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Høyre og FrP vant valget, og nå trappes kampen for svekkelse av arbeidstakernes rettigheter opp.

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

I over 40 år har arbeidstakerne hatt en lovbe-

stemt ekstra ferieuke fra det året de fyller 60. 

I praksis betyr det for de fleste den sjette ferie-

uken. Fra Høyre-hold gjøres det stadig forsøk 

på å få fjernet denne ferieuken og i den første 

uken av november kom Høyres arbeid- og so-

sial politiske talskvinne, Heidi Nordby Lunde 

(44), med bakgrunn fra FpU (Fremskrittsparti-

ets Ungdom), med et nytt utspill. I uttalelsen, 

gjengitt i Dagens Næringsliv, fremmer hun at 

hun vil ta den ekstra ferieuken fra seniorene 

for å gjøre dem mer attraktive i arbeidslivet. 

Og som om ikke dette var nok, vil Venstre som 

er i forhandlinger om regjeringssamarbeid, 

halvere statens tilskudd til AFP-ordningen og 

på sikt, fjerne den helt.

Blir de borgerlige partiene enige, betyr det 

at AFP-pensjonistene med halvert statlig til-

skudd, vil få 20.000 kroner mindre utbetalt i 

året fra 2018.

Venstre forslår også et kutt i sykelønnsord-

ningen i sitt budsjettforslag, som er utgangs-

punktet for budsjettforhandlingene som star-

ter om kort tid.

NHO er avventende

NHO vil vente med å vurdere eventuelle end-

ringer i sykelønnsordningen når IA-avtalen går 

ut i 2018. De vil og avvente til evalueringen av 

AFP-avtalen fra det offentlige utvalget fore-

ligger. Denne er berammet  til 7. desember. I 

mellomtiden vil de forholde seg til inngåtte 

avtaler mellom de berørte partene, uttaler di-

rektør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom til VG.

Hva blir neste trekk?

Skulle det være slik at arbeidsgiverne vil an-

sette flere eldre om disse har en uke mindre 

ferie eller svekker AFP-ordningen, så kan man 

endelig finne flere rettigheter å rane. Men hva 

med de 70- tusen norske ungdommer som 

verken har arbeid eller skoleplass. Etter min 

mening burde regjeringen heller prioritere 

arbeidet med å få disse i jobb eller på skole. 

Men her gjøres nåløyet, trangere og trangere. 

FORESLÅTTE ENDRINGER I  
SKATTEFRADRAG FOR PENDLERE
� T E K S T:  K J E L L- O L A V  R Ø M O

Forslag til statsbudsjett for 2018 er lagt 

fram. Som ventet inneholder det ikke 

mange gode nyheter for arbeidsfolk. For 

arbeidstakere i byggebransjen som ikke 

sjelden må overnatte utenfor hjemmet 

er det i utgangspunktet ingen gladsak 

at diettfradraget for pendlere foreslås 

fjernet. Dette skattefrie beløpet utgjør i 

dag kr 205,- pr dag. For alle som har hatt 

dette trekkfritaket betyr det økt skatt i 

2018. Siv Jensen uttalte i NRKs Debatten 

at dette fradraget har gått ut på dato. 

Sitat: «Jeg synes det er urimelig at noen 

skal få et fradrag for å reise hjem å lage 

mat». Her er vel hele poenget at du ikke 

kan reise hjem for å lage mat.

Imidlertid kan dette ses fra flere sider. 

Infotjenester som er et velrenommert 

HR-firma mener f.eks. at pendlere og ar-

beidsgivere med enkle grep kan spare tu-

senvis av kroner i løpet av et år. Dersom 

disse utgiftene dekkes av arbeidsgiver er 

de nemlig skattefrie. Forutsetningen er 

en reell avtale mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker om rett til kost og losji, og at 

dette ikke er lønn. Ulempen for arbeids-

taker er lavere grunnlag for feriepenger, 

sykepenger og pensjon. Dette vil likevel 

bety mindre økonomisk enn økt skatt.  

Dette samsvarer også veldig godt med 

Fellesoverenskomsten for Byggfag, der 

det i § 7-1 står at hovedregelen ved ar-

beid utenfor hjemstedet er at arbeids-

giver holder kost og losji, men at tillits-

valgte kan gå inn på andre ordninger. 

Konklusjonen må om forslaget blir ved-

tatt derfor bli at det er meningsløst å gå 

inn på andre avtaler enn hovedregelen 

ved reiseoppdrag.

ANGREPENE TRAPPES OPP!
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L E D E R

M A D S  W I I K  K L E V E N

KNALLHARD KAMP
Valget er over. Runde formuleringer og tåkelegging av egen 

politikk legges bort.

Det er rene ord, og politikk, for pengene. Regjerings-

partienes politikere er i gang med å angripe arbeidsfolk og 

LO. Regjeringskåte Venstre følger etter.

Vi mennesker er enkle. Vi glemmer fort. Mange har allerede 

glemt at i første halvdel av stortingsperioden fremmet  regje-

ringen flere av sine prosjekter, som økt bruk av midlertidig 

ansettelser, utvide arbeidstiden, fjerningen av kollektiv søks-

målsrett, osv.

