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Krig eller Fred – Tariff 2012
Hvert annet år lades kanonene …
 T e k st: A r n e J æ g e r
Vi er nå godt i gang med forberedelsene til vårens vakreste eventyr igjen.
For at dette eventyret skal bli like vakkert som forrige gang er det viktig at vi
har et godt forarbeid. Historisk sett er det hovedsaklig gjennom tariffoppgjør
vi endrer Norge.
Viktige krav som pensjon og feriedager har vi
fått igjennom i slike oppgjør. I 2004 fikk vi på
plass Obligatorisk tjenestepensjon. I 2008 fikk
vi fornyet AFP i den nye pensjonsreformen. I
2010 var det utvidelse av velferdspermisjoner,
heving av minstelønn og akkordbestemmelser
som var viktige å få på plass.
Noen ganger får våre krav konsekvenser for
alle ved at de blir lovfestet, slik obligatorisk
tjenestepensjon (OTP) ble. Andre ganger får vi
gode endringer i overenskomstene som over
tid får ringvirkninger i hele arbeidslivet. Slik
som krav om 7,5 timers arbeidsdag. En ting er
sikkert, våre krav forandrer arbeidslivet.

Slutte rekkene og gå i takt.
Tariffoppgjør kan være utfordrende. Vi skal tale
medlemmenes sak og fremme deres krav. I en
forhandlingssituasjon vil vi også måtte ta hensyn til den øvrige samfunnsutviklingen. Da vil
slike ting som kronekurs, rentenivå og sysselsettingsgrad blant annet, være relevante trekk
å ta med seg. Noen ganger er det helt umulig å
bli enige, andre ganger kommer man frem til
et kompromiss. Klarer man det, vil man vurdere om dette et stort nok skritt i riktig retning
til at man kan anbefale det. Tidligere har vår
«ærede» motpart satset på uthalingstaktikk
og total avvisning av våre krav.
Forts. side 3
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Hvis en har vært medlem tidligere, men av en eller annen
grunn ikke opprettholdt medlemskapet, så må en gjeninntredelse registreres minst 12 uker før en streik. Da må
innmelding registreres senest 5. januar.
Derfor er det viktig at man nå i tiden
fram til nyttår får organisert de uorganiserte
arbeidskameratene, eller i det minste får gitt
dem et tilbud om medlemskap. Vi bistår gjerne
i denne sammenheng. Ta kontakt med foreningen om det er uorganiserte på din arbeidsplass, og vi vil komme ut på besøk og informere.
Tlf. 55 30 91 64 / unionen@unionen.no

B

Skulle situasjonen oppstå igjen så er det viktig at alle dere som
jobber sammen i samme bedrift, er organisert, slik at en eventuell streik blir så effektiv som mulig, og da også
så kortvarig som mulig. Derfor er det viktig at dere
som er organisert, sørger for å få organisert de
som ikke er det. I den sammenheng er det viktig
å huske på at man må organisere dem så tidlig
at de får rett på streikestøtte!
De som blir innmeldt for første gang (de som
aldri har vært medlem tidligere), må være innmeldt 14 dager før streiken starter, for å ha rett
på streikestøtte. En streik kan starte 1. april,
og medlemskap må derfor registreres før den
16. mars.

Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen

I 2012 er det på nytt et hovedoppgjør og fare for streik. De to siste tariffoppgjørene har endt i streik
for bygningsarbeiderne, og faren er til stede for at det blir konflikt også til våren. Streik er ikke et
våpen man griper til i tide og utide, men med BNL som arbeidsgivermotpart så vet man aldri hva
man blir tvunget til.
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Kommune og
Fylkestingsvalg 2011

Farer lurer i Europa

 T e k st: M a d s W i i k K l e v e n

2011 har vært et bra for Norge sysselsettingsmessig. Flere
av våre bransjer har lagt finanskrisen bak seg og har oppdrag og ordrereserver langt utover hva egenbemanningen
skulle tilsi. Noe som igjen gjør at man ser en kraftig økning
i ansatte i, og bruk av, bemanningsselskaper. En trend vi
håper skal endre seg, da den tilsier at produksjonsbedriftene ikke satser på egne ansatte, kompetanse og kvalitet.

Valg er spennende og valg påvirker vår hverdag, både på
jobb og privat. Årets valg var det knyttet stor spenning til.
Spesielt hvor stort påvirkning tragedien på Utøya skulle
få på valgresultatet og hvem som taklet den amputerte
og nedtonede valgkampen best. Resultatet har vi kjent en
stund, men nå vet vi også resultatene av forhandlingene
om posisjoner i by og fylke.

Men vi ser mørke skyer over Europa. Det er ingen tvil om at
en forverring av krisen i EU også vil få konsekvenser for oss
her hjemme. I første omgang for den konkurranserettete
industrien og for de som er avhengig av eksportmarkedene. Men det kan også få konsekvenser i form av at bankene
vil slite med å skaffe seg ny kapital for utlån og dermed vil
de stenge døren for nye investorer og prosjekter. Vi har heldigvis fått tildelt naturressurser som vil bidra positivt til
vår økonomi. De siste store funnene på sokkelen gjør også
at det er forventet store investeringer og høy aktivitet på
norsk sokkel de neste årene.
Italia er EUs store problem. En stor økonomi som er ute av
kontroll. Italia har en statsgjeld på 15 000 mrd. kr. Bare i
2011 og 2012 skal Italia refinansiere 400 mrd. euro av sin
gjeld. Eksempelvis har Hellas 350 mrd. euro i statsgjeld. Så
Italia står ovenfor en krevende og kritisk situasjon. Eu klarer neppe redde hele Italia om det skulle gå helt gale. Derfor er det to nærliggende alternativer:
1. Italia redder seg selv ved at den nye Statsministeren får
gjennomført kostnadskutt som gir markedene tro på fremtiden slik at renten på statsgjeld holdes på et levelig nivå.
2. EUs krisefond kjøper italiensk statsgjeld i stor stil for å
holde renten nede eller gir lån tilsvarende de 400 mrd.
euroene som skal refinansieres snarest. Da får Italia tid til
å gjennomføre kostnadskutt og reformer.
Om «Super Mario» klarer å redde Italia blir spennende å
følge. Men det er ikke nærliggende å tro at vi innen våre
fag skal frykte for arbeidsplassene i nærmeste tid.

Mads Wiik Kleven

På landsbasis ble det to vinnere
og to tapere. Arbeiderpartiet og
Høyre ble valgets store vinnere
mens SV og FRP ble taperne. Men
lokalt fantes det avvik hvor lokale
saker påvirket valgresultatet og
gav andre resultat. Ett eksempel
var lokalsykehusstriden som har
styrket Venstre betraktelig i enkelt
kommuner.
Her i Hordaland fulgte vi
trenden fra resten av landet
med styrkning av både Høyre
og AP, både i fylket og Bergen.
Styrkeforholdet mellom blokkene endret seg ikke stort med
bakgrunn i velgerflukten fra
SV og FRP til henholdsvis AP og
Høyre. Dermed var det ikke store
muligheter for makt skifte, men
heller en diskusjon om hvilke partier som skulle danne samarbeid.
Etter forhandlinger ble resultatet
at alliansen Høyre, Frp og Krf fortsetter. Det kom på plass etter at
Frp får lov til å stemme i mot når
det bl.a. kommer til bompenger.
Høyre brukte sitt gode valgresultat til å bekle de viktige posisjoner
med sine kandidater, som ordfører
Trude Dreveland.
I fylket ble det også en maktkamp. Høyre trakk til slutt det
lengste strået og Tom-Christer
Nilsen ble fylkesordfører. Han
får med seg Mona Haugland
Hellesnes fra Venstre som varafylkesordfører.

