

lykke til med arbeidet og håper 

han får flere tillitsvalgte med seg, 

for det er ennå mye ugjort innen-

for disse yrkesgruppene. 

M alErnE M å EngasjErE  
sEg MEr i  sin EgEn situasjon
8  t e k s t  o g  f o t o :  k j e t i l  d a h l e 

Når Unionen Fagforening ble etablert var det valgte gruppestyrer 

for de forskjellige fagene (tidligere foreningene). Deres oppgaver 

var å ha møter og drive faglig aktivitet blant medlemmene i de for-

skjellige fagområdene. Gruppenes aktivitet ble etter hvert svært lav 

og gruppene ble i prinsippet nedlagt. Foreningens styre fikk man-

dat til å nedsette gruppestyrer med samme oppgaver dersom noen 

viste interesse for å gjøre en jobb. Styret ser svært positivt på dette 

tiltaket, og håper Arne får med seg noen ildsjeler som kan få opp 

aktiviteten. Nødvendige resurser vil bli stilt til rådighet. 

FAktA:

Som vanlig har arbeidstakernes 
og arbeidsgivernes organisasjoner 
i byggebransjen, avholdt forhan-
dlingsmøter der de har drøftet 
plasseringen ferien og blitt enige om 
 følgende anbefalinger: 

juleFerieN
Avviklingen av restferien i bygge-
fagene, anbefales av partene å 
 avvikles onsdag 27., torsdag 28., og 
fredag 29. desember.

Nyttårsaften (31. Desember) faller i 
år på en søndag, men er uansett fridag 
 etter Fellesoverenskomsten for byggfag.

pÅskeN 2007  (3 feriedager)

For påsken 2007, anbefaler partene 
at 3 feriedager legges til mandag, 
tirsdag og onsdag i påskeuken. 2., 3. 
og 4. april.

gro-dAgeN 2007  (1 dag)

Partene anbefaler at den såkalte 
«Gro-dagen» i 2007, legges til fredag 
18. mai. 

sommerFerieN 2007 
(hovedferie – 3 uker/15 feriedager)
Sommerferien 2007, anbefales lagt 
til tiden fra og med mandag 9. juli til 
og med fredag 27. juli (ukene 28, 29 
og 30), slik at siste arbeidsdag for de 
av dere som har normalarbeidsuke 
og lørdagsfri, blir fredag 6. juli, og 
første dag på jobben etter ferien, blir 
mandag 30. juli.

restFerieN
Når det gjelder avviklingen av rest-
ferien i 2007, anbefaler partene at 
2 av feriedagene avvikles i forbin-
delse med jule –og nyttårshelgen 
2007/2008. Torsdag 27 og fredag 28 
desember. 

øvrige FeriedAger 
(4 feriedager)
Plassering av øvrige 4 feriedager 
avtales lokalt mellom klubb og 
 bedrift.

de AvtAleFestede  
FeriedAgeNe
Når det gjelder de fire tariffbestemte 
feriedagene som var et resultat 
 etter tariffoppgjøret og storstreiken 
i år 2000, fastsetter arbeidsgiver 
tidspunktet etter drøftelser med 
den tillitsvalgte eller den enkelte 
arbeidstaker, samtidig med fastset-
telsen av den ordinære ferien.

Konfr. Fellesoverenskomsten for 
byggfag, bilag 7– Ferie m.v., pkt. 3.
husk at feriepengene for deg som 
 arbeider i en tariffbundet bedrift og 
er under 60 år, skal være 12 prosent.

over 60?
Etter ferieloven har arbeidstakere som 
er fylt 60 år før 1. september 2007, rett 
til 1 ukes ekstra ferie (den 5. ferieuken). 
LO og NHO er enig om følgende når 
det gjelder den 5. ferieuken:

«Det er forutsetningen at arb-
eidstakernes ønsker når det gjelder 
 avviklingen av ekstra ferie, imøte-
kommes så langt som mulig.

Det nærmer seg jul og 

ferietid for mange av oss. 