Så begynte man å forberede valget og kontroversielle 

Robert Eriksson ble ofret. Inn kom en mer nøytral Anniken 

Hauglie. Forhandling om offentlig pensjon ble satt på vent. 

Man kan spekulere i om de håpte andre vant valget og måtte 

rydde opp? 

Det blir spennende å se hva Hauglie gjør med forslag om å 

regulere bemanningsbransjen. Vil hun fremme en lovforslag 

eller blir hele saken lagt tilbake i skrivebordsskuffen? 

Valgkampen er jo over…

I dagbladet kunne man i begynnelsen av november lese at 

Erlend Wiborg ville fortsette å svekke LOs rolle. Det var viktig 

å sikre mer fleksible arbeidstidsordninger, mer makt til de ute 

på arbeidsplassene, kutt i ytelser og ordninger som hindrer 

folk i å jobbe. For å nå dette så fremmet han 8 punkter.

I tillegg har vi fått kjennskap til forsalg til statsbudsjett for 

2018 som viser at regjeringen vil fortsette å ta fra arbeidsfolk. 

Som ved endring i pendlerfradraget og opptjening av dag-

penger. Når Siv Jensen argumenterer for fjerning av pendler-

fradraget for det er gått ut på dato er det rimelig å stille seg 

spørsmålet om man tror det vil være greit å få dekket kost og 

losji av bedriften når fradraget er fjernet? Eller vil man da si 

det er urimelig at noen har en slik fordel og beskatte den?

Regjeringskåte Venstre følger også opp i sitt budsjettfor-

slag som skal danne grunnlag for forhandlingene fremover. 

De vil endre bl.a. sykelønnsordningen og halvere statens 

bidrag til AFP ordningen. På sikt vil de fjerne bidraget helt. 

Spørsmålet er ikke om, men hva, som angripes neste gang. 

Og stopper de etter halvgått løp?
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DIALOGMØTE MED BYRÅD  
ANNA ELISA TRYTI
Etter å ha registrert flere eksempler på uverdige forhold  
i bl.a. byggebransjen tok byråden og rådgiveren kontakt  
for å ha dialog om temaet. Møtet ble avhold torsdag 16.11.2017 
på Rådhuset.

� T E K S T  M A D S  K L E V E N

På møtet stilte fra utsiden av bergenspolitikken Mads Kleven fra Unionen 

Fagforening, Jorge Dahl fra Rørleggersvennenes Forning, Arne Jæger fra LO i 

Bergen og Omland, Åge Blummenfelt fra Elektorarbeidernes Fagforening og 

Jonas Bals. Jonas har permisjon fra jobben i Fellesforbundet for å være politisk 

rådgiver for Arbeiderpartiet stortingsgruppe. Han har vært tett på prosessen 

med å arbeide frem seriøsitetskrav i Oslo kommune.

Øvrige deltakere i møtet var Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, hennes 

rådgiver Peter Sebastian Hatlebakk  og leder for komite for miljø og byutvik-

ling Geir Steinar Dale.

Møtet hadde hovedforkus på Bergen Kommunes rolle for å fremme seriø-

sitet. I tillegg ble byutvikling, kommuneplanens arealdel, og behov for nye 

virkemidler for å fremme god og fremtidsrettet politikk diskutert. Det ble bl.a. 

diskutert:

• Bergen Kommune må sikre at de nye anbudskravene blir etterlevd 

og sikre kraftfulle sanksjoner mot de som bryter bestemmelsene.

• Om det er vanskelig å etterleve krav til læringer og fagarbeidere må 

bedriftene dokumentere at de gjør alt i sin makt for å oppnå målene.  

For eksempel gjennom å ha voksenlærlinger mv.

• For å bekjempe useriøse aktører må det føres aktivt byggeplasstilsyn, 

som er hjelmlet i plan og bygningsloven. Pr dags dato er det ikke nok 

ressurser i etaten for dette, så her trengs det mer ressurser i budsjettet. 

Ellers blir det primært foretakstilsyn (dokumentasjon som sjekkes)

• Behovet for næringsareal i fremtiden må 

defineres. Her ønsket Byrådet innspill.

• Hvordan sikre at Bergen, og sentrum spesielt, ikke blir 

kjøpt opp av aktører fra utlandet og utenbys. 

• Krav til større boligprosjekter om å sikre en viss andel boliger 

som er rimelig nok til førstegangsetablere m.fl.

Alle var enige om at det var et konstruktivt og godt møte. Det ble avtalt at man 

skulle følge opp med gjevnlige møter.

ÅRSMØTE
Unionen Fagforening avholder Årsmøte 2018  

den 19. april kl. 16.30 i  Folkets Hus 

1.  Åpning

2.  Konstituering

3.  Den aktuelle situasjon 

4.  Årsberetning 2017

5.  Årsregnskap 2017

6.  Innkomne Forslag

7.  Valg

8.  Avslutning

Forslag til årsmøtet må være  foreningen i hende  senest 12. mars.
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Neste trekk fra regjeringen kan f. eks. 

gjøre småbarnsforeldre mer attraktive 

for arbeidsgiverne om retten til omsorg 

for syke barn blir redusert o.s.v. 

