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Alt nytt kommer fra Amerika, pleide man å si, 

og det gjelder ikke minst teorier om ledelse og 

 bedriftsøkonomi. Opp gjennom årene har vi hørt 

om Out sourcing og management, da var teorien 

og ikke ha egne ansatte, kun kjøpe tjenester av 

eksterne leverandører og underentreprenører. 

stykket man tingene opp, ble hver enkelt tjeneste 

eller innkjøp billig. men resultatene viser at den 

samlede kostnaden, ikke ble mindre, den ble hel

ler større, for det koster mye penger å admin

istrere alle de små oppgavene. snakker vi bygg, 

er det også et poeng at det oppstår mange feil 

og ansvarsfraskrivelser i det «kaoset» som av og 

til oppstår på byggeplasser. Og nå viser erfaring 

at stadig flere aktører lever bedre av kaos, enn 

hva de faktisk produserer.

Lean managment, eller Lean Construction, 

som det heter i byggebransjen, kan nesten sies å 

være det motsatte. 

Lean ConstruCtion 
– ny giv for produktivitet i  byggebr ansjen?

som kjent for mange i «reisebransjen», 

har NHO gått til sak mot Fellesforbun

det, og påstår at dersom partene på 

en bedrift er enige om en arbeidstids

rotasjon, skal det ikke komme noe 

Felles forbund etterpå og stille krav om 

antall timer, helligdagspenger, når det 

skal reises til og fra prosjekter, ferie, 

 eller  annet tullball som sikkert ikke be

tyr noe for folk uansett...

I påvente av rettsaken, synes det å 

ha vært nærmest unntakstilstand. NHO 

nekter bedriftene å gi de ansatte bedre 

ordninger, som 12–16 eller 14–21 (uten 

bruk av ferie og beregnet med 33,6 timer 

uke) selv om partene er enige lokalt. Og 

Felles forbundet nekter å behandle søk

nader, hvor disse kriteriene ikke er hen

syntatt.

Noen bedrifter tilbyr folkene 14–14, 

som gir 14 dager arbeid og 14 dager 

sammenhengende fri. men klub

bene har vedtatt i Fellesforbundets 

Petroleums forum at dette vil de ikke 

ha, og da blir ikke dette godkjent av 

forbundet. det virker merkelig at klub

bene og forbundet skal nekte, når mer 

sammenhengende fri er noe folk vil 

ha? – Poenget er vel at 14–14 er en 

dårlig byttehandel. da blir halvparten 

av årets helger beslaglagt av arbeid, og 

når har man bruk for fri; er ikke det når 

familien har fri? sier Åge Natås, som er 

klubbleder i sts og bruker mye tid på 

slike spørsmål. – det blir som om man 

i en normalarbeidsuke skulle bli tilbudt 

6 timers dag, på beting else av å jobbe 

6 dager i uken. de fleste ville vel ikke 

ment at det var bra, poengterer Åge.

Ute på prosjektene ulmer det, for det 

har etter hvert blitt mange «kvasiløsnin

ger» basert på 

håp om bedre  
arbeidstider for reisepersoneLL?
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At en utflating og nedkjøling i byggebransjen måtte komme, 

var forventet. boligbyggingen har avtatt i lang tid, men vi 

hadde grunn til å tro at aktiviteten ville bli erstattet noe av 

næringsbygg. da statsbudsjettet ble lagt frem, mente vi at 

dette inneholdt brukbare motkonjunkturtiltak, blant annet 

med satsing på offentlige bygg. men dette var før finanskrisen 

slo til for alvor. bare uker etter budsjettet var lagt frem, måtte 

situasjonen revurderes. Plutselig ble penger en mangelvare, og 

næringsbyggene tørket bort som dugg for solen. enten fordi 

de ikke fikk finansiering, eller fordi aktørene bak ikke våget å 

bruke penger. konsekvensen blir den samme, bygging stopper 

opp, selv om det ikke mangler oppgaver. med internasjonal 

uro, svikter også etterspørselen, og med det faller oljeprisen.  

det kan også komme til å virke negativt.

Vi arrangerte et bransjetreff med Jens stoltenberg den  

21. oktober, og i møtet synliggjorde vi hvor raskt den negative 

utvik lingen har gått, og ba regjeringen om å vurdere flere til

tak. den 28. oktober vedtok forbundsstyret i Fellesforbundet å 

sende brev til regjeringen. Her bes det om en beredskapsplan, 

med tiltak som kan iverksettes ved behov, for å unngå en situa

sjon med massearbeidsledighet. 

Lokalt har vi gjort en beregning som antyder 20% overkapasitet 

i bransjen, målt mot hva som finnes av oppdrag. dette er et 

veldig usikkert anslag. en forverring av finanskrisen kan gjøre 

anslaget til en kraftig underdrivelse, og lykkes man i å stabi

lisere finansmarkedet fort, kan det vise seg å være en kraftig 

overdrivelse. situasjonen er uansett alvorlig. 

det er ikke så mange som er berørt av innskrenkinger enda, 

men over jul er vi redd det vil endre seg, om ikke noe skjer.  

det viktigste tiltaket som kan stabilisere situasjonen både på 

lang og kort sikt, er selvsagt at finansuroen blir kvelt. det er 

forståelig at en norsk regjering ikke alene kan løse en interna

sjonal krise, og det er forståelig at regjeringen vil trø varsomt. 

men det må gjøres hva som er mulig å gjøre for å begrense 

ledighet, noe annet kommer vi aldri til å forstå.  