Det som er positivt er at det er
mange unge politikere er valgt
inn. Noe som er viktig for å speile
samfunnet når avgjørelser skal
tas, men også viktig for fremtidens politikk. Vi er avhengig av
at folk engasjerer seg i politikk og
ønsker å være med å kjempe om
plassene i bystyret og i fylkestinget. Men vi skulle selvsagt gjerne
sett at det var flere fra fagbevegelsen som stilte til valg.
Det mest skuffende med årets
valg var valgdeltakelsen. Det var
stor tro på at det skulle bli økt deltakelse etter hendelsen på Utøya.
Men en valgdeltakelse på vel 63 %
gav ikke den økningen man hadde
håper på. Det viser at 2 av 5, av
forskjellige årsaker, ikke tar del i
å styre sin egen hverdag.
Det neste slaget står i 2013.
Stortingsvalget blir spennende
og det er ingen tvil om at de borgerlige partiene ønsker å overta
makten. Maktskiftet vil svekke arbeidstakernes og fagbevegelsens
rettigheter. Spesielt om Venstre
får en sentral rolle. I det alternative statsbudsjettet ser man konturene av at Frp nærmer seg Høyre,
mens Venstre er det partiet som
går lengst til høyre og kun vil legge til rette for bedriftene. Så det
blir spennende å følge den lange
valgkampen som starter nå.

utgiver:		Unionen Fagforening
ansvarlig redaktør:

	Mads Wiik Kleven

i redaksjonen:
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Roger Johansen, Arne Jæger,
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Krig eller Fred – Tariff 2012
Hvert annet år lades kanonene …
Dette har ikke ført til gode forhandlinger og
har hatt som konsekvens at det har blitt streik.
Senest i 2006 og 2010. Vi har tidligere i foreningen krevd at fellesforbundet bør jobbe for at
Riksmeglingsmannen ikke bør kobles inn før
streik er et faktum, for å få mer reelle forhandlinger. Det har vi ikke fått støtte for så langt.
Resultatet skal opp til uravstemning blant
alle medlemmer med tariffavtale. Hvis vi da
stemmer dette ned er det viktig at vi vet hvorfor vi vil streike og at kravene er gode nok.

«Kall opp sambandet!»
Det vil alltid være et spørsmål om informasjon og hvorvidt den er god nok. Vi på kontoret har opprettet twitter konto (unionen747),
Facebook-side og hjemmeside (www.unionen.no). Informasjonen vi legger ut der er
noe sporadisk i forhold til hva vi har å melde.
Disse kanalene vil bli brukt flittig når vi nærmer oss tariffoppgjøret. For alle dere som er
på disse plattformene ber vi dere om å følge
oss og stikke innom og se etter nyheter. For
øvrig er det også mulig å få registrert seg på
Fellesforbundets sms-tjeneste. Det er ett hvert
medlem sin plikt å holde seg oppdatert på hva
som skjer. Når streikemeldingen går ut er det
viktig at alle vet hvem som skal streike og hvorfor. Media vil alltid lete etter en kar som ikke

vet hvorfor man streiker den dagen en streik er
faktum. Dette for å underminere streikebudskapet i media. Det er viktig at vi gjennom
media for frem budskapet vårt.
Kunnskap er makt. Så er det også om vi
klarer å fremstå samlet om våre krav og alle
er klar over sin rolle og hvorfor vi spiller den.

Alltid beredt, kamerater!
Fellesforbundet har laget et hefte for tariffoppgjøret. Det kan lastes ned på fellesforbundets sider, det kan også fås ved
henvendelse til oss. I dette heftet tegnes
rammen opp for tariffoppgjøret. Det er
anbefalt lesning for alle som mener noe
om tariffpolitikk. Vi har mottatt forslag
fra mange klubber og Fellesforbundet
vil sortere og prioritere disse etter
hvert som de kommer inn. Etter dette
skal Fellesforbundet systematisere
forslagene og vurdere hvilken oppgjørsform er vi best tjent med. Altså skal vi
forhandle gjennom LO eller skal vi forhandle
direkte med motparten ?.

Er du beredt?.
Altså som alt annet vi gjør, så begynner det
med enkeltmedlemmet. Vi er en grasrotorganisasjon. Og vi trekker næring fra røttene. Derfor

er det viktig at enkeltmedlemmet engasjerer
seg både i tariffoppgjøret og ellers i klubb og
forening. Vi har sendt videre deres forslag som
er kommet inn. Nå gjelder det bare å finne ut
av hvilke av dem som blir prioritert og fremmet for arbeidsgiverne.

Juletrefesten
Hold av søndag 8. 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
Pris kr. 50,- 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 00, så tidlig
som mulig, og senest torsdag 5. januar.
Nærmeste parkeringsmulighet ved Sentralbadet
i Klostergarasjen og under Grieghallen.
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Leserinnlegg

 av Stå l e St r ø m s h e i m
Om virkelighet
og mytologi
Den engang så vakre og lysende engelen
som gikk under navnet Lucifer (lysbæreren),
ihvertfall i moderne mytologi, fikk et annet
navn da han ble kastet ut av himmelen av
sin sjalu og misunnelige skaper, Gud. Det
navnet var Satan, et arameisk ord som betyr
motstander, ikke noe verre egentlig. Å være
motstander av Sentralmakten er dessverre
nok til å miste anerkjennelse fra den samme
regjerende makten.
Men i dag er han ikke alene. De mest
lysende hoder blant menneskeheten kommer fra arbeiderklassen, de vakreste kvinner
og menn i utseende og gjerning, kommer
fra den samme klassen.
Den søkte sammenligningen jeg gjør her,
er den av arbeiderklassen, og pariaene; de
arbeidsledige og systemkritikerne, de som
er kastet ut av «det gode selskap» enten i
form av at man er henvist til lønnsslaveriet,
eller dem som er «frigjort» fra dette og er
gjort langtidsledige (noe stadig flere blir i
disse krisetider), med en engel fra bibelske
sagn.
Vi ser en vekst i aktivitet på grasrotplan
globalt i dag, et vell av demonstrasjoner,
protester, streiker og revolusjoner bølger
over nyhetsskjermene hver eneste dag, og
det er ikke for ingenting at en kan si en lever
i de mest spennende tider menneskeheten
har opplevd. Det tar noen minutter å samle
seg iblant til et overblikk over hva som foregår i verden før en kan se at flere og flere
velger å svelge den røde pillen, for å se hvor
dypt kaninhullet er.
Det som skiller oss fra Satan, er at vår fiende ikke er den allmektige og allvitende
Gud, tvert imot, det er ene og alene et pill
råttent økonomisk system, et system som
har innebygget i seg en mekanikk som får
det til å gjennomgå kriser, eller såkalte korrigeringer, hvert eneste tiår. Et system der
de som må betale kostnaden ikke er de
samme som er ansvarlige. Nei, det er den
samme klassen som igjen er utenfor «det
gode selskap», uten kontroll over sitt eget
liv, uten makt til å påvirke det, eller så skal
de i hvert fall ha oss til å tro.
Men vi HAR reell makt, den ligger i våre
hender, på vår arbeidsplass, gjennom vårt
arbeid. Ved å gjøre motstand, streike og okkupere kan VI erobre tronen, ta over samfunnsstyringen og innføre et reelt demokrati, det er bare et spørsmål om tid før det
er tvingende nødvendig. Da kan de vakreste
og lyseste blant oss til slutt regjere som folkeviljen ser det gunstig, og vi kan omskrive
mytologien rundt en virkelighet som vi ser
oss tjent med.
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Frekvensene 96.4 MHz og 107.8 MHz på FM-bandet

