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«Rushtidsavgift» er kun et folkelig begrep på det 
som er innført i Bergen, men det er ikke noe spesi
ell avgift som kommer i tillegg til bompenger.

Det som er gjort gjeldende fra 1. februar er «Tidsdifferensierte 

bompengesatser», med hjemmel i forskrift om det samme. Man 

har altså endret prisen på bom pengene fra å ha en lik sats hele 

døgnet til å ha forskjellige satser på forskjellige tider av døgnet. 

Det er fortsatt bom penger det er snakk om, og alle bompeng ene 

går fortsatt til samme kassen og finansierer veier. 

 Bompenger skal dekkes av arbeids giver så lenge avstanden 

mellom bopel og arbeidsplass overstiger 7,5 km. Det er ingen 

begrensning i størrelsen på bompengene som arbeidsgiver skal 

dekke. Dette gjelder Fellesoverenskomsten for Byggfag (FOB).

� T E K S T:  M A D S  W I I K  K L E V E N

LOs representantskap vedtok den 23. februar den 
overordnende rammen for det kommende tariff
oppgjøret. Dette gjøres gjennom en tariffpolitisk 
uttalelse, etter diskusjoner i inntektspolitiskutvalg 
og LO sekretariatet. I tillegg til prioriteringer så 
vedtas oppgjørsform. Fellesforbundet ble gitt opp
draget å gå i front, da man vedtok forbundsvist 
oppgjør.

Mange har nok fått med seg at det har vært unormalt mye 

skriv erier i media, spesielt om pensjon. Det har vært stor uenig-

het innad i LO, om hvordan innretningen på pensjonskravet 

skulle være.

Selv om målet har vært det samme, bedre pensjon til med-

lemmene, har det blitt en intern maktkamp. Noen har snakket 

som om alt kunne løses i en runde, i dette oppgjøret. De ville ha 

samordnet oppgjør. Mens andre har sett dette som en fler-

trinnsrakett. De har ønsket mulighet for å gjøre endringer i 

egne overenskomster i tillegg til diskusjon om pensjon. Derfor 

har de ønsket forbundsvist oppgjør.

Så nå som drakampen er avsluttet, hva står vi igjen med?

LØNN OG KJØPEKRAFT:
• Sikre medlemmenes kjøpekraft

• Lav- og likelønnsprofil spesielt mot de grupper uten lokal 

forhandling

• Heve minstelønnssatser for å fremme seriøsitet

FORSKUTTERING AV SYKEPENGER:
Mange bedrifter praktiserer dette ulik mellom grupper. Forskut-

tering gir større forutsigbarhet og pålitelighet for den enkelte. 

PENSJON:
• Opptjening fra første krone og første dag

• Tariffesting av tjenestepensjon

• Lettere jobbskifte mellom virksomheter uten tap av 

opptjening og uten økte kostnader for den enkelte.

• Sikre et system for bedre samling av opptjente rettigheter 

og pensjonskapital gjennom brede kollektive ordninger.

• Evaluering av AFP 

TARIFFOPPGJØRET 2016:

– FELLESFORBUNDET SKAL 
TA ANSVAR Å GÅ I FRONT

RUSHTIDSAVGIFT = BOMPENGER

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, på talestolen i LO’s representantskap.

Forts. side 3�
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SERIØSITETSKRAV  
– LEVE SOM EN SELV PREDIKER?
Over de siste årene har det vært en endring. Fra å ha forskjel-

lig syn på virkeligheten i, og utfordringen for, bransjen. Til at 

nå både arbeidsgiver og arbeidstakere har stort sett samme 

oppfatning. Dette gir oss mange muligheter for å jobbe sys-

tematisk for å fremme en seriøs, sikker og produktiv næring.

Det gir en helt annen styrke nå som vi står sammen ovenfor 

myndigheter og offentlige innkjøpere. For det har vært ar-

beidet mye med å få til et felles rammeverk for innkjøp som 

fremmer seriøsitet med faste ansatte og lærlinger, gjelden-

de for stat, kommuner, fylkeskommuner og store offentlige 

aktører, som Statens Vegvesen, Forsvarsbygg og Statsbygg. 

Dette arbeidet har bl.a. så langt endt ut i den tidligere om-

talte 11 punkts avtalen for innkjøp som Fellesforbundet, 

BNL, Difi og KS står bak. I tillegg har regjeringen endret lov 

om offentlig anskaffelse hvor endringen bl.a. stiller krav om 

lærlinger på prosjektene.

Det er med andre ord kommet mye bra på plass den siste 

peri oden. Det arbeides også videre med oppfølging og eva-

luering. Ved behov må regelverket justeres ytterligere. 

Det heter at du skal være mot andre som du forventer at de 

skal være mot deg.

Bør det da ikke følge naturlig at det stilles krav videre til de 

man kjøper tjenester fra? Spesielt når man har vunnet kon-

trakt som er utformet for at de seriøse bedriftene skal vinne. 

Eller stopper ansvaret ved å sikre seg selv?

Om man legger vekk den politiske diskusjon rundt innleie. 

Men fokuserer på å fremme seriøsitet, produktivitet og 

kompetanseheving i bransjen. Da følger det naturlig at BNL 

bør ha klare krav for sine innkjøp. Det bør hete at det kun 

kan leies inn personell som er fast ansatt med klart definert 

arbeidstid, arbeids- og lønnsplikt. 

Da hadde vi nok en gang fremmet seriøsitet og lagt til rette 

for at de seriøse aktørene innen bemanning kan investere i 

sine arbeidstakere, som gjør hverdagen i byggebransjen mer 

produktiv og sikker. Så hva sier BNL?

VIKARBYRÅANSATTE KAN 
VÆRE STREIKEBRYTERE
� T E K S T:  K N U T  A R N E  S A N D E N 

Den britiske regjeringen planlegger å oppheve dagens forbud 
mot at ansatte i bemanningsforetak man brukes i offisielle 
arbeidskonflikter.

I dag er dette forbudt i en egen lov som ble vedtatt i 

1973. Dette er en uavhengig lov fagforeningsloven. 

Forslaget har vært ute på høring i sju uker og ble av-

sluttet noen dager før kongressen til britisk LO, TUC 

denne uken.

Endringene i fagforeningslovforslaget innebærer 

at fagforeningene selv må betale økte kostandene for 

driften av det kontoret som skal regulere fagforening-

ene, Certification Officer. Denne institusjonen skal 

også få økte fullmakter til å straffe fagforeninger øko-

nomisk dersom de bryter regelverket.  Fagbevegelsen må årlig rapportere om 

deres aksjoner og hva penger til politiske fond er brukt til.

Lovforslaget innebærer også en reduksjon i hvor mye betalt tid tillitsvalgte 

kan bruke til tillitsmannsarbeid i offentlig sektor. Regjeringen vil også kunne 

gripe inn i allerede inngåtte avtaler i ulike offentlige sektorer.

For å kunne iverksette en streik fordres det at deltakelsen er over 50 prosent 

og at det er et flertall blant disse. Dersom bedriften har 1000 ansatte må mer 

enn 500 delta og flertallet må være minst 251 stemmer for streik. Men i deler av 

offentlig sektor må flertallet utgjøres av 40 prosent av alle stemmeberettigede 

enten de stemmer eller ikke. Så hvis det er 1000 ansatte må 401 av dem si ja  

og deltakelse må være mer enn halvparten. Så hvis 501 stemmer betyr det at  

80 prosent må stemme ja til streik. Dette skal gjelde i «viktige sektorer» som 

ennå ikke er helt definert. Det kan bety brann-, helsevesen samt politi, grense-

kontroll og transport. Det er ennå ikke klart om det skal gjelde for alle ansatte i 

berørte sektorer eller bare for enkelte «særlig viktige grupper». Dette skal regjer-

ingen selv ta stilling til eter at loven er vedtatt. Argumentet er at dette er mono-

poltjenester som ikke kan erstattes av andre. På andre områder innføres det 

strengere regler for minimumstjenester som kal fungere også under en streik.

Voteringen skal skje skriftlig på arbeidsplassen eller ved poststempel. 

Det er krav til hva som skal stå på stemmeseddelen. Brytes disse kan ar-

beidsgiver begjære streiken stoppet eller kreve erstatning. Fagforeningene må 

spørre hvilken type aksjon man vil støtte og hva som er årsaken til konflikten. 

Ganske detaljert. Det skal også framgå hvor lenge aksjonen vil pågå og når den 

kan starte. Dersom konfliktfullmakten ikke er brukt i løpet av fire måneder må 

det ny votering til selv om arbeidsgiverne ikke har kommet med noe endret 

tilbud. Elektronisk avstemning er ikke aktuelt. Begrunnelsen for alle endring-

ene er å styrke demokratiet i arbeidslivet. Også sympatitiltak som allerede i 

dag er vanskelige, skal begrenses.

På toppen av det hele kan man ikke i offentlig sektor trekke fagforenings-

kontingent. Hvert enkelt medlem må selv ordne seg med autogiro. TUC frykter 

at mange da bare lar være.

Dette er David Camerons Storbritannia 2015 og ikke Charles  Dickens gam-

le England anno 1800.             Kilde TUC

ØKER STRAFFEN FOR ARBEIDSLEDIGE

Fra 1. januar økte straffen for arbeidsledige som ikke vil flytte til en an-

nen kant av landet. Fram til da var reglene slik at NAV kunne stoppe 

dagpengene i åtte uker for folk som selv har sagt opp jobben eller takket 

nei til ny jobb. 

Nå kan NAV stoppe dagpengene i 12 uker. En regelendring Regjerin-

gen regner med å spare 236 millioner på.  Kilde: NTB 

Knut Arne Sanden
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Det er uklart hva som menes med brede kol-

lektive ordninger, som Handel og Kontor frem-

met som et benkeforslag i møte. I sin egen ut-

redning med Virke om pensjon har de omtalt 

dette som for eksempel en ordning på en be-

drift eller mot en arbeidsgiverorganisasjon.

Her må nok LO sekretariatet gjøre en defini-

sjon før oppgjøret starter, så ikke noen får spille 

svarteper i ettertid eller legge ut «drittpakker» 

mot Fellesforbundet under forhandlingene.

USERIØSITET / SOSIAL DUMPING:
• Forenkle allmenngjøringsordningen

• Styrke ansettelsestryggheten gjennom 

avtaleverket

• Sikre etterlevelse av reise, kost og losji 

bestemmelsene. Tette hull etter Langseth-

dommen, og gjennom det snu utviklingen 

etter dommen.

KOMPETANSE
• Styrke status til fagskolen

• Satse på Mesterbrevs ordningen

• Styrke etter- og videreutdanning.  

Viktig for at flere kan ta fagbrev og  

få godkjent utdannelse fra utlandet.

Det er omfattende krav som er vedtatt. I tillegg 

har Fellesforbundet krav mot hver overens-

komst. Her vil også bemanningsbransjens 

rolle bli et tema. 

Vi skal ha vår del av verdiskapningen i be-

driften, men vi må aldri glemme at vi også må 

sikre at vi har en jobb å gå til. 

Tillitsvalgte må gjøre seg klar for oppgjøret. 