Fire nye år med angrep 

Velgerne har jo gitt de borgerlige fornyet 

tillit. Noe som gir de mulighet for å ta bort 

og svekke enda flere arbeidstakerrettighe-

ter de neste fire år og hva er fagbevegel-

sens svar på dette. Eneste muligheten slik 

jeg ser det, er å få flere organisert. Vi kan 

jo selvfølgelig kreve at den sjette ferieuken 

tas inn i tariffavtalen, og at arbeidsgiver-

ne våre erstatter det statlige tilskuddet I 

AFP-ordningen. Men det vil føre til ytter-

ligere konkurransevridning, da firmaene 

uten tariffavtale ikke vil få denne ekstra-

kostnaden i tillegg til alt det andre som 

følger med en tariffavtale. Og situasjo-

nen er nå slik, at organisasjonsprosenten 

i Norge synker år for år, og spesielt innen-

for våre yrker. Noe som det økende antal-

let arbeidsinnvandrere der mesteparten er 

midlertidige ansatte, må ta hovedskylden 

for. Derfor er det svært viktig at vi får disse 

organisert, skal vi beholde opparbeidede 

arbeidstakerrettigheter. 

Begynnelsen på slutten  

for mer enn 100 års kamp

Når det gjelder de norske uorganiserte, 

så burde disse ha et minimum av vett og 

forstand til å forstå hvor viktig det er at 

flest mulig er organisert. Men de klager 

bare på alt og alle, inkludert arbeidsinn-

vandrerne som ikke har kultur for å være 

organisert, mens arbeidsinnvandrerne på 

sin side, har jo registrert at mange nord-

menn ikke er medlem av en fagforening, 

så hvorfor skal de være det. Det er slike 

argumenter vi i foreningen får høre.  Jeg 

tror det er mange som ikke tenkte tan-

ken på at dette skulle bli konsekvensen 

når de stemte på Høyre eller FrP og at vi i 

fagbevegelsen bare ropte; ulv, ulv, uten å 

ha dekning for det. Nå ser de resultatet, 

og tror ikke det var dette de ønsket. Men 

tro meg folkens, – jeg er redd for at dette 

dessverre bare er begynnelsen.

Kilde: Bergensavisen, VG, Aftenposten.

FORTS. FRA SIDE 1

FLERE ANGREP PÅ ARBEIDS-
FOLK FRA FORSLAGET TIL 
STATSBUDSJETT
I forslaget til statsbudsjett som regjeringen har lagt fram kommer de med 
flere forslag som vil ramme mange i en vanskelig livssituasjon. Denne gang er 
det de som blir arbeidsledige og som har hatt lave og usikre inntekter som er 
målet.

� T E K S T:  K J E L L- O L A V  R Ø M O

I dag har du rett på dagpenger dersom du har 

hatt en brutto arbeidsinntekt som tilsvarer 

1,5 G gjennom året på søketidspunktet, eller 

i løpet av de tre siste årene har hatt en brutto 

arbeidsinntekt som tilsvarer minst 3G. Denne 

siste muligheten foreslår nå regjeringen skal 

fjernes. Dette vil ramme mange som av flere år-

saker har hatt usikre forhold i arbeidslivet. Nok 

en gang svekkes et av velferdsstatens sikkerhet-

snett. Tankegangen er tydeligvis at de som har 

lite skal motiveres av å få mindre, mens de som 

har mye skal motiveres av å få mer.

I forrige periode ble sluttvederlagsordnin-

gen gjort skattepliktig. Da vedtok stortinget 

en anmodning til regjeringen om å unnlate 

å avkorte NAV-ytelser som følge av mottak 

av sluttvederlag. Dette blir likevel videreført 

i årets forslag. De som ufrivillig mister job-

ben som følge av sykdom eller oppsigelse på 

slutten av arbeidslivet straffes altså fortsatt 

dobbelt. For mange betyr dette at rundt 2/3 

av denne utbetalingen blir konfiskert, fra mak-

simalt 80 000 kr til at en nå sitter igjen med 

under 30 000 kr.

I tillegg har denne regjeringen innskrenket ret-

ten til arbeidsavklaringspenger fra 4 til 3 år, og 

samtidig gjort det mye vanskeligere i det hele 

tatt å få innvilget arbeidsavklaringspenger. 

Hver for seg er kanskje disse endringene ikke 

store, men til sammen peker de på en tydelig 

tendens. Skatteletter til de som har mye finan-

sieres med å ta fra de som har lite!

DU KAN TAKKE  
REGJERINGEN!
� T E K S T:  R O G E R  J O H A N S E N

Det kommer nå signaler om en kraftig nedgang 

i etterspørselen etter boliger. Noe undertegnede 

advarte mot for flere år siden og har sin årsak i at 

antallet midlertidige ansatte har eksplodert de 

senere årene. I Oslo-området er i følge de siste 

tallene, det nå bare 25 prosent av de som job-

ber på byggeplassene som er fast ansatt. Hvor-

dan kan det ha seg at løsarbeidersamfunnet 

gjør seg utslag på boligbyggingen. Jo, fordi en 

midlertidig ansatt ikke får lån, og om han el-

ler hun hadde fått lån, er det en uforutsigbar 

tilværelse som gjør at man ikke kan eller vil 

investere i ny bolig. 