 Bestemmelsen i ferieloven om 

drøftingsplikt før fastsetting 

av ferietidspunktet er når du 

mottar bladet, for lengst pas

sert for juleferien sitt vedkom

mende, men for ferieavviklin

gen neste år, er det fremdeles 

god tid. Men la ikke det bli 

noen «sovepute», gå gjerne 

inn i drøftelser allerede nå.

For i ferielovens § 6 nr. 1 og 2, heter 
det følgende: Arbeidsgiver skal i god 
tid før ferien drøfte feriefastsett-
ingen med den enkelte arbeidstaker. 
Arbeidstaker kan kreve å få under-
retning om feriefastsettingen tidligst 
mulig og senest to måneder før ferien 
begynner hvis ikke særlige grunner 
er til hinder for dette.

fEriEavviklingEn i  byggfagEnE

Arne Jæger, Maler og tillitsvalgt
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på arbEidsplassEn

lArs kAllestAd  
klubbleder brødrene ulveseth

Det går ut over det 

faglige på grunn av 

språket, det kreves 

mer oppfølging. 

Sikkerheten er et 

problem, det er 

stadig saker oppe i AMU der uten-

landsk arbeidskraft er innblandet. 

Samtidig er de som regel flink å 

stå på, de tenker produksjon. Hva 

gjøres med integrering? 

rolF iNge Nordbø 
klubbleder stoltz entreprenør As 

Vi er avhengige av 

utenlandsk arbeids-

kraft. Dårlig kom-

munikasjon fører 

til en del misforstå-

elser, men uten dem 

hadde vi ikke kommet i mål.

Bedriften ansetter de beste 

håndverkerne, dette støtter 

klubben som mener at det mest 

 seriøse er faste ansatte. 

hArAld eveNseN 
klubbleder NCC

Utenlandsk arbeids-

kraft er i utgangs-

punktet positivt. 

Utfordringene våres 

er knyttet til kom-

munikasjon.

Vi har ansatt to arbeidstakere fra 

polen som snakker brukbart norsk. 

De hjelper til med oversetting og 

lignende ovenfor andre innleide 

utenlandske arbeidstakere.

Hvordan influerer utenlandsk arbeidskraft  
på din bedrift?  Vi har spurt 4 klubber fra  
entreprenør bransjen.

har du hørt dE t ?

Fellesforbundet har besluttet å 

satse hele 15 mill på å bekjempe 

useriøst arbeidsliv. Kritikk har 

allerede dukket opp, mellom 

 annet fra Dagens Næringsliv 

som mener at vi kun gjør dette 

for å beskytte våre egne lønns- og 

 arbeidsvilkår og arbeidsplassene. 

Vi må vel takke kapitalelitens 

talerør for omtanken. Tenke seg 

til, her skal vi liksom drive seriøse 

fagforeninger og forbund, og så 

skal vi attpåtil være opptatt av 

arbeidsplassene?

Kjell Bjørndalen sa det slik i sin 

presentasjon til forbundstyret: 

Dette arbeidet gjør vi av minst to 

grunner. Den ene grunnen er i soli-

daritet med dem som blir utnytta, 

og ofte på det helt groveste. Den 

andre grunnen er at vi aksepterer 

ikke at vår samfunnsmodell med 

ordnede lønns- og arbeidsvilkår 

gjennom tariffavtaler skal bli 

undergravd. Dagens Næringsliv 

kaller det for fagforeningse-

goisme. Vi kaller det forsvar for 

den nordiske samfunnsmodell.

Begivenheten markeres ved å ut-

vide innbo-forsikringen til også 

å omfatte det som tidligere var 

dekket under LOfavør Toppsikring, 

som en jubileumsgave til LO med-

lemmene. Toppsikringen utgår 

derfor fra 1. januar 2007. 

Eksisterende LOfavør Toppsik-

ringer annulleres fra 1. januar 2007. 

Fra samme dag dekkes automatisk 

det som tidligere var dekket gjen-

nom Toppsikringen nå gjennom 

LOfavør Kollektiv hjemforsikring.  

