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AT DE TØRR!
 T E K S T:

AT L E W E D A A · F O T O : AT L E R A S M U S S E N

Hvordan «tørr de», hyttebyggerne som sikkert betaler i dyre dommer for sin hyttedrøm på fjellet. Ja hvorfor «tørr de»
å overlate byggingen til ufaglærte som på toppen av det hele må jobbe under høyst kummerlige forhold! Jo sikkert fordi
de ikke vet bedre.
Har de kontraktsfestet at «hyttedrømmen» skal spikres opp av fagfolk,
sikkert ikke? Blir arbeidet utført i henhold til gjeldene regler og forskrifter? Vel ikke vet vi, men noe vet vi!
Om en «Googler» FH Gruppen AS for det er dem dette tilfellet handler om, ja da finner en raskt ut at dette er et selskap med den beste
kredittverdighet. FH Gruppen AS omtaler seg selv som Norges raskest
voksende hus- og hytteprodusent. FH Gruppen AS som er et holdingselskap er majoritetseier i følgende underselskaper: Familiehytta AS, Familiehus AS, Telemarkshytter AS, Nordlyshytter AS, FH Bygg AS, FH Entreprenør AS og FH Bolig AS.

UVERDIGE FORHOLD
Hvorfor setter vi så søkelyset på dette? Jo fordi «Brakkeaksjonen» tok
turen til Voss i juli for å se hvordan det stod til og da selvsagt med brakkeforholdene. Resultatet var som forventet og temmelig likt det som
møter oss i Stor-Bergen, men ett forhold fikk vår oppmerksomhet i neg
ativ forstand.
På vår rekognosering oppe i Bavallen kom vi over, ja nettopp firmaet
FH Gruppen AS. Der traff vi også på tre Litauere som var i ferd med å
bygge det som så ut til å bli en «staselig» hytte. Det som imidlertid umiddelbart påkalte vår oppmerksomhet var mangelen på brakkefasiliteter.

Hytte under oppføring i Bavallen.

Litauerne hadde ingen steder å skifte, ei heller spisebrakke og intet
toalett eller vaskemuligheter! På tross av de begredelige forholdene klarte de imidlertid å beholde humøret når vi spurte hvor de «gjorde sitt
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 T E K S T:

STEIN BRUSE HOFSTEDT

EU-domstolen avsa den 10. september en dom som kan få store
konsekvenser for bl.a. bygningsarbeidere. Saken dreier seg om montører i et firma som monterer alarmer, og som dermed ikke har et
fast arbeidssted.
Den spanske Landsorganisasjonen, CCOO,
brakte saken inn for domstolen i Spania.
Den spanske domstolen rettet så spørsmål til EU-domstolen, som mener at

denne reisetiden må anses som arbeidstid all den tid ikke montørene ikke
bestemmer over denne tiden selv.
Montørene står til arbeidsgivers disposi-

sjon, og dermed må det innregnes som
arbeidstid. EUs arbeidstidsdirektiv fra
1993 gjelder også Norge, som en del av
EØS-avtalen.
Hvilke konsekvenser dette vil få for
berørte overenskomster er det for tidlig
å si noe om, men det blir helt klart noe
partene må forholde seg til på et eller
annet vis. Kilde: Eurologgen

B

Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen

REISETID SKAL REGNES SOM ARBEIDSTID
DERSOM MAN IKKE HAR FAST ARBEIDSSTED
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LEDER
REGJERINGENS PASSIVE POLITIKK –
FARE FOR NÆRINGSLIVET
I tråd med synkende oljepris har vi sett stadig flere oppslag
i media om folk som mister arbeidet. Oppdrag kanselleres,
og rigger og skip legges i opplag. En krevende situasjon for
bransjen, men også for hele Norge.
Oljebransjen gir også arbeid til betydelig antall underlever
andører. Den økende usikkerheten for arbeidsmarkedet
og personlig økonomi gjør at man reduserer sitt forbruk, og
gjerne avventer investeringer, som i bolig, bil og båt. Om
ledigheten fortsetter å stige og uroligheten herjer i media, vil
denne trenden forsterke seg. Da vil nedgangen spre seg til
andre bransjer.
Det er med skuffelse vi da registrerer at regjeringen snakker om en omstilling uten å være konkret. Ei heller komme
med konkrete tiltak. Omstilling til hva?
Den ledige kapasiteten kunne vært brukt til fornying
av fergeflåten, satsning på miljøet. Erfaringene fra Møre og
Romsdal er at anbudsprisen økte rundt 40 % fra forrige
periode uten strengere miljøkrav. Fylkeskommunen kan ikke
bære denne omstillingen alene, og industrien må ha et marked å levere til, for å satse. Her kunne staten tatt et viktig
ansvar, både for kompetanse og miljø.
Det viktigste i nedgangstider er å sikre kompetansen. Kompetanseflukt fra bransjer og bedrifter bygger ned muligheten
for å lykkes når oppgangen igjen kommer. Må man ut å hente
mye arbeidskraft på kort sikt senere, for man har mistet den
kompetansen man innehadde, vil kostnadsspiralen ha full
fart igjen. Derfor må det sikres gode ordninger for å bevare
og utbedre kompetanse.
Som å utvide varigheten for permittering til 52 uker og
redusere betalingsplikten for bedriftene. Det må også gis anledning for de som hever dagpenger å drive kompetansebygging, uten å stå i fare for å miste sine dagpenger.
Fremtidens Norge må bygges på eksisterende industri
og den kompetansen vi besitter. Da trengs det politisk handling i krevende tider. Skattelette gir ikke omstilling og flere
arbeidsplasser nå. Vi må ha aktiv poltikk for å sikre næringslivet på kort og lang sikt.
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FORAN STORE ENDRINGER
I FAGOPPLÆRINGEN?
 T E K S T:

