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MOELVEN GRANVIN BRUK AS
� T E K S T  O G  F O T O :  A T L E  W E D A A

I Granvin en halvtimes kjøretur fra Voss finner vi bedrif
ten Moelven Granvin Bruk AS. Unionen fagforening har 
tariffavtale og 15 organiserte ved bedriften. I forbindelse 
med vårt oppsøkende arbeid på Voss har vi også ved flere 
anledninger tatt turen til Granvin. I tett samarbeid med 
nyvalgt tillitsvalgt Selmar Kjerland, har Unionen Fag
forening derfor ambisjoner om å øke antallet organiserte 
i bedriften.

Direktør ved Moelven Granvin Bruk Truls Langhelle kan fortelle følgende 

om bedriften:

Granvin Bruk ble etablert 14. mai 1965 og har dermed 50-års jubileum 

i år. I dag består bedriften av 31 ansatte hvorav 4 er på deltid, 6 er kvin-

ner og en er lærling. Bedriften driver med produksjon av uhøvlet skurlast, 

konstruksjonsvirke og grunnet kledning (visir). Bedriften er et kombi-

selskap i Moelven Wood divisjonen. Dette innebærer at en har både 

sag og høvleri. Moelven Granvin Bruk er også det eneste industrielle 

 sagbruket som er igjen vest for vannskillet. 

I 2014 hadde bedriften et forbruk på 65 500 m³ med vestnorsk kultur-

gran. I fjor satt en også produksjonsrekord på sagen med 23 m³ ferdig 

trelast pr time. Den nye ukerekorden ble da på mer enn 1000 m³ tre-

last, eller mer enn 50 trailerlass. Alt dette er ett resultat av en gjennom-

gående effektiviseringsprosess som er gjennomført. Bedriften holder 

seg med godt råstoff fra nærområdet i Hordaland og Rogaland, dels 

Sogn samt Møre. Høy kompetanse på foredling samt et solid konsern 

og merkevare i ryggen gir bedriften en sterk posisjon nær vestlandsmar-

kedet rundt Bergen. Moelven Granvin Bruk hevder å lage trelast av høy 

kvalitet noe de også er stolte av!

Retu
rad

resse: U
n

ion
en

 Fag
foren

in
g

, H
åkon

sgate 3, 5015 B
erg

en

B

Unionen 

NR. 1 •  MARS 2015 – ÅRGANG 10

Avd. 747 Fellesforbundet • www.unionen.no fagforening

JAKTER BANDITTER
� T E K S T:  R O G E R  J O H A N S E N

Skal de seriøse bedriftene over
leve må det simpelthen gjøres 
noe drastisk.

I Trondheim har de i samarbeid med 

myndighetene, etablert et «Prosjekt 

Teamwork» som har som oppgave å av-

sløre «bandittene» som tilbyr billig og 

svart arbeid. Det er drevet både spaning 

og kartlegging av personer som opptrer 

ulovlig i markedet.

Noe av det viktigste prosjektgruppen 

gjør, er å varsle og legge 

frem dokumentasjon på at 

det foregår noe ulovlig og 

en rekke forhold er avslørt. 

Mange personer og firma 

har ingen bakgrunn fra 

bygge bransjen, men de 

tilbyr arbeid for en svært billig penge. 

Vi må snu utviklingen og prøve å høs-

te erfaringer, og gjerne fra Trondheim. 

Når utenlandsk arbeidskraft er billigere 

enn lærlinger er det noe som skurrer 

og problemet må tas på alvor, og ikke 

minst, at myndighetene må innse dette.

Kilde: Halden Arbeiderblad

Forts. side 3� Tillitsvalgt Selmar Kjerland.
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FAST ANSETTELSE GIR TRYGGHET 
OG SKAPER TILHØRIGHET
I disse dager skal Stortinget behandle de foreslåtte endrin-

gene i Arbeidsmiljøloven.

Økt adgang til midlertidig ansettelser er ett av de store 

stridstema. Denne adgangen kommer på toppen av dagens 

adgang til midlertidige ansettelser og innleie.

Spørsmålet er hvordan endringene vil påvirke folks hver-

dag. Vil det skape flere faste stillinger slik Regjeringen sier, 

selv om erfaringer fra Europa og fagmiljøer sier det motsat-

te? De som arbeider i bemanningsselskaper skal jo få denne 

springbretteffekten. Blir de i dag fast ansatte etter 1–2 år?

Nei, erfaringen viser at færre blir fast ansatt. NHO Service 

har systematisk endret bransjen til en bransje med hoved-

sakelig midlertidige ansatte. Før var de ansatte fast ansatt 

med ventelønn, nå får de kun lønn om de er utleid. Hva trygg-

het er det for en person eller familie?

Er dette en fast ansettelse? Nei! Vi mener det ikke er fast 

ansettelse når ikke den ansatte har forutsigbart arbeid, for 

inntekt og ikke har oppsigelsesvern. I tillegg brytes, og ut-

fordres, våre felles opparbeidede rettigheter i tariff- og hoved-

avtaler når disse selskapene som er bundet av regelverket 

hopper bukk over reglene og sender de ansatte til NAV på 

 timen. På våres, skattebetalernes regning. 

Det er paradoksalt at NHO samtidig er bekymret for 

permitterings regelverkets 20 betalingsdager. Kostnad blir 

for høy og oppsigelser velges isteden. Bedriftene tappes for 

kompetanse. Samtidig leier de inn arbeidskraft som utfordrer 

samme regelverket grunnet ansettelsesform og praksis.