Gi medlemmene nødvendig informasjon. Gå i 

dialog med bedriften om hvordan en evt. kon-

flikt skal gjennomføres. Sikre at ikke noen får 

være streikebryter.

Fellesforbundet har tatt ansvar før og vil 

gjøre det denne gangen også. Så det er bare å 

ønske hverandre lykke til!

FORTS. FRA SIDE 1
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A K TU E LT

BRAKKEAKSJONEN  
UT PÅ TUR MED NRK 
� T E K S T:  A T L E  W E D A A

Brakkeaksjonen er et samarbeidsprosjekt mellom Elektroarbeidernes  
Fag forening, Rørleggersvennes Forening samt Unionen Fagforening. I begyn
nelsen av februar fikk undertegnede en uventet, men gledelig telefonoppring
ning. Kristin Moksnes journalist fra NRK P2 og Samfunnsmagasinet EKKO som 
ønsket å være med Brakkeaksjonen ut på oppdrag!

Dette var selvsagt en mulighet våre tre sam-

arbeidende fagforeninger ikke kunne la gå fra 

oss. Avtaler ble gjort og onsdag den 24. mai var 

det ut på tur med NRK «på slep»!

Dagen startet som vanlig med at Rørleg-

gerne og Unionen dro opp til Elektrikerne,  

ja vanlig da bortsett fra at media var med.  

Akkurat det var i grunne både vi og Kristin 

Moksnes litt spente på. Hvordan ville vi bli 

mottatt når vi nå også hadde media med oss?

Vi satset på at det hele ville gå bra! Ekko er 

tross alt et radio program og en mikrofon er  

forhåpentligvis litt mindre «skremmende» enn 

et kamera?

Selve byggeplass besøkene er beskrevet med 

tekst og bilder på Brakkeaksjonens Facebook 

side: www.facebook.com/brakkeaksjonen

Men kort fortalt besøkte vi fire byggeplas-

ser: Råstølen Park hvor Skanska er ansvarlig 

entreprenør, på Søreidåsen hvor Konseptbygg 

AS var ansvarlig entreprenør, Søreideparken 

hvor Montasje Kompagniet AS var ansvarlig 

entreprenør og til slutt i Skutevikens tverrgate 

5, hvor Skuteviken Eiendom var Byggherre 

mens Bergen Miljøbygg AS var ansvarlig entre-

prenør.

Besøkene viste i grunnen den store spenn-

vidden det er på kvaliteten på brakkeforhold-

ene. Fra gode brakkeforhold hos Skanska og til 

totalt manglende brakkeforhold hos Skute-

viken Personell / Bergen Miljøbygg.

Hvorfor fattet så NRK og EKKO interesse for 

Brakkeaksjonens arbeid? Iflg. Kristin Moksnes 

hadde de hatt oss «på blokken» helt siden de 

leste oppslaget vi fikk i sin tid i Magasinet for 

Fagorganiserte, da Brakkeaksjonen avdekket 

manglende brakkefasiliteter ved byggingen av 

Horisont kjøpesenter i Åsane. I skrivende stund 

vet vi ikke når programmet kommer på luften, 

men Kristin Moksnes ga utrykk for at hun trod-

de dette kunne bli et bra innslag. Hun satt på 

mange spennende opptak som nå skulle klip-

pes og redigeres.

Vi gleder oss til det ferdige programmet 

foreligger og kommer nok til å linke til det på 

vår hjemmeside når den tid kommer. Så for de 

av våre lesere som også er nysgjerrig på hva 

som skjedde denne dagen er det bare å følge 

med.

Avslutningsvis ønsker undertegnede å takke 

NRK P2 ved Kristin Moksnes for at vårt arbeid 

med dette kan nå ut til flere. Håpet må være at 

dette også kan være med på å få oppmerksom-

heten rundt brakkeforholdene enda høyere på 

dagsorden blant de ulike aktørene i bransjen.

Kristin Moksnes frå NRK flankert av Atle Rasmussen 
og Atle Wedaa. Vi har meldt vår ankomst hos Skan
ska og er på vei til å inspisere brakkeriggen.

«Spiserom» i Skutevikens Tverrgate 5 hvor Skute
viken Personell og Bergen Miljøbygg var ansvarlige!
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TRE «EKSPERTER» OM ARBEIDSKRIMINALITET 
� T E K S T:  R O G E R  J O H A N S E N

Arbeidsmarkedskriminalitet omfat
ter brudd på lovverket rundt lønns 
og arbeidsforhold, trygde og av
giftsjuks, samt organisert triksing for 
å få ned prisen på varer og tjenester. 
Arbeidskriminaliteten er økende, og 
er skyld i at milliarder unndras stats
kassen. Eksperter etterlyser større 
satsing på å beskytte varslere.
– Arbeidslivskriminaliteten byr på mange og 

kompliserte utfordringer, sier Birthe Eriksen 

til E24.

Birte Eriksen er universitetslektor ved  

Norges Handelshøyskole og er redaktøren bak 

boken «Å bekjempe et samfunnsonde».

I doktorgraden hun leverte i juli så hun nær-

mere på temaet varsling og korrupsjon. Fra 

tidligere har hun ti års erfaring som advokat i 

privat næringsliv.

– Regjeringen sier den satser på å bekjem-

pe økonomisk kriminalitet, herunder arbeids-

livskriminalitet. Det er kanskje noe av det 

viktigste den gjør, sier universitetslektor  

Eriksen.

UNDERGRAVER SINE EGNE TILTAK
Fagbevegelsens syn er at dette er et av mange 

merkelige utsagn fra Regjeringshold. De sier 

de satser på å bekjempe økonomisk kriminali-

tet, samtidig som de bl.a. fjerner den kollektive 

søksmålsretten. Noe som har stor betydning 

– ikke minst for varslerne.

