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Den Tillitsvalgte
Seriøsitetens siste skanse?
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Byggeplassene er preget av høyt tempo, korte
frister og dårlig kommunikasjon, mye pga.
arbeidsinnvandring. Det sies at over 100.000
polakker jobber i Norge i dag, og veldig mange
av dem jobber i bygg og anlegg. En byggeplass
er preget av mange raske avgjørelser, og blir
enda mer uoversiktlig når språkproblemer
kommer i tillegg. Stramme fremdriftsplan
er gjør at bedrifter dekker opp mannskaps
mangel ved innleie av arbeidskraft. Det
hevdes at det ikke finnes arbeidskraft, sam
tidig ville de fleste av de innleide takket ja til
en jobb om de fikk tilbudet. Bedriftene nøler
med å ansette personer de ikke kan kommu
nisere med, og ønsker at bemanningsbyrå tar
arbeidsgiveransvaret.
Men bemanningsbyråene er ikke uproble
matisk. Bort i mot 90% av tilfellene av sosial
dumping avdekkes i dette markedet. Og mer
enn halvparten av innleien i etter måten seri

øse bedrifter er ulovlig, i lovens definisjon.
Det er i vår interesse at lønnen ikke blir un
dergravet, og det er i samfunnets interesse
at vi ikke ødelegger rekrutteringen, og mister
kompetanse pga. lav lønnsutvikling. Til slutt
er det i alles, og ikke minst kundens interesse
at kompetansen blir ivaretatt, for det er det
han betaler for.
Hvordan kan man få kontroll på innleie?
Hvordan kan man passe på at våre kamerater
får den lønnen de fortjener? Bedriftene vil på
sin side tjene penger og hever sjelden blikket
og ser hva det går på bekostning av. I hvem
sin interesse er det at arbeidere blir behan
dlet likt, og betalt lik lønn for likt arbeid? Det
er ikke forskjell i en norsksparklet vegg og en
polsksparklet vegg.
De tillitsvalgte er ryggraden i fagbevegel
sen. De lytter til hva som rører seg på arbeids
plassen, de har forståelse for en rasjonell

Arne Jæger

drift og har også god dialog med sin ledelse.
De har dermed også muligheten til å nå
frem og forankre gode forslag som oppstår på
arbeidsplassen. Tillitsvalgt er også en sentral
nøkkelspiller når det gjelder å sikre at driften
føres forsvarlig, innenfor lov og avtaleverkets
rammer.
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Steinar krogstad

Dette var også konklusjonen til
Byggforsks ferske undersøkelse
av 120 boligblokker.

med stadige bekymringsmeldinger fra
arbeidsgiversiden og byggherrer om
mangelen på arbeidskraft. På den andre
siden kommer det bekymringsmeldinger
fra våre medlemmer om at de ikke får
gjort jobben sin effektivt nok.
Undersøkelser fra flere hold vis
er at på de mest veldrevne byggene
produseres det max 70% av arbeidsti
den, dvs vel 5 timer av dagen. Vi kan
bare ane hvordan det er på de dårligste
byggene. Oppmålere har eksempler på
målebrev hvor timeforbruket varierer

med 300% på sammenlignbare jobber.
Akkordlønnssystemet er under sta
dig større press da forutsetningene
stadig sjeldnere er tilstede, og det lite
ønskelig fra anleggsledelsen at dårlig
drift blir synliggjort gjennom tillegg til
akkorden.
Bygningsarbeiderne opplever en
hverdag hvor de forlanger bedre tilret
telegging og drift, mens arbeidsgiversi
dens fokus er på om bygget er innefor
kalkylen og hvordan skaffe nok innleid
arbeidskraft.
Forts. side 3 8
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Vi lever i en merkelig tid. På den ene
siden går byggebransjen på høygir
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Dårlig ledelse
øker byggekostnadene
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L E de r
2007 har gjentatt seg som et godt år for de fleste av våre
medlemmer. Det er godt med arbeid, og mellomoppgjøret
gav bedre uttelling enn på mange år. I tillegg har mange fått
god uttelling i sine lokale oppgjør. Samtidig registrerer vi at
mange medlemmer som arbeider innenfor olje- og gassrela
tert leverandørindustri, ikke har fått lokal uttelling på samme
måte i sine lønns- og arbeidsvilkår. Pussig nok, siden det også
der er gode tider og kamp om arbeidskraften.
Arbeidsinnvandringen fra de nye EU landene i øst har nok
påvirket norske lønns- og arbeidsvilkår, men på ingen måte
så negativt som mange fryktet. Forklaringen ligger mellom
annet i at det dels er stor forskjell på kompetanse i samme
fag landene i mellom. Det andre er at i det øyeblikket kompe
tansen er på et norsk nivå, ja da vil man gjerne ha betalt det
samme som nordmenn får.
På tross av at både renta og byggevareprisene har steget, tror
vi at mangel på kvalifisert arbeidskraft vil være et dominer
ende trekk, også i året som kommer. Med det vil vi antakelig
få stadig nye tilfeller av tvilsomme bedrifter og nye tilfeller
av sosial dumping. I oktober var foreningens polske organisa
sjonsarbeider Magdalena Cierpicz invitert av Fellesforbundet
for å delta på en arbeidsmarkedsmesse i Warsawa. På mes
sen deltok norske bedrifter som jaktet på arbeidskraft. Den
norske deltakelsen var regissert av NAV Eures. Mens arbeidstil
byderne fortalte om gull og grønne skoger i Norge, var vår opp
gave mer å fortelle at det ikke er gull, alt som glitrer i Norge.
I løpet av messen henvendte det seg en del polakker for å
fortelle at de har vært i Norge før, og har utestående lønn og
feriepenger hos navngitte messedeltakere. Dette stiller NAV
sin iver etter å tilfredsstille det norske arbeidsmarkedet i et
noe underlig lys. På den ene hånden arbeider regjeringen
hardt for å finne egnede tiltak mot sosial dumping og skatte
kriminalitet, og på den andre siden reiser NAV til Polen for å
skaffe mer arbeidskraft, mellom annet til slike aktører. Det
synes åpenbart at myndighetene fremdeles har mye å tenke
gjennom på dette området.
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Boligprisene i
Bergen er for høye!!!
8

t e k st: st e i n b r u s e H o f st e dt

Dette er min subjektive oppfatning, men jeg vet det er
mange som er enige med meg.
Her forleden leste jeg i avisene at
eiendomsmeglere i byen mente
det var BA og BT som var skyld
i at boligprisene flatet ut og i
noen grad også gikk ned. Avisene
hadde «pratet» prisene ned gjen
nom «negative» oppslag. Under
forstått, slike oppslag vil ikke
eiendomsmeglerne ha noe av.
Ikke så rart kanskje…. eien
domsmeglerne har jo fått betalt i
prosent av salgssum, og har der
for gjort det de kan for å «prate»
prisene oppover i lang tid.
Største feilen avisene har gjort
er å slippe eiendomsmeglerne til
med slik «prat».
Tidligere praktiserte man en
boligpolitikk som hadde til hen
sikt å gi det brede lag av folket
mulighet til å skaffe seg egen
bolig. I dag er det en umulighet
for veldig mange, spesielt første
gangsetablerere, forårsaket av
blant annet eiendomsmeglerne
og det faktum at det er altfor få
boliger i forhold til behovet. Ber
gen, som en av de store student
byene, er spesielt rammet av
dette.
Nå må politikerne sørge for
at det blir bygget vesentlig flere

studentboliger slik at studentene
ikke er avhengige av det ordi
nære leiemarkedet. I tillegg må
det tilrettelegges større arealer
for ordinær boligbygging. Dette
vil igjen presse ned leieprisene i
det ordinære leiemarkedet. Det
vil også medføre at førstegangs
etablerere får en mulighet til å
legge seg opp litt kapital mens de
leier, før de kjøper egen bolig.
En slik normalisering av bolig
markedet ville også fått andre
positive effekter. Spekulanter og
andre useriøse aktører i bygge
bransjen ville funnet seg andre
ting å gjøre. En normalisering av
boligmarkedet vil i seg selv være
en betydelig faktor i kampen mot
useriøsitet i byggebransjen og
det ville skape tryggere forhold
for boligkjøperne. Den største
investeringen en familie gjør, er
jo nettopp ved kjøp av bolig. Der
for er det et stort politisk ansvar
å sørge for at boligmarkedet blir
styrt av en boligpolitikk som tar
hensyn til det reelle boligbehovet
og de kvalitetskrav som skal
stilles til en bolig.

Alle våre medlemmer ønskes en riktig

Roger Pilskog
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Ferieavviklingen i byggfagene
Partenes anbefalinger når det gjelder plassering av feriedagene
i 2008 er oversendt klubblederne / tillitsvalgt i bedriftene. Det er
viktig at de tillitsvalgte inngår avtale om ferietid så tidlig som
mulig, sli at medlemmene får anledning til å planlegge ferien.
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Den Tillitsvalgte Seriøsitetens siste skanse?
Men bemanningsbyråene er ikke uproblema
tisk. Bort i mot 90% av tilfellene av sosial dump
ing avdekkes i dette markedet. Og mer enn
halvparten av innleien i etter måten seriøse
bedrifter er ulovlig, i lovens definisjon. Det er i
vår interesse at lønnen ikke blir undergravet, og
det er i samfunnets interesse at vi ikke ødeleg
ger rekrutteringen, og mister kompetanse pga.
lav lønnsutvikling. Til slutt er det i alles, og ikke
minst kundens interesse at kompetansen blir
ivaretatt, for det er det han betaler for.
Hvordan kan man få kontroll på innleie?
Hvordan kan man passe på at våre kamerater
får den lønnen de fortjener? Bedriftene vil på
sin side tjene penger og hever sjelden blikket og
ser hva det går på bekostning av. I hvem sin in
teresse er det at arbeidere blir behandlet likt, og
betalt lik lønn for likt arbeid? Det er ikke forskjell
i en norsksparklet vegg og en polsksparklet vegg.
De tillitsvalgte er ryggraden i fagbevegelsen.
De lytter til hva som rører seg på arbeidsplas
sen, de har forståelse for en rasjonell drift og har
også god dialog med sin ledelse. De har dermed
også muligheten til å nå frem og forankre gode
forslag som oppstår på arbeidsplassen. Tillitsval
gt er også en sentral nøkkelspiller når det gjelder
å sikre at driften føres forsvarlig, innenfor lov og
avtaleverkets rammer.

Loven og avtaleverket
gir tillitsvalgt mulighet til
å nekte innleie av arbeidskraft
Bemanningsselskaper er i utgangspunktet
avhengig av tillitsvalgtes godkjenning i tariff
bundne bedrifter. I henhold til avtaleverket (FOB

§1-2) og lovverket (AML §14-9,14-12) tilsier det at
bedriften skal forhandle med, og avtale skriftlig
med bedriftens tillitsvalgte. Tillitsvalgt har også
rett på i henhold til FoB §1-2 å få vite fra bedrif
ten om de innleide arbeidstakerne har ordnede
lønns- og arbeidsvilkår. Tillitsvalgt har også krav
på å få vite om innleide arbeidstakerne
har bo og arbeidsforhold i henhold til
bilag 18 i FOB.

