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– jeg visste bare at jeg ville ha et 
byggfag, jeg kunne like gjerne blitt 
murer med det jeg visste da, sier 
Peter. Derfor søkte han på grunn
kurs i Teknisk Byggfag og året etter 
VK1 maler. 

Det gikk greit med teorien, 
men mindre greit med malingen. 
Det var stort fravær, som skyldtes 
sterk mistrivsel i deler av under
visningen. I sum har dette ført til 
at han må ta tre år i lære i bedrift. 

Det er konge  
å lære i beDriften!
Skeidars nybygg i Åsane har innspurt, og som vanlig er 
når alt helst skulle vært ferdig i går, har håndtverkerne 
hendene fulle. Blant disse finner vi Peter Sebastian (bilde), 
som er lærling i byggtapetserfaget hos Kenneth Eliassen 
AS. Det var ikke veldig bevisst at Peter valgte akkurat dette 
faget. Det eneste han hadde en mening om når han slut
tet  ungdomsskolen, var at han ville til byggebransjen. 

norsk fagopplæring er i verDensklasse
– Det liker vi i hvert fall å tro 

Tillitsvalgt Pawel Sawa i Adecco 
sier det slik: Norske byggeplasser er 
 «roligere» enn i Polen, men mye mer 
effektiv. Nå har altså en ny reform 
gjort sitt inntog i yrkes opplæringen, 
kjent som Kunn skaps løftet. Det fin
nes dem som mener at denne re
formen raserer yrkesopplæringen 
vår. Den som husker innføringen av 
Ref. 94, husker sikkert også at det 
var mange som skjelte ut reformen, 
og mente at nå spilte opplæringen 
fallitt. I etter tid kan vi konstatere at 
det stort sett ble både folk og fag
arbeidere av lærlingene.

Kunnskapsløftet ble iverksatt 
i skolen i 2006. Tidligere Grunn
kurs og VK 1, heter nå VG 1 og VG 
2. Antall studieretninger er redu
sert fra om lag 270 til 180, og det 
er bakgrunn for noe av kritikken 
som er reist. eksempelvis kan man 
nå søke byggfag, velge program
fag som tømrer, men likevel gå ut 
i lære som forskaler eller murer. 
Hvis en bedrift vil tilby læreplass 
vel å merke. Men det finnes også 
dem som mener dette er positivt, 
for elevene får god breddekompe
tanse som bedrift

Men Peter synes ikke det er urett
ferdig. – Selv om jeg hadde god 
grunn, var det jo fravær, og sånn 
sett kan jeg takke meg selv. Det er 
bra at jeg likevel kunne få sjansen 
å komme i lære. 

Og lære ser det ut som han har 
gjort, tildekking av nylagte tep
per går unna i høyt tempo. Peter 
trives med å lære praktisk arbeid 
av arbeids kameratene hver dag.  

– Det er helt konge å lære i bedrif
ten! Siden Peter ikke hadde noen 
forestilling om hva faget var, må 
vi nesten spørre om det har duk
ket opp overraskelser underveis? 

– Det har overrasket meg hvor fort 
jeg lærer. De forsøkte på skolen og, 

Fagopplæringen er en nokså særnorsk ordning, og vi 
mener den er god. De siste årene med arbeidsinnvand ring 
har vel dokumentert at opplæringen holder høy kvalitet. 
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tariffoppgjøret
Det sentrale oppgjøret over for denne gang. Det er  ingen 
hemmelighet at denne foreningen jobbet hardt for å få 
et forbundsvist oppgjør, fordi foreningens medlem mer 
fokuserte på krav som minstelønnsgarantier, likeverd 
for offshoreansatte og styrking av lokal forhandlings
rett. Slike krav kan bare løses forbundsvist. Slik gikk 
det som kjent ikke, LO fellesskapet valgte samordnet 
oppgjør for å få større kraft i AFP kravet. Resultatet er 
kjent, og til å være et samordnet oppgjør, har vi sagt oss 
fornøyd med resultatet. Og vi er godt fornøyd med at 
AFP fikk sin løsning, og ikke minst at det nå blir ro om 
pensjon noen år. Det betyr at vi kan forvente full fokus 
om krav på tariffavtalene i 2010.

Men om det sentrale oppgjøret er ferdig, betyr selvsagt 
ikke det at tariffoppgjøret er ferdig. Folk har selvsagt 
forventning til mer enn 2 kroner timen, og det skulle da 
også bare mangle. Og tariffoppgjøret er ikke ferdig før 
klubbene har hatt sine lokale forhandlinger. Har du ikke 
begynt, er det ikke lengre noen grunn til å vente. Vil du 
ha hjelp til å komme i gang, eller hvis du har kjørt deg 
fast, må du ikke nøle med å ta kontakt med foreningen. 
Vi vil gjerne være med å bidra til løsninger. 

I sommer kommer de «nye» lærlingene fra yrkes skolene, 
og dette er første kullet som har fulgt undervisningen 
etter en ny skolereform, som kanskje er bedre kjent 
 under navnet Kunnskapsløftet. Det er delte meninger 
om den reformen, og her vil vi nok få flere erfaringer 
etter hvert. Husk bare at vår jobb er å lære dem hva vi 
kan, så blir det nok dyktige fagarbeidere av disse og.  
Ta godt i mot dem!

L E D E r

RogeR Pilskog
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h u s k  å  m e l D e  f ly t ti n g !

