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KRIGEN MOT ARBEIDSKRIMINALITET
Regjeringen stemte ned 30 av 31 forslag
� T E K S T:  R O G E R  J O H A N S E N

Dette viser med all tydelighet at regjeringen verken har evne eller vilje til å 
rydde opp i de bransjene som preges av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet. 
Det er skuffende, men ikke overraskende. Det handler om kampen for den norske 
modellen og et seriøst og  organisert arbeidsliv, som etter fire år med en blå/blå 
regjering stadig utsettes for angrep med mindre trygghet for arbeidstakerne som 
resultat.

TRAPPER OPP KAMPEN
Vi trapper opp kampen. De kriminelle skal ja

ges fra skanse til skanse og de skal sove svært 

dårlig om natten, lover arbeidsminister Anni

ken Hauglie (H).

VIL VINNE KRIGEN
Dette er en krig. De kriminelle aktørene for

søpler arbeidslivet, og selv om de vinner en

kelte slag, skal vi som ønsker et seriøst arbeids

liv vinne krigen, sier hun.

De seriøse bedriftene lider, og fellesskapet 

taper verdier som unndras i skatter og avgifter. 

Blant tiltakene som skal settes inn er  hyppigere 

bruk av uanmeldte kontrolltilsyn, og mer mål

rettet kontrollvirksomhet. De kriminelle skal 

bli tatt på sengen når de minst venter det. De 

seriøse må tåle en og annen kontroll, men mer 

ressurser skal brukes på de useriøse, sier ar

beidsministeren.

SKAL STRAFFES HARDERE
De som ikke har rent mel i posen skal også 

straffes hardere. Regjeringen har allerede hevet 

straffenivået for brudd på arbeidsmiljø loven 

fra fengsel inntil tre måneder til inntil ett år, og 

fra to til tre år ved straffeskjerpende omsten

digheter.

Tiltak som stans av virksomheter, bøter og 

å ta pengene gjennom utlegg eller arrest skal 

også tas hyppigere i bruk. – I 2016 ble det gjort 

vedtak om stans i 352 virksomheter. Nesten 60 

millioner ble tatt inn gjennom arrest, utlegg, 

beslag og inndragning. 

IKKE GODT NOK
Både BNL og Unionen Fagforening har tidligere 

vært kritiske til regjeringens innsats mot ar

beidslivskriminalitet. Sandnes i BNL påpeker at 

utspillet i seg selv ikke er godt nok, men at det 

er viktig å gi ros når de riktige signalene kom

mer. De ønsker også at det etableres et tilsva

rende senter i alle Norges politidistrikter, som 

i Bergen. Skulle forslaget bli tatt til følge, vil 

antallet krimsentre øke fra fem til tolv. Det er 

foreløpig planlagt opprettet to nye akrimsen

tre. Ett i Bodø og ett i Tønsberg.

SLUTTVEDERLAGSORDNINGEN BLIR  SKATTELAGT
� T E K S T:  S T E I N  B R U S E  H O F S T E D T

Regjeringen har sørget for at Sluttvederlagsordningen 
blir skattelagt og i tillegg samordnet med Nav-ytelser.

I stedet for en skattefri utbetaling på kr. 80.000 for en 61åring, 

så blir nettobeløpet ca. kr. 20.000. Det er et stort tap for en som 

f.eks. har måttet ufrivillig slutte i arbeid pga svekket helse.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, 

den 17. desember 2016, vedtok flertallet på Stortinget en an

modning til regjeringen, om å sørge for å videreføre gjeldende 

praksis med å unnlate å avkorte Navytelser som følge av mot

tatt sluttvederlag.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, har regjeringen 

unnlatt å ta inn over seg anmodningen fra stortingets flertall. 

De opprettholder altså sitt eget standpunkt, om at det fortsatt 

skal være avkortning i Navytelser ved utbetaling av slutt

vederlag.

Det blir nå spennende å se hva som skjer ved behandlingen 

av revidert statsbudsjett i Stortinget i juni. 

Det er jo ikke for ingenting vi jobber for å få en ny regjering 

etter Stortingsvalget til høsten. Vi vil ha en regjering som sikrer 

vanlige arbeidsfolks interesser. Denne saken er bare en av 

 mange, som er årsaken til det.

Det er stadig flere som går i fella og kjøper tjenes-
ter fra formidlere i byggebransjen. Ofte får de svi for 
det. Arbeidet blir ikke tilfredsstillende utført.

Forts. side 3�
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SYKEPENGER
Grunnbeløpet (1G) i folketrygden er fra 1. mai 2017 kr. 93.634,

Maksimal utbetaling av sykepenger er 6G eller kr. 561.804, pr. år. 

 Omregnet gir dette kr. 10.803,93 pr. uke. Beregnet etter 7,5 timers dag 

gir dette kr. 288,11 pr. time.

HAR DU EN KOLLEGA SOM SNYLTER PÅ DEG? 
En som ikke er medlem, men som nyter godt av det du og de andre 
organiserte betaler for?
Få vedkommende til å slutte med det! Meld vedkommende inn!
Først da blir dere gode og likestilte kollegaer.