Vi må ta felles grep. Mener vi fast ansettelse skal være 

hove regelen må også bedriftene og tillitsvalgte gjøre sitt. 

Gjennom dette vil vi sikre produktivitet, god HMS, og bygge 

status for bransjen. For ansatte som er trygge i sin arbeids-

situasjon yter bedre på alle nivå.

Oppfordringen er derfor krystallklar. 

Still som forutsetning ved innleie at den innleide er fast 

 ansatt med garantilønn i bemanningsselskapet.
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FELLESFORBUNDETS 
LANDSMØTE – ETT POLITISK 
OG  ORGANISATORISK VERKSTED
� T E K S T:  M A D S  K L E V E N

I høst er det igjen tid for Fellesforbundets landsmøte.  
9.–14. oktober skal delegater valgt blant avdelingenes med
lemmer møtes i Oslo for å gjøre politiske og organisatoriske 
vedtak, som legger føringer for forbundets organisatoriske 
utvikling og politisk arbeid de neste fire årene. 

Forbundets landsmøte er betydningsfullt. Vedtak som fattes på landsmøtet 

får konsekvenser for LO fellesskapet, det legges merke til blant arbeids-

giverene og andre samfunnsaktører. Politikk som har blitt vedtatt på 

 tidligere landsmøter har blitt satt på dagsorden, og endret Norge.

Det forplikter å være et stort forbund med innflytetelsesrikt landsmøte. 

Troverdigheten som er opparbeidet over år med gode prosesser i forkant, 

under og etter landsmøtet, må fortsette. Å være en realitetsorientert 

 organisasjon som bygger videre på viktigheten av å skape for og dele, er 

viktig i så måte.

Det er også i år laget ett debatthefte som tar opp i seg noe tema som 

forbundsledelsen mener bør debatteres. Heftet kan leses på: 

http://www.fellesforbundet.no/Landsmotedebatt-2015/ 

Under er oppramsing av de tema som er omtalt i debattheftet. Heftet 

kan også fås i trykt versjon, og det vil komme mer informasjon fortløpende 

fra avdelingen, via nettside og annen korrespondanse. 

• Omstart?

• Riktig kontingent?

• Hva skal vi leve av og hvordan bygge gode produksjonsmiljøer?

• Ja til faste ansettelser!

• Klima – store utfordringer, men også gode muligheter

• Samfunnsansvar – bare fine ord?

• Vi trenger flere fagarbeidere!

• Handle og arbeidsvandring i en globalisert verden

• Økende forskjeller – kan vi gjøre noe med dem?

• Pensjon – er vi i mål?

Forslag sendes avdelingen innen 12. april til 

mads.kleven@fellesforbundet.org

Lykke til med debatten! 

ÅRSMØTE
Unionen Fagforening avholder årsmøte 2015  

torsdag 19. mars kl. 16.00 i Folkets Hus

Saksliste:

1. Åpning

2. Konstituering

3.  Den aktuelle situasjon

4. Årsberetning 2014

5. Årsregnskap 2014

6. Innkomne forslag

7. Budsjett 2015

8. Valg

9. Avslutning
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FORTS. FRA SIDE 1

Sykefraværet er på under 3 % og det er i skri-

vende stund (6. mars 2015) 827 dager siden 

siste fraværsskade. HMS og trygghet blir vekt-

lagt sterkt i alt bedriften foretar seg. Trivselen 

beskrives som generelt god og en vektlegger 

kommunikasjon, samarbeid og kontinuerlig 

forbedring på alle områder.

Etter at Moelven kom inn på eiersiden i 2010 

fikk en modernisert sagen. Den nye sagen ga 

nye muligheter for flisproduksjon. Dette bipro-

duktet brukes av Elkem AS Bjølvefossen i Ålvik 

som bruker flis for å optimalisere råvaremiksen 

i smelteovnene ved produksjon av ferrosi lisium. 

Utover dette har bedriften 7 trelast tørker, 

grunningsanlegg for kledning samt høvleri.

På Moelven Granvin Bruk går produksjonen 

på sagen over 1. skift. Høvleriet går på 2. skift 

to eller tre dager i uken. I tillegg kommer ar-

beid på to skift i internlogistikk. Vedlikehold 

skjer fortrinnsvis på dagtid men og en del når 

produksjonen står.

Moelven Granvin Bruk hadde et resultat før 

ekstraordinære poster i 2014 på kr. 3 347 222,-

Tillitsvalgt Selmar Kjerland legger også vekt 

på den gode trivselen i bedriften og samarbei-

det med ledelsen. Moelven Granvin Bruk er en 

god arbeidsplass sier Selmar! 

Han påpeker videre fordelen med å ha en 

tariffavtale. Dette bidrar til at bedriften får 

et godt fokus på å ivareta arbeidstakerne noe 

som igjen gjør at arbeidstakerne kan ha fullt 

fokus på den jobben de skal utføre. Dette blir 

en «vinn, vinn situasjon» som fører til mindre 

stress og økt fokus på HMS og sikkerhet.