Så du som blir arbeidsledig, kan takke den 

sittende regjeringen for situasjonen du 

uforskyldt er kommet opp i. Alle snakker om 

at det skal satses på yrkesfagene, men skal 

du få norsk ungdom til å velge disse, må de 

tilbys en god og trygg arbeidsplass, og ikke 

en arbeidsplass der de ikke vet om de har 

arbeid og lønn fra dag til dag. 

God Jul
Unionen Fagforening  

ønsker alle sine medlemmer 
og samarbeidspartnere en 

riktig god jul og et  
fredfylt nytt år.

ANGREPENE TRAPPES OPP!
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A K TU E LT

KJEMP FOR ALT  
HVA DU HAR 
KJÆRT…
DEN NORSKE MODELLEN 
STÅR I FARE FOR  
Å KOLLAPSE

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

Klar sammenheng

Det er ikke vanskelig å se en sammenheng mel-

lom dårligere arbeidsvilkår og lønn i yrker som 

har lavere organisasjonsgrad. I privat sektor er 

organisasjonsgraden nå sunket til 38 prosent, 

og aller mest utfordrende er situasjonen i flere 

av de tjenesteytende næringene som vokser 

sterkt. Det kan for alle parter bli mye bråk av 

slikt.

Mangler vilje og kultur og 

frykter konsekvensene

Skal vi beholde den norske modellen og få bukt 

med sosial dumping og arbeidslivskriminali-

tet, må vi få opp organisasjonsprosenten som 

har sunket år for år  de siste årene. Og hoved-

grunnen til dette, er inntoget av bemannings-

byråene, etter undertegnedes mening. De 

ansatte der, kommer i overveiende grad fra 

Øst-Europa og mange har verken vilje eller kul-

tur for å organisere seg, samt at svært mange 

av frykt for å miste jobben, ikke tør å organi-

sere seg. Dette er med å svekke den norske 

modellen og beholde den på sikt.

I mange av bedriftene, er det en svært høy or-

ganisasjonsprosent, selv om det finnes poten-

siale for å bli flere i disse og.

Øk fagforeningsfradraget

Et godt organisert arbeidsliv er viktig for å sik-

re gode lønns- og arbeidsvilkår, men har også 

betydning for samfunnet i sin helhet. Det er 

en forutsetning for trepartssamarbeidet med 

myndighetene, og for en samordnet lønnsdan-

nelse som sikrer utjevning, satsing på kompe-

tanse og økt produktivitet. Fradraget for fag-

foreningskontingenten er et viktig signal om 

betydningen av det organiserte arbeidslivet.

Midlertidige ansatte, - gir færre medlemmer

Hovedårsaken til synkende organisasjonsgrad, 

er flere midlertidige ansatte. Noe som gjør det 

mye vanskeligere for fagforeningene å styrke 

organisasjonsgraden og holde på eksisterende 

medlemsmasse.

Flere virkemidler

Virkemidler for å få opp organisasjonsgraden: 

Øke skattefradraget og flere goder inn tariffav-

talene. Men her er det en hårfin balansegang, 

slik at ikke bedrifter med tariffavtale, får svek-

ket konkurranseevnen.

Ville doble fradraget

Jonas Gahr Støre ville doble skattefradraget. 

I stortingsperioden vi har lagt bak oss med 

borgerlig styre, har ikke de borgerlige redusert 

skattefradraget slik de gjorde sist de hadde re-

gjeringsmakt, men det har heller ikke øket det, 

slik at skattefradraget på grunn av inflasjonen, 

er blitt mindre verdt i løpet av disse årene.

Klare forskjeller mellom partiene

I partiprogrammene er det Arbeiderpartiet, SV 

og Rødt som vil doble fradraget. Senterpartiet 

vil øke fradraget, men ikke doble det. Høyre, 

Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti 

og Miljøpartiet de grønne er i mot å øke skat-

tefradraget i fagforeningskontingenten.

Høyre, FrP og Venstre er og i mot å forsvare og 

forsterke allmenngjøringsordningen. I tillegg 

til disse tre nevnte partiene, vil heller ikke KrF 

at den generelle adgangen til midlertidige an-

settelser oppheves.

Med disse synspunktene fra først og fremst 

Høyre, FrP, Venstre og KrF, er det bare en ting vi 

BAKGRUNN

Hvis vi ikke greier å øke organisasjons-

graden, står den norske modellen i 

alvorlig fare for å kollapse.

De fire hovedorganisasjonene på arbeids-

takersiden, går nå sammen for å få flere 

til å fagorganisere seg, og LO-lederen kan 

ha helt rett når han snakker om å redde 

den norske modellen.

Modellen omtales også som den nor-

diske, og bygger på tre hovedelementer: 

Et godt organisert arbeidsliv, god øko-

nomisk styring og trygge velferdsgoder.

Organisasjonsgraden har tradisjonelt 

vært svært høy i Norden, men har nå 

sunket til under femti prosent i Norge: 

De fire hovedorganisasjonene konkur-

rerer om medlemmene, men forleden 

kunne Klassekampen melde at de går 

sammen for å få organisasjonsgraden 

til å øke igjen.