L E D E R

M A D S  W I I K  K L E V E N
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BRANSJEN MÅ NÅ FØLGE ETTER 
DET OFFENTLIGE

Det offentlige – stat, kommuner og selskaper, har over tid 

strammet til skruen for å hindre useriøsitet på sine prosjekter. 

I tillegg til å sikre seg mot useriøsitet fremmer de også sam

funnsansvaret ved å kreve at bygget skal bygges av en viss 

andel fagarbeidere og lærlinger. I tillegg følger andre krav, 

som dekning av reise, kost og losji som bl.a. Statsbygg har løf

tet inn i sin «blåbok».

Disse kravene er svært viktig for det bygger under den nor

ske modellen med seriøse forhold, faste ansatte og organi

serte forhold. 

Når det offentlige nå legger til rette for at de bedrifter som 

tar samfunnsansvar og er seriøse skal ha en fordel ved å kun

ne regne på deres anbud må man kunne forvente tilsvarende 

holdning tilbake.  Ved å underbygge seriøsitet gjennom alle 

ledd i kontrakten vil bransjen få det omdømmet den for

tjener, og dette vil styrke rekrutteringen og attraktiviteten.

Derfor forventer vi i Unionen at alle de seriøse bedriftene 

blir en medspiller i kampen om faste ansettelser og seriøse 

forhold. Det er mange tiltak som bør iverksettes, men som en 

start burde det ikke være noe problem å begynne med ett 

enkelt krav: 

• Alle arbeidstakere på prosjektet, uansett hvor vedkommende 

er ansatt, skal ha forutsigbarhet for sin arbeidstid og inntekt. 

Arbeidstaker skal ha en fastsatt stillingsstørrelse og forutsig-

barhet for arbeidstiden pr uke/mnd.

Når de offentlige krav skal ytterligere forbedres og utvikles 

for å sikre de seriøse bedriftene vil det være betydelig lettere 

om bedriftene selv også lever som de krever av andre.

Derfor har vi store forhåpninger at vi sammen skal ta styrin

gen over fremtidens bransje. Som en oppfølging vil det sendes 

en henvendelse fra oss til styrene på arbeidsgiversiden. Vi har 

selvsagt forventninger til hva responsen skal være, slik at vi 

også fremover kan stå sammen ovenfor det offentlige.

FELLESFERIEN STÅR 
FOR DØREN,  
– og med den feriepengene
� T E K S T:  R O G E R  J O H A N S E N

HVA ER FERIEPENGER?
Feriepenger fra arbeidsgiver bereg

nes på grunnlag av lønn som er ut

betalt i fjoråret. Opptjeningen for 

denne sommerens feriepenger er 

altså 2016. Utgifter til blant annet 

reiseutgifter inngår ikke i bereg

ningsgrunnlaget. Feriepenger utbe

tales siste vanlige lønningsdag før 

ferien. Mange bedrifter har utpekt 

juni som måneden hvor ordinær 

lønn erstattes av feriepenger.

HVOR MYE FÅR JEG 
I  FERIEPENGER?
Det avhenger av om du jobber i en 

bedrift med tariffavtale eller ikke. 

I følge loven skal feriepengebeløpet 

tilsvare 10,2 prosent av det som er 

opptjent i foregående år (2016). For 

ansatte over 60 år som har rett til ekstraferie er prosentsatsen 12,5 i følge 

loven. 

TARIFFAVTALEN HAR BEDRE BESTEMMELSER
For ansatte i tariffbedrifter er feriepengene 12 prosent av opptjeningsgrunn

laget. I tillegg får du fire dager ekstra ferie mer enn loven gir, og er du 60, får 

du en uke ekstra oppå dette og 14,3 prosent i feriepenger. Ekstrauken gjelder 

alle som er 60 år eller mer.

FERIEPENGENE ER IKKE SKATTEFRIE
Feriepenger som utbetales i ferieåret er som hovedregel fritatt for forskudd

strekk. Det betyr at det ikke skal trekkes skatt av disse når de utbetales. Ferie

pengene er likevel skattepliktig inntekt for den ansatte, og med i grunnlaget 

for beregning av skatten for hele inntektsåret. Det som vanligvis skjer er at 

det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, for at det 

ikke skal trekkes skatt av feriepengene den måneden de utbetales. Håper med 

dette at påstanden vi mange ganger møter om at feriepengene er skattefrie, 

kan legges død en gang for alle.

NOTISER
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LAVESTE PRIS IKKE ALLTID DET BESTE
BNL og Unionen stiller seg også kritiske til hvor

dan det offentlige innkjøpet har vært praktisert.

Vi må unngå at de kriminelle kommer inn i 

prosjektene. Dette handler i stor grad om 

 bestiller og innkjøpskompetanse. Ensidig  fokus 

på lavest pris må forkastes. Det vedtas mange 

gode innkjøpskrav i kommuner rundt om, nå 

må det sikres at de etterleves. 

Arbeidsministeren sier at regjeringen nå 

har skjerpet regelverket for offentlige innkjøp.

MAKS TRE LEDD
Det offentlige skal fra nå stille krav om maksi

malt tre ledd i leverandørkjeden i bygg og 

renholdsbransjen. Før kunne det være en lang 

rekke underleverandører, og det var lettere å 

miste oversikten. Den andre endringen vi inn

fører er at det offentlige fra nå av skal stille 

krav om bruk av lærlinger. Vi styrker og kon

trollen og øker veiledningen overfor virksom

hetene, for å sørge for at regelverket følges, 

sier Anniken Hauglie.