Arbeidstidsrotasjoner er en varm 
potet, etter at Fellesforbundet gikk 
tilbake til kriteriene de har benyttet 
siden 1992 i forhold til arbeidstids
ordninger som inneholder søndags
arbeid.  Nå kreves det igjen at rota
sjoner som 12–16 eller 14–21, skal 
ha 33,6 timer uke i snitt, og derfor 
betales med 11,61% tillegg. (enkelt 
forklart vil dette si 12 dager i ar
beid, og 16 dager  avspasering, evt. 
14 dager i arbeid og 21 dager avs
pasering). Tidligere var 12–9 mye 
brukt, med denne anses ikke lengre 
som en god ordning, og omtales i 
forumsmiljøet som skilsmisseord
ningen. NHO har gått hardt ut mot 
Fellesforbundet, og har varslet at de 
nå stevner forbundet, da de mener 
at forbundet ikke har lov å bruke 
innstillingsretten slik. De har også 
nektet medlemsbedriftene og inngå 
avtaler om dette. Det er det heldigvis 
ikke alle bedrifter som hører på. 

Den første 1421 rotasjonen på 
Melkøya hadde 35, 6 timer i snitt og 

var en prøveordning, denne ble og 
videreført som en prøveordning på 
Aukra. Disse ordningene førte til at 
den enkelte måtte bruke 2 dager av 
ferien hver tur for å få timene til å 
gå opp. etter evalueringen av disse 
prøveordningene stoppet forbun
det å godkjenne bruk av feriedager 
i rotasjons ordninger. Abel ble nek
tet av NHO å skrive en bedre avtale, 
og tilbydde sin folk 12–9 rotasjon.  
Dette ble imidlertid ikke godtatt av 
Abel sine tillitsvalgte, og da faller 
man selvsagt på tariffavtalens be
stemmelse, som er 7,5 timer dag. 
Men pussig nok, når folk begynte 
å jobbe 7,5 timer dag, varte det ikke 
lenge før det likevel kom på plass 
en akseptabel rotasjonsordning.

Forumets deltakere var ikke 
fornøyd med situasjonen, men sa 
seg fornøyd med forbundets linje. 
Nyvalgt leder i forumet,  Arild  Håvik, 
sier seg tilfreds med at miljøet 
slutter rekkene i kravet om levelige 
arbeidstidsrotasjoner.
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fellesforbunDet  
petroleumsforum 

Forumet er et samarbeidsorgan for klubber og foreninger  
i Fellesforbundet, som har medlemmer som arbeider innen
for olje og gassrelatert leverandørindustri, både on og off
shore. Unionen Fagforening var en av stifterne av  forumet, 
som ble opprettet for å blant annet samordne felles inter
esser, og bedre «reisefolkets» lønns og arbeidsvilkår.

Fellesforbundets  Petroleumsforums nye leder, Arild Håvik (til venstre) 
og avtroppende leder Einar Gjerde.

Det er viktig å sørge for at foreningen vet din riktige adresse både 
av forsikringsmessige og administrative årsaker. Tlf. 55 30 91 67.
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men det gikk jo rett vest, for å si 
det sånn.

Selv om Peter havnet litt til
feldig akkurat i dette faget, angrer 
han ikke på det. – Det er trivelig å 
jobbe på bygg, det anbefaler jeg 
gjerne til andre. Peters plan nå, er 
å få tatt fagbrevet, og etter det ten
ker han seg å bli i faget. Det mest 
positive i bransjen, er følelsen av 
frihet og selvstendighet, og at man 
får tilrettelegge eget arbeid. Peter 
fremhever også gode kolleger, både 
i egne og i andre bedrifter, som gir 
en god tone på byggeplassen. Nå 
har arbeidslaget hos Kenneth eli
assen tatt i bruk oppmåling, men 
Peter synes ikke det gjør dagen 
mer stressete. 

– Det er gøy når du ser at god 

produktivitet betaler seg i lønn
ingsposen! avslutter Peter med et 
smil.

Vi som lever i bransjen, har jo 
registrert at det har vært en del 
svartmaling om ungdom og lær
linger, og påstander om at de både 
kan og vil mindre. Byggebransjen 
er ikke spesiell i så måte, men vi 
er spesiell i den forstand at vi gjør 
vårt arbeid med stor grad av frihet 
under ansvar. Så hvis det er riktig 
at ungdommen verken kan eller 
vil, blir det et problem etter hvert. 
Men Kenneth eliassen vil ikke være 
med på en slik svartmaling. 

– enkelte ungdommer behøver 
nok et puff i ræven, men jeg må si 
jeg er veldig fornøyd med lærlinge
ne våre. Det er ikke slik at å lære på 

skolen er det som passer best for 
alle, og da mener jeg det er viktig 

å gi ungdommen en mulighet. Vi 
tar gjerne i mot flere.

Forts. Fra side 1

Det er konge  å lære i beDriften!

Forts. Fra side 1

norsk fagopplæring er i verDensklasse

ene kan bygge på. I tillegg gir det
te bredere rekrut teringsgrunnlag. 
De første lærlingene som har fulgt 
denne modellen, kommer altså ut 
i bedriftene til sommeren. 

Det er fylkeskommunen som 
har ansvar for å formidle lærling
ene, etterse at opplæringslova 
 følges, og til slutt sørge for at fag
prøve blir gjennomført. Med andre 
ord, sikre at det er kvalitet i opp
læringen. Fagopplærings sjefen i 
Hordaland, Ole G.  Fredheim, fortel
ler at det finnes ca 4500 løpende 
lærekontrakter i fylket, og det 
avlegges om lag 2400 fagprøver i 
året, altså en formidabel oppgave. 
Fredheim mener det er feil at opp
læringen blir dårligere. Men det er 
riktig at både skolen og bedriftene 
får utfordringer, og mye vil av
henge av deres evne til samarbeid. 