Radio Puddefjord
 T e k st: A r n e J æ g e r
I en tid nå har fagforeningenes lokale
radio i Bergen – Radio Puddefjord –
kun vært en skygge av seg selv, men
nå er det i ferd med å forandre seg.
Nye krefter har kommet til og skal
ta for seg byen vår og det som skjer
i den – alt fra tredje etasje i Folkets
hus.
Vi har tatt oss en prat med karen som skal stå
for denne ansiktsløftingen, Raymond Pallesen,
for å høre litt om hvilke planer han har for
radiokanalen.
Det er med litt skrekkblandet fryd jeg tar
over en radiostasjon med så mye historie og
et så spennende mandat – forteller Raymond.
Jeg ønsker å gi våre lyttere både spennende,

morsomme, levende og kanskje lærerike sendinger. Vi er en liten, men dedikert, gruppe
som ønsker å presentere lokale saker, organisasjoner, arrangementer og personer, alt med
en sosial og forhåpentligvis inkluderende vinkling – fortsetter han ivrig.
Mitt mål er å presentere de tingene som
binder oss sammen som bergensere, samtidig
som vi kommer til å sette fokus på ting byen
kanskje kan gjøre bedre. Jeg har liten tro på
hevet pekefinger og negative sensasjonsnyheter - da tror jeg heller inspirerende historier og
eksempler til etterfølgelse vil gi folk en bedre
lytteropplevelse som kanskje gir litt ettertanke.
Det er ingen hemmelighet hvor mitt hjerte ligger rent politisk og det sosiale engasjementet
mitt er noe jeg kommer til å ta med inn i sendingene. Vi skal ikke lage smørglatte kommersielle sendinger – men forhåpentligvis heller
ikke sendinger som gjør at folk begynner å
duppe av ved kontorpulten eller rattet – fortsetter han, mens han smiler lurt - helt uten
redaksjonelle klør kan jeg nok love at vi ikke
kommer til å være.
Jeg er utrolig glad for denne muligheten
til å presentere meg for Unionen sine lesere.
Bergen fortjener en radio som tar fagforeningenes utfordringer på alvor.
Derfor ber jeg dere ta kontakt med meg om
dere har et arrangement eller historie dere
ønsker vi skal ta fatt i. Stikk innom studio i 3.
etasje, ring meg på 408 56 990 – eller send meg
en mail på raymond.pallesen@gmail.com så
skal vi gjøre vårt for at det kommer på luften.

Raymond Pallesen.

Årsmøte
Unionen Fagforening avholder Årsmøte 2012
15. mars kl. 16.00 i Folkets Hus.
Saksliste:
1. Åpning
2. Konstituering
3. 	Den aktuelle situasjon v/ forbundsleder
4. Årsberetning 2011
5. Årsregnskap 2011
6. Innkomne Forslag
7.	Budsjett 2012
8. Valg
9. Avslutning
Forslag til årsmøtet må være foreningen
i hende senest 17. februar
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Rekruttering
 T e k st: M a d s W i i k K l e v e n
Byggfagene står ovenfor en stor
utfordring hva gjelder rekruttering.
Det er helt nødvendig å rekruttere
mer ungdom til fagene våres for å
opprettholde den gode kompetansen
og kulturen vi har i dag. Rekrutteringen spiller også inn på våre lønns- og
arbeidsvilkår. Skal vi opprettholde
våre gode betingelser trenger vi å
opprettholde en god grunnbemanning bygget på norske fagarbeidere.
Vi må ikke basere vår aktivitet på
kortsiktig innhenting av utenlandsk
arbeidskraft.
I de senere årene har rekrutteringen vært for
dårlig, etter vårt syn. Noe kan skyldes finans
krisens inntog, men vi er av den klare oppfatning at bedriftene bør ta inn lærlinger også når
markedet butter litt imot. Tidsperspektivet for
en lærling er minimum to år og da kan markedet fort ha snudd igjen. Det er da skjebnesvangert at man ikke tilbyr ungdommen som kommer ut fra skolen læreplass, og de forsvinner
fra bransjen. Som regel vil de som forsvinner i
slike situasjoner være vekke for godt.
En annen grunn til at vi mister folk fra bransjen er naturlig avgang som pensjon, AFP og
helsemessige årsaker. Dette kan være gjennom uføre eller overgang til andre stillinger.
Avganger stopper ikke selv om vi ikke tar inn
et årskull eller to med lærlinger. Noe som forsterker mangelen på fagpersonell og bruken
av utenlandsk arbeidskraft må økes. Vi må erkjenne at utenlandsk arbeidskraft er kommet
for å bli, men vi må ikke la det bli hovedregelen.
Arbeiderne må inn på like vilkår som våre nor-

Roger Berntzen i trening før fagprøven, som han besto.

ske arbeidere og bli ansatt i produksjonsselskapene, ikke hos bemanningsselskapene.
En viktig oppgave i årene fremover for å
opprettholde kvaliteten i næringen blir å skolere de utenlandske arbeiderne slik at de også
kan ta et norsk fagbrev. Det er veldig positive
signaler fra BNL og EBA hva gjelder deres syn
på rekruttering. Det oppfattes som om de ser
viktigheten av å drive en aktiv rekruttering
for å opprettholde kvaliteten i bransjen. De
ser også faren ved å bli et lavstatusyrke. Her
vises det spesielt til produksjonsfremmende
tiltak og samspillet mellom arbeidstakerne og
lederne på bedriften. Skal vi i Norge opprettholde et høyt lønnsnivå må vi også produsere
bedre og smartere. Vi er tross alt i konkurranse
med Europa.
Når det gjelder årets lærlingeinntak er vi

svært godt fornøyd med opplæringskontoret
til EBA, ByggOpp, sine tall. Det er tegnet ca.
60 lærekontrakter, rundt 45 på betong, som
gjør at det er vel 115 løpende lærekontrakter
i ByggOpp pr. d.d. En sterk fremgang i forhold
til tidligere år, noe som er bra. Man må også
berømme de bedriftene som virkelig har tatt
lærlingeproblematikken på alvor, som Skanska,
som har 17 lærekontrakter pr. d.d. Skanska har
gått foran og vist vei for resterende bedrifter og
vi håper de andre henger seg på. Vi registrerer
også med glede at betongfaget har økning av
lærekontrakter. Det er viktig i et fag hvor antall
søkere har vært rimelig lavt de siste årene.
Nå må man bygge videre på det gode arbeidet
som er gjort og samarbeide på tvers av organisasjonene for å styrke rekrutteringen til fagene
våres ytterligere.

