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DE UORGANISERTE RIR
TO HESTER
 T E K S T:

STEIN BRUSE HOFSTEDT

Det er organisasjonsfrihet i Norge, og det er bra.
Det man likevel må være klar over, er at uansett
om man velger å organisere seg eller å være
uorganisert, så velger man side.
Velger man å organisere seg, så velger man å arbeide for
arbeidstakernes interesser (også de uorganisertes), i fellesskap
med de øvrige organiserte. Velger man å være uorganisert,
så velger man å stå på «sjefens» side, og arbeide for hans interesser.
Dette kommer selvfølgelig tydeligst frem under en arbeidskonflikt, som den hotell- og restaurantarbeiderne nå har vært
igjennom.
På den ene siden, de organiserte arbeidstakerne, som streiket for at de ansatte skulle få lokal forhandlingsrett og høyere
lønn! På den andre siden, de organiserte arbeidsgiverne og de
uorganiserte arbeidstakerne, som kjempet for at de ikke skulle
få det!
Og etter streiken forventer man at alle skal være like mye
venner som før??? Her har de uorganiserte stått på for å holde
driften i gang (og med det bidratt til at streiken ble mer langvarig enn den ellers ville blitt), med full inntekt, og kanskje
overtid i tillegg, mens de streikende kun har hatt streikebidrag
som kompensasjon for tapt inntekt. Og dette skal være greit,
liksom?
Forts. side 3 �

 T E K S T:

MADS KLEVEN

Som flere har fått med seg var bestemmelsene for reise, både med og uten overnatting, oppe til
forhandling under tariffoppgjøret. Det ble gjort noen endringer under begge ordningene, men under
skal vi utdype litt rundt daglig reise til og fra arbeid – jf. FOB §7-2 – da det er kommet noen spørsmål
rundt dette.
en erkjennelse at ikke alle ønsker å bo på brakke, men ønsker å
reise hjem til familien.

HELSE OG SIKKERHET
Helse og sikkerhet kommer først. Derfor var det viktig å være
tydelig på at Norges land er forskjellig.
Forts. side 3 �

B

Under forhandlingene ble det enighet om å føre inn en ny avstand fra 60–75 km. Dagpendling utover 75 km anbefales ikke.
Dette ble akseptert fordi bl.a. veistandard flere steder etterhvert har en kvalitet som gjør det forsvarlig å reise lengre,
og det medfører ikke uforsvarlig lang reisetid, selv om man
forflytter seg utover de tidligere avtalte 60km. I tillegg er det
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LEDER
ARBEIDSLEDIGHET OG KONKURRANSEN FRA DE MINDRE SERIØSE
Med glede registrerte vi at Bergen Kommune tok ansvar når
regjeringen la frem en for dårlig pakke mot arbeidsledig
heten ved revidert nasjonalbudsjett. Kommunen gikk inn
med samme beløp som regjeringen – 15 millioner – slik at
pakken rettet mot vedlikehold og rehabilitering ble doblet.
Dette er viktig. Vi får stadig meldinger om bedrifter hvor
det er mangel på oppdrag og permitterings- og oppsig
elsesdiskusjonen starter. Tiltaksmidler rettet mot offentlige
prosjekter er virkningsfullt og kan ha rask oppstart. Dette er
prosjekter som er positivt at blir igangsatt. Det er som kjent
et stort etterslep på vedlikehold på skoler mv. og andre offentlige prosjekter.
I en krevende situasjon er det ekstra trist å lese oppslag om
at bedrifter med forretningsmodell om å ikke ha ansatte
eller satse på lærlinger og kompetanse blir tildelt oppdrag.
Som ved opprusting av Nygårdsparken og ved Kunsthøgskolen. Eksemplene er flere. Skuffelsen rettes mot både utbygger så vel som bedrifter som driver samarbeid / velger
underentreprenør blant slike bedrifter.
Det har vært mye fokus på kontrakts bestemmelser, og spesielt mot det offentlige. Nå er det på plass mye bra hos mange kommuner, fylker, staten og offentlige utbyggere. Nå er
jobben å sikre etterlevelse. Vi, sammen med arbeidsgiver
organisasjonene, må ta et ansvar her. Vilkår gjør seg ikke på
papiret om praksis blir uendret. Deretter må vi evaluere og
videreutvikle bestemmelsene.
Fortvilelsen når oppdrag glipper har vi alle følt på kroppen. Vi må sikre sunn og lik konkurranse. Derfor må vi alle,
både tillitsvalgte og ansvarlige i bedriftene, bidra for å
sikre seriøsiteten vi ønsker på bygge- og anleggsplasser i vår
region. Ved valg av samarbeidspartnere, underleverandører
og selskap man leier inn personell fra.
I en krevende tid anbefaler vi at man hjelper nabobedriften
og leier fra dem, så sikrer man også kompetansen i bransjen.
Neste gang er gjerne rollene byttet.
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TARIFFOPPGJØRET
 T E K S T:

