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Velkommen!
 T e k st: M a d s W i i k K l e v e n
Det er alltid gledelig å ønske noen velkommen i felles
skapet. Men enda bedre føles det å ønske noen velkom
men inn i Unionen sitt fellesskap. Fra 1. februar ble
Tømrernes Fagforening en del av Unionen og vi som
fellesskap har blitt styrket som helhet, og ett fag rikere.
Med unntak av rørleggerne er nå alle byggfagene samlet under samme
fane. Noe som gir oss styrke og en sentral posisjon både i og utenfor
eget forbund.
Sammenslutningen har blitt omtalt i flere anledninger gjennom fjor
året, men nå er alle papirer i orden og nødvendige vedtak fattet. Vi har
også hatt vårt første ordinære årsmøte i fellesskap, den 15.mars. Det
gode oppmøtet lover godt for fremtiden.
Jeg er sikker på at denne sammenslutningen vil gi positive ringvirk
ninger på flere områder. Man får bedre ressursutnyttelse som igjen gir
bedre oppsøkende virksomhet. Samtidig som vi gjør fellesoppgavene

bedre skal vi også løfte frem fagmiljøene. Sistnevnte blir bl.a. gjort
gjennom gruppestyrer. Det er allerede fattet vedtak om å starte opp et
gruppestyre for tømrerne. De som så langt er en del av dette styret er
Kjell-Olav Rømo (leder), Nils Fiskeseth og Ronny Hilbert. Her er det bare
å melde sin interesse, om man føler seg kallet.

Men igjen, velkommen i Unionen Fagforening –
det største byggfagmiljøet i Norge!

Et medlemskap som lønnet seg?
 T e k st: A r n e J æ g e r
Enda en gang viser det seg at det å være o
 rganisert
lønner seg. I desember i fjor falt dommen mot
Kokstad Ventilasjonsservice AS. Et medlem i
Unionen Fagforening reiste sak med hjelp fra
Fellesforbundet mot arbeidsgiveren sin.

B

Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen

Vårt medlem var usaklig oppsagt og hadde heller ikke fått ut
betalt lønn og feriepenger. Unionen Fagforening tok kontakt
med arbeidsgiver for å innfridd kravet og for å avholde for
handlingsmøte på bakgrunn av oppsigelsen.
Bedriften mente at det ikke var nødvendig, da de ikke hadde
ansvar overfor vårt medlem. Det var nok ikke for
nuftig vurdering fra bedriften. Det ble lagt vekt
på i den endelige dommen fra Bergen tingrett
at slikt møte ikke var blitt avholdt.
Bedriften innrømmet underveis i pro
sessen manglende lønn og feriepen
ger. Dette ble betalt før saken kom til
retten. Det gjenstod spørsmålet om
oppsigelsen av saklig. Vårt medlem
hadde fått nytt arbeid underveis og
ønsket ikke arbeidet tilbake. Vårt med
lem krevde at oppsigelsen måtte kjennes
Foto: www.iSTOCKPHOTO.com

usaklig, han måtte få dekket økonomisk tap og at retten vur
derte grunnlag for oppreisning. I dette tilfellet seiret rettferdig
heten. Retten behandlet vårt medlems sak og vi vant frem på
alle punkter.
Retten kom til at oppsigelsen av vårt medlem var usaklig.
Retten kom også til at på grunn av denne saken, så har vårt
medlem lidd et økonomisk tap på kr. 50.000,- Til slutt så tilkjen
te retten vårt medlem kr. 100.000 i oppreisning for den belast
ningen saken hadde hatt. Da saken ble vunnet på alle punkter,
så ble det også motparten som må dekke sakskostnadene for
vårt medlem, dette var på kr. 147.000,Som så mange ganger før, så viser det seg at det lønner
seg ikke for bedriften å ikke ta hensyn til det som står i
lovverket. Det kan koste dyrt.
I dette tilfellet kr. 297.000,før forsinkelsesrenten. Hadde
bedriften visst utfallet på forhånd
så ville de nok håndtert saken noe mer pro
fesjonelt.
Vi gratulerer vårt medlem med dommen. Denne
dommen viser jo også hvor nyttig det er å være
medlem i en fagforening når man kommer i kon
flikt med bedriften.
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Leder
Dødsulykker i ARbeidslivet
I 2011 ble det registrert 54 arbeidsulykker med døden som følge.
Dette inkluderer 11 personer som omkom under terrorhandlin
gen 22. juli. Dessverre ser det ut som til at arbeidsulykker skal
følge oss i 2012 også. Så langt er det registret 16 arbeidsdødsfall,
senest fredag 16. mars. Fortsetter man i dette tempo vil man pas
sere 60 arbeidsdødsfall innen utgangen av 2012, noe som er ett
urovekkende høyt tall, og en dramatisk økning.
I desember 2011 la Arbeidstilsynet frem en statistikk som sa
at 1 av 4 arbeidere som døde på arbeid i 2011 var utenlands. De
utenlandske arbeiderne er urovekkende godt representert på sta
tistikken, også i 2012. Bare i mars er to utenlandske arbeidere
omkommet.
Årsakene er mange, men kommunikasjon vet vi er særs viktig
i et HMS perspektiv. Holdningen arbeiderne og arbeidsgiver har
til HMS spiller også en viktig rolle. Mange utenlandske arbeidere
jobber i useriøse bedrifter, som gjør profitt på manglende HMS
arbeid. Skal antall arbeidsulykker reduseres må vi gjøre tiltak i
fellesskap. Jeg mener vi har et godt utgangspunkt i gjeldende
lover, bl.a. i forskrift om sikkerhetsskiltning og signalgivning
på arbeidsplassen. I denne forskrift kan man lese fra kap. X –
Muntlig anvisninger:

•

§ 26. Krav til muntlige anvisninger

•

1. Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne har gode
kunnskaper i det språk som brukes, slik at de er i stand til å
uttale og forstå den talte beskjeden på en korrekt måte og
dermed forholde seg på en måte som er hensiktsmessig for
å forebygge situasjoner som kan føre til fare for skade på liv
eller helse.

•

2. Arbeidsgiver kan bare benytte arbeidstakere som kan
forstå de anvisninger som blir gitt, når sikker utførelse av
arbeidet krever muntlige anvisninger.

Bedriftene plikter altså å gi arbeidstakerne nødvendig språkopp
læring. Noe vi vet ikke er tilfelle i dag. Man må være mangespråk
lig for å kunne snakke med alle på en byggeplass. Derfor foreslår
jeg at vi fra i dag starter med å kreve reglene etterlevd!
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Tømrene nå i
Unionen fagforening
 T e k s t : Kj e l l - O l av R ø mo
Fra 1. februar i år er Tømrernes Fagforening en del av U
 nionen
Fagforening. Dermed er en epoke over. For mange av oss
tømrere er dette vemodig etter mange år som egen fag
forening med egen identitet.
Over 120 år har
gått siden byg
ningsarbeidere i
Bergen begynte
å organisere seg.
Først hvert enkelt
fag for seg, sene
Kjell-Olav Rømo re har forskjellige
fa g fo re n i n g e r
gått sammen i større enheter til
vi nå snart har samlet de fleste
som arbeider på byggeplassene i
bergensområdet i en fagforening.
Unionen regner sin historie til
bake til 16. juli 1884 da malerne
stiftet sin fagforening. På begyn
nelsen av -90 tallet ble 12 bygg
fagoverenskomster slått sammen
til en felles byggfagoverenskomst,
slik at det har ligget til rette for
dette i mange år allerede.
Fortsatt er mange problemer
i bransjen uløste, og samtidig
møter vi stadig nye utfordringer.
Samfunnet endrer seg og vi blir
mer og mer styrt og påvirket av
det som skjer utenfor våre gren
ser. Vi har hatt en utvikling i de
siste 20 årene der de økonomis
ke forskjellene i Norge har blitt
større, og i dag står arbeidsfolk i
Europa overfor en gigantisk om
fordeling av verdiene i samfunnet.

Arbeidsfolk får mindre og mindre
igjen for sitt arbeid, dersom de er
så heldige i det hele tatt å ha jobb,
mens bankene og finanskapita
len sikrer seg enorme overskudd.
Offentlige velferdsordninger re
duseres dramatisk. Dette er noe
av bakgrunnen for at styret og
årsmøtet i Tømrernes Fagforening
vedtok at å slå kreftene sammen
er det som våre medlemmer er
best tjent med i framtida.
Som det står i avtalen mellom
avdeling 747 og 751 er formålet
med sammenslåingen bla å styrke
bygningsmiljøet i Fellesforbundet,
lokalt og sentralt, og i tillegg sikre
og utvikle målevirksomheten.
Dessuten vil vi forbedre infor
masjons- og ungdomsarbeidet
og styrke medlemsoppfølgingen
og rekrutteringsarbeidet. Mål
settingen er at medlemskapet i
Fellesforbundet skal bli stadig
mer nyttig og meningsfullt, og at
medlemmenes interesser skal bli
enda bedre ivaretatt.
På vegne av avtroppende ledelse
i Tømrernes Fagforning takker vi
for oss, og hilser velkommen fel
lesskapet med nye fagforenings
kamerater i Unionen Fagforening.

notisER

Mads Wiik Kleven
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Husk å melde
flytting!!!

Er du dobbelt
forsikret?

Det er viktig å sørge for at for
eningen vet din riktige adresse
både av forsikringsmessige og
administrative årsaker.
Tlf. 55 30 91 00.

Som medlem er du dekket av
flere forsikringer, inklusive
innbo og løsøreforsikring, som
ofte også er inkludert i for
skjellig typer husforsikringer.
Er den inkludert i din husfor
sikring kan du si opp innbo og
løsøredelen og dermed spare
penger. Har du spørsmål så
ring oss på tlf. 55 30 91 00.
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Ta r i ff

Tariffoppgjøret 2012
 T e k s t : M a d s W i i k K l e v e n F oto : Kj e t i l Da h l e

Mønstringsmøte 2010.