De useriøse lever
av de seriøse
Hvordan kan man luke ut de useriøse
bemanningsbyråene fra de få ser
iøse? Verktøyene har jeg gjort rede for.
Men det er kanskje ikke enkelt å være
tillitsvalgt, og nekte bedriften å inngå
avtale om mer folk, i en tid hvor alle
skriker etter nettopp det. Men så har
det aldri vært enkelt å være tillits
valgt. Tillitsvalgte har stått på barri
kadene gang på gang opp igjennom
vår rike fagbevegelseshistorie for å
sikre oss lønn og sosiale rettigheter. Det er slik at
den tillitsvalgte er den som må si i fra når bed
riften ønsker å «tøye» lover og rettigheter. Det
betyr ikke at tillitsvalgte oppfører seg vanskelig
og illojalt. Det er bedriftene som ønsker å utfor
dre lover og avtaler, som har et problem.
Konsekvensen av ulovlig innleie, er at den
innleide kan kreve seg ansatt i innleiebedriften.
Bedriften vil da motta krav på mangelfull eller
ubetalt lønn i den perioden den ulovlige inn
leien har foregått. Antakelig er det ikke mange
arbeidsgivere som har tenkt gjennom dette.

Men problematikken ligger der. Problematik
ken med ulovlig innleie er ikke tatt på alvor av
arbeidsgivere. Verktøyet til tillitsvalgt er i stor
grad ubrukt. Den dagen bedriften får beskjed
om at den karen de hadde innleid hevder seg
ansatt, pga manglende avtale med tillitsvalgt,
vil det få en oppdragende
effekt. Først da vil bedriften
få øynene opp for hvor viktig
det er å ta i bruk avtaleverket
slik det foreligger.
Med fylte ordrebøker,
fristes bedriften over evne, og
det er vanskelig for tillitsman
nen å sette foten ned. Men
kan vi tillate at arbeidskam
erater går på dårligere vilkår?
Er det ikke slik at vi alltid har
hatt som mål at likt arbeid
skal gi lik lønn? Da blir det til
slutt slik at tillitsvalgt må sette
foten ned. Han må bruke para
grafene i lov og avtaleverket
for det de er verdt. Det er eneste måten vi kan få
stoppet at de useriøse får et levebrød av de ser
iøse bedriftene.
Bransjen er under angrep. Horder av useri
øse firma fallbyr billig arbeidskraft. Politiet,
Arbeidstilsynet og myndighetene ellers oppleves
som fraværende.
Da er de tillitsvalgte siste skanse, som står
i mot disse angrep. Så vil tiden vise om forsvaret
holder, eller om bransjen taper denne krigen.

forts. fra side 1

Dårlig ledelse øker byggekostnadene
Hvordan kan det ha seg at byggebransjen
er en motsatt verden hvor vi tillitsvalgte krev
er mindre bemanning og høyere effektivitet,
mens ledelsen står steilt på styringsretten til å
drive og bemanne byggene inneffektivt? Hvilke
drivkrefter er så sterke at det åpenbart ufornuft
ige og ulogiske framstår som åpenbart fornuftig
og logisk i ledelsens hverdag?
1. Bygging er komplekst. Byggeplassen er
produksjonsstedet og alle fag og alle teg
ninger og beskrivelser skal samordnes på en
hektisk byggeplass.
2.	Byggebransjen er lokal. Det har ingen betydn
ing om du driver dårligere enn en bedrift på
en annen kant av landet bare du er på pallen
i det lokale kretsmesterskapet.
3.	Ethvert bygg er unikt og kan være det siste.
Hvorfor tenke langsiktig og strategisk, når
det viktigste er å være fleksibel av frykt for at
markedet snur.

4. Bortsetting av arbeid betyr at du får markedets
billigste pris. Hva en kunne gjort jobben for er
uinteressant når troen på at markedsprisen er
rett er den førende religionen.
Summen av alt dette er at de utfordringer vi har
for å ivareta medlemmenes interesser angående
lønns- og arbeidsvilkår er større og vanskel
igere enn hvis bransjen hadde jobbet mer med
produktivitet, forbedring av egenproduksjon og
erfaringsoverføring.
Et eksempel er at mangelen på innsikt i hva
som kreves for å ha god produktivitet bidrar til
det gode markedet for innleiebedrifter og user
iøse bedrifter?
Utfordringen vår er om vi evner å tenke strate
gisk utover høykonjunkturen. Vi kan ikke både
kreve sterkere bestemmelser i overenskomst og lov
verket mot innleie, bortsetting av arbeid, samtidig
med at vi aksepterer det på egne byggeplasser.

At vi ofte får betalt i form av brukbar
timelønn for å akseptere dette og holde kjeft er
kortsiktig løsning fra vår side.
Vi må konfrontere vår motpart på et område
hvor de er sårest, på deres egen hjemmebane.

Vi mener de
tjener for lite penger!
De har en drift hvor det rotes bort penger
hver dag, hvor dårlig drift og ledelse skjules
ved å hindre timeskriving på avvik gjennom
fastlønnsavtaler og kamuflerte akkordoppgjør.
Vi må dokumentere kostnadene ved dårlig
drift og ved å drive med det høye innslaget av
innleid arbeidskraft og useriøse UE.
Når vi har dokumentert dette kan vi lene oss
tilbake, se på ledelsen med stødig blikk og si at
hvis dette firmaet har vært drevet i.h.t. overens
komsten og akkordtariffene ville fortjenesten på
bunnlinjen vært minst 2% høyere.
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I h i sto r i s k p e r s p e k ti v

UTVIKLINGEN av vårt trygdesystem
kan kort oppsummeres slik:
8 T e k s t : R o g e r J o ha n s e n   • F o t o : B j ø r n E r i k La r s e n , Ma g a s i n e t f o r F a g o r g a n i s e r t e
•

•

•

Først sikret man høyst nødvendige ytelser
til de befolkningsgrupper som økonomisk
sto svakest, særlig de lavtlønnede arbeids
takere.
Deretter ble omfanget trinnvis utvidet,
stønadsprogrammene ble utvidet, og
stønadsnivåene hevet – men fremdeles
ble stønaden gitt etter økonomisk behovs
prøving hos den enkelte, i alle fall når det
gjaldt pensjonsmessige ytelser.
Etter hvert kom man frem til trygder som
omfattet hele befolkningen, med like store
pensjonsmessige ytelser, bare avpasset
etter den enkeltes mulighet for arbeids
innsats.