MADS WIIK KLEVEN

Inngangen til årets tariffoppgjør var preget av diskusjon om
fremtidens tjenestepensjon for privat sektor, samt stigende
arbeidsledighet i deler av landet og innen noen bransjer
spesielt. Forventningene til økonomien i oppgjøret var derfor
moderat, med krav om å opprettholde kjøpekraften. Men det
var flere andre tunge krav, som seriøsitet, forskuttering av
sykepenger og diverse endringer i den enkelte overenskomst.
I skrivende stund er 10 forhandlingsresultat fremforhandlet, noen med hjelp
av riksmeklerinstituttet. Ikke alle er endelig da uravstemning ikke er
gjennomført.
Det var fremmet flere tunge krav i frontfaget, og i de påfølgende oppgjør
ene. Det er oppnådd gode resultater i den krevende tid man er inne i, og
Fellesforbundet har nok en gang vist ansvarlighet.
Startskuddet for ny tjenestepensjon i privat sektor starter nå. Spørsmålet
ble løst ved at regjeringen forpliktet seg til å utrede ny tjenestepensjon fra
første kr i tråd med de prinsipper som Fellesforbundet og Norsk Industri var
enig om. Partene skal tas med i arbeidet.
Et annet tema som fant sin løsning i oppgjøret, men som i utgangspunktet
burde vært løst politisk, var utvidelse av permitteringsregelverket. Regjer
ingen åpner for 52 uker i revidert statsbudsjett.
Seriøsitet var det også stort fokus på og det ble diskutert mye under forhandlingene.
Spesielt problematikken og tydeliggjøringen av bestemmelsene rundt
reise, kost og losji. Her er det kommet tydeliggjøring i tekst både innen ind
ustrien og byggfag. Det ble i byggfagmekling sendt brev til statsministeren
om seriøsitet i bransjen.
Et likebehandlingskrav som har vært diskutert mange ganger før er forskuttering av sykepenger. Vi oppnådde ikke full rett til forskuttering, men vi
har fått enighet om at det ikke skal være ulikhet mellom funksjonærer og
arbeidere ellers. Dvs. at om de på kontoret har forskuttering av sykepenger
skal også dette gjelde de i produksjonen.
Økonomisk ble det ikke gitt noe generelt tillegg. Men minstelønnssatser
har fått et bra løft og øvrige satser er regulert. Se egen tabell i bladet på de
oppgjør som er vedtatt. For byggfag har også akkordtariffene fått påslag som
gir betydelig lønnsøkning for de som driver med måling.

JOBBER DU MED EN UORGANISERT?
 T E K S T:

MADS WIIK KLEVEN

• JUNI 2016

STEIN BRUSE HOFSTEDT

Sørg for at vedkommende blir organisert, som du. HUSK – så lenge kollegaen
din er uorganisert, så står vedkommende på parti med arbeidsgiver i spørsmål
vedr. lønns- og arbeidsvilkår! Altså, vedkommende er din motstander (din
fiende), i kampen for bedring av lønns- og arbeidsvilkår.
Uansett hva vedkommende sier, så er det sånn. Den dagen kampen tilspisser seg og du går ut i streik, så vil vedkommende arbeide videre og være med
å sørge for at streiken blir minst mulig belastende for bedriften, og dermed
også medvirke til at du må streike lenger enn nødvendig for å få gjennomslag
for dine krav.
Etterpå får han akkurat det samme som du, og akkurat det er det mange
som ikke forstår. Årsaken finner vi i historien fra da arbeidstakerne begynte å
organisere seg. Arbeidsgiverne var motstandere av at arbeidstakerne skulle
organisere seg, og begynte å gi høyere lønn til de uorganiserte, i håp om at de
organiserte da skulle melde seg ut igjen. Slik vil vi ikke ha det. Derfor har overenskomstene formuleringer som gjør at arbeidsgiver ikke kan gjøre det, men
det resulterer også i at de uorganiserte får det samme som de organiserte. De
er kollegaer, ja, - men ikke gode kollegaer. De er snyltere.
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BEDRIFTSINTERN
ALDERSGRENSE

DE UORGANISERTE RIR TO HESTER
Det er ikke noe nytt at arbeidsgiver og arbeidstaker har forskjellige interesser. Det er
heller ikke noe nytt at både arbeidsgivere og
ansatte organiserer seg, i hver sine organisasjoner, og at disse organisasjonene har forskjellige interesser som skal ivaretas. Det verste er
at det heller ikke er noe nytt at folk står uorganisert, og med det rir to hester samtidig. Den
ene hesten er arbeidsgiveren, som de hjelper i
kampen mot de organiserte (ikke bare i forbindelse med konflikt, men mange ganger også i
det daglige hvis de føler at de selv får goodwill
for det). Den andre hesten er de organiserte, da
de også får det samme tillegget som de organ
iserte kjemper fram. De er seg selv nærmest og
tenker som egoister. De tenker først og fremt
på seg selv.
Det arbeidsgiverne bør legge seg på minnet
er at de organiserte og deres organisasjoner, er

• JUNI 2016

like opptatt av at bedriftene går bra, som det
bedriften er selv. De organiserte er opptatt av
at bedriften går bra for å opprettholde arbeidsplassene, men de vil også ha sin rettmessige del av verdiskapingen, og er derfor avhengig av lokal forhandlingsrett. Den lokale
forhandlingsretten, sammen med Hovedav
talens øvrige bestemmelser, er i seg selv en
institusjon for samarbeid mellom ledelse og
ansatte, som brukt på en riktig måte, er en fordel for begge parter på bedriften. Samarbeid
er aldri til hinder for gode løsninger. Derfor bør
også ledelsen være opptatt av at de ansatte er
godt organisert og gjennom det deltagende
part i utviklingen av bedriften. Ingen er tjent
med folk som rir flere hester samtidig.

 T E K S T:

MADS KLEVEN

Vi vet at en del bedrifter har hatt avtale om
bedriftsintern aldersgrense på 67 år. Fra 1. juli
er det ikke lengre anledning til å ha denne
grensen. Fra denne dato er aldersgrensen
72 år. Men man kan avtale at den bedrifts
interne aldersgrense skal være 70 år. Før denne innføres skal den drøftes med tillitsvalgte,
bekjentgjøres til alle ansatte og selvfølgelig
avtales.
For de arbeidstakere som fyller 67 år før
1. juli, og jobber i bedrift som har avtale om
bedriftsintern aldersgrense på
67 år, må varsel om fratreden
være mottatt før 1. juli
for å være gyldig. Mottas dette etter 1. juli
gjelder den nye aldersgrensen, uavhengig av om
vedkommende fyller år
før 1. juli.

FORTS. FRA SIDE 1

REISEBESTEMMELSENE I
FELLESO VERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG
Fra 4 felts motorvei hvor man forflytter seg
100 km i timen til en smal vei gjennom fjell og
daler, og gjerne med flere fjordkrysninger. Derfor ble det inntatt en forutsetning i de generelle bestemmelsene om at det skal gjøres en
risikovurdering av dagpendling i forhold til
reisetid og andre forhold. Helse og sikkerhet
skal også være førende, hvis man skal avtale
dagpendling utover 75 km.

VALG AV TRANSPORTMIDDEL
– OFFENTLIG ELLER MILJØVENNLIG
KOMMUNIKASJON
Flere har blitt oppmerksom på at det er innført
en tekst som sier at partene skal tilstrebe å benytte miljøvennlig transport. Dette er spesielt
tenkt inn mot de større byene, og opp mot de
begrensinger som er innført der, og man ser
for seg innført i fremtiden, med formål å redusere biltrafikken. Men det gjelder selvsagt over
alt, hvor det er hensiktsmessig å benytte annen kommunikasjon enn egen bil. Dette kan
være buss, tog, sykle / gå eller samkjøre med
kollegaene mv.

Det er viktig å merke seg at prinsippet i reisebestemmelsene ikke er endret ved å ta inn
den nye teksten. Dette betyr bl.a. at ordningen
må avtales med tillitsvalgt fra prosjekt til prosjekt, og at ordningen bygger på frivillighet.
Bedriften kan ikke ensidig pålegge en å benytte kollektiv transport, eller velge transportmiddel.
Når tillitsvalgt skal inngå avtale med bedriften fra prosjekt til prosjekt om det er mulig å
benytte offentlig / miljøvennlig kommunikasjon skal man se på:
• Om det er praktisk gjennomførbart for den
enkelte. Her må sosiale hensyn som
henting i barnehage osv. medregnes.
• Endring i reisetid ved å velge annen
kommunikasjon
• Om det benyttes offentlig / miljøvennlig
kommunikasjon skal bedriften dekke
faktisk kostnad for billett, i tillegg
reisepenger etter § 7-2 nr. 2 som om når
arbeidsgiver sørger for transport. Det må
avklare om det skal dekkes etter enkelt
billetter eller om for eksempel månedskort.

Miljøvennlig reise

VERNEOMBUDSFORUM
15. mars deltok 15 engasjerte verneombud på
Unionens HMS konferanse. Dette var den første av sitt slag i noe vi ønsker skal bli et fast
forum for verneombudene. Unionen ønsker
som meldt tidligere å prioritere opp HMS
arbeidet på bakgrunn av alle utfordringene vi
står overfor på dette feltet.
Dessverre måtte Steinar Krogstad nøye seg
med å sveve over byen vår da tåka denne
dagen gjorde landing på Flesland umulig. På
konferansen rådde derfor Harry Eide grunnen
alene, og en grundig gjennomgang av verneombudenes rolle og oppgaver ble hoved
temaet denne gangen.
Ettersom Steinar Krogstad måtte returnere
til Gardermoen lovte han å komme tilbake
neste gang vi samler verneombudene i verneombudsforumet. Dette blir sannsynligvis i
begynnelsen av september i år.
Til da blir vi glade for alle tips og tilbakemeldinger vi får om aktuelle HMS utfordringer vi bør ta tak i!