En debutants erfaringer
 T e k s t : Stå l e St r ø m s h e i m

Det har vært avholdt landsmøte i
Fellesforbundet i Oslo i perioden
7.-12. oktober, og undertegnede er en
av dem som har vært så heldige å få
delta ved denne anledning i en spennende og hektisk liten uke med mye
arbeid og hyggelig sosialt samvær,
noe som ga veldig mersmak.
Vi startet seansen på Operaen i Bjørvika, et
kjempeflott bygg som er bygget av bedrifter
med tariffavtaler i fellesforbundets overenskomster. Vi fikk se en fin fabel spesialkomponert for Fellesforbundet om en arbeider som
sover i fjorten dager og i løpet av søvnen har et
mareritt av en fremtidsvisjon, om et samfunn

der alle våre rettigheter er borte, og hva vi må
gjøre for å unngå dette. Det ble et flott stykke
og en inspirerende opplevelse.
Resten av landsmøtet foregikk på kongressenteret i Oslo, der det ble hold mange innledninger og taler, med forslag og innstillinger på
temaer som spente fra AFP til vikarbyrådirektivet og mer overordne politiske tema som situasjonen i Palestina. Vi fikk høre kunnskapsminister Kristin Halvorsen holde et fremragende
innlegg om grepene som tas i fagopplæring og
skolesituasjonen for ungdom. Og Statsminister
Jens Stoltenberg forsvarte vikarbyrådirektivet
som det senere ble stemt for å nedlegge veto
mot av landsmøtet.
Det har vært mange og viktige debatter og

det ble etterlyst debatter på enda flere temaer,
deriblant fattigdomsproblematikk, klimaendringer og mer, som kanskje er vel så viktige saker for landsmøtet å ta stilling til, men disse
emnene ble vanskelig å få prioritert. Største
grunnen er tidsmangel, men det er klart at
mye må vike for viktige temaer som bemanningsforetakene, som oppleves av mange blant
delegatene og medlemsmasse forøvrig som
regelrett fagforeningsknusing.
Unionen Fagforening var ofte på talerstolen, og vi må kunne si å ha representert våre
medlemmer og Fellesforbundet veldig godt
både når det gjelder å få saker på dagsorden
og gjennom til vedtak i landsmøtet.
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Denne artikkelen ble i utgangspunktet skrevet noen få dager etter kommune- og fylkestingsvalget. Men på grunn av at utgivelsen av «Unionsnytt»
ble utsatt til etter Fellesforbundets landsmøte som ble avviklet fra 7. – 12. oktober og redaksjonen naturlig nok ønsket å ha med seg vedtakene derfra,
er artikkelen blitt omarbeidet og oppjustert etter at byrådspartiene i Bergen ble enige om fordelingen av makten og det nye byrådet har lagt fram sin
politiske plattform. Under denne prosessen har ting og tang forandret seg underveis og jeg ber derfor om forståelse hvis artikkelen på enkelte punkter,
muligens kan inneholde enkelte unøyaktigheter eller feil.

Med løgn og bedrag,
– skulle valget vinnes!
 T e k s t: R o g e r J o ha n s e n
Jeg vet ikke om det var denne enkeltsaken som var årsak til Fremskrittspartiet
sin sterke tilbakegang, men jeg håper at det var en vesentlig årsak. For bare
noen få dager før valget, fyrte Frp i gang med store annonser, ja bl.a. et helt
fire siders annonseinnlegg i Bergensavisen og valgavis i postkassen der de
hadde regnet seg fram til at med et rød/grønt bystyre og byråd i Bergen, ville
eiendomsskatten tidobles.
En åpenbar løgn, som de attpåtil nektet å rette
opp i. Selv ikke ordføreren da han ble konfrontert med dette, ville rette opp i forholdet. Er
Bergen tjent med å ha en slik ordfører? Ikke etter min mening og jeg håper at det var en av
årsakene til at partiet til ordføreren ble kraftig straffet i valget, for det som i beste fall kan
kalles feilinformasjon, og bakermester Bakke
er blitt erstattet med «Nordlands trompet», –
Trude Drevland fra Høyre.

2006 nivå
Det som er de faktiske forhold, er at
Arbeiderpartiet ville føre eiendomsskatten
tilbake til 2006 nivå, til før Fremskrittspartiet
kom inn i Byrådet og tvang gjennom en halvering av eiendomsskatten i første omgang, for
som uttrykt mål, å fjerne den helt på sikt. Noe
de for øvrig gikk til valg på.

20 mill. ut av vinduet
Det de ikke har vært like flink til å fortelle, er at
de med dette skuslet bort 20 millioner kroner
som var brukt til å re-taksere alle eiendommene i Bergen, slik at alle skulle betale eiendomsskatt og ikke slik som nå, at visse områder er
unntatt. Resultatet ble jo som kjent, at mange
av byens rikeste fortsatt ikke betaler eiendomsskatt og når byens finansråd, Liv Røssland
fra Frp blir konfrontert med dette, uttaler hun
at hun er så lei av å høre om disse rikingene på
Hjellestad som ikke betaler eiendomsskatt, for
det bor vanlige folk der og. Ja, det gjør det nok,
men urettferdigheten blir ikke mindre med det
og enda større når vi vet at det er noen av byens rikeste som er fritatt.

tapet av inntekt fra eiendomsskatten, har de
vært nødt til å øke prisen på en rekke av tjenestene som kommunen leverer. Noe som særlig
har rammet de med minst betalingsevne.
Og som ikke det er nok, så viser skatte
listene at de som bor i områder som ikke betaler eiendomsskatt, på fire år har økt inntekten sin hele tre ganger mer enn de som bor i
Årstad bydel som ligger i den andre enden av
skalaen og forskjellen i levekår er blitt enda
større enn før.
Riktignok lover det nye byrådet å fjerne
eiendomsskatten for boliger i hele kommunen i denne valgperioden, mens næringslivet
fortsatt skal betale. Det paradoksale er at i
byrådets budsjett for 2012 og økonomiplanen
for 2012 – 2015, er inntektene videreført på
dagens nivå som er 180 millioner. Disse 180
millionene, må enten tas fra andre budsjettposter som for eksempel skole eller idrett, eller at prisene på kommunens tjenester, økes
tilsvarende.

Selger «arvesølvet»
Rammer de svakeste
Det de heller ikke forteller, er at for å finansiere

En annen alvorlig sak, er at de leter med lys
og lykt, etter objekter i kommunal eie som de
kan selge. Arvesølvet med andre ord. Og ikke
minst tappingen av BKK. Kraftselskapet som
har vært og bør være en motor i utviklingen
av Vestlandet. Her har det «blågule» Byrådet,
bestående av Høyre, Frp og KrF, tappet og vingeklippet selskapet. Tatt ut ekstraordinære
utbytter for å dekke inn bortfallet av eiendomsskatt og brukt det til driften av kommunen. Noe som er i strid med regelverket for å
hente utbytte fra kraftselskapene. Derfor har
Fylkesmannen påpekt dette. Noe Byrådet ikke
har villet godta og anket saken inn for departementet, som har gitt Fylkesmannen medhold.

Katten ut av sekken
Høyre og Frp gikk til valg på fjerning av eiendomsskatten, men har nektet å fortelle hvor de
skal ta pengene fra for å dekke inn tapet. Og
situasjonen har gått fra vondt til verre. Med
departementets stadfestelse av underkjen-
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Religiøse virkemidler
i kollektivtr afikken?

