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NÅ HAR TIL OG MED OECD OG IMF INNSETT
AT EN SVEKKET FAGBEVEGELSE ER DÅRLIG
NYTT FOR ØKONOMIEN
 T E K S T:

L A R S G U N N E S D A L – Utdannet samfunnsøkonom og jobber i Manifest Analyse. Artiklen er trykket i Rødt Nytt 3/2015

I disse tider er det naturlig å reflektere over hvordan det norske samfunnet har blitt preget av over 100 år med
 rbeiderbevegelse. Fagorganisering har vært og er vanlige ansattes viktigste maktmiddel for å sikre seg en rimelig
a
andel av verdiskapingen.

Lars Gunnesdal

Relativt små forskjeller og godt utbygde velferdsordninger er blant framskrittene som har blitt framkjempet.
Fagbevegelsen har vært på defensiven de siste tiårene. Siden 1980 er andelen fagorganiserte i OECD-landene
halvert. I et kriserammet Europa er
ansattes rettigheter satt under et kraftig press, gjerne framstilt som nødvendige «krisetiltak». I Norge har andelen
holdt seg noenlunde stabil, men tendensen går også her hjemme i feil retning.

I byggebransjen har organiseringsgraden sunket med ti prosent
poeng på like mange år.
De som måtte lure på hva konsekvensene av dette vil være, kan nå
også vise til ny forskning fra selveste IMF, som slår fast at den fallende
organisasjonsgraden i årene 1980-2010 kan forklare omtrent halvparten
av den økte ulikheten i samme periode. Utviklingen tar både form av
større lønnsforskjeller mellom arbeidere og at en større del av verdiskapingen havner i lomma til bedriftseierne på toppen.
En utfordring her hjemme er at svekkelsen av fagbevegelsen har kommet lengst i de gruppene som kan hevdes å trenge det mest. Rundt åtte
av ti offentlige ansatte er organiserte, mot bare fire av ti i privat sektor.
På tross av mye godt arbeid i forbundene, har det vist seg vanskelig å
organisere særlig arbeidsinnvandrere. I byggebransjen har for eksempel
organiseringsgraden sunket med ti prosentpoeng på like mange år.

FÆRRE FAGORGANISERTE GIR ØKT ULIKHET
I sin rapport om den nordiske modellens framtid, NordMod 2030,
advarer forskere om at «det er svak forståelse blant arbeidstakerne om
hvilken samfunnsmessig oppgave fagbevegelsen har.» Hvis ingenting
gjøres for å snu utviklingen, ligger fagbevegelsens rolle i Norden an til
å svekkes innen kort tid.

SVEKKER VEKST OG ØKER RISIKOEN FOR KRISER
Noe av årsaken til dette, ligger i den økende oppsplittingen av norsk
 rbeidsliv i både A-, B- og C-lag. En innleid arbeider som må basere seg på
a
gjentatte midlertidige ansettelser, eller som er «fast ansatt uten garantilønn» (også kalt 0%-kontrakter), har en svært
Forts. side 3�

 T E K S T:

STEIN BRUSE HOFSTEDT

Arbeidsmiljøloven har noen bestemmelser om at arbeidstakere skal
ansettes fast, bortsett fra i noen spesielle situasjoner. Dette har det ikke
vært noe problem for bedriftene å forholde seg til, før i de senere år.
Disse bemanningsbedriftene har visstnok sin egen arbeidsmiljølov, med andre
bestemmelser enn i den ordentlige arbeidsmiljøloven, der de har bestemmelser
som gir dem lov til å ansatte folk fast,
i fulle stillinger, men hvor de ansatte kun
har lønn så lenge de har en oppdrags
seddel for en kunde. Fornyes ikke oppdragsseddelen, så stopper lønnen. Blir

�

Forts. side 3

B

Nå er arbeidstakere plutselig blitt noe
farlige greier, som man dessverre ikke
kan klare seg uten, men som man for all
del må forsøke å ha størst mulig avstand
til. Produksjonsbedriftene gjør det ved og
ikke ansette, men heller leie inn fra bemanningsbyrå. Noen produksjonsbedrifter etablerer sågar egne bemannings
byråer.

man syk i oppdragsperioden, får man
sykepenger de få dagene som gjenstår av
oppdraget. Deretter får man ikke lønn,
og heller ikke sykepenger fra NAV. Kommer det en bevegelig helligdag i nær
fremtid så får man oppdrag fram til
helligdagen, og nytt oppdrag fra dagen
etter helligdagen. Helligdagen får man
ikke betalt for.
Disse bemanningsbedriftene påberoper seg at de skaper så mange arbeidsplasser, men gjør de det? Nei!!! De skaper ikke en eneste arbeidsplass. Kanskje
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LEDER
KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET
– DITT ANSVAR OG DITT VALG
Mandag 14. september skal det avgjøres. Hvem skal styre i
kommunene og på fylket i Bergensregionen?
Valg handler om å vinne makt. Makt til å gjennomføre politikk. Vi som borgere og velgere skal gi politikerne vår stemme, som representerer vår tillit. Partiene må forvalte den tilliten gjennom å føre den politikken som blir stemt frem. Det
betyr at det er vår stemme som setter den politiske kursen.
Vi mener det er på tide med en annen politisk retning.
Fordi våre og de som står oss nærmest sine liv påvirkes av
politikken både som tjenestebrukende borgere og som
arbeidstakere og arbeidsgivere.
En viktig oppgave er å sikre arbeidsplasser og forutsigbarhet for næringslivet. Dette handler ikke bare om politiske visjoner om hva vi skal satse på i vår region. Det handler om
hverdagslige forhold som tilgang på arealer for næringsbygg,
areal til boliger hvor arbeidstakerne kan bo, gode veier som
kan frakte arbeidstakerne og ikke minste varer som produseres, og tilgang på barnehager og skoler til våre barn med et
forsvarlig inneklima.
Rollen som arbeidsgiver og tjenesteyter er en annen viktig
rolle. Om ikke prosesser gjøres i fellesskap med medarbeiderne, det satses på konkurranseutsetting istedenfor kvalitet
i tjenestene og i medarbeiderne, vil tjenestebrukerne tape. Vi
ønsker en politisk retning hvor prosesser gjøres i fellesskap
med arbeidstakerne, hvor bemanning og kvalitet settes i høysete. Vi mener det offentlige skal ta ansvar for bemanningen
og ikke overlate dette til bemanningsbyrå. Dette handler også
om trygghet for den som bruker tjenesten.
I tillegg har offentlige en nøkkelrolle i å minimalisere konsekvensene av regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven,
gjennom å ha en streng ansettelsespolitikk, som tidligere
lovgivning.
Det er tid for nytt flertall – for arbeidstakernes og tjenestebrukernes beste.
Gjør din plikt – bruk stemmeretten 14. september. Godt
valg!
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MELLOMOPPGJØRET 2015
I mellomoppgjøret i år ble det som kjent ikke gitt noe generelt tillegg med bakgrunn i at den økonomiske situasjonen er
svært usikker.
For de lavlønnede ble det imidlertid oppnådd enighet om kr 1,75 kroner pr
time til medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si overenskomster med gjennomsnittlig årslønn på 388.013 kroner eller mindre. Gjennomsnittlig industri
arbeiderlønn er 431.126 kroner.
For noen av overenskomstene våre har det likevel vært forhandlinger og
justering av en del satser. De nye satsene som er klare pr dato går fram av
listen under. Forhandlingene på Byggeindustrioverenskomsten er i gang, men
har nå tatt en midlertidig pause fram til partene skal møtes igjen 1. juni. For
de øvrige overenskomstene foreligger ingenting når bladet går i trykken.

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG
Minstelønnssatser fra 1. april 2015:
Minstelønn, fagarbeider........................................................................Kr 187,80
Minstelønn, ufaglært m/ minst ett års bransjeerfaring............. Kr 176,00
Minstelønn, ufaglært uten bransjeerfaring................................... Kr 168,80
Minstelønn, arbeidstakere under 18 år............................................ Kr 113,20
Følgende satser gjelder fra 21. april 2015:
Overtidsgrunnlag:.................................................................................. Kr 241,80
Reise- og gangtid (FOB § 7.2):
Avstand mellom
bolig og arbeids
plass i km
7,5–15
15–30
30–45
45–60

Sats når du ordner
Når arbeidsgiver ordner
transporten selv
transport
Voksne
Voksne
Lærlinger
Lærlinger
arbeidstakere
arbeidstakere
89,50
76,08
54,30
38,01
148,30
126,06
90,70
63,49
174,20
148,07
75,88
108,40
199,40
169,49
126,60
88,62

OVERENSKOMSTEN FOR
ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD
Helligdagsgodtgjørelse B-ordningen, ny sats..................................... Kr. 9,22

OVERENSKOMSTEN FOR JORDBRUK OG GARTNERI
Alle som er omfattet av denne overenskomsten får et lavlønnstillegg på
kr 1,75 fra 1.04.2015. Overenskomstens minstelønnssatser reguleres til
svarende. Tilleggene gjøres gjeldende fra 1.april 2015. Omregning og etter
betaling av overtidstillegg, skifttillegg mv foretas fra 22.04.2015.
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STEIN BRUSE HOFSTEDT

Mange tror at vi ergrer oss over FrP, Høyre og for ikke å snakke om Venstre,
men det gjør vi ikke. De partiene fortjener respekt!!! De holder hva de lovet!!!
De gjennomfører det de sa de skulle, og endrer kursen for Norge til noe de
synes er bedre. Vi, og mange med oss, synes den nye kursen er usmakelig,
men dette fikk de mandat til å gjøre, ved siste stortingsvalg. Det var vanlige
arbeidstakere som ga dem det mandatet, og det ergrer oss.

SOSIALE MEDIER:
Unionen Fagforening er på:
Nett: www.unionen.no

Facebook: Søk på Unionen Fagforening
Twitter: www.twitter.com/unionen747
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FORTS. FRA SIDE 1

NÅ HAR TIL OG MED OECD OG IMF INNSETT
AT EN SVEKKET FAGBEVEGELSE ER DÅRLIG
NYTT FOR ØKONOMIEN
begrenset mulighet til å hevde sin rett. Streiken
i Norwegian er et annet eksempel på hvordan
kreative selskapsstrukturer blir benyttet til å
frata de ansatte makt og innflytelse. Regjeringa
framholder, på tross av de nylig vedtatte svekkelsene av arbeidsmiljøloven, at faste ansettelser fortsatt skal være normen i norsk arbeidsliv,
men nekter samtidig å definere hva en fast stilling faktisk er.
Både IMF og OECD vedgår nå at ulikhet er et
politisk problem, som svekker veksten og øker
risikoen for økonomiske kriser.