3

UNIONEN FAGFORENING NR. 2

• JUNI 2016

– ÅRGANG 11

TA R I F F

NYE SATER I OVERENSKOMSTENE
Det gis ikke generelt tillegg til medlemmer som er omfattet av de nedenfor nevnte overenskomstene. Under følger

SATSER FOR DEN ENKELTE OVERENSKOMST

en oppramsing av diverse satser som er endret i årets
tariffoppgjør.

(IKKE UTTØMMENDE):

OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN
§ 2-2.1 Voksne arbeidstakere (nybegynner)
minstefortjeneste: .............................................................................. kr. 170,32 pr. time
§ 2-2.1 Etter et år . .................................................................................. kr. 173,15
§ 2-2.2 Tillegg for fagbrev ................................................................... kr. 12,00
Ferievikarer / Unge arbeidere
§ 2-2.4 Ferievikarer 18–23 år: . ....................................... Minst kr. 145,92 pr. time
Lærlinger
§ 2-5.2 Lærlinger 3. året 40 %: ........................................... Minst kr. 72,92 pr. time
§ 2-5.2 Lærlinger 4. året 60 %: ........................................ Minst kr. 109,39 pr. time
Unge arbeidere
§ 2-6 Unge arbeidere: .......................................................... Minst kr. 118,70 pr. time
Skiftarbeid
§ 3-3.4 c) Skifttillegg for 2. skift:. ................................................... kr. 20,71 pr. time
§ 3-3.4 c) Skifttillegg for 3. skift:.. ................................................... kr. 26,78 pr. time
§ 3-3.4 c) Skifttillegg for helgeskift:............................................. kr. 97,93 pr. time
Forandring av arbeidstid
§ 3-4.3 Hvis varsel ikke gis med 14 kalenderdagers varsel: ......... kr. 721,00
§ 3-4.5 Ansatte på 2-,3-,4-,5- og 6-skiftsplaner,
under 21 dagers varsel . ......................................................................................... kr. 721,00
§ 3-6 Matpenger heves til :................................................................. kr. 82,50 pr. time

§ 2-13 Matpenger / kafépenger
§2-13.1 Matpenger ved overtid:. ................................................... kr. 82,50 pr. time
§ 2-13.2 Kafépenger:. ............................................................................. kr. 26,00 pr. time
Nye satser FOB § 4-2. Satsene i Akkordtariffene heves med 2,4 %.
Påslagsprosenter akkordtariffene pr. 1. august 2016 er:
Blikkenslagerfaget:....................................................................................................... 86,64 %
Malerfaget:.......................................................................................................................... 12,19 %
Murerfaget:......................................................................................................................... 12,19 %
Rørleggerfaget:................................................................................................................... 8,08 %
Taktekkerfaget:................................................................................................................ 39,25 %
Tømrerfaget:................................................................................................... Minst kr. 193,09
Betongfagene:............................................................................................... Minst kr. 230,20
Anleggsgartnerfaget:.. ................................................................................................. 167 øre
§ 6-4 Skiftarbeid
For 2. skift på hverdager:........................................................ kr. 27,20 pr. time
For 3. skift på hverdager:........................................................kr. 43,50 pr. time
På lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt: kr. 107,20

§ 7-2 Reise hvor nattopphold ikke er nødvendig
Avstand mellom
bolig og
arbeidsplass i
km

Ikrafttredelse
Alle lønnssatser gjøres gjeldende fra 1. april 2016, med unntak av satsene
i § 3-4 og § 3-5.

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG
§ 2-1 Garantert Minstefortjeneste:
Minstelønn, fagarbeider:.................................................................. kr. 193,60 pr. time
Minstelønn, ufaglært
m/ minst ett års bransjeerfaring:.............................................. kr. 181,50 pr. time
Minstelønn, ufaglært uten bransjeerfaring:. .................... kr. 174,00 pr. time
Minstelønn, arbeidstakere under 18 år:................................ kr. 116,70 pr. time
§ 2-7 Overtidsgodtgjørelse
Overtidsgrunnlag:................................................................................. kr. 247,36 pr. time
§ 2-10 Diverse tillegg
§ 2-10.1 Minste godtgjørelse bas:.................................................... kr. 6,90 pr. time

Sats når du ordner
transporten selv
Voksne
arbeids
takere

Lærlinger

Når arbeidsgiver
ordner transport
Voksne
arbeids
takere

Lærlinger

7,5 – 15

93,00

79,05

56,00

39,20

15–30

154,00

130,90

93,50

65,45

30–45

180,90

153,77

111,80

78,26

45–60

207,00

175,95

130,50

91,35

60–75

235,00

199,75

150,00

105,00

Eventuelle bompenger og fergebilletter refunderes av bedriften i sin
helhet dersom avstanden er over 7,5 km.
Reise og gangtid Rørleggere (FOB § 7.2 pkt. 8.3)
Reise- og gangtid inntil 1,5 timer daglig faller utenfor arbeidstiden.
For denne tid betales:
Rørlegger:................................................................................ kr. 108,00 pr. time
Ufaglært:.................................................................................. kr. 98,60 pr. time
Lærling: .................................................................................... kr. 74,00 pr. time

