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� TEKST: JORGE DAHL

Bergen kommune skal bruke ca. en halv milliard 
av skattepengene våre på å bygge ny Holen skole. 
Dette er bare ett av kommunens bygge prosjekter 
som starter i år. I Bergen er kommunen en av 

de største byggherrene. Hvordan de styrer sine 
prosjekter og hvilke regler de styrer etter har 
mye å si for hvordan byggenæringen skal se ut i 
framtiden.
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TARIFFOPPGJØRET 2020

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

Neste vår er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør. 
Når partene går til forhandlingsbordet står vi ster
kest når kravene er solid forankret og prioritering
ene av dem er godt begrunnet hos medlemmene. 
Derfor er det viktig å komme i gang med diskusjo
nen nå, om ikke dere allerede har forslagene klare. 
Frist for å sende inn forslag til foreningen er 24.09.

Unionen vil behandle innkomne forslag på klubblederkonfe-

ranse 26. september og på styremøte i foreningen 1. oktober. 

Vår frist for innsending til forbundet er 5. oktober. Deretter 

skal forbundstyret behandle forslagene og prioritere før kra-

vene blir presentert for arbeidsgiverne på nyåret. 

Og så er det viktig å huske på at tariffoppgjør også handler 

om organisering. I alle tariffbedrifter må en være forberedt på 

at et tariffoppgjør kan ende i konflikt. Hvordan er situasjonen 

i din bedrift? Er alle organisert? Har uorganiserte fått tilbud 

om å bli medlem? 

Hva som skal være hovedprioriteringene i oppgjøret er 

altså avhengig av hva dere sender inn forslag om. Skal det for 

eksempel være tiltak mot sosial dumping og tjenestepensjon 

fra første krone. Eller er det tekster i overenskomsten som bør 

endres eller nye bestemmelser som bør tas inn? Er heving av 

minstelønnssatsene fremdeles noe som skal prioriteres høyt? 

Hva med brakkebilaget? Og ikke minst, hvilke økonomiske krav 

skal stilles? Tilbakemeldinger på disse og andre spørsmål er 

avgjørende for at tariffoppgjøret skal gi resultater vi er til-

fredse med!

Nye Holen skole.  Illustrasjon: Bergen kommune

«BERGENS
MODELLEN»   
VIRKER
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L E D E R

LOs 930.000 MEDLEMMER KAN 
AVGJØRE VALGET!
Mandag 9. september er det kommune- og fylkesvalg. 

Da håper jeg at Unionens medlemmer bruker stemme retten 

sin. På den måten er dere med å avgjøre hvem som skal styre 

kommunen deres og det nye Vestland fylke de neste fire årene.

I tillegg til viktigheten av å bruke stemmeretten, er det ikke 

tilfeldig hvem dere stemmer på.

Unionen Fagforening, Fellesforbundet og LO er alle politiske 

aktører med mange og sterke meninger om hvilken politikk 

som er best for medlemmene våre og for et næringsliv som 

skal fungere til beste for så vel ansatte som for samfunnet.

Et av de viktigste områdene vi jobber med er arbeidet for et 

arbeidsliv som gir medlemmene best mulig lønns- og arbeids-

forhold. Og det kjære venner, handler i stor grad om politikk.

Både Bergen kommune og Hordaland fylke innførte i denne 

perioden strenge krav til de bedriftene som leverer varer og 

tjenester til det offentlige. 

Offentlige kjøp av varer og tjenester skal være en investering i 

lokalbefolkning, næringsliv og infrastruktur. Hverken innbyg-

gere eller bransjer tjener på at anbudsvinnere får blåse i kvali-

tet eller droppe rekruttering. Bergen kommune og Hordaland 

fylke er enig med oss i at det offentlige må slutte å handle 

med dem som trekker ressurser ut av felleskapet.

Blant annet er det nå vedtatt at det skal være minst 50 pro-

sent faglært arbeidskraft hos både entreprenør og under-

leverandør i et kommunalt eller fylkeskommunalt bygge-

prosjekt. Det er også krav om at minst 10 prosent av timene 

som brukes skal utføres av lærlinger.

Disse kravene ble vedtatt etter et at Fellesforbundet og fag-

foreningene hadde bedt partiene på venstresiden om å gjøre 

slike vedtak. Og jeg kan love at det ikke hadde skjedd om vi 

hadde bedt Fremskrittspartiet eller Høyre – eller Bompenge-

partiet for den del – om å innføre slike regler.

Det er for tiden enormt mye støy rundt saker som med respekt 

å melde er mindre viktig. For eksempel så er gode vilkår i 

arbeidslivet og gode lønns- og arbeidsforhold for arbeidstakere 

veldig mye viktigere i et langt perspektiv enn om Bybanen går 

over Bryggen eller i en tunell. Jeg forstår at enkeltsaker vekker 

engasjement, og det er bra. Men vi må se helheten. En riktig 

utvikling av et godt samfunn og gode forhold for menneskene 

må da være uendelig mye viktigere enn enkeltsaker?

Fagbevegelsens innflytelse på partiene og politikerne er stor. 

Men vi er avhengig av at dere velger de rette politikerne til å 

styre. De som ønsker et samarbeid med oss.

