REFERAT OSLOFJORDKONFERANSEN, DEN I9.II.O7.
nANovnRI(EREN

KURS- OG KONFERANSESENTER, ROSENKRANT ZGT, 7,
OSLO.

10.00.Apning ved Roy Pedersen,Oslo Bygningsarbeiderforening.
Roy Pedersensnsket velkommen og gikk giennom det oppsatteprogram og grunnentil dette
iniiiativet. Foreningensi behov for i diskutereen samordningav holdninger til leiefirmaer
som er aktive i regionen samt pi den bakgrunn 6 diskutereet framtidig samarbeidavdelingene
mellom i kampen mot sosial dumping'
10.10.Nye regler for inn - og utleie av arbeidstakere. Hvilke krav skal vi stille til
bemanningsselskapene? v I Kj ell Skj ervo, Oslo Bygningsarbeiderforening
Kjell Skjervo presentertede nye reglenefor inn- og utleie av arbeidstakere'Han gikk
gjennom hva Fellesforbundethar krevd og hva som er giort'
(Innledningenfol ger vedlagt som egen.fil)
10.30.Leiefirmaer i oslo - regionen v/ odd Magnar Solbakken, oslo
Bygnin gsarbeiderforening
Det ble lagt fram en ganskelang liste over mer eller mindre seriosefirmaer innafor
bemanningsