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

De har bygget Scandic Airport Hotel i Bergen i 

2015, og fortsatte med Comfort Hotel Bergen 

Airport i 2016.

Con-Form AS som konsern har hatt en bety-

delig omsetningsøkning de siste årene, og nåd-

de i september 2016 en ny milepel, og passerte 

en omsetning på 1000 mill LTM. 

I 2017 ble det en liten nedgang i omsetning 

første halvår, grunnet mye forskyvelser i pro-

sjekter,  og året vil ende på 880 mill. i omsetning. 

I 2018 blir det lagt opp til ytterligere vekst, med 

en ordrereserve i skrivende stund på 890 mill.

Regionskontoret er lokalisert på Kokstad-

flaten i Bergen, og betjener byggeprosjekter på 

hele Vestlandet. 

VOKSER OG ANSETTER FLERE
I de par siste årene, har de i Bergens-området 

også hatt betongarbeidet på Nyhavn Brygge 

for Betonmast Bergen, Hillerhøyden 2 og 3 

beliggende i Hilleren mellom Mathopen og 

Alvøen for Lars Jønsson, Siljuslåtthjemmet for 

HENT, og er i ferd med å avslutte Byggetrinn 

1, ett av flere byggetrinn på Leidarkollen for 

JM Norge, og prosjekt Sandalen, sentralt på 

Nesttun, der de også bygger leiligheter for 

JM Norge.

Samtidig bygger de 117 leiligheter i Stavan-

ger for Skanska Norge på prosjekt Innseilingå, 

og de skal nå i februar 2018 i gang med å bygge 

nye Sola Rådhus på Sola/Stavanger, for  Consto 

Sør AS.

CON-FORM AS, – EN BEDRIFT 
SOM SATSER PÅ EGNE ANSATTE 
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Byggeplass Con-Form Vestlandet AS. Foto: Roger Johansen

OM AFP
� A V  R O G E R  J O H A N S E N

• Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsord-

ning som er nedfelt i tariffavtalene.

• AFP-ordningen er forskjellig i offentlig og privat 

sektor. Alle offentlig ansatte er omfattet av ordnin-

gen. Her er AFP en tidligpensjonsordning for dem mellom 62–67 år.

• I privat sektor må du jobbe i en bedrift som har tariffavtale og 

er tilsluttet AFP-ordningen, for å få AFP. AFP kan tas ut fra 62 år, og 

gis som en livsvarig ytelse ved  siden av alderspensjonen fra Folke-

trygden. 

Hvert år mister 1300 arbeidstakere av ulike årsaker retten til AFP 

og for eksem pel kroner 80.000,- i tilleggspensjon årlig. 

Det kan skyldes at du mister job-

ben, at du blir langvarig syk 

og mottar sykepenger eller 

arbeidsavklaringspenger, 

blir ufør, eller bytter jobb fra 

privat til offentlig sektor, eller 

omvendt.  

Det er derfor svært viktig at du 

under søker dette før du tar beslut

ningen. Det samme gjelder viss du går 

fra en tariffbundet bedrift med AFP-ord-

ning til en bedrift uten tariffavtale, eller du 

ikke tar ut AFP mens du ennå er i arbeid, men velger å pensjonere 

deg først etter at du er gått av. Du må søke og begynne og ta ut 

AFP, før du slutter.

KO RT  F O RTA LT
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L E D E R

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

LEGG TIL RETTE OG SATS PÅ  JENTENE!
Unionen Fagforening, Rørleggersvennenes forening og El og 

It samarbeider om brakkeaksjonen. Hvor vi oppsøker bygge-

plasser i vårt område for å se på hvordan brakkeforholdene er. 

Aksjonen ble satt i gang noen år tilbake for man var tydelig på 

at brakkeforhold var en viktig del av det å være en attraktiv 

arbeidsplass og fremstå seriøs. Derfor ville foreningene sette 

fokus på dette.

Aksjonsgruppen gir både ris og ros – og deler dette bl.a. gjen-

nom egen facebookside.

Dessverre registrer vi at 2 av 3 steder som brakkeaksjonen har 

vært er det ikke tilrettelagt for jenter. Når man tenker over 

at de fleste plassene brakkeaksjonen har besøkt er mer eller 

mindre seriøse bedrifter så blir tallet enda verre om man tar 

med den useriøse delen av næringen.

Skifte- og toalettfasiliteter er en viktig del av arbeidsplassen 

og arbeidsmiljøet. Det er ikke greit for en jente å måtte skifte 

inne blant en haug med menn. Å henvise jentene til å skifte 

hjemme, i en bortgjemt krok der jentene må holde et forheng 

for hverandre, eller skifte etter at guttene er gått ut mv. er å 

ikke sette pris på, eller inkludere jentene. 

Jeg mener at om det var flere jenter / kvinner som arbeidet 

innen bygg og anlegg ville man ikke hatt en del av de forhold 

man ser rundt på arbeidsplassene / brakkene. Foten ville blitt 

satt ned. Men ikke minst ville flere jenter skapt større mang-

foldig og gitt bedre arbeidsforhold.