Både IMF og OECD vedgår nå at ulikhet er et
politisk problem, som svekker veksten og øker
risikoen for økonomiske kriser. Høyresidens
utdaterte myter, der omfordeling er skadelig
for økonomien, og fagbevegelsens fellesløsninger står for noe gammeldags, stivt og udynamisk, står åpenbart for fall. Det burde gi progressive krefter på venstresiden all grunn til å
feire – men først og fremst inspirasjon til å
kjempe videre.
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ARBEIDSTAKERE
– DET ER NOE FARLIGE GREIER!
noen kontorarbeidsplasser i egne bedrifter,
men da blir det bare færre kontorarbeidsplasser i produksjonsbedriftene. Produksjonen
skjer i produksjonsbedriftene, hos entreprenørene, byggmestrene, malermestrene etc. Det
er der arbeidet er, men de påberoper seg ikke
å skape dem. De er ydmyke nok til å skjønne at
arbeidsplassene skapes av kundenes behov.
Hvorfor aksepteres det at disse bemanningsbedriftene gir en f… i gjeldende lovverk,
og med det gir seg selv konkurransefortrinn
i forhold til produksjonsbedriftene? Felles
forbundet forsøkte å få arbeidsministeren til å
forklare hvordan den ordentlige arbeidsmiljøloven skulle forstås på dette punkt, men han
ville ikke ta stilling til det. Han henviste til at
det måtte domstolen gjøre. Litt rart i grunn, at
de som lager lovene ikke skal kunne forklare

hvordan de mener disse lovene skal forstås,
eller hvilken hensikt disse lovene skal ha. Det
vil si, de nye endringene som trer i kraft fra
1. juli kan han forklare hvordan skal forstås. De
endringene, som gjør det enda enklere for arbeidsgiverne å få større avstand til, og mindre
ansvar for, de farlige arbeiderne. De har til hensikt å gi arbeidsgiverne nettopp det. For da blir
det sååååå mye enklere for dem å prøve ungdom og andre vanskeligstilte i arbeid, enn i dag
hvor man bare kan ansette med 14 dagers oppsigelsesfrist i prøvetid.
Jeg sier ikke at Robert Eriksson er dum. Nei,
den mannen vet hva han vil. Han vet utmerket
hvem han vil tekkes, og han gjør det. Den mannen, og hans parti, har aldri vært, og vil heller
aldri bli, arbeidstakernes venn.

ETTER ÅRSMØTET BESTÅR STYRET I UNIONEN
FAGFORENING AV FØLGENDE PERSONER:
Leder

Mads Wiik Kleven

Unionen

FOB

Nest leder

Jonny Helge Nordal

Block Watne

FOB

Ungd.leder

Jørgen Wengaard

Marine Harvest

Havbruk

Studieleder

Johnny Helland

DMKV

FOB

Styremedlem

Veronica D. Skulstad

Pilkington

Glass

Styremedlem

Ørjan W. Magnussen

Veidekke Ent.

FOB

Styremedlem

David Harald Godø

NCC Roads

Asfalt

Styremedlem

Tor Anderssen

Åmodt Ent.

FOB

Styremedlem

Vidar Johann Blidensol

Veidekke Ent.

FOB

Styremedlem

Kenneth Ole Thingnes

Voss Cement

BI

Styremedlem

Thor Lars Hatvik

Vestafjell

FOB

Varamedlem

Wojciech Wilman

BHB

FOB

Varemedlem

Adam Jozef Krawczuk

Adecco

FOB

Varamedlem

Adrian Lindgren

Veidekke Ent.

FOB

PÅ BYGGEPLASSEN
Hva er den største utfordringen
ved å være innleid?

ADAM KRAWCZUK
Adecco Solution AS
Vi ønsker å få de samme
rettighetene som de som
er faste ansatte har. Vi ønsker også den beskyttelsen
som loven gir den som er
fast ansatt. Likebehandling
prinsipp fungerer ikke. Norske arbeidstakere bør sørge for å presse bedriftene slik
at loven om likebehandling blir fulgt. Problemer er også det at noen Polske arbeidstakere ønsker å være midlertidig ansatt
fordi de dermed kan reise til Polen oftere
enn de som er fast ansatt. Dette er ofte de
samme folkene som ikke ønsker å organisere seg og ta kamp mot bedriftene som
ikke respekterer norsk lov.

DAWID ROGOWSKI
On Off Bemanning AS
Det største problemet er
arbeidskontraktene. Vi ønsker å være fast ansatt. Det
er bra at vi har tariffavtale,
den hjelper oss å få igjennom rettighetene våre

WIESLAW FRANCZYK
Adecco Solution AS
Ingen stabilisering, det er
konsekvensen å være midlertidig ansatt, vi jobber
for kort tid hos kunden til
å få vist våres kunnskap og
mister dermed muligheten
til å bli fast ansatt hos norske bedrifter.
Språk er også viktig for å fungere i jobben.

PERMITTERINGS
REGLENE TILBAKE
Etter langvarig press fra LO og NHO snur
regjeringen og endrer bestemmelsene
om lønnsplikt for arbeidsgiver tilbake til
10 dager, slik det var da regjeringen tiltrådte. I tillegg utvides perioden det er
mulig å være permittert til 30 uker. Disse
endringene skal også virke fra 1. juli i år.
I mellomoppgjøret i vår sendte partene brev med krav om dette til regjeringen. Denne gangen fant så regjeringen ut
at det var fornuftig å lytte til partene
i arbeidslivet.