Når bladet kommer ut er vi snart i innspurten på tariffoppgjøret innen Front
fagene, Fellesoverenskomsten for Byggfag (FOB), Byggindustrien og Riksavtalen.
Flere av kravene som er prioritert ligger i alle forhandlingene, og venter en
avklaring i Frontfagene. Skal man forklare de store linjene i tariffoppgjøret 2012
kan man sette opp fire punkter.
Økonomi:

•

•
•

Her er Fellesforbundet sitt utgangspunkt
at det går godt i Norge, men man
tar innover seg situasjonen i Europa,
men vi mener vi skal ha vår del av
verdiskapningen.
LOs representantskap har vedtatt at
kjøpekraften skal sikres.
Minstelønnssatsene er krevd hevet over
lønnsdannelsen i perioden både på FOB
og Byggindustrien.

arbeidstakere i produksjonen også får mer
administrative oppgaver. Disse skal av den
grunn ikke falle utenom våre tariffavtaler
og måtte gå til andre forbund.

Allmenngjøring:

•

Tariffavtalenesomfang:

•

•
•

Landsmøtet til Fellesforbundet vedtok
at man skulle kreve de innleide
arbeidstakerne omfattet av de ordinære
overenskomstene.
Bemanningsavtalen mellom LO-NHO kan
sies opp med 2 mnd varsel.
Omfanget er også krevd endret slik at
det tar innover seg utviklingen der flere

Fellesforbundet vil kreve at
allmenngjøringsordningen omgjøres
slik at dokumentasjonskravet
forsvinner og man kan få allmenngjort
tariffavtalebestemmelser om en av
partene krever det. En vesentlig faktor vil
være utfallet av rettsaken som starter i
uke 12 hvor NHO og ni verft har stevnet
Staten og allmenngjøringsordningen.

Velferdspermisjon:

•
•

Det vil bli reist krav om at
tannlegespesialist endres til tannlege.
Det kreves at man får rett til 14 dager betalt
permisjon i forbindelse med fødsel og for

foster- og adoptivforeldre i forbindelse med
overtakelse av omsorgen. Alle har rett etter
Arbeidsmiljøloven § 12–3 å få permisjon,
men betalingsbestemmelsen mangler. Det
er en sterk urettferdighet at store deler
av offentlig sektor og diverse funksjonær
overenskomster og andre overenskomster
har denne betalingsretten. Dermed er det
kommende fedre i privat sektor som bil
forskjellsbehandlet.
Siste innspurt i forhandlingene vil være første
helgen etter påske, og den kommende uken.
Det er lagt opp til følgende rekkefølge på for
handlingene, med ca. to dagers mellomrom på
sluttdato, Frontfagene, FOB, Byggindustrien og
Riksavtalen. Vi oppfordrer alle til å holde seg
løpende oppdatert på Fellesforbundet eller
Unionen sin hjemmeside. Det er også mulig
het å melde seg på nyhetsvarsel gjennom for
bundet ved å trykke på boksen «nyheter på
sms» på høyre side på fellesforbundet.no. Da
vil man få oppdateringer om tariffoppgjøret
rett på mobilen fortløpende etter hvert som
det skjer noe nytt. Skulle det være noe du lurer
på i forbindelse med tariffoppgjøret ta kontakt
med foreningskontoret.
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A k t u e lt

Bygg for 10 mi lliarder
k an nå realiseres

Illustrasjon: MIR / Cubus

 T e k s t : Ro g e r J o h a n s e n

Sparebanken sine planer i Jonsvollskvartalet.

15 store reguleringsplaner til over 10
milliarder kroner kan nå realiseres
i Bergen, etter at Fylkesmannen iflg.
Bergens Tidende, skal ha fjernet inn
sigelsene.
Etter en bitter og langvarig strid, presenterte
kommunen 26. mars planen hvor de legger til
grunn et forslag som springer ut fra meglings
resultatet fra 13. September 2011, mellom davæ
rende byråd Lisbeth Iversen og Fylkesmannen om
nye parkeringsbestemmelser i Bergen.

store utbygging ved Åsane senter, med forret
ningslokaler, kontor og boliger. Utbyggingen har
en kostnadsramme på hele 2,5 milliarder kroner.
Dette prosjektet får trolig sin byggestart i
løpet av første halvår i år og er beregnet fer
digstilt i 2018.

Flesland og i fare
Det var og fare for at utbyggingen av den nye
terminalen på Flesland ville bli utsatt på grunn
av krangelen mellom Byrådet og Fylkesmannen.
Dersom prosjektet går som planlagt, kan den
nye flyterminalen stå ferdig i 2016 og det

trengtes i aller høyeste grad. Alle som har reist
eller ankommet Bergen Lufthavn Flesland, kan
ikke ha unngått å registre de trange og kum
merlige forholdene. Med dagens nær dobbelt
så mange passasjerer som den var bygget for
i sin tid, og med en forventet befolkningsvekst
i Bergensregionen på 160 000 mennesker
innen 2040, er det i aller høyeste grad behov
for en ny og større terminal, og det må skje nå.
Beslutningen om den videre utbyggingen krever
ny konsesjon og Samferdselsdepartementet må
derfor treffe en endelig beslutning først.