Derfor er det gledelig å kunne være med i juryen som kårer 

årets lærling blant bedriftene under EBA Vestenfjelske hvor to 

jenter kom på delt andreplass (NCC og Skanska). Disse følger 

opp forrige gangs vinner, som også var jente. (Veidekke)

Jentene har masse å bidra med i byggenæringen. Nå er det på 

tide å gjøre en innsats for å rekruttere dem inn, og ikke minst 

vise gjennom brakkeforhold at man ønsker de med på laget.
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VEKST I ANTALL 
JOBBER?
I begynnelsen av januar kom Statistisk Sentralbyrå med 
en rapport som viser at antall arbeidsforhold øker. I utgangs-
punktet er dette gode nyheter som tyder på at økonomien 
er på bedringens veg, og regjeringen har da heller ikke vært 
seine med å ta dette til inntekt for sin politikk.

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

Det er dessverre et par haker ved denne rapporten. For det første er det slik 

at statistikken den er basert på teller antall arbeidsforhold og ikke personer 

i jobb. Det er altså et avvik på 6000 mellom vekst i antall jobber og antall 

personer. Det betyr konkret at en del personer har flere arbeidsforhold, f.eks. 

deltidsstillinger og biarbeid.

For det andre er den største veksten i arbeidsforhold lønnstakere på korttids-

opphold i landet, med arbeidstakere fra EU-land i Øst Europa som den største 

gruppen. Dette sammenfaller med Fri Fagbevegelses undersøkelse av tall fra 

NAV. De har gått gjennom NAV sin database over stillinger som blir lyst ledig. 

Her kommer det fram at over halvparten av nye jobber på norske bygge plasser 

blir utlyst av bemanningsbyråer. Entrepenørene har overlatt til bemannings-

byråene å skaffe arbeidskraft og søker i liten grad etter folk for fast ansettelse 

på egen hånd.

Dette skjer samtidig med at aktiviteten i bransjen har vært rekordstor og ser 

ut til å holde seg på et høgt nivå framover. BNL venter for eksempel fall i bolig-

byggingen i 2018, men ser for seg et stabilt marked for nye yrkesbygg og vekst 

i rehabiliterings- og ombyggingsmarkedet. For totaløkonomien venter NHO en 

vekst på 2,2 prosent i 2018. Meglerhus og banker er også temmelig samstemte 

om at det i 2018 ventes vekst i økonomien. For ansatte i byggebransjen er dette 

betryggende. Det er likevel urovekkende at det ikke fører til betydelig vekst i 

antallet ansatte i faste stillinger hos entrepenører og produksjonsbedrifter.

Det er også dessverre slik at andelen av yrkesaktive i befolkningen ikke øker. 

Statistikk fra SSB på dette området viser at andelen fortsatte å gå ned fra 

4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Dette forholdet har hatt en negativ utvikling 

over flere år. Sjøl om tallet på arbeidsledige går noe ned og tallet på sysselsatte 

øker så vokser befolkningen fortere. Med andre ord, færre yrkesaktive skal 

skape verdiene alle i samfunnet skal leve av. Denne trenden har ikke regjerin-

gen til nå klart å snu.

ÅRSMØTE
Vi minner om at Unionen Fagforening 

avholder årsmøte 2018 den 19. april kl. 16.30 

i Folkets Hus.

Forslag til årsmøtet må være foreningen 

i hende senest 12. mars til 

mads.kleven@fellesforbundet.org 
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«MÅNEDENS SPØRSMÅL»
Fagbevegelsen er i utgangspunktet en kamporganisasjon (ikke service-
organisasjon) til å kjempe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. 

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

En kamporganisasjon er avhengig av god 

 to-veis kommunikasjon mellom tillitsvalgte i 

organisasjonen og medlemmene, i alle ledd. 

Den er og avhengig av at medlemmene faktisk 

ønsker å kjempe for bedre lønns- og arbeids-

vilkår. Den kampen skjer ikke bare ved hvert 

lønnsoppgjør. Den skjer hver dag på arbeids-

plassen. Ikke bare for å få flere rettigheter, men 

like mye for å beholde de man har oppnådd.

Etter som tiden har gått, og de fleste i Norge 

stort sett har fått det bedre, er vi blitt mer og 

mer bevisst på begrepet «service». Skal vi be-

tale for noe, så skal «tilbudet» eller «servicen» 

være bra. Dette er etter hvert blitt et tankesett 

mange også benytter når man vurderer med-

lemskap i fagbevegelsen. Det blir helt feil, for 

fagbevegelsen er ikke en serviceorganisasjon. 

Fagbevegelsen er en kamporganisasjon, et verk-

tøy til bruk for å oppnå noe. Da må brukerne 

(medlemmene) bruke det, ikke forvente at ret-

tighetene bare kommer «rekende på ei fjøl». 

Arbeidsfolk har aldri fått noe gratis. De ret-

tighetene man har i dag har noen før oss kjem-

pet frem. Kampen er ikke vunnet for alltid, den 

må kjempes videre i dag, både faglig og poli-

tisk. Da må man vite hvem man er, hvor man er, 

og hvor man vil.