Årsmøtet vedtok flere uttalelser, som kan finnes på foreningens hjemmeside www.unionen.no
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STIKK FINGEREN I JORDA
OG VIT HVEM DU ER!
 T E K S T:

STEIN BRUSE HOFSTEDT

Hvorfor skal bygningsarbeidere være nødt til
å brødfø 2 arbeidsgivere? For det er jo det de
gjør når man må være ansatt i en utleiebedrift
for å få lov til å produsere i en produksjons
bedrift. Og for å få lov til dette må man selvfølgelig akseptere og jobbe for minstelønn.
Hvorfor skal en bygningsarbeider tvinges til
ansettelse i en bedrift hvor det ikke produseres
noen verdens ting, for deretter å leies ut til de
bedriftene som skal ha noe produsert? Jo, fordi
produksjonsbedriften ikke vil ha noe ansvar for
arbeidstakerne, hverken når de er syke (selv ikke
etter arbeidsulykker i produksjonsbedriften),
skal til tannlegen etc. eller ha midlertidig omplasseringsansvar i forbindelsen med avslutning / oppstart av oppdrag.
Hvorfor skal utleiebedriftene bestemme over
din arbeidskraft? Hvorfor skal utleiebedriftene
diskutere prisen på din arbeidskraft med produksjonsbedriftene, og ikke du selv eller din
fagforening? De skal jo også tjene penger på
din arbeidskraft. Hører vi noen snakke om
byråkrati her? Nei, dette er jo privat initiativ
i et konkurranseutsatt næringsliv, må du vite.
Slike «grundere» må jo få handlingsrom til å
skape arbeidsplasser. Skaper de arbeids
plasser? Nei, de skaper bare en masse tapere,
som må jobbe for minstelønn og uten rettigheter for øvrig. Arbeidsplassene er i produksjonsbedriftene, men de er altså ikke interessert i å ansette noen så lenge de «sparer»
(se Produktivitet nedenfor) på å leie dem inn.
Hvorfor er det andre som tjener mer på din
arbeidskraft enn det du tjener selv? Fordi de
har klart å komme i posisjon til det. Vi vanlige
arbeidsfolk stemmer på de partiene som gir
arbeidsgiverne og de private initiativtakerne,
makten til det, og endrer lovverket for at
arbeidsfolk skal ha mindre rettigheter.
Hvorfor sier Høyre og FrP (og deres støtte
partier V og Krf) at de ansatte må ha retten til
å forhandle mer lokalt på den enkelte bedrift,
når de i praksis endrer lovverket slik at du må
vokte deg vel for å stille krav i det hele tatt, for
da har du ikke noen arbeidsplass lenger? Enkelt og greit fordi de vil ha det slik! Det er dette
som skal være den nye kursen for Norge, og
som de ba om tillit fra det norske folk til å få
gjennomføre ved forrige stortingsvalg. Den tilliten var det noen som ga dem.

4

Ræven er bak uansett, men noens ord veier mer enn andres.

Hvorfor kritiserer politikere, NHO og bedriftsledere produktiviteten i byggebransjen, når
de samtidig tilrettelegger for en dårligere
produktivitet? Med endringene i Arbeidsmiljø
loven som regjeringen nå har fått gjennomslag
for så er veien åpen for gjeninnføring av lausarbeidersamfunnet. Nå er det ikke lenger bare
de innleide arbeidstakerne som har et insitament for å få jobben til å vare lengst mulig. Nå
har også de som blir ansatt på tidsbegrensede
arbeidsavtaler i produksjonsbedriftene fått
det samme insitamentet. Et insitament (en
gulrot) for det motsatte av produktivitet. Når
du først har et arbeid, så vil du helst at det skal
vare engst mulig.
Hvorfor aksepterer kunder, sågar profesjonelle
kunder i byggebransjen, en lav produktivitet?
Ja, hva er egentlig produktivitet? Det rare er
ikke at man fra arbeidsgiverhold forlanger høyere produktivitet for å gi lønnstillegg. Det bare
bekrefter at høyere produktivitet medfører en
høyere avkastning som kan deles. Det rare er at
den type produktivitet som det planlegges og
arbeides for, er en kalenderproduktivitet. Jo
færre kalenderdager et bygg blir produsert på,

jo høyere er den såkalte produktiviteten. Denne
type produktivitet krever langt flere timeverk
pr. produksjonsenhet og har ingenting med
effektiv produksjon å gjøre. Det blir faktisk
langt dyrere å produsere med kalenderproduktivitet enn med timeverksproduktivitet. Ofte
blir også kvaliteten på arbeidet dårligere.
Hvorfor planlegger alle som har noe å si
(alle beslutningstakerne) med kalenderpro
duktivitet? Ja, si det. Så skolert er jeg ikke at
jeg kan svare på det, men jeg har en kvalifisert
mening om det, som det vil ta for mye plass å
beskrive her.
Den nye kursen for Norge, hvor fører den oss?
Fører den oss til noe vi vil ha, eller til noe vi
ikke vil ha? Hvis den fører oss til noe vi vil ha,
så er det bare å kjøre på, med samme mannskap ved roret. Hvis det derimot fører oss til
noe vi ikke vil ha, så må man gjøre noe med
det. Arbeiderpartiet har nå talt. De vil ikke den
veien vi nå er på!!! Det ville de ikke før siste
stortingsvalg, og det vil de definitivt ikke nå.
La dem overta roret igjen og få Norge bort fra
denne kursen.
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JOHS E. ØVSTHUS AS
 TEKST

& F O T O : AT L E W E D A A

Denne gangen har Unionsbladet snakket med noen av våre medlemmer hos
Johs E. Øvsthus AS på Voss. Hallgeir
Flage som er tillitsvalgt ved bedriften
treffer jeg på Voss Kulturhus.
Hallgeir forteller at de holder på med reparasjon og utbedring etter storflommen som var
på Voss i fjor høst da Vangsvatnet steg over
sine bredder. Da stod vannet ca. 40 cm opp på
veggene her i underetasjen i Kulturhuset.
I tiden fremover har vi mange store jobber
forteller Hallgeir bl. a. på Palmafossen skole,
Gjernes skole, Leilighetsbygg på Søsterhjemmet og her på Kulturhuset er blant prosjektene
som blir nevnt.
I tillegg til å være en ordinær byggmester
bedrift, driver Johs E. Øvsthus også byggevarehuset Byggeriet som ligger på Skulestadmo.
Som en kuriositet kan jo undertegnede her
legge til at Byggeriet Johs E. Øvsthus AS på
Voss ble kåret til årets medlem i byggevare
kjeden Byggeriet. Bedriften fikk prisen bl.a. for
å ha positive holdninger og for å ha gjort en
særskilt innsats i videreutviklingen av Byggeriets konsept.
Odd Malvin Oppheim kommer bortom og
slår av en prat. Odd som har vært medlem siden 1977 kan huske da bedriften hadde lager
i en gammel løe. Johs E. Øvsthus har vokst
jevnt og trutt siden den gang. I dag er vi vel ca.
43 ansatte totalt legger Hallgeir til.
Fra daglig leder Sjur Rørlien har Unionens
utsendte fått opplyst at bedriften ble grunnlagt i 1950. Videre får vi fortalt at bedriften har
vært medlem i Mesterhus-kjeden siden 1976
og medlemskapet i Byggeriet strekker seg tilbake til 1987.

Fra venstre: Tillitsvalgt Hallgeir Flage og Eirik Lie (lærling).

Før undertegnede kom her til Kulturhuset for
å snakke med Hallgeir var jeg innom Palmafossen skole. Der traff jeg på noen av våre medlemmer som kom fra Tverberg & Sønner.
For det blir jo fort et «lykkelig» sammentreff
at Johs E. Øvsthus kunne tilby jobb til de tømrerne som måtte gå fra Tverberg & Sønner da
tømreravdelingen der ble nedlagt. Ja det at vi
hadde mange store prosjekter på gang var nok
med på at så skjedde bekrefter Hallgeir Flage.
Bedriften planlegger nå en sosial sammenkomst for alle ansatte slik at alle de nyansatte
skal bli kjent med bedriftens øvrige ansatte og
motsatt. Vi har for øvrig et bra miljø hos Johs
E. Øvsthus legger Hallgeir til og en årlig sosial
«happening» er et av tiltakene som bidrar til
dette. Vi føler at vi har trygge arbeidsplasser
i en bedrift som har vokst hele tiden.

BRAKKEAKSJONEN
 T E K S T:

I fjor gikk bedriften med overskudd får vi
fortalt, noe som resulterte i at alle fast ansatte
fikk utbetalt bonus på kr. 15 000,Både Odd og Hallgeir kommenterer også at
de absolutt har merket en større tilstede
værelse fra Unionen Fagforening sin side på
Voss. Begge ser det som positivt at fagforeningen vier større oppmerksomhet til distriktene.
Det at alle medlemmer får SMS varsling i forkant av at Unionen kommer til Voss betegnes
også som positivt. Her kan bare undertegnede
legge til at det ville vært å foretrekke om flere
tok kontakt med oss når vi er på Voss!
Unionen Fagforening takker for seg og ser
fram til å treffe flere av dere når vi er på Voss.

LUNSJ I DET FRI?

AT L E W E D A A

Den 12. mai startet vi opp igjen med Brakkeaksjonen. Vi vil da holde det
gående med jevnlige besøk ute på byggeplasser fram til medio september.
Brakkeaksjoner er et samarbeidsprosjekt mellom Rørleggersvennenes Forening, Elektro
arbeidernes Fagforening og Unionen Fagforening. Dette samarbeidsprosjektet startet opp
medio oktober til medio november i fjor. Da
gjennomførte vi totalt 38 besøk på ulike
byggeplasser. Resultatet av fjorårets aksjon
kan kort sammenfattes med gjennomgående
dårlig renhold og for knapp rigging.

Når vi nå starter opp igjen aksjonen vil vi
ikke ha like hyppige aksjonsdager, men heller
holde på litt lengre i tid. Vi ønsker imidlertid
tips fra dere der ute på både gode og dårlige
brakkeforhold.
Brakkeaksjonen har også en egen face
book side hvor vi legger ut bilder og tekst fra
de ulike besøkene: facebook.com/brakke
aksjonen

BLIR DU TILBUDT SLIKE BRA
FORHOLD PÅ JOBBEN? KKE

DA VIL FAGFORENINGENE

VITE OM DET, SLIK

AT VI KAN GJØRE NOE MED
Legg inn dine brakkeopple
DET
velser – gode eller dårlige,
her: facebook.com/brakke
Eller bare sjekk ut hva lovaksjonen
og avtaleverket sier om brakkeforho
ld.