STIKKER AV MED JOBBENE
På offentlige bygg i Bergensområdet, har vi 

dessverre erfart at det er bedrifter uten egne 

ansatte og lærlinger som stikker av med en stor 

andel av de offentlige jobbene. Nå håper Unio

nen at de nye innkjøpskravene vedtatt 31. mai 

skal bidra til at de bedrifter som har ansatte og 

tar samfunnsansvar skal vinne oppdragene.

PÅ TIDE Å FORBY BEMANNINGS
BRANSJEN?
Flere og flere tar nå til orde for å forby beman

ningsbyråene, og de har seg selv å takke. Selv 

om noen har inngått tariffavtale og sikkert har 

gode hensikter om å drive seriøst, er det så 

mange som ikke gjør det og utgjør en trussel 

mot det seriøse arbeidslivet. Der NHO Service 

jobber i kulissene for å redusere byråenes kost

nader og de ansattes rettigheter. Noe som og 

rammer det øvrige arbeidslivet.

Så gjenstår det å se om regjeringen Solberg og 

arbeidsministeren vil følge opp lovnadene. 

I  løpet av regjeringstiden sin har de nemlig klart 

å gjøre det motsatte, ved blant annet å fjerne 

den kollektive søksmålsretten som den rød/

grønne regjeringen innførte, samt stemme ned 

30 av 31 forslag fra Arbeiderpartiet for et seri-

øst og organisert arbeidsliv. 

Av de 30 forslagene som ble nedstemt kan 

nevnes å doble fagforeningsfradraget i løpet av 

neste stortingsperiode for å styrke det organi-

serte arbeidslivet, samt gjennomgå regelverket 

for innleie, slik at det ikke fortrenger faste 

 ansettelser og rekruttering.
Kilder: LO-Aktuelt/Fri Fagbevegelse og Bergen kommune.   

FORTS. FRA SIDE 1

KRIGEN MOT ARBEIDSKRIMINALITET –
REGJERINGEN STEMTE NED 30 AV 31 FORSLAG

REVIDERT NASJONALS BUDSJETT 2017
� T E K S T:  M A D S  K L E V E N 

11. mai la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Her fremgår 
det at oljepengebruken forventes redusert noe, dette grunnet  lavere 
utgifter ved folketrygden og utbytte fra selskaper som staten er eier i. 
Sistnevnte viser med all tydelighet fordelen med statlig eierskap, i til-
legg til øvrige positive ringvirkninger slikt eierskap fører med seg.

Regjeringen fremmer tiltak som er positive, 

som: 

• 500 flere tiltaksplasser, styrke oppfølging av 

langtidsledige og unge under 30 år.

• Rom for å gi tilsagn på 1300 nye eller rehabi-

litering av heldøgns omsorgsplasser innen 

helsesektoren.

• Bedre forholdene gjennom raskere bosetting 

for enslige, mindreårige asylsøkere. 

Men også denne gangen fremmer Høyre / FrP 

regjeringen sin viktigste og høyest prioriterte 

sak – skattelette. 

To av forslagene er omfattende og er tilpas

set de mest formuende og med høyest inntekt.

SKATTEFAVORISERT 
 PENSJONSSPARING
Regjeringen foreslår å gi skattelette for indivi

duell sparing til pensjon for sum opptil 

kr 40.000. Tiltaket i seg selv vil gi skattelette til 

de rikeste da det er disse som vil ha mulighet 

til å spare hele beløpet og dra nytte av skatte

letten. Men enda mer utfordrende er det at 

regjeringen ikke ser dette forslaget i sammen

heng med utredningen om 

endringer i privat tjenestepen

sjon fra desember 2016, som 

kom som direkte oppfølging av 

frontfagsforhandlingene i ta

riffoppgjøret 2016. Pensjon er 

komplisert nok fra før, så Stortinget 

bør utsette saken og fremme en hel

hetlig sak senere.

Internasjonale undersøkelser viser også til 

at en skattefavorisert individuell pensjons

sparing først og fremst påvirker hvordan den 

enkelte plasserer sine sparte midler, ikke hvor 

mye som spares. Dette ligger fast.

SKATTEINTENSIVORDNING 
 OPPSTARTSELSKAPER
Regjeringen foreslår å opprette en skatteinten

sivordning for investeringer i oppstartsselska

per. Selskaper som er 6 år eller yngre og under 

en viss størrelse. Personlige skatteytere vil 

kunne få fradrag i alminnelig inntekt opptil 

kr 500.000 pr år for å investere direkte eller 

 indirekte i slike aksjeselskap.

Det er viktig å gi støtte til oppstartssel

skaper, men vi vet gjennom forskning at opptil 

90 prosent av nye arbeidsplasser skapes i eksi

sterende bedrifter. Derfor bør disse midlene 

heller brukes gjennom andre ordninger som 

fremmer omstilling og nyskapning i hele ar

beidslivet. Det kan for eksempel være ordnin

ger for tilskudd / avskrivninger for maskiner 

og utstyr. Ellers kan det lages tilskuddsordnin

ger gjennom eksisterende organisasjoner, som 

Innovasjon Norge.