De forskjellige leddene i organisasjonen (LO 

/ Forbund / Forening / Klubb / medlem) har 

hver sine oppgaver, hvorav klubbene og med-

lemmene på arbeidsplassene er det viktigste 

leddet. Det er klubbene og medlemmene, 

 resten av organisasjonen er til for, og det er de 

som praktiserer gjeldende regler og rettig-

heter. Resten av organisasjonen er administra-

tive hjelpefunksjoner på forskjellig nivå, hvor-

av de sentrale leddene er de som fører 

forhandlinger og driver lobbyvirksomhet for å 

få bedre rettigheter i lov- og avtaleverk, som er 

til gunst i det praktiske for medlemmene. 

Unionen Fagforening er opptatt av å revita-

lisere organisasjonen, spesielt på grunnplanet. 

Det er et behov for bevisstgjøring av medlem-

mene. Verden er blitt langt mer komplisert, 

samtidig som veldig mange ser etter de enkle 

løsningene, som ikke finnes. Alt henger sam-

men. Gjør man en regelendring, så får det som 

regel en konsekvens, også andre steder enn der 

det var tiltenkt.

Skjemaene med «Månedens spørsmål», som 

vi begynte med i januar, er ett av flere tiltak for 

å forsøke å få til en diskusjon om forskjellige 

tema, på arbeidsplassene. Det er ikke meningen 

at enkeltmedlemmer skal svare på disse, men at 

de tar skjemaet med seg på arbeidsplassen og 

diskuterer med kollegaene, og at man svarer i 

fellesskap fra den arbeidsplassen eller fra det 

enkelte arbeidslag. Det betyr selvfølgelig ikke at 

det er forbudt for enkeltmedlemmer å svare.

Diskusjon på arbeidsplassen er viktig i en 

bevisstgjøringsprosess, hvor kommunikasjon 

er alfa og omega. Vi oppfordrer til å delta i dis-

kusjonene på arbeidsplassen. Ikke la dere 

 begrense av månedens spørsmål, diskuter hva 

som helst som har med deres hverdag å gjøre. 

Finn ut hvordan dere faktisk har det, i forhold 

til hvordan dere helst vil ha det. Bring det så 

videre til fagforeningen.

Tore Koraneesak, 

er tillitsvalgt i bedrif-

ten og har sin bopel i 

Sandnes, men jobbet 

på Siljuslåtthjemmet 

i Bergen, sammen 

med flere andre fra 

Stavanger-regionen 

da vi begynte å orga-

nisere de ansatte fra 

Stavanger/Sandnes regionen. Tore er tillits-

valgt for alle Fellesforbundet sine medlemmer 

i Con-Form - avdeling Vestlandet. At Tore har 

sin bopel og arbeidsplass i Sandnes/Stavanger-

området, skal ikke ha noe å si for medlemmene 

i Bergen, da Regionsjefen, Jan Einar Stavnhau-

gen, sier at skulle det oppstå interessekonflikt 

som krever at tillitsvalgt må bistå medlemmer 

i Bergen, vil Con-Form sørge for å  sette Tore på 

første fly nordover til Bergen.

GÅR MOT STRØMMEN
Mens andre byggefirmaer satser på å basere 

virksomheten sin på innleie, går Con-Form 

motsatt vei, og satser på egne ansatte. 

I 2017 ansatte Con-Form 40 nye bygnings-

arbeidere i faste stillinger. Regionsjef i Vest, 

Jan Einar Stavnhaugen sier til Unionsnytt; – at 

rundt halvparten av disse rekrutterte vi bevisst 

fra de langtidsinnleide hos oss. Vi holder fort-

satt på med rekruttering, og hittil i år har vi 

allerede ansatt rundt 10 bygningsarbeidere, 

hvor av 2 av disse er i Region Vest.

Dette er en vesentlig satsning med tanke på 

at Con-Form i Norge har 450 ansatte, hvorav 140 

jobber som bygningsarbeidere på byggeplass.

BEST MED EGNE ANSATTE
Regionsjefen fastslår også at; – våre analyser 

viser klart at vi er best tjent med egne faste 

ansatte på byggeplass. Vi erfarer at kostande-

ne går vesentlig ned, samtidig som at kompe-

tanse, effektivitet, kvalitet og sikkerhet styrkes 

betydelig ved å prioritere faste ansatte. 

Derfor jobber vi bevist med å redusere om-

fanget av innleie hos oss til fordel for flere 

faste ansatte.

ØNSKER ORGANISERING 
 VELKOMMEN
Jan Einar Stavnhau-

gen, gir også tydelig 

uttrykk overfor oss, at 

han og bedriften øn-

sker at de ansatte skal 

være organisert og at 

bedriften er bundet 

av tariffavtale.

Noe som i våre fag-

forenings-ører,  lyder 

som den lifligste musikk.

Vi takker for praten og de positive signalene 

vi har fått angående bedriftens strategi og sat-

sing på egne ansatte, samt at folkene er fagor-

ganisert, og håper at flere andre bedrifter vil 

ta lærdom av dette og følge opp i samme spor 

i tiden som kommer.  

FORTS. FRA SIDE 1

CON-FORM AS, – EN BEDRIFT SOM SATSER PÅ EGNE ANSATTE

� A V  R O G E R  J O H A N S E N

OM FORBUD
Et forbud  mot innleie, lar seg fint gjøre 

innenfor lovens rammer og EØS-avtalen, 

og antake ligvis også i praksis. Dette et-

ter modell fra for eksempel Tyskland. Der 

er det forbudt for bemanningsbyråer å 

leie ut arbeidskraft til bygge-bransjen, og 

for bedrifter og leie inn fra byråer. Det er 

imidlertid lov å leie til og fra mellom pro-

duksjonsbedrifter, dersom bedriften får 

tillatelse fra myndighetene og er omfattet 

av samme tariffavtale. (Kilde: Dagbladet.)

KO RT  F O RTA LT
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A K TU E LT

HAVBRUKS-ANSATTE HAR 
FREMDELES EN MULIGHET! 
� T E K S T:  F R O D E  S K A G E N

Havbruk, et politisk satsingsområde 
og en næring med store utfordringer 
og stadige forandringer der bedrif-
tene blir større og større.

For en del år siden var det mange flere aktører 

innen havbruk og man jobbet kanskje skulder 

til skulder med eier og sjef i bedriften. I dag er 

det færre aktører som kjøper og har kjøpt opp 

mindre bedrifter. I disse store bedriftene har 

man et profesjonelt styre og ledelse og noen 

steder er avstanden til den enkelte arbeidsta-

ker blitt mye større enn da man jobbet tettere 

med ledelsen.

Mange føler at det har blitt en tyngre vei å 

gå for å få frem sitt budskap og man velger 

heller å svelge noen kameler.

SÅ HVA GJØR ARBEIDSTAKERNE DA? 
Min første tanke er at de ansatte også må bli 

mer profesjonell i sin tilnærming til bedriften. 

Dette krever at man står sammen med sine 

arbeidskamerater for derigjennom i felleskap 

og gjennom tillitsvalgte forhandler frem gode 

lønns- og arbeidsvilkår. Det er ikke som noen 

sier gammeldags å stå sammen, være organi-

sert og få på plass en tariffavtale i bedriften. 

Det er kanskje viktigere nå enn det har vært 

på lenge.

Det er derimot avgjørende at arbeidstakerne 

også står sammen og blir en profesjonell for-

handlingsmotpart. 

SÅ HVA KAN UNIONEN 
 FAGFORENING GJØRE?
Først og fremst så vil vi påpeke at det er en 

positiv utvikling og vi registrerer et ønske fra 

ansatte innen havbruk om å bli en part som 

er mer likestilt med bedriften. For å lykkes 

med dette må folk organisere seg og det må 

velges tillitsvalgte. Kjøttvekten har betydning, 

altså at man er godt organisert. Om det ikke er 

tariff avtale i bedriften så må dette på plass.

Vi har hatt et innledende møte med noen 

bedrifter for å etablere et gruppestyre innen 

Havbruk. Målsetningen er å heve fokuset på 

havbruksoverenskomsten, øke kommunikasjo-

nen tillitsvalgte imellom og Unionen Fagfore-

ning samt i felleskap bidra til vekst innen hav-

bruk.

Neste møte er 5. april 2018 på styrerommet 

til folkets hus 4. etasje. 

Vår målsetning er å øke andelen av organi-

serte, inngå nye tariffavtaler samt ufarliggjøre 

fagforeningen.

For å få dette til trenger vi hjelp fra de som 

allerede er organisert. Det er ikke sånn at vi 

bare kan reke forbi på en fjøl, vi trenger 

kontakt personer slik at vi kan komme å besøke 

den  enkelte avdeling og anlegg.

SÅ DERMED UTFORDRES DERE TIL 
Å TA KONTAKT MED:
Frode Skagen, Unionen Fagforening 

tlf. 976 99 795 eller 

epost: frode.skagen@fellesforbundet.org

Typisk havbruksmerd som man kan se flere steder langs kysten. Foto: Atle Wedaa

PRIVAT ADVOKAT
Dersom du får problemer knyttet til ar-

beidsforholdet ditt, det kan for eksempel 

være at du blir usaklig oppsagt, lønna 

uteblir, du kan bli utsatt for en yrkesskade 

med mere, har du rett på bistand fra Felles-

forbundet. I den forbindelse minner vi om 

at LOs juridiske avdeling har retningslinjer 

som slår fast at dersom du som medlem 

har gått til egen advokat først, tar ikke våre 

advokater saken etterpå. Dermed må du 

betale advokatregningen selv!

NOTIS
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ØNSKER BYGNINGSBRANSJEN KOMPETENT 
 PERSONELL OG HØYERE PRODUKTIVITET 
I FREMTIDEN?
Fremtidige kompetansebehov i Norge er blitt utredet av et nedsatt utvalg, og det fremkommer  
at bl.a. bygnings bransjen sliter med rekruttering av kompetent personell.

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

Det kan selvfølgelig være flere årsaker til at 

problemer med rekruttering av kompetent 

personell oppstår, men man behøver ikke være 

rakettforsker for å skjønne at bedriftene i byg-

ningsbransjen selv, har satt bransjen i denne 

situasjonen.