RØRLEGGERSVENNENES
FORENING
FELLESFORBUNDET
TLF. 55 30 90 15

UNIONEN FAGFORENING
FELLESFORBUNDET
TLF. 480 55 200

ELEKTROARBEIDERNES
FAGFORENING
TLF. 55 55 36 60

Tips kan meldes direkte på facebook
siden, eller ved tlf. 924 50 513.
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LOV E N D R I N G E R

ENDRINGER
I ARBEIDS
MILJØLOVEN
 T E K S T:

K J E L L- O L A V R Ø M O

 4. mars vedtok Stortin2
get på tross av faglige
råd fra blant andre
Arbeidstilsynet og en
samlet fagbevegelse de
foreslåtte endringene
i arbeidsmiljøloven.
Slik er de viktigste nye
reglene:

MIDLERTIDIGE ANSETTELSER:

•

Arbeidsgiver får generell adgang til å
ansette midlertidig i inntil 12 måneder.

LENGRE DAGER:

•
•
•
•

Ansatte kan jobbe lenger sammen
hengende perioder, og ha lenger
sammenhengende fri.
Den enkelte ansatte kan avtale med
arbeidsgiver å jobbe 10 timers vakter
(nå 9 timer).
Lokalt tillitsvalgte og arbeidsgiver kan
avtale vakter på 12,5 timer (nå 10).
Arbeidstilsynet skal få større makt til å
tillate «alternative arbeidstidsordninger».

MIDLERTIDIGE A
 NSETTELSER
 T E K S T:

K J E L L- O L A V R Ø M O

Som kjent er Arbeidsmiljøloven endret med virkning fra 1. juli i år. Det er blant
annet åpnet for en generell adgang til midlertidige ansettelser. Dette betyr
imidlertid ingen rettslig endring for statusen til arbeidsavtaler med såkalt fast
ansettelse uten garantilønn.
Vårt standpunkt er at slike ansettelser er brudd
på lovens bestemmelser og ikke annet enn
gjentatte midlertidige arbeidsforhold. Dersom
en ansettelse skal kunne kalles fast må arbeidet være forutsigbart, og ha en forutsigbar
lønn og oppsigelsesvern. I praksis betyr slike
avtaler bare at en er ringevikar som står på en
ringeliste. Slik blir det også tolket av blant
andre NAV. At dette brer om seg fører oss tilbake til det løsarbeidersamfunnet vi hadde her
i landet for snart hundre år siden. Ironien i dette er at arbeidsgivernes argumentasjon for
mer midlertidige ansettelser er behovet for en
«moderne arbeidsmiljølov».
På spørsmål reist av Fellesforbundet har
arbeidsministeren svart at han ikke tar stilling
til hvorvidt slike arbeidsavtaler er lovlige eller
ikke. Dersom det trengs avklaring er det opp til
domstolen. Som igjen medfører at det er den
enkelte arbeidstaker med slik avtale som må
bære byrden og risikoen med å gå til sak.
Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet er
enige med Fellesforbundet. Partiene gikk
sammen om å be regjeringen presisere hva
innholdet i faste ansettelser skal være. Det
gikk klart fram i forslaget at det skal være et
klart skille mellom midlertidige og faste anset-

telser, men stortingsflertallet ville ikke trekke
det skillet. Forslaget fra de rødgrønne ble nedstemt 24. mars da de borgerlige partiene vedtok den nye arbeidsmiljøloven.
Hva kan vi så gjøre dersom ingen ønsker å
prøve saken sin i rettssalen? I bedrifter med
tariffavtale kan de tillitsvalgte bruke hovedavtalen. I kapittel 9 er det regler for hvordan informasjon og samarbeid skal foregå. Minst en
gang i måneden skal bedriften ha møte med
de tillitsvalgte om den daglige driften. Dette
omfatter selvsagt bemanning. Dersom det
i bedriften er ledig kapasitet, dvs at ikke alle
har fulltids arbeid eller er helt ledige, må det
ikke samtidig tas inn nye ansatte. Dette vet vi
er helt vanlig pr i dag. Oppnås ikke enighet
i bedriften lager man en protokoll om dette og
fører saken videre til forbundet.
Det er også slik at dersom bedriften har sagt
opp arbeidstakere på grunn av for få oppdrag,
skal disse ha fortrinnsrett ved nyansettelser dersom de har vært ansatt i til sammen 12 måneder i de to siste år. De tillitsvalgte må påse at
dette faktisk skjer! Fagforeningen vil selvsagt
bistå med hjelp og veiledning i disse forhandlingene dersom tillitsvalgte ber om det.

OVERTID:

•

•

Dagens bestemmelse for grensa for pålagt
overtid beholdes. Den skal fortsatt være
10 timer pr. uke, 25 timer pr. 4 uker og 200
timer pr. år.
Lokalt tillitsvalgte kan avtale med arbeids
giver 20 timer overtid i uka og 50 timer
overtid pr. 4 uker.

LENGRE ARBEIDSLIV:

•

De som ønsker å jobbe til de er 72 år skal få
lov til det.

SØNDAGSARBEID:

•
•

Dagens bestemmelse beholdes. Arbeid på
søndag- eller helgedag skal være tillatt når
arbeidets art gjør det nødvendig.
Hver fjerde søndag skal være fri, ikke hver
sjette som regjeringen ville.