Forbundene får oversendt en 

informasjonspakke fra skadesel-

skapet som består av nye vilkår, 

fakta-ark, endringsinformasjon, 

annonse, plakater med mer. Dette 

kommer til å bli brukt i alle fag-

blader nå frem mot jul.  I tillegg 

blir det brevutsendelse til LO-med-

lemmer første uke i desember. 

Medlemmer som selv har kjøpt 

LOfavør Toppsikring, og som aller-

ede har betalt for (eller deler av) 

2007, vil få tilbakebetalt/godskre-

vet beløp de måtte ha til gode.

– De som ikke har andre for-

sikringer enn Toppsikringen vil få 

tilbakebetalt det de har til gode 

 innen utgangen av februar.  

– Kunder som har flere forsik-

ringer hos Sparebank1 og samle-

avtale vil få godskrevet beløpet de 

har til gode på neste forfall i 2007.  

lofavør nyhEt!
Som kjent har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, LOmedlem

menes «eldste» medlemsfordel, 40års jubileum neste år.  Bedriften har gått ut med at 

alle innleide også innleide uten-

landske arbeidstaker hos under-

entreprenører på våres bygg skal 

ha minimum minstelønnssatser 

i henhold til overenskomst.

Vi har også jobbet mye med 

sikkerhetsinformasjon, blant 

 annet har vi oversatt informa-

sjonen til mange språk. Sånn 

som situasjonen nå er i Norge 

er vi avhengige av utenlandsk 

arbeidskraft. Hvordan er situas-

jonen om 2 år?

børge skurtveit  
nestleder lAb

Vi har ansatt 5 pol-

ske arbeidstakere, 

noe vi syntes er den 

beste løsningen.

Utenlandsk arbeids-

kraft er ikke vanske-

lig å be når det gjelder overtid, 

noe som passer oss godt fordi de 

fleste andre hos oss reiser med 

firmabuss.

Ellers så merker vi at språket 

påvirker det sosiale, det blir van-

skelig å for eksempel komme 

med en spøk når det ikke kom-

muniseres på norsk.

Vi har prøvd å spre innleid 

utenlandsk arbeidskraft for å 

bedre integreringen.

De polske som vi har ansatt 

er fint integrert i laget og følger 

med oss fra byggeplass til bygge-

plass.

Bente Leganger, Sparebanken Vest sin 
forsikringskonsulent på LO favør produk
tene. Har du spørsmål til Bente så kon
takt foreningen. Spørsmål av allmenn 
interesse blir besvart i denne spalten.

Hovedorganisasjonene er imidler-
tid enige om at ekstra ferie for eldre 
arbeidstakere ikke kan kreves lagt til 
et tidspunkt som skaper vesentlige 
vanskeligheter for produksjon eller 
systematisk ferieavvikling for bedrif-
tens arbeidsstokk som helhet. Hvor 
dette er tilfelle har bedriften rett til 
å kreve at arbeidstakeren velger et 
 annet tidspunkt for avviklingen av 
sin ekstraferie.»

Når det gjelder deling av ekstraferien, 
viser partene til Ferielovens §5 (2), hvor 
det sies at dersom ekstraferien deles, 
kan arbeidstakeren bare kreve å få fri så 
mange arbeidsdager som vedkommende 
normalt har i løpet av 1 uke.

oppArbeidiNg
For å unngå skoft i forbindelse med 
såkalte «inneklemte virkedager», 
kan det være hensiktsmessig å opp-
arbeide rett til ekstra fridag(er). Slik 
opparbeidelse må i så fall avtales 
mellom bedriften og arbeidstakernes 
tillitsvalgte.

betAliNg
For at bedriften skal unngå å betale 
overtidsgodtgjørelse ved opparbeid-
ing, må det uttrykkelig fremgå av 
avtalen – som bør være skriftlig – at 
det ikke betales overtidsgodtgjørelse, 
jfr. §10-10 i Hovedavtalen.

Etter Ferieloven skal du ha 10,2 
prosent i feriepenger og fire uker pluss 
en dags ferie. Har du vært så smart at 
du har tatt arbeid i en tariffbundet 
bedrift, har du krav på fem ukers ferie 
og 12 prosent i feriepenger. Er du over 
60 år, kan du legge til en ukes ekstra 
ferie, og 2,3 prosent på toppen av 10,2 
eller 12 prosent i feriepenger. 
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tA r i F F O p p G J ø r

ovErEnskoMstEn 
for byggEindustriEn
Voksne arbeidstakere (nybegynner) minstefortjeneste: Kr 116,80 pr time. 