Man har over flere år unnlatt å ansette selv, 

og heller leid personell inn fra diverse beman-

ningsbedrifter, for å slippe å ha ansvar for det 

personellet og den kompetansen de besitter. 

Bemanningsbedriftene vil ha minst mulig an-

svar for det samme personellet, og «ansetter» 

på så løse og midlertidige kontrakter som mu-

lig, og betaler i hovedsak kun minstelønn for 

ikke faglærte, uavhengig av de faglig kvalifika-

sjonene til den enkelte. Likebehandlings reglene 

følges, stort sett, bare der man blir påtvunget 

det, og selv da gjør man hva man kan for å 

omgå reglenes intensjoner.

Den som umiddelbart taper på dette er den 

enkelte arbeidstaker, men over tid blir konse-

kvensene av dette også et reelt tap for bedrif-

tene, bransjen og samfunnet som helhet.

Det er ingen som ønsker å være ansatt på de 

«løsarbeider» vilkårene bemanningsbransjen 

generelt tilbyr i dag. I alle fall ikke hvis man har 

tenkt å bo her over tid. 

Bransjen oversvømmes av «ufaglært» ar-

beidskraft fra utlandet, som det er vanskelig å 

komunisere med. Det har medført større utfor-

dringer vedr. HMS. Det stilles krav om lærlinger 

på offentlige byggeplasser i dag, men hva skjer 

om lærlingen er eneste norske, blir opplært av 

«ufaglærte» arbeidstakere som ikke snakker 

norsk, og ofte heller ikke engelsk?

Det klages over at produktiviteten i byg-

ningsbransjen har gått ned de siste 10 årene, 

mens den har steget i andre bransjer. Ja, hva 

forventer man da, når man legger opp til å, i så 

stort omfang, benytte dårlig betalt innleid 

ufaglært arbeidskraft, som selvfølgelig prøver 

å få det arbeidet man er så heldig å ha blitt 

tildelt, til å vare så lenge som mulig?

Ønsker man å snu denne utviklingen, for sin 

bedrift og for bransjen som helhet, så må man 

begynne å ansette arbeidstakerne direkte i 

produksjonsbedriftene. Man må sørge for opp-

læring og videreutvikling i tråd med fremti-

dige behov. Hvorfor skal bygningsarbeiderne 

være nødt til å brøfø 2 arbeidsgivere?

Veksten i antall bedrifter er desidert størst 

blant de bedriftene vi trenger minst, nemlig 

bemanningsbedriftene. De er ikke nødvendigvis 

roten til alt ondt her i verden, men du verden så 

stor skade de har gjort på bygningsbransjen.

BIDRA MED TIPS  
FOR Å TA DE USERIØSE AKTØRENE
� M A D S  K L E V E N

Fellesforbundet og Unionen Fagforening har 

kontakt med A-krimgruppen som arbeider 

mot de useriøse og kriminelle aktørene inne 

bla bygg og anlegg. Vi har også samarbeid med 

Arbeidstilsynet. Dette er nyttig for begge par-

ter og vi deler felles mål om ha ryddige, trygge 

og seriøse forhold på arbeidsplassene.

For å benytte tiden sin best mulig er det vik-

tig for Arbeidstilsynet og A-krimgruppen at 

omverden kommer med tips. Vi i fagbevegel-

sen, og dere ute på arbeidsplasser, men også 

som privatpersoner ser og hører mye. Derfor 

er det ønskelig med tips fra dere enten om for-

hold som gjelder brakkeforhold som brakkeak-

sjonen kan ta seg en tur til, men også om man 

ser mer alvorlige forhold som usikrede arbeids-

plasser, useriøse forhold og arbeidstid, og 

kjennskap til underbetaling og / eller svart 

arbeid mv.

Tips kan sendes mads.kleven@fellesforbun-

det.org eller kontakt på tlf: 90621390.

Det er viktig at bedriftene selv sørger for opplæring og videreutvikling i tråd med fremtidige behov.
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NYTT FRA REGIONALT 
 VERNEOMBUD (RVO)
� T E K S T:  H A R R Y  E I D E

ÅRET 2017 I TALL
I 2017 jobbet jeg aktiv med forebygging av 

ulykker og skader på byggeplasser og besøkte 

450 virksomheter ute på byggeplass. Det ble 

under mine besøk stanset 316 arbeidssteder 

med fare for liv og helse. Jeg registrerte 986 

gjengangere i feil og mangler. Gjengangere i 

feil er manglende rekkverk, fallsikring, man-

glende sikring av trappeåpninger, dekke-

kanter, stiger og atkomst, manglende sikring av 

 armeringsjern og forholdene på tomt. I tillegg 

er det en god del anmerkninger på andre feil 

og mangler. Jeg møtte 140 arbeidstakere som 

ikke hadde HMS-kort eller hadde utgåtte kort.

NYTTÅRSFORSETT?
Håper at dere ikke har lagt listen for høy når 

det gjelder nyttårsforsetter. Jeg skal som vanlig 

bli til en sylfide før badesesongen begynner og 

håper på mange byggeplassbesøk og en haug 

med kveldsturer.