Godt valg 9. september!
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VERVEKAMPANJEN 2019
� T E K S T:  K J E L L- O L A V  R Ø M O

H. Sandvik AS er en liten entreprenør i Nordhordland som 
i snart 40 år har utført grunn og betongarbeid i distriktet. 
Bedriften har som målsetting å forebygge ulykker, miljø 
og helseskader og å skape trivsel på arbeidsplassen.

Derfor var det et naturlig steg videre å organisere seg og få på plass tariff-

avtale. Ole Tverberg tok ansvar som tillitsvalgt og i løpet av mai var de fleste 

blitt medlemmer. Han ble derfor månedens verver i mai med sju stykker 

registrert denne måneden.

14. august tok leder i forenin-

gen turen ut til ferjekaien på 

Sævrøyna for å overrekke gave-

kortet. Der var Ole og en kollega 

i gang med fundamenter for ny 

trafostasjon i forbindelse med 

elektrifiseringen av ferjesam-

bandet til Fedje. Ole mente at 

det ikke hadde vært vanskelig 

å få kollegene til å bli medlem-

mer i fagforeningen. Bedriften 

var positiv og alle hadde mye å 

tjene på medlemskap i Felles-

forbundet. Begge to kunne for-

telle at de personlig hadde tjent 

inn kontingenten for flere år 

som følge av fordeler gjennom medlemskapet og tariffavtalen, konkret ved å 

flytte boliglånet til Sparebank1 (som førte til reduserte kostnader på omkring 

14.000 i året), og betalt omsorgs permisjon i forbindelse med fødsel.

I forrige nummer av Unionen presenterte vi Jan Olav Vågen som månedens 

verver i februar. Øvrige vinnere i første halvår er Sondre Flæte, Stein Ove 

Seljelid, Eirik Lærk Thorsen og Jon Ruben Lillemoen.

J O R G E  D A H L

Planlagte aktiviteter i Unionen i høst

26. september  Konferanse for tilitsvalgte – Oppsummering av lokale 

 forhandlinger 2019 og tariffoppgjøret 2020 – innleie

11.–16. oktober  Landsmøte

24. oktober  Kurs organisering og innleie

7. november    Kurs organisering og innleie

10. desember   Medlemsmøte

Jorge Dahl overrekker gavekort til månedens 
verver i mai, Ole Tverberg.  Foto: Unionen
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FORTS. FRA SIDE 1

Holen skole skal kobles sammen til et helhetlig 

skoleanlegg. Dagens ungdomsskolebygg skal 

rives og erstattes av nybygg. Deler av barne-

trinnet blir erstattet av nybygg, mens resten 

rehabiliteres. Den nye skolen skal stå ferdig i 

2021, og vil ha plass til 650 elever på ca. 9.200 

kvadratmeter.

Unionen er tydelig på at offentlige kjøp av 

varer og tjenester skal være en investering 

i lokalbefolkning og næringsliv. Dersom 

anbudsvinnere får blåse i kvalitet eller droppe 

rekruttering, får vi en utvikling av arbeidslivet 

som er skadelig for lønns- og arbeidsforhol-

dene til arbeidstakerne. Politikerne som styrer 

Bergen kommune i dag er enig med Unionen 

Fagforening i at det offentlige må slutte å 

handle med dem som trekker ressurser ut av 

felleskapet. Det er en enighet vi setter pris på.

Samtalene som er ført med kommunen fra 

Unionens side har ført til vedtak i Bystyret 

av den såkalte «Bergensmodellen». I vedtaket 

er det mange gode tiltak som skal sørge for å 

hindre sosial dumping.

De viktigste punktene er at det skal være 

minst 50 prosent faglært arbeidskraft hos 

både entreprenør og underleverandør på pro-

sjektet. Og et krav om at minst 10 prosent av 

timene som brukes skal utføres av lærlinger. 

Dette vil medføre at innleie begrenses og at 

det utdannes nye fagarbeidere.

Andre punkter er at lønn skal betales til konto 

i norsk bank, og dersom leverandøren ikke er 

norsk, skal det rapporteres til Sentralskatte-

kontoret for utenlandssaker. Dette er et viktig 

punkt for å hindre økonomisk kriminalitet.

Det er også et krav om at alle ansatte skal 

lønnes etter allmenngjort tariff og at dette 

skal kunne dokumenteres. Dette gjelder også 

på områder som ikke er dekket av forskrift 

om allmenngjort tariffavtale, og inkluderer 

bestemmelser om overtidstillegg og dekning 

av utgifter til reise, kost og losji tilsvarende vår 

tariffavtale.

Kommunen jobber nå for å kunne registrere 

HMS-kortene på den enkelte byggeplass, og på 

den måten se for eksempel hvilke kvalifikasjo-

ner den enkelte har og hvor mange lærlinger 

det til enhver tid er på byggeplassen. Dette er 

et tiltak som gjør det mulig å kontrollere at 

den enkelte entreprenør og under entreprenør 

forholder seg til anbuds bestemmelsene.

På Holen skole er det LAB som er hovedentre-

prenør. Det er en entreprenør som neppe vil 

ha problemer med å oppfylle kravene fra kom-

munen om seriøsitet i prosjektet. De har egne 

fagarbeidere og er en bedrift med mange lær-

linger. Rørleggerarbeidet skal utføres av Chr. M. 

Vestrheim. De har lang og god tradisjon for å 

satse på egne gode rørleggere. Blant annet ble 

de kåret til årets lærebedrift i 2018 og har til 

enhver tid mellom 15 og 25 prosent lærlinger 

blant de ansatte.

Begge bedriftene har naturligvis organiserte 

arbeidstakere og tariffavtale.

Unionen Fagforening håper at vi også etter 

valget får anledning til å jobbe med politikere 

som har samme oppfattelse som oss om et 

seriøst arbeidsliv med best mulig lønns- og 

arbeidsforhold.

Tomten til nye Holen skole er under klargjøring. Foto: Unionen

AFP
Avtalefestet pensjon (AFP) er en 
gullkantet fordel for medlem
mer som jobber i bedrifter med 
tariff avtale (AFPbedrift). Den gir 
ut betalinger på ca. en og en halv 
million fra du går av og livet ut.

Men det er viktige ting å passe på. Du må 

være i arbeid helt fram til du starter uttak 

av AFP. For å ha rett til AFP må du ha arbei-

det i en AFP-bedrift i syv av de siste ni årene 

før fyller 62. Har du ikke de nødvendige syv 

årene på 62-årsdagen, kan du ikke hente deg 

inn igjen ved å jobbe videre.

Du kan være sykemeldt inntil 52 uker 

de tre siste årene før uttak. Er du født før 

1. mars 1955 kan du ha vært sykemeldt inntil 

104 uker de tre siste årene. Dette er nytt fra 

2018 og kalles slitertillegg.

Dersom du jobber som innleid i en bedrift 

med AFP-ordning, vil du ikke få AFP uten at 

innleiebedriften du er ansatt i har AFP.

I løpet av de tre siste årene kan du ikke ha 

et opphold på mer enn 26 uker fra en bedrift 

med AFP-ordning. Dette gjelder ikke om du 

har vært permittert etter permitteringsord-

ningen i Hoved avtalen.

Fra du fyller 62 år kan du ta ut full AFP- 

pensjon og jobbe fullt samtidig. Mange gjør 

det og setter pensjonen på konto for bruk 

den dagen de går av.

Så må du huske at AFP ikke kommer av seg 

selv, og det er for sent å søke om AFP etter at 

du har sluttet å jobbe.

AFP-ordningen er en fordel vi har kun 

fordi du og arbeidskameratene dine er 

organisert. Snakk med uorganiserte kollega 

og spør om ikke de også vil være med som 

garantist for AFP og andre goder vi har på 

grunn av fag bevegelsen og tariffavtalen.

RUSHTIDSAVGIFT = BOMPENGER
«Rushtidsavgift» er kun et folkelig begrep 

på det som er innført i Bergen, men det er 

ikke en ekstra avgift som kommer i tillegg til 

bompenger.

Det som er gjort gjeldende er «Tids-

differensierte bompengesatser», med hjem-

mel i forskrift om det samme. Man har altså 

endret prisen på bompengene fra å ha en lik 

sats hele døgnet til å ha ulike satser på for-

skjellige tider av døgnet. Det er fortsatt bom-

penger det er snakk om, og alle bompengene 

går fortsatt til samme kassen og finansierer 

blant annet veier. 

Bompenger skal dekkes av arbeids-

giver så lenge avstanden mellom bopel og 

arbeidsplass overstiger 7,5 km. Det er ingen 

begrensning i størrelsen på bompengene 

som arbeidsgiver skal dekke. (Gjelder felles-

overenskomsten for byggfag.)
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LO K A LVA LG

HVA ER VIKTIGST – ENKELT SAKER ELLER EN 
SAMFUNNSUTVIKLING SOM TAR HENSYN TIL 
FOLKETS SAMLEDE BEHOV?
� T E K S T:  S T E I N  B R U S E  H O F S T E D T

Det er valg 9. september, og du 
kan påvirke hvordan den lokale 
samfunns utviklingen skal bli, 
ved å benytte stemmeretten din.

Det er mange partier å stemme på, og alle gjør 

sitt ytterste for å få nettopp deg til å stemme 

på akkurat dem. Vær OBS! Det er lett å la seg 

lure. Det er lett å la seg rive med i enkelt saker 

uten å tenke over hvilke konsekvenser en 

stemme på et enkeltsaksparti kan få når det 

gjelder mange andre ting.

Jeg tror f.eks. at alle kunne tenke seg å slippe å 

betale bompenger. Jeg tror samtidig at de aller 

fleste ikke vil stemme for å stoppe utbygging 

av veier og annen infrastruktur. Bompenger i 

seg selv er ikke et mål, men kun en metode for 

å finansiere det endelige målet, nemlig veien, 

broen etc. 

Man kan selvfølgelig velge å benytte en annen 

metode for finansieringen, f.eks. med vei-

prising eller direkte over skatten. Velger man 

å si at det skal finansieres av staten over skat-

tesedlen, så bør man ikke stemme på et parti 

som vil redusere skatten. I så fall burde man i 

alle fall få klare svar på hvilke andre samfunns-

oppgaver partiene skal kutte i for å få penger 

nok til veier og infrastruktur uten bompenger. 

De svarene vil man ikke kunne få av lokalpoli-

tikerne i kommuner og fylker. Da må stortinget 

på banen, og der er det ikke valg før om 2 år.

Men det er også en mengde andre saker som 

er viktige for innbyggerne!