Etter et år 117,86

Fagarbeidertillegg:  Minimum kr 7,64 pr time

uNge Arbeidere / FerievikArer

Arbeidere under 18 år: Minst kr 82,38 pr time

Ferievikarer 18 – 23 år:  Minst kr 103,12 pr time

havbruksovErEnskoMstEn
miNsteløNN uFAglært:

  37.5 t/uke 36,5 t/uke 35,5 t/uke 33,5 t/uke

0–1 år i bedriften: Kr 118 kr 121,25 kr 124,65 kr 132,10

1 år i bedriften: Kr  120,00  Kr 123,30 Kr 126,80 Kr 134,30

Fagarbeidertillegg:  Kr 8,00 pr time

Unge arbeidere (under 18 år):  Kr 86,00 pr time

Ved overnatting på flåte, eller i  tilknytning til anlegget der 

arbeidsgiver ikke holder kosten:  Min. kr 200,- døgn

glassovErEnskoMstEn
NyANsAtt vokseN ArbeidstAker (over 18 År):

Garantert minstelønn: Kr 113,20 - etter et års ansettelse kr 117,86

Fagarbeidertillegg:  Kr 7,80 pr time

Utetillegg:  Kr 5,60 pr time

tariff 2006

Det er også slik at overenskomstene har forskjellig oppbygning på 

ellers like områder, f. eks. lønn for lærlinger som etter hvert har fått 

mange varianter som bestemmes ut i fra hvilken type lærekontrakt 

man har. Overtidssatser er normalt i prosent av den timelønn man har, 

men ikke på byggfagoverenskomsten, som har egne bestemmelser for 

slikt. Overtidssats for lærlinger skal være høyere, og har som hoved-

regel utgangspunkt i hjelpearbeiders lønn i bedriften. For alle over-

enskomstene under gjelder at det skal føres lokale forhandlinger på 

den enkelte bedrift. Det er ikke overenskomstens mening at noen skal 

lønnes med minstelønn.

Ellers er det et fremskritt at på VO og FOB klarte man å få gjen-

nomslag for regler om gjennomsnittsberegning for de som går på for-

skjellige arbeidstidsordninger.

fEllEsovErEnskoMstEn 
for byggfag
Minstelønn, fagarbeider Kr 132,25 

Minstelønn, ufaglært m/ 

minst ett års bransjeerfaring Kr 123,00 (Ny formulering)

Minstelønn, ufaglært

 uten bransjeerfaring Kr 118,00 (Ny bestemmelse)

Minstelønn, arbeidstakere under 18 år Kr.  78,50  

Korte velferdspermisjoner Kr 170,80

Overtidsgrunnlag Kr 170,80

Overtidsgrunnlag for lærling er 75 % 

av satsen i § 2-9 nr. 1, dvs.  kr 128,10.

reise og gANgtid (Fob § 7.2):

Avstand mellom 
bolig og arbeids-
plass i km

sats når du ordner 
transporten selv

Når arbeidsgiver ordner 
transport

voksne  
arbeidstakere

lærlinger voksne  
arbeidstakere

lærlinger

7,5 – 15 64,20 54,57 38,40 32,64

15–30 106,60 90,61 63,80 54,23

30–45 124,90 106,17 76,40 64,94

45–60 143,00 121,55 89,20 75,82

Eventuelle bompenger og fergebilletter refunderes av bedriften i sin 

helhet dersom avstanden er over 7,5 km (ny formulering).

asfaltovErEnskoMstEn
1. Øvede arbeidstakere  Satsen økes til kr. 130,00 pr time

2. Øvrige øvede arbeidstakere Satsen økes til kr. 124,00 pr time

3. Øvrige arbeidstakere Satsen økes til kr. 120,00 pr time

5. Fagarbeider Satsen økes til kr. 10,00

7. Bastillegg Satsen økes til kr 9,50 og kr. 12,00

8. Smusstillegg Satsen økes til kr. 14,00

vErkstEdsovErEnskoMstEn
Fagarbeider, minstefortjeneste: Kr 110,59 pr time. 