FRYKTER «BRÅKMAKERE»
Birte Eriksen peker på at arbeidstagere som er 

med i kriminelle forhold og som ønsker å mel-

de fra ikke tilbys straffelempning. Det er pro-

blematisk. En varsler vil også kunne få proble-

mer med å få ny jobb etter endt ar beidsforhold, 

selv om varslingen var legitim.

– Nye arbeidsgivere kan være redde for å 

ansette det de ser på som «bråkmakere», og 

den frykten kan være større enn frykten for at 

kritikkverdige forhold skal avdekkes.  

MILLIARDTAP
Mange av våre lesere husker sikkert Pål  

Lønseth som var statssekretær for justis- og 

beredskapsminister Grete Faremo i Stoltenberg 

regjeringen, og var den som frontet den for-

rige regjeringens asylpolitikk.

Lønseth som har sin bakgrunn som profilert 

statsadvokat, er i dag leder av PwCs gran-

skingsenhet.

– Det vil være vanskelig å tallfeste omfanget 

av arbeidslivskriminalitet, men at det gir tapte 

inntekter i milliardklassen er det ikke tvil om, 

sier Pål Lønseth til E24.

– Blant de bransjene med høyest forekomst 

av arbeidslivskriminalitet finner vi bygg- og 

anlegg, uteliv og renhold, sier samme Lønseth 

til E24.

I følge den norske utgaven av «PwC Global 

Economic Crime Survey 2014» har en av tre 

virksomheter opplevd økonomisk kriminalitet. 

Det er over snittet for de skandinaviske land-

ene der tallet er 23 prosent.

92 selskaper deltok i spørreundersøkelsen 

der sentral ledelse eller administrasjon ble in-

tervjuet. I overkant en av tre selskaper, 36 pro-

sent, var børsnoterte.

Lønseth peker på at det er økende utford-

ringer knyttet til arbeidslivskriminalitet, dels 

grunnet billig arbeidskraft fra et Europa i krise 

samt at personer uten lovlig opphold (innbyg-

gere fra land utenfor EU- og EØS-området ) og 

arbeidstillatelse utnyttes og lokkes inn i et  

arbeidsliv som ikke følger lover og regler.

– Dagens flyktningkrise vil trolig forsterke 

utfordringene, sier han.

LYS I TUNNELEN
I følge Lønseth, er det imidlertid lyspunkter  

å spore.

Han sier det er fullt mulig å redusere pro-

blemene med de riktige grepene, og det er 

også en bred politisk enighet om at dette er 

uakseptabelt og at ett av de viktigste grepene 

for å få dette til, er at oppdragsgiver sikrer 

seg gode kontrollmekanismer i kontraktsvil-

kårene. 

Oppdragsgiver må ha tilgang til hele ar-

beidsplassen, kunne kontrollere hvem som er 

der, ha muligheten til å snakke fritt til leveran-

dørens ansatte og ha innsyn i regnskapet til 

leverandøren.

Er det sannsynlig at ansatte som ser kritikk-

verdige forhold vil varsle?

– Det er åpenbart at mange er redd for å 

varsle i frykt for konsekvenser i form av å bli 

utstøtt fra arbeidsmiljøet, miste jobben og få 

problemer med å få seg ny jobb, avslutter 

granskningsleder Pål Lønseth.

LANGT MELLOM LIV OG LÆRE  
I STATSBYGG
Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege 

Njaa Aschim, innrømmer at byggebransjen er 

preget av utfordringer.

-Vår bransje er en som er utsatt for mye som 

vi ikke nødvendigvis liker så godt. Derfor er vi 

nødt til å ha et eget fokus og ansvar for å sikre 

bransjen mot seg selv og sørge for at arbeids-

stokken blir tatt vare på, sier Aschim til E24.

De gjennomfører og ferdigstiller mellom 20 

og 30 prosjekter hvert år på vegne av staten.

Unionsnytt registrerer med tilfredstillelse 

hva kommunikasjonsdirektøren i Statsbygg ut-

taler, men har dessverre måttet konstatere at 

på Statsbygg sine arbeidsplasser i vår region, 

er det entreprenører som i hovedsak baserer 

seg på innleie fra bemanningsbyråer som er 

blitt tildelt mange av oppdragene.

Noe som ikke akkurat er med på å få kon-

troll med de utfordringene Statsbygg sier de 

har fokus på.      Kilde: E24

A K TU E LT

Utsatt bransje. Bygg –og anleggsbransjen må hanskes med en del ulovligheter, men det finnes grep som kan 
stanse de problemene økonomisk kriminalitet gir. Bildet er et illustrasjonsfoto.
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A K TU E LT

INNLEIDE MISTER  
JOBBEN 
� T E K S T:  R O G E R  J O H A N S E N

Mange av dem som nå mister 
jobben er arbeidstakere i beman
ningsbyråene som i hovedsak  
kommer fra OECDområdet. 

Tidligere har innvandrerne fra land som 

ikke er medlem av OECD hatt en klart høy-

ere ledighetsgrad enn de som kommer fra 

OECD-området der det er det fri flyt av  

arbeidskraft. 

Januar-tallene for Hordaland forteller at 

differansen mellom disse to gruppene nes-

ten er visket ut, og er nå på under hundre. 

Mens under 1000 OECD-innvandrere var 

uten jobb frem til desember 2014, er tallet 

nå 1673. Bare i januar måned har flere hun-

dre arbeidstakere fra OECD-området mistet 

jobben og blitt registrert hos NAV.

OECD-arbeidstakerne har ikke rett til 

kurs i norsk, slik innvandrere fra ikke OECD-

området har og har derfor spesielle utfor-

dringer på arbeidsmarkedet og hos NAV. 

Derimot opparbeider de seg sosiale ret-

tigheter, og har dermed krav på dagpenger. 

For mange OECD-arbeidsinnvandrere er det 

også bedre å bli værende i Norge og gå på 

dagpenger fremfor å reise til andre land på 

jobbjakt. 

For bortsett fra Tyskland er det  ingen 

andre land i Europa som har lavere arbeids-

ledighet enn Norge. 

Kilde: Bergensavisen/Vest24

NYE AKTØRER UTEN ANSATTE 
KAPRER MARKEDSANDELER 
� T E K S T:  R O G E R  J O H A N S E N

Ingen som har sitt virke i byggebran
sjen, har kunnet unngå å legge mer
ke til at flere og flere nye aktører har 
inntatt vår region og kapret større  
og større markedsandeler – også for 
det offentlige. 

Noen av disse opererer uten egne ansatte i 

produksjonen og baserer seg på å sette bort 

arbeidet til underentreprenører med få an-

satte og ingen lærlinger, men med en stor an-

del innleide fra en rekke bemanningsbyråer. 

De fleste uten tariffavtale. 

Dette på bekostning av bedrifter med sam-

funnsansvar.  De som er taperne, er entrepre-

nører med egne ansatte og lærlinger i tillegg 

til samfunnet generelt og ungdom spesielt.

Unionen ser og fram til at firmaer uten lær-

linger nå vil bli utelukket fra å få oppdrag for 

det offentlige, og at det vil bidra til en endring 

til det bedre i bransjen. 

REGJERINGEN FORESLÅR LÆRLINGE-
KLAUSUL
Unionen er godt fornøyd med at regjeringen 

omsider har lagt fram et nytt lovforslag som 

skal pålegge det offentlige å stille krav om at 

det skal være lærlinger på alle offentlige byg-

geoppdrag. 

Regjeringen har dermed fulgt opp kravet 

fra arbeidslivets organisasjoners om at det ved 

offentlige anskaffelser skal stilles krav om lær-

linger, og spesielt at kravet gjelder i det en-

kelte oppdrag. 

Og når vi vet at opp mot 40 prosent av alle 

byggeoppdrag i dag er fra det offentlige, og 

med antatt svakere vekst i oppføring av næ-

ringsbygg, er det godt mulig at denne prosent-

andelen vil øke enda mer. 

STOR BETYDNING
Fag- og yrkesopplæringen har utfordringer 

med å rekruttere ungdom og altfor få gjen-

nomfører til fag- og svennebrev. Det er uhyre 

viktig at vi har nok lærlingeplasser, slik at vi 

sikrer kompetanseoverføring, og kan videre-

føre  fagkunnskap til nye generasjoner. 

Denne fagkunnskapen er avgjørende for 

verdiskapingen i store deler av næringslivet og 

vi regner med lærlingeklausulen vil bidra til å 

sikre en bedre rekruttering av fagarbeidere. 

Lærlingeklausulen er også et viktig tiltak 

mot useriøsitet fordi det stimulerer bedrifter 

til å satse på å ansette fagfolk som også er vik-

tig for å sikre kvalitet og produktivitet. 

GOD START
Bestemmelsene slik de fremstår i dag er en 

start. Fellesforbundet har sammen med BNL 

(Byggenæringens Landsforening), Difi (Direk-

toratet for offentlig forvaltning)og KS (Kom-

munenes Sentralforbund), blitt enige om en 

felles bestemmelse for hvordan lærlingeklau-

sulen skal praktiseres og vil følge utviklingen 

nøye, og arbeide for at det blir lærlinger i alle 

fag, og mange flere lærlinger totalt. 

Flere lærlinger vil over tid føre til at det blir 

flere fagarbeidere som igjen vil kunne ha med 

seg flere lærlinger, nå og i framtiden.

MÅ FØLGES OPP
Det blir nå svært viktig at dette følges opp i 

alle offentlige oppdrag som er omfattet av be-

stemmelsen.

NY HJEMMESIDE
Fellesforbundet har endelig fått gjennom-

ført oppdatering av plattform for avdelings-

sidene. Unionen har tatt denne i bruk og har 

bygget opp ny hjemmeside, og mer innhold 

vil komme etter hvert. Vi vil holde siden 

oppdatert forløpende med nyheter om kurs 

og møter m.m. Vi ønsker at siden skal være 

et naturlig sted for tillitsvalgte for å finne 

informasjon om diverse som er nyttig.

Kom gjerne med innspill på tema/  

saker som evtuelt savnes.
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NÅ ER LAKSEN MER  
VERDT ENN OLJEN! 
� T E K S T  &  F O T O :  A T L E  W E D A A

Oljeprisen stuper, mens oppdrettsnæringen går så det suser. Akkurat nå er en 
laks mer verdt enn et fat nordsjøolje. En situasjon som blant annet «giganten» 
innen Havbruk, Marine Harvest Norway AS også merker godt.

Unionsbladet har denne gangen tatt turen ut 

til Marine Harvest sitt anlegg Haverøy ute på 

Sotra. Her treffer vi på Magnus Torvik som er 

driftsleder på anlegget, samt Jørgen Wengaard 

som er hovedtillitsvalgt for Marine Harvest i 

region sør.

I 1965 startet forløperne til Marine Harvest 

opp. Siden da har selskapet vokst fra en liten 

gründerbedrift til verdens ledende oppdretts-

selskap. Havbruksnæringen har på 40 år gått 

fra å være en «liten attåt næring» til å bli en av 

Norges viktigste eksportnæringer. I dette  

bildet fremstår Marine Harvest som en viktig 

pådriver for innovasjon både i Norge og inter-

nasjonalt, bl.a. gjennom egen satsning på 

forsk ning på fremtidige løsninger for 

fiskeoppdrett. 

Marine Harvest er det største 

oppdretts selskapet i Norge med 

over  1 600 ansatte. Konsernet dek-

ker hele verdikjeden fra fôrproduk-

sjon til stamfisk, rogn, matfisk, for-

edling og dist ribusjon til salg. I 2014 

ble det produsert 3,8 millioner måltider 

laks hver eneste dag. 

 Driftsleder Magnus Torvik og underteg-

nede blir hentet på Solsvik kai av hovedtillits-

valgt Jørgen Wengaard. Allerede på båtturen 

ut til anlegget blir vi minnet på at sikkerheten 

står i høy setet. Kommunikasjonsradioen til 

Jørgen gir fra seg en lyd. Jørgen forklarer at 

alle ansatte bærer en slik i redningsvesten. 

Hvert 20 min. piper det og det må da kvitteres 

tilbake. Om så ikke skjer vil det etter en del 

faste sjekk prosedyrer bli sendt redningsmann-

skaper til Solsvik kai samt et redningshelikop-

ter til anlegget på Haverøy. Magnus og Jørgen 

legger ikke skjul på at dette er en næring med 

høy risiko. Derfor er det også naturlig at HMS 

har 1. prioritet. Hele tiden jobbes det under 

vekslende miljø og værforhold, noe som krever 

mye av både ansatte og bedrift. Vi bruker mye 

tid på planlegging, risikovurdering og sikker 

jobbanalyse forteller Magnus.

«RØMMING OG LAKSELUS GIR  
NÆRINGEN UTFORDRINGER»                                                                                                
Samfunns debatten viser at oppdretts-

næringen har en del utfordringer vedr røm-

ming og lakselus. Marine Harvest har null-

visjon for rømming. I dette arbeidet ligger det 

også et stort fokus i det å finne årsakene til 

rømming. Det er også etablert stort fokus på 

gjenfangst når rømming skjer. For å unngå 

rømming foretar dykkere regelmessig inspek-

sjon av merdene. Alt utstyr som brukes i denne 

næringen er klassifisert av myndighetene. 

Klassifiseringen vurderes utfra anleggets be-

A K TU E LT

I 2014 ble det produsert 3,8 millioner  
måltider laks hver eneste dag. 
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liggenhet og da selvsagt vurdert ihht. vær-

forhold, etc. 

I bekjempelsen av lakselus er bruken av 

«rensefisk» viktig. Både Berggylt og Rogn-

kjeks går under betegnelsen «rensefisk» og 

er fra naturens side fisk som spiser lus som 

har festet seg på laksen. I tillegg til fangst av 

vill rensefisk, driver bransjen også oppdrett 

av rensefisk. I merdene har en «falske» tare-

skoger for å skape skjul for rensefiskene for-

teller Jørgen. 

Marine Harvest har strengere interne 

grenser for forekomst av lakselus enn det 

myndighetene har fastlagt. Myndighets-

kravet ligger på 0,5 hunn lus pr fisk, mens 

Marine Harvest starter behandling ved  

0,2 lus pr fisk. Ukentlig tas 20 laks opp fra de 

til sammen 8 merdene på anlegget (totalt 

160 laks) for å sjekke forekomsten av lus. 

I anlegget på Haverøy er det totalt satt ut 

1,4 mill. laks fordelt på de 8 merdene. Anleg-

get har for øvrig vært i kontinuerlig drift 

siden oppstarten i 1987. Da var det satt ut  

1 mill. fisk, noe som den gangen var verdens 

største anlegg! Haverøy har en fast beman-

ning bestående av driftsleder, 4 driftstek-

nikere og to lærlinger. 

Det hører og med til historien at anleg-

get på Haverøy i 2014 oppnådde best vekst 

av konsernets anlegg i Norge, og som om 

ikke det var nok så var de også 3. best i ver-

den! 

«VERDIER FOR 350 MILL. KR»                                                                                                                                        
Jørgen gjør et raskt regnestykke mens vi sit-

ter og snakker. Ved en tenkt slaktepris på 

50,- kr kiloet utgjør verdien av laksen som 

går i merdene her ca. 350 mill. kr. om laksen 

har en snittvekt på 5 kg. ved slakting. Det er 

med andre ord store verdier vi snakker om 

her. Jørgen følger også opp med at han dag-

lig kan fore for 250 000 kr. Til sommeren når 

laksen er blitt enda større kan dette raskt 

øke til en kostnad på rundt 400 000 kr. dag-

lig.  Magnus legger til at utgiftene til for 

utgjør ca. 50 % av kostnadene ved et anlegg. 

Etter en «fotosesjon» ute på anlegget er 

det tid for å takke for seg til «gjengen» på 

Haverøy. I det undertegnede er i ferd med 

nettopp det, får jeg med meg en liten hilsen 

tilbake. Vi har en «kampsak» som vi forven-

ter at tariffoppgjøret til våren løser og det 

er å få betalt lunsj! 

Så herved er også dette budskapet over-

brakt forhandlingsdelegasjonen forutsatt 

at det blir forbundsvise forhandlinger ved 

oppgjøret.

En lengre versjon av denne artikkelen 

kan leses på våre nettsider.

M Å L E KO N TO R E T

FRA OPTIMISME TIL  
PESSIMISME ELLER OMVENDT
� T E K S T:  E I N A R  S A L B U

For første gang på mange år opplever 
vi nå at nordmenns optimisme for 
egen og landets økonomi er synkende. 
Oljeprisen faller stadig og vil påvirke 
hele vår økonomi.

Nesten daglig leser vi om mennesker som mis-

ter jobben, ikke en og annen her og der, men 

100, 200 eller 1000 som blir sagt opp. De fleste 

er innen oljerelaterte næringer, men dette vil 

påvirke oss alle fremover.

Arbeidsledigheten er nå høyere enn den var 

under finanskrisen i 2008. Den gangen satt  

regjeringen i verk tiltak for å stagge økende  

arbeidsledighet og for å «holde hjulene i gang». 

Alt i alt kom vi bra ut, selv om opposisjonen den 

gangen kritiserte regjeringen for å handle for 

seint og med for få midler.

Nå, når arbeidsledigheten er høyere, sier  

finansministeren at hun «følger situasjonen 

nøye og har tiltak klare dersom det skulle bli  

behov for det». Noen presiseringer av hvilke til-

tak det er snakk om og når hun synes behovet er 

stort nok vil finansministeren ikke si noe om, 

som om det skulle være en statshemmelighet.

LO og Fellesforbundet antyder at det i år vil 

bli et magert oppgjør og ser på trygging av  

arbeidsplassene som det viktigste i den vanske-

lige tiden vi nå er.

Vanligvis har lønnsøkningene for våre med-

lemmer vært fordelt slik at ca. en tredel har 

kommet sentralt og to tredeler lokalt. Kanskje 

vil vi i år oppleve at det ikke er annet å hente 

enn at vi opprettholder kjøpekraften eller kan-

skje ikke det heller. Husk likevel- det er din be-

drifts inntjening som skal ligge til grunn for 

lokale lønnsforhandlinger.

Imidlertid har du som arbeider i et av bygg-

fagene muligheter til å kunne påvirke din egen 

lønnsutvikling. Har du fast timelønn blir en 

eventuell økning det dine tillitsvalgte i bedrif-

ten klarer å forhandle fram, men velger du også 

å bruke byggfagenes akkordtariffer er du  

garantert en årlig heving av kronefaktoren eller 

påslagsprosenten som det heter i maler- og mu-

rerfaget, uavhengig av de sentrale og lokale 

lønnsforhandlinger. En økning i kronefaktoren 

på f.eks. 5, vil gi deg 5 kroner mer i timen under 

ellers like vilkår.

Det er gode grunner til at både du og din ar-

beidsgiver bør ha et felles ønske om å bruke ak-

kordtariffene fordi disse har produktivitet i alle 

ledd som grunnlag. I 2005 gikk en firedel av ar-

beidstiden bort i arbeid som ikke var omfattet av 

bygningsarbeidernes akkord. I 2010 var tallet økt 

til en tredel, viser undersøkelser som bygger på 

måling av akkordlønn og timelønn i Trondheim.  

Dette skyldes at planleggingen er blitt dårligere 

og dårligere. Ofte mangler arbeidstegninger, 

samt at bygg er blitt mer teknisk krevende uten 

at planleggingsprosessen har klart å henge med. 

Når planleggingen er dårlig blir byggene dyrere 

enn nødvendig på grunn den uproduktive tiden 

dårlig planlegging skaper. Dårlig planlegging blir 

igjen forsøkt kompensert med økt bruk av be-

manningsbyråer og annen innleid arbeidskraft. 

Når sluttdatoen nærmer seg hives det på mer 

folk som gjerne hentes inn på kort varsel, men 

det bidrar ikke til økt produktivitet. I det hele vil 

dette gi svakere inntjening for din bedrift og er 

ikke med på å trygge din arbeidsplass.

Å jobbe akkord er lønnsomt både for deg og 

din arbeidsgiver. Når forutsetningene for effek-

tiv drift er til stede, og det bør de jo være, ligger 

forholdene godt til rette for at din bedrift bli 

mer solid og at du trygger din arbeidsplass med 

en lønn som gjenspeiler din og dine kollegers 

innsats.

DISTIKSTMÅLEKONTORET  
VESTLANDET MÅLESTATISTIKK 2015

Betongfaget 281,33

Murer 260,03

Maler 229,00

Tak/folie 311,00

Tømrerfaget 245,00

UNIONEN VIL STYRKE HMS ARBEIDET
Bransjene der Unionen Fagforening orga-

niserer arbeidstakere har mange HMS ut-

fordringer. Gjennom brakkeaksjonen har vi 

blant annet sett at standarden for spise- og 

skifterom  varierer svært mye. Bransjene 

våre har i tillegg mange ulykker av ulike 

typer, og altfor mange av disse har fatalt 

resultat.

På bakgrunn av dette ønsker foreningen 

å sette sterkere fokus på HMS arbeidet og 

å bidra til at verneombudets rolle blir styr-

ket. Vi vil derfor som et første steg innkalle 

alle verneombud til en konferanse tirsdag 

15. mars fra kl 1130 og ut dagen.  Her vil 

RVO Harry Eide og nestleder i Fellesfor-

bundet Steinar Krogstad innlede.
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INFORMACJE PO POLSKU!
P O L S K  S PA LT E

Polskie życie w Norwegii
W Norwegii często mówimy o norwe-

skim albo o północnym modelu. To 

oznacza sposób rozwiązywania konfli-

tów w społeczeństwie w sposób typo-

wy dla krajów północy. Odbywa się to 

formie tzw. trójkąta pomiedzy praco-

dawcą, pracownikiem, a państwem. 

Ten model dał nam dobre społeczeń-

stwo wraz z dobrymi ekonomicznymi 

rezultatami.