Den største utfordringen for byrådet vil være
en stram økonomi, etter at det halverte eiendomsskatten i forrige periode. Nå skal all eiendomsskatt på bolig vekk, noe som vil redusere
inntektssiden med ytterligere 100 millioner
kroner, og uten at byrådet kan ta ekstrautbytte
fra BKK. Samtidig går Bergen inn i en periode
med flere yngre og flere eldre, noe som vil
legge press på kommunebudsjettet gjennom
store investeringsbehov i skole- og omsorgssektoren.

Kan spare seg til fant
Det gjør det enda mer prekært for det nye
byrådet å lykkes med effektivisering og innsparing i kommunen. Behovet og potensialet
er åpenbart, og byrådet har fornuftige anslag,
som i det fortsatte arbeidet for alternative
turnuser. Konkurranseutsetting kan også gi
besparelsene byrådet håper, men det forblir
et åpent spørsmål om byrådet vil få endene
til å møtes, eller ende opp med å spare seg til
fant på grunn av sin ideologiske motstand mot
eiendomsskatt.

Byrådet tar feil
Byrådet mener og at å fjerne eiendomsskatten vil være medvirkende til at det blir billigere
for unge å etablere seg. Men all erfaring viser
det motsatte. Nemlig at det er andre som stikker av med «kaken» som eiendomsbaroner og
meglere.

Verden (Bergen) vil bedras
Det hadde jo vært flott om vi alle hadde sluppet å betale eiendomsskatt, men hva er vitsen
hvis tjenestetilbudet blir redusert, eller prisene på de kommunale tjenestene øker tilsvarende, eller mer. Kan nevne et par eksempler
for å illustrere dette, som disse to av mange
«gavepakker» fra byrådet:
Når vi snur det siste bladet som viser oktober i kalenderen og det nye bystyret konstituerer seg, øker døgnprisen i Klostergarasjen
med hele 44 prosent fra 125 til 180 kroner og i
Bygarasjen til 130 kroner.
Omtrent samme dag som eiendomsskatten ble halvert, fikk jeg som sentrumsbeboer
i «gave» fra Byrådet, en økning i beboerparkeringen på 280,- kroner måneden og 3.360,- kroner året, samtidig som mange av byens rikeste,
noen av dem bosatt på Hjellestad, fortsatt ikke
betalte eiendomsskatt.

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har inngått en avtale med Regjeringen
om belønningsmidler. Etter det vi er kjent
med, inneholder avtalen at det skal innføres trafikkreduserende tiltak i Bergen. I følge
Bergens Tidende spiller Byrådet nå hasard
med til sammen 550 millioner kroner i belønningsmidler til Bergen i perioden 2011- 2014.
For i den politiske plattformen fra de tre partiene som utgjør byrådet, slår de fast at de er
motstandere av slike trafikkdempende tiltak
som kreves av Regjeringen. Filip Rygg som har
fått ansvaret for samferdsel i det nye Byrådet
og representerer Kristelig folkeparti, sier til BT
at partiet hans ikke har et religiøst forhold til
hvilke virkemidler man skal ta i bruk for å redusere biltrafikken. Han uttaler og til samme avis
at Regjeringen ikke skal komme her og diktere
Byrådet sine løsninger.
Kanskje den godeste Filip Rygg og det religiøse partiet hans bør be til høyere makter for
å få hjelp til å ro dette i land.

Får ta dissens
I følge Bergens Tidende har byrådspartiene
Høyre, Frp og KrF inngått en avtale om at Frp
får ta dissens i bompengesaker, for som kjent
trakk Frp seg ut av Byrådet i forrige periode på
grunn av en bompengesøknad for så å gå inn
i Byrådet igjen, ett år senere. Men nå skal de
stemme for allikevel, dersom søknaden ikke
inneholder køprising som er noe man sannsyn-

ligvis er nødt til å innføre skal man få redusert
biltrafikken. For ifølge samferdselsministerens
politiske rådgiver har regjeringen inngått en
avtale med kommunen og fylkeskommunen
som inneholder køprising og tidsdiffiensierte
bompenger og blir ikke avtalen fulgt opp, så
blir overføringene kuttet eller redusert.

Gåtefull floke
Hvordan byrådet generelt og Fremskritts
partiet spesielt skal løse denne floken er for
mange med meg, en gåte. For samtidig som
Frp sier ja til bompenger så lenge søknaden
ikke inneholder køprising, har landsmøtet i
det samme partiet sagt nei til at Frp lokalt skal
støtte innføring av bompenger. Det blir vel å
ta fram den samme gamle platen og skylde på
regjeringen.

Skylder på Regjeringen
Mens det mørkeblå Byrådet skylder på
Regjeringen for alt som tenkes kan, graves
det, forskales og støpes det, mures, skrues og
hamres, som aldri før. Takket være Regjeringen
sine tiltakspakker for å redusere virkningene
av finanskrisen, kan bygningsarbeiderne i
Bergensområdet velge og vrake i jobber. En helt
unik situasjon, der resten av Europa er preget
av økonomisk krise og massearbeidsledighet.
Det har Monica Meland & Co, behendig unngått å skylde den rød/grønne Regjeringen for.
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Hva ekspertene
mener om
eiendomsskatt…
Økonomiprofessor Terje Hansen ved Norges
Handelshøyskole er en av landets fremste skatteksperter og har som en av flere økonomer ved flere anledninger «flagget» at han er tilhenger av eiendomsskatt som skatteform og uttaler til Bergens Tidende,
senest den 22. oktober i år; at han finner det utrolig at byrådet i Bergen vil redusere eiendomsskatten. I den anledning henviser han til bl.a. skolene i
byen og manglende vedlikehold og mener at ingen
voksne ville funnet seg i slike tilstander som mange
skolebarn lever under i dag. Og når en vet at kommunene bare har en mulighet til å øke inntektene
sine, nemlig gjennom eiendomsskatt, mener han at
det er bemerkelsesverdig at Bergen går motsatt vei
med de mange uløste oppgavene som ligger åpenbart i dagen.

Cevita, Ulltveit-Moe,
Trond Mohn og LO
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Hotell-byggeboom
i Bergen
 T e k s t : R o g e r J o ha n s e n
I perioder er det for liten kapasitet
på hotellene i Bergen og byen må
si fra seg større arrangementer
på grunn av dette. Som en konsekvens, er noen hoteller i gang med
utvidelser og noen investorer har
planer om å bygge nytt.
Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, eller SAShotellet på Bryggen som det tidligere var
kjent som, er allerede godt i gang med en
omfattende byggeprosess.
135 rom er allerede totalt forandret og
oppgradert, men byggeprosessen er langt
fra over. Umiddelbart etter at de første 135

rommene var pusset opp, ble arbeidet med
de gjenstående 135 (like mange) påbegynt.
Det er omfattende byggearbeider det
er snakk om, og spesielt krevende er det å
pusse opp samtidig som hotellet er i drift.
Det tyngste arbeidet gjøres i
Kongesalen. Her blir takhøyden hevet til
5,30 meter for å gjøre plass til plasskrevende utstillinger. Noe som medfører at
15 rom må bort. (Kilde: nbNæringsBygg).

Også Neptun utvider
Og på andre siden av Vågen, er Hotel
Neptun i full gang med å utvide.

