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I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn
noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner
og sosial dumping er virkeligheten for stadig flere. Som
fagorganisert står du tryggere, og er i tillegg med på å gjøre
bygningsbransjen til et bedre sted å være.

Ikke stÅ aleine!
I mer enn 125 år har medlemmene i Oslo Bygningsarbeiderforening kjempet for bedre lønns- og
arbeidsvilkår. Organiserte bygningsarbeidere var i sin tid med på å ta 8-timersdagen, og gjennom
fagforeningen fikk vi satt en stopper for at byens arbeidsfolk underbød hverandre på lønn, sikkerhet
og arbeidstid.

I dag har vi mer enn 2000 yrkesaktive medlemmer, mange av dem fra andre land. Ved å ha allmenngjort fagbevegelsens tariffavtaler, og ved å organisere nyankomne arbeidere, fortsetter vi å slåss
for at arbeidere skal samarbeide, i stedet for å underby hverandre. De siste åras erfaringer fra bl.a.
Tyskland viser hva som skjer når fagbevegelsen svekkes: Lønningene stuper, antall arbeidsulykker
øker, og lærlingordningene, fagstoltheten og tryggheten forsvinner.
Mange har til nå kunnet velge å stå uorganisert, fordi de organiserte bygningsarbeiderne har tatt
kampen for oss alle: I 1986 fikk vi for eksempel gjennom 37,5 timers arbeidsuke, i 2000 streiket vi
for 5 ukers ferie. Gjennom lokale og sentrale forhandlinger har fagbevegelsen sørget for at bygningsbransjen fremdeles har relativt godt betalte jobber, og at sikkerhetsnivået er noenlunde anstendig.
Men alle disse vilkårene undergraves nå på daglig basis:
Utenlandske arbeidere hentes inn, og lures ofte på det groveste av sine norske oppdragsgivere.
Lange arbeidsdager uten overtidstillegg, lave lønninger og elendige brakkeforhold blir stadig vanligere. Sikkerhetsrutinene blir dårligere, tidsfristene strammere, og trivselen lavere. Dersom utviklingen fortsetter, vil de færreste av oss ha muligheten til å holde ut i bransjen til pensjonsalder.
Bare ved å organisere oss kan vi sikre allerede opparbeidede rettigheter, og samarbeide om å gjøre
bransjen bedre. Bare ved å organisere oss kan vi forhindre at byggebransjen blir en lavtlønnsbransje uten status. Bare fagorganiserte arbeidere, utenlandske så vel som norske, kan forhindre
fortsatt sosial dumping!

hvorfor være fagorganisert?
Vår viktigste jobb er å bistå medlemmene i konfliktsituasjoner på jobben. Selv om forholdene på
arbeidsplassen din er bra i dag, vet vi av erfaring at slikt raskt kan snu: Man kan bli uvenn med en
formann, bli uglesett av sjefen ved sykdom, eller bli skvisa dersom man klager på sikkerhets- eller
brakkeforhold. Usaklige oppsigelser og krangel om lønn og feriepenger skjer selv i de beste bedrifter.
Når det begynner å blåse, blir det alltid tydelig hvem som er sjef, og hvem som er ansatt. Da står
man aleine og hjelpesløs som uorganisert. Selv små tvistespørsmål kan lede til oppsigelser som
egentlig er ulovlige, men som man må belage seg på å betale skyhøye advokatutgifter for å gjøre
noe med. Slikt tull tør de færreste arbeidsgivere å prøve seg på overfor organiserte arbeidere, og
skulle de allikevel prøve seg, har vi gode erfaringer med å løse slike konflikter.
Som fagorganisert står du tryggere som arbeidstaker. Men du er også med i et fellesskap som sammen forsøker å gjøre byggebransjen til et bedre sted å være. Vår forening oppsøker byggeplasser
og informerer og organiserer på polsk, latvisk, litauisk, tysk, engelsk, slovensk, rumensk, russisk
og serbo-kroatisk – samt dansk og svensk. Våre mange klubbtillitsvalgte er med på å forhandle
frem lønninger som drar bransjen i sin helhet oppover. Gjennom foreningens målekontor har medlemmene dessuten mulighet til å måle jobber, det vil si jobbe akkord (se neste side). Også det
bidrar til å trekke lønnsnivået oppover.
Uten fagforeningen ville det blitt et kappløp mot bunnen, der alle tror de tjener sin egen interesse,
men i virkeligheten undergraver seg selv. Fagforeningens svar på denne jungelens lov er solidaritet:
En for alle, alle for en. Det koster litt – i kontingent, og i engasjement på jobben – men man får
uendelig mye igjen.
Foreningen har tillitsvalgte og ansatte som kan bistå medlemmene i å gjøre bygningsbransjen levelig. Men foreningen er ikke dens ansatte: Først og fremst er den summen av sine medlemmer. Vi
foretar oss aldri noe som vi ikke har dekning for hos medlemmene, og gjennom skolering og informasjon forsøker vi å skape en organisasjon av og for byens bygningsarbeidere. Vi er en demokratisk
og partipolitisk uavhengig fagforening, som du selv kan være med å påvirke.

ANDRE MEDLEMSFORDELER
Utover dette innebærer fagforeningsmedlemskapet også en rekke andre rettigheter:
Tema

Uorganiserte uten tariffavtale (lov)

Organisert i bedrift med avtale

Lønn

Ingen regler

Avtalefesta lønnsbestemmelser,
rett til årlige lokale forhandlinger
og rett til å måle/jobbe akkord

Arbeidstid

Daglig 9 t og 40 t pr. uke

Daglig 7,5 t og 37,5 t pr. uke

Helg- og nattillegg

Ingen tillegg

Avtalefesta tillegg

Helligdagstillegg

Lønn kun for 1. og 17. mai

Betaling for alle helligdager

Innflytelse

Aksjelovens bestemmelser

Avtaler og regler for
medbestemmelse

Oppsigelser

Ingen hjelp, må skaffe egen
advokat

Fri rettshjelp og bistand fra
tillitsvalgte

Ferie

4 uker og 1 dag, 10,2% feriepenger

5 uker, 12% feriepenger

Streik/lockout

Ingen støtte

Kr. 2050,- fra forbundet pr. uke
+ kr. 1000,- fra foreningen

Utdanning

Ingen støtte

Støtte fra fond, egen
opplæringsorganisasjon,
foreningen arrangerer kurs
og konferanser

Yrkesskader

Ingen hjelp,
må skaffe egen advokat

Fri juridisk bistand

I tillegg kommer også en rekke andre fordeler:
Medlemskapet inneholder 3 kollektive forsikringer:
1. Innboforsikring (dekker bl.a. brann-, eksplosjons- og vannskader, innbrudd, sykkeltyveri).
2. Fritidsulykkeforsikring (dekker ulykkesskader i fritiden, og dekker bl.a. utgifter til lege
		 og tannlege samt behandling og opphold på private legevakter og klinikker etter
		 forhåndsavtale med Sparebank 1).
3. Grunnforsikring (dekker deg, ektefelle/samboer og hjemmeboende ugifte barn under 21 år, 		
		 ved død uansett årsak i hele verden).
•

•

Du kan søke om utdanningsstøtte gjennom LOs utdanningsfond
(krever minst tre års sammenhengende medlemskap i LO).
Oslo Bygningsarbeiderforening har dessuten egen støtte til utdanning av medlemmene.

•

Fellesforbundet tilbyr en rekke kurs som er gratis for medlemmene. Det gis stipend til dekning 		
av tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg gis det stipend til en rekke kurs i regi av Arbeidernes
Opplysningsforbund (AOF).

• Gratis førstehjelp hos advokat (1 time) i saker som ikke angår arbeidsforhold
(unntatt straffesaker).
• Lokale og sentrale medlemsfordeler, bl.a. gjennom LO Favør
(se www.lofavor.no for mer informasjon).

KONTINGENT
Foreningen er helt uavhengig av myndigheter og politiske partier. Alt vi gjør, gjør vi på basis av
medlemmenes egne midler. Når du betaler kontingent uten selv å ha problemer, sørger du for at
andre får den hjelpen de trenger, og støtter arbeidet for ordnede forhold i bransjen som helhet. Og
én dag kan det være du som trenger hjelp!

JA, jeg ønsker å melde meg inn i Oslo Bygningsarbeiderforening
Jeg ønsker mer informasjon om Oslo Bygningsarbeiderforening

Navn:
Fødselsnummer (11 siffer):

Kontingent utgjør 2% av brutto lønn. Inkludert i dette beløpet er forsikring i
Sparebank 1 (se forrige side). Og husk: Du kan trekke fra kr. 3150,- for innbetalt kontingent
på selvangivelsen. I tillegg finnes det egne tilbud for elev- og studentmedlemskap;
kontakt oss for mer informasjon.

Adresse:
Postnr.-/sted:
Telefonnummer:
E-post:
Arbeidsgiver:

ORGANISéR DEG!
Det man som uorganisert før trodde man kunne ta for gitt, kjemper vi nå for på daglig basis.
Jo flere vi er, dess sterkere står vi i kampen for hevdvunne rettigheter, og for bedre forhold i framtiden. Å stå utenfor svekker alle arbeidstakere.

Meld dere inn, velg tillitsvalgte og skolér dere.
Kontakt oss dersom du har noen spørsmål!

Sted:

Dato:

Underskrift:

Oslo Bygningsarbeiderforening, Møllergata 24, 0179 Oslo

Mandag - torsdag 08.00 - 16.00 (08.00 - 15.00 15. mai til 15. september), fredag 08.00 - 13.30
Telefon: 22 99 47 40, e-post: post@bygningsarbeider.no

BLI MED!

KONTAKTINFORMASON

Roy Pedersen, leder og ombud (tyske medlemmer)
Telefon 93 02 75 92, e-post: roy@bygningsarbeider.no

Målekontoret:
Petter Vellesen (betong)
Telefon 93 20 43 23, e-post: petter@bygningsarbeider.no

Odd Magnar Solbakken, ombud (polske medlemmer)
Telefon 90 75 41 04, e-post: oddm@bygningsarbeider.no

Jan Peter Lyngstad (betong)
Telefon 93 20 26 17, e-post: janp@bygningsarbeider.no

Julia Maliszewska, ombud (polske medlemmer)
Telefon 92 68 68 10, e-post: julia@bygningsarbeider.no

Børre Hagen (murerfaget)
Telefon 92 03 95 79, e-post: borre@bygningsarbeider.no

Kjell Skjærvø, ombud (baltiske medlemmer)
Telefon 99 43 33 43, e-post: kjell@bygningsarbeider.no

Stein Måreng (malerfaget)
Telefon 92 02 14 37, e-post: stein@bygningsarbeider.no

Jonas Bals, ombud (baltiske medlemmer)
Telefon 92 08 04 70, e-post: jonas@bygningsarbeider.no

John Erik Melby (malerfaget)
Telefon 91 16 62 81, e-post: johne@bygningsarbeider.no
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OSLO BYGNINGSARBEIDERFORENING
- EN FAGFORENING SOM IKKE SLÅSS ER NATURSTRIDIG

www.bygningsarbeider.no
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