K J E L L- O L A V R Ø M O

Kunnskapsdepartementet har blant andre utfordret Fellesforbundet til å komme med innspill om hvordan framtidens
modell for fagopplæring skal være.
Dette var tema for en av innledningene til forbundssekretær Halvor Langseth
på Landskonferansen for Tømrere som ble avholdt i Skien helgen 4.–6. sept
ember. Hvordan skal vegen inn i arbeidslivet være for ungdom, og hvordan
skal fagene se ut i framtiden? Det er satt ned fem yrkesfaglige råd som skal
bidra til å gjøre fagopplæringen bedre tilpasset vår tids arbeidsliv og nær
ingslivet behov. Disse utvalgene skal levere sine konklusjoner i mars 2016.
Deretter skal det legges fram forslag til ny yrkesfagmodell i 2017. Et tankekors for Norges største næring, bygningsbransjen, er at av de omkring
60 000 ungdommene som gikk ut av ungdomsskolen i 2015 var det under
4000 som søkte bygg og anleggsteknikk på videregående skole.
På landskonferansen deltok forøvrig 32 engasjerte tømrere som ellers
diskuterte pensjon, tariffoppgjøret 2016, og lønnssystemet i bygningsbransjen. I tillegg orienterte Arne Hagen fra vertsforeningen om hvordan de har
greid å få NHO, Fellesforbundet, og framfor alt kommune- og fylkespolitikerne og til å bli enige om et program for å bekjempe sosial dumping og
arbeidslivskriminalitet, den såkalte Skiens- eller Telemarksmodellen.
Sammen har disse partene laget retningslinjer for hvordan offentlige byggeprosjekter skal drives. Et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner
og fylker!
Halvor Langseth drog også opp noen sentrale problemstillinger før tariffoppgjøret 2016. Vi er inne i en periode med svakere økonomisk vekst som
gir mindre økonomisk handlerom. I tillegg er tilliten mellom frontfagspartene tynnslitt. I byggfagene har vi store utfordringer med sosial dumping,
innleie og arbeidslivskriminalitet. For å motvirke dette er heving av minstelønnssatsene viktig, men her vet vi at vi vil møte stor motstand fra BNL. Vi
vet også at regulering av akkordtariffene i tråd med bestemmelsene i overenskomsten er et sårt punkt for arbeidsgiverne. Ellers er det et utvalgsarbeid
i gang for å revidere brakkebestemmelsene. Dette er heller ikke kommet på
plass. Han pekte også på behovet for å rydde opp i tekstene som står i overenskomsten. Det foregår et generasjonsskifte på begge sider av bordet, og
mange års felles forståelse av meningsinnholdet i tekstene blir ikke nødvendigvis videreført.
På konferansen siste dag fikk styret for landskonferansen i oppdrag å ta
kontakt med styret for konferansen for mur og betong med formål om å slå
disse sammen til en. På den måten skal bygningsmiljøet i Fellesforbundet
sine interesser bli bedre ivaretatt, og hensikten er også å styrke styrets muligheter til å arbeide med dette i perioden mellom konferansene.

DOM I ARBEIDSRETTEN – INNLEIEBEDRIFTEN
HAR KLARE FORPLIKTELSER!
MADS WIIK KLEVEN
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10. juni avsa arbeidsretten dom i sak om innleiebedrifters plikter etter tariffavtalen. Dette er verdt å merke seg for tillitsvalgte som sliter med å få
ledelsen i bedriften sin til å følge opp ansvaret de har når de ønsker å bruke
innleide arbeidstakere.
Dommen slår fast at det er i strid med tariffavtalen dersom de ikke gir
bemanningsforetaket riktige opplysninger om egne lønnsforhold, og at det
ikke er adgang til å konstruere egne lønnssatser til bruk for innleide. Dommen bekrefter videre at de tillitsvalgte i innleiebedriften har forhandlingsrett og rett til å tviste ved brudd på likebehandlingsprinsippet, bl.a. om:
• innholdet i informasjonen om arbeidsvilkår og hva som skal meddeles
bemanningsforetaket
• tvist om dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene for de innleide
• tvist om tilstrekkelig aktivitet fra innleier for å få rettet opp i et
mislighold av likebehandlingsprinsippet
• og ved uenighet lokalt kan det reises tvist etter Hovedavtalens regler.
Hele dommen kan du finne via Fellesforbundets nettsider.
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FORTS. FRA SIDE 1

AT DE TØRR!
fornødne»! Med et med sigende smil på lur ble
det bare pekt ut i terrenget eller eventuelt bak
boss-containeren.
Våre spørsmål brakte også på det rene at
dette forholdet ikke var noe unntak, men heller
høyst normalt. I de tilfellene hvor de var nærmere «sivilisasjonen» var det bensinstasjoner
eller kjøpesentre som var «redningen» når behovet for toalettbesøk meldte seg.

ARBEIDSTILSYNET ER TIPSET
Det viste seg også at ingen av dem var utlærte
tømrere, og når vi kom inn på spørsmålet vedr
lønn ble svarene mere unnvikende! Ifølge opplysningene de videre ga, var det kun Litauere
og Polakker som jobbet med å sette opp hytter
og hus rundt omkring i Norge, ca. 150 i tallet
ble vi fortalt.
Så et selskap som tilsynelatende «går som
det griner» ser seg altså ikke råd til å spandere
lovpålagte brakkeforhold til sine ansatte.
Skammelig og høyst forkastelig oppførsel vil vi
hevde.
Et søk på offentlig elektronisk postjournal
på regjeringen.no viser at FH Gruppen har hatt

Uverdige toalettforhold.

tidligere tilsynssak fra Arbeidstilsynet på akkurat samme forhold.
Unionen Fagforening har selvsagt tipset
Arbeidstilsynet om forholdet! Vi håper selvsagt

at Arbeidstilsynet tar affære, for enten en er
tømrer eller ei, Litauer eller Norsk! Lovpålagte
arbeidsforhold skal en ha. Så var det dette med
«hytteeierne» da, vet de hva som foregår?

NY RAPPORT OM TISA-AVTALEN:

HØYREPOLITIKK FOR ALL FRAMTID?
TISA-AVTALEN OG FOLKESTYRET OVER FELLESTJENESTENE

 T E K S T:

M A N I F E S T – H E L E V E N S T R E S I D E N S TA N K E S M I E

Norge er et av 50 land som for tiden deltar i forhandlinger om en ny
handelsavtale for tjenester, kalt TiSA (Trade in Services Agreement).
Avtalen kan komme til behandling i løpet av inneværende stortings-
periode. Forhandlingene føres bak lukkede dører, så det er takket være
lekkasjer at en rekke kontroversielle forslag nå er kjent.
Det mest dramatiske ved TiSA er ambisjonen
om å gjøre avtalen mest mulig irreversibel.
En avregulering til fordel for kommersielle
interesser vil ikke kunne reverseres innenfor
avtalen av et nytt politisk flertall etter neste
valg.
Landene som forhandler må aktivt liste
opp alle tjenester de vil unnta fra TiSAs forpliktelser. Alt som ikke listes opp, inkludert
tjenester som ikke er funnet opp ennå, vil
automatisk avreguleres og åpnes for kommersielle aktører.

NORSKE KONSEKVENSER
Norges regjering vil legge høyere utdanning
og en rekke helsetjenester inn under TiSAs
handelsregler. Regjeringen vil også frasi Nor-

ge muligheten til å stramme inn på frislippet
av den omstridte bemanningsbransjen.
Norge presser på for å gi private utdanningsaktører et særlig vern gjennom TiSA.
Resultatet kan bli at folkevalgte i Norge står
uten adgang til å begrense privat profitt og
markedsandeler hos kommersielle interessenter innen skole og barnehage.
Regjeringen har i sitt åpningstilbud bedt
om å få unnta blant annet sykehustjenester,
grunnskole og videregående utdanning, sosi
ale tjenester, offentlig transport, vann og
kloakk. Alle unntak må imidlertid forhandles
om.
TiSA kan medføre enda sterkere innsnevring av innbyggernes demokratiske kontroll
over utformingen av offentlige tjenester enn

EØS-avtalen representerer. TiSA kan gjøre det
ulovlig for norske kommunestyrer å føre
driften av konkurranseutsatte tjenester tilbake til egenregi.
Les hele rapporten på: http://manifesttankesmie.no/rapport-2-2015/
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A K T U E LT

FAGLIGE RETTIGHETER UNDER PRESS
I ENGLAND, FINLAND OG LITAUEN
 T E K S T:

KNUT ARNE SANDEN (EUROLOGGEN)

ENGLAND:
Ikke før hadde det konservative partiet i
Storbritannia fått rent flertall i Underhuset før
de begynte å skrive på en ny arbeidstvistlov
som skulle svekke fagbevegelsen.
Ikke siden Thatcher sine dager opplever
britiske fagforbund et mer alvorlig angrep.
Listen er lang for å vingeklippe fagbevegelsen
ytterligere. Tony Blair som var sosialdemokrat
isk statsminister i tre perioder gjorde absolutt
ingen ting for å gi sine fagorganiserte velgere
noe igjen på dette området. Nå løfter David
Cameron arven fra Thatcher og gjør det enda
vanskeligere å iverksette en lovlig konflikt eller
en sympatiaksjon. Det kreves 14 dagers varslingstid og krav om høy valgdeltakelse og
skriftlig votering. Loven vil kunne bli vedtatt
uten endringer siden opposisjonen ikke er
sterk nok.
Lovforslaget henger også nøye sammen et
annet viktig spørsmål for Cameron, nemlig en
folkeavstemning om landet skal forbli i EU eller
ikke. Spørsmålet skal besvares sent i 2016 eller
i 2017. For å overbevise sine EU-skeptikere er
det særlig immigrasjon av utenlands arbeidskraft og deres trygderettigheter som skal endres. Han ønsker en lang periode i arbeid før en
polakk kan få rett til ledighetstrygd.
Storbritannia hadde lenge et unntak fra den
sosiale protokollen i Maastricht traktaten som
bl.a. omfatter de fleste direktiver på det arbeidsrettslige området. Blair fjernet det unntaket. Nå ser det ut til at landet på nytt ønsker
et generelt unntak fra arbeidsretten som vedtas i Brussel. Den hjelp som britiske arbeidstakere har hatt hittil fra Brussel vil dermed forsvinne helt.

LO PROTESTERER
Norsk LO har i et brev til den britiske ambassaden i Oslo protestert mot lovforslaget. I
brevet heter det at dette vil endre balansen
til fordel for arbeidsgiverne og forlenge og
vanskeliggjøre forhandlinger mellom partene.
LO ber om at dette synet gjøres kjent for den
britiske regjeringen.

FINLAND:
Noe av det første den nye konservative regjer
ingen i Finland gjorde etter at de ble dannet
var å sende ut en detaljert bannbulle til arbeidslivets parter, i første rekke fagbevegelsen.
Dersom de ikke foretok en rekke endringer
bl.a. en fem prosent i lønnsnivået, ville regjer
ingen se seg nødt til å foreta en rekke smertefulle kutt i offentlig budsjetter på 15 milliarder kroner. Dette vil ramme arbeidsledige,
pensjonister og andre. Tanken var å legge ansvaret på arbeidslivet dersom de ikke ble enige.
Partene i arbeidslivet satte seg derfor ned i
et forsøk på å bli enig med regjeringen om en
avtale i finsk «samforstandsånd» som kunne
komme et stykke på veg. Man drøftet en lengre
arbeidstid uten ekstra lønn for å forbedre konkurransesituasjonen med rundt fem prosent.
Forhandlingene brøt sammen den 20. august i

år og nå har regjeringen lagt fram hva den vil
ha av innstramminger.
Det innebærer kutt i to fridager for alle og
8 dager ferie for de offentlig ansatte. I tillegg
blir første sykedag uten lønn (karensdag) deretter blir den 80 prosent av lønn og overtidssatsen på søndag reduseres. Dette oppfattes
av alle de tre finske landsorganisasjonene er
inngrep i den frie avtaleretten og dermed
bryter med den nordiske modellen, Europarådets sosial pakt og ILOs kjernekonvensjoner og
den finske grunnloven. Det kan man ikke sitte
og se rolig på, så førstkommende fredag blir
det en demonstrasjon som man neppe har sett
i Finland på lenge. Arbeidsgiverne derimot har
latt prinsippene hvile og anser seg tilfreds
med regjerings inngrep. De nye reglene innføres når tariffavtalene utløper og partene skal
få være med å drøfte lovtekstene.
Regjeringene er godt fornøyd siden de men
er flere tusen nye arbeidsplasser vil oppstå
som følge av disse endringene. At tiltakene i
første rekke rammer lavlønte og kvinner sier
regjeringen intet om.

LITAUEN:
Også i Litauen opplever fagbevegelsen det
samme som mange andre steder i Europa og
verden forøvrig.
Faglige rettigheter skal svekkes. Regjeringen
foreslår innstramminger i et nytt lovforslag
om lavere lønninger, et svekket oppsigelsesvern med varsel på tre dager og uten begrunnelse. Sist uke demonstrerte de litauiske
fagforeningene mot forslaget. Generalsekretær Bernadette Segol holdt appell på vegne av
den europeiske faglige samorganisasjonen.

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015
Valgresultatet var et tydelig signal til regjer
ingen. De borgerlige partiene gikk tilbake,
sammen med de to støttepartiene, mens
Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde
gode valg. I tillegg var det gledelig å se at
SV holdt stand over 4 %. Dette viser at folk
er opptatt av fellesskapsløsninger.
I Bergen og Hordaland ble det også svært
gode resultater, og det blå beltet har slått
sprekker. Arbeiderpartiet ble klart størst i
Bergen med 37,9 % – frem hele 9 % fra sist.
Samtidig som Høyre gikk tilbake 12,8 % til

4

22,1 %. Det er klar tale fra befolkningen,
Bergen vil ha skifte med Harald Schjelderup
ved roret. Det er nå forhandlinger om å
danne flertallsbyråd, hvor KrF er en fore
trukken partner for AP, men det er behov
for et eller flere partier for å ha flertall.
På fylket ble det også stor fremgang Arbeid
erpartiet, og god fremgang for SV og SP. Her
blir det også skifte av ledelse og den nye
fylkesordføreren blir Anne Gine Hestetun
(AP). Dette er klart etter at SV har blitt enig
med SP, AP og KrF om samarbeid. Dette er

Terje Ohnstad og Mads Wiik Kleven i valgboden
på Torgalmenningen.

godt grunnlag for å arbeide for en ny
regjering i 2017 – som spiller på lag med
arbeidsfolk.
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Ulsmag Skole, under byggetiden.

KOSTNADSOVERSKRIDELSENE OG
FORSINKELSENE HAR STÅTT I KØ!
 T E K S T:

ROGER JOHANSEN

Legger vi sammen summene på alle Bergen kommunes byggeprosjekter,
koster de 7,4 milliarder kroner mer enn de skulle da de ble vedtatt. Justert for
prisøkning, har etat for utbygging brukt 4,4 milliarder kroner mer enn det
politikerne forutsatte da de vedtok prosjektene.
Om årsaken til overskridelsene og forsinkelsene ensidig skyldtes den utstrakte bruken av
bemanningsbyråer kan ikke vi dokumentere,
men vi har en klar mening om at noe har sin
årsak i dette. En annen følge av dette er mang
lende lærlingeplasser. Men etter det vi har
brakt i erfaring, har i alle fall en utstrakt bruk
av «billige» utenlandske firma og konsulenter,
ikke akkurat vært kostnadsbesparende – men
heller tvert i mot. Tegninger som har kommet
alt for sent og innsyn og manglende forståelse for
norske regler og krav, er også en viktig årsak.

skolebygget til 275 millioner for 600 elever ferdig og de første kullet med elever er godt i
gang med undervisningen.

VANN INN – OG PENGER UT

VASSER I OVERSKRIDELSER

Mens vannet har trengt inn og gjort store ødeleggelser på Ulsmåg skole, renner pengene ut
av bykassen.
Et av mange og det vi vil kalle et skrekkens
eksempel når det gjelder innleie som fortrenger lærlinger og nyrekruttering til byggfagene
og som vi har skrevet om i bladet tidligere, er
Ulsmåg skole med Bergen kommune som
byggherre. Under vårt besøk i byggeperioden,
registrerte vi at et overveldende antall av de
som jobbet der var ansatt i bemanningsbyråer
og de fleste innleid fra Øst-Europa og dermed
nærmest kjemisk renset for lærlinger. Et av firmaene hadde bare prosjektledelsen som egne
ansatte, men innleid hele fire forskjellige bemanningsbyråer i produksjonen. Nå er det nye

Noen andre eksempler på overskridelser, er
Solheimslien barnehage og Natland skole,
samt rehabiliteringen av det gamle sykehjemmet i Fyllingsdalen. Det gedigne mageplasket,
ADO arena, er et kapitel for seg.
Det er ikke bare Bergen kommune som har
erfart forsinkelser og overskridelser på prosjektene sine. Det har både fylkeskommunen,
statsbygg og Helse Bergen gjort.

FUKTSKADER OG FEILMONTERING
Skolebygget skulle opprinnelig stå ferdig i
2014, men da deler av gulvet måtte tas opp og
legges på nytt, grunnet at det i fjor høst lekket
store mengder vann inn i bygget, samt feilmontering av dører og vinduer førte dette til
forsinkelser, og det var lenge usikkert om bygget kunne tas i bruk til skolestart.

DYR LÆRDOM
Selskapet Enemona fra Bulgaria ble godtatt etter å ha levert det billigste anbudet på elektroarbeidet ved byggingen av det nye barne- og
ungdomssenteret på Haukeland sykehus. Med
34,1 millioner var selskapet hele 18,2 millioner

rimeligere enn det nest laveste tilbudet, og
halvparten av det dyreste tilbudet.

BLE ADVART
I 2011 skrev Helse Bergen kontrakt med det
bulgarske selskapet på utførelsen av elektro
arbeid i forbindelse med prosjektet. Enemona
vant anbudsrunden, men allerede i 2011 gikk
både fagforeningen og bransjeorganisasjonen
ut og advarte mot at det bulgarske selskapet
ble tildelt kontrakten.

FIKK RETT
I ettertid har det vist seg at advarslene i aller
høyeste grad var på sin plass. Det er blitt avslørt at arbeidene som er utført på milliardprosjektet, er blitt utført av grovt underbetalt
elektrikere, og regningen på merkostnadene
sitter Helse Bergen så langt igjen med, i tillegg
til at det ser ut som at prosjektet blir sterkt
forsinket.

INGEN SKAM Å SNU
Etter hvert som valgdagen nærmet seg, kom
den ene gladmeldingen etter den andre fra
Regjeringen om midler til statlige byggeprosjekter i Bergen. En av gladmeldingene var at
det ble lovet 40 mill. til oppstart av rehabiliteringen av Naturhistorisk Museum, men når nå
bygget står foran en sårt etterlengtet og nødvendig rehabilitering og modernisering, er det
å håpe at oppdraget blir gitt til entreprenører
med egne fast ansatte og lærlinger.
Kilde: Bergensavisen, Bergens Tidende, TV2, Fri Fagbevegelse
og fagbladet til EL og IT forbundet.

5

UNIONEN FAGFORENING NR. 3

• OKTOBER 2015

– ÅRGANG 10

A K T U E LT

TREET
– VERDENS HØYESTE TREHUS!
 TEKST

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

I Damsgårdsveien vis a vis Puddefjordsbroen har treet vokst seg ferdig
mot skylaget og treet er i denne sammenhengen verdens høyeste trehus.
Unionsbladet har tatt en prat med
Ole Kleppe som er prosjektleder fra
BOB.
Ole Kleppe begynner egentlig samtalen vår
med et «hjertesukk». For reguleringsforslaget
for området i Damsgårdsveien hvor Treet i
dag står, startet nemlig helt tilbake i 2005.
Politikerne bruker for lang tid på reguleringsplaner, noe som gjør det krevende å stå for
boligutbygging.
Tomten/området hvor Treet skulle reises
med Puddefjordsbroen som nærmeste nabo
«skrek» nærmest etter at valget måtte bli en
høyblokk, men å bygge «høyt» i Bergen er for
øvrig et «kapittel for seg selv».

ENDRINGER UNDERVEIS
Den første godkjente reguleringsplanen for
prosjektet var imidlertid kun på 12 etasjer.
Når det så senere viste seg at byggemetoden
kunne tåle 14 etasjer, og at dette også ville
være verdensrekord, gav politikerne godkjenning for ny reguleringsplan med 14 etasjer.
I et slikt banebrytende prosjekt går det hele
enkelt sagt ut på å stable prefabrikkerte moduler oppå hverandre. Det hele forsterkes med
limtresøyler og et betongdekke i 5. og 10. etg.
noe som også hjelper på stabiliteten samt at
det tilfører konstruksjonen «vekt». Når vi bygger i tre kontra betong, så må vi ta hensyn til
at tre er et lett byggemateriale. Betongdekkene
gir bygget den ekstra tyngden det trenger for
å unngå for store svingninger når det blåser.

MODULENE KOMMER FRA ESTLAND
Ole Kleppe forteller videre at den første samarbeidspartneren man valgte å knytte til seg
var Moelven limtre. Moelven limtre står for
monteringen av limtrekonstruksjonene, men
det ble tidlig klart at de ikke hadde kapasiteten
til å stå for produksjon av modulene.
Det er Kodumaja fra Estland som står for produksjon og montering av modulene.
Kodumaja var en kjent aktør for oss og har
jobbet mye i Norge. Ja, de har faktisk 80 % av
arbeidet sitt i Norge, forteller Ole Kleppe. Samlebåndet på fabrikken i Estland kan bygge i
inntil 5,4 m i bredden, noe som tilsvarer de
største modulene i dette prosjektet. At ting må
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stemme i et slikt prosjekt er innlysende sier Ole
Kleppe. Når modulene i 5. og 10. etg. ble heist
på plass mellom limtredragerne hadde vi kun
25 mm toleranse. Da sier det seg selv at her må
alle mål stemme hele veien, noe det også har
gjort i prosjektet så langt.

BERGENS MEST BRANNSIKRE HUS
Nå kan det kanskje virke som et paradoks at
verdens høyeste trehus blir kledd med hurtigkorroderende, vedlikeholdsfrie metallplater på
to sider. På de to øvrige sidene blir huset innglasset men dog med limtredragerne synlig.

Forklaringen er enkel: Ved å velge ordinær
kledning ville brannforskriftene krevd behandling med brannhemmende maling hvert tredje
år. Dette er ikke en belastning vi finner å kunne pålegge et sameie sier Ole Kleppe.
Det å velge glassfasade på de to øvrige veggene har med det vestlandske klimaet å gjøre.
Limtrekonstruksjonene må «pakkes inn» slik at
vi får en varighet på langt utover de 25 årene
som kanskje ellers ville vært tilfelle?
For øvrig er det på sin plass å si at selv om
dette er verdens høyeste trehus, så vil det også
være det mest brannsikre huset i Bergen.
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M Å L E KO N TO R E T

NY AKKORDTARIFF FOR
MALERFAGET, EN BLØFF?
 T E K S T:
I 5. og 10. etg. danner trekonstruksjonen en «knute»
som nærmest utgjør et kunstverk i seg selv.

Høyhuset er fullsprinklet og har eget sikringsanlegg med direkte oppkobling til brannvesenet,
egen rømningstrapp og brannheis. De svære
konstruksjonene på trekonstruksjonene bidrar
til å gjøre bygget veldig «tungt antennelig».
Egentlig burde det gått fortere å bygge prefabrikkert enn om huset hadde vært plassbygd
sier Ole Kleppe. Dette har ikke skjedd, men vi
har heller ikke brukt lengre tid. Totalt vil vi
komme til å bruke 18 mnd. på dette prosjektet.
Forklaringen er at det er kompliserte saker vi
holder på med her på Treet. Dette er banebrytende nybrottsarbeid som har gitt oss mye
kunnskap. Kunnskap som vi kommer til å ta
med oss i fremtidige prosjekter. Ole Kleppe
legger ikke skjul på at BOB også i fremtidige
prosjekter kommer til å tenke prefabrikkert
fremfor plassbygd.