Mitt største ønske for året er at ingen av 

dere blir skadet eller opplever at andre på de-

res arbeidsplasser blir skadet. Jeg ber også om 

at vi arbeider sammen slik at vi forebygger ska-

der og ulykker med verre utfall i 2018. 

ARBEIDSMILJØKURS
Jeg har planlagt to arbeidsmiljøkurs i år også. 

Det første går i tiden 5–7.mars (første delen) og 

13–14.april (andre delen). Kurset er fullt med 

23 deltakere. Det var 20 påmeldte til årsskif-

tet. Har dere verneombud som skulle vært på 

kurs i løpet av året er det ennå muligheter på 

høstens kurs. På høstens kurs er det alt ca. 10 

påmeldte så be bedriften din om å ta snarlig 

kontakt for å reservere plass.

ARBEIDSTILSYNET
RVO har samarbeid med arbeidstilsynet og har 

gjennom møter, felles opplæring og felles be-

søk på arbeidsplasser delt kunnskap og kompe-

tanse. Dette arbeidet skal fortsette også i 2018. 

Arbeidstilsynet fikk i 2016 et nytt verktøy i 

kampen for et bedre arbeidsliv. Arbeidstilsynet 

kan nå gi overtredelsesgebyr (OTG) ved brudd 

på arbeidsmiljøloven og forskrifter. Arbeidstil-

synet vil nå gi OTG ved manglende HMS-Kort, 

gebyret størrelse starter på kr. 14000 pr. kort. 

Ved for  eksempel arbeid på tak uten sikring er 

det eksempler på gebyrstørrelser langt over 

kr. 100 000. Høyeste gebyret som Arbeidstil-

synet kan gi er på ca. 1,4 millioner (1.400 000) 

og husk de som får gebyrer har overtrådt 

arbeidsmiljø lovens bestemmelsene om trygge 

arbeidsplasser.

NYE BESØK 2018 OG 
 BETRAKTNINGER
Jeg er alt i gang med nye besøk på byggeplas-

ser og har alt hatt 3 forelesninger om HMS i 

januar måned. Gleder meg over at dagene lys-

ner og blir lengre og gleder meg til nye besøk 

på byggeplasser. 

H M S

Ikke tilstrekkelig sikret arbeidsplass. Foto: Harry Eide

Usikret arbeid i høyden. Foto: Harry Eide
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Vil også få takke alle våre gode virksom-

heter i Hordaland som i fjor og i årene frem-

over vil ha en høy fokus på godt samarbeid 

med egne ansatte, verneombud og med RVO. 

Takk for at dere verdsette trygge arbeidsplas-

ser og egne fast ansatte.

Til dere som synes at det er lenge siden jeg 

var på besøk eller til dere som trenger råd og 

veiledning er det bare å 

ringe 901 09 661 eller sende en 

epost på harry.eide@fellesforbundet.no 

Alltid hyggelig å bli kontaktet. Ta også kon-

takt hvis dere mener at andre trenger et besøk, 

vi må jo hjelpe alle som ikke har det så bra på 

arbeidsplassen. 

I år skal jo hele Fellesforbundet sin organisa-

sjon ut på besøk hos medlemsbedriftene og 

dette synes jeg er veldig positivt. 

Hjemme hos meg har vi 100 % organiserte 

og benytter anledningen til å takke Unionen 

Fagforening med styret for et flott arrange-

ment (merkefest) den 19. januar 2018. Jeg er 

stolt og glad over å mottatt Lo’s merke for 

40 års medlemskap. 

DAGEN I DAG
Dagen i dag blir en oppfølging av gårdagens 

besøk. Jeg var blant annet på en enebolig med 

tre Polske arbeidstakere. På dårlig engelsk fikk 

jeg vite hvilket firma de jobbet for og to av de 

ansatte hadde HMS-Kort, en hadde glemt det 

hjemme (I Bergen og skal ha det med i dag). 

Det ble stans i bruk av stige som atkomst, den-

ne var surret sammen med streng. Det var ikke 

brakke med wc, vaskerom og spiserom på plas-

sen. Vi snakket litt om forholdene og de opp-

gav til meg at de hadde kr. 120,- pr. time i lønn. 

HVA GJØR NÅ SÅ JEG? 
Tar en ny tur på plassen i dag og sjekker om 

tredjemann har HMS-kort og om ny stige er på 

plass. Når rapporten er ferdigskrevet vil det gå 

kopi til arbeidstilsynet og Akrim som kan følge 

opp brudd på mistelønnbestemmelsen. Håper 

at disse karene får god og rett hjelp.

 Så ønsker jeg dere alle en strålende vår og 

jeg ser frem til et godt samarbeid i 2018.

Med en HMS hilsen 

Harry J. Tertnes Eide

Regionalt verneombud Bygg Hordaland

M Å L E KO N TO R E T

AKKORDARBEID ER 
IKKE FARLIG DET
� T E K S T:  K J E T I L  D A H L E

I bladet Maleren 10/17 uttalte 

Malermester Frode Heggland 

at akkordarbeid gir fornøyde 

folk. Hva gjør folk fornøyd? 