Grønt lys for Jonsvollkvartalet
Planen som bl. a. inneholder 24 parkerings
plasser for Jonsvollkvartalet, vil i følge Bergens
Tidende gjøre at Fylkesmannen nå vil fatte et
vedtak som godtar planene til Sparebanken Vest,
- og hindre at utviklingen av Bergen stopper opp.
Situasjonen rundt kommunedelplanen og
parkeringsnormen var fullstendig fastlåst, og det
eneste Fylkesmannen og kommunen var enige
om, var at avklaringen ville kunne ta lang tid.

Et annet storprosjekt som nå kan realiseres
som følge av at striden om parkeringsplassene
i Jonsvollkvartalet har funnet sin løsning, er
Nordea Liv i samarbeid med Steen & Strøm sin

4

Foto: Kjetil Dahle

Storutbygging i Åsane

Utvidelsen av Oasen er så vidt startet opp.
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Vi k arbyå
di rektivet –
Que Vadis ?
 T e k st: A r n e J æ g e r
Kan sikre belønningsmidler

Frank Mohn på Askøy

En annen effekt av at det nå ser ut som den
lange og bitre striden mellom Fylkesmannen
og Byrådet, er at 550 millioner i statlige beløn
ningsmidler til kollektivtrafikken i Bergen, nå
kan være sikret.

Frank Mohn-konsernet er en ledende produ
sent av pumper til skip og offshore-markedet.
Det produserer pumper under varemerket
Framo, og all produktutvikling og produksjon
skjer i Norge – på flere lokaliteter i omegns
kommunene til Bergen.
Hovedkontoret og Frank Mohn Services lig
ger i dag i Helldal i Bergen, men på grunn av
plassmangel og for trang tomt blir derfor
Askøy neste stoppested. Her får Frank Mohn
AS og Frank Mohn Services AS nye, tidsriktige
fasiliteter tilpasset formålet med virksomheten.
Planområdet vil i tillegg til å tilrettelegge for
industrianlegg med kontorbygg og velferdssen
ter, omfatte utvidelse av kai/ utfylling i sjø og
eksisterende adkomstvei. Industriområdet har
også potensial for å bruke sjø som transportåre,
og det er tilstrekkelige arealer for å sikre utvi
klingsmuligheter på sikt for virksomhetene.
I Florvåg på Askøy skal Frank Mohn konser
net bygge nytt produksjonsanlegg med verk
steds-, kontor- og velferdsbygg.
Planarbeidet har pågått siden august i 2010,
forberedelser til utbyggingen er i gang og Fase 1
av anlegget er planlagt ferdigstilt i 2013.

Bygges ut for femte gang
Et annet kjøpesenter som står overfor en stor
stilt utbygging er Oasen i Fyllingsdalen, over
40 år etter at det ble tatt i bruk første gang.
Siden 1971, er det blitt bygget ut hele fire
ganger, samt at det ble foretatt en omfattende
oppgradering av hele senteret i 2010 og 2011
for å tilpasse seg det kommende nybygget som
er på 14000 kvadratmeter, fordelt over fire eta
sjer. To av etasjene vil bestå av nye butikker og
fellesarealer og to til kontorer. Etter det vi har
kunnet bringe på det rene, har dette prosjektet
ikke vært berørt av striden mellom Byrådet og
Fylkesmannen.
Går alt som planlagt, starter utbyggingen
i første kvartal i år og med beregnet ferdig
stillelse i 2014.

Andre nye prosjekter
Slettebakken, Landås
7 nye store boliger – 3 rekkehus, 4
leiligheter.
Ulsethagen, Åsane
38 selveierleiligheter.
Toppe Tua
7 Eneboliger på Toppe i Åsane
Seljehagen på Hordvikneset
30 rekkehus.
Apeltunlien
Tomannsbolig.
Møvik/Ulveset
15 leiligheter.
Behind Living
7 rekkehus og 64 selveiende leiligheter ved
Laguneparken
Nattlandshagen 2
4 hus med til sammen 45 boenheter i
Lerkerinden
Damsgårdssundet, Verket boligsameie
– Trinn 3 «Støperiet», 20 leiligheter.
Damsgårdssundet, Verket boligsameie
– Trinn 1, 93 leiligheter.
Troldhaugtunet
Enebolig og 4 leiligheter.
Rådal
Villa Fana Golf, 4 tomannsboliger.
Kjærlighetsstien Brennhaugen på Paradis
27 store leiligheter.

Solåsen Terasser på Nesttun
36 leiligheter.
Kronstadparken på Kronstad
95 leiligheter.
Kolstien Panorama på Landås
29 store leiligheter.
Blomstertunet, Ytrebygda
41 leiligheter
Crescendo, bak Living ved Lagunen
70 leiligheter
Titlestad, Fana
Rekkehus og leiligheter.
Breistein, Åsane
13 boliger fordelt på 8 enheter.
Mjølkeråen, Åsane,
90 enheter, leiligheter/rekkehus.
Bjerketun på Landås
91 leiligheter.
Engeviken, Askøy
11 leiligheter.
Os, LekvenVågen
Rekkehus og leiligheter.
Ulset Nord i Åsane
24 rekkehusleiligheter
Møvik/Ulveset, Sotra
15 leiligheter.
Listen er ikke uttømmende, men gir en
pekepinn på stor aktivitet i tiden fremover.