Unio, YS, Akademikerne og LO ønsker i 

første omgang å finne ut hvorfor færre 

arbeidstakere organiserer seg. Tre parts-

samarbeidet mellom stat, arbeidstaker- 

og arbeidsgiverorganisasjoner er grunn-

leggende for at norsk arbeidsliv og 

økonomi fungerer godt. Det har vist seg 

både når det trengs moderasjon, og i 

gode tider når arbeidsfolk skal ha sin 

rettmessige del av overskuddet.

Å øke organisasjonsgraden er først og 

fremst av interesse for norske arbeids-

takere. Fortsetter organisasjonsgraden 

å synke vil det redusere slagkraften til 

fagforeningene. Samtidig vil det også 

redusere betydningen av trepartssam-

arbeidet. Arbeidsgiver og stat har altså 

stor interesse av at fagforeningene kla-

rer å snu tendensen.

Det har de siste årene gått en diskusjon 

om det er riktig at arbeidstakere får 

skattefradrag for medlemskontingent i 

fagforening. På samme måte som 

bedrifter får fradrag for sin kontingent 

til arbeidsgiverforeninger. Slik bør det 

selvsagt være. Om fradraget gir noen 

flere medlemmer, så vil det være nyttig 

også for de to andre partene.

Både arbeidsgiverorganisasjonene og 

staten vil få det vanskeligere om fagfo-

reningene blir svakere, men en enda 

lavere organisasjonsgrad vil først og 

frems ramme norske arbeidstakere.

Stopp angrepene på den norske modellen
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M Å L E KO N TO R E T

AKKORDTARIFFKURS PÅ VOSS
Helgen 27 til 29 oktober ble det arrangert akkordtariffkurs på Park hotell Voss. 

� T E K S T  O G  F O T O  K J E T I L  D A H L E

Det var 23 deltakere fra betong, tømrer, tak-

tekker og blikkenslagerfaget som deltok. De 

var fordelt på følgende bedrifter. Stoltz, Vei-

dekke, Åmodt, Markhus, Protan og A. O. G.

Betongfaget har nå fått en helt ny tariff 

som gjelder fra 1. november. Den har flere 

justeringer som ble gjennomgått.

På tømrerfaget var det positivt at Mark-

hus stilte med deltakere og at de ser positivt 

på akkordlønnssystemet i tid tariffen vår.

Protan stilte med de to tillitsvalgte og må-

let for de var at bruken av målekontoret må 

økes.

Det var veldig positivt at en blikkenslager 

var deltaker. Blikkenslagerfaget sliter med en 

gammel tariff og har ikke vært i bruk på flere 

år. Det viste seg likevel etter å ha gjort noen 

prøver at det er fullt mulig å gjøre god fortje-

neste på tariffen. Så for de blikkenslagere 

som ønsker å prøve seg er det bare å ta kon-

takt med målekontoret slik at vi kan være 

behjelpelig med å komme i gang.

Neste kurs vil bli i mars på samme hotell. 

De som ønsker å delta der må følge med på 

hjemmesiden og kurskatalogen som kommer 

for 2018.

Å gå på akkordtariffkurs er også veldig so-

sialt og deltakerne får utvekslet kunnskap og 

felles erfaring på tvers av de bedriftene de er 

ansatt i.

FLERE UTEN-
LANDSKE  
ARBEIDERE 
ØNSKER Å 
REISE HJEM
Tall fra SSB sier at de siste årene har 
den årlige nettoinnvandringen av 
litauiske, polske og svenske statsbor-
gere til Norge falt med 16000 perso-
ner pr år.

� T E K S T:  M A D S  K L E V E N

Dette skyldes ikke fordi det er dårlige tider 

i Norge, men at økonomien og arbeidsmar-

kedet tar seg opp i hjemlandet. Bl.a. Polen, 

Litauen og Estland opplever vekst i sine øko-

nomier. Det er fortsatt mange utenlandske 

arbeidere som ønsker å komme til Norge, slik 

at det blir ikke en snarlig krise for oss – med 

arbeidskraftmangel. Men det er en situasjon 

vi bør holde øye med. 

Rekruttering av norsk ungdom må nå ha 

stort fokus, slik at kompetansen og rekrutte-

ring til bransjene opprettholdes. Dersom løn-

ningene vil øke i hjemlandene vil interessen 

for å reise fra familiene for å tjene penger 

minke ytterligere.

Mange av de utenlandske arbeidstakerne 

har arbeidet i lavlønnsyrker. Dersom det blir 

arbeidskraftunderskudd over tid her kan det 

bidra til å presse lønningene opp – for å gjøre 

seg attraktiv for arbeidstakerne.

NYTT MEDLEMSTILBUD:

TANNHELSE FORSIKRING
LO favør har inngått samarbeid med Norsk Tannhelseforsikring og kan 
tilby produktet LO favør Tannhelseforsikring. Produktet gjelder for deg 
som medlem og din familie. 

Forsikringen dekker plutselige og ufor-

utsette behandlingsbehov som måtte 

oppstå. For eksempel ordinære fyllinger, 

skifte av fyllinger, trekking av tenner, rot-

fylling, innsetting av broer, kroner eller 

implantater.

Det er tre nivåer i forsikringen Perle, Gull 

og Platina. Forskjellen gjelder i prisen pr 

måned og som en konsekvens hvor stort 

beløp forsikringen dekker pr år.