§ 2-10.2 Smusstillegg:. ............................................................................. kr. 4,20 pr. time

OFFSHOREBILAGET
§ 2-11 Verktøygodtgjørelse
Forskalere og tømrere:. ............................................................................. kr 1,70 pr. time
Murere, flisleggere, sementpussere
og terazzoarbeidere:................................................................................... kr 1,20 pr. time
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11. Lønnsbestemmelser (fra 1. april)
11.2 Offshoretillegg................................................................................ kr. 75,84
11.5 Nattillegg........................................................................................... kr. 40,87
11.6 Kompensasjon klatreoppdrag, tilkomstteknikk.................... kr. 45,22
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HVORDAN BØR FREMTIDENS
FELLESOVERENSKOMST FOR
BYGGFAG SE UT?
 T E K S T:

MADS KLEVEN

Tariffoppgjøret for Fellesoverenskomsten for byggfag
(FOB) er nylig vedtatt av medlemmene gjennom ur
avstemning. Som en del av resultatet ble partene enig
om å nedsette flere utvalg. Disse vil på mange måte gå
litt inn i hverandre, men de skal ta for seg:

•
•
•

•
•
•
•
•

Hvordan forbedre produktiviteten og gjøre akkord til det
foretrukne lønnssystemet
Videre arbeid for et seriøst arbeidsliv og en seriøs byggenæring
Helhetlig gjennomgang av overenskomsten for å gjøre den til
virkemiddel for innovasjon, seriøsitet, og produktivitet. Forenkle
tekster for å gjøre den lettere å bruke for begge parter, samt bidra
til organisering både hos arbeidstaker og arbeidsgiversiden.
Forbundet vil starte arbeidet i løpet av høsten, men det er
også viktig at vi som forening bidrar med innspill og konstruktive
tanker i arbeidet. I den anledning er det ønskelig og viktig at dere
som medlemmer, som arbeider på overenskomsten, bidrar med
deres synspunkter.
Er det deler av dagens overenskomst dere aldri bruker og dermed
kan gå ut?
Er det noen mangler dere til stadighet tenker på ved
bruk av overenskomsten?
Hva er den største hindringen for at det ikke arbeides
akkord i din bedrift?
De som arbeider akkord, hva er svakheten i dagens
overenskomst tekst?
Hvordan bør oppmåling skje i fremtiden etter hvert som man
digitaliserer byggebransjen?

Det er mange spørsmål som kan stilles, men jeg er sikker på at
mange som har lest i overenskomsten, bruker den til vanlig, har
meninger om hva som bør forbedres, fjernes eller tillegges.
Vi ønsker alle innspill velkommen og vil behandle disse i styret. Så
vi håper på mange innspill fra dere som kjenner overenskomsten best.
Innspill kan sendes til oss på unionen@fellesforbundet.org

OVERENSKOMSTEN FOR ASFALTARBEID
OG VEIVEDLIKEHOLD
Det gis ikke et generelt tillegg.
§2 Lønnsbestemmelser fra 1. april 2016
1. Øvede arbeidstakere................................................................. kr. 188,00
2. Arbeidstakere med yrkeserfaring......................................... kr. 181,00
3. Arbeidstakere over 18 år uten yrkeserfaring..................... kr. 175,00
6. Fagarbeidtillegg......................................................................... kr. 14,00
8. Bastillegg........................................................................ kr. 13,00 / 16,00
9. Smusstillegg................................................................................. kr. 17,30
10. Tillegg for arbeid i tunnel og lukkede rom.......................... kr. 17,30
13. Matpenger..................................................................... kr. 82,50 / 82,50
Helligdagsgodtgjørelse B-ordningen fra 1. mai 2016............. kr. 9,63
De øvrige overenskomstene våre
var i kke vedtatt når bladet gikk i trykken.

God organisasjonsoppslutning er en forutsetning for en effektiv streik.

EN STERK OG VELFUNGERENDE
FAGBEVEGELSE
 T E K S T:

MADS WIIK KLEVEN

Den nylig avsluttede streiken innen hotell og restaurantfagene viser viktigheten av at vi fortsetter å bygge en
sterk og velfungerende organisasjon i alle ledd, fra klubb
til forbund og LO. Vi må sikre riktig bruk av ressursene,
nemlig til rekruttering og organisasjonsbygging.
I den nesten en måned lange streiken ble det fremsatt mange påstander
fra arbeidsgiversiden. Det var belastende å diskutere lønn med de ansatte og virkningen av streiken var å leve med pga den lave organisasjonsgraden. Holdningen til NHO Reiseliv gir grobunn for bekymring for
hvordan fremtidens forhandlinger og utfordring av partsforholdet blir.
Vi kan gjøre noe med dette selv. Vi kan organisere våre arbeids
kollegaer og etablere klubber. Å stå sammen har alltid gitt de beste
resultatene, og det vil gjelde fremover også. Å styrke vår posisjon vil
gjøre det vanskeligere for bl.a. NHO Reiseliv å føre en useriøs forhandlingslinje.
Vi må fremover sikre at alle organisasjonsledd har sine klart definerte oppgaver, som spiller hverandre god. LOs lokalorganisasjoner
bør ha som oppgave å drive koordinering av lokal aktivitet, ikke rikspolitikk eller tariff. (Om organisasjonsutvalget mener de skal eksistere
videre)
Forbundets avdelinger må søke samarbeid eller sammenslåing. Vi
må prioritere rekruttering og organisasjonsbygging, ikke admini
strative oppgaver.
Uavhengig av organisasjonsdebatt og fremtidig struktur viser den
nærstående konflikten viktigheten av fellesskapet, som vi sammen
må bygge sterkest mulig.