– Men bedrifter som kjenner sin 
besøkelsestid, vil få bedre rekrutte
ring og økt kvalitet i opplæringen, 
sier Fredheim.

Det har også vært reist kritikk 
mot innholdet i læreplanene, har 
du en kommentar til det?  – et fag 
blir aldri noe annet enn partene i 
arbeidslivet gjør det til. Vår opp
gave er å forvalte hva partene i 
arbeids livet er enige om at faget 
er, sier Fredheim.

Foreningen registrerer ellers 
at en del satser på lærlinger i fire
årsløp, altså direkte i lære fra ung
domsskolen. Slike «særløp» er be
dre tilrettelagt i den nye reformen, 
og i slike tilfeller må det legges 
opp teoriundervisning gjennom 
læretiden. På mange måter er vi 
tilbake til den gamle lærlingskolen 
vi hadde før 1994. Dette behøver 
ikke være negativt, men det kan jo 
se ut som noen tradisjonsrike opp
læringsbedrifter vender ryggen til 
yrkesskolen. Hvordan vil fagopp
læringskontoret sikre kvali teten 
på opplæringen hvis dette blir 
 utviklingen? 

– Vi satser nå bevisst på kvali
tetssikring, gjennom bedre inter
ne oppfølgingssystem og tilsyn 
på  arbeidsplassene, sier Fredheim. 
Hva kan systemer gjøre for å få 
bedre opplæring? – Mellom annet 
kan vi luke ut gjengangere som har 
stort frafall, og sjeldent eller aldri 

fører lærlinger frem til fagbrev. I 
tillegg satses det nå på storstilt 
opplæring av prøvenemdene.

Foreningen er ellers kjent med 
at det finnes lærebedrifter som 
ikke holder mål. Dersom tilsyn av
dekker uønskede forhold, hva gjør 
Fagopplæringskontoret da? – Vi 
forsøker først å veilede bedriftene, 
for ofte går ikke svak opplæring på 
uvilje, men misforståelser i en tra
vel hverdag. Men er det ikke mulig 
å veilede, må opplæringsbedriften 
«avskiltes». 

Dersom lærlinger brukes som 
billig arbeidskraft, av og til så bil
lig at de ikke engang får lønn, kan 
dere gjøre noe da? – Lønn skal de 
ha, det sier loven. Men den sier 
ikke noe om hva de skal ha, det er 
det tariffavtalene og kontrakter 

som regulerer. Skulle det vise seg 
at det ikke betales lønn, er det ikke 
mye vi kan gjøre med det, annet 
enn å vurdere opplæringsbedrif
ten kritisk, og hjelpe lærlingen til 
en ny bedrift. Fagopplæringskon
toret kan ikke inndrive lønn, sier 
Fredheim. Men ingen er glad for 
å ha å ha utestående lønn og fe
riepenger, hvis dere ikke kan gjøre 
noe med det, finnes det noe råd å 
gi lærlingen da? 

– Hvis det finnes slike krav, må vi 
anbefale lærlingen å oppsøke juri
disk bistand som f. eks. jussformid
lingen. Dere anbefaler ikke lærlin
gen å oppsøke fagforeningen sin? 

– joda, men hvor det er fagforenin
ger og organiserte forhold, er dette 
et problem vi sjelden eller  aldri hø
rer om, avslutter Fredheim.

SkoleStRuktuR
Unionen Fagforening har lenge hatt skolestruktur på den politiske 
agenda. Kort fortalt ønsker vi oss færre antall skoler med samme 
studieretning, og med det få større faglige miljø. Videre at studi
eretningene plasseres i nærheten av de bransjene som vil ta i mot 
lærlingene. Dette er et mer aktuelt krav med den nye reformen. 
For det er ikke uproblematisk at en skole som tradisjonelt kun 
har undervist tømmer, plutselig skal undervise i hele bredden på 
byggfag. Det vil fort oppstå at det mangler både utstyr og komp
etanse. Skolestrukturen er et politisk spørsmål, men Fredheim er 
enig i at dette er en riktig utvikling. Ikke minst fordi skolen skal 
samarbeide med bedrifter om programfag.

Ole G. Fredheim.
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Ja så var vi alt kommet 
til 2008 og beretning og 
 årsrapporter er skrevet. 
Disse beskriver året som 
har gått i tall og ord. 

I 2007 var jeg rundt og besøkte 419 
byggeplasser en eller flere ganger. 
Det var mange hyggelige besøk 
med gode samtaler om et felles 
mål – et bedre hms på bygge
plassen. Dessverre ble det gjen
nom utallige vernerunder konsta
tert store mangler og manglende 
sikkerhet av arbeid i høyden og på 
tak. Samlet har jeg påpekt ca 530 
mangler eller anmerkninger på de 

arbeids plassene som jeg besøkte 
i fjor og en stor del av manglene 
 resulterte i stans i 
arbeidet.

Regionalt verne
ombud skal  etter 
forskrift best. Nr. 404 
Regionale verneom
bud for bygg og 
anleggsvirksomhet, 
være verneombud 
på de plassene som 
ikke har valgt eget 
verneombud og som 
verneombud, har også regionalt 
verneombud stansingsrett. 