Prisene og dekningsgraden pr tidspunkt 

er pr person:

Perle  52 kr pr mnd.  –  10.000 kr pr år

Gull  124 kr pr mnd.  –  20.000 kr pr år

Platina  160 kr pr mnd.  –  40.000 kr pr år

(for alle tre gjelder egenandel på kr 500 

pr behandling)

For mer utfyllende informasjon se lofavor.

no eller kontakt en rådgiver. 

kan konkludere med, og det er at disse nevnte 

partiene IKKE ønsker å beholde den norske mo-

dellen, men går inn for et arbeidsliv der det er 

fritt fram for sosial dumping og arbeidslivskri-

minalitet og lar den norske modellen forvitre.

FORTS. FRA SIDE 4
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STATSBUDSJETTET 2018
� T E K S T:  M A D S  K L E V E N

Statsbudsjettet for 2018 er lagt frem. Et budsjett som rammer pendlere og 
slitere – vanlige arbeidsfolk.

Det er store beløp i statsbudsjettet. For 2018 

er utgiftssiden budsjettert til 1325 mrd. kr. Av 

disse tas 255 mrd. ut fra oljefondet. Man kunne 

lese nylig i Dagen Næringsliv at Finansminister 

Siv Jensen og den sittende regjeringen har tatt 

ut 1000 mrd. kr i løpet av de siste 5 årene, in-

kludert 2018 budsjettet. Dette tilsvarer nesten 

det totalen for de foregående 18 årene før Siv 

og Co. tiltrådte. 

Norge har gjennom god politisk styring sik-

ret et stort oljefond – hvor verdiene av natur-

ressursen petroleum går tilbake til folket. Og 

handlingsregelen har sikret at man ikke har 

tappet av fondet, men sikret det avkastning. 

Pr. nå har oljefondet en verdi på 8521 mrd. kr. 

I  tillegg har vi funnet nye felt som er verdsatt 

til nærmere 4000 mrd. kr.  

Det er viktig at de styrende politikerne ikke 

fristes til å sløse med vår felles rikdom. Ekstra-

ordinære uttak i perioder må benyttes på jobb-

skapning og sikring av arbeidsplasser, ikke 

skattelette til de få.

Nøkkeltall fra budsjettet

• 3 % lønnsvekst

• 1,6 % prisvekst

• Gir 1,4 % reallønnsvekst

• Innvesteringer: Bedrifter fastlands-Norge 

5,6 % og oljeinvesteringer 2,2 % 

3,8 % Eksport og 3,3 % Import

• Oljepris 438 kr – som i 2017

• Arbeidsledighet NAV 2,6% (70 000 personer 

ledige i snitt i 2018) 

Netto skattekutt på 3 mrd. kr

Selskapsskatten reduseres fra 24 til 23 %. Ver-

dien av aksjer ved beregning av formueskatt 

reduseres fra 90 til  80 %. 0,1–0,2% skattere-

duksjon på inntektsskatt på alle trinn.

Skatte- og avgiftsskjerpelser:

• Fradrag for kost og losji fjernes  

(reelt ca. 1 mrd. kr.)

• Fjerne skatteklasse 2

• Lav momssats heves fra 10 til 12 %.

Tiltakspakken for Sør-Vestlandet avsluttes

Regjeringen mener nå det går så mye betre at 

det ikke er behov for å videreføre pakken for å 

sikre arbeid på Sør-Vestlandet.

Tilstramning av opptjening av dagpenger

Regjeringen foreslår at man kun skal beregne 

dagpenger av siste års inntekt, ikke gjennom-

snittet av de 3 siste år som nå. Dette vil med-

føre betydelig reduksjon i dagpenger for flere. 

Hos oss kjenner vi problemet f.eks. innen asfalt 

og veivedlikehold med perioder med permit-

tering. Om man skulle være uheldig å miste 

arbeidet etter en slik periode vil man med en 

lønn rundt 500.000 kr tape rundt 50.000 på 

denne endringen i beregning.

Arbeidsavklaringspenger

Perioden man kan gå på slikt tilskudd reduse-

res fra 4 til 3 år.

Fagforeningsfradraget

Holdes uendret på kr 3850. Som i realiteten  

betyr en reduksjon i fradraget. 

Forhandlinger vil medføre endringer

Om regjeringen skal få vedtatt sitt budsjett 

må de ha flere partier med seg på vedtaket. 

Det naturlige er at det blir en enighet mellom 

regjeringspartiene og Venstre og KrF. 

Dette gir håp for at noen av de saker 

som rammer våre medlemmer har-

dest endres. 

A K TU E LT

Juletrefesten
Hold av søndag 7. januar, for da  

går foreningens juletrefest for 

medlemmers barn og barnebarn  

av stabelen. Festen avholdes 

i «Dragefjellet» på Scandic Bergen 

City, starter kl. 17.00 og er beregnet 

å vare fra to til to og en halv time og 

koster kr 100,- for hvert barn. For de 

voksne blir det anledning å få kjøpt 

mat og drikke. Kanskje kommer nissen 

og en overraskelse til, – kommer DU? 

Påmelding på tlf. 480 55 200,  

så tidlig som mulig, og senest  

torsdag 4. januar.  