LOKALE FORHANDLINGER
 T E K S T:

MADS KLEVEN

Grunnet streiken innen hotell og restaurant har de etterfølgende oppgjør hvor NHO er motpart blitt utsatt. Nå som streiken er avblåst vil
man ta opp igjen forhandlingene.
Innen de overenskomster vi organiserer gjenstår forhandlinger for
havbruk, glass, stein og jordbruk og gartneri. Ikke alle forhandlingsdatoene er fastsatt, men glass tar til 31. mai.
For å nå siste uravstemning i juni må de oppgjør som starter raskt
komme til enighet gjennom forhandlinger. Det mest trolige er at ur
avstemning for de fleste av disse ovennevnte overenskomster blir
i august.
Lokale forhandlinger skal ikke ta til før det sentrale oppgjøret er
ferdig. Noe som vil si at man kan ta sikte på slutten av august, begynnelsen av september for disse fag.
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VOSS MØBEL OG
TREVAREVERKSTAD AS
 TEKST

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

«Me har tru på framtida» står trykket
på ryggen av t-skjortene de ansatte
på Voss Møbel og Trevareverkstad har
på seg. Satsningen på helt ny fabrikk
på 2000 kvadratmeter skulle tyde på
at det er hold i slagordet.
Undertegnede blir tatt imot av Arne Nordbø
som er daglig leder og hovedaksjonær samt
sønnen Terje Nordbø. Terje har ansvaret for
markedsføring, men det er Terje som skal overta driften av selskapet når Arne etter hvert går
over i pensjonistenes rekker. Vi får forståelsen
av at det faktum at Terje ønsket å overta er en
viktig faktor for at en turte å gå til det skrittet
som bygging av en helt ny fabrikk tross alt er.
Planleggingen av den nye fabrikken startet
for flere år siden, men byggingen startet opp
før sommeren i 2014. Rett etter påsken i 2015
åpnet den nye fabrikken på Voss. Grunnet god
planlegging klarte de faktisk å levere ut varer
allerede første dagen i nye lokaler.
Arne forteller at når de først bestemte seg
for å bygge nytt, så var de også bevisst på å få
laget et rent og fint miljø i produksjonslokal
ene. Dette bygget er bygget miljømessig og for
fremtiden. Her har vi air condition, gulv varme,
sponavsug, luftbefuktning, avtrekk og ventilasjon til malingsavdelingen samt eget fyringsanlegg drevet av all kapp, flis og høvelspon fra
produksjonen.
Voss Møbel og Trevarevekstad har 14 ansatte og omsetter for ca. 25 millioner kroner.
Bedriften startet opp i 1947 og i 1968 begynte
Arne Nordbø i bedriften. Den gangen med
markedsføring og produktutvikling. I 2004
overtok Arne driften av bedriften. Til å begynne med var Voss Møbel og Trevareverkstad en

Fyringsanlegget drives av kapp, flis og høvelspon fra produksjonen.

ordinær trevarefabrikk med produksjon av
møbler, vinduer og dører. Så begynte en etter
hvert å spesialisere seg på loftstrapper, skyvedørskarmer og inspeksjonsluker. Arne forteller
at spesialiseringen var et viktig grep for å kunne møte konkurransen i markedet.
I dag består produksjonen kun av skyve
dørskarmene som for øvrig er et egenutviklet
produkt. Loftstrappene og inspeksjonslukene
kjøper en inn fra andre produsenter. Av de
ca. 25 millionene bedriften omsetter for går
ca. 50 % til eksport og det er hovedsakelig de
nordiske landene det selges til. Men som en
liten kuriositet må det jo nevnes at en eksporterer faktisk også skyvedørskarmer til en liten
ferdighusfabrikk i Japan.
På omvisningen inne i produksjonslokalene
er det enkelt å se at bedriften har lykkes med å
skape et rent og fint miljø. Temperaturen er
behagelig og lokalene er både ryddige og støv-

Malingsavdelingen står i de samme lokalene som den øvrige produksjonen, uten å være til sjenanse med
hverken lukt eller støv.
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De tillitsvalgte Atle Misje og Barry Crook er også godt
fornøyd med bedriftens nye produksjonslokaler.