Undertegnede har ikke særlig mye til overs for den
liberalkonservative tankesmien Civita, men det er
heller ikke slik at noen bare farer med dårlig tankegods, og andre har monopol på gode løsninger. Siste
tids utspill fra Civita er forslag om å fjerne formueskatten , øke eiendomsskatten og fjerne rentefradraget og undertegnede mener de for en gangs skyld,
har et poeng. Forslaget får også støtte av investor,
milliardær og industriutvikler, Jens Ulltveit-Moe,
samt at både Trond Mohn og LO har vært ute med
noe av det samme tankegodset for kort tid siden.
En ensidig fjerning av formueskatten vil bare
føre til enda flere nullskatteytere blant de rikeste,
men ved å beskatte fast eiendom kan dette mer enn
oppveies. Fast eiendom kan heller ikke skjules eller
flyttes til ett eller annet skatteparadis.

Favoriserer boliginvestering
Dagens lave beskatning av eiendom og de høye rentefradragene favoriserer investeringer i boliger og er
i høyeste grad med på å drive boligprisene til himmels, samtidig som den er en bremsekloss i forhold
til å investere i arbeidsplasser.
En redusert skattemessig favorisering av eiendom
vil bremse skattemessige investeringer i eiendom og
lette adgangen til boligmarkedet for de unge, noe
som ville hatt en sosialt utjevnende effekt.
Samtidig ville det åpne for andre endringer i skattesystemet, som lavere inntektsskatt og fjerning av
formueskatten, uten å endre det samlede skattenivået.
Men skulle Høyre og Fremskrittspartiet komme i
regjeringsposisjon, slik det ser ut for på dagens meningsmålinger, er det lite trolig at vi får noen endring i skattesystemet som foreslått av flere. Ikke med
det nærmest religiøse forholdet de har til fjerning av
eiendomsskatten.
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«Rett som ørnen stiger-, opp mot himlen blå»
Denne teksten var innledningen på
en sang vi minnes fra barndommen
og skulle passe bra som innledning
på omtalen av det nye storhotellet i
Bergen, så langt kalt: «Ørneredet».
Etter mange runder og ekstrarunder i det
offentlige byråkratiet, er det endelig klart for
bygging der det gamle Ørnen-bygget lå i Lars
Hillesgate. Opprinnelig var det planer om en
boligblokk på 10 etasjer her, og det planlagte
leilighetskomplekset ble solgt ut med en gang
det ble lagt ut for salg.
Men slik skulle det ikke gå. Prosjektet ble
stanset og de som hadde kjøpt seg leilighet
der, fikk pengene de hadde investert tilbake og
i kvartalet der Tangens gardinfabrikk en gang lå
og som bl.a. har huset Fretex, Chr. M. Vestrheim
rørleggerforretning, mellom Bystasjonen, BI og
Aaasegården, er anleggsmaskinene nå begynt
på rivingen. Det er det gamle Ørnen-bygget
som skal ned, og opp skal stige et hotell på 13
etasjer, med tårn. På toppen av bygget, er det
planlagt at det skal komme en restaurant og vi
vil tro at fra den vil det være en praktfull utsikt
til Lille Lungegårdsvann og Festplassen og fyrverkeriene på Lysfesten og 17. mai.

Det nye Rica sentrumshotellet, bare et steinkast fra Grieghallen, blir når det er ferdig, byens
største.

320.000 innbyggere i 2030
Med en beregnet befolkningsvekst bare i
Bergen (SSB sine prognoser) på 60 000 de neste
18 årene, må det etter vår mening bygges mer i
høyden. Og dette kan fint gjøres fra og med det
nye storhotellet og sørover, der Bergens-dalen
er på sitt bredeste.

Flere bygg planlagt
På begge sider, i sørgående retning, har Grand
Hotel Terminus planer om utvidelse. Her er det
planer om et spennende arkitektonisk tilbygg i
tre som bryter totalt i stilform med det gamle
ærverdige historiske hotellet. Dette prosjektet
er vel så kontroversielt at det trenger en viss
modningstid, før det kan gis klarsignal til å
starte byggingen.
I Nygårdsgaten på andre siden av
Grieghallen, er det og lagt fram planer om et
mindre hotell. Dette prosjektet er og noe kontroversielt og trenger modningstid eller omarbeidelse av planene før de kan godkjennes.

Solheimsviken
Går vi videre sørover og kommer til
Solheimsviken, er det planlagt å bygge hotell
i forbindelse med byggingen av ny messehall.
Det er nå gitt klarsignal etter at planene ble
stoppet av Miljødepartementet på tross av at
Fylkesmannen hadde gitt sin godkjennelse,
etter klage fra Kurt Oddekalv.

Flyplasshoteller
Nærmer vi oss Bergen lufthavn Flesland, er det
flere planlagte hotellprosjekter.
Blant annet har Griegsuitellet, planer om utvidelse. Kloss ved flyplassen har Clarion planer
om å utvide kapasiteten med femti prosent og
First Marin har planer om å bygge et helt nytt
hotell og på Lønningen like ved, er det og fremmet planer om bygging av et nytt hotell. Dette
som del av en plan om en større utbygging i
området, inneholdende både næringslokaler
og boliger.
Disse og andre nye prosjekter vil vi komme
tilbake til med mer detaljerte opplysninger i
senere nummer av Unionsnytt.
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Reaksjon på artikkel i Unionen nr. 2
 T e k s t o g f o t o : Kj e t i l Dah l e
I Unionsbladet nr 2 skrev undertegnende om den fortvilte situasjonen
blant malerne når det gjelder lønn,
innleie, rekruttering og deltakelse på
akkordtariffkurs.
Via e post fikk leder i Unionen noen reaksjoner på
artikkelen, fra Karl Petter Hærø, som er tillitsvalgt
hos malermester Frode Heggland. En del av kritikken hans mente vi var uberettiget og vi tok en tur
ut på arbeidsplassen hans og slo av en prat for å
høre hva han egentlig mente.
Unionen fagforening synes at det er veldig bra
at medlemmer ute har synspunkter, meninger og
er engasjert og håper flere vil ta kontakt når det
er emner de brenner for.

Situasjonen i Bransjen:
Vi ble fort enige om den fortvilte situasjonen

Karl Petter Hærø.

hva gjelder rekruttering til faget og at import
av utenlandsk arbeidskraft ikke løser problemet,

i bedriften, men bedriften gir de gode priser pga

graver opparbeidede rettigheter. Karl Petter viste

men er en kortsiktig løsning. Denne praksisen vil

bedriften mener nivået bør ligge såpass høyt.

spesielt til at de utenlandske jobber lange dager,

bare forverre situasjonen på sikt. Faren er at man

Dette er selvsagt positivt, men vi gjør oppmerk-

uten overtid, og ofte for svart betaling, m.m.

blir sittende igjen med utenlandsk arbeidskraft

som på at jo flere som går ut av målekontoret og

Det ble videre diskutert at enkelte malerbedrif-

uten svennebrev og en gjeng halvgamle norske

har bedriftsinterne målinger, jo mindre styrke har

ter solgte anbud videre til utenlandske firma med

malersvenner.

vi bak forhandlingene på akkordtariffen og man

god fortjeneste, noe som er svært bekymrings-

kan risikere at den blir svekket.

fullt. Her er det viktig at vi alle tar vår plikt om

Karl Petter som også har mesterbrev mente det
var problematisk at det var så lett å starte opp en