Stansingsretten finner dere i 
arbeidsmiljølovens § 6.3 verne

ombudets rett til å stanse farlig 
arbeid. 

I 2007 brukte regio
nalt verne ombud retten 
og plikten til å stanse 
 arbeidet 104 ganger. 

Hvorfor er det så man
ge som ikke følger opp og 
sikre egne  arbeider eller 
virksomheter som ikke 
sørger for sikkerheten 
for eg ne arbeidstakere. 
Arbeidsmiljøloven er klar, 
den sier at arbeids giver 

skal sørge for at bestemmelsene i 
arbeids miljøloven blir overholdt. 

Minner dere alle her om at 
arbeidsmiljø loven er en mini

mumslov og loven gjelder for alle. 
Det innebærer at det ikke er tillatt 
å gå under lovens krav til helse, 
miljø og sikkerhet, men det er 
 tillatt å gjøre forholdene bedre. 

Forskrifter som beskriver for 
eksempel brakkerigging, arbeid 
med støy, støv, kjemi, bruk av 
arbeidsutstyr og oppsetting av 
stillaser er utdypninger og for
klaringer av arbeidsmiljøloven og 
skal selvfølgelig følges eller gjøres 
bedre.

Med vennlig hilsen 
Harry Eide

Regionalt verneombud

ønsker alle et riktig  
goDt og skaDefritt år

H m S

8   T e k s T:  h a r r y  e i d e
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tysnes i ny Drakt

Hytteutvalget har bestått av Terje 
Mjelde, Geir Berntsen, Roy Anders 
og Arne jæger. Terje Mjelde har 
styrt med myndig hånd oppus
singen. Utvalget har ved flere an
ledninger vært nede på Tysnes og 
hatt dugnad. Vegger, vinduer og 

listverk er malt. Nytt gulv er lagt. 
Nytt kjøkken er montert.

Badet er også renovert av lo
kale håndverkere. Vegger og gulv 
er helfliset. Badet fremstår i dag 
som et lekkert rom. 

Båten har også fått en over
haling. Den er høytrykksspylt og 
polert. Motoren har hatt en tur i 
byen og fått service. Båten ligger 
nå klar til kai for nye fisketurer.

Som alltid bringer oppussing 
med seg sine frustrasjoner, og ut
valget har også hatt dem. Nå som 
vi er i mål med opp graderingen er 
vi fornøyd med resultatet. Vi håper 
også at det blir tilbakemeldingen 
fra våre medlemmer.

Til dags dato er det fremdeles 
mye ledig i sommer om du ikke 
ennå har avklart ferieturen.

ta kontakt med unionen  

Fagforening om du ønsker å leie.

Unionen Fagforening gikk til innkjøp av ferieleiligheten 
på Tysnes som var bygget rundt 1994. Standarden på 
leiligheten bar preg av dette. Styret ønsket å modernisere 
den slik at den fremsto mer delikat for våre medlemmer. 
Som et resultat ble dugnadsgjengen Hytteutvalget 
opprettet.

Harry Eide.

roy i full gang med å tilpasse nytt gulv. Orginale farger: Gul med rød bryst
ning. Lakkerte furulister.
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m Å L E r K O n T O r E T

Som nevnt i tidligere 
 artikler så har Felles
forbundets forhandlings
avdeling forhandlet med 
arbeidsgiversiden om revi
sjon av taktekkertariffen. 
Vi har nå fått et resultat. 

endringer som vi har sett er at 
det i større grad er lagt vekt på å 
inngå avtale på stedet for diverse 
forhold framfor at forholdene er 
inkludert i prisen. en foreløpig 
vurdering er at tariffen har hatt 
en positiv endring, men at den er 
ikke god nok. 

Vi vil om kort tid innkalle be
rørte taktekkere her i  Ber gen til 
møte og evaluere resul ta tet. eva
lue ringen vil bli kom mu ni sert til 
Fellesforbundets for  handlings
avdeling og opp sum  mert i neste 
nummer av med lems bladet vårt. 

Fra gulvtariff til gulltariff ?

Fra og med 1. mai ble den nye 
gulv tariffen gjort gjeldene og mye 
 tyder på at den er meget god.

Målinger som er utført hittil 
ser meget oppløftene ut for de 
som ønsker å ta den i bruk. 

Gulvleggerne til  Kenneth 
 eliassen a/s har begynt å ta den i 
bruk og er så langt veldig fornøyd.

Det er foreløpig litt tidlig å 
 skrive om hvor høy økningen er før 
det er utført flere målinger som 
kan gi ett godt nok svar på det …
men det ser veldig lovende ut !

Selve tariffen er noe forenklet 
og prisene er hevet. Blant annet 
er nesten alle tilleggsposter hevet 
med 100 %. Målet med den nye 
tariffen er å få den innlemmet 
i malertariffen med de samme 
 påslagsprosenter. Det betyr at 
 etter 1. august vil den få ett påslag 
på 6,08 %, det samme som maler
tariffen.

Med den nye tariffen på plass ser 
vi for oss at vi har ett godt verktøy 
og grunnlag for at gulvleggerne nå 
kan sikre seg en god lønnsutvikling 
i tiden som kommer. Så gulvleggere 
som er i bedrifter med tariffavtale, 
ta kontakt med målekontoret og vi 
skal være behjelpelig med å komme 
i gang. Ingen oppdrag er for stor og 
ingen er for liten.

For å ta målekontoret i bruk må 
du være organisert og jobbe i en 
bedrift med tariffavtale.