Nærmeste parkeringsmulighet 

i Kloste rgarasjen og under 

Grieghallen.

VIL BEGRENSE 
RAPPORTE-
RINGSPLIKTEN
� T E K S T:  R O G E R  J O H A N S E N

LO og Fellesforbundet er svært skuffet over at 

regjeringen vil begrense rapporteringsplikten 

for utenlandske arbeidstakere. I kampen mot 

arbeidslivskriminalitet er rapporteringsplik-

ten, det vil si plikten til å opplyse om uten-

landske oppdrags- og arbeidstakere til skatte-

myndighetene, et viktig element. Derfor er det 

urovekkende at regjeringen i statsbudsjettet 

for neste år foreslår å begrense denne plikten.

At regjeringen ikke ser dette i sammenheng 

med sin strategi mot arbeidslivskriminalitet, 

er nesten ikke til å tro. I vår la regjeringen frem 

en revidert strategi mot arbeidslivskriminali-

tet. Der heter det blant annet at regjeringen 

vil se nærmere på spørsmålet om å innføre en 

registreringsplikt for utenlandske arbeidsta-

kere som utfører oppdrag midlertidig i Norge. 

Lignende registerordninger er allerede på plass 

i Sverige og Danmark.

(Kilde: NTB og Bergensavisen)

Kampen om pengene  
der arbeidstakerne taper
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TARIFFAVTALE 
FOR ANSATTE 
I PROPURO 
BEMANNING
I forrige nr. av Unionsavisen rakk 
redaksjonen akkurat å få med 
en notis hvor vi oppfordret til 
å «stå sammen – stå opp mot 
useriøsiteten til Propuro!»  Etter 
ett konstruktivt forhandlingsmøte 
tirsdag 31.10.2017 er det enighet om 
å tegne tariffavtale. Fra 12.09.17 er 
Fellesoverenskomsten for Byggfag 
gjort gjeldende i bedriften. 

� T E K S T:  A T L E  W E D A A

Fagforening også  

for utenlandske arbeidstakere

Unionen Fagforening har alltid vært opptatt 

av at vi også skal være en Fagforening for uten-

landske arbeidstakere som jobber innenfor 

våre bransjer. Å organisere for å skape grunn-

lag for å få på plass tariffavtaler er selvsagt 

også hensikten når det drives rekruttering 

innenfor bemanningsbransjen. Slik har det 

også vært overfor ansatte i Propuro beman-

ning.

Tariffavtalen skal håndheves

Mange tenker at når tariffavtalen er på plass 

så er jobben gjort. Men det er nå den viktige 

jobben starter. Tillitsvalgte og medlemmer 

må sikres kunnskap om avtalen og opplæring 

i samarbeid på bedriften. 

Tariffavtalen er bygget opp rundt dialog og 

samarbeid. For at dette skal fungere må man 

naturlig kurse de tillitsvalgte. Unionen ønsker 

å gjøre dette gjennom dialog med de tillits-

valgte, kurs gjennom forbundet, men også 

gjennom bransjegruppen for bemannings-

bransjen.

Samarbeid og dialog

Gjennom forhandlingene har partene snakket 

ut om synspunktene for og imot tariffavtale. 

Begge parter er klar for å bidra til et godt sam-

arbeid og se fremover.

Unionen ser frem til, og ønsker å bidra til, 

god dialog for å sikre godt samrabeid i bedrif-

ten.   

Vi gratulerer de ansatte i Propuro Bemanning 

med tariffavtale!

TA R I F F

TARIFFORSLAG FRA  
UNIONEN FAGFORENING  
– TARIFFOPPGJØRET 2018
Etter prosess med klubber og medlemmer har foreningen behandlet og sendt 
23 krav til forbundet  for det kommende tariffoppgjøret i 2018.

� T E K S T:  M A D S  K L E V E N

Tariffoppgjøret 2018 – forslagene er innsendt for videre behandling

Som vanlig spenner forslagene vidt. Fra juste-

ring av etablerte satser til overbyggende tunge 

generelle krav.

Vi takker alle de som har sendt inn forsalg 

til foreningen. Det er viktig at de krav som 

fremmes har sin forankring ute på arbeids-

plassene. De som arbeider på overenskomsten, 

og som må ta en konflikt, må stå bak de krav 

som reises.

Det er ikke plass til å gjengi alle krav i sin 

helhet under, men vi  gjør en oppsummering:

Generelle krav:

• Forbundsvist oppgjør 
(Fellesforbundet forhandler først 
med konkurranseutsatt industri)

• Følge opp tariffoppgjøret 2016 med 
krav om styrking av obligatorisk 
tjenestepensjon (OTP) med fokus 
på fjerning av tapsregler.

• Utvidet rett til fri med betaling for 
deltakelse i begravelse til sine nærmeste.