L e d e r

RogeR Pilskog

utgiver:  Unionen Fagforening
ansvarlig redaktør:  Roger Pilskog
i redaksjonen: Stein Bruse Hofstedt,
 Roger Johansen, Kjetil Dahle
 Johnny Helland, Arne Jæger
 Harry Eide, Frode Skagen
 Magdalena Cierpisz
e-post:  unionen@fellesforum.hl.no
grafisk produksjon:  Bodoni

8   T e k s T:  s T e i n  B R u s e  H o F s T e d T

21 år etter 
– og probLemene er fortsatt  
de samme i bygningsbransjen

den 18. august 1987 hadde under

tegnede et innlegg i bergens tid

ende under overskriften «skan

daletilstander i byggemarkedet». 

det samme innlegget kunne vært 

skrevet i dag da forholdene i det 

alt vesentligste fortsatt er tilstede. 

det gjør at jeg nok en gang tar 

pennen fatt og gjentar en del av 

det jeg skrev den gang.

I slike oppgangstider vi nå har 

hatt, kommer det alltid lykke jegere 

inn i bransjen for å skumme fløten 

(både bedrifter og ansatte som ikke 

har nødvendig bransje erfaring og 

kunnskap om elementære forskrif

ter og andre bestemmelser). det 

sier seg selv at kvaliteten på arbei

det de leverer ikke alltid holder mål, 

men det er heller ikke dem jeg vil 

skrive om her.

det er også slik at de «seriøse» 

bedriftene har sine svin på skogen 

og leverer «dårlig arbeid», og de an

satte føler ofte at de får skylden selv 

om de ikke har noen påvirknings

mulighet. de ansatte blir stadig 

presset til å arbeide under forhold 

som umuliggjør «kvalitetsarbeid», 

og etterpå får man kjeft. Lønns

nivået brukes som årsak til at det er 

dyrt å bygge, og de blir beskyldt for 

å ha en stadig lavere produktivitet. 

det er nok en gang behov for å plas

sere ansvaret der det hører hjemme, 

nemlig hos arbeidsgiverne og ikke 

minst byggherrene. 

min påstand er at det kan byg

ges mer med den mannskapsstyr

ken man har enn det som blir gjort! 

med andre ord, det kan bygges bil

ligere enn det som gjøres i dag! Og 

det kan gjøres uten at bygnings

arbeiderne går ned i lønn! det er 

ikke lønnen det er noe i veien med 

i så måte, det er den inneffektive 

bruken av arbeidskraften som gjør 

det dyrt å bygge!!!

Jo flere kokker, jo mer søl, sier 

et gammelt ordtak. det samme 

gjelder til overmål også i bygge

bransjen. det finnes byggeplas

ser hvor det er bemannet med 

dobbelt så mye folk enn det som 

er nødvendig. dette fordi noen 

økonomer (eller hvem det nå er) 

har funnet ut at effektiviteten 

blir bedre jo færre kalenderdager 

bygge perioden varer. så for å få 

ned antall  kalenderdager så pøser 

man på med folk. Om de flyr i vei

en for hverandre teller ikke, bare 

byggeperioden blir kortet inn.

bygningsarbeiderne derimot 

måler effektivitet i timeverk. Jo 

færre timer som blir brukt på et 

bygg jo høyere er effektiviteten. 

det er da det blir rasjonell drift, 

ingen flyr i veien for hverandre og 

det blir mye mindre rot!!!

det er bare det at byggherren 

ofte forlanger flere folk på plas

sen enn det som er nødvendig. 

byggherren fokuserer sterkt på 

kort byggetid med fastsatt inn

flytningsdato. dette må bedriftene 

legge inn i sine anbud, for de skal 

jo betale lønn for alle timene som 

vil medgå. man kalkulerer altså 

med flere timer enn nødvendig 

(urasjonell drift). Urasjonell drift 

medfører som oftest mer rot og 

«dårligere kvalitet» på det utførte 

arbeidet. med andre ord, det er 

ofte byggherren selv som for langer 

et «dyrt» bygg med unødvendig 

«manglende kvalitet».

Vi har opplevd eksempler på 

 boligprosjekter der bygningsarbeid

erne underveis har nektet å begyn

ne på nye enheter (oppganger) før 

det var tilrettelagt for rasjonell drift 

og hvor effektiviteten ble doblet, 

samtidig som lange reklamasjons

lister ble redusert til noen få punkt. 

Fra å være underskuddsakkorder 

på prosjektet begynte akkordopp

gjørene å gi store overskudd. 

På midten av 1980tallet gikk 

byggebransjen for fullt, men be

driftene satt ikke igjen med mer 

enn vanlig. det samme er sann

synligvis tilfelle i den perioden vi 

nå har vært gjennom.