Nå har vi i Unionen Fagforening
jobbet hardt og lenge for å få
Arbeiderpartiet til å snu i saken
om vikarbyrådirektivet.
Vi har deltatt i mange fanemarkeringer foran
stortinget sammen med andre foreninger i LO. Vi
har hatt politisk streik. Vi har hatt mange utspill
i media på direktivets konsekvenser.
Vi har også jobbet iherdig i å påvirke arbeider
partiet lokalt gjennom Fellesforbundets partilag.
Der fikk vi med oss Arbeiderpartiet i Bergens års
møte til å si klart nei til direktivet. Også på årsmøtet
i Hordaland Arbeiderparti prøvde vi å reise saken
om å reservere oss mot direktivet, men Hordaland
Arbeiderparti ville ikke støtte forslaget. Dette var
nok fordi at mange delegater innså at regjeringen
ville gjennomføre direktivet uansett og det var vik
tigere å mene noe om utviklingen enn om direktivet
i seg selv.
Vårt innstendige arbeid i partilaget, i forbun
det og gjennom LO har gjort til at vi har satt utfor
dringene i bemanningsbransjen for alvor på dags
orden. Det har gjort til at vi har fått viktige tiltak
på plass for å sørge for at de ansatte i beman
ningsselskapene får skikkelige lønns og arbeids
vilkår. Sist men ikke minst, vi har beredd grunnen
for nye tiltak for å få et mer seriøst arbeidsliv og
faste ansettelseskontrakter med lønnsplikt mel
lom oppdragene, noe vi vil jobbe videre med.
Hordaland Arbeiderparti reiste også kraf
tig kritikk til hvordan saken var blitt behandlet.
Årsmøtet uttalte følgende i sin uttalelse:
I debatten rundt vikarbyrådirektivet er det stilt
spørsmål ved demokratiet i partiorganisasjonen
og medlemmenes mulighet til å påvirke politikken.
Det må aldri være tvil om medlemmenes myndighet i partiet eller partiet sin vilje og evne til å legge
til rette for demokratiske prosesser. Slike spørsmål
krever klare svar og vilje til konstruktiv dialog.
Dette er en alvorlig kritikk stilt til partiet
sentralt. Dette vil forhåpentligvis bedre fram
tidige prosesser, slik at prosessen på kontroversi
elle saker blir bedre forankret fremover.
Nå er tiden inne til å se fremover. Når tiltakene
er vedtatt, skal vi ta fatt i dem og følge opp be
manningsbedriftene slik at likebehandlingsprin
sippet blir ivaretatt. Vi har en regjering som har
vært lydhøre tidligere og innført en rekke tiltak
for å bekjempe sosial dumping og for å fremme et
seriøst arbeidsliv. Denne gangen var ikke partiet
enige med fagbevegelsen, ei heller med sine sam
arbeidspartier i regjering. Vi mener det er synd at
Arbeiderpartiet må søke samarbeid ut av regjering
for å få på plass direktivet. Når det er sagt så er
det nå opp til oss å jobbe for at konsekvensene av
denne avgjørelsen blir minst mulig.
Det er nok riktig at de største angrepene mot
arbeidsmiljøloven kommer fra høyresiden. Det
blir derfor viktig fremover å poengtere den store
forskjellen på politiske partier ofte går på arbeids
livspolitikken. Det er ikke lenge til valget i 2013.
Da vil det stå mer på spill for alle arbeidstakere
i Norge.

5

UNIONen FAGFORENING NR. 1

• April 2012

– ÅRGANG 7

Fa g b e v e g e l s e n

Fagbevegelsen
– en service organ isasjon?
 T e k s t : St e i n B r u s e Hof s t e d t
Mange medlemmer tror fagbevegel
sen er en service organisasjon, men
mer feil går det ikke an å ta. Riktignok
finnes det en del medlemstilbud som
forsikringer, LO-favør produkter etc.,
men det betyr ikke at fagbevegelsen
er en service organisasjon.
Fagbevegelsen er enn
KAMPORGANISASJON!
Det er en organisasjon som kjemper for bedre
lønns- og arbeidsbetingelser for sine medlem
mer, med dertil tilhørende elementer som
ferie, arbeidstid og andre arbeidsmiljøspørs
mål o.s.v., og er medlemmene behjelpelig hvis
det oppstår tvister mellom medlemmer og de
res arbeidsgivere.
En kamporganisasjon er en deltagerorga
nisasjon, der man i fellesskap skaper styrken
og hvor medlemmene har rettigheter, men
også plikter. De fleste kjenner til de rettig
hetene man har som medlem, men mange vet
ikke noe om de pliktene man har. For å unngå
eventuelle misforståelser mener vi derfor det
er viktig at medlemmene blir gjort oppmerk
som på disse tingene, spesielt nå i forbindelse
med et tariffoppgjør.
Organisasjonen styres etter vedtatte vedtek
ter (regler for organisasjonen). Her er bl.a. med
lemmenes rettigheter og plikter definert slik:

2.3 Medlemmenes rettigheter
1. Et medlem har rett til:
• veiledning og bistand i saker som angår
lønns- og arbeidsvilkår i arbeidsforhold
innen forbundets virkeområde i henhold
til vedtektenes pkt. 1.1
• rettshjelp i saker angående lønns- og
arbeidsvilkår i arbeidsforhold innen
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•
•

•
•
•

forbundets virkeområde i henhold
til vedtektenes pkt. 1.1, etter konkret
vurdering av forbundet i hvert enkelt tilfelle
å møte med forslags- og stemmerett på
medlems- og årsmøter i egen avdeling
å møte uten stemmerett på
medlemsmøter i avdelingen der en bor
dersom dette er en annen avdeling enn
den medlemmet er tilknyttet
å være sikret gjennom de til enhver tid
gjeldende kollektive forsikringsordninger
bistand i forsikringsspørsmål og andre
ordninger som følger medlemskapet
å motta konfliktstønad når medlemmet
rammes av konflikt og betingelsene for
stønad er oppfylt

•
•
•
•
•

foreligger akseptable grunner til å frasi
seg valg
betale den kontingent som er fastsatt
av landsmøtet og av avdelingens og
klubbens årsmøter
gi opplysning om egne lønns- og
arbeidsforhold når klubb- eller gruppe
leder ber om det
opptre kollegialt overfor
arbeidskamerater og påtale bakvaskelse
og ukollegiale handlinger
skjøtte sine tillitsverv på beste måte og
selv ta initiativ til nødvendig skolering
gi melding til avdelingen ved endring
av adresse, skifte av arbeidsgiver og alle
andre endringer som har betydning for
medlemskapet
ta vare på medlemskortet og levere dette
til kontroll når det kreves
delta i avstemning over forslag til nye
tariffavtaler.

2. Medlemmets rett til bistand og rettshjelp
etter pkt. 1 forutsetter at de forhold som har
foranlediget behovet for bistand og rettshjelp
er oppstått i medlemsperioden. I saker som
angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg
en forutsetning at det svares kontingent av
arbeidsinntekten hos vedkommende arbeids
giver. Og at forbundets kontingentbestemmel
ser for øvrig følges jf vedtektenes pkt. 4.

•

2.4 Medlemmenes plikter

3.	Et medlem som ønsker å si opp medlem
skapet, skal gi skriftlig melding til klubb eller
avdeling.

1. Et medlem har plikt til å:
• sette seg inn i forbundets vedtekter
• medvirke til å organisere arbeidstakere
som ikke er medlemmer
• holde seg orientert om forbundets
virksomhet og delta i møter i gruppe,
klubb og avdeling
• ta på seg tillitsverv som forbundet,
avdelingen, klubben eller gruppa velger
det til og for øvrig utføre pålagte oppdrag
etter beste evne så lenge det ikke

•

2. Medlemmer som overføres til Fellesfor
bundet fra forbund med kollektiv hjemforsik
ring og som har reservert seg fra ordningen,
plikter å melde fra om dette ved overføringen.

Skal man få mest mulig ut av medlemskapet
er det viktig å være mange nok organiserte i
bedriften til at man kan opprette eller opprett
holde tariffavtalen. Det viktigste den enkelte
kan gjøre i denne sammenhengen er å sørge
for at de man jobber sammen med er organi
serte. Ta gjerne kontakt med foreningen om
man trenger hjelp i dette arbeidet.

På arbeidsplassen

Hva tenker du nå når Tømrerens Fagforening og Unionen Fagforening nå er slått sammen.
Jan Tore Nesse

Vidar Blidensol

Tv. Skanska

Tv. Veidekke

Lettere å få i gjennom
saker. Synes det er bra at
stort sett hele byggmiljøet
er samlet i en forening. Vi
regner jo med en større
servicegrad nå når vi er en
større forening. Mitt inn
trykk er at de fleste er veldig fornøyd med
sammenslåingen.
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Synes det er helt topp. Vi
stiller sterkere som organi
sasjon. Vi har jo alltid stått
samlet i klubben og nå for
holder vi oss til en forening
og ikke to. Regner med at
saker går vell så greit som
før.

Stig Arne Rolland
Tv. Ncc
Det er helt supert bygge
bransjen står samlet og
vi får sikkert en sterkere
forening.
Det bidrar sikkert også til
bedre samarbeid og miljø
på byggeplassen når vi står
i samme forening.
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M å l e r ko n to r e t

