Er du ikke medlem?
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Kjøpekraft:
Vi krever generelle tillegg som sikrer at kjøpekrafta opprettholdes.
Minstelønn:
Vi krever at minstelønna skal ligge på et nivå som tilsvarer 85%
av gjennomsnittslønna.
Sosial dumping:
Vi krever at ansatte i bemanningsbedriftene også omfattes
av tariffavtale. Vi krever lettere mulighet for å få allmenngjort
tariffavtaler.

Akkordtariffen:
Vi krever at Fellesoverenskomsten endres slik at rettighetene i
§4 gjelder ved alt akkordarbeid og at foreningene har målerett til
alt akkordarbeid.
Arbeidstid:
Vi krever gode innarbeidingsordninger for de som er på
arbeidsreise.
Vi krever at det er de bedriftstillitsvalgte som skal avtale arbeidstida.
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Hvis det blir konflikt vil arbeidskameratene dine
streike for krav som du vil nyte godt av. Syns du det
er greit at kameratene dine drar lasset, mens du er
gratispassasjer?
Ved en streik vil sannsynligvis arbeidsplassen din bli
stengt. Du kan ikke utføre arbeid som er omfattet av
konflikten. Du vil ikke få lønn eller dagpenger. Du vil
heller ikke få konfliktstøtte.
Du kan bli medlem nå!
Ta kontakt med din tillitsvalgte eller Oslo
Bygningsarbeiderforening på tlf 22 99 47 40 eller
post@bygningsarbeider.no
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Våre krav til tariffoppgjøret:

Velferdspermisjoner:
Vi krever fri med lønn for å gå til tannlegen, for å delta på
konferansetimer i barnehagen og grunnskolen og for å møte
på sesjon.
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Alle bygningsarbeidere som er ansatt i bedrifter som
er omfattet av Fellesoverenskomsten for Byggfag skal
selvsagt streike. Leiefolk som utfører tariffbedriftens
vanlige produksjon skal heller ikke arbeide under en
konflikt. Det betraktes som streikebryteri om noen
utfører arbeid som ellers utføres av de medlemmer
som er i streik. Lærlinger er ikke omfattet av streiken.

Oslo Bygningsarbeiderforening har eget streikefond.
Ved konflikt får våre medlemmer 1250,- kr pr uke fra
dette fondet, i tillegg til det du får fra Fellesforbundet.
Ved kortere streik blir støtten redusert på samme måte
som støtten fra forbundet, men vi utbetaler støtte til
alle som melder seg inn før konflikten, uten karantene.
Alle som er omfattet av konflikten får støtte. Det vil
selvsagt si alle som er direkte i streik, men også de
medlemmene som blir utestengt fra arbeidsplassen,
som f. eks. leiefolk.
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Hvem skal streike?

Konfliktstøtten fra Fellesforbundet er på 2280,- kr pr
uke. Hvis streiken varer kortere enn en uke vil støtten
som regel bli redusert tilsvarende. For å få støtte må
du ha vært medlem i to uker før konflikten bryter ut.
Har du vært medlem før må du melde deg inn igjen
12 uker før konflikt.
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Hvis partene ikke blir enige i forhandlingene går man
til mekling. Hvis man ikke kommer fram til et anbefalt
forslag blir det streik direkte. I år er det forbundsvist
oppgjør og Fellesoverenskomsten for Byggfag fører
egne forhandlinger. Meklingen kan være ferdig i
midten av april, og da kan streiken være virkelighet.
Hvis partene blir enige er det medlemmenes tur
til å si sitt. Da går forslaget til uravstemning. Hvis
medlemmene stemmer nei blir det streik umiddelbart.
I år vil uravstemninga sannsynligvis avholdes i slutten
av april.

Hva får du i streikestøtte?
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Kan det bli streik?