Det er viktig at ikke DU glemmer det. Og det 

er viktig at DU ikke blindt stoler på hva ANDRE 

sier er viktig for DEG. DU må SELV vurdere og ta 

stilling til hva DU mener er viktig å prioritere i 

det samfunnet VI alle skal leve SAMMEN i. 

De fleste partier har et helhetlig program, og 

du kan være enig med mange partier i mange 

enkeltsaker, men hva er viktigst? Stem på det 

partiet som etter din oppfatning har de beste 

helhetlige løsningene, tilpasset de økonomiske 

rammene man må forholde seg til.

Ta gjerne utgangspunkt i hvem du er, og 

hvor på rangstigen i samfunnet du står. Par-

tiene i Norge er tradisjonelt definert på en 

høyre-/venstreakse, hvor de på høyresiden i 

utgangspunktet henter de fleste stemmer fra 

de bedrestillede, kapitalister, arbeidsgivere 

og andre folk fra næringslivet. De på venstre-

siden henter tradisjonelt sine stemmer fra folk 

lengre ned på rangstigen, og vanlige arbeids-

takere. Hos partiene på høyresiden står tradi-

sjonelt individsrettede tiltak/rettigheter sterkt, 

mens hos partiene på venstresiden står felles-

skapsløsninger og solidaritet sterkt.

Fagbevegelsen er i seg selv en fellesskaps-

løsning av og for arbeidstakernes beste. De får 

desidert mest støtte for sine synspunkter/saker 

fra partiene på venstresiden, og deltar derfor 

aktivt for at partiene på venstresiden skal få 

HVORFOR VIL IKKE REGJERINGSPARTIENE ORDNE OPP I DETTE?

Ikke aksepter at bedriften har tegnet 
yrkesskadeforsikringen i et uten
landsk forsikringsselskap.

Mange bedrifter har tegnet yrkesskadeforsik-

ring i et utenlandsk forsikringsselskap, som 

ikke er med i en forsikringspool. 

Mellom 300 og 400 norske arbeidstakere med 

yrkesskade, får nå ikke noen erstatning for 

skaden de er påført i arbeidsforhold, fordi det 

danske forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S 

er gått konkurs.

Og stortingsflertallet viser ingen vilje til å 

gjøre noe med det. Virkningene av Alpha-

konkursen førte til at Arbeiderpartiet frem-

met forslag i Stortinget om å styrke vernet for 

norske yrkesskadde. Stortingsflertallet, med 

regjeringspartiene i spissen, vedtok nylig å ikke 

å ta forslaget til følge, eller gjøre noen tiltak for 

å tette hullene i lovverket.

Bakgrunnen for saken er konkursen i det danske 

forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S den 

8. mai 2018. Selskapet hadde solgt rimelige 

yrkesskadeforsikringer til norske arbeidsgivere i 

mange år. Etter konkursen stoppet konkursboet 

alle utbetalinger til norske skadelidte. Alpha 

Insurance A/S var ikke medlem i den norske 

garantiordningen for skadeforsikring. 

Den danske garantiordningen har avvist 

ansvar for yrkesskadde i Norge. Om det blir 

noen penger igjen i konkursboet å fordele 

mellom de som har et erstatningskrav mot 

selskapet, vil kunne ta 5–8 år å avklare. I til-

legg foreligger det to underrettsavgjørelser 

som slår fast at norske skadelidte må reise 

søksmål mot boet i Danmark, dersom det er 

uenighet mellom boet og den skadelidte om 

grunnlaget for erstatning, eller om hvor stor 

erstatning den skadelidte har rett til. Det er 

en fattig trøst for de skadelidte at Alpha var et 

dansk, og ikke et bulgarsk forsikringsselskap. 

Det vil uansett være et uoverstigelig hinder for 

de fleste  skadelidte å involvere seg i en retts-

prosess mot et konkursbo utenfor Norge. 

Yrkesskadeerstatning er en del av arbeids-

takernes sosiale sikkerhetsnett ved yrkesskade. 

Etter Granavoldenerklæringen skal regjeringen 

«arbeide for at det sosiale sikkerhets nettet 

styrkes». Det finnes ingen formuleringer i 

regjeringserklæringen som taler mot at regje-

ringspartiene skulle motarbeide nødvendige 

endringer i lovverket. Men som vi har sett i 

andre sammenhenger, blant annet innstram-

mingen av arbeidsavklaringspenger, følges 

ikke intensjonene opp i politiske vedtak. 

Under stortingsdebatten ble flertallets stand-

punkt begrunnet med at arbeidslivets parter 

ikke hadde omforente forslag til endringer, og 

at saken reiser vanskelige EØS-rettslige pro-

blemstillinger. Det er en ansvarsfraskrivelse og 

villedende argumentasjon. LO, NHO og Virke 

har hele tiden vært enig i at det må gjøres 

noe akutt med situasjonen, og har foreslått 

at utenlandske forsikringsselskaper må være 

tilsluttet den norske garantiordningen for å 

kunne selge yrkesskadeforsikringer i Norge. 