frie. Ja malingsavdelingen er sågar plassert
inne i produksjonslokalene. Her er ingen vegger som stenger «lakk roboten» inne fra de
øvrige lokalene, og selv om vi kun står noen
meter unna klarer i alle fall ikke undertegnede
å kjenne lukten av lakk eller maling!
Vi vil gjerne skape en bedrift hvor trivsel
står i fokus, sier Arne. Som et av flere tiltak i så
henseende har Arne i årevis stekt vafler til de
ansatte hver fredag!
Bedriften opererer også ut ifra tre viktige
verdier som de også ønsker å kjennetegnes på,
«Vi skal være pålitelige, attraktive og framover
lente»
Sistnevnte er nok satsningen på nybygget
et tydelig bevis på. Unionens utsendte kan
bare takke for mottakelsen og ønske bedriften
og de ansatte lykke til med fortsettelsen.
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OVER OG UT FOR MIDLERTIDIGE ANSETTELSER
Byrådet i Bergen har sammen med over 50 andre kommuner landet rundt, nå vedtatt at ingen skal ansettes midlertidig
i Bergen kommune med hjemmel i den nye arbeidsmiljøloven. I Hordaland har Voss, Vaksdal og Odda kommune, tidligere vedtatt det samme.

 T E K S T:

ROGER JOHANSEN

Det skapte ramaskrik i fagbevegelsen da den
blå/blå regjeringen la fram forslagene til endring av arbeidsmiljøloven i desember 2014.
I juli i fjor trådte Høyre-FrP regjeringens endringer av arbeidsmiljøloven i kraft. Den gjør
det generelt lovlig å ansatte folk på kontrakter
som varer inntil 12 måneder. Byrådet i Bergen
har nå vedtatt at ingen skal ansettes midler
tidig på generelt grunnlag. Byrådet består av
politikere fra Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. «Byrådet har gjennom byrådsplattformen signalisert satsing på samarbeid
med organisasjonene i arbeidslivet og på
Bergen kommune som en trygg og god arbeidsgiver for sine ansatte, skriver byråd for
finans, eiendom og eierskap i innstillingen til
byrådet som nå har vedtatt innstillingen fra
ansvarlig byråd.

«DEN NORSKE MODELLEN»
MÅ OPPRETTHOLDES
Byråden for ansvarsområdet, viser til at i det
norske arbeidslivet gjennom flere tiår har vært

arbeidet for ryddige forhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.
«Det er viktig å være klar over at de ordninger og det vern om ansatte som er bygget opp,
må stadfestes og videreutvikles for at «Den
norske arbeidslivsmodellen» skal bli opprettholdt», skriver byråden i innstillingen.
Den samme Byråden, mener fordeler knyttet til fleksibilitet for kommunen er små, sammenlignet med eventuelle negative konsekvenser for enkeltpersoners økonomiske
trygghet og forutsigbarhet.
«Byrådet kan ikke se at Bergen kommune er
tjent med å foreta ansettelser hjemlet i arbeidsmiljølovens § 14-9 (1) f»

STYRKER ARBEIDSTAKERNES STILLING
Ikke nok med det. Byrådet i Bergen vil senere
fremme saker for:
• Styrking av lærlingeordningen.
• Bruk av mer heltid.
• Kommunal håndtering av vikarinnhenting.

BAKGRUNN
Fra 1. juli 2015 fikk arbeidsgiverne generell adgang til å ansette midlertidig i
inntil 12 måneder.
I den gamle loven var det en rekke
betingelser for midlertidige ansettelser.
Avtale om midlertidig ansettelse kunne inngås «når arbeidets karakter tilsier
det og arbeidet art skiller seg fra det
som ordinært utføres i virksomheten.
Siden 1. desember 2014 ble det startet en kampanje for å få landets kom
munestyrer til å vedta å følge de gamle
bestemmelsene om midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven.
Over 50 kommuner, og nå Bergen, har
sagt nei til å bruke den nye arbeids
miljøloven.

Kilde: Fri Fagbevegelse og Lovdata

O R G A N I S A S J O N S B YG G I N G

MEDBESTEMMELSE ER VIKTIG
 T E K S T:

STEIN BRUSE HOFSTEDT

Unionen Fagforening har som en av
sine prioriterte oppgaver å bygge
organisasjonen på grunnplanet.
Det betyr å bevisstgjøre og styrke
organisasjonsarbeidet i den enkelte
bedrift / klubb.
Det er her kampen står når alt kommer til alt,
både ved tariffoppgjør, lokale forhandlinger,
medbestemmelser i driften etc. Det å bevisstgjøre medlemmer og spesielt tillitsvalgte, er
svært viktig for at organisasjonen skal fungere
og de ansattes interesser skal bli ivaretatt på
best mulig måte.
Samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte /
ansatte, er viktig i forbindelse med utvikling
av bedriften. Samarbeid betyr at begge parter
har innflytelse over utviklingen, i motsetning
til ensidige direktiver fra ledelse til ansatte.
Skal samarbeidet fungere, forutsetter det at
de ansatte /tillitsvalgte aktivt engasjerer seg
og benytter de muligheter Hovedavtalen og
aksjelovgivningen gir dem.

Uten samarbeid går det ikke bra.