Jo, arbeidstakerne er fornøyd 

når de tjener godt og har ett 

godt arbeidsmiljø. Kundene 

er fornøyd når de får ett godt 

fagmessig utført arbeid til en 

god pris. Arbeidsgiveren blir 

fornøyd når kunden og de an-

satte er fornøyd og ikke minst 

at han sitter igjen med fortje-

neste på arbeidet.

Dette er tre «enkle» faktorer for at bedrif-

ten og de ansatte kan gå på jobb og vite at de 

har ett felles mål å strekke seg etter. Det at be-

driften også ikke driver med innleie av beman-

ningsselskaper med ufaglært arbeidskraft er 

også en medvirkende faktor. Hvis innleie er 

aktuelt blir det fra kollegaer i bransjen.

Vi vet i dag at de fleste malerne og innleide 

fra bemanningsbyrå går på tilnærmet minste-

lønn. De jobber gjerne lange dager og lørdager 

for å kunne tjene tilsvarende de som jobber ak-

kord. Dette er ikke lønnsomt da effektiviteten, 

produksjonen og ikke minst trivselen går ned. 

Det nærmer seg lønnsoppgjør og det vil gi 

ett lite tillegg på minstelønnen. Lønnsvinnerne 

vil likevel bli de som jobber akkord for de får 

alltid det høyeste tillegget på akkordtariffene. 

Så derfor blir vår anbefaling å søke til måle-

kontoret å få gode råd og hjelp til å øke lønnen 

din. Dette vil du som jobber på akkordtariffen 

enten du er murer, tømrer, betongarbeider 

 eller maler og ikke minst bedriften du jobber i 

tjene på.

Artikkelen fra Maleren kan leses på Unio-

nens nettside https: //www.fellesforbundet.

no/avdelinger/avd747/nyheter/2017/akkordar-

beide-gir-fornoyde-folk/

STATISTIKK TIMEFORTJENESTE 
GJENNOM MÅLEKONTORET:

Faggruppe / År 2016 2017

Betong 281,77 281,65

Tømrer 252,57 259,35

Maler 230,09 241,00

Murer 236,17 266,29

Faksimile fra Maleren 10/2017.

KREVENDE TIDER FOR MÅLE-
KONTORET – KAN DU BIDRA?
Regnskapet for 2017 begynner å bli ferdigstilt. 

Det vises ett betydelig underskudd, selv om 

også en måler i perioder har vært i arbeid for 

foreningen for å drive organiseringsarbeid.

Situasjonen er ikke bedre inn i 2018. Einar 

Salbu – oppmåler for tømrerfaget – vil ha re-

dusert arbeid på målekontoret for å drive med 

organisering for foreningen. Dette skyldes at 

det er for lite måling for å sikre nok inntekter 

til målekontoret. Styret har derfor tidlig satt i 

verk tiltak for å sikre forsvarlig drift og ikke 

brenne av all egenkapitalen.

Dette får konsekvenser for deg på den må-

ten at man ikke alltid kan forvente at måleren 

stiller samme dag når man ringer. Men det er 

avgjørende at dere som er brukere og eiere av 

målekontoret nå tar ansvar for akkordarbeidet 

og målekontoret. 

Ønsker man å ha et målekontor som kan være 

rådgiver og støtte, må man også benytte dette.
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INFORMACJE PO POLSKU!
P O L S K  S PA LT E

Prywatny adwokat 
Jeśli  bedziesz  mial  problemy  związane  z  twoim  za-
trudnieniem, na przyklad: możesz zostać bezpodstaw-
nie zwolniony, czy wynagrodzenie nie zostanie wypłaco-
ne, możesz być narażony na wypadek w pracy, to masz 
wtedy prawo do pomocy prawnej z Fellesforbundet. W 
związku z tym przypominamy, że Departament Prawny 
LO ma wytyczne, które zakładają, że jezeli jako związko-
wiec, wpierw udasz się po pomoc do prywatnego adwo-
kata, nasi prawnicy nie wezmą sprawy później. W ten 
sposob sam musisz zapłacić rachunek za pomoc prawną! 

Rozwoj w branzy 
bemanningowej
Nigdzie w norweskim życiu zawodowym stosunki władzy 
nie są bardziej odmienne niż w branzy bemanningowej. 
Pomimo poprawy przepisów i orzeczenia w Bergen Tin-
grett, powszechnie stosowane umowy o pracę w branży 
są nielegalne, sytuacja jest minimalnie poprawiona pod 
względem stabilizacji pracy i dochodów.

Niestety prawda jest taka, ze dzisiejsze przepisy doty-
czące pracowników najmowanych są w dużej mierze za-
niedbane. Dlatego coraz więcej osób twierdzi, że należy 
wprowadzić tymczasowy zakaz zatrudniania w agencji 
pośrednictwa, początkowo w okolicach Oslo, gdzie pro-
blemy są największe. Oznacza to, że siła robocza musi być 
zatrudniona w większym stopniu bezpośrednio w firmach 
produkcyjnych, co zwiększa równe oraz bardziej sprawie-
dliwe warunki pracy dla wszystkich pracowników.