Nok en gang blir det skattelette til de en

kelte få. Det vil forundre meg stort om det vil 

være bygningsarbeidere eller helsefagarbei

dere som blir investorer i oppstartsselskaper 

fremover.
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BERGEN KOMMUNE HAR VEDTATT NYE 
KRAV FOR EN SERIØS BYGGE BRANSJE
� T E K S T:  M A D S  K L E V E N

I Bystyremøtet den 31. mai ble det vedtatt nye krav som Bergen Kommune skal stille 
ved kommunens anbud ved byggeprosjekter. Kravene bygger på de 11 punktene som 
er avtalt og anbefalt fra Difi, BNL, Felles forbundet og KS (Difi-avtalen). 

Saken som nå ble fremmet er en oppfølging av 

Arbeiderpartiets merkand ved tidligere bud

sjettbehandling hvor man ønsket å få en over

sikt over Bergen Kommunes vedtak på områ

det, sett opp mot Difiavtalen. Dette svarte nå 

Byrådet tilbake til Bystyret på, og strammet 

opp reglene der hvor det var nødvendig i for

hold til 11 punkts avtalen. 

Avtalen tar opp flere viktige krav for å frem

me seriøsitet bl.a. som krav til HMS kort, lønn 

til bankkonto, begrensning til to underleveran

dører og krav til andel lærlingetimer og fag

arbeidertimer på prosjektet. I tillegg er det 

også tatt inn at brudd på kravene skal medføre 

at dette får konsekvenser for bedriften i frem

tidige anbud. Dette er viktig da de som er 

 useriøs og ønsker å utfordre regelverket alltid 

vil klare det, men nå vil reglene forhindre at de 

samme gjør det igjen.

Det var ett enstemmig Bystyre som stemte 

for reglene etter Difiavtalen, innstillingen fra 

Byrådet. Om du vil lese mer detaljer om avta

len, se her: http://www3.bergen.kommune.no/

BKSAK_ filer/bksak/2017/BEBY/2016286052-

6865280.pdf 

Imidlertid fremmet Arbeiderpartiet tre til

leggsforslag ved behandling i bystyret. Disse 

tilleggene gikk lengre enn innstillingen fra 

Byrådet ved å løfte krav til andel fagarbeidere 

og lærlinger. I tillegg til at man tar ansvar for 

at innleide skal ha lønn mellom oppdrag.

Her klarte dessverre ikke Bystyret å samle 

seg. Høyre og FrP stemte imot. Usikkert av hvil

ken grunn, da de heller ikke tok ordet under 

behandlingen av saken i bystyresalen. Mulig av 

samme grunn som man har stemt ned forslag 

rundt bemanningsbransjen på Stortinget?

TILLEGGENE VAR: 
• Arbeid for Bergen Kommune skal i hovedsak 

utføres av fast ansatte hos leverandørene. Inn-

leide arbeidere som jobber på kontrakt for 

Bergen Kommune skal lønnes minimum i hen-

hold til gjeldende tariffer og mellom oppdrag 

i kontraktsperioden

• Mist 50 prosent av arbeidede timer på bygge-

plassen skal utføres av fagfolk med fagbrev, 

svennebrev eller tilsvarende.

• Minst 10 prosent av arbeidede timer på bygge-

plassen skal utføres av lærlinger.

Godt regelverk er nå vedtatt. Det viktigste 

gjenstår – å sikre etterlevelse, gjennom kon

troll og oppfølging.

A K TU E LT

PRIVAT YRKESSKOLE FOR BYGG OG ANLEGG?
� T E K S T:  K J E L L- O L A V  R Ø M O

Kunnskapsdepartementet har i vår gitt Entreprenørforeningen – Bygg og  Anlegg, 
Vestenfjelske, tillatelse til å starte friskolen Yrkes skolen for Bygg og Anlegg i 
 Bergen (YBA). Skolen kan tidligst komme i gang til neste år, men det er stor 
 diskusjon om hvorvidt dette er vegen å gå for å styrke rekrutteringen til bransjen.

Entreprenørforeningen hevder at hensikten 

med YBA er å skape et supplement til tilbudet 

ved de offentlige skolene. Et tilbud der man i 

tråd med den tyske yrkesfagsmodellen med et 

utstrakt samarbeid mellom aktørene, skal øke 

kvaliteten på opplæringen og redusere frafallet. 

Det er et faktum at blant entreprenørene er be

hovet for betongkompetanse skrikende, og det 

har vært slik over år, men bare et fåtall av bygg

fagelevene fra VG2 søker læreplass i betongfa

get. Årets tall for Hordaland fylkeskommune 

viser at bare ca 7 prosent av elevene gjør dette.

De aller fleste som ønsker å begynne i bygg 

og anleggsfagene søker seg til tømrerfaget. 

Tømrerfaget er dessuten allerede styrket gjen

nom vedtaket om at et fagspesifikt tømrer og 

stillasfag skal erstatte dagens felles kurs for 

tømrer, mur, betong og stillas. I mai 2017 var 

det 50 læreplasser ledige i betongfaget her i 

vest, på landsbasis ca. 200. Dette på tross av et 

iherdig arbeid fra opplæringskontorene for å 

få opp tallet på søkere til læreplass i betong

faget etter VG2 fra yrkesskolene i Hordaland.