At det kan stilles slike krav til utenlandske 

selskaper, følger direkte av EU-direktiv, og er 

i tråd med hva finansdepartementet tidligere 

har uttalt.
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LO setter inn ressurser på flere hold for å 

avhjelpe situasjonen for de av våre medlem-

mer som er rammet av Alpha-konkursen, og 

for å hindre at slike situasjoner skal oppstå på 

nytt. Den ene tingrettsavgjørelsen som av viser 

søksmål mot Alphas konkursbo i Norge, er 

anket til lagmannsretten, og vil om nødvendig 

bli prøvd for Høyesterett. Det er allerede reist 

søksmål mot konkursboet og mot et av selska-

pene som har formidlet forsikringer i Norge på 

vegne av Alpha Insurance A/S.

LOs juridiske avdeling vurderer fortløpende om 

det kan være andre som kan holdes ansvarlige 

for utbetaling av yrkesskadeerstatning til dem 

som er berørt av konkursen. Det er også tatt 

politiske initiativ til samarbeid med øvrige 

av arbeidslivets parter for å endre hullene i 

lovgivningene som har gjort at utenlandske 

forsikringsselskaper har kunnet selge yrkes-

skadeforsikringer i Norge uten noen sikring 

ved konkurs. I siste omgang er det likevel stor-

tingsflertallet og regjeringen som sitter med 

ansvaret, og uten lovendringer kan tilsvarende 

situasjoner oppstå igjen.

størst mulig oppslutning. Hadde ikke fagbeve-

gelsen gjort det, ville de ikke gjort jobben sin.

Skattelette betyr å fjerne inntekter fra stat og 

kommuner, altså fra fellesskapet. Da blir det 

mindre igjen til fordeling mellom kommuner, 

fylker og det statlige apparatet, enn det kunne 

ha vært. Dette har vært, og er, den høyeste prio-

ritet, for den sittende regjeringen. 

Da det sittende byrådet i Bergen overtok, fikk 

de overlevert et underskuddsforetak med 

mangfoldige millioner i opparbeidet under-

skudd. På fire år har man klart å få kontroll på 

økonomien, og kan begynne å drifte kommu-

nen på en ordentlig måte. 

La venstresiden få fortsette, med fokus på 

felles skapet.

ET VIKTIG VEIVALG
Hvem som styrer er viktig for velferden, jobben og stedet vi bor på. 
 Kommunen har ansvar for at barn og unge får en trygg oppvekst og en god 
skole, at eldre får en verdig alderdom og at alle innbyggere får den grunn
leggende velferden de trenger for å leve gode liv. Her finner du svar på noen 
viktige saker, fra partiene på Stortinget:

Seriøst arbeidsliv
Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er et stort 
problem i enkelte bransjer. Norske kom muner og fyl-
keskommuner er store innkjøpere av varer og tjenes-
ter. For å luke ut useriøse og kriminelle aktører, har 
rundt 180 kommuner innført kontraktsvilkår blant 
annet med krav om bruk av læringer ved kommu-
nale innkjøp/anbud. Det virker!

Vi har spurt de politiske partiene på Stortinget om 
de vil medvirke til at kommuner og fylkeskommuner 
innfører krav om 10 prosent lærlinger ved kommu-

nale anbud.

STØTTER      

STØTTER IKKE     

Hele stillinger
Mange arbeidstakere, særlig kvinner, jobber deltid. 
Heltidsjobb og en selvstendig inntekt man kan leve 
av er avgjørende for kvinners likestilling. LO mener at 
politikerne må legge til rette for at hele stillinger blir 
hovedregelen. Det gjelder også i de kvinnedominerte 
delene av arbeidslivet, som for eksempel innenfor 
helse og omsorg.

Vi har spurt partiene på Stortinget om de vil med-
virke til at kommunene lager planer for at hele stil-
linger blir hovedregelen.

STØTTER        

STØTTER IKKE  

Fast jobb
For de aller fleste av oss er norsk arbeidsliv et trygt 
sted å jobbe. I deler av arbeidslivet er det likevel 
stadig mer midlertidige stillinger, konsu lent bruk 
og innleie av arbeidskraft. Midler tidige ansettelser 
betyr mer makt til arbeids giver og utrygge jobber. 
Høyreregjeringen endret Ar beidsmiljøloven i 2015, 
og åpnet for å ansette midlertidig selv der behovet 
var permanent.

Vi har spurt partiene på Stortinget om de vil med-
virke til at norske kommuner bare ansetter midler-
tidig der behovet er midlertidig.

STØTTER      

STØTTER IKKE     

Nei til profitt i velferden
LO er imot privatisering og konkurranse utsetting 
av offentlige velferdstjenester og profitt i velferden. 
Helse, eldreomsorg og skole skal eies og drives av det 
offentlige eller i samarbeid med ideelle aktører. Fel-
lesskapets penger skal gå til velferd, ikke til profitt 
til  private.

Vi har spurt partiene på Stortinget om de støtter at 
det skal legges klare begrensninger på kommersi-
elle aktørers mulighet til å ta ut profitt på velferds-
tjenestene.

STØTTER       

STØTTER IKKE    

Pensjon fra første krone
I dag må man tjene nesten 100 000 kroner før man 
har krav på å begynne opptjeningen av pensjonspo-
eng – obligatorisk tjenestepensjon. Det rammer en 
million arbeidstakere i privat sektor, først og fremst 
lavlønte og kvinner. De som har lav lønn vil få en mye 
lavere andel av lønna si spart til pensjon enn de som 
har høy lønn. Det er fryktelig urettferdig, og forsterker 
ulikhetene inn i pensjonstilværelsen.