Typowa jest ścisła współpraca pomię-

dzy partnerami społecznymi oraz 

urzędnikami, krótki dystans oraz kon-

struktywny dialog pomiędzy pracodaw-

cą, a pracownikiem. Aby model funk-

cjonował, potrzeba dobrego kontaktu 

pomiędzy właścicielami szefostwem 

oraz organizacją pracowników. Pracow-

nicy mają mieć możliwość wpływu na 

wszelkie sprawy dotyczące ich sytuacji 

pracy. Podstawą są prawa i umowy w 

tym podstawowe porozumienie (hove-

davtale) pomiędzy organizacjami spo-

łecznymi, a prawem pracy.

Pracodawcy przyznają, że pracowni-

cy mają uzasadnione wspólne intresy 

oraz mają prawa do reprezentowania 

publicznego. Ponadto pracownicy mają 

możliwość założenia systemu wraz z 

mężami zaufania oraz reprezentantem 

pracowników ds. BHP.  Mężowie zaufa-

nia muszą być zangażowani we wcze-

snym etapie procesu decyzyjnego, aby 

mieć realny wpływ na to co dzieje się w 

ich firmie.  Jest również tak, że szefo-

stwo oraz pracownicy mogą mieć 

wspólne lub przeciwne interesy należy 

wowczas zrozumiec i zaakceptowac, że 

istnieje konflikt interesów oraz istnieją 

zasady w jaki sposób może być on roz-

wiazany. 

Podstawowym warunkiem do tego 

by system dobrze funkcjonował, są ak-

tywni i zaangażowani pracownicy. Ko-

nieczne jest uczestnictwo, jeśli chce się 

osiągnąć rezlutaty. Nikt nie wygra me-

czu siedząc na trybunie. Aby zostać 

usłyszanym trzeba podnieść głos.

Warto przyjrzeć się rezultatom ba-

dań naukowych dotyczacych zycia pol-

skich pracownikow, które bazują na 

ankietach/wywiadach przeprowadzo-

nych z polakami  zamieszkujacymi w 

Norwegii. Rezultaty wykazują, że wiek-

szość z nich wybiera «polskie» życie w 

Norwegii. Nie współpracują ze związ-

kami zawodowymi, nie uczestniczą w 

zebraniach rodziców, nie zapisują dzie-

ci do klubów sportowych itp. Wręcz 

przeciwnie, oglądają tylko polską tele-

wizje, mają tylko polskich znajomych, 

świętują polskie święta itd. W ten spo-

sób niemożliwym jest nauczenie się ję-

zyka norweskiego oraz z integrowania 

się z norweskim społeczeństwie. Rówo-

cześnie wiele osób czuje się dyskrymi-

nowanym. Czy może istnieć tutaj zwią-

zek przyczynowy? Nie powinno być 

przeciwieństw pomiędzy pielęgnowa-

niem swojej narodowej tożsamośći, a 

równoczesnym uczesniczeniem w spo-

łeczeństwie , w którym żyjemy. 

Jeżeli nie doprowadzi to do większe-

go problemu, patrząc długo dystanso-

wo, istnieje tylko jedno wyjście z sytu-

acji- uczestnictwo na wszelkich arenach 

w społeczeństwie. Szkoły życzą sobie 

aktywnych rodziców, którzy śledzą po-

stępy swoich dzieci, a w życiu zawodo-

wym związki zawodowe oraz praco-

dawcy życzą sobie aktywnych 

pracowników. Demokracja zakłada ak-

tywnych, zaangażowanych mieszkań-

ców, którzy biorą odpowiedzialność za 

interesy swoje oraz wspólnoty!

PÅ BYGGEPLASSEN

VIDAR BLIDENSOL
Veidekke

Jeg forventer at vi 

opprettholder kjøpe-

kraften, samt at vi får 

inn noe i overenskom-

sten om at pensjonen 

følger den enkelte 

arbeidstaker uansett 

om vedkommende 

skifter bedrift.

Oczekujemy, iż podtrzymamy taki sam 
poziom wzrostu wynagrodzenia co 
wzrost cen, oraz że zostanie wprowa-
dzony zapis w porozumienie lokalne 
mówiący o doczepieniu emerytury do 
pracownika, w ten sposób że emerytura 
będzie «podążać» za pracownikiem 
niezależnie od zmiany firmy. 

DAVID ROGOWSKI 
On Off 

Vi forventer høyere 

timelønn. 

Oczekujemy podwyż-
szenie stawki godzi-
nowej. 

GLENN ANDRE VIK  
Stoltz Entreprenør 

Vi tror det kommer til  

å bli et moderat 

oppgjør sett i forhold  

til hvordan ting ser  

ut i bransjen.

Wierzymy iż będzie 
umiarkowane porozu-

mienie mające na względzie trudna 
sytuacje w branży budowlane.  

ADAM KRAWCZUK   
Adecco

Vi har som forventing 

at likebehandlings 

prinsippet skal fungere 

bedre samt høyere 

lønn.

Naszym oczekiwa-
niem jest aby zasada 

równego traktowania funkcjonowała 
lepiej oraz podwyższenie wynagrodzeń. 

Hva er  forventningene dine til 
Tariffoppgjøret?

Jakie są Twoje oczekiwania  
co do negocjacji taryfowych? 

ÅRSMØTE
Unionen Fagforening avholder årsmøte 2016  

torsdag 14. april kl. 16.00 i Folkets Hus 
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1.  Åpning

2.  Konstituering

3.  Den aktuelle situasjon 

4.  Årsberetning 2015

5.  Årsregnskap 2015

6.  Innkomne Forslag

7.  Budsjett 2016

8.  Valg

9.  Avslutning