Listen over er ikke uttømmende.
Endringene trer i kraft fra 1. juli i år.
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BYGGENÆRINGEN HAR FOR LAV
 T E K S T:

K J EL L O L AV RØ M O/ EI N A R S A L B U

Bygg21 er et samarbeid mellom
byggenæringen og myndighetene.
Styret for dette prosjektet, som for
øvrig bare består av folk fra ledelsen i bedrifter i bransjen, har fått
i oppdrag å utvikle en måte å måle
produktiviteten i næringen, og å
bidra til å gjøre den mer innovativ.
Gjennom flere år er det stilt spørsmål ved
byggenæringens produktivitetsutvikling. Er
den god eller dårlig? Dette har næringen
faktisk ikke vært i stand til å svare godt på
fordi man mener man mangler pålitelige
målesystemer for produktivitet og prestasjonsmåling. Næringen vet ikke hvordan

kontinuerlig forbedring skal drives, og hva
som finnes av tilgjengelige måleverktøy. Det
er sjølsagt behov for å måle prestasjoner på
flere nivåer; bedriftsnivå, prosjektnivå, prosessnivå, sluttbrukernivå og bransjenivå.
Det er ingen måleverktøy som svarer på alle
nivåer, men noen verktøy peker seg ut som
bedre egnet enn andre, sier BNL.
Derfor er det i første omgang foreslått å
teste ut et amerikansk måleverktøy på bedrifts- og prosjektnivå. Verktøyet heter «CII
10-10» og er et benchmarkingsverktøy utviklet ved universitetet i Austin, Texas. Det er
nylig oversatt til norsk og Prosjekt Norge ved
NTNU har rettigheter til å bruke verktøyet
i Norden.
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M Å L E R KO N TO R E T

MALERE I HOTELLBRANSJEN
 TEKST

OG FOTO: K JETIL DAHLE

På Thon Hotell Rosenkrantz er det nå
full rehabilitering. Fornyingen skal
foregå i to faser. Vi har besøkt malerne hos Brødrene Blindheim A/S som er
i full gang på den første delen. I tillegg
til rommene blir det også ny resepsjon, lobby og spisesal. Malerne holder
nå på i 3 og 4 etg.
Malerne jobber akkord og tjener gode penger
på det. De har fått erfaring med denne typen
arbeid da de tidligere har hatt tilsvarende jobb
på Thon Hotell Bergen Airport.

De to malerne vi møter, Stefan Karlsen-Steen
og Christian Paulsen, vil bruke akkordlønn
systemet da det er mer inspirerende med
høyere lønn og det gir en mer interessant
arbeidshverdag. På Bergen Airport tjente de
bra og det vil de mest sannsynlig gjøre her
også, det viser de første målingene.
Stefan har erfaring fra akkordlønnsystemet
i Sverige, der han jobbet mye akkord. Når han
begynte hos Brødrene Blindheim A/S fikk han
en del av de andre med seg.
Stefan er også opptatt av HMS og de bruker
maske når de sprøyte maler. De bruker også

nakkepute når de ruller tak. Med nakkepute
kan jeg rulle tak en hel dag uten at jeg kjenner
ubehag, og hvis jeg maler uten får jeg problemer etter å ha malt noen få tak, sier han.
Det eneste minuset her er at det ikke er ryddig nok her til å få fullt utbytte av produksjonen
selv om vi får litt kompensasjon av arbeidsgiver.
Christian er glad for at Stefan begynte i dette
firmaet da det har vært inspirerende og lærerikt.
Malermester Bjørn Blindheim har selv jobbet akkord tidligere og ser positivt på at de
ansatte også gjør det. Det handler om produktivitet og effektivitet, sier han.

Christian Paulsen og Stefan Karlsen-Steen hos Brødrene Blindheim AS.

PRODUKTIVITET!?
Samtidig er interessen fra arbeidsgiverhold
liten for å legge til rette for bruken av et verktøy vi faktisk allerede har, og som vi vet fungerer meget godt på bedriftsnivå, nemlig
akkordlønnssystemet. I de bedriftene der dette
brukes, gir dette svært god dokumentasjon på
hvor timene blir av. Hvor er flaskehalsene i produksjonen, hva blir den uproduktive tiden
brukt til osv.
Denne dokumentasjonen vil så kunne gi
en god oversikt over hvor man kan sette inn
tiltak til forbedringer helt ned på individnivå
i bedriften. Et målebrev utarbeidet av målekontoret vil angi normal tidsforbruk for å
produsere/ montere en enhet, det være seg
en grunnmur, et hus, en leilighet, et kjøkken

osv. Et akkordoppgjør vil vise fordelingen av
alle timene, inklusive de uproduktive, som er
blitt brukt for å gjøre enheten ferdig. Slike
timer kan være uavklarte forhold vedrørende
tegninger og beskrivelser, manglende verktøy,
utstyr og materialer, forutgående arbeider er
ikke avsluttet o.s.v. – kort og godt utilstrekkelig tilrettelegging for effektiv produksjon.
En bedrift som bruker akkordlønnssystemet slik er Nydal Bygg. De er for tiden i gang
med prosjektet Kalandsvatnet Panorama.
Byggeleder Øystein Eide forteller at lønnssystemet aktivt brukes for å forbedre produksjonen. Det kan nå se ut som om det totale timeforbruket for blokk 2 blir en god del lavere enn
for blokk 1 og håpet er at blokk nr. 3 skal bli

enda bedre. Med korte akkorder og akkordlag
med ned til en tømrer kan han også få en
oversikt over hvor forbedringer kan gjøres,
også når det gjelder eget arbeid.
For en håndverksbedrift er et målebrev utarbeidet av målekontoret et utmerket verktøy
for å måle produktiviteten i bedriften, og for
å kunne sette inn tiltak til forbedringer på de
fleste nivåer. Den enkelte utfører får et godt
bilde av hvor mange timer hun/ han har til
disposisjon for å kunne utføre et arbeid, hvor
forbedringspotensialet ligger og dermed
bruke færre timer på arbeidet.
Derfor vil vi oppfordre alle bedrifter som
mener at produktiviteten kan forbedres til å
bruke målekontoret som et verktøy til dette.
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INFORMACJE PO POLSKU!
P O L S K S PA LT E