Etter et år: kr 111,62

Hjelpearbeider: kr 100,35

Etter et år: kr 101,38

Her finner du noen av endringene på minstelønnsatser som ble framforhandlet under 

årets lønnsoppgjør, på de største overenskomstene. Både satser og tekst er utdrag fra 

overenskomsten, og valgt ut i fra hva det erfaringsmessig spørres mye om. De kan derfor 

være ufullstendige, og kontakt tillitsvalgt eller foreningen hvis du har behov for nærmere 

informasjon. Eller be den tillitsvalgte i bedriften om å skaffe deg en overenskomst.
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Du har sikkert hørt 

det før? Det er Lauget, 

Yrkesopplæringsnemda, 

Fagopplæringskontoret, 

Myndighetene, som 

forhandler fram lønn for 

lærlingene? Vel, vi kan 

avsløre at det er en myte.

8  t e k s t:  R o g e R  j o h a n s e n

organisEr lÆrlingEnE! 
Og noen hevder at lærlingene 

ikke behøver å være organisert 

fordi lærlingenes lønns og arb-

eidsvilkår er bestemt gjennom 

lovverket. Andre mener at lær-

lingene ikke kan være organisert 

fordi de ikke er ansatt i bedriften. 

Dette er IKKE sant!

Det er Fellesforbundet som 

forhandler med arbeidsgivernes 

organisasjoner om lærlingenes 

lønns- og arbeidsvilkår. Slike 

vilkår er ikke fastsatt i lov eller 

i lærekontrakt. For å sikre sine 

rettigheter i avtalene må lær-

lingene være organisert.

Fordi lærlingene tjener min-

dre, betaler de og mindre i kontin-

gent fordi du som medlem i Unio-

nen og Fellesforbundet betaler 

prosent av bruttolønnen i kontin-

gent. Medlemskapet inneholder 

tre kollektive forsikringer, innbo- 

og løsøre-, fritids- og gruppelivs-

forsikring. 

Du kan og få en rimelig helårs 

reiseforsikring med avbestillings-

forsikring. Sjekk med foreningen 

om flere medlemsfordeler.

Medlemskapet i Fellesforbun-

det kan og gi deg adgang til å søke 

utdanningsstipend gjennom LO 

sitt utdanningsfond. Du må ha 

minst tre års sammenhengende 

medlemskap for å få den retten, 

det vil si at du kan delfinansiere 

din videre utdanning, ett eller to 

år etter avlagt svenne/fagprøve.

I tillegg kan du trekke store 

deler av kontingenten fra på selv-

angivelsen.

    
dette er bare litt av argumen-

tene for at nettopp lærlingen(e) 

i diN bedrift bør organisere seg. 

lykke til!

Helgen 3. til 5. november 

ble det avholdt akkord

tariffkurs for betongfagene 

på Jarl hotel Voss. Det del

tok 12 ivrige representanter 

fra Kaare Backer, Veidekke, 

Skanska og nordgren & 

Frønsdal. Malerfaget var 

også invitert til å delta, 

men det var dessverre 

 ingen av de som så seg tid 

til å delta denne gang.

Betongfagene er nå lønnsledende i 

byggebransjen hvor timebetaling på 

over 200 kr timen er normalt. Dette 

gjenspeilte seg også på deltakerne 

på kurset med sine 

spørsmål og me-

ninger.

Overenskom-

sten ble først 

g j e n n o m g å t t 

med påfølgende 

gruppeoppgaver, 

senere ble akkord-

tariffen og bruken 

av denne med 

påfølgende opp-

gaver gjennom-

gått. Det viser seg alltid at det blir 

knapt med tid da disse emnene er 

av stor interesse da det går direkte 

på lønnen til deltakerne. Vi håper 

også de andre fagene kan komme 

etter betongfagene, for skolering 

i bruken av akkordtariffene er en 

stor forutsetning for å kunne tjene 

penger på akkord.