At ikke bedriftene har vært mer 

opptatt av å tilrettelegge for rasjo

nell drift er meg en gåte. det er å 

håpe at arbeidet med Lean Con

struction (se egen artikkel) får inn

pass i bransjen generelt og at fokus 

rettes mot effektivitet og kvalitet i 

stede for kortest mulig byggetid.
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blant annet «modi fisert» 12–9 rotasjon. Ordnin

gene er ikke  akkurat pop ulær, selv om dette opp

lagt er bedre enn hva som ville vært 

alternativet. det verserer også under

skriftsaksjoner på arbeidsplassene, 

hvor folk gir utrykk for sin misnøye. 

Fellesforbundets Petroleums

forum har nå skrevet en skarp ut

tale til forbundets ledelse, hvor det 

mellom annet heter at forumet «tar 

på det sterkeste avstand til NHO sin 

instruksjon til sine medlemsbedrifter 

om å ikke inngå lokale avtaler om 

arbeidstidsordninger for reiseperso

nell som er gjennomsnittsberegnet 

med 33,6 timer i snitt per uke. Petroleumsforu

met mener denne instruksen fra NHO er tariff

stridig. Denne instruksen og NHO sin stevning av 

LO og Verkstedsoverenskomsten for arbeidsretten 

har påfort mange av våre medlemmer og deres 

familier i bedriftene som er tilsluttet NHO store 

problemer og belastninger.»  

Fellesforbundets Petroleumsforum 

ber Fellesforbundet innstille all bruk 

av innstillingsretten i henhold til AML 

§ 10 – 12 (4) vist ikke NHO s instruks 

trekkes tilbake.

Åge mener denne oppfordringen 

er helt på sin plass, selv om det kan 

føre til 7,5 timer dag på mange pro

sjekter. Han frykter ikke at bedrift

ene skal søke Arbeidstilsynet om 

dispensa sjon. 

– det er bare tillitsvalgte som kan 

vite hvor skoen trykker for folk. skulle det likevel 

bli gitt dispensasjon fra tilsynet, vil vi svare med 

overtidskrav på hver time som arbeides utenfor 

normalarbeidsdagen. du tror ikke at folk blir 

forbannet om de mister arbeidsrotasjoner de 

allerede har, selv om de er dårlig? – de kan ikke 

bli mer forbannet enn de er, sier Åge. Han me

ner ellers at NHO skyter seg selv i foten med sin 

oppførsel, og skjønner ikke hvorfor de skal bry 

seg når man greier å bli enige på bedriften.

– Vi har hatt enighet om 12–16 her, men be

driften har etterpå måttet trekke seg fra avtalen, 

fordi statoil viste til oppfordringen fra NHO, og 

nektet oss 33,6 timers uke i rotasjon. det er helt 

utrolig. det er jo direkte inngripen i den frie for

handlingsretten?

den 9. – 11. desember kommer saken opp i 

Arbeidsretten, og du kan sjekke på forbundets 

nettsider hvordan det går. Vi vil da forhåpentlig

vis få svar om Fellesforbundet har rett til å stille 

krav for medlemmene, i forbindelse med søk

nader om dispensasjon fra Arbeidsmiljø lovens 

arbeidstidsbestemmelser. 

FoRts. FRA side 1

FoRts. FRA side 1

Her skal det fokuseres på hva oppgaven i helhet 

koster, og hvordan den best blir utført. som be

grep oppstod Lean Construc tion på begynnelsen 

av 1990tallet i forbindelse med et forsknings og 

utviklingsprosjekt ved stanford 

University i UsA, hvor den japan

ske produksjonstenkningen ble 

forsøkt tilpasset byggeprosessene 

hos amerikanske entreprenør

selskaper. dette arbeidet er senere 

ført videre i International Group 

for Lean Construction (IGLC) og den 

europeiske avleggeren european 

Group for Lean Construction. 

byggebransjen i Norge har fått 

mye kritikk for manglende pro

duktivitet og kvalitet, og en del 

bedrifter har samlet seg i et Lean 

Construc tion Nettverk, for å arbeide med for

bedringer. Forbundssekretær Halvor Langseth 

i Fellesforbundet kommenterer dette slik – det 

er gledelig at flere bedrifter innser at frem tiden 

handler om satsing på egne ansatte, kompe

tanse og investe ringer i utstyr, og ikke er et 

kappløp om billigst mulig arbeidskraft. Felles

forbundet har bestilt en forskningsrapport fra 

Fafo, hvor de ber om at Lean Construction vur

deres i lys av akkordtariffene og produktivitets

problematikken i byggebransjen. som kjent 

fordrer akkordtariffene at byggeplassen drives 

rasjonelt, og tilrettelegges for produktivitet.

så hva er Lean Construction? Fafoforsker sol 

skinnarland forklarer nærmere. Lean Construc

tion handler om kontinuerlig forbedringsarbeid 

gjennom å rette søkelyset på hva som hemmer 

og fremmer god flyt i byggeprosjekter, gitt bygge

plassens særegne produksjon og logi stikk. Forskjel

len fra tradisjonell logi stikkstyring er at man så 

å si snur byggeplassens sosiale infrastruktur fra 

push til pull logistikk. Planlegg ing er satt i system 

gjennom plannivåer og involvering av 

alle aktører i prosjektet. 