Hvis du ikke gjør det men like
vel ønsker å få vite mer er vi også 
behjelpelig med å få på plass det 
som skal til for at du også kan ta 
systemet i bruk. 

ny akkorDtariff for  

byggtapetserfaget
8   T e k s T  &  F o T o :  k J e T i l  d a h l e
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I helgen 11. til 13. april ble 
det avholdt kurs i akkord
tariffene for betong og 
malerfaget.

Det var 16 deltakere fra en hånd
full bedrifter som fikk en innføring 
i hvilke forutsetninger som skal til 
for å jobbe akkord. 

Til høsten vil det også bli satt 
opp kurs i november(dato ikke 
bestemt). De som er villige til å 
delta kan allerede nå ta kontakt 
med målekontoret for spørsmål 
og påmelding.

Knut Vangsnes hos Kenneth 
Eliassen a/s  er så langt fornøyd 
med den nye tariffen. Her er han 
i ferd med å utføre akkord 2 hos 
Skeidar i Åsane og håper at den 
skal gi en like god fortjeneste 
som akkord 1. Akkordlønnen 
gir også en god fortjeneste for 
lærlingen som er med.

taktekker
tariffen  
– en føljetong

akkorD 
tariff kurs på voss

statistikk første kvartal 2008
Taktekkerfaget kr. 278,84
Malerfaget kr. 214,56

Betongfagene kr. 232,37
Murerfaget kr. 264,52
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Alle kan som pensjonist jobbe så 
mye de vil, uten at pensjonen av
kor tes og øke sin årlige pensjon ved 
å arbeide utover 62 år. Dette gjelder 
både i folketrygden og i AFP.

MuliG utSettelSe

en helt sentral del av pensjons
reformen er at alle skal ha adgang 

til å gå av med alderspensjon fra 
folketrygden fra de fyller 62 år, 
men Arbeids og velferdsetaten 
NAV sier nei til å innføre fleksibel 
pensjonsalder fra 1. januar i 2010, 
slik regjeringen går inn for.

Dermed blir pensjonsreformen 
utsatt, skriver Aftenposten/
Bergens Tidende. Det er nemlig 
NAV som skal omgjøre Stortingets 
vedtak til systemer og rutiner som 
gir korrekt antall pensjonskroner 
inn på konto til den enkelte.

I høringsuttalelsen til Arbeids 
og inkluderingsdepartementet 
(AID) skriver NAV: «NAVs fore løpige 
analyser indikerer at et første 
mulige ikrafttredelsestidspunkt 
for fleksibelt uttak av alders
pensjon først kan komme i løpet 
av andre halvår 2010.»

«– 2010 står fast. Vi tar sikte 
på å se nærmere på timeplanen 
i det lovforslaget som kommer til 
høsten. en presis datodiskusjon 
er det for tidlig å ta nå, selv om  
1. januar vil være utgangspunk
tet. Vi har selvsagt løpende kon
takt med NAV om fremdriften i 
pensjons reformen» , – sier stats
sekretær janerik Støstad i AID.

NAV viser til etaten må ha «et 
visst minimum av kalendertid» for 
å følge opp reformen. Men  etter 
NAVs vurdering har ikke ting gått 
som planlagt i Regje ringen og 
Stortinget: «Forsinkelser i fram
tiden i regelverksavklaringer og 
politiske beslutningsprosesser 
medfører at betydelig kalendertid 
har gått tapt» .

Vi har nå gjort oss ferdig med 

Folketrygden og vil ta for oss gam-

mel og ny Avtalefestet Pensjon 

som først og fremst er en avtale 

mellom lo og NHo og etter det vi 

har brakt i erfaring, ikke vil bli be-

rørt av en eventuell utsettelse av 

ny lovbestemt pensjonsalder.

Dagens afporDning
Bare de som er fylt 62 år og som 
arbeider innenfor områder der det 
er tariffavtaler, og hvor AFP inngår 
i tariffavtalen, har rett til den fri
villige tidligpensjonsordningen.

AFPpensjonen tilsvarer det du 
ville fått hvis du hadde fortsatt å 
jobbe fram til du er 67 år. jobber 
du ved siden av, får du kutt i pen
sjonen.

Dagens AFPavtale gjelder fram 
til 2010.

ny afporDning
Som ventet ble avtalefestet pen
sjon (AFP) den heteste saken i 
årets lønnsoppgjør og etter en 
hektisk meklingsinnspurt, ble det 
ble løsning ved at Regjeringen 
kom på banen med lovnader om 
å bidra med milliardbeløp og AFP 
fortsetter også etter 2010 – men 
i ny drakt.

Som før blir det bare de som job
ber i bedrifter med tariffavtale som 
har krav på avtalefestet pensjon.

ny pensjonsalDer  
i folketrygDen og viDereføring av afp i ny Drakt

I  H I S T O r I S K  P E r S P E K T I V
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Den nye pensjonsreformen skal tilpasses de øvrige folke
trygdreglene og skal tre i kraft fra 2010 slik flertallet i 
Stortinget har vedtatt (Pensjonsforliket) og innebærer at 
alle skal i framtiden få rett til å gå av ved 62 år dersom de 
ønsker det med opptjente rettigheter i folketrygden.

Nå har stortinget vedtatt en ny 
forskrift om påseplikt og inn
synsrett. Tidligere var det forbe
holdt noen overenskomster å ha 
bestemmelser om innsyn. Dette 
gjelder §12(1) i FoB og bilag 9 i 
VO. Den nye forskriften vil gjelde 
overenskomstområder som er all
menngjort i henhold til allmenn
gjøringsloven. Til dags dato er 
Fellesoverenskomsten for Bygg fag 
allmenngjort for Norge, og VO står 
på trappene og vil sannsynligvis 
bli allmenngjort ila. sommeren 
en gang.