Nytt kurs vil bli avholdt til våren 

og vi oppfordrer herved også de 

andre fagene til å delta, så vi 

håper dere avsetter en helg, det 

kan lønne seg.

M å L E K O n t O r E t

vEllykkEt akkordtariffkurs

Deltakerne var fornøyd med kursinnholdet

stein-, jord og  

sementarbeid mur maler tak

2000 155,91  155,81  139,92

2001 163,47 168,56 151,18

2002         179,63 191,77  158,56 Kr 234,83

2003         185,33 204,42  170,64      195,84

2004         196,92 173,80 170,56      182,12

2005         201,25 184,74 157,15      198,59

gjeNNomsNittsFortjeNeste For  
oppmÅlt Arbeid ved mÅlekoNtoret:

8  t e k s t  o g  f o t o :  k j e t i l  d a h l e

På ett år har mengden registrerte 

polske enkeltmannsforetak i Norge 

vokst med nesten seks hundre pros-

ent. Dette er en europeisk utvikling. 

Det har vært en relativt drama-

tisk økning i antall polske enkelt-

mannsforetak etter vedtaket om 

allmenngjøring av tariffavtalene i 

byggfagene, sier direktør Tor Helge 

Langfeldt ved Skattekontoret for 

utenlandssaker. I 2004 hadde kon-

toret registrert 100 polske enkelt-

mannsforetak, i 2005 har dette vokst 

til mellom 600 og 700. Dette er en 

del av en internasjonal trend. Et for-

skningsarbeid om ureglementert 

arbeid i byggebransjen i Europa som 

Det europeiske forskningsinstituttet 

for bygningsarbeid (CLR) er i gang 

med, viser dette. Vi har registrert en 

stor økning i antall ulovlige enkelt-

mannsforetak i mange europeiske 

land, sier leder for instituttet Jan Cre-

mers til LO-Aktuelt. På 80-tallet førte 

Fellesforbundet en omfattende kam-

panje mot u lovlige enkeltmanns-

foretak eller kontraktører som det 

ble kalt. Fra midten av 80-tallet og 

utover skjedde det innstramminger 

som gjorde det nesten umulig for 

 arbeidstakere å registrere seg som 

selvstendige. 

ANtAllet  
koNtrAktører  
eksploderer

8  t e k s t:  t o R g n y  h a s å s 
 f R i fa g b e v e g e l s e . n o

Hittil i år (t.o.m. sept.) SJS – Kr 218,61 / Mur – Ingen målinger / Maler – Kr 158,26 / Tak – Kr 212,94    



�

UNIONEN FAGFORENING NR. 1 •  DESEMBER 2006  –  ÅRGANG 1

inFOrMACJE pO pOLSKU!
p O L S K  S pA Lt E

Witam! Teraz i my tak jak zwiazek zawo-

dowy w Oslo bedziemy pisac po polsku. 

Mamy nadzieje, ze to zostanie pozyty-

wnie przyjete. Za kazdym razem bedzie-

my poruszali najbardziej aktualne tem-

aty i zagadnienia. 

Nazywam Magdalena Cierpisz. Pracu-

je w zwiazkach zawodowych od marca 

2005, tak wiec wiele osob juz mnie zna. 

Pracuje dla trzech roznych oddzialow zwiazkow, wiec pomimo, 

ze jestem prawie w kazdy dzien od poniedzialku do czwartku, 

to niestety rzadko mozna mnie spotkac w biurze bez uprzed-

niego umowienia sie. Wiec bardzo prosze, aby najpierw zadz-

wonic miedzy 8.00 a 16.00  pod tel. 911 80 056 lub 55 30 91 66, 

aby umowic sie na konkretny dzien i godzine.

Z pozdrowieniami  Magda

ZabaWa ChoinkoWa
Zarezerwujcie niedziele 7 stycznia, poniewaz odbedzie sie za-

bawa choinkowa dla dzieci i wnukow czlonkow zwiazkow za-

wodowych. Impreza bedzie w sali «Dragefjellet» w centrum 

kongresowym Hotelu Scandic w Bergen , o godz.17.00 . zabawa 

bedzie trwala mniej wiecej dwie – dwie i pol godziny i kosztow-

ac bedzie 25,- koron za jedno dziecko. Dla doroslych bedzie mo-

zliwosc kupienia czegos do picia i jedzenia. Byc moze przyjdzie 

Sw.Mikolaj z niespodzianka – przyjdziesz?   Rezerwacja pod tel. 