Byggmesterforbundet Region Vest mener i 

midlertid at en privat yrkesfaglig skole i 

 Bergen kan svekke grunnlaget for den offent

lige skolen og hemme rekrutteringen. Skal fri

skolen ta 60 elever til bygg og anleggsteknikk, 

vil det svekke rekrutteringsgrunnlaget og 

 redusere rammetilskuddene til den offentlige 

skolen, og det vil føre til redusert offentlig 

skole tilbud, mener Inge Bauge, daglig leder i 

Byggmesterforbundet Region Vest.

Han er i utgangspunktet svært kritisk til 

den private videregående skolen som også 

 Utdanningsdirektoratet og Hordaland fylkes

kommune har vendt tommelen ned for, men 

som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 

(H) har gitt tillatelse til. Røe Isaksen hevder i en 

pressemelding at det private skoletilbudet vil 

gi større valgfrihet og bidra til mer mangfold.
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Byggmesterforbundet er enige i at yrkesfag

opplæringen har mangler og at den bør for

bedres. Men Bauge mener Entreprenørforenin

gen med dette vender ryggen til dialogen som 

pågår med skolemyndighetene, lærere og 

 rektorer om en forbedret yrkesfagutdanning. 

Hordaland fylkeskommune fastslår på sin 

side at det offentlige tilbudet innenfor bygg og 

anleggsteknikk er godt og det er kapasitet til 

flere elever. Fylket er redd den private videre

gående skolen vil svekke søkergrunnlaget og 

dermed kan føre til at klasser i den offentlige 

skolen må legges ned.

Fylket er også som kjent i gang med forsøk 

med vekslingsmodellen, og slår fast at søknin

gen til dette tilbudet er så begrenset at det kan 

bli lagt ned om søkertallene går ned. En ny fri

skole vil trolig ikke tilby vekslingsmodell.

Utvalgsleder for opplæring og helse i Horda

land fylkeskommune, Emil Gadolin (Ap), mener 

kunnskapsministerens avgjørelse er «en ren 

ideologisk kamp fra høyresiden», ifølge NTB. 

«De vil ha flere privatskoler i Norge, på bekost

ning av den offentlige fellesskolen. Jeg er redd 

for denne utviklingen. En privatskole som 

dette vil sette offentlig satsing innenfor bygg 

og anlegg i fare.»
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I KJØLVANNET AV  
«CLOCKWORK-DOMMEN»
� T E K S T  O G  F O T O :  A T L E  W E D A A

Våre seks polske medlemmer, Bogdan Jerzy Kawecki, Krzystof Szwarc,  Marius 
 Brudzinski, Mieczyslaw Swietlik, Sebastian Kazimierz Fluks og Zbigniew Kustosik 
gikk alle til sak mot Clockwork Bemanning AS og mente at arbeidskontraktene 
deres var ulovlig og ikke annet enn en serie ulovlige midlertidige ansettelser. 

Den 24. mars fallt dommen i Bergen Tingrett 

hvor våre medlemmer vant på alle punkter. 

Det vil si LO, Fellesforbundet og Unionen Fag

forening oppfattet dommen som «knusende» 

for bemanningsbransjen og deres ulovlige kon

traktsregime om «Fast ansatt uten garanti

lønn»

Vår «ærede» motpart NHO Service ga deri

mot i dagene etter dommsavsigelsen utrykk 

for at Bergen Tingrett hadde fastslått at kon

traksformen «Fast ansatt uten garantilønn» nå 

var å anse som en lovlig kontraktsform? 

I ukene fram mot den 3 mai hvor Clockwork 

Bemanning og NHO Service bekreftet at de 

ikke kom til å anke dommen hadde utspillene 

fra Clockwork skapt stor usikkerhet, både blant 

våre seks medlemmer som stod i selve saken, 

men også blant det øvrige miljøet i beman

ningsbransjen. Unionen Fagforening fant det 

derfor høyst nødvendig å rykke ut blant våre 

utenlandske medlemmer for å informere om 

vårt syn i saken.

En kan sannelig lure på hvilke motiver 

 bemanningsbransjen med NHO Service i spis

sen nå har når en tilsynelatende kun har til 

hensikt å «pynte» litt på kontraktene, men for 

øvrig fortsette som før. Både fagbevegelse og 

politiske partier har den siste tid gitt tydelige 

signaler på at bemanningsbransjen enten bør 

forbys eller underlegges streng regulering. Da 

blir det ekstra underlig at NHO Service ikke tar 

dommen til etterretning og anbefaler sine 

medlemmer til å endre praksis til å være inne

for loven.

For Fellesforbundet og Unionen fagforening 

vil vårt «oppdrag» fremdeles være klart som 

dagen. I påvente av en tydelig endring av 

Arbeids miljøloven, hvor det klart slås fast hva 

som skal ligge i en fast ansettelse, ja så vil vi i 

alle fall sørge for at alle våre medlemmer i 

 bemanningsbransjen som selv ønsker det får 

anledning til å kreve seg fast ansatt!