Etter flere tidligere besøk er undertegne-

de i dag invitert av tillitsvalgt til å delta i en 

felles lunsj ved bedriften for å fortelle litt om 

AFP samt å presentere Unionen Fagforening 

og Felles forbundet. Felleslunsjene holdes en 

gang pr mnd. Og i dag er det betasuppe som 

står på menyen. Etter at dir. Truls Langhelle 

har  informert litt rundt siste økonomiske mnd. 

rapport og Knut Såkvitne rapporterte fra et 

LEAN prosjekt han hadde deltatt på var det 

tid for at Unionen slapp til med info vedr. AFP 

samt litt info rundt hvorfor det er ønskelig at 

folk organiserer seg. 

Avslutningsvis er det bare for undertegnede å 

benytte anledningen til å takke både bedrift 

og ansatte for mottakelsen så langt og tilkjen-

negi at Unionen Fagforening gjerne kommer 

tilbake ved en annen anledning. 

STYRK FAGOPPLÆRINGEN!
� T E K S T:  K J E T I L  D A H L E  ( M E D L E M  P R Ø V E N E M D E N  M A L E R F A G E T )

Unionen Fagforening har fått tilgang 
til utviklingen i fagopplæring i bygg
fagene de siste ti årene.

Avlagte prøver på lærlinger har gått ned sam-

tidig som praksiskandidater har økt. Det som 

bekymrer mest er at mange av de som teg-

ner lærekontrakter faller fra på veien til fag/ 

svennebrev.

Årsaken til dette kan være mange, men jeg 

vil likevel tørre å påstå at inntoget av beman-

ningsbransjen de ti siste årene har en vesentlig 

del av skylden for dette. Bemanningsbransjen 

driver ikke med fagopplæring og er heller ikke 

godkjente opplæringsbedrifter. 

De utgjør en betydelig stor del av beman-

ningen på byggeplassene i og rundt Bergen. 

Dette er billig og mye ufaglært arbeidskraft 

som ikke får betalt mellom oppdrag. Det tilfø-

rer byggeplassen dårligere miljø, produktivitet 

og kvalitet. Det er som om Brann hadde solgt 

alle bergenserne og talentene sine og erstattet 

de med middelmådige spillere fra Øst-Europa 

som kun fikk lønn når de vant kamper. Da ville 

hele Bergen stilt opp i demonstrasjonstog mot 

stadion.

Nå er det ingen som reagerer bortsett fra 

at det arbeides med at de som får oppdrag for 

kommune, fylket eller statsbygg skal ha lærlin-

ger på byggeplassen. Det hjelper lite når resten 

av arbeiderne er fra bemanningsbransjen. Det 

må stilles krav til både lærlinger og at det er 

egne ansatte på byggeplassen.

Etter min mening er det arbeidsgiverne som 

har en vesentlig del av skylden for at dette har 

oppstått. Det er de som bruker bemanningssel-

skapene i stedet for å styrke egen bedrift med 

faglig dyktige ansatte og flere lærlinger som 

gir håp for framtiden og ikke kortsiktig profitt 

som noen driver med.

Styrk det faglige nivået. Ansett flere lær-

linger. Bedre med en for mye enn en for lite. 

Gi de tillit, ansvar og oppmuntring så skal du 

se at det ordner seg for byggebransjen i tiden 

framover også. 

MOELVEN GRANVIN BRUK AS

FOTO: LEIF-KÅRE HAVÅS
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A K TU E LT

DEN GAMLE BARNEKLINIKKEN SKAL 
RIVES OG ERSTATTES MED EN NY 
� T E K S T  O G  F O T O :  R O G E R  J O H A N S E N 

Leste du i forrige utgave av Unionsnytt om at det er en lokal entreprenør 
(LAB), som står for byggingen av den nye Barneklinikken ved Haukeland syke
hus? LAB står og for oppføringen av SENGEBYGG SØR. Dette er et nybygg som 
består av tre fløyer som skal huse en midlertidig barneklinikk når den gamle 
rives for å bygge ny.

Den gamle Barneklinikken var en frigjørings-

gave fra Sverige på initiativ fra ombudsmann 

i svensk LO, Nils Goude, og det er det nok ikke 

så mange av våre yngre lesere som er klar over. 

På kort tid ble det samlet inn seks millio-

ner kroner. I tillegg kom 4,3 millioner svenske 

kroner som var til overs fra «Svenska Norges-

hjelpen». Av pengene som ble stilt til rådighet, 

besluttet svenskene at 3,5 million kroner skulle 

gå til Barneklinikk med 96 senger ved Hauke-

land sykehus. Resten av midlene gikk til Barne-

klinikk ved Rikshospitalet og barneavdelinger 

i Tromsø, Bodø og Narvik.

Selv om en visste at det ville bli store drifts-

kostnader med et nytt barnesykehus, ble 

 gaven fra Sverige mottatt med stor begeist-

ring i  Bergen og Norge.

27. august 1947, i et varmt og fint sommer-

vær var mange bergensere møtt fram til den 

høytidelige nedleggelsen av grunnsteinen. 

Grunnsteinen inneholdt et blyskrin med et 

skriv i pergament som redegjorde for «Svenska 

Norgeshjelpens Frihetsgave», et fullt sett med 

tegninger av byggverket, samt et sett av alle 

norske mynter fra 1947. 