•

Denne utviklingen ender opp med
kontantytelser gradert etter tidligere
arbeidsinntekt – med garantert grunn
pensjon – og regulert i takt med prisnivå
og lønnsnivå, bare avpasset etter mulig
hetene for arbeidsinnsatsen.

Gjennomgående trekk i denne
utviklingen har vært:

•

Befolkningen skal sikres muligheter til å
dra nytte av landevinningene innenfor
medisinen og tilgrensende felter.

•

Det legges økende vekt på tiltak som kan
hjelpe flest mulig tilbake til arbeidslivet.

•

Det forebyggende arbeidet blir stadig
utvidet.

Merkesteinene
1906: Offentlige tilskudd til fagfore
ningenes arbeidsløshetskasser
1909:	Syketrygd for grupper
av arbeidstakere
1937: Arbeidsløshetstrygd
1953: 	Syketrygd for alle
1960: Uføretrygd
1967: Folketrygd
1973: Pensjonsalder 67 år
1978: Full lønn under sykdom
1988: Avtalefestet pensjon fra 65 år
1989: Yrkesskadeforsikring
1993: Avtalefestet pensjon fra 64 år
1996: Avtalefestet pensjon fra 62 år

FOLKETRYGDEN
Trygdene oppsto på område etter område
idet årsaken til stønadsbehovet ble lagt til
grunn. De som var mer kortvarig syke dan
net en trygdegruppe (i syketrygden), de som
var gamle dannet en annen gruppe (i alders
trygden), de som var skadet ved arbeidsulykke
hadde sin særskilte ordning (yrkesskade
trygden) osv.
Det var naturlig at man bygget systemet
ut på denne måten, men sosialpolitisk sett
er det jo i grunnen selve stønadsbehovet som
teller - uansett årsaken til det. Dette synet er
det i den seneste fase av utviklingen mer tatt
konsekvensen av i og med etableringen av
folketrygden. I to etapper ble de gamle tryg
dene, som i prinsippet omfattet alle som er
bosatt i Norge m. fl., arbeidet inn i ett system.

Velferdssamfunnet vokser fram
Da alderstrygden ble innført i Norge i 1936
brøt den med alle tidligere ordninger i Europa:
Sikringen av alderdommen ble gjort til et
overordnet samfunnsansvar som gjaldt for
alle, uavhengig av tidligere yrkesaktivitet.
Etter hvert ble flere ordninger bygget ut og
forbedret. I 1967 ble alt samlet og nye tilbud
utviklet da folketrygden ble innført. Det var
politisk enighet om å gjøre dette. Sosialistene
ville ha skattefinansiering, mens de borgerlige
ville ha en forsikringsordning der hver enkelt
selv opparbeidet sine pensjonsrettigheter. Det
ble en mellomløsning der noe ble dekket av
skattesystemet, og noe ble dekket av en egen
trygdeavgift/medlemsavgift.



Folketrygden
blir skapt
1. januar 1967 ble
Folketrygden etablert
i Norge. Ønsket om å
skape et omfattende
trygdesystem for alle
norske statsborgere ble
til i Fellesprogrammet
for de politiske partier
etter krigen i 1945.
Lov om folketrygd av
løste tidligere lover om
alderstrygd, uføretrygd,
enke- og morstrygd
og forsørgertrygd for
barn og attføringshjelp.
Den endelige gjennom
føringen av programmet for et samlet trygde
system skjedde i 1971 da syketrygden, arbeids
løshetstrygden og yrkesskadetrygden også ble
lagt inn under folketrygden. Lønn under syk
dom ble gitt til alle fra 1978.

Folketrygden gjelder for alle
Med få unntak er alle som er bosatt eller
arbeider i Norge, uansett statsborgerskap,
automatisk medlem av folketrygden. Folke
trygden vår skiller seg fra ordninger i de fleste
andre land ved at den sikrer alle en minste
pensjon selv om de ikke har vært i arbeid.
Formålet er at alle skal være sikret en viss
økonomisk trygghet når de blir gamle og syke
hvis de blir syke, uføre, arbeidsløse, eller mister

forsørgeren. Folketrygden gir også stønad ved
svangerskap, fødsel og til enslige forsørgere.

Folketrygden alltid i bunn
Fremdeles eksisterer imidlertid trygder uten
for folketrygden – fordi de omfatter spesielle
befolkningsgrupper. Vi har pensjonstrygder
for fiskere, for skogsarbeidere og for sjø
menn. Hovedoppgaven for disse trygdene
er å være supplerende til folketrygden fordi
folketrygdens pensjonsalder vanligvis anses
for å være høy for utøvere av disse yrkene.
Krigspensjonene faller også utenfor folke
trygden. De som går inn under disse ordning
ene, er imidlertid, som alle andre, også med
i folketrygden. Folketrygden ligger i bunn, og
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samordningen av ytelsene, berører stønadene
fra de spesielle ordningene – og aldri folke
trygdens.
Barnetrygden er ikke noen sosial trygd i
vanlig forstand, selv om den inneholder visse
elementer som karakteriserer en sosial trygd
– høyere stønad til enslige forsørgere m.v.
Barnetrygden er en del av skatte- og inntekts
utjevningssystemet i samfunnet, og den fin
ansieres utelukkende ved statsmidler.