I praksis betyr dette at det ikke 

lenger er planleggerne sentralt i be

driftsorganisasjonen, men basen og 

akkordlagene som skal trekke arbeids

oppgaver til bygget, når de er 

klare til ut førelse. – Poenget 

er at byggeplassens ulike 

aktører, skaper bindinger for 

hverandres produksjon, sam

tidig som uforutsette hen

delser med sikkerhet oppstår, 

sier sol skinnarland. Akkurat, 

vi kjenner vel eksempler på at basene 

kan styre produksjonen ganske bra, 

bare de får arbeidsro!

den 11. november avholdt Fellesfor

bundet en arbeidskonferanse og her fikk 

Fafoforskerne møte en del baser og til

litsvalgte fra hele landet, og presenterte 

følgende arbeidshypotese:

Akkordtariffen handler ikke bare om hånd• 
verkerlønn, men er også en viktig forutset

ning for god produksjonsflyt, fungerende 

logistikk og planenes pålitelighet.

byggeprosjekter hvor akkorden går bra har • 
også høy produktivitet.

Akkordtariffen kan være prosjektledelsens • 
viktigste styringsverktøy for daglig drift.

det ble etter hvert mange innspill fra en 

engasjert forsamling, og forskerne var for

nøyd med konferansen. – det er gledelig at 

konferanse deltakerne viste så stor forståelse 

for Lean Construction som tilnærming til pro

duksjon, og at Lean Construction og akkord på 

sett og vis er to sider av samme sak, sier sol 

skinnarland.

bjørn Lillemoen som til daglig er bas hos 

stoltz entreprenør, deltok fra Unionen Fagfore

ning. selv om han som betongbas 

føler at han langt på vei driver 

etter prinsippene i Lean, synes 

han det er bra at Felles forbundet 

tar tak i dette, og bruker Fafo til 

å sette ord på noe som er gjen

kjennelig fra hverdagen. 

Noen av opplysningene over

rasket. det ble mellom annet 

nevnt eksempel på store aktø

rer som hadde gitt opp akkord 

arbeid. med andre ord hadde 

de gitt opp effek tiv produksjon.  

I stedet leverte de «skambud» 

på oppdraget, men tjente pen

ger på at takstameteret gikk når 

ekstraarbeid dukket opp, som 

følge av mangel på planlegging. – Hvis det blir 

hverdagen i byggebransjen, vil fokus i anbud 

snart dreie seg om hva folk koster pr. time, og 

ikke om hva bygget koster. da er det mange 

firma i  europa som er billigere enn oss pr. time. 

kampen om produktivitet og kvalitet på bygge

plassen, er en kamp bransjen er nødt til å vinne, 

skal vi overleve, sier bjørn.

håp om bedre arbeidstider for reisepersoneLL?

Åge Natås, klubbleder StS 
Gruppen AS.

Lean ConstruCtion 
– ny giv for produktivitet i byggebransjen?

Kampen om produktivi
tet og kvalitet på bygge
plassen, er en kamp 
bransjen er nødt til å 
vinne, skal vi overleve, 
sier Bjørn Lillemoen.

Fafoforsker  
Sol Skinnarland.
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«Partene er enige om å nedsette 

et partsammensatt utvalg som 

skal vurdere spørsmål og tiltak i 

forhold til sikkerheten i næringen 

med fokus blant annet på alenear

beid. Utvalget skal bestå av minst 

3 personer fra hver av partene 

og skal sluttføre sitt arbeid innen  

1. mai 2009». 

  

Utvalget hadde nå november sitt 

første møte. Fra Fellesforbundet 

møtte overenskomstansvarlig Rolf 

Jørn karlsen, klubbleder  erling 

karlsen fra Grieg seafood Finn

mark, Cecilie søllesvik leder avd 

65 Fellesforbundet og klubb leder 

Geirelling Nygård fra marine 

 Harvest Norway. 

Fra FHL møtte Rune dyrvik, 

Jorunn skjoldvor Foss (marine 

Harvest) og Frode Lauritzen (sin

kaberg).

det første møtet gikk med til å 

skaffe oversikt, og planlegge frem

driften i det videre arbeidet. det 

neste møtet vil bli lagt til sintef 

i trondheim, som blant annet vil 

orientere om tilgjengelig tekno

logi, utstyr og bekledning i Hms 

perspektiv, mens en representant 

fra marine Harvest Norway skal 

redegjøre for bedriftens Hms sys

tem.  Fra arbeidstilsynet i troms 

møter Halgerd sjøvoll, som har 

arbeidet med havbruksnæringa i 

en årrekke.