SVENSKE ENTREPRENØRER
Den opprinnelige byggeprisen var 150–160  

kr/m2, men da grunnarbeidet skulle starte opp 

i 1947 hadde prisene steget mye. Det planlagte 

utstyret ble derfor forenklet og byggearbeidet 

ble lagt ut på skriftlig anbud. Det viste seg at 

de svenske tilbudene lå 20–30 prosent  under 

de norske. Dermed gikk hovedentreprisen til 

det svenske entreprenørfirmaet Gumpet og 

Bengtson. Men grunnarbeidet ble utført av 

bergensfirmaet Eide og Eide. Alle byggevarer 

bortsett fra sand, manglet i Norge. Alle mate-

rialer og utstyr kom derfor fra Sverige. Også 40 

svenske bygningsarbeidere og en arbeidsbrakke 

ble sendt til Bergen i forbindelse med bygge-

prosessen. Ikke så uvanlig den gang som nå, 

ble byggebudsjettet overskredet med nær det 

doble av de opprinnelige 3,5 millioner kronene. 

Men det kom mer hjelp fra Sverige. Ytter-

ligere 2 millioner kroner samt at Bergen kom-

mune brukte 1,2 millioner kroner som hoved-

sakelig gikk til bygging av tunnel mellom 

Barneklinikken og Haukeland sykehus. Total-

prisen ble da på 6,7 millioner kroner. Altså om 

lag 65.000,- per seng. Noe som på den tiden 

var en svært høy pris. Men det var bred enig-

het om at man hadde fått mye igjen for pen-

gene da bygget sto ferdig i all sin prakt i 1950.

SPRIT I BYTTE MOT SEMENT
Selve byggearbeidet kom i gang i april 1948. Det 

var en regnfull vår det året og i avis reportasjer 

klaget de svenske bygningsarbeiderne over det 

vedvarende regnet som forsinket byggeproses-

sen. Ellers forundret de seg over at butikkene 

stengte klokken 16, og at folk kunne leve av 

bare fisk og av at de ikke fikk sprit på restau-

rantene. På byen gikk det rykter om at de av by-

ens borgere som møtte fram på byggeplassen 

med trillebør og karveakevitt, kunne få byttet 

bort spriten mot sement som var mangelvare i 

Norge. Det hevdes at dette er en av grunnene til 

at betongen på Barneklinikken i Bergen senere 

viste seg å ikke være av beste kvalitet.

FÅ PERSONSKADER
Det skjedde ingen alvorlige personskader el-

ler uhell av noe slag under byggingen. Men 

i november 1949 skjedde det et uhell som fort 

Barneklinikken – Tegnet av den tsjekkiskfødte arkitekten, Stefan Horanyanszkyt. «Det er aldri reist et vakrere krigsmonument enn de monumenter svenskene har 
reist i form av de to barneklinikkene i Norge». Sitat fra talen til statsminister Einar Gerhardsen under middagen som Bergen kommune holdt på Grand om kvelden 
innvielsesdagen.  



5

UNIONEN FAGFORENING NR. 1 •  MARS 2015  –  ÅRGANG 10

kunne fått mer alvorlige konsekvenser. Da 

 statuen «Mor med barn» som står høyt oppe på 

sørveggen av klinikken skulle monteres, røk en 

talje bare noen få centimeter før statuen var på 

plass. Bronsestatuen som er laget av den sven-

ske billedhuggeren Ivar Johnsen, er 3,8 meter 

høy og veier omtrent ett tonn. Statuen styrtet 

20 meter ned gjennom stillas og taket på heis-

huset. Til alt hell ble ingen personer skadet og 

bronsestatuen fikk bare mindre skader og var 

på plass på veggen i februar 1950, etter en kort 

tur tilbake til Sverige for reparasjon.

KRANSELAG OG INNVIELSE
I april 1949 kunne det holdtes svensk-norsk 

kranselag i den romslige vestibylen som var 

pyntet for anledningen med nyutsprungen 

bjørkeløv og svenske og norske flagg. På bor-

det sto svensk eksportakevitt, norsk eksportøl 

og norske pølser. Skal man tro de lange repor-

tasjene i bergensavisene, ble det en svært så 

«livlig fest i forbrødringens ånd». 

Og endelig, 31. mai 1950 startet som en grå 

dag i Bergen, men da det nærmet seg innviel-

sen, brøt solen gjennom skylaget.  I vestibylen 

som var fylt med innbudte gjester fra Sverige 

og Norge, kunne initiativtakeren til innsamlin-

gen, ombudsmann i Svensk LO, Nils Goude på 

vegne av det svenske folket overrekke Barne-

klinikken i Bergen til kronprinsesse Marta som 

tok i mot gaven på vegne av det norske folk. 

I det hun erklærte Barneklinikken i Bergen for 

åpnet, overleverte kronprinsessen den videre 

til den norske stat ved sosialminister Ulrik 

 Olsen som representerte den den norske stat, 

sammen med bla. a. Statsminister Einar Ger-

hardsen og Helsedirektør Karl Evang. Sosial-

ministeren som etter å ha fått overlevert gaven 

fra Kronprinsesse Marta, ga den videre til Ber-

gen kommune og minnet om de forpliktelsene 

gaven fra Sverige førte med seg.

Kilder: Helse-Bergen/Barneklinikken/historie.

M Å L E KO N TO R E T

GOD PRODUKTIVITET  
OG POSITIVE RESULTATER
� T E K S T:  E I N A R  S A L B U

Utdrag av en lengre artikkel som ligger på vår hjemmeside www.unionen.no

«I en tid hvor mange byggmestere og entreprenører har gjort det til en grunn
leggende forretningside å leie inn produksjonsressurser også innenfor eget 
fagområde, var det interessant at denne byggmesterbedriften gikk motstrøms 
og selv utførte alt tømrerarbeid med egne ansatte. Videre satset den betydelig 
på lærlinger.»