Tilleggspensjon
Folketrygdens tilleggspensjon er gradert etter
tidligere yrkesinntekt. Den kommer i tillegg til
grunnpensjonen som er inntektsuavhengig. Er
tilleggspensjonen lavere enn særtillegget, ut
betales i stedet særtillegg.

Pensjonsgivende inntekt
Pensjonsgivende inntekt fastsettes av inntekt
som kan føres tilbake til personlig arbeids
innsats fra og med det kalenderår du fyller 17
år og til og med det kalenderår du fyller 69 år.
Pensjonsgivende inntekt er utgangspunktet
for beregning av pensjonspoeng.

Pensjonspoeng
Årlig pensjonspoeng finner du på liknings
attesten din.

Pensjonsalderen i Norge
I Norge har du rett til folketrygdens grunn
pensjon fra fyllte 67 år, men du har anledning
til å arbeide fram til fylte 70 år. Da skal du et
ter loven bli pensjonert. Det er også mulig å bli
førtidspensjonert ved 62 år etter den spesielle
ordningen med Avtalefestet Pensjon – AFP.

Trygdetid
For å få rett til full grunnpensjon kreves nor
malt 40 års trygdetid. Trygdetiden regnes fra
fylte 17 år, til og med 66 år. Til trygdetid kan
også regnes de neste tre årene, så sant du er i
arbeid og opptjener pensjonspoeng.
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Alle som er født og bosatt i Norge får auto
matisk 40 års trygdetid som kreves for rett til full
grunnpensjon. Ved utenlandsopphold i lengre
tid gjelder spesielle regler. Det samme gjelder de
som flytter inn i landet i voksen alder.

Bakgrunnen
for tilleggspensjonen
På LO-kongressen i 1957 uttalte Konrad Nordahl:
«Det som er målet for vårt strev er at vi skal komme fram til samme pensjonsordning
for samtlige lønnstakere i det norske samfunn, uansett om de arbeider i det private
næringsliv, i stat og kommune».
I 1960 ble tilleggspensjoner basert på yrkesaktivitet mye diskutert. Statsminister
Einar Gerhardsen så den gang positivt på en ordning mellom Norsk Arbeidsgiver
forening (NAF) og Landsorganisasjonen i Norge (LO). NAF og LO ble enige om «Fellesord
ningen for Tariffestet Pensjon» (FTP) i 1962.
I 1965 ble det tverrpolitisk enighet om å innføre inntektsavhengige tilleggsytelser.
Dette mente man ville gi større likhet mellom funksjonærer og arbeidere på samme
arbeidsplass, og mellom lønnstakere på ulike arbeidsplasser.
Folketrygden innførte et system med tilleggspensjon i tillegg til grunnpensjonen.
Størrelsen på tilleggspensjonen ble avhengig av opptjente pensjonspoeng.
Systemet ble slik at høyinntektsgrupper betalte mer enn lavtlønte i forhold til hva
de tjente. Dermed oppnådde man en viss fordeling fra høyinntektsgrupper til lavlønns
grupper.
Etter dette satset LO helt på folketrygdsystemet som ble innført 1.1.1967. Den gamle
FTP-avtalen sluttet å ta opp nye medlemmer etter 1.1.67. LO satset på folketrygdens
tilleggspensjon for å sikre sine medlemmers økonomi som pensjonister. I LOs handlings
program heter det at LO vil verne om folketrygden slik at den fortsatt blir hjørnesteinen
i det framtidige pensjonssystemet i Norge
Samtidig med dette fortsatte de allerede etablerte ordningene med tjenestepens
joner i offentlig sektor. I dag ser vi at offentlig ansatte og ansatte i privat virksomhet
med høyt lønnsnivå har pensjonsrettigheter i tillegg til folketrygden.

Fi nansi eri ngEN av folketrygden
Folketrygdfondet
Folketrygden var fra starten av i hoved
sak  basert på løpende finansiering fra
arbeidsgivere, selvstendig næringsdrivende,
lønnstakere og staten. Det ble likevel bestemt
å bygge opp et fond
for å få mer spar
ing i samfunnet,
og for å ha noe å
ta av for å jevne ut
en mulig ubalanse
mellom inntekter
og utgifter i folket
rygden i perioder.
Opprinnelig
var
også fondet tenkt
De unge skal fortsatt betale å bidra til invest
for de gamle
eringer i produktiv

virksomhet, som skulle gi oss større økono
misk vekst.
Fondet ble bygget opp av overskuddet
av trygdeinnbetalingene. Da syketrygden,
arbeidsløshetstrygden og  yrkesskadetrygden
ble lagt inn i folketrygden ble trygde
overskuddet etter hvert borte. Dette skyldes
at folketrygdens inntekter ikke ble økt til
svarende.
Etter 1979 er det ikke blitt overført midler
til fondet, men i 1991 ble det gitt tillatelse
til å investere fra folketrygdfondet i norske
aksjer. Takket være renteinntekter og investe
ringer har det økt betraktelig samtidig som
gapet mellom framtidige utbetalinger og inn
tekter har blitt større og større.
En kan nesten si at utbetalingene går etter
et slags kontantoverføringsprinsipp. Det vil si

at folketrygden ikke er tilstrekkelig til å sørge
for de ytelsene som folketrygden er forpliktet
til å gi. Det som mangler må betales fra stats
kassen ved årlig behandling i Stortinget.