For utvalget vil et spørsmål 

være, hva bestemmelser skal inn 

i overenskomst, og hva bestem

melser skal i lov og forskrift. må 

forbedringer komme gjennom 

overenskomst, er bedriftene be

kymret for konkurransevridning, 

fordi bestemmelser som legges 

til overenskomst, kun vil gjelde for 

bedrifter med tariffavtale, mens 

lov gjelder for alle. 

fokus på hms i havbruks næringen
8   T e k s T:  R o g e R  P i l s k o g  •  F o T o :  B e R i T  M o R l a n d,  M a g a s i n e T  F o R  Fa g o R g a n i s e R T e

Over flere år har tillitsvalgte i havbruksnæringen satt fokus på HMS spørsmål i bransjen, 

særlig har det vært rettet kritiske spørsmål til bedriftenes bruk av aleine arbeid på anleggene. 

I tariffoppgjøret 2008, ble spørsmålet reist i tariff forhandlingene, og følgende bestemmelse 

ble tatt med i protokollen:

H AV B r U K

www.IstOCkPHOtO.COm
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fokus på hms i havbruks næringen

M Å L e r K O N t O r e t

I helgen 7. til 9. november ble 

det arrangert kurs på Park 

hotell Voss, i akkordtariffene 

til betongfag og taktekkere. 

det var veldig stor pågang til 

kurset og det måtte settes opp 

venteliste som endte med at 

noen faktisk ikke kom med. det 

er derfor viktig å melde seg på 

tidlig og før fristen går ut.

denne gang var det betong

arbeidere fra Veidekke sogn 

og fjordane og brødrene Ulve

seth som var deltakere. blant 

taktekkerne var det  tekkere 

fra de to store bedriftene Ico

pal og Protan.

Lørdag var det først en 

innføring i overenskomstens 

bestemmelser med gruppe

oppgaver som deltakerne ivrig 

løste og besvarte. Lørdag etter

middag og søndag gikk med 

til akkordtariffene. Her fikk 

deltakerne selv måle og regne 

ut sine egne jobber, og det var 

inspirerende å være med på å 

se hvordan man kan påvirke 

sin egen lønn. etter felles mid

dag lørdag kveld var det klart 

for en sosial og hygge lig af

ten, uten at det så ut å svekke 

 interessen søndagen!

Vi vil takke deltakerne for 

en fin helg som vi håper har 

vært lærerik. Vi håper også at 

det vil være like stor interesse 

for kurset som vil bli holdt til 

våren. til våren blir det mest 

sannsynlig murer og maler

faget som får muligheten til 

å kurse seg. 

akkordtariffkurs 
for betong og taktekkerfagene

Betongfagene:  3. kvartal kr. 247,45 Hittil i år kr. 238,99

taktekkere: 3. kvartal kr. 205,98  Hittil i år kr. 254,00

maler: 3. kvartal kr. 190,06 Hittil i år kr. 193,04

Gulvleggere: 3. kvartal kr. 233,22 Hittil i år kr. 248,28

8   T e k s T  &  F o T o :  k j e T i l  d a H l e

h u s k  å  m e L d e  f Ly t ti n g !

det er viktig å sørge for at foreningen vet din riktige adresse 

både av forsikringsmessige og administrative årsaker.  

tlf. 55 30 91 67.

Cecilie søllesvik har sin bak

grunn fra havbruksnæringen, 

men er i dag leder for en samle

forening i Fellesforbundet. På den 

måten har hun fått innblikk i flere 

bransjer.

– Hvis vi sammenligner med 

byggfagene, så er det jo slik at 

det er overenskomsten som har 

brakke bestemmelser. dette har 

blitt en mal for hele bransjen, 

og det virker ikke som det i seg 

selv har ført til stor konkurranse

vridning. I tillegg bruker arbeids

tilsynet disse bestemmelsene som 

grunnlag ved tilsyn. 

– For oss som arbeider i bran

sjen kan det være mye det sam

me om det er lov eller avtale, det 

viktige er å ha et trygt arbeid å 

gå til, sier Geir elling Nygård. Vi 

foretrekker selvsagt lov, men er 

det ikke mulig å få til forsvarlige 

forskrifter lovveien, har vi kun 

 avtaleveien tilbake.

bransjen har på mange om

råder jevnt løftet nivået på Hms 

arbeidet. men bedriftenes prak

sis og pålegg av alenearbeid på 

anleggene, synes vanskelig å få 

orden på. det finnes bedrifter som 

har avsluttet slik praksis, mens 

andre har satt fokus på rutiner 

som skal «varsle» om noe skulle 

skje med den som arbeider alei

ne. – men det hjelper lite at noen 

 varsles, når du er langt unna den 

som kan hjelpe, og er skadd eller 

det som verre er, avslutter Geir 

elling. 

et forbud mot alenearbeid er 

altså sterkt ønsket.

statistikk
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Jeg prøver å gå en trimtur hver 

dag og i min løype i Åsane er det 

mange store bygg i arbeid. det 

rare er at det er ikke et av byg

gene som arbeider innen normal

arbeidsdagen. det jobbes senere 

og senere for å bli hurtigst mulig 

ferdig med bygget. Jeg håper bare 

at de som jobber på disse byggene 

har andre jobber å gå til. det må 

ellers være trist å jobbe seg ras

kest mulig inn i permittering eller 

det som er verre, å bli sagt opp. 

dÅRliGe tideR  
= ARBeidsmiljøkuRs

det er viktig at man i dårlige ti

der planlegger skolering av egne 

ansatte. med mindre å gjøre er 

det en smart ting å gi ansatte 

opp graderinger og skolering og 

dermed ha nok kvalifisert arbeids

kraft når ny oppgang kommer.