Karl Petter viste også til at de hadde fått 5 kr i

å melde fra til arbeidstilsynet på alvor, når slike

bedrift. Han mente det burde være et minimum-

timen i lønnstillegg for bedriften mente de tjente

skrav at man hadde mesterpapirer. I dag er det

for lite. De ligger nå midt på treet lønnsmessig i

Avslutningsvis kom vi inn på streikestøtten og

bare å starte opp en bedrift, slå den konkurs for

forhold til andre malere. Vi synes det er veldig bra

at ingen ønsker streik. Karl Petter synes summen

så å starte opp igjen dagen etter med nytt navn.

at bedriften viser interesse for å beholde de an-

for streikestøtte var latterlig lav. Vi har forståelse

Det burde vært en karantenetid på minimum 2

satte ved å gi de tillegg, men mener det er viktig å

for at det svir økonomisk å streike. Det er litt av

år. Dette er vi ikke uenig i. En politisk avgjørelse

danne forhandlingsarena på bedriften slik at det

poenget. Det skal svi for begge parter om man

som man kan påvirke, om medlemmene ønsker

er kultur for dette om bedriften på et tidspunkt

ikke blir enig. En annen ting er at det er skatte-

og er med.

ikke skulle være så velvillig lengre. Det kom også

fritt. Da kan man ikke ha for mye utbetalt. Men

forhold avdekkes.

frem at det opereres med forskjellige satser på

vi fortalte at det blir en sak på landsmøtet. (Etter

Akkord- og lønnssystemene:

forskuddet. Et annet problem er at det blir benyt-

landsmøtet er gjeldene sats 3 055 skattefritt per

Det ble diskutert hvordan forhandlingene på

tet feil grunnlag for sykepenger og velferdsper-

uke). Men det er viktig å ha streik som alternativ

akkordtariffen praktiseres. Unionen Fagforening

misjoner. Her ble man fort enig om at dette var

for å ivareta og forbedre opparbeidede rettighe-

har ikke forhandlingsrett på akkordtariffen. Det

noe som man hadde krav på og ikke var bra at

ter.

er det Fellesforbundet som har. Unionen har vært

bedriften ikke forholdt seg til.

Tilslutt var vi begge enig i at møtet var oppkla-

representert i forhandlingsutvalget de senere år,

Når det var snakk om lønninger viste Karl

rende på mange områder og at han nå vurderte

med Kjetil Dahle. I tillegg har motparten et for-

Petter også til at det var et stort problem at de

og melde seg på tillitsmannskurs og akkordtariff-

handlingsutvalg. Etter forhandlinger blir man

utenlandske bedriftene gav så lave anbud at de

kurs for å få mer kunnskap og informasjon om

enig om ny akkordtariff.

norske ikke kunne konkurrere. Han viste til at de

forbund og forening. Det var også ønskelig å få

Karl Petter mente prisene i akkordtariffen

utenlandske arbeiderne som tjener bedre her enn

mer informasjon om godene som bortfaller om

var for dårlig og de benyttet bedriften sine pri-

i hjemlandet holder lønningene lave, som også får

man skulle melde seg ut, som forsikringer, rett til

ser. Han fortalte at de ikke har forhandlet priser

konsekvenser for de norske arbeiderne og under-

hjelp og ikke minst retten til å gå av med AFP, osv.

FF og BNL har anbefalt ferien
for 2012 satt opp slik:
•
•
•
•
•

1 halvår 2011 Hele året 2010

1 dag 18. mai

Maler

kr. 194,91

kr. 185,89

Fellesferie uke 28-30

Taktekker

kr. 261,13

kr. 250,06

Betong

kr. 261,18

kr. 249,30

Mur

kr. 229,85

kr. 239,74

3 dager i påsken
2 dager i julen (27. og 28. des.)
De 4 siste dagene avtales lokalt i de bedrifter hvor
tariffavtale er gjort gjeldende.
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Den gode kundeopplevelsen
Samarbeidet mellom LO sine
tilknyttete organisasjoner og
SpareBank 1 er godt.

Arnt-Günther Dietel er ny skribent i
det faste innlegget fra SpareBank 1 SRBank. Hans rolle er Regionansvarlig LO
for Hordaland der jobben omhandler
informasjon til medlemmer og kurs til
tillitsvalgte innenfor bank, forsikring og
sparing.
Dietel har lang erfaring fra bank og
finans og har jobbet i SR-Bank siden 2010.
(arnt.dietel@sr-bank.no - mobil 95118065)

I Hordaland, Rogaland og Agder er vi i
SpareBank 1 SR-Bank som skal ta vare på
dere som kunder.
Jeg er stolt av å jobbe i SR-Bank. Jeg forlot
et stort og seriøst finanskonsern til fordel
for en kundekultur jeg ikke har sett maken
til. Ambisjonen vår er at vi skal være anbefalt av kunden. Med dette mener vi at uansett utfall etter en samtale med oss skal du
kunne anbefale SpareBank 1 SR-Bank. Våre
rådgivere ønsker å gjøre et så godt håndverk
for dere, at selv om vi kanskje ikke klarer å
realisere alle dine drømmer, skal dere føle at
dere blir behandlet med respekt. Akkurat det
er vi overbevist om skaper gode relasjoner og
trygghet.

– God service er viktigst
Bankrådgiveren til Åge André
Kolnes tipset han om hvor han
kunne få lån til den nye bilen.
Det rådet har han ikke angret på.

– De tok til og med kontakt med forhandleren selv, og sendte over lånedokumentene,
sier Kolnes.

– Jeg har vært kunde i SpareBank 1 SRBank hele livet, og har alltid fått veldig god
oppfølging og rådgivning. Det var derfor helt
naturlig for meg å kontakte SR-Bank for et
billån. Rådgiveren min satte meg i kontakt
med to hyggelige damer i SR-Finans, forklarer
Åge André Kolnes.

Det er SpareBank 1 SR-Finans som leverer billånene i SpareBank 1 SR-Bank, og Åge André
Kolnes mener selskapet har litt å hente på
synlighet.
– Tilgjengeligheten er der, men grunnen til
at folk gjerne ikke har fått øynene opp for SRFinans må være at de er litt lite synlige. Selv
vil jeg anbefale dem til andre fordi jeg bare
har gode opplevelser, sier Kolnes.
– Hva vil du trekke frem som argumenter for
å være kunde hos SpareBank 1 SR-Bank på
mer enn en tjeneste?
– SpareBank 1 SR-Bank setter kundene i
fokus. De vil hjelpe etter beste evne, og ser
ikke bare penger i kundene sine. Du kan alltid være trygg på at du får god hjelp og den
beste servicen!

Anbefaler videre

Kontaktet forhandler
SpareBank 1 SR-Finans AS tilbyr finansieringsløsninger til næringslivet og privatpersoner og er regionens største aktør
innen leasing.
Selskapet har 34 ansatte i Bergen,
Haugesund, Stavanger og Kristiansand.
Hovedkontoret ligger på Forus.
SpareBank 1 SR-Finans holder fingeren
på det lokale næringslivets puls. Vi kjenner
mennesker, tendenser og lokale forhold.
Denne nærheten til våre kunder gir oss
de beste muligheter til å treffe de riktige
avgjørelser basert på lokalkunnskap og
kompetanse innen vårt fag.
Våre medarbeidere har solid erfaring
fra både finansieringsbransjen og fra
næringsliv forøvrig.