Sitatet over er hentet fra daglig leder i Bygg-

mesterforbundet, Frank Ivar Andersen, som 

skriver dette i «Byggmesteren» nr. 10 fra 2014 

etter å ha lyttet til et inspirerende foredrag på 

et møte i Trøndelag fra en byggmester «som 

tydeligvis hadde løst noen av de utfordringene 

som må til for å oppnå god produktivitet, og 

dermed positive resultater.»

Unionen Fagforening og Fellesforbundet 

forøvrig, har i flere år sett hvordan bygge-

bransjen har utviklet seg. Stadig flere firmaer 

har gjort det til en forretningside å leie inn 

personell til å utføre arbeidet som utmerket 

godt kunne ha vært gjort av egne ansatte. 

Disse firmaene tror dette er lønnsomt ut fra 

en ide om at billigst er best og om det ikke 

akkurat er billigst «så slipper vi å betale ar-

beidsgiveravgift for disse og ha ansvaret for 

å ha dem i arbeid». Det har spredt seg en 

myte i Norge om at det er så vanskelig å si 

opp ansatte. Det medfører selvsagt et stort 

ansvar på det å være arbeidsgiver, men vi vet 

alle at markeder svinger og salget kan svikte. 

Nedbemanning er ofte et nødvendig grep for 

å kunne overleve som firma og det er forstå-

else i det norske arbeidsliv om at dette kan 

være nødvendig. Jeg er likevel overbevist om 

at arbeidet utføres best og mest effektivt av 

egne ansatte

En fast ansatt er også interessert i at fir-

maet skal være en trygg og lønnsom arbeids-

plass. Den ansatte selv kan bidra ved å gjøre 

sitt arbeid fagmessig og hurtig, og ved å øke 

sin kompetanse som vil komme firmaet til 

gode. Daglig leder i Byggmesterforbundet, 

Frank Ivar Andersen skriver videre: «Et viktig 

grep var at man hadde fokus på produktivi-

tet og at akkord var hovedlønnssystemet i be-

driften. Det kom fram at mange av tømrerne 

hadde meget gode lønnsvilkår som følge av 

dette, uten at det plaget bedriftsledelsen i 

særlig grad, siden akkord var knyttet opp til 

produktivitet».

En innleid fra et bemanningsbyrå vil ikke 

kunne føle den samme tilhørigheten til fir-

maet denne er innleid til. Dessverre er det slik 

at de fleste ansatte i bemanningsbyråer ikke 

får lønn mellom oppdrag. Da er det ikke mer 

enn menneskelig å håpe på at oppdraget man 

er på varer lengst mulig dersom utsiktene til 

nytt arbeid ser dårlig ut. Noe forenklet kan 

man si at en fast ansatt har interesse av at ar-

beidet går effektivt slik at firmaet skal kunne 

tjene mest mulig penger og dermed kunne 

gi mer i lønningsposen, mens en innleid fra 

bemanningsbyrå er mest interessert i å ha 

arbeid lengst mulig. Disse to interessene står 

i et motsetningsforhold til hverandre, og det 

skaper i alle fall ikke effektivitet.

DISTIKSTMÅLEKONTORET VEST-
LANDET MÅLESTATISTIKK  2014

Betongfaget kr. 284,19

Murer kr. 271,57

Maler kr. 221,02

Tak/papp kr. 296,33

Tømrerfaget kr. 244,72

SOSIALE MEDIER:
Unionen Fagforening er på: 

Nett:  www.unionen.no

Facebook: Søk på Unionen Fagforening

Twitter:  www.twitter.com/unionen747

Faksimile fra «Byggmesteren» nr. 10 fra 2014. 
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A K TU E LT

HERSKAP OG TJENERE
� T E K S T:  R O G E R  J O H A N S E N

14. januar vedtok den blå/blå regjeringen 22 tiltakspunkter mot arbeidslivs
kriminalitet, men samtidig som de ønsker å bekjempe kriminalitet svekker de 
folks arbeidsrettigheter. Dermed skaper de mer midlertidighet og grobunn  
for den kriminaliteten de nettopp ønsker å bekjempe.

Alle skal ha lønn man kan leve og bo for i Nor-

ge. Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov 

skjerper straffen for brudd på lovens bestem-

melser, både økt bruk av fengsel og bøter som 

i større grad merkes, er gode tiltak, men det 

virker som at norske lover ikke gjelder for uten-

landske arbeidstakere,

Mange europeiske arbeidsinnvandrere blir 

sjokkert når de opplever forholdene i Norge og 

flere velger å reise tilbake der de kom fra. De 

ser at det er bedre å tjene et par hundre euro 

i måneden i hjemlandet, enn å bli behandlet 

som slave i Norge. Men ikke alle kan velge å 

reise hjem.

Flere av dem som kommer hit har brukt sine 

siste penger på å etablere seg i Norge og er full-

stendig avhengig av den lille inntekten de har. 

Med kort botid i Norge har man ofte ikke krav 

på dagpenger eller andre ytelser. Da blir det 

langt lettere å presse dem til å godta uverdige 

forhold. De har for mye å tape hvis de sier nei.