Alder i ngen h i n dri ng
 T e k s t o g foto : Kj e t i l Da h l e

Protan Bergen AS er det eneste tak
tekkerfirmaet som har tariffavtale
i Bergen. Mye av arbeidet blir utført
i akkord gjennom målekontoret, og
en av de som måler mest er Ole Finsås.
Vi var ute i Svartefjorden på Krokeide og målte
opp en jobb for han. Det var en kald klar vinter
morgen med is på taket. Arbeidsplassen lå ny
delig til med fin utsikt over Fanafjorden. I går
var det en ørn som fløy over meg flere ganger
forteller Ole, det var ett flott syn. Han trives i
jobben, selv om det kan være både vått, vindfullt
og kaldt til tider. Mye frisk luft blir det jo også.
Ole var skeptisk til akkord da de kom inn i
Fellesforbundet, men etter som tiden har gått
har dette forandret seg og nå jobber han bare
akkord. En del jobber måler jeg selv og sender
inn. På større jobber ringer jeg måleren og han
kommer ut og måler opp. Det er alltid like kjekt
å komme ut til Ole. Han er en trivelig kar med
godt humør og ett glimt i øyet og vi har alltid
mye å snakke om.
Ole har passet 60, men det er ingen hind
ring. Har hatt litt problemer med ett kne ellers

går det helt greit. Har ingen problemer med å
jobbe akkord. Det går veldig greit. Planlegging
og tilrettelegging er det som skal til for å tjene
penger på akkord. Og det gjør de, gjennomsnit
tet ligger på ca. kr. 250 pr. time. Når jobben ute
på Svartefjorden ble oppgjort gikk den ut med
akkurat kr. 250.- pr time, noe Ole er veldig godt
fornøyd med da denne arbeidsplassen var vel
dig utsatt for været.
«Jeg kommer nok til å jobbe noen år til hvis
alt går bra. Eg kan jo ikkje gå av før madam
men går av, vet du».

Statistikk 2011
2. halvår
2011

Hele året
2011

Maler

kr. 198,66

kr. 197,28

Taktekker

kr. 243,91

kr. 253,45

Betong

kr. 260,81

kr. 260,97

Mur

kr. 272,35

kr. 240,58

Tømrerfaget

kr. 236,73

kr. 233,64

U førepensjon – vi ktigere en n du tror
Alderspensjon er et tema som fenger mange
– og som angår absolutt alle. 1/3 av oss blir
uføretrygdet – altså pensjonist før pensjons
alder. For å beholde en normal levestandard
må man gjøre grep i forkant. Før man even
tuelt blir syk, før man eventuelt blir ufør.
LOfavør oppfordrer derfor medlemmer
tilknyttet LO-forbund om å søke råd innen
personforsikring.
SpareBank 1 har sammen med LOfavør ut
arbeidet en kalkulator på www.lofavor.no som
SpareBank 1 SR-Bank og avd. 747
Unionen Fagforening samarbeider i
disse dager om å utvikle et pilotpro
sjekt innen alderspensjon til store
klubber.
Ønsker deres klubb å delta er det bare
å ta kontakt med leder Mads Kleven
mob. 906 21 390 eller SR-Bank ArntGünther Dietel mob. 951 18 065.

kan gi deg et bilde av hvordan din økonomi
blir hvis du blir ufør. Vi oppfordrer alle til å un
dersøke og gjøre deg kjent med hva som skjer
med din økonomi hvis noe uforutsett skjer.
Ønsker du og dine en gjennomgang på
personforsikring eller se på dine andre for
deler gjennom LOfavør kan, SpareBank 1
SR-Bank kontaktes på tlf. 02002. Vårt kunde
senter vil guide deg til riktig kontor for en
samtale eller hjelpe deg på telefon med det
du måtte ønske informasjon om.

LOfavør er fordelskonseptet til deg som er
medlem i et LO-forbund. SpareBank 1 er leverandør av de finansielle tjenestene gjennom
dette konseptet og bistår dere gjerne.

SpareBank 1 SR-Bank bistår avd. 747
Unionen Fagforening med informasjon
til fagforeningens medlemmer.
Om dere ønsker et medlemsmøte med
informasjon om LOfavør, pensjon, forsikring eller annet relevant kan ArntGünther Dietel være behjelpelig.
Ta kontakt om det er noe dere vil vite
mer om på mob. 951 18 065.

SpareBank1 SR-Bank – tlf. 02002
Mandag – fredag kl. 08.00 – 21.00 – Lørdag kl. 09.00 – 16.00
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Årsmøtet
 T e k st: M a d s W i i k K l e v e n
F oto : Kj e t i l Da h l e

Unionen Fagforening avholdt årsmøtet torsdag
den 15. mars 2012 på Folkets Hus. Dette var det før
ste ordinære årsmøtet etter Tømrernes Fagforening
ble en del av Unionen, men det 21. ordinære års
møtet i Unionen sin tid.
I tillegg til ordinære årsmøtesaker innledet
Fellesforbundets leder Arve Bakke om den aktuelle
situasjonen. Arve la spesielt vekt på tariffoppgjøret
2012, hvor overlevering av krav i Frontfagene skulle
finne sted allerede neste dag. Vi har gjennomgått
hovedlinjene i kravene til tariffoppgjøret i egen
artikkel, i dette nummer av bladet.
Det var stor oppslutning om årsmøtet. Totalt var
det 69 fremmøtte, 67 med stemmerett. Noe vi er
veldig godt fornøyd med.
Utover beretning, regnskaper og budsjett ble
det behandlet innkomne forslag, alle fra styret.
Frikjøp av styremedlem på heltid såfremt forenin
gens økonomi tilsier det.