Verneombud og ansvarlig for 

vernearbeidet skal ha nødvendig 

og i hvert fall opplæring gjennom 

40 timers arbeidsmiljøkurs. dette 

er kurs som Regionalt verneom

bud arrangerer og kurs gjennom 

de regionale verneombudene er 

de eneste åpne kursene som er 

bransjerettet. 

kursene som er bransjerettet 

går over 5 dager med inndeling 

3 dagers samling så en mellom

periode og så 2 dagers samling. 

mellom perioden er på ca. 4 uker 

og i denne perioden blir deltaker

ne oppsøkt på byggeplass av regio

nalt verneombud som 

igjen gir gode råd og 

tips til verneombu

det. Alt materiellet 

til kur set er det par

tene (Fellesforbundet 

og byggenæringens 

Landsforening) som 

sammen har laget og 

kurset er beskrevet i 

overenskomstens bi

lag 11.

La ikke virksom

heten sende verne

ombudet ditt på et tilfeldig ver

neombudskurs. bruk bransjens 

eget kurs, det er mye bedre og det 

koster mindre. Regionalt verne

ombud har ikke bransjekurs for å 

tjene penger, vi er kun opptatt av 

å bedre sikkerheten.

Regionalt verneombud plan

legger nye 40 timers arbeids

miljø kurs over nyttår. Jeg ønsker 

til bakemelding om ditt verne

ombud og eller verneansvarlige 

mangler nødvendig 

bransjerettet opp

læring i det å være 

verneombud/verne

ansvarlig. Nå kan vi 

gi den nødvendige 

opplæringen til de 

som mangler. Verne 

ombudskurset koster 

ca. kr. 4000,. kurset 

går over 5 dager og 

i prisen er materiell, 

kurslokaler, lunsj, 

pausemat og kaffe. 

Ca. oppstart månedsskiftet  januar/

februar 2009.

ta kontakt for påmelding eller 

mer informasjon til: 

harry.eide@fellesforbundet.no 

eller på mobil 901 09 661.

H M S

dårLige tider = mer overtid
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det ser ut som at det kan bli mindre aktivitet i bygge

bransjen i vinter og deler av neste år. dette med bak

grunn i den generelle økonomiske situasjonen. Vi som 

har jobbet i byggebransjen noen år vet at dette ikke 

vil vedvare og vet at etter et lite «pusterom» er det full 

peising igjen.

er det planer om innskrenkninger hos dere?

dAvid johANNeseN 
tillitsvalgt hos ingvald Rog-
naldsen murmesterforening

Ikke innskrenkninger, men lite 

arbeid. bedriften har holdt de 

ansatte i arbeid så lenge som 

mulig, vi har tatt en del fore

fallende arbeid på lager etc. 

bedriften regner på del jobber 

så vi håper det vil bedre seg på 

nyåret. det var denne gangen 

bråstopp i boligbyggingen.

sveiN otto jAcoBseN 
klubbleder hos stoltz  
entreprenør 

tidligere i høst så det ut til at 

det kunne bli permitteringer. 

bedriften har imidlertid reg

net på mange jobber og klart 

å holde hjulene i gang. Vi leier 

per i dag inn ekstra mannskap 

og frem til nyttår ser det bra ut. 

de første månedene av året er 

igjen litt usikker men dette be

drer seg betraktelig og i løpet av 

våren ser det veldig bra ut.

steiN møldRup 
klubbleder hos Åmodt 
 entreprenør

Nei ikke sånn som det ser ut 

nå. det har ikke vært diskutert 

permitte ringer hos oss.

ett av prosjektene er det 

knyttet en del usikkerhet til. 

Hvis det blir problemer her vil 

folkene bli flyttet til et av flere 

andre prosjekter som vi holder 

på med.

RoBeRt solheim 
klubbleder hos magnar 
 sivertsen

det har ikke vært snakk om 

oppsigelser og vi prøver å unn

gå permitteringer. Vi har hatt 

en del store jobber som sluttet 

samtidig, så frem til jul ser det 

ikke så bra ut. bedriften regner 

på nye jobber så vi får håpe at 

noen anbud slår til.

Harry eide

på arbeidspLassen
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å r s m øte

hvem eR lo-BANkeN?

sparebank1 sRbank er landets ledende 

spare bank og VestNorges største og mest 

lønnsomme finanskonsern. Vi har nå eta

blert oss i Hordaland og står nå på trappene 

til å utvide med to nye filialer for å møte 

kunden i sitt nærmiljø.

LO er medeier i sparebank1Alliansen og 

dette gir deg som LOmedlem flere fordeler.

Vi tilbyr medlemmer av LOforbundet 

gratis økonomisk rådgivning, hvor du vil 

få en god gjennomgang om din privat

økonomi. du vil få en personlig kontakt

person i banken som hjelper med alle behov 

for finansielle tjenester.