Vi har spurt partiene på Stortinget om de støtter 
at alle arbeidstakere skal ha krav på obligatorisk 
tjeneste pensjon fra første krone de tjener.

STØTTER      

STØTTER IKKE     

Kommunene er også landets største arbeidsgivere, 
med ansvar for hvordan tusenvis av arbeidstakere, 
mange av dem LO-medlemmer, har det på jobben. 
Og kommunene og fylkene spiller en viktig rolle 
for lokalt næringsliv og arbeidsplasser, som rolle-
modell, som stor innkjøper av varer og tjenester og 
som tilrettelegger for næringsvirksomhet. Høstens 

lokalvalg er et viktig veivalg for Norge. LO har rundt 
935 000 medlemmer. Vi kan påvirke hvem som skal 
styre i kommunene og i fylkene. LO har spurt par-
tiene på Stortinget hva de mener om LOs viktigste 
saker. Noen av svarene finner du her. I de tilfellene 
der partiene ikke har svart klart på spørsmålene, har 
vi valgt «støtter ikke» som svar. 

Du kan lese svarene i sin helhet på www.lo.no
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AP ØKER KRAFTIG BLANT LOs MEDLEMMER 
– HØYRE OG FRP SVEKKER SEG
� T E K S T:  A S L A K  B O D A H L

LOs medlemmer svikter regjeringspartiene. Det viser en undersøkelse som 
Opinion har gjennomført blant LOs yrkes aktive medlemmer i juni. 

Spørsmålet som ble stilt var følgende: Hvil-

ket parti ville du ha stemt på dersom det var 

stortingsvalg i morgen?» Svaret vil glede både 

Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-

Christian Gabrielsen.

46,7 prosent betyr en økt oppslutning på 11,6 

prosentpoeng i LOs rekker sammenlignet med 

den omfattende medlemsundersøkelsen rett 

etter stortingsvalget i 2017. I samme periode 

har LO-oppslutningen om Høyre falt fra 15,9 

prosent til 9,2 prosent.

– Hver fjerde velger er LO-organisert. Enhver som 

har ambisjoner om å styre landet, er avhengig av 

oppslutning blant LOs medlemmer, slår Hans-

Christian Gabrielsen fast overfor FriFagbevegelse.

Det er særlig Høyre som har tapt seg blant LOs 

medlemmer siden 2017-valget. Sp bekrefter 

sin sterke posisjon fra andre målinger. 13,3 

prosent er den største oppslutningen etter Ap 

i LOs rekker. 67,9 prosent foretrekker det rød-

grønne regjeringsalternativet mot 18,9 prosent 

for de fire regjeringspartiene Høyre, Frp, V og 

KrF. Feilmarginen er oppgitt til å være 2,1 til 4,8 

prosentpoeng. 

– Dette er gledelige tall. LOs medlemmer er 

kjernevelgere for Ap, sier partileder Jonas Gahr 

Støre til FriFagbevegelse.

– Framgangen skyldes arbeidslivspolitikken 

vår. Trygghet på jobb betyr mye for folk. Regje-

ringen har vært passive med sosial dumping 

og ikke brukt handlingsrommet i EØS-avtalen. 

Vi har vedtatt en politikk som fagbevegelsen 

nikker til, sier Støre.

FORNØYD LO-LEDER 
– Jeg registrerer at tallene for Ap ser bedre 

og bedre ut blant LOs medlemmer sammen-

lignet med valget i 2017 – uten at verken 

SV eller Sp mister oppslutning, konkluderer 

Gabrielsen.

– Høyre-regjeringen har prioritert de aller 

rikeste og latt det gå utover vanlige folk. Mil-

liardærene merker det godt på kontoene sine 

at Høyre og støttepartiene er deres aller beste 

venner. Medlemmene våre ser også at regje-

ringen prioriterer smålige kutt for å finansi-

ere formuesskatten til de aller, aller rikeste, 

sier LO-lederen.

NEDTUR I KOMMUNEVALGET
Når det gjelder den ferske meningsmålingen 

om høstens lokalvalg, har ikke Støre & co like 

god grunn til å juble. På spørsmål om hvilket 

parti LO-medlemmene regner med å stemme 

på ved kommunevalget, er tilbakegangen for-

midabel for Ap fra tilsvarende undersøkelse 

foran lokalvalget i 2015. Fallet er på hele 22,3 

prosentpoeng – fra 63,8 prosent i august 2015 

til 41,5 prosent i juni 2019.

LAVT FOR HØYRE OG FRP
Den samme målingen viser også at Høyre og 

Frp får 6,2 prosent hver seg, mens oppslutnin-

gen for KrF og Venstre er på henholdsvis 3,5 

prosent og 1,4 prosent. Høyres fall er på 3,9 

prosentpoeng siden 2015. Det betyr at snaut 

to av ti LO-medlemmer (17,3 prosent) vil gi sin 

stemme til Høyre, Frp, V og KrF.

SP OG RØDT
Målingen for lokalvalget viser at Senterpartiet 

er nest størst blant LOs medlemmer, med et 

resultat på 13,6 prosent. Rødt er tredje største 

parti i LO-rekkene med en oppslutning på 9,2 

prosent.

– Denne målinga er stor motivasjon når vi nå 

går til valg for nulltoleranse mot sosial dum-

ping og for profittfri velferd i hele landet. Vi tar 

tydelig standpunkt på arbeidsfolkenes side i en 

rekke viktige arbeidslivsspørsmål, sier Rødt-

nestleder Marie Sneve Martinussen. 

– Arbeidsfolk vender ryggen til Høyre i stadig 

større grad. Det er et veldig godt utgangspunkt, 

ikke minst foran høstens valg, sier LO-lederen.

Feilmarginen her er oppgitt til å være 2,2 til 4,9 

prosentpoeng. Av de 500 medlemmene som 

har svart på spørsmålene i undersøkelsen til 

Opinion, er det 392 medlemmer som har opp-

gitt partipreferanse og som dermed utgjør 

grunnlaget for partibarometeret.
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M Å L E KO N TO R E T

� T E K S T:  K J E T I L  D A H L E

Forhandlingene på den nye  tariffen 
er ferdig og den kan tas i bruk 
1.  november 2019.

Jeg vil på det sterkeste anbefale at malerne i 

de bedrifter som har tariffavtale bruker akkord-

tariffen. Den nye tariffen er forenklet noe og 

det er gitt et betydelig løft på enkelte priser og 

byggtyper. Akkordtariffen fra 2016 ga et bra og 

etterlengtet løft for malerne. Med den nye tarif-

fen vil vi ta ytterligere inn på de andre fagene.

Det å arbeide på akkordtariffen er enkelt. 

Oppmålerne tar seg av det meste og for basen 

er det bare å føre timer. For arbeidsgiveren er 

det en fordel også, med økt produktivitet, 

effektivitet og inntjening, mindre og selv-

stendige arbeidstakere på jobben og at de 

kan kontrollere masser i forhold til anbud osv. 

Det å jobbe etter akkordtariffen gjør arbeids-

dagen mye mer attraktiv og du vet at arbeidet 

du utfører gir deg en god fortjeneste sammen 

med din arbeidsgiver.

Gjennomsnittslønnen på akkord for malerne i 

Bergen var i 2018 kr 266,– pr. time og kr 271,– 

i hele landet. Med den nye tariffen vil den for-

håpentligvis øke ytterligere.

Vi vet at mange går på minstelønn og noen 10 

til 20 kr over det. Det skal lite til for øke dette 

med ytterligere 20 til 30 kr pr. time. Da vil 

du ligge på ca. kr 250,– + pr. time som er en 

lønnsøkning på over kr 70.000,– i året.

Husk på at jo høyrere lønn du kan få, vil det 

gi seg utslag i mer feriepenger, sykelønn og 

pensjon. Du vil også være med på å påvirke at 

minstelønnen går opp, og at det gis et høyere 

overtidsgrunnlag. Ved å jobbe på akkord-

tariffen er du med på å trygge og forbedre 

dine lønns og arbeidsvilkår.

God lønn har også innvirkning på nyrekrutte-

ring til faget. Vi trenger nye malere og høyere 

status til bransjen. Høyere lønn vil være ett 

bidrag til det.

Det å ha et målekontor som server sine med-

lemmer er unikt. Det er viktig å ta vare på 

dette i framtiden. Uten målekontoret vil 

lønnen din bli svekket over tid, det vet vi og 

har erfaringer med.

Er du opptatt av å høyne lønnen din er det 

enkleste å ta kontakt med målekontoret så 

vil vi gi råd og veiledning til hvordan det kan 

gjøres. Vi kommer også gjerne ut på bygge-

plassen på besøk.

Det er også viktig at medlemmene i bedrif-

ter uten tariffavtale, påvirker og verver flere 

kollegaer inn i Fellesforbundet, slik at de også 

kan få tariffavtale og bruke tariffen. Sammen 

står vi sterkere.
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STATISTIKK 1. HALVÅR 
 MÅLEKONTORET:

Faggruppe 1. halvår 2019

Maler kr 245,32

Tømrer kr 275,35

Betong kr 274,43

Taktekker kr 227,20

ANDERS BEHRING  BREIVIK 
 SMILER FRA ØRE TIL ØRE

Siv Jensen, lederen i hans gamle parti, 

FrP, skriker ut: «Det er bare å brette opp 

ermene, dundre ut, og knuse disse jævla 

sosialistene». Dette er helt i hans ånd!

NOTIS

HVEM ER DU –  HVORDAN 
KAN VI  KONTAKTE DEG?

Det er viktig at vi har riktige opplysninger om 

deg, både for at forsikringer skal gjelde på 

riktig sted og at vi skal kunne kontakte deg eller 

sende deg medlemsblad og andre opplysninger. 

 Fremgangsmåten for endring av personopp-

lysninger som navn, adresse, epost, telefon-/

mobilnummer eller kontonummer i Felles-

forbundets medlemsregister er som følger:

1. Gå til Fellesforbundets hjemmeside: 
 www.fellesforbundet.no

2. Trykk på login øverst på siden. Du får opp en 
mulighet til å aktivere din brukerkonto.  
Ditt medlems nummer står på medlemskortet 
ditt (9 siffer – begynner med 70).  
Fyll inn informasjon i feltene og trykk på 
Aktiver brukerkonto

3. Er kontoen allerede aktivert, logger du deg 
rett inn

4. Når du er innlogget står navnet ditt øverst 
på siden. Trykk på navnet og deretter på 
«Min side»

5. På «Min side» trykker du på den midtre røde 
firkanten «Endre mine opplysninger»

6. Fyll så inn riktige opplysninger og trykk på 
«Endre opplysninger»

Opplysninger kan også endres ved å ta kontakt 

pr. telefon: 480 55 200.