NHO Service fremprovoserer med sin hold

ning og anbefalinger nye rettssaker og påføre 

unødige kostander og tidsbruk for sine med

lemmer, sin motpart og ikke minst for dom

stolene, som allerede er hardt presset. 

Det er merklige at NHO Service sine med

lemmer aksepterer at egen organisasjon under

graver hele bransjens fremtid. Ved å fortsette 

kampen for å undergrave arbeids miljø loven gir 

man bare sterkere argumenter og mer vann på 

møllen til de som ønsker bransjen bort. 

Fra venstre: Sebastian Fluks, Bogdan Kawecki, Krzystof Swarc, Marius Brudzinski, Mieczyslaw Swietlik,  
og Zbigniew Kustosik.
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I FLEKSIBILITETENS NAVN
� T E K S T:  R O G E R  J O H A N S E N

Det er ikke bare stillingsvernet som er svekket under den blå/blå regjeringen. Nå 
går de løs på arbeidstiden også. De mener i fullt alvor at det er i arbeids takernes 
interesse at regelen for nattarbeid, flyttes fra klokken 21 til klokken 23. Forklaringen 
er at du skal få mer tid med familien ved at arbeidsdagen  deles inn i to økter. Du 
skal kunne avslutte tidligere for å kunne gå hjem og pleie familien, og så gå tilbake 
på jobb igjen for å kunne stå til kl. 23, uten at det blir regnet som nattarbeid og må 
søkes spesielt om.

Utvalget peker imidlertid på at arbeidstakere 

kan føle seg presset til å jobbe på kveldstid. 

Det skal altså bøtes på med krav om at avtaler 

om kveldsarbeid skal gjøres skriftlig, og etter 

initiativ fra arbeidstakerne. Men alle som er 

noenlunde oppegående, vet godt hvilket press 

på arbeidstakerne dette vil avstedkomme. Spe

sielt i bedrifter der det ikke er tariffavtale og 

et fungerende tillitsmannsapparat. Og hvis det 

finnes en form for tillitsmannsordning, er ved

kommende som regel utpekt av bedriften og 

dens lakei.

Det får og konsekvenser for betalingen for 

ubekvem arbeidstid. Men for deg som jobber i 

en bedrift med tariffavtale, får akkurat det 

 ingen øyeblikkelige konsekvenser. Du er sikret 

100 prosent i overtidstillegg når klokken har 

passert 21.00 på kvelden. Det som er bekym

ringsfullt er at bedriftene som ikke er bundet 

av en tariffavtale, setter press på bedriftene 

med avtale. Noe som i neste omgang kan med

føre en svekkelse av tariffavtalene. Enda en 

god grunn til at flest mulig er organisert.   

Endringen ble vedtatt i Stortinget av et fler

tall bestående av Høyre, FrP og Venstre som 

pakker det inn i silkepapir og kaller det så fint 

for fleksibilitet og prøver å framstille det som 

om det er en gavepakke til arbeidsfolk. Er det 

noen som fremdeles er i tvil om hva de bør 

stemme ved stortingsvalget 11. september og 

enda en god grunn for å være medlem av en 

fagforening. 

23
FAKTA: 
Arbeidsmiljøloven åpner for arbeid etter 

klokken 21 dersom arbeidets art gjør det 

nødvendig. Ellers er det regnet som natt

arbeid, og ikke lovlig for de som jobber dag

tid. Det vil regjeringen endre på. De har fore

slått å utvide adgangen til å jobbe til klokken 

23 for de som jobber på dagtid. Arbeids

takeren må ta initiativ til det, og avtalen 

med arbeidsgiveren må være skriftlig. For

slaget har vært i arbeids og sosialkomiteen 

på høring og nå har komiteen avgitt sin inn

stilling der et flertall  bestående av Høyre, FrP 

og Venstre går inn for å tillate arbeid mellom 

kl. 21 og 23. Innstillingen ble  behandlet i 

Stortinget 1. juni. Andre gangs behandling 

skjedde uken etter og lovendringen vil trolig 

tre i kraft 1. juli.

M Å L E R KO N TO R E T

A K TU E LT

HVEM SKAL TA ANSVAR FOR MÅLEKONTORET?
� T E K S T:  M A D S  K L E V E N

Distriktsmålekontoret Vestlandet er heleid målekontor under Unionen Fag-
forening. Dets oppgave er å bidra til at medlemmene får sitt arbeid oppmålt og 
kontrollert, enten gjennom akkordtariffene eller gjennom bedriftsinterne avtaler 
hvor produksjonen påvirker lønnen, og gjennom dette sikre en rett ferdig og god 
lønnsutvikling.

Ved lokale forhandlinger bruker tillitsvalgte 

målekontoret for å forhøre seg om gjenom

snittslønnen i de enkelte fag. Som igjen er 

grunnlaget for forhandlingene. Flere av de som 

har avtalt å ikke benytte akkordbasert avløn

ning knytter lønnsnivået til gjennomsnittet, 

med litt tillegg. Det er mange som drar nytte 

av at noen prioriterer  godt produksjons og 

tilretteleggingsarbeid og som knytter avløn

ning mot produksjonen. 