Folketrygden og framtiden
Siden 1979 har folketrygdens utgifter økt
betraktelig. Det har vakt bekymring at stat
ens ekstra mellomlegg til folketrygden stadig
øker. I 1970 var det tre yrkesaktive i forhold til
en pensjonist. I 1990 var forholdet 2,5 yrkes
aktive pr. pensjonist. På bakgrunn av ten
densen i dag kan vi anslå at det blir to yrkes
aktive pr. pensjonist 2030.
I neste nummer vil vi komme inn på
Avtalefestet Pensjon (AFP) og den nye pensjons
reformen som skal iverksettes fra 2010.
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m å le r k o n t o r e t

Hovedløn nssystemet
for byggfagen e
8

Jim Monsen og Trond Hustrulid

T e k st: R o g e r P i l s ko g

Arbeidsgiverne har alltid krevd akkord. Før
andre verdenskrig, var dette den store kamp
saken, arbeidsgiveren ville ha akkord, og
arbeidstakeren ville ha timelønn. Etter krigen,
snudde arbeidstakerne sitt standpunkt. Det
ble krevd landsomfattende prislister for arbei
det, og kravet ble innfridd. I dag kaller vi dette
de landsomfattende akkordtariffene, og dette
var i mange år det dominerende lønnssyste
met i byggebransjen. Foreningene etablerte
målekontor som kontrollerte at vi fikk riktig
betalt for arbeidet, og arbeidsgiverne hadde
sine, ofte kalt «motmålere».
Lønnssystemet har medvirket at den norske
bygningsarbeideren er blant de beste i verden.
Vi planlegger, utfører og kontrollerer stort sett
vårt eget arbeid, uten fordyrende mellomledd
som kontrollerer og gir detaljerte beskjeder om
hva og hvordan ting skal gjøres. Det er en kval
itet i seg selv. Hvor mye dette betyr, avdekkes
fort når et prosjekt får mange innleide, og
flinke folk blir satt til å lede innleide, i stedet
for å produsere. Dette medfører slitasje på
egne ansatte, i tillegg til økte timer i prosjek
tet. Arbeidsgiveren mister produktivitet og
kontroll, og vi mister grunnlaget for å bruke
lønnssystemet. Det er i grunn merkelig at en
bedrift går inn i den type prosjekter med åpne
øyne, men antakelig tar mange arbeidsgivere
produktiviteten for gitt. De tror produktivitet
er noe som kommer av seg selv.
Uansett årsaker, er situasjonen slik at vi
må se på lønnssystemet med nye øyne. I dag

finnes det mange slags avtaler om produkt
ivitetslønn på byggeplassene. I daglig tale
oftest kalt «ulovlige» lønnssystem, og noe
foreningen kanskje ikke kan hjelpe med om
man har inngått en slik avtale. Slik bør det
ikke fortsette å være. Derfor er det startet
opp en debatt om tariffavtalens sentrale
bestemmelser (§ 2- 6 og kapittel 4) bør legges
om. Formålet må være å sikre at alle lønns
system, uansett er en del av tariffavtalen, og
kan behandles som det, om det skulle oppstå
uenigheter om lønn.
BNL (arbeidsgiverne) har flere ganger frem
met forslag at de vil ha sentrale akkordbestem
melser vekk, og det er grundig avvist. Men
det er nok riktig å tilføye at de ikke ser for seg
akkurat det samme som oss. I deres forslag
er mellom annet forhandlingsrett, prislister,
tvisteprosesser osv, fjernet i et pennestrøk.

På klubblederkonferansen som tok stilling
til foreningens krav til tariffoppgjøret 2008,
ble forslag om akkordlønnssystemet diskutert.
Jim Monsen mente at forslaget hadde noe for
seg, mens Trond Hustrulid var skeptisk. Det
har selvsagt ingen hensikt å sende inn et krav
det ikke er oppslutning, eller uenighet om. På
bakgrunn av dette, finner vi derfor grunn for
å ta en debatt blant brukere og potensielle
brukere av akkordlønnssystemet. Vi må vur
dere om vi skal møte arbeidsgiverne i en disku
sjon, i kommende lønnsoppgjør.
Både målekontoret og foreningen vil nå gi
informasjon ute på arbeidsplassene, og invi
tere baser og tillitsvalgte til et møte som kan
ta stilling, i god tid før tariffoppgjøret starter.

Målekontoret

Tjener penger

Statistikk perioden 1.1.07 – 31.10-07!
Gjennomsnittlig fortjeneste i akkord:

på den nye akkordtariffen
for murerfaget

Betongfaget:
Murerfaget:
Takk/papp:
Malerfaget:

Murerne hos Veidekke, som var omtalt
i forrige nummer av avisen, har nå
prøvd den nye akkordtariffen og et
ter oppmåling viser den timesats på
kr 256,52.

kr 223,66
ingen målinger
kr 202,81
kr 186,03

(malerfaget er på vei opp – kr. 211,03 i okt.)

hms

Sikkerhet – Ja hva er nå det?
8

T e kst o g f oto : H a r ry E i d e

Det har gjennom 10 år som regionalt verneombud vært mange situasjoner
som har opprørt og skremt meg. Med utgangspunkt i bilde som er tatt for 5 år
siden skal jeg prøve å gi et innblikk i min hverdag.
Jeg er stort sett ute på byggeplasser, besøker
mellom 400 og 500 virksomheter i året og
har dermed i løpet at mine 10 år som verne
ombud besøkt mellom 4000 og 5000 virks
omheter en eller flere ganger. I Hordaland er
det registrert ca. 5000 virksomheter under
næringskode 45 som er bygg og anlegg.