• (et mer mobilt arbeidsliv må sikre 
at man har anledning å delta i 
begravelsen til sine nærmeste)

• Økt kjøpekraft

• Hevning av lønns- og øvrige 
satser i overenskomstene

• Mer forpliktende tekst rundt 
formalitetene for å ha innleie

• Innleide skal ha lønn mellom oppdrag

• Stramme til tekst om forskuttering 
av sykepenger – forskjellsbehandling 
skal ikke forekomme

Fellesoverenskomsten for byggfag:

• Bedre skifteforhold i brakken

• Skifttillegget bør samordnes med 
anleggsoverenskomsten

• Utvide omfanget til også gjelde glassfasade

Havbruksoverenskomsten:

• Arbeidstidsordning – innarbeidingsordning 
tilsvarende det man har i industrien og 
byggfag.

• Forbud mot alenearbeid på merdkant o.l.

Nå skal alle innsendte forslag – vel 1800 i tal-

let – gjennom prosesser i forbundsstyret og 

bransjerådene. I januar fremmer forbundet 

sine krav ovenfor LO, som i februar vedtar 

rammene for oppgjøret og oppgjørsform på 

sitt representantskap den 27. 
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INFORMACJE PO POLSKU!
P O L S K  S PA LT E

Ubezpieczenia zawarte 
w opłacie na związki 
zawodowe
W momencie, kiedy zostajesz członkiem Fellesforbundet 

automatycznie otrzymujesz jako członek prawo do trzech 

ubezpieczeń. Czyli 

• Ubezpieczenie mienia - ubezpieczenie sprzętu oraz rzeczy 

ruchomych w mieszkaniu, obowiązuje w Skandynawii

• Ubezpieczenie w czasie wolnym, które daje ci odszkodowa-

nie, jeśli zdarzy się wypadek w czasie wolnym

• Podstawowe ubezpieczenie, które daje ci natychmiastowa 

pomoc w razie śmierci/ podwójne stawki dla tych, którzy 

swoje miejsce zamieszkania maja poza Skandynawia. 

Odszkodowanie z ubezpieczanie podstawowego oraz z 

ubezpieczenie w czasie wolnym jest dodatkiem do ewen-

tualnych innych ubezpieczeń z tego typu, które powinie-

neś posiadać. Inne ubezpieczenia można kupić ze zniżką 

w SpareBank 1. Szczególnie zalecamy, jeśli jesteś jedynym 

żywicielem rodziny oraz mieszkasz w Norwegii. Ponieważ 

sumy za odszkodowanie z tych ubezpieczeń nie są wystar-

czająco duże by pokryć wszystkie ekonomiczne straty, do 

których śmierć lub wypadek może doprowadzić.

Nie ma potrzeby wykupować ubezpieczenia zdrowotne-

go. Jeśli zachorujesz zasiłek chorobowy z NAV zastępu-

je normalna wypłatę, a wszelkie leczenie szpitalne jest 

darmowe.  Jeśli będziesz miał wypadek  w czasie pracy, 

ubezpieczenie od wypadku w pracy pokrywa wszystkie z 

tym związane wydatki, ubezpieczenie to, zostało nałożone 

przez prawo na pracodawcę. Jeśli wypadek doprowadzi do 

trwałego uszczerbku na zdrowi, również można uzyskać 

odszkodowanie. 

Gratulujemy naszym 
kolegom związkowcom 
zwycięstwa w walce 
o umowę zbiorową 
w Norse Production AS

Jak wiadomo, członkowie Związków Zawodowych 
Union z firmy Propuro odczuli nadmierną presje ze 
strony pracodawcy. Firma min. pracowała bardzo 
aktywnie by członkowie wypisali się ze związków. 
Tymczasem Propuro podpisało umowę zbiorową, 
która jest ważna od 12 września bieżącego roku.  

W ten sam sposób polscy pracownicy w Norse Production AS 

odczuli sprzeciw firmy w sposób, który jest nie do zaakcepto-

wania. Aby wygrać z pracodawcą musieli wyjść i protestować. 

Protestujący otrzymali gromkie wsparcie na poziomie lokal-

nym jak i krajowym. Po czterech tygodniach walka została 

ukoronowana całkowitym zwycięstwem. 

Ten przykład pokazuje, że czasami trzeba użyć tego typu środ-

ka do walki byśmy mogli zwalczać takie niepoważne ataki wo-

bec prawa do zrzeszania się jak i utrzymywać dobre warunki 

pracy. Cieszymy się, że rzadko kiedy zachodzi potrzeba by 

począć takie kroki, ale jesteśmy również zadowoleni widząc, 

zę system działa, a pracownicy, którzy trzymają się razem wy-

grywają walkę! 

Wesołych Świąt 
Unionen Fagforening życzy 

Wszystkim swoim związkowcom 
oraz współpracownikom 

Zdrowych i Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku

Zabawa Choinkowa
7 stycznia odbędzie się związkowa impreza 

bożonarodzeniowa dla dzieci członków oraz wnuków.  

Impreza odbędzie się w "Dragefjellet”, Scandic Bergen 

City hotel o godz. 17.00 do 19.30.  Koszt 100 kr za każde 

dziecko. Dla dorosłych będzie możliwość kupienia jedzenia 

i napoju. Może przyjdzie Św. Mikołaj i jeszcze jakaó 

niespodzianka? Przyjdziesz? 

Zapisy pod nr.tel. 480 55 200 do 4 stycznia.  

Ale prosimy o jak najszybsze zapisywanie.

Najbliższy parking znajduje się  

w Klostergarasjen i pod Grieghallen