911 80 056 , tak wczesnie jak to mozliwe, najpozniej do srody 

3 stycznia. 

Najblizsza mozliwosc zaparkowania przy basenie (Sentral-

badet) w  Klostergarasjen , oraz pod Grieghallen.

WaZnE!
Przy kazdej zmnianie adresu , tel, badz pracodawcy prosimy 

abyscie nas o tym uprzednio informowali, poniewaz tych in-

formacji nie otrzymujemy automatycznie i potem trudno nam 

dotrzec do takich osob.

Nalezy takze pamietac:

 Jesli jestes na zwolnieniu lekarskim w Norwegii, nie wolno Ci 

w tym czasie wyjechac do Polski, chyba ze dostaniesz takie zal-

ecenie od lekarza poparte pisemna zgoda z norweskiego ZUS-

u ( wczesniejsza nazwa trygdekontotet teraz NAv ), w innym 

wypadku Twoje zwolnienie od polskiego lekarza nie bedzie 

wazne ani dla pracodawcy ani dla norweskiego ZUS-u.

 Jesli znalazles inna oferte pracy i chcesz z niej skorzystac to 

pamietaj o przestrzeganiu okresu wypowiedzenia. Wypow-

iedzenie powinno byc na pismie. 1- miesieczny okres 

wypowiedzenia, po przepracowaniu wiecej niz 6 miesiecy,  

liczony jest od 1-go dnia kazdego miesiaca, niezaleznie od 

tego kiedy wypowiedzenie zostalo zlozone (np.15listopada). 

W tym wypadku musisz przepracowac do konca listopada i 

caly grudzien, w innym wypadku jest to porzucenie pracy, 

ktore moze prowadzic do problemow z otrzymaniem kon-

cowego rozliczenia. W okresie probnym (do 6 miesiecy) 

okres wypowiedzenia wynosi 14 dni i jest liczony od dnia 

otrzymania pisma przez pracodawce.

Stedet er en perle for de som liker 

sjø og fiske. Vi har egen båt, og 

med litt hell er det mulig å fylle 

fryseren med godsaker.

Med båten kan man finne 

mange fine steder hvor man får 

være helt for seg selv, om det skulle 

være ønskelig. Stedet ligger lunt til 

med sol til langt på kveld.

Det er restaurant på stedet som 

er åpen på dagtid. Enkelte helger 

er det dans til levende musikk.

leiepriser:

Helg kr. 600  –  Uke kr. 1850 

er dette interessant? 

Ring 55 30 91 64 – 920 49 597

forEningEns fEriE
lEilighEt på tysnEs
Foreningen har en ferieleilighet på «tysnes Sjø og Fritid» 

på Uggedalseidet. Leiligheten kan leies av foreningens 

medlemmer, til meget fordelaktig pris. Leiligheten er  

utstyrt for 6 personer.

julEtrEfEst
Hold av søndag 7. januar, for da går 

foreningens juletrefest for medlem-

mers barn og barnebarn av stabelen. 

Festen avholdes i «Dragefjellet» i Ber-

gen kongressenter, starter kl. 17.00 og 

er beregnet å vare fra to til to og en halv 

time og koster kr. 25,- for hvert barn. For 

de voksne blir det anledning å få kjøpt 

mat og drikke. Kanskje kommer nissen 

og en overraskelse til, – kommer DU? 

påmelding på tlf. 55 30 91 50, så tidlig 

som mulig, og senest onsdag 3. jan-

uar. Nærmeste parkeringsmulighet 

ved Sentralbadet i Klostergarasjen og 

 under Grieghallen.

Stor eller liten
Den samme blir prisen
Har du hørt på makan

Kun 25 kroner  
for hele saken

Det er jo ikke engang 
for kaken