LOfavør brukskonto: kontohold, transak

sjoner, visakort med bilde – kr. 0,.

LOfavør Høyrentekonto: høyeste rente 

fra første krone, ingen krav til minste inne

stående beløp.

medlemslån: gunstige lånebetingelser, 

etableringskostnader blir redusert med  

kr. 1.500,. banken betaler utgifter til takst

mann. sparing og Pensjon: meget god  rente.

BedRe dekNiNG/deleR Av topp-
FoRsikRiNG som lo-medlem

bilforsikring• 
reiseforsikring• 
familie ulykkesforsikring• 

husforsikring: lavere egenandel enn • 
det som er vanlig, og har sopp og råte

forsikring inkludert også i standardfor

sikringen.

du får inntil 25% helkunderabatt når du 

samler forsikringene hos oss.

For mer informasjon se 

våre nettsider  

www.srbank.no 

eller ta kontakt med  

Frode solheim, 

tlf. 995 18 825 eller på mail 

frode.solheim@srbank.no 

8   T e k s T:  R o g e R  j o H a n s e n

den nye folketrygden krever så 

omfattende endringer på en rekke 

områder at den blir utsatt ett år. 

På grunn av dette, sendte stats

minister Jens stoltenberg nylig et 

brev til partene i arbeidslivet om 

at Ny AFP dermed også blir utsatt 

ett år til – til 2011.

1948kullet var det første som 

kunne gått av med ny AFP fra 

2010. Utsettelsen av pensjons

reformen og ny AFP, innebærer 

at de av 1948kullet som tar ut 

pensjon i 2010, nå får AFP etter 

dagens regler. Venter de med å gå 

til 2011, får de ny AFP.

Regjeringen er innstillt på å 

vurdere tilpasninger i regelverket 

for de som er født i årene 1944, 45, 

46 og 1947, samt de i 1948årgan

gen som tar ut AFP i 2010. Hensik

ten er å styrke disse årgangenes 

mulighet til å kombinere arbeid 

og pensjon.

ok FoR Nho
Ingen store innvendinger fra NHO 

mot at regjeringen utsetter inn

føringen av Ny AFP til 2011 og tar 

utsettelsen til orientering.

NHO ser heller ingen store 

konse kvenser for bedriftene eller 

for samfunnet av en utsettelse. 

For samfunnet som sådan, betyr 

det bare at reformen begynner ett 

år seinere.

lo øNskeR  
RAsk iNNFøRiNG
LO på sin side, vil jobbe for at den 

nye AFP, innfases raskest mulig.

pensjonsreformen  
og ny afp utsettes

Ny AFP utsettes ett år – til 2011 på grunn av forsinkelser  

i arbeidet med pensjonsreformen og regjeringen legger  

nå opp til at forslag til regler for Ny AFP og for overgan

gen fra dagens til ny ordning, blir presentert i en  

lovproposisjon, våren 2009.

8 TeksT: RogeR j o H a n s e n

det Lønner seg å være organisert  
– «bLi miLLionær» med afp

Hadde bedriften du jobbet i tariffavtale og du kunne gå av med 

Avtalefestet Pensjon, vil du få et AFPpåslag på toppen som vil 

utgjøre mellom 20.000 og 40.000 kroner pr. år i perioden 62 

til 67 år for de fleste. AFPpåslaget fortsetter livsvarig med et 

lavere beløp fra 67 år. I tillegg kommer et nytt livsvarig kom

pensasjonstillegg på 10.000 pr. år (skattefritt). de som ikke er 

omfattet av AFPordningen, får ikke disse tilleggsytelsene som 

kan utgjøre mellom 500.000 og 1.000.000 kroner på midlere og 

høyere lønnsinntekter om vi ganger ut med et forventet gjen

nomsnittlig gjenstående pensjonistliv.

Unionen Fagforening avholder Årsmøte den 12. mars  

kl. 16.00 i Folkets Hus.

sAksliste:

1. Åpning

2. konstituering

3. Årsberetning 2008

4. Årsregnskap 2008

5. Innkomne Forslag

6. budsjett 2008

7. Valg

8. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være foreningen i hende  

senest 17. februar
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Alle våre medlemmer ønskes en riktig 

God Jul & et Godt Nytt År!

INFOrMACJe PO POLSKU!
P O L S K  S PA Lt e

W dzisiejszym wydaniu 

chciałam wyjaśnić jaka 

jest różnica pomiędzy 

wypowiedzeniem (op-

psigelse) a czasowym 

zawieszenie w pracy 

(permittering). Efektem 

światowego kryzysu finansowego jest 

spadek aktywności zwłaszcza w branży 

budowlanej. Wiele firm zwalnia pracow-

ników lub zawiesza ich czasowo w pracy 

z powodu braku zamówień. Jeżeli zapo-

trzebowanie na redukcje liczby pracowni-

ków w firmie jest długotrwałe (powyżej 6 

miesięcy), firma decyduje sie na zwolnie-

nia. Jeżeli brak zleceń jest czasowy, firma 

decyduje się na czasowe zawieszenie w 

pracy. Ta druga opcja obowiązuje z reguły 

firmy z umową grupową, ale w ostatnim 

czasie opcja ta stała się powszechnie uży-

wana także przez inne firmy, ponieważ 

gdy firma ma czasowe problemy ze zdo-

byciem zleceń, nie chce utracić swoich pra-

cowników. 