Målekontorets inntekter er knyttet til måle

gebyr for utført arbeid til medlemmene. Det 

vil si at dersom det er lite arbeid for opp

målerne, få som benytter akkord blant foren

ingens medlemmer, faller inntektene og man 

må etter hvert fatte vedtak for å sikre en 

 ansvarlig drift av målekontoret.

Dessverre har vi de siste årene hatt en kre

vende situasjon, av flere årsaker. Men utviklin

gen så langt i år er bekymringsverdig. Spesielt 

gjelder dette tømmerfaget. I tillegg har vi 

murer faget og taktekking som har lite måling. 

Dette gjør utslag på inntektene og man er nå 

ved ett kritisk punkt hvor vi må redusere kost

nadene ytterligere. 

Kostnadssiden er redusert til ett minimum. 

Det som er igjen av kostnader er knyttet til å ha 

ansatte og følge opp kontorets brukere. Derfor 

vil eventuelle ytterligere kostnads reduksjoner 

medføre at permittering må iverksettes. Dette 

vil igjen medføre redusert tilgjenge lighet ved 

målekontoret, da mot de(t) fag som permittert 

oppmåler er ansvarlig for. 

Styret til målekontoret følger saken tett. De 

har vedtatt at det skal iverksettes flere tiltak for 

å løfte aktivitetsnivået og bruken av målekon

toret. Disse arbeides det med. Men til syvende 

og sist er det dere medlemmer som avgjør. 

Om det er ønskelig at vi skal opprettholde 

ett målekontor med oppmålere innen de fag 

man har i dag må den totale bruken opp. Om 

ikke, vil kutt måtte påregnes. Da minster man 

mye, både kontroll og utvikling av lønnsnivået, 

og en viktig støttespiller opp mot bedrifts

interne avtaler. Erfaringene viser at da stagne

rer eller reduseres lønnsnivået.

DISTRIKTSMÅLEKONTORET
VESTLANDET
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REDUSERT KJØPEKRAFT I 2016
� T E K S T:  E I N A R  S A L B U

Det er kanskje ikke alle som er klar over 
at 2016 skulle bli det første året på 27 år 
med nedgang i kjøpekraften for den 
jevne nordmann. Årsaken til nedgan-
gen er at prisveksten ble høyere enn 
lønnsveksten. Samtidig opplever vi en 
arbeidsløshet vi skal mange år tilbake 
for å finne og vi merker oss en regjering 
som er passiv tilskuer til det som skjer.

Samtidig med økt arbeidsledighet viser nå tall 

at ulikhetene i Norge øker ganske kraftig, noe 

finansministeren måtte innrømme etter først 

å ha benektet var tilfelle.

Nå er det slik at ikke alle har fått redusert 

kjøpekraften  noen har fått økt sin kjøpekraft 

ganske betydelig og typisk for denne regjerin

gen er at den har gitt høyeste skatteletter til 

dem som har høyeste inntekter og høyeste for

muer. For denne gruppen har skattelettene 

vært betydelige. At finansdepartementets 

egne beregninger viser at «vekstfremmende 

skatteletter», som regjeringen kaller skatte

letter til de rikeste, slett ikke er så vekstfrem

mende, bryr ikke denne regjeringen seg om.

Nå har jo slike «vekstfremmende skatte

letter» liten betydning for oss vanlige lønns

mottakere med gjennomsnittslønninger. Det 

er jo ikke vi som får dem, men kanskje, når vi 

får tenkt oss om, må vi være med på å finansi

ere dem?

På tredje året på rad opplever vi nå at 

skatte fradragene vi kan ha rett på blir mindre 

og mindre verdt, som f.eks. reisefradraget:

I 2013 kunne man føre fradrag for reisekost

nader over 13 950. I 2014 var dette økt til 

15 000, i 2015 til 16 000 og i 2016 til 22 000. 

Således har over 120 000 skatteytere mistet ret

ten til fradraget eller fått det redusert.

Fagforeningsfradraget – et fradrag dagens 

regjeringspartier tidligere har ønsket å fjerne, 

har stått tilnærmet stille de siste årene og har 

dermed også år for år mistet verdi.

Sluttvederlagsordningen er en ordning par

tene i arbeidslivet sammen med staten ble 

enige om i 1966. Partene betaler inn til et fond 

som skal sikre at eldre arbeidstakere mellom 

50 og 62 år som uforskyldt mister arbeidet på 

grunn av nedbemanninger eller nedleggelser 

skal kunne få et sluttvederlag. Statens bidrag 

til denne ordningen har vært at det ikke skulle 

betales skatt av vederlaget og dermed heller 

ikke føre til reduserte ytelser fra NAV.

Regjeringen har innført skatt på dette slutt

vederlaget. Høyres finanspolitiske talsmann, 

Svein Flåtten, lovte dyrt og hellig at selv om det 

ble skatt på vederlaget ville det ikke føre til 

 reduserte ytelser fra NAV, ja han hadde selv 

undersøkt det. Det hadde han tydeligvis ikke 

gjort likevel, for det er nå både skatt og sam

ordning av Navytelsene for sluttvederlaget. En 

hel ordning mister sin betydning.

Karantenetiden for dagpenger har økt fra åtte 

til tolv uker. Det er blitt kuttet i lønns

garantiordningen. Feriepenger til arbeidsløse 

er fjernet og pensjonistenes kjøpekraft er blitt 

redusert for andre året på rad.