Våre rådgivere har kompetanse om forsikringene dine, lånet, kontoene dine og ikke
minst de grep du bør gjøre for din fremtidige
pensjon. I SR-Bank setter vi strenge krav til
kompetansen for våre rådgivere som snakker
med dere. Dette gjør at opplevelsen din skal
oppleves som god, profesjonell og ryddig,
uansett utfall.
Når du har vært hos oss, gi meg gjerne en
skriftlig tilbakemelding på din opplevelse.
Hva var bra, og hva kan vi gjøre bedre til
neste gang?
Konstruktiv kritikk er svært nyttig for oss
for at vi skal fortsette å være anbefalt av våre
kunder.
Ønsker dere informasjon hva vi kan gjøre
for dere kan dere sende meg en e-post på
arnt.dietel@sr-bank.no

Han sier at det viktigste når han skulle velge
leverandør av billån var å få gode betingelser.
– Men det leverer de fleste bankene i dag.
Det som ble avgjørende for meg var servicen
SpareBank 1 SR-Bank yter for kundene sine.
Den er upåklagelig, mener Åge André Kolnes.
Han viser blant annet til hyggelige ansatte, og at etableringen av lånet ble fulgt
godt opp.

Ønsker du et tilbud på finansiering av bil, båt, MC og caravan kan du kontakte SpareBank 1
SR-Finans direkte på tlf. 04002. De kan også treffes på e-post post@sr-finans.no
Ønsker du tilbud på forsikring eller banktjenester kan du kontakt SpareBank 1 SR-Bank på
telefon 02002.
Ønsker du at SpareBank 1 SR-Bank deltar på medlemsmøte kan tillitsvalgte kontakte undertegnede på arnt.dietel@sr-bank.no eller på mobil 95118065.

SpareBank1 SR-Bank – tlf. 02002
Mandag – fredag kl. 08.00 – 21.00
Lørdag kl. 09.00 – 16.00



Du finner produktark og vilkår på www.lofavor.no.

11

UNIONen FAGFORENING NR. 3/4

• desember 2011

– ÅRGANG 6

INFORMACJE PO POLSKU!
P O L SK S PA LTE

Umowa Tarifowa Negociacije
jeśli wstępuje się do związku po raz pierwszy.

Koledzy. Znowu zbliżamy się do czasu negocja

Ponownie więc stawiamy żądania opiera

cji układu zbiorowego pracy. Odbywa się to raz

jące się na solidarności i równym traktowaniu.

Dlatego ważne jest, żebyście zwerbowali wię

na dwa lata i jest to nasza szansa na poprawę

Stawiamy też żądania mające zapewnić prze

cej waszych kolegów z pracy, zanim ten czas

dotychczasowych uzgodnień. Poprzednim ra

trwanie fachu. Jest tak, że jeśli nie położymy

nastąpi, aby było nas razem jeszcze więcej.

zem uzyskaliśmy podwyższenie płacy minimal

kresu dużym różnicom w wynagrodzeniu za tę

Na koniec, koledzy, wielu z was jedzie do

nej. Nadal wielu członków przesyła wnioski o

samą pracę, będzie to też oznaczało, że przed

domu na Święta Bożego Narodzenia. Związek

jej podwyższenie. Jest też postulat o wyrówna

siębiorstwa nie są zainteresowane szkoleniem

zawodowy Unionen Fagforening życzy wam

nie wynagrodzenia w branży budowlanej. Inne

nowych fachowców.

bezpiecznej podróży do domu, do waszych ro

złożone postulaty dotyczą stworzenia lepszych

Postawiono też wiele innych żądań. Po

zapisów dotyczących tego, kogo obejmują

rządkowanie ich i ustalanie listy priorytetów

umowy. My chcemy, żeby to rodzaj wykonywa

potrwa do nowego roku. Poprzez lata osiąga

nej pracy decydował o tym, kogo układ zbioro

liśmy poprawę warunków umów dzięki sztuce

wy obejmuje, a kogo nie.

kompromisu. Największe zmiany wywalczyli

Na dzień dzisiejszy obowiązują w każdym
razie dwie zasady przy decydowaniu, czy układ

dzin. Wesołych Świąt, i do zobaczenia po po
wrocie w urlopu świątecznego.

śmy dzięki temu, że staliśmy ramię w ramię i
strajkowaliśmy, żeby je uzyskać.

zbiorowy stosuje się do danej części pracy. Ta

Rok 2012 może być kolejnym rokiem straj

sama zasada dotyczy w przypadku strajku. W

ków, jeśli wyniki negocjacji nie będą wystar

niektórych układach jest zapis, że układ zbioro

czająco zadowalające. Ważne jest, abyśmy stali

wy pracy obejmuje pracowników firmy, która

razem i angażowali się, żeby strajk odniósł jak

podlega pod ten układ. W innych jest zapis, że

największy skutek. Jest też tak, że związek Fel

to praca, którą ma do wykonania firma zobo

lesforbundet wypłaca zasiłek strajkowy. Prawo

wiązana układem zbiorowym, decyduje o tym,

do niego mają tylko ci, którzy byli zrzeszeni

kogo obejmuje układ zbiorowy pracy. Jeśli ten

przed rozpoczęciem strajku. Aby mieć prawo

postulat przejdzie, będzie to znaczyło, że oso

do zasiłku strajkowego, trzeba być członkiem

by wynajęte będą objęte układem zbiorowym

12 tygodni przed rozpoczęciem strajku, jeśli

pracy, pod który podlega firma do której ich

było się wcześniej członkiem organizacji LO,

wynajęto.

lub dwa tygodnie przed rozpoczęciem strajku,

§ 2-2 Pracownicy wykwalifikowani (Fagarbeid

ler svennebrev) Nowa stawka nr 1 NOK 143,00

§ 2-4 Młodzi pracobiorcy (Unge arbeids

ere) Nowa stawka NOK 159,00

– bez doświadczenia Nowa stawka nr 2 NOK

takere) Nowa stawka NOK 96,00 (tekst ramo

149,00 – z minimum rocznym doświadczeniem.

wy) stawki płacy minimalnej od 1. kwietnia

§ 2-3 Pracownik bez dyplomu zawodowego
lub czeladniczego (Arbeidstaker uten fag – el

2011. Również te stawki są upublicznione.

K u r s pla n 2012

sentrale kurs:

(søknadsfrist senest3 uker før kursstart)

Faglig Ungdomskurs

5. – 9. mars

Sørmarka

23. januar

Lagbas i byggfagene

4. – 6. juni

Thorbjørnrud

18. april

Faglig politisk kurs

20. – 22. januar

Park Hotel, Voss

30. januar

Tillitsvalgt 1

10. – 12. februar

Solstrand Hotell, Os

20. januar

Ungdomskurs 1

24. – 26. februar

Bjørnefjorden Gjestetun, Os

03. februar

Tillitsvalgt 1

16. – 18. mars

Skei Hotel, Jølster

24. februar

Akkordkurs FOB

23. – 25. mars

Park Hotel, Voss

02. mars

Havbruk

31. mai

Radisson Blue SAS Hotel Norge

10. mai

Verneombudsrollen og HMS Del 2

01. – 03. juni

Thon Hotel Bergen Airport

11. mai

Lokale kurs:

(søknadsfrist senest3 uker før kursstart)
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