Permittering czyli czasowe zawiesze-

nie w pracy – 14 dni przed zawieszeniem 

w pracy nalezy otrzymać pisemne zawia-

domienie o tym (varsel om permittering). 

Zawiadomienie powinno zawierać powód 

zawieszenia i jak długo to bedzie trwało. 

Potem jeszcze przez 10 dni płaci praco-

dawca (arbeidsgiverperiode). Ten czas pra-

cownik powinien wykorzystac na zareje-

strowanie się w urzędzie (NAV), aby dostac 

zasilek dla bezrobotnych. Pierwsze trzy dni, 

od czasu kiedy zasiłek został przydzielony 

nie są płacone, jest to tzw.czas oczekiwa-

nia (ventetiden).Warunki jakie trzeba speł-

niać, aby mieć prawo na zasiłek podczas 

zawieszenia w pracy badź zwolnienia: 

• Mieć zredukowany czas pracy przy-

najmniej 50%

• Mieć zarobione w ostatnim zamknię-

tym roku przynajmniej 105 384 kr, 

lub w ostatnich trzech zamkniętych 

latach 210 768 kr

• Być realnnym, poszukującym pracy

• Być zarejestowanym jako poszukują-

cy pracy i wysyłac karty meldunkowe 

co 14 dni

• Mieszkać albo przebywać w Norwegii.

Czasowo zawieszeni w pracy mogą otrzy-

mywać zasiłek do 30 tygodni w okresie 

18 miesięcy. 

Zwolnieni z pracy przez 104 tygodnie 

gdy zarobki przekroczyły 140 512 (zasa-

da naliczania jak powyżej) lub przez 52 

tygodnie, gdy dochód był niższy od tej 

kwoty. Ci którzy zostali zwolnieni mogą 

przenieść zasiłek na trzy miesiące do Pol-

ski (podanie na druku E303), ale musza 

spełniać następujace warunki: 

• Muszą być zarejestrowani jako 

bezrobotni w NAVie przynajmniej 4 

tygodnie przed wyjazdem i spełniać 

warunki na otrzymanie zasiłku

• Muszą zarejestrować sie w urzędzie 

pracy w ciagu 7 dni od przyjazdu do 

Polski 

Po tych trzech miesiącach można po-

nownie pobierać pieniądze w Norwegii, 

ale pod warunkiem, ze w ciagu 7 dni od 

przyjazdu zostanie się zarejestrowanym 

w NAVie.

Wypowiedzenie podczas zawiesze-

nia w pracy. Jezeli pracodawca chce 

zwolnić pracownika w czasie trwania 

zawieszenia w pracy (permittering), to 

musi mu zapłacić wypłatę za okres wypo-

wiedzenia, pomimo, że nie ma pracy dla 

pracownika, chyba, że pracownik znalazł 

sobie inną pracę. Pracownik ma obowią-

zek pracować w okresie wypowiedzenia, 

jeżeli tego sobie zażyczy pracodawca, 

chyba, że pracuje u innego pracodawcy.

Jeżeli pracownik w czasie zawiesze-

nia w pracy, bedzie chciał się zwolnić 

to warunkiem jest pisemne 14- dnio-

we wypowiedzenie liczone od mo-

mentu przyjęcia go przez pracodaw-

cę. W momencie, kiedy pracownik w 

tym czasie znalazł sobie nową pracę, 

może odejść bez okresu wypowiedze-

nia. Pracownik, który jest zawieszony 

w pracy dłużej niż trzy miesiące może 

się zwolnić bez okresu wypowiedzenia. 

Zabawa choinkowa dla dzieci odbędzie 

się 10 stycznia. Chętni proszeni o infor-

mację do 5 stycznia pod tlf 55 30 91 50, 

55 30 91 66 lub 911 80 056.

Magdalena Cierpisz-Hejbowicz

Hold av søndag 10. 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 kaffemat og drikke. kanskje kommer nissen 

og en overraskelse til, – kommer dU? 

påmelding på tlf. 55 30 91 50, så tidlig som mulig, 

og senest mandag 5. januar. 

Nærmeste parkeringsmulighet  i klostergara

sjen og under Grieghallen.  

Vintersesongen er over oss. I den anledning er 

 båten ved tysnes sjø og Fritid nå tatt opp og lagt 

i opplag. den vil bli lagt ut igjen rundt påsketider 

neste år. det vil selvfølgelig fremdeles være utleie 

på leiligheten.

da de analoge tVsignalene forsvant i høst, 

 bestemte vi oss for å installere Rikstv med grunn

pakke i leiligheten. dette vil være på plass i løpet 

av nov/des. For de av dere som har Rikstv hjemme 

med større programutvalg, kan programkortet 

medbringes og nyttes der nede. 

tysnes

juLe tre-
festen
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