BYENS LUFTIGSTE TRIMROM
På vår rundtur i huset begynner vi i parkeringskjelleren. Her er det plass til 25 biler,
mens huset totalt kommer til å romme 62 leiligheter. Vel oppe i første etg. tar vi en titt opp
i heissjakten. Den er som det meste annet her
i huset laget i tre. Flere krysslimte lag med finer blir vi fortalt. Heissjakten ble heist på plass
i 15 meter høye seksjoner og plassert innenfor
en toleransegrense på 3mm. Vi kan med selvsyn se de 25 mm mellom modulene og limtredragerne. Nå før det hele blir foret ut og platet
får vi akkurat fingrene i mellom drageren og
modulene i trappeoppgangen.
Vel oppe i 9. etg. Finner vi det som antakelig
vil bli Bergens luftigste trimrom. Ved å unnlate å stable moduler her har en fått et stort
rom som vil ha store panoramavinduer vendt
ut mot Puddefjorden. Her har vi rett og slett
hengt gulvkonstruksjonen opp i takkonstruksjonen for å unngå «støy» når rommet benyttes sier Ole Kleppe.
I 5. og 10. etg. danner limtrekonstruksjonen
en «knute» som nærmest utgjør et lite kunstverk i seg selv. Trappene vi går i er også laget i
tre, «selvsagt» hva ellers skulle en valgt som
byggemateriale i verdens høyeste trehus!
Husets beliggenhet tett opp til Puddefjordsbroen og topografien rundt gjør at en ikke helt
får følelsen av husets totale høyde på 51 meter.
Vi avslutter besøket på Treet og ønsker avslutningsvis å takke Ole Kleppe for engasjert omvisning og info om prosjektet.

K J E T I L DA H L E (M ED L EM F O R H A N D L I N GSU T VA LGE T I M A L ER FAGE T )

Undertegnende sitter i forhandlingsutvalget
for malerfaget og har vært med og forhandlet
fram en ny akkordtariff som skulle tre i kraft
den 1. august i år. Forhandlingene varte over
ca. ett halvt år og var ferdig framforhandlet i
februar i år.
Begge forhandlingsutvalg var enige og hovedorganisasjonene skulle undertegne result
atet og tariffen skulle deretter sendes i trykken. Så viser det seg at arbeidsgiversiden sitt
forhandlingsutvalg ikke er beslutningsdyktig
til tross for at vi fikk bekreftet det før møtene
begynte. Nå skal den framforhandlete tariffen
skal ut til høring og godkjennes av Malermest
ernes landsforbund.
Arbeidsgiverne skulle også tilpasse tariffen
til NS-koder, noe de heller ikke har klart på ett
halvt år. 1. august er passert og det siste vi har
hørt er at de har hatt ett møte med «tariff
ansvarlig» i Bergen. Hva de kom fram til der er
uvisst og det skal deretter godkjennes i Malermestrenes landsforbund. Det betyr at hvis de
ikke godkjenner avtalen vil det helt sikkert bli
nye forhandlinger.
Hvordan skal vi sikre framtiden til malernes
lønns og arbeidsvilkår når det vises så lite re-

spekt for de som virkelig vil produsere og være
effektive på en arbeidsplass. De som sitter
i forhandlingsutvalget for arbeidsgiverne i
malerfaget er aktive brukere av tariffen og
ville helt sikkert hatt den nye tariffen i bruk
1. august.
Nå skal en del andre malermestre som ikke
bruker tariffen aktivt være med og forsinke og
motarbeide dette arbeidet som overhodet ikke
har noen betydning for dem.De vil tydeligvis
heller betale kr 200 i timen for en maler som
produserer for halvparten? Med andre ord har
de ikke tillit til sitt eget forhandlingsutvalg,
noe som vil være svært beklagelig for de som
sitter der.
Undertegnende er svært skuffet og forbannet på hvordan dette arbeidet som er gjort
bare blir tatt så lite seriøst. Jævla amatører
som holder forhandlingsutvalget for narr.
Det er likevel viktig at vi bruker akkordtariffen aktivt framover fordi den har fått en automatisk økning fra 1. august på 2,34 % som
utgjør kr 4,68 pr time på kr 200 pr. time.

DISTIKSTMÅLEKONTORET VESTLANDET

MÅLESTATISTIKK FOR 1. HALVÅR 2015
Målesum i kroner
Innmålt
m/ oversk.

Betongfag

Innmålt
m/ undersk.

Timer Fortj. 1. Halvår 2015
Innmålt
m/ oversk.

Innmålt
m/ undersk.

gj.snitt

37 393 459,10

132 150,41

282,96

Murer

930 716,60

3 579,32

260,03

Maler

2 190 258,28

9 192,78

238,26

Tømrer

7 962 792,87

32 890,94

242,10

689244,3

2 231,70

308,84

49 166 471,15

180 045,15

273,08

Tak
SUM

Kurs i akkordtariffene for
betong-, maler- og tømrerfagene
Målekontoret inviterer til akkordtariffkurs for betong, maler og tømrer
fagene på Park hotel Voss fredag 30. oktober til søndag 1. november.
Påmelding innen 9. oktober til:
Johnny 920 67 612, Kjetil 920 67 613, Einar 970 13 665
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INFORMACJE PO POLSKU!
P O L S K S PA LT E