•
•

Tømrerne forsetter med et målegebyr på 4 %.
Det opprettes et utdanningsfond
knyttet opp mot godkjenning hos LOs
utdanningsfond. (fortsettelse av ordning
tømrerne hadde før sammenslåingen)

•
•
•

Økning av satser og videreføring
av kursstipend ved korte kurs hvor
medlemmet har tapt arbeidsfortjeneste.
Uttalelse om vikarbyrådirektivet og det
offentlige som anskaffer.
Leder og et frikjøpt styremedlem skal være
heltidsverv i den grad foreningen har
økonomi til det.

Det ble avslutningsvis avholdt valg hvor valg
komiteens innstilling ble valgt enstemmig. Det
nye styret består nå av:
Mads Kleven, leder
Geir-Elling Nygård, nestleder
Arne Jæger, studieleder
Glenn Andre Vik, ungdomsleder
Kjell-Olav Rømo, styremedlem
Johnny Helland, styremedlem

Arvid Johan Brekke, styremedlem
Åge Natås, styremedlem
David Johannesen, styremedlem
Otto Steinar Fagerheim, styremedlem
David Harald Godø, styremedlem
Marcin Gora, 1. vara
Veronica Damsund Skulstad, 2. vara
Einar Salbu, 3. vara
Valgkomiteens leder Roger Johansen viste til
at 2 styreplasser og 1 varaplass allerede var
«opptatt» i kabalen gjennom sammenslåings
avtalen mellom de to foreningene. Videre hadde
valgkomiteen vektlagt å få en bredest mulig
representasjon blant alle fag og bransjer, som
Unionen organiserer.
Det var derfor gledelig at glass-bransjen igjen
er representert i styret, ved Veronica Damsund
Skulstad, klubbleder hos Pilkington.

INFORMACJE PO POLSKU!
P O L SK S PA LT E

JĘZYK POLSKI W UNIONEN
Cieszy nas bardzo, że w związku zawodo-

Poczta elektroniczna

wym Unionen Fagforening reprezentujemy tak

Chcemy mieć uaktualnione dane kontaktowe

przystąpiła. Musisz pamiętać, aby najpierw zło-

wiele narodowości. Posiadanie członkow wywo-

dotyczące naszych członkow. W związku z tym

żyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w NAV,

dzących się z tak wielu narodów, daje nam siłę.

prosimy, żebyście nas informowali o zmianie

a jeśli zostanie on odrzucony, możesz złożyć w

Dzięki temu możemy zobaczyć, jak to jest być

pracodawcy, adresu, maila lub numeru telefonu.

związku zawodowym wniosek o zasiłek straj-

zagranicznym pracownikiem w Norwegii, a wy

W ten sposób będziemy mogli docierać do was z

kowy. Jeśli macie w tej sprawie jakieś pytania,

macie możliwość poruszania pewnych proble-

informacjami. Nieco problemów sprawiaja nam

kontaktujcie się ze swoim mężem zaufania.

mów za pośrednictwem związku zawodowego.

zagraniczne adresy mailowe. Maile wysłane na

Numer konta

W momencie, gdy piszę ten tekst, mamy

adresy kończące sie na .pl często wracają do

zarejestrowanych ponad 500 członków, któ-

nas niedostarczone. Zalecamy więc utworzenie

Istotne jest, żebyśmy mieli numery kont

rych językiem ojczystym jest język polski. To

kont komercynych, na przykład na yahoo.com,

osób pracujących w firmach, w których obo-

oznacza 15-20% całkowitej liczby członkow.

hotmail.com lub gmail.com, wtedy jest większa

wiązuje zbiorowy układ pracy. Dlatego ważne

Ze względu na tak dużą liczbę członków pol-

szansa, że wiadomości od nas będą docierać.

rzetelnych informacji po polsku. Dlatego chcielibyśmy, żebyście wysyłali propozycje dotyczące

Negocjacje płacowe
W najbliższych dniach rozpoczyna się proces

tego, co was interesuje i o czym według was

tegorocznych negocjacji płacowych. Jeśli nie

powinniśmy pisać w naszej gazetce i na stro-

będzie porozumienia, ryzykujemy konieczno-

nie internetowej. Możemy też zorganizować

jest, żebyście skontaktowali się z mężami zaufania aby upewnić się, że związek zawodowy

skojęzycznych, bardzo istotny jest dostęp do
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jeśli firma, w której pracujesz, do strajku nie

ścią rozpoczęcia strajku. Należy więc śledzić

spotkania informacyjne, z udziałem polskiego

informacje związkowe i sytuację w mediach.

tłumacza, na zaproponowane tematy. Wszyst-

Jeśli miałbyś stracić pracę w konsekwencji straj-

ko zależy od sugestii z waszej strony.

ku, masz prawo do zasiłku strajkowego, nawet

ma własciwy numer konta. Ma to znaczenie w
przypadku ewentualnego strajku i wypłaty zasiłku strajkowego.
Pytania i sugestie można wysyłać na adres:
arne@unionen.no.