I året stanser jeg arbeidet ca. 100 ganger
etter arbeidsmiljølovens § 6.3. Hver stans
forebygger ulykker. Minner om at alle valgte
verneombud har rett til å stanse arbeidet når
det foreligger umiddelbar fare for liv og helse.
Arbeid på tak uten sikring er en god grunn til
stans.
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h av b r u k

Havbru k, livssti l eller arbei dspl ass?
8

T e k s t : G e i r - E l l i n g N y g å r d , H o v e d t i l i t s va l g t Ma r i n e H a r v e s t

Hvorfor er det allment akseptert at
vi i Havbruksbransjen kan drive med
alenearbeid?? At arbeidsplaner blir
lagt opp der en hele arbeidsøkter er
alene på anlegget.
Ikke bare er det fagarbeidere og ufaglærte
arbeidere, nei også lærlinger blir sendt på
jobb alene. Sammenlikner en med en arbeids
plass på land, byggeplass for eksempel, er det
strenge regler som gjør det umulig å tråkke
innenfor porten alene.
Betyr det at våres liv som arbeider i hav
bruksnæringen ikke er like mye vært som en
bygningsarbeider? Hvorfor skal det være slike
forskjeller. Jeg bare undres.
Ofte dekker næringen seg bak at det er en
ung næring. Ja ja noen få år yngre enn olje
bransjen kanskje. Men jeg har enda til gode å
høre at oljebransjen ikke prioriterer arbeids
forhold og sikkerhet og dekker seg bak at det
er en ung næring.
Vi hører stadig om normalarbeidsdagen,
hvor viktig den er og kampen for å beholde
den. Vel for oss i havbruksbransjen dreier det
seg mer om normalarbeidsdøgnet.
Med fast arbeidsplan med gjennomsnitts
beregning av arbeidstiden gjør det at en med
sikkerhet vet at en skal arbeide visse kvelder
og helger. Utover dette kommer det en rekke
aktiviteter som kan falle på natt. Eksempelvis
formottak og fiskelevering.
Dette gjør at ansatte risikerer å bli oppringt
til alle tider av døgnet for å stille på arbeid. Det
er få ansatte pr anlegg så det er ikke mange å

fordele byrdene på. Så sier jeg nei er det tem
melig sikkert at arbeidskameraten min må ut.
Dette kan ofte føles som en tøff ekstrabelast
ning. Anlegg ligger ofte værutsatt til og som
alle vet, det er stort sett mørkt nattestid, noe
som setter sikkerheten ytterliggere under press.
Derfor snakker vi om sikkerhet, arbeidstid
og det å ha mulighet for å kunne planlegge
et privatliv som de store utfordringene i vår
næring. Ja selvfølgelig, vi skulle hatt litt betre
betalt også da... hvem skulle vel ikke det.
Det finnes muligheter for å kunne få ting
betre på stell. Det første er at vi må få opp
organisasjonsprosenten slik at vi  stiller tyn
gde bak våres forhandlinger både sentralt og
lokalt. Det har vært en gjenganger at så lenge
bedriften har tariffavtale og noen tillitsval

gte til å «Gjøre jobben» er det ikke nødvendig
å bli medlem. En får jo det samme om en er
medlem eller ikke. Dessuten koster det et års
middels godt lønnsoppgjør å være medlem.
Så da så, Ja da er det vel greit å la noen få
«kjøpe» medlemskap og betale for alle gratis
nyterne.
Slik sett kunne vi slått oss til ro, og latt alt
være med det samme. Men skal vi komme
videre må vi alle stå opp og informere våre
uorganiserte arbeidskolleger om at vi slettes
ikke lenger finner oss i å betale for at de skal
dra nytte av godene de organiserte betaler og
arbeider for. Start i dag og verv en arbeidskol
lega, det er starten på veien mot en betre
arbeidsplass. Så skal vi tillitsvalgte fronte
kravene i forhandlingene som kommer.

Plassen på bilde var et av disse besøkene. De
var i gang med å heise takstein og det gikk 4
mann uten sikring på taket. Ikke uvanlig, men
ulovlig. Arbeidet ble stanset og sikring måtte
hentes på lageret. Taket ble sikret og etter
noen timer ble arbeidet igangsatt igjen. Her
ble det ingen ulykke, det ble bare en påmin
nelse om at arbeidet må planlegges bedre slik
at stans unngåes. Ved god planlegging hadde
virksomheten bestilt og fått på plass sikring
samtidig som takstein gikk i bestilling. Da
hadde ikke 3 timer X 5 mann blitt en ekstra
kostnad for virksomheten. God planlegging
er med andre ord god økonomi og gode in
ternkontrollrutiner. Tenker dere over hva som
kan skje hvis arbeidet ikke sikres? Hva om din
kollega faller ned og skader seg eller…

Gjennom den oppsøkende virksomheten
får jeg vite om mange gode og dårlige ar
beidsforhold. Det verste er å møte arbeidsfolk
som er redd for å påpeke mangler i virksom
hetens HMS-rutiner og egne lønns og arbeids
forhold. Disse folkene går på jobb og utfører
farlig arbeid under press. Ingen sier i fra i
frykt for jobben, og med lite samhold blant
folkene blir det få forandringer.
Denne uken har jeg påpekt manglende
sikring av arbeid i høyden og på tak, mang
lende verneutstyr, manglende brakkerigging
med WC, vaskemuligheter og spise og hvile
rom. Manglende arbeidsavtaler, lønnslipper
og underbetaling, samt boforhold som er
langt unna norsk standard. Jeg har besøkt
arbeidsplasser med både norske og uten

landske arbeidere med få lyspunkter. Flere av
besøkene vil føre til rapportering til Arbeids
tilsynet.

Hva kan du gjøre?
Bry deg om egen og andres helse, miljø og
sikkerhet. Ta de dårlige forholdene opp med
bedriften eller send melding til fagforen
ing, Regionalt verneombud eller arbeidstil
synet. Godta aldri dårligere forhold enn det
som lov og avtaleverk sier det skal være. Velg
verneombud og sørg for at verneombudene
får nødvendig opplæring gjennom 40 timer
arbeidsmiljøkurs.
Lykke til.