Denne nye forskriften har to ele
menter i seg. Det ene er påse plikt. 
Dette er en plikt hoved entreprenør 

har for å påse at lønns og arbeids
vilkår hos under leverandører minst 
er i tråd med allmenngjøringsfor
skrifter. I de tilfeller det ikke er 
underleverandører har den som 
er byggherre påseplikt for sine 
 entreprenører.

Det andre elementet er inn
synsrett. Den tilsier at tillits
valgte hos hovedentreprenør kan 
begjære arbeidsgiver til å doku
mentere at lønns og arbeidsvil
kår hos underleverandører er i 
overensstemmelse med gjeldene 
allmenngjøringsforskrifter. Dette 
må gjøres skriftlig og begrunnes. 
Den skriftlige begjæringen må 
også inneholde hvilke virksom
het og arbeidstakergrupper det 

gjelder. Om ikke opplysningene 
legges frem for tillitsvalgte innen 
avtalt frist, kan han kreve opp
lysningene direkte fra den eller 
de aktuelle underleverandør.

Der hvor det ikke er tillitsvalgt 
hos hovedentreprenøren kan 
tillitsvalgte hos virksomhetens 
nærmeste underleverandør kreve 
dokumentasjon for denne under
leverandørens underleverandører 
slik fremgangsmåten er beskrevet 
overfor.

Forskriften begrenser hva man 
kan bruke denne informasjonen 
man avdekker til. Man kan rådføre 
seg med egne rådgivere eller til
synsmyndigheter. Men informa
sjonen er taushetsbelagt.

Altså har man nå fått flere 
muligheter til å avdekke sosial 
dumping på arbeidsplassen, og 
på den måten håper vi at resulta
tet er oppdragende for bransjen. 
For at dette skal skje må våre år
våkne tillitsvalgte bruke verktøyet 
for det det er verdt. Verktøyet kan 
kun brukes der hvor tariffavtaler 
er allmenngjort. 

Denne forskriften er gjort gjeld
ende fra 14.mars 2008. Forskriften 
kan finnes på følgende internet
tadresse: http://www.regjeringen.
no/nb/dep/aid/dok/lover_regler/
forskrifter/2008/forskriftomin
formasjonsogpaseplikt.html

flere verktøy i verktøykassen

LOleder roar Flåthen var godt fornøyd 
med den nye AFP ordningen.
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Dagens pensjonsordning videre
føres for de som tar ut pensjon ved 
62 år. Pensjonen øker for de som tar 
ut pensjon ved 63 år og senere.

Det vil bli mulig å ta ut AFP 
ved fylte 62 år og samtidig jobbe, 
uten at pensjonsutbetalingen red
useres.

GRAdViS iNNFøRiNG

Gradvis innføring av levealders
justering. Det betyr at du må jobbe 
lenger for å få full pensjon i takt 
med at den gjennomsnittlige leve
alderen øker. Levealderjusteringen 
berører ikke de som er født før 1954, 
men slår i økende grad inn for de 
som er født mellom 1954 og 1963. 
Pensjonsdekningen for senere års
kull skal vurderes senest i 2017.

RuNGeNde jA

Forslaget ble enstemmig anbe
falt av begge parter etter en me
glingsrunde de første dagene 
av april. LOs medlemmer sa sitt 
i uravstemning den 22. april, ett 
rungende jA. Selv om kritiske røs
ter også hevet seg.

LOleder Roar Flåthen var svært 
fornøyd i sine første kommen
tarer. Han sa blant annet at han 
følte seg sikker på at mange ville 
sette pris på muligheten til å ha 
tilleggsinntekt, uten at pensjonen 
reduseres.

 At AFP nå er sikret på varig 
 basis, er særlig viktig for de 
som er unge i dag. Med evalue
ringen senest i 2017 har vi gitt 
dem det redskapet som skal til 
for å tilpasse og justere ord
ningen i framtiden, sa Roar 
Flåthen.

 Også NHOleder Finn Berge
sen smilte etter at resultatet 
var klart. Både han og Flåthen 
fastslo at «arbeidslinjen» i 
pensjonsforliket er ivaretatt. 
Og bare for å ha sagt det, var 
YS ikke mindre fornøyd med en 
ordning som LO som vanlig har 
forhandlet fram og YS henger 
seg på og gir inntrykk av at det 
er de som har gjort jobben.

RedNiNGSPlANke  
FRA ReGjeRiNGeN 

Regjeringen var avgjørende aktør 
ved å forplikte samfunnet til å 
finansiere nyordningen med mil
liardbeløp hvert år. Arbeids og 
inkluderingsminister Hanssen sa 
blant annet dette om den kom
mende tilpasningen mellom de 
nye folketrygdreglene og AFP:

 Vi blir stadig flere eldre, og vi 
lever stadig lengre. et pen
sjonssystem som skal være til 
å stole på i framtiden, må ta 
hensyn til dette. Samtidig vil 

regjeringen at de som er slitne 
og ønsker å gå av ved 62 år skal 
sikres like god pensjon som i 
dag. Løsningen som partene 
har forhandlet seg fram til i 
samarbeid med regjeringen, er 
et godt kompromiss. Det sikrer 
hensynet til sliterne, samtidig 
bygger vi et pensjonssystem 
der det lønner seg å arbeide.