Zarzad Grupy 
Bemanningowej 
Mezowie zaufania z, Adecco Solutions, Agile, Bergen Per-
sonal, Clockwork Bemanning, On Off Bemanning i Pro-
puro Bemanning tworzą «Zarząd Grupy Bemanningowej» 
wraz z Anną Sokołowską i Atle Wedaa ze związku zawo-
dowego Union . Zarząd Grupy ma mandat przedkładanie 
wniosków Zarządowi Związku Zawodowego Unii w imie-
niu branży bemanningowej. Związek Zawodowy Unionen 
uważa za istotne angażowanie przedstawicieli z różnych 
części naszej branży za pośrednictwem takich zarządow 
grup. Jeśli masz sugestie lub informacje na temat tego, 
co rada grupowa powinna wziasc jako priorytet w swojej 
pracy, skontaktuj się ze zwiazkiem zawodowym.

� A V  R O G E R  J O H A N S E N

OM SKATTLEGGING
Den sittende regjeringen har jo vært ekstrem produktiv når det gjelder å 

finne nye måter og skattlegge vanlige arbeidstakere på, mens de  rikeste 

har fått gedigne skattelettelser. Jo rikere, jo mer. Av økte  skatter som ram-

mer vanlige arbeidsfolk, nevner vi spesielt; Sluttvederlaget og Pendler-

fradraget, og i tillegg Poseavgiften (utsatt), Flyseteavgiften,  Sjoko lade- og 

sukkeravgiften og økt merverdiavgift på Kunst, kultur og  underholdning, 

inkludert idrettsarrangementer, samt på hotellover natting.

Hva med å innføre en ekstra skattlegging av bemanningsbransjen, 

der inntektene øremerkes tiltak for å rydde opp i en bransje ut av kon

troll. Og forslaget er helt; Gratis, uten m.v.a., eller annen form for skatt

legging!

OM HVA PARTIENE MENER
15. november i fjor gikk ti tusen arbeidere fra tjue fagforeninger og fjor-

ten forbund til politisk streik mot innleie av arbeidskraft i bygge-bran-

sjen. Formålet var å bli kvitt bruken av midlertidige ansettelser gjennom 

bemanningsbyråer. Omfattende lovbrudd på arbeidstidsbestemmelser, 

ulovlig overtid og ulovlig bruk av innleie er noen av anklagene fagbe-

vegelsen retter mot bransjen, selv om noen byråer holder seg innenfor 

lovens rammer, er lovens rammer forholdsvis vage, og i en slik situasjon 

er det fritt fram for useriøse aktører.

Partilederne Jonas Gahr Støre (AP), Audun Lysbakken (SV), og Bjørnar 

Moxnes (Rødt), har tatt saken opp i Stortinget. Alle tre har foreslått en 

form for forbud mot innleie, noe også Senterpartiet forslo tilbake i 2016.

På motsatt side når det gjelder å forvare arbeidsfolks interesser, står 

som vanlig Høyre/FrP/Venstre regjeringen, samt arbeidsgiver-

organisasjoner.

I Jeløya plattformen skriver regjeringen at de ønsker et organisert ar-

beidsliv, men sier samtidig at de «anerkjenner» at mange arbeids takere 

velger å være uorganisert. Her mener vi at  regjeringen har et klart ansvar. 

Myndighetene kan gi klare signaler og større fordel med å være fagorga-

nisert. Verdien av fagforeningsfradraget har blitt redusert siden 2013. 

Her ser vi de samme skillelinjene i politikken, der AP, SV, Rødt og Senter-

partiet ønsker å doble eller øke det, mens dagens regjering vil «fryse» 

fradraget på dagens nivå, mens de samme partiene har  ingen motfore-

stillinger og velsigner at arbeidsgiverne får skattefradrag i sin helhet for 

sin kontingent til NHO. De kan også komme med tiltak for å foretrekke 

bedrifter med seriøse forhold og tariffavtale. Det hjelper lite at regjerin-

gen snakker pent om et organisert arbeidsliv , om de ikke handler.

OG NHO
18. januar lanserte NHO sin tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet. 

Administrerende direktør, Kristin Skogen Lund, sier at hun frykter selve 

fundamentet i det norske velferdssamfunnet kan forvitre på grunn av 

«stadig mer avansert og krevende» arbeidslivskriminalitet. NHOs plan 

har seks punkter, og ett av dem, er at de vil forplikte seg til å styrke det 

organiserte arbeidslivet. 

De påpeker at det er en sammenheng mellom lav organisasjonsgrad 

og bransjer med høyt innslag av useriøsitet og kriminalitet. På bak-

grunn av dette, varsler nå NHO at de vil gå  aktivt inn for å øke organisa-

sjonsgraden i utvalgte bransjer. Til Klassekampen sier direktør for ar-

beidsliv i NHO, Nina Melsom, at deres medlemmer må bli strengere med 

egne leverandører. – Det er viktig at både private bedrifter og offentlig 

sektor følger opp underleverandørene. Ikke bare på papiret, men også i 

praksis, sier hun. Mange tilfeller av sosial dumping har blitt avdekket i 

lange kjeder av underleverandører, ikke minst i byggebransjen. Det vil 

NHO nå gjøre noe med.

(Kilde: Klassekampen.)

KO RT  F O RTA LT