Som følge av dette har vi fått en ny tjener-

klasse i Norge. Folk som får beskjed om at de 

ikke har rett til noen ting. De skal bukke og 

takke, og være glad for at de i det hele tatt 

er her. Vi ser et kappløp mot bunnen, hvor de 

seriøse blir utkonkurrert, vilkår og lønn blir 

undergravd, og det blir vanskeligere å brødfø 

seg på jobben.

Vi må ikke være naive. Norsk arbeidsliv vil 

forandre seg totalt hvis vi ikke klarer å stoppe 

dette. Vi ser allerede at kriminelle får stadig 

større innpass i bransje etter bransje. Regje-

ringen sin handlingsplan mot arbeidslivskri-

minalitet har fokusert for lite på ofrene. Det 

er mange gode tiltak som setter søkelys på ar-

beidslivskriminalitet, men det viktigste tiltak 

mangler, nemlig å gi ofrene bistand til å hevde 

sin rett.

Fellesforbundet og Unionen Fagforening 

har jobbet med dette i mange år, og vet hvor 

skoen trykker. Man løser ikke problemet alene 

med politiet og etater. Fagforeningene MÅ 

også spille en rolle.

For å bekjempe problemet må regjeringen 

samarbeide med de organisasjonene som har 

direkte kontakt med ofrene som vil kunne for-

klare hvordan det å være midlertidig ansatt 

gjør det enda vanskeligere å heve sine rettig-

heter overfor arbeidsgiver.

Kilde: Dagbladet

NORGE VS QATAR
� T E K S T:  R O G E R  J O H A N S E N

På toppen finner vi den norske befolkningen. Under finner vi arbeids
innvandrerne og på bunn ser vi de papirløse. Norge begynner i stadig større 
grad å ligne på land som Kuwait og Qatar.

Det høyeste ønsket til en gjestearbeider fra 

Nepal i Qatar, er et skap der han kan ha tin-

gene sine, fordi ting forsvinner når man bor 

10 mann sammen på et rom. Her bor han 

sammen med ni andre menn som arbeider for 

samme firma. Rommet er på størrelse med et 

alminnelig norsk barnerom. Men ved å fjerne 

toalett, badekar og skap har arbeidsgiver ak-

kurat klart å klemme inn fem køyesenger.

Han kom til Qatar ved å underskrive en kon-

trakt med et bemanningsbyrå. Som mange an-

dre immigrantarbeidere var han fattig, men 

valgte likevel å betale for kontrakten, fordi 

månedslønnen sammen med gratis losji er be-

tydelig høyere en den han kan få i hjemlandet.

Men tusenvis av gjestearbeidere blir møtt 

av dårlige vilkår når de kommer fram. Lønnen 

er ofte en tredel mindre enn lovet, og arbeids-

giveren holder lønnen tilbake i månedsvis med 

henvisning til den gjelden arbeiderne har til 

bemanningsbyråene som skaffet dem jobben. 

De har ofte arbeidsdager på 14 timer med opp-

til 45 graders varme, seks dagers arbeidsuke 

er praksis, og mangel på drikkevann og pauser 

forekommer ofte.

MANGE DØR
I følge flere arbeidstakerorganisasjoner som 

arbeider med rettigheter for utenlandsk ar-

beidskraft i Qatar, er de dårlige vilkårene på 

arbeidsplassene og i leirene den direkte år-

saken til at mer enn 1000 gjestearbeidere er 

omkommet siden 2011. Noen mener tallet er 

nærmere 2000.

Det er disse arbeidsvilkårene som har over-

dynget kongeriket Qatar med ufrivillig opp-

merksomhet de siste månedene. Av landetes to 

millioner innbyggere er bare 300.000 qatarere. 

Resten er gjestearbeidere som lever under så 

kummerlige forhold at det har fått verdens ar-

beidsorganisasjoner til å slå alarm. Det er kun 

en ting man kan kalle dette; moderne slaveri.

Vi ser det også i Norge. De utenlandske 

 gjestearbeiderne topper ulykkesstatistikkene. 

Kilde: Bergens Tidende/Politiken
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Hei og velkommen i det nye året. Det 
er på denne tiden vi oppsummerer 
fjoråret og lager planer og betrakt
ninger for det nye.

2014 var et år med høy ak-

tivitet og der jeg besøkte 

392 virksomheter fordelt 

på rundt 200 byggeplas-

ser. Det er fremdeles for 

mange farlige arbeids-

operasjoner som ikke blir 

risikovurdert og 226 virk-

somheter ble stanset fordi arbeidet var en fare 

for liv og helse. Minner om at hver stans i arbei-

det er et pusterom som forhindret kanskje en 

alvorlig ulykke eller død. Retten til å stanse ar-

beid er gitt gjennom arbeidsmiljøloven til alle 

som er valgt til verneombud. Det hadde derfor 

vært fint om flere verneombud hadde brukt 

denne retten i arbeidet for å forhindre skader 

og ulykker. Se for øvrig arbeidsmiljøloven § 6.3 

verneombudet rett til å stanse farlig arbeid.  

I tillegg til besøk på byggeplasser har jeg gjen-

nomført to 40 timers verneombudskurs med 

til sammen 44 deltakere. Jeg er blitt invitert og 

har vært på besøk i virksomheter, hatt foreles-

ninger for både virksomheter, organisasjoner 

og for flere klasser av lærlinger innen bygg og 

anlegg. Til sammen har dette blitt til rundt 50 

oppdrag i 2014.

Det er viktig med god kommunikasjon og 

gode psykososiale forhold i alle virksomheter. 