Statsminister jens Stoltenberg sa 
at AFPløsningen er god for norske 
lønnstakere og god for Norge. Han 
betegnet resultatet som et nasjo
nalt forlik som sikrer et rettferdig 
pensjonssystem og som gir full 
anledning til å kombinere arbeid 
og pensjon uten avkortning.

kRitiSk oPPoSiSjoN

Nå var det ikke akkurat noe «na
sjo nalt forlik» som preget de før
ste kommentarene fra ledende 
opp osisjonspolitikere. Uenigheten 
er reell nok, opposisjonsvinden 
blåser både fra høyre og venstre.

De mener nyordningen er for 
dyr og det diskuteres heftig om 
hvor sosialt rettferdig AFP er, både 
i forhold til de som ikke får glede 
av den og i forhold til kommende 
generasjoner.

Umiddelbart etter at AFP
løsningen var klar, bebudet den 
lokale LOlederen i Trondheim, at 

det ville bli organisert en kamp
anje for å få fagorganiserte til 
å stemme nei til forhandlings
resultatet.

På den andre siden av den poli
tiske skalaen hevder Frpformann 
Siv jensen i likhet med LOlederen 
i Trondheim at den nye AFPord
ningen blir dårligere enn den nå
værende. Merkelig utsagn fra ett 
parti som er i mot hele AFPord
ningen. Frp var ikke med på pen
sjonsforliket i Stortinget, og heller 
ikke LOopposisjonen godtar at 
en ny AFP må sees i sammenheng 
med den innstramningen som 
pensjonsreformen inne bærer.

Men det vil overraske de fleste 
dersom motforestillingen fører 
til at hele pensjonsforliket torpe
deres. Likevel, erna Solberg sa at 
Høyre nå vil bruke tid på gå igjen
nom alle detaljene før partiet vil si 
om regjeringens milliardbidrag er 
«et klart og sterkt brudd på linjene 
i pensjonsforliket» eller ikke.

Med ny og lavere pensjonsalder for 

alle og videreføring av AFP-ordn-

ingen i «ny drakt», finner vi det 

naturlig å avslutte artikkelserien 

om pensjon og pensjonsalder – sett 

i historisk perspektiv. 

på arbeiDsplassen
Har opplæringen innfrid forventningene?

MAtti HeiNANeN 
Forskalingslærling  
hos Stoltz entreprenør

ja det har det, 
opplæringen har 
skapt interesse 
for faget og det 
har vært god 
oppfølging.

ellers vil jeg nevne et godt 
arbeidsmiljø og en god fad
derordning.

For min del har det ikke vært 
noe negativt. Det er imidlertid 
klart at opplevelsen av lære
tiden er individuell, men med 
den rette innstillingen er min er
faring at det meste ordner seg.

ReMi jAkoBSeN 
Blikkenslagerlærling  
hos egil lerø & Sønner AS 

ja forventn ing
ene er for så vidt 
innfrid og det 
er et godt miljø 
blant kollegaene.

Vi er på en del 
kurs i løpet av læretiden, men 
en del kunnskap for svinner 
etter endt kurs fordi vi ikke 
får den rette praksis i ettertid. 
Heldigvis er det en stund til jeg 
skal ta fagprøve så jeg håper at 
jeg innen den tid har fått med 
meg det meste innen faget.

Mange ser på fagprøven som 

8   T e k s T  &  F o T o :  F r o d e  s k a g e n

en stor utfordring fordi man 
kanskje får et prøvestykke som 
man ikke tidligere har vært borti. 
Kanskje noen burde vurdere på 
nytt hva som blir gitt som fag
prøve slik at prøven står i forhold 
til det arbeid som blikkenslagere 
stort sett gjør daglig.

teRje oNeS
Murerlærling hos Veidekke

ja det har det, 
jeg har lært mye 
mer en det jeg 
hadde trodd 
på forhånd. jeg 
har fått en god 

oppfølging av murmestrenes 

opplærings kontor. Videre har 
jeg blitt veldig godt mottatt 
i bedriften og ser frem til å 
få tatt fagprøven. etter endt 
førstegangs tjeneste håper jeg 
å kunne fortsette i bedriften.

CRiStoFFeR RojAS
taktekkerlærling hos icopal

I begynnelsen av opplæringen 
gikk det litt tregt. 
jeg savnet litt 
det å få jobbe 
selvstendig.

etter hvert 
har det gått seg 

til og i dag fungerer det bra.  
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W tym wydaniu napisze 
troche roznych informacji 
dotyczacych czlonkowstwa 
w zwiazku zawodowym. 
Z naszego doswiadczenia 
i informacji, ktore otrzy
mujemy wynika, ze nasza 

gazetke czytaja nie tylko osoby, ktore naleza 
do zwiazku zawodowego, ale potencjalni 
czlonkowie, dlatego tez pozwole sobie 
skorzystac z tej okazji i wyjasnic blizej o co 
chodzi z tym zwiazkiem i jego stukturze 
organizacyjnej w Norwegii.

Zaczne od zdefiniowania co to jest zwiazek 
zawodowy, poniewaz zrozumienie tego niek
torym przysparza klopotow.