DOBRZE WIEDZIEĆ …
Związki Zawodowe Unionen otrzymują
wiele rożnego rodzaju zapytań. Większość
z nich możemy rozwiązać, inne leżą poza
naszym zasięgiem lub odpowiedzialnością.
Zauważamy jednak że są sprawy, które
wciąż się powtarzają, sprawy, które mo
głyby mieć lepszy początek gdyby zabrano
się do nich w prawidłowy sposób dużo
wcześniej. Dlatego polecamy poniższą listę
używać, jako pomysł lub rade, co jest waż
ne, czego unikać, na co zwracać uwagę i
jakich błędów się wystrzegać.
1. Nie podpisuj umowy lub innych doku
mentów jakiegokolwiek rodzaju zanim je
nie przeczytasz i zrozumiesz! Poproś o
czas lub przetłumaczenie, jeśli są w języku,
którego nie rozumiesz.
2. Wszystkie ekstra wolne lub ferie musisz
uzgodnić z góry, najlepiej pisemnie. Po
proś o potwierdzenie na piśmie lub na me
ila, gdy wolne zostało zatwierdzone.
3. Jeśli wynagrodzenie zostało błędnie
wpłacone musisz zareagować natychmiast.
Zażądaj, aby błąd został skorygowany na
piśmie lub wyślij maila. Bądź konkretny:,
co jest bledem, jak dużo godzin, jaka
stawka itd. Abyś wystosował konkretne
żądanie, konkretna kwotę. Jeżeli tego nie
zrobisz to oznacza że to akceptujesz.

4. Jeżeli otrzymasz pisemne upomnienie
ważnym jest abyś odpowiedział na nie na
piśmie, jeśli nie ma konkretnych przyczyn
lub jeśli zawiera błędne fakty.
5. Gdy nie zgadzasz się z decyzją NAV mu
sisz złożyć pisemna skargę. Możesz to zro
bić na druku z NAV i NAV ma obowiązek
pomoc tobie w sformułowaniu skargi.
6. Uczestnicz w kursach organizowanych
przez związki zawodowe, aby nauczyć
się więcej o prawach i umowach w
Norwegii. Jeśli będzie takie zapotrzebo
wanie możemy zorganizować kurs dosto
sowany do potrzeb pracodawcy lub klubu,
w godzinach popołudniowych lub w
weekend.
7. Nie wykonuj pracy, gdy warunki bezpie
czeństwa nie są zapewnione- możesz ulec
wypadkowi, stracić prawo do odszkodo
wania i utracić prace. Nie boj się upomnieć
o swoje bezpieczeństwo!
8. Warunki wyjazdu na tzw. delegacje np.
Stawki, mieszkanie, wyżywienie itd. po
winny być uzgodnione przed wyjazdem.
9. Sprawdzić firmę zanim podpiszesz umo
wę o prace, można poradzić się w związ
kach zawodowych, jeżeli jesteś ich człon

kiem, proszę pamiętać nie wszystkie firmy
są w stanie spełnić swoje obietnice.
10. Pamiętaj żeby zawsze otrzymać
lønnslipp ( odcinek z wypłaty), jeżeli go
nie otrzymałeś należy niezwłocznie upo
mnieć się o to u pracodawcy. Lønnslipp
jest dokumentem potwierdzającym że pra
codawca zapłacił za ciebie podatek.
11. Nie rozsądnym jest wypisywać się ze
związków zawodowych, gdy rozpoczyna
cie prace w małych firmach, tam również
można napotkać rożnego rodzaju proble
my.
12. Jeżeli otrzymacie powiadomienie o
otrzymaniu listu poleconego, nie należy
zwlekać z jego odbiorem, ponieważ czas
leci i może być już za późno na złożenie
ewentualnej skargi.
13. Czytaj pisma przesłane przez praco
dawcę, mogą one zawierać ważne infor
macje.
14. Jeżeli pracowałeś w firmie, która pod
pisała upadłość i podpiszesz nowa umowę
z firmą, kierowana przez tych samych wła
ścicieli tylko pod inna nazwa to stracisz
prawo do wypłaty ewentualnych zaległo
ści z funduszu gwarancyjnego

UWAGA

BEMANNINGSSELSKAPENE
(«KJØTTLIGAEN»)
 T E K S T:

ROGER JOHANSEN

Vi har og brakt i erfaring at bemanningsselskaper permitterer ansatte for så og å hente «Nytt
ferskt kjøtt» (Polakkenes egne ord) fra Polen,
mens andre ansatte står på lønningslisten til
NAV. Dette skjer samtidig som vi registrerer en
begynnende ordretørke hos flere entreprenører med egne fast ansatte, mens markedet mer
og mer blir overtatt av aktører uten egne ansatte i produksjonen og derfor heller ikke har
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lærlinger. Ordretørken vil i neste omgang føre
til at lærlingebedriftene må permittere og si
opp folk.

SE TIL TYSKLAND
Tyskerne vurderer nå å gå bort fra «hovedreg
elen» om at billigste anbud gjelder ved store
byggeprosjekter. En endring som kommer følge
av en rekke store byggeskandaler.

Pamiętaj poinformować o zmianie
adresu. Wiadomość należy przesłać
do Folkeregisteret i Poczty.
Dodatkowo adres powinien być
przesłany do związków zawodowych
oraz pracodawcy.

SYKEPENGER
Grunnbeløpet (1G) i folketrygden er
fra 1. mai 2015 kr. 90.068,-.
Maksimal utbetaling av sykepenger er
6G eller kr. 540.408,- pr. år.
Omregnet gir dette kr. 10392,47 pr. uke.
Beregnet etter 7,5 timers dag gir dette
kr. 277,14 pr. time.