NY OG  
FORBEDRET  
MALER  
TARIFF TIL  
HØSTEN

http://www.fellesforbundet.no
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INFORMACJE PO POLSKU!
P O L S K  S PA LT E

Umowy o pracę w agencjach zatrudnienia
� T E K S T:  J O R G E  D A H L

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze gazety członkow-

skiej, Związek Pracodawców Handlu i Usług (NHO) oraz Federa-

cja Związków Zawodowych (Fellesforbundet) osiągnęły wspólne  

porozumienie w sprawie, w jaki sposób nowe przepisy w ustawie 

o ochronie środowiska i warunków pracy (Arbeidsmiljøloven), 

powinny znaleść swoje odbicie w umowach o pracę używanych 

przez agencje zatrudnienia. W rezultacie powstał wzór pokazu-

jący sposób formowania umowy o pracę.

Przede wszystkim uzgodniono, że minimalny zakres zatrudnienia 

wynajmowanego pracownika, będzie wynosił 80% w ciągu roku 

przy założeniu, że zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin (full 

stilling) będzie preferowane. W związku z tym podkreślono, że 

przepisy ustawy o środowisku pracy dotyczące praw preferencyj-

nych (§14-3) będą stosowane, w przypadkach gdzie pracownicy w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy przepracowali w sposób ciągły więcej 

niż zakładano.

Uzgodniono również, że najpóźniej 1 grudnia przedstawiony 

zostanie plan na rok przyszły, określający okresy wolne od pracy 

z możliwością ich połączenia z wakacjami. Przegląd planowanych 

wolnych od pracy okresów czasu, ma być częscią umowy o pracę. 

Ewentualne zmiany mogą być później uzgodnione między pra-

codawcą a pracownikiem i zakończone umową pisemną. W razie 

potrzeby przy dokonywaniu takich zmian, powinni być obecni 

mężowie zaufania.

Ponadto podkreśla się, że pracodawca nie może odmówić pra-

cownikowi podjęcia płatnej pracy dla innego pracodawcy w 

okresie wolnym, ale pracownik musi poinformować o tym głów-

nego pracodawcę. Równocześnie pracownik jest zobowiązany 

do podjęcia zadań dla głównego pracodawcy, w ramach umowy 

o pracę z nim podpisanej.

Negocjacje taryfowe 2020

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

Następna wiosna to czas na nowe negocjacje odnośnie taryf 

(hovedtariffoppgjør). O tym jakie ważne sprawy zostaną w 

negocjacjach poruszane, zadecydują propozycje pochodzące od 

członków. Unionen rozważy nadchodzące od was propozycje, na 

konferencji liderów klubów 26 września i na posiedzeniu zarządu 

związku 1 października. Termin nadsyłania propozycji upływa 5 

października. Następnie zarząd związku rozpatrzy propozycje i 

ustali priorytety, zanim żądania zostaną przedstawione praco-

dawcom w nowym roku.

W związku z tym ważne jest by pamiętać, że w negocjacjach 

taryfowych równie ważnym czynnikiem jest zorganizowanie. 

Należy być przygotowanym, że we wszystkich przedsiębior-

stwach związanych umowami taryfowymi, negocjacje mogą 

zakończyć się konfliktem. Wynik ewentualnego konfliktu i nego-

cjacji zależy zawsze od tego, jak dobrze jesteśmy zorganizowani. 

Jaka jest sytuacja w twojej firmie? Czy wszyscy są zorganizowani? 

Czy niezorganizowani otrzymali propozycję zostania członkiem 

związku?

W wypadku zainteresowania, Unionen może zorganizować krótki kurs popołudniowy, na którym to przedstawione przepisy zostaną 

omówione w sposób bardziej szczegółowy. Spotkanie można zorganizować pod auspicjami mężów zaufania z branż zatrudniających. 

Warunkiem jest, że wystarczająco wielu zgłosi swoje zainteresowanie!

INNLEIEKURS I HØST

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

De nye reglene i arbeidsmiljøloven har nå vært gjeldende i over et halvt 

år, og tiden for overgangsordninger er over. Likevel er det fremdeles 

mye som ikke er på plass i håndhevelsen av bestemmelsene. Dessverre 

er ennå ikke arbeidstilsynet utstyrt med mandat til å ilegge bøter eller 

pålegg, slik at det er her som ellers – skal noe bli gjort må vi gjøre det sjøl.

Derfor vil Unionen i høst holde tilsvarende kurs for tillitsvalgte som 

vi startet året med. Her blir det en mulighet for de som vil oppfriske 

kunnskapen sin, og for tillitsvalgte som ikke hadde anledning da, til 

å delta. Vi kommer til å sende invitasjon til et utvalg av våre tillits-

valgte, men det vil også være plass til andre interesserte på kurset.

Innholdet blir i hovedsak som sist med gjennomgang av de sentrale 

bestemmelsene i hovedavtalen, organisering og de aktuelle paragra-

fene i arbeidsmiljøloven. Vi kommer til å bruke torsdag ettermiddag, 

i Sjøkrigsskoleveien 14, i ukene 43 og 45.