ZwiAZek ZAwodowy 

– jest to dobrowolna i samorzadna 
organizacja ludzi pracy, finansowana przez 
nich. Podstawowym zadaniem zwiazkow 
zawodowych jest obrona interesow pra
cownikow i dzialanie na rzecz poprawy ich 
sytuacji ekonomicznej i spolecznej. Zwiazki 
probuja wiec przeciwdzialac zwolnieniom, 
kontroluja przestrzeganie kodeksu pracy przez 
pracodawcow, zabiegaja o wyzsze pensje i 
lepsze warunki pracy dla pracownikow.

kiedy jeSt Sie CZloNkieM  
ZwiAZku ZAwodoweGo:

w momencie kiedy zapisales sie do organ• 
izacji zwiazkowej, poprzez internet, bez
posrednio w oddziale zwiazkow, w klubie 
przyzakladowym, badz u meza zaufania

oraz gdy miesieczna skladka czlonkowska • 
jest placona na czas

 A kiedy Sie PRZeStAje NiM ByC:

podczas, gdy ma sie niezaplacone na czas • 
skladki za 2 miesiace, mozna zostac  skres
lonym z rejestru czlonkowskiego.

jesli czlonkowstwo zostanie przerwane, 
 automatycznie zostaja wstrzymane wszystkie 
prawa czlonkowskie. 

Postanowienie Federacji Zwiazkow Zawo
dowych (Fellesforbundet) odnosnie pomocy ze 
zwiazku zawodowego, takze pomocy prawnej 
mowi: «prawo czlonka zwiazku zawodowego 

do pomocy od tegoz zwiazku jest mozliwe 

tylko w sytuacji, kiedy problem powstal w 

czasie trwania czlonkowstwa».  

To jest sformulowanie, ktore my przez 
wiele lat tlumaczylismy i uzywalismy roznie. A 
to z powodu tego, ze nie jest latwo znalesc sie 
obcokrajowcowi, ktory przyjechal tu za praca, 
w obcym kraju. Teraz kiedy wszyscy wiedza 
o istnieniu i aktywnej dzialalnosci zwiazku 
zawodowego i w pore maja mozliwosc sie 
do niego zapisac, postanowilismy solidnie 
wypelniac to postanowienie. Co oznacza, ze 

aby otrzymac pomoc ze zwiazku zawodowego, 

musisz byc jego czlonkiem zanim powstanie 

problem np. w sytuacji w pracy. Tak jak mowi 
powiedzenie, nie mozna ubezpieczyc domu, 
ktory juz sie spalil.

jeszcze krotkie przypomnienie, ze nie 
mamy automatycznie informacji, kiedy 
zmieniacie pracodawce, adres, nr tel, badz 
jestescie na zwolnieniu chorobowym 
dluzszym niz 2 tygodnie. Z tym ostatnim 
punktem czesto mielismy klopoty, poniewaz 
niektorzy pracodawcy zapominaja wypelnic 
w papierach do NAVu informacji o tym, 
ze nalezycie do zwiazku zawodowego, i po 
dwoch miesiacach jesli nie mamy kontaktu, 
zostajecie automatycznie wykresleni. Radze 
najlepiej wyslac smsa z ta informacja na nr 
911 80 056. 

Przypominam takze, ze pracuje dla jeszcze 
dwoch innych zwiazkow zawodowych 
oprocz tego i czasami trudno jest sie ze mna 
skontaktowac, za co z gory przepraszam, 
poniewaz musze wypelniac narzucone mi 
przez pracodawcow zadania takie jak n.p. 
tlumaczenie na spotkaniach, tlumaczenie 
papierow, odwiedzanie miejsc pracy, kursy 
i szkolenia, gdzie niestety nie moge uzywac 
telefonu,. Proponuje w tym wypadku wyslac 
smsa lub zostawic wiadomosc. Staram sie 
oddzwaniac do wszystkich, chociaz czasami 
jest to bardzo trudne.  

Magdalena Cierpisz-Hejbowicz 

InFOrmACJE PO POLSKU!
P O L S K  S PA LT E

m i e sz k a n i e  l e tn i s kowe  w  t ys n e s

Mieszkanie zostalo wyremontowane na przelo
mie kwietnia i maja,. Zostala polozona nowa 
podloga, pomalowane na jasny kolor sciany, 
kuchnia i lazienka takze zostaly calkowicie 

odnowione. Mamy jeszcze wolne terminy w 
lipcu i serdecznie zapraszamy. Zadzwon lub 
wyslij smsa pod numer 911 80 056 lub wyslij 
emaila magdalena@fellesforum.hl.no 

Som dere ser har vi i dag 
fått med vår nye logo.  
mange av dere har sikkert 
sett den før, bl. a. på TV.

Fra 15. september 2007 fikk vi 
en del nye kundefordeler for LO 
medlemmene.  De er følgende:

Fri egenandel etter  • 
4 skadefrie år 
når du har samlet forsik• 
ringene hos Sparebank1.
Tidsgaranti ved  • 
skade oppgjør.
Månedlig betaling (avtale• 
giro) uten termintillegg.
eKunde – avtalen alltid • 
tilgjengelig på nett  
– som kunde i Sparebank1.

Så mye kan du spare på for
sikringene om du samler dem 
hos SpareBank1:

3 forsikringer   10% • 
4 forsikringer   15% • 
5 forsikringer +  • 
eKunde    20%

er du i tillegg bankkunde i 
SpareBank1 vil du få ytterligere 
5% rabatt.

Gjelder skadeforsikring.  en 
av dem må være bil, hjem, eller 
husforsikring. Kollek tiv hjemfor
sikring tel l er med.

Bente 
Leganger

Dersom du har spørs mål om 
dine forsikringer, kan du  ta 
kontakt med SpareBank1 
 Forsik ring region Vest på  
 telefon 02301.