At mange arbeidsgivere i utgangspunktet
vegrer seg for å gi de ansatte innflytelse, er
ikke unaturlig. En med uinnskrenket makt, gir
den nødig fra seg, men dette endrer seg ofte
når man over litt tid har følt hverandre litt på
tennene, innenfor gjeldende regler. Noen arbeidsgivere trenger en dytt for å komme de

tillitsvalgte i møte, og den dytten er det de tillitsvalgte som må gi dem. Start med å benytte
avtaleverket.
Send gjerne inn forslag til Unionen Fag
forening (unionen@fellesforbundet.org )om
hvordan dere mener foreningen kan hjelpe
dere i gang.
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INFORMACJE PO POLSKU!
P O L S K S PA LT E

Zbliża się czas wakacji i w związku z tym chcielibyśmy
przypomnieć o obowiązujących zasadach
Główny urlop należy wybrać w okresie
pomiędzy 1.06 a 30.09. Pracodawca powinien w odpowiednim czasie przed wakacjami omówić termin urlopu z indywidualnym pracownikiem lub jego przedstawicielem, mężem zaufania. Pracownik musi
być powiadomiony o terminie urlopu możliwie jak najszybciej i nie później niż 2 miesiące przed wyjazdem. Jednakże pracodawca może zmienić czas urlopu jeżeli
nagle się cos wydarzy, co spowoduje poważne problemy w systemie pracy. Te
same przepisy dzialaja w druga strone,
pracownik bez wczesniejszego uzgodnienia z pracodawca nie może podjac decyzji
o terminie urlopu.

Za główny urlop, uważa się co najmniej
trzy tygodnie wolnego, ale można umówić
się i wybrać więcej dni . Jeżeli masz nagromadzone godziny można je wybrać i dołączyć do urlopu. Wypracowanie dodatkowych dni urlopu może odbywać się na
wiele sposobów.
Jednym ze sposobów jest indywidualna
umowa o obliczanie średniego czasu pracy.
Taka umowa zakłada, że istnieje plan pracy, który opisuje kiedy można wybrać nagromadzone godziny.
Lepszym wyjściem jest jednak, podpisanie przez strony w firmie umowy o indywidualnym banku godzin, który spowoduje, że umowa o obliczaniu średniego czasu

pracy będzie niepotrzebna. Takie umowy powinny zawierać postanowienia o procedurach, ograniczeniach i dostępie do
banku godzin. Z tego
typu umowa ma pracownik większy wpływ
i kontrole nad czasem
pracy i urlopem.
Dlatego zatrudnienie
na stale i czas pracy nie jest żadna przeszkoda aby moc wybrac urlop, wręcz przeciwnie.

Zasiłek chorobowy
Jest dużo nieporozumień wokół zasiłku
chorobowego dlatego zamieściliśmy kilka
pytań i odpowiedzi zaczerpniętych ze
strony info tjenester. Nie jest to jednoznaczne z naszym stanowiskiem, ale reguły można postawić na ostrzu noża i tak
tłumaczyć.
• Pracodawca może żądać żeby
pracownik na 100% zwolnieniu
przyszedł do pracy by pracować tyle ile
to jest możliwe – TAK
• Pracodawca może żądać aby pracownik
ujawnił informacje dot. Swojej choroby
lub schorzenia – NIE

•

•

•
•

Pracodawca może zażądać od
pracownika informacji odnośnie zadań
jakie może wykonywać podczas
choroby – TAK
Pracownik, który jest na zwolnieniu
50% powinien wykonywać 50% swojej
normalnej pracy, nawet jeśli zajmuje to
więcej niż 50 % czasu pracy – TAK
Pracodawca może podważyć
zwolnienie lekarskie od lekarza i tym
samym nie zapłacić za chorobowe – TAK
Pracownik zawsze ma prawo do
chorobowego w przypadku śmierci
osoby z najbliższej rodziny kiedy lekarz
wypisze zwolnienie chorobowe – NIE

Wszystkim naszym
związkowcom
Słonecznych Wajacji

Vi ønsker
alle en riktig

GOD SOMMER
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•
•

•

Pracownik, który ma 50% zwolnienia
chorobowego może użyć
egenmeldingu jeśli jest 100% chory
danego dnia – NIE
Pracownik, który ukończył 70 lat nie
ma prawa do zasiłku chorobowego od
NAV lub pracodawcy – TAK
Pracownik może używać dni z puli
„chorobowe na dziecko” aby
zaprowadzić ich do placówki
zdrowotnej(np. Helsestasjon) – NIE
Pracownik musi dostarczyć zwolnienie
chorobowe do pracodawcy w ciągu
14 dni – TAK

NOTISER
SOMMERSTENGT
Kontoret er helt stengt i perioden
18.–29. juli.
Svært viktige henvendelser kan gjøres
til Mads Kleven på mobil 906 21 390.

NYTT PÅ HJEMMESIDEN
www.unionen.no
Se artikler om kongressdebatt,
foreningens årsmøte, samt utfyllende
kommentarer om streiken i Hotell- og
Restaurantbransjen på vår hjemmeside.