UNIONen FAGFORENING NR. 4

INFORMACJE PO POLSKU!
PO L S K S PA LT E

TWOJE PRAWA

UMOWA ZBIOROWABRANZOWA – BRAK
UMOWY BRANZOWEJ
Roznica pomiedzy byciem zatrudniomym w “firmie z umowa branzowa” a w “firmie bez
umowy” jest bardzo duza.
W firmie bez umowy branzowej obowiazuje tylko norweskie
prawo pracy. W firmie z umowa branzowa obowiazuje umowa na
dodatek do norweskiego prawa pracy. Norweskie prawo nie po
siada zadnych zasad wynagradzania, poza tylko tym, ze przy nad
godzinach powinno sie dostawac 40% dodatku.
Od 1 stycznia 2007 upowszechnione zostaly, czyli nalozone
przez prawo, niektore postanowienia umowy branzowej, ale tylko i
wylacznie dotycza one branzy budowlanej i sa to m.in: minimalne
stawki, 50% dodatek, 100% dodatek przy nadgodzinach.
Roznica przy wynagrodzeniu za nadgodziny miedzy firma bez
umowy a firma z umowa jest taka, ze w pierwszym przypadku
dostaje sie 50%, 100% z podstawowej stawki, w drugim zas przy
padku stawka za nadgodziny na dzien dzisiejszy wynosi 177 kr i
jest co roku regulowana.
Umowa branzowa posiada postanowienia dotyczace:
Wynajmu pracownikow, systemu wynagrodzenia, uporzadkow
anego systemu douczania (praktyk uczniowskich), bezpieczenstwa
i higieny pracy, czasu pracy – nadgodzin, systemu rotacyjnego,
pracy zmianowej, pracy akordowej, zasad dotyczacych dojazdow
i delegacji, czasowego zastoju w pracy, urlopu, pomieszczen do
posilkow i odpoczynku oraz zakwaterowania, rownouprawnienia,
mozliwosci przejscia na emeryture w wieku 62 lat (AFP), zaklad
owego systemu emerytalnego, wynagrodzenia ruchomych dni
swiatecznych, wynagrodzenia przy urlopie ze wzgledow oso
bistych, umowy regulujacej prace na platformach itd.
Umowa dla branzy budowlanej sklada sie z 192 stron opisu
jacych postanowienia, ktore nie obowiazuja w firmie bez umowy.
To mowi samo przez siebie, ze roznice sa duze. Np. w firmie z
umowa ma sie prawo do 7,5 godzinnego czasu pracy, wszystko
ponadto to sa nadgodziny. W firmie bez umowy firma moze przed
luzyc czas pracy do 8 godzin. To nie znaczy, ze nie mozna miec 7,5
godzinnego dnia pracy, ale ze nie mozna tego zadac.
W firmie z umowa ma sie prawo do 5 tygodniowego urlopu i
otrzymuje sie 12% wynagrodzenia wakacyjnego, w firmie bez
umowy ma sie prawo tylko do 4 tygodni i 10,2% wynagrodzenia
wakacyjnego.
W firmie z umowa ma sie prawo do otrzymania 100% wyna
grodzenia za wszystkie ruchome swiateczne dni pracy, w firmie
bez umowy ma sie prawo tylko do wynagrodzenia za 1 i 17 maja.
W firmie budowlanej z umowa ma sie prawo do zwrotu kosz
tow dojazdow i bramek przy przejazdach powyzej 7,5 km do 60
km, powyzej ma sie prawo do zakwaterowania i diet, w firmie bez
umowy nie jest to niczym uregulowane.
Mozna by bylo przytaczac wiele przykladow, ale sedno jest jed
no: Wazne jest aby umowa zbiorowa - branzowa obowiazywala w
firmie, w ktorej pracujesz. Nie ma jej skontaktuj sie ze zwiazkiem
zawodowym.
Magdalena Cierpisz-Hejbowicz
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Årsmøte
Unionen Fagforening avholder Årsmøte den 12. mars
kl. 16.00 i Folkets Hus.

Saksliste:
1.
2.
3.
4.

Åpning
Konstituering
Årsberetning 2007
Årsregnskap 2007

5. Innkomne Forslag
6.	Budsjett 2007
7. Valg
8. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være foreningen i hende senest 17. februar

Hold av søndag 6. januar, for da går foreningens juletrefest for
medlemmers barn og barnebarn av stabelen. Festen avholdes
i «Dragefjellet» i Bergen 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 2. januar.
Nærmeste parkeringsmulighet ved Sentralbadet i Kloster
garasjen og under Grieghallen.

N ot i s e r
Husk å melde flytting!!!
Det er viktig å sørge for at foreningen vet din riktige adresse
både av forsikringsmessige og administrative årsaker.
Tlf. 55 30 91 67.

Har du skiftet arbeidsgiver?
Meld fra til oss! Det er viktig at ditt kontingenttrekk
er i orden om du skulle komme i trøbbel. Tlf. 55 30 91 67.

Hjelp vårt medlemsregister!!!
Skal du i militæret, har du sluttet i bedriften, er du permit
tert, er du gått over på attføring eller rehabilitering, har du
gått av med AFP eller alderstrygd. Vennligst gi oss beskjed
på tlf. 55 30 91 67.

NOTAT KI
PAMIETAJ O POINFORMOWANIU O ZMIANIE
ADRESU, TELEFONU, O ZMIANIE PRACODAWCY!
Wazne jest abys zadbal o poinformowanie zwiazku zawo
dowego o twoim prawidlowym adresie, telefonie lub o
zmianie pracodawcy. Prawidlowe informacje potrzebne sa
nam z powodow ubezpieczeniowych i administracyjnych.
Tlf. 55 30 91 66 lub kom. 911 80 056.