ZATRUTNIENIE NA UMOWE TYMCZASOWĄ
Z dniem 1 lipca wchodzą w życie nowe zmiany w

Na zadane ministrowi pracy przez Fellesfor-

praca. Co najmniej raz w miesiącu firma powin-

prawie pracy. Dają ono miedzy innymi możli-

bundet pytanie odpowiedział, że nie zajmuje

na mieć spotkanie z mężem zaufania nt. działal-

wość prawa do zatrudnienia na umowy tymcza-

stanowiska w sprawie tego, czy takie umowy o

ności firmy. To obejmuje oczywiście wszelkiego

sowe. Nie oznacza to jednakże ,żadnej zmiany

prace są legalne, czy też nie. Jeśli jest potrzeba

rodzaju formy zatrudnienia, potrzebe zatrudnie-

prawnej statusu umowy o prace tzw. stałego

wyjaśnienia tego, trzeba sprawę skierować do

nia lub zwolnienia . Jeżeli w firmie nie wszyscy

zatrudnienia bez płacy gwarantowanej.

sadu. Co znowu doprowadza do tego, że poje-

maja prace w pełnym wymiarze godzin lub są

Nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne.

dynczy pracownicy z takimi umowami musza

bezrobotni, nie trzeba stosować jednocześnie

Uważamy, że takie zatrudnienia są łamaniem

nosić na sobie ciężar oraz ryzyko prowadzenia

zatrudniania nowych pracowników. To wiemy na

prawa oraz nie mniej powielaniem pracy tym-

sprawy.

dzień dzisiejszy. Jeśli nie ma zgodności w firmie,

czasowej. Aby zatrudnienie mogło być nazwa-

Arbeiderpartiet, SV wraz z Senterpartiet sa

tworzony jest protokół ze spotkania i sprawa

nym stałym, musi byc napisana data rozpoczecia

zgodne z Fellesforbundet. Strony połączyły siły

zostaje skierowana dalej do związków zawodo-

pracy, czas wykonywania pracy, wynagrodzenie

by zwrócić się do rządu o sprecyzowanie jak we-

wych.

oraz przepisy dotyczace wypowiedzenia stosun-

dług nich powinno wyglądać stale zatrudnienie.

Jest również tak, że jeśli firma zwolniła pra-

ku pracy. W praktyce oznacza to, że takie umo-

Wyraźnie zaznaczono we wniosku, że powinno

cowników z powodu zbyt malej ilości zleceń, to

wy działają na zasadzie wikariatu, osoba która

być wyraźne rozróżnienie pomiędzy tymczaso-

te osoby maja prawo do pierwszeństwa przy

istnieje na liście osob zatrudnionych jest tylko

wym, a stałym zatrudnieniem, ale większość

nowych zadudnieniach, jeśli byli zatrudnieni w

osoba do której można zadzwonić w przypadku

parlamentarna nie zauważa tego rozróżnienia.

sumie przez 12 miesięcy w ciągu dwóch lat. Mę-

pracy tzw. wikariat/ praca na telefon. W taki

Propozycja koalicji została przegłosowana 24

żowie zaufania musza o tym pamiętać! Związki

sposób ten przepis został również zinterpreto-

marca kiedy partie socjalistyczne przyjęły nowe

zawodowe oczywiście służą pomocą oraz wska-

wany przez NAV. To tylko doprowadzi nas z po-

prawo pracy.

zówkami w tych negocjacjach, jeżeli mężowie

wrotem do społeczeństwa bez pracy, które mie-

Co możemy zrobić jeśli nikt nie chce spróbo-

zaufania potrzebują i chcą takiego wsparcia

liśmy tutaj prawie 100 lat temu. Ironią w tym

wać swojej sprawy na Sali sadowej? W firmach z

nalezy zgloscic sie do związków zawodowych

wszystkim są argumenty pracodawcy, iż większa

umowami zbiorowymi, mogą mężowie zaufania

i poprosić o pomoc.

liczba tymczasowych zadudnień jest potrzebna

użyć umowy głównej. W rozdziale 9 są zapisy

do “nowoczesnego prawa pracy”.

odnośnie tego jak powinna przebiegać współ-

Vi ønsker alle fagorganiserte

EN RIKTIG
GOD SOMMER!

Znasz kolege który
nie nalezy do
zwiazków
zawodowych?
Spróbuj namowić go sam lub wyślij
nam jego numer telefonu
i nazwisko, sms na numer telefonu

991 16 004
Har du en
uorganisert kollega?
Forsøk å organisere ham, eller
send oss hans mobilnummer,
sammen med noen opplysninger,
på SMS til

Wszystkim naszym związkowcom
życzymy Słonecznych Wakacji
8

924 50 513