Barnetillegget for uføre er blitt redusert. 

Rundt  1500 uføre og deres ca. 4 000 barn har 

fått mindre barnetillegg og det er kuttet i bil

ordningen for bevegelseshemmede som ikke 

er i jobb eller utdanning.

Kronisk syke med behov for fysioterapi har tid

ligere sluppet å betale egenandel for 

 behandlingen. Mange kronisk syke er ofte 

uføre trygdede og har som regel høye nok 

 utgifter i forbindelse med sine sykdommer. Nå 

har denne regjeringen med støtte fra Krf og 

Venstre bestemt at de må betale egenandel. 

Opp mot 240 000 kronikere må nå belage seg 

på økte utgifter til sine sykdommer.

Denne regjeringen skaper med sin politikk 

en ulikhet vi overhode ikke er vant med i 

 Norge, men vi kjenner igjen denne politikken 

fra andre land og det er de samme verbale 

 triksene som blir brukt her. «… mer målrettet, 

 robust, mer valgfrihet…» betyr i praksis at 

noen skal få mindre. Politikken har ikke vært 

noen suksess for den jevne mann og kvinne 

noen steder, heller tvert om. 

Rett skal være rett… noe har også blitt 

 adskillig rimeligere å kjøpe. F.eks. har Audi R9 

Coupè 5,2, som i 2016 kostet kr. 2 526 200, blitt 

hele 223 231 kroner rimeligere. MercedesBenz  

SL65 AMG har blitt 219 861 kroner rimeligere 

og koster nå bare 2 810 139.

Vi skal heller ikke glemme at Segway nå er 

lovlig og at lakrispiper endelig er tilbake i 

butikk vinduene.

SOSIALE MEDIER:
Unionen Fagforening er på: 

Nett: www.unionen.no

Facebook: Søk på Unionen Fagforening

Twitter: www.twitter.com/unionen747

Etter avgiftsreduksjon på kr. 219 861, koster Mercedes-Benz SL 65 AMG nå bare kroner 2 810 139,-
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INFORMACJE PO POLSKU!
P O L S K  S PA LT E

Najważniejsze punkty, które musi zawierać 
umowa o prace
� T E K S T:  A N N A  S O K O L O W S K A  /  K J E L L- O L A V  R Ø M O

Poniżej wymieniliśmy najważniejsze, ale 

nie jedyne punkty, które powinna zawie-

rać umowa o prace po wyroku Sadu 

w sprawie przeciwko Clockwork Beman-

nin. Przeslaniem sadu w sprawie Clockwor-

ku jest położenie nacisku na brak realnego 

bezpieczeństwa zatrudnienia, brak prawa 

do powiedzenia nie, dla zlecenia, brak pra-

wa pierwszeństwa do wolnego zlecenia i 

brak pewności oraz stabilizacji pracy. 

Z tego wynika ze nowe umowy o prace w 

branży bemaningowej musza przynaj-

mniej spełnić następujące warunki:

• Musi być zatrudnienie stały procent 

 zatrudnienia, polowa lub cały etat

• Czas pracy musi być określony

• Jeżeli zatrudnienie nie jest na pełen 

etat, musi być zawarte w umowie kiedy 

będzie czas pracy a kiedy będzie wolne 

od pracy

Nowicjusz na placu  budowy w Norwegii?
Co roku po wakacjach spotykamy się 

z wieloma osobami oszukanymi przez pra-

codawców. Prosimy o ostrożność w wybo-

rze pracodawcy i zastosowanie się do 

 naszych zaleceń.

Wszystkie osoby pracujące w Norwegii 

zgodnie z prawem pracy maja prawo do 

pisemnej umowy o prace, która co naj-

mniej powinna zawierać :

• jakie będzie wynagrodzenie 

• nazwę pracodawcy

• ile godzin pracy dziennie / tygodniowo

Jeżeli sam wypełniasz listę godzin ( timer-

liste) ważnym jest żeby zachować kopie dla 

siebie, aby później móc wyjaśnić ewentu-

alne błędy w wypłaceniu wynagrodzenia. 

Jeżeli ktoś inny wypełnia listę należy ja 

skontrolować i również poprosić o kopie.

Jeżeli wystąpi błąd w wypłaceniu wyna-

grodzenia jest bardzo ważnym aby zare-

agować natychmiast. W grzeczny sposób 

wysłać pisemne zapytanie do pracodawcy, 

z prośba o wyjaśnienie niezgodności. 

Jeżeli problem nie zostanie wyjaśniony 

wtedy należy przekazać sprawę do związ-

ków zawodowych. 

Wszyscy którzy pracują na norweskich 

budowach musza być zarejestrowani i 

 posiadać kartę budowlana. 

Umowa wynajmu mieszkania i umowa 

o prace są dwiema niezależnymi umowa-

mi, jedna od drugiej nie powinna być za-

leżna. 

I oczywiście ważne na koniec – opłaca 

się zapisać do związków zawodowych ! 

Vi ønsker alle 
våre medlemmer 
en riktig

GOD SOMMER

Wszystkim naszym 
związkowcom 

Słonecznych Wajacji
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