Det å forstå hverandre og føre samtaler, gi for-

klaringer og føle seg forstått er viktig for oss 

alle. Det er derfor leit å oppdage at hverdagene 

blir vanskeligere fordi det norske språket for-

svinner på byggeplassene. Med språket for-

svinner de gode fagfolkene og når de forsvin-

ner er de ingen til å lære opp de som ønsker 

seg inn i bransjen. Trygger vi arbeidsplassene 

og fagdugeligheten med å fortrenge den faste 

ansatte med norsk tilhørighet?

En viktig oppgave for regionalt verneom-

bud er å arrangere og gjennomføre godkjente 

verneombudkurs. Vår HMS opplæring har 

 fokus på sikkerheten til den enkelte og at ver-

neombudet og verneansvarlig skal bli dyktige 

i jobben sin ute på byggeplass. Kursene hand-

ler om arbeidet ute på byggeplassen og hvor-

dan vernearbeidet er i praksis. Materiellet og 

foreleserne er tilknyttet byggebransjen. Årets 

første kurs starter den 16.mars og ble fullt et 

par dager etter det ble annonsert via mail. 

Årets andre kurs går til høsten i november/ 

desember og det er alt kommet påmeldinger. 

Trenger noen av deres verneombud kurs så ta 

snarlig kontakt og reserver plass. Kursinforma-

HMS BETRAKTNINGER
� T E K S T:  H A R R Y  E I D E

H M S

JAN TORE NESSE
Skanska

Hos oss er manglende 

norsk språk en stor ut-

fordring dette fører også 

til problemer i forhold til 

Hms. Vi opplever også at 

mange er redd for å gi 

beskjed.  Ellers er vi usikker på kvaliteten 

på arbeidet det er veldig få som har norsk 

fagbrev. I forhold til konkurrenter er det 

jo sånn at de tar med seg det de har lært 

hos oss.

DAVID BRAKSTAD
LAB

Vi mener språk er en stor 

utfordring som fører til 

mange misforståelser i 

henhold til arbeid som 

skal utføres. Dette gjelder 

også i forhold til Hms, vi ser stadig vekk 

innleide som ikke tenker på samme måte 

som oss i forhold til bruk av hjelm sele osv. 

Det er også en utfordring at de innleide 

jobber og spiser sammen med andre inn-

leide og dermed blir det fort to grupper 

på byggeplassen.

VIDAR BLIDENSOL 
Veidekke

Den største utfordringen 

etter vårt syn er språk 

samt faglige kunnskaper 

i forhold til Norsk fagbrev. 

Manglende språk er også 

en utfordring i forhold til 

Hms. Lojaliteten til innleiebedriften blir jo 

naturlig nok heller ikke den samme når du 

er innleid. Vi mener bygge kostnadene øker 

med utstrakt bruk av innleid arbeidskraft. 

Hva er den største utfordringen med innleiede arbeidstakere?

PÅ BYGGEPLASSEN

ANNA SOKOLOWSKA
Unionen fagforening

Etter mitt syn er ansettel-

ses form den største utfor-

dringen. Det at mange går 

på midlertidige kontrak-

ter skaper veldig usikre 

forhold der den enkelte 

ikke vet om oppdragsbekreftelsen blir for-

nyet neste uke. Uten ny bekreftelse sitter 

arbeidstakerne i leiligheten der kostnad-

ene løper både i Norge og i Polen. Moti-

vasjonen til å lære seg norsk er da ikke på 

topp. En stor utfordring er også at det ser 

ut som bedriftene prøver så godt de kan å 

unngå likebehandlings prinsippet.

sjon får du ved å ta kontakt med harry.eide@

fellesforbundet.no mobil 901 09 661

DET ER VÅR
Når våren kommer så kommer også de «engel-

ske» bro og asfaltleggerne. Dette er organisert 

kriminalitet og det advares fra politi, arbeids-

tilsyn og skatt mot å hyre disse i arbeid. De er 

alt begynt å reise i deler av Bergen og omegn, 

blant annet i Åsane. I år vil det fra arbeidstil-

synet, skatt og NAV være et spesielt fokus på 

byggebransjen. Skal vi få vekk alle de som vi 

ikke ønsker velkommen i bransjen på grunn av 

ulovligheter må vi ha ører og øyne oppe. Opp-

dager du noe så gi beskjed enten til fagfore-

ningen, RVO eller til arbeidstilsynet.

Hvem er folk flest- jeg har lenge lurt på 

hvem dette er. Jeg har lurt på dette fordi det er 

så rart at noen ønsker seg usikkert ansettelse 

forhold, lengre arbeidsdager og mere overtid 

uten lønnstillegg. Jeg har spurt rundt på ar-

beidsplasser i hele 2014, men ingen er funnet. 

Så hvor er disse folk flest?

Ha et strålende og sikkert arbeidsår!

HAR DU EN UORGANISERT KOLLEGA? 
Forsøk å organisere ham, eller send oss hans mobilnummer, sammen med 
noen opplysninger, på SMS til 924 50 513.
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INFORMACJE PO POLSKU!
P O L S K  S PA LT E

ZASILEK CHOROBOWY,A POBYT ZAGRANICA
Według prawa norweskiego (folketrygde-

loven) aby mieć prawo do zasiłku chorobo-

wego pracownik musi mieszkać w Norwegii. 

Ta ogólna zasada odnosi się do tych, którzy 

nie są w stanie pracować w czasie pobyty za-

granicami i dla tych, którzy nie są w stanie 

pracować, gdy opuszczają kraj.

Jest to spowodowane tym, iż urząd nor-

weski (folketrygdekontoret) nie ma możli-

wości przeprowadzenia potrzebnej kontroli 

rozwoju choroby, długości oraz wpływu na 

zdolność do pracy, podczas gdy chory prze-

bywa zagranica. Pobyt zagranica może być 

przeszkoda w obserwacji chorego w odnie-

sieniu do ponownego powrotu do pracy.

Są również wyjątki od reguły. W takiej 

sytuacji osoba będąca na zasiłku chorobo-

wym musi złożyć podanie do swojego lo-

kalnego NAV. Nie ma wymogu, by wniosek 

był złożony w NAV przed wyjazdem zagra-

nice, ale osoba będąca na zwolnieniu jest 

zobowiązana zawiadomić NAV o wyjeździe 

zagranice. Jednakże zaleca się złożyć wnio-

sek przed wyjazdem, tak aby można było 

dostosować się do decyzji NAV w przypadku 

odrzucenia. 

Pobyt zagranica nie powinien pogarszać 

stanu zdrowia tudzież go wydłużać. Podróż 

sama w sobie może być obciążająca. W przy-

padku gdzie istnieje sprzeczność pomiędzy 

aktualnym cierpieniem, a wysiłkiem zwią-

zanym z podróżą, trzeba złożyć dodatkowa 

dokumentacje od lekarza, poświadczającą,  

iż nie ma żadnych przeszkód dla chorego by 

taka podróż mogła się odbyć. 

Pobyt zagranica nie stanowi przeszko-

dy by kontrolować lub monitorować sy-

tuacje chorego przez NAV. Poprzez cały 

okres otrzymywania zasiłku chorobowego, 

NAV ma za zadanie oceniać zapotrzebo-

wanie na środki umożliwiające pracow-

nikowi powrót do pracy tak szybko, jak 

to możliwe. Jeżeli pobyt zagranica  bę-

dzie opóźniać lub uniemożliwiać działa-

nia kontrolujące, w takiej sytuacji NAV 

może wstrzymać wypłacanie świadczeń.  

W praktyce, dużo łatwiej jest argumento-

wać za wyplata zasiłku chorobowego na 

krótszy okres niż na dłuższy przy pobycie 

zagranica. Powodem tego jest to, ze wyjazd 

na dłuższy okres czasu mógłby spowodować 

konflikt gdyż jest to sprzeczne z leczeniem 

oraz obserwacja. W takim sytuacji NAV musi 

podjąć konkretna ocenę w każdej pojedyn-

czej sytuacji. Według prawa norweskiego ( 

trygderetten) 4 tygodnie obejmują prawo 

natomiast 5 tygodni jest już poza. 

Bez znaczenia jest to czy pobyt zagranica 

był planowany czy wycieczka była zamówio-

na przed wystąpieniem choroby.

Zamiast wylecieć z kraju z zasiłkiem cho-

robowym, może osoba będąca na zasiłku 

podjąć decyzje i tym samym wziąć wolne 

przysługujące każdemu wg. prawa norwe-

skiego. W takiej sytuacji zasiłek chorobowy 

zostaje zatrzymany na czas urlopu, a data 

zakończenia zasiłku jest wydłużana. 

Czy wspólna uprzejmość się kończy?
Związek Zawodowy Union otrzymał zgło-

szenia dotyczące nieuprzejmego oraz nega-

tywnego zachowania na placach budowy. 

Chodzi min. o używanie języka w sposób ob-

raźliwy skierowany do naszych pracowników 

oraz również  do kolegów z pracy.

Oczekujemy i za razem żądamy aby wza-

jemna kultura oraz uprzejmość była czymś 

normalnym na naszych placach budowy. 

Przeklinanie, wyróżnianie oraz brzydkie 

słownictwo nie będzie akceptowane ani 

wobec naszych pracowników, ani kolegów 

z pracy. 

Jednocześnie pragniemy zauważyć, ze 

dużo czasu już upłynęło i coraz więcej osób 

rozumie język polski nawet jeśli codziennie 

używają języka norweskiego.

Takie zachowanie będzie tylko i wyłącznie 

stwarzać przeciwieństwa oraz problemy dla 

tych którzy nie potrafią się zachować. Chcie-

libyśmy zauważyć iż może mieć to również 

konsekwencje w pracy.  Niewłaściwie zacho-

wanie może być podstawa do zwolnienia z 

pracy.

Czy znasz 
kolege, który 
nie jest zapisany 
do zwiazków 
zawodowych? 
Spróbuj zapisać go sam, 
lub wyślij do nas jego 
numer telefonu na 

sms 924 50 513 

1. MAI 2015
Siden neste nummer av bladet ikke kommer 

ut før etter 1. mai, vil vi benytte denne  anled-

ningen til å minne om arrangementet vårt 

i Folket Hus. Det blir som vanlig en sammen-

komst med program og servering kl. 12.00, 

før toget går fra Håkonsgaten kl. 14.30.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte 

opp og samle seg bak fanen vår! Som den blå 

blå regjeringens første år har vist, er det vik-

tigere enn noen gang å vise at vi ikke godtar 

forverringen av arbeidsvilkårene våre!

Flere opplysninger om arrangementet 

og informasjon om påmelding blir sendt de 

tillits valgte når dagen nærmer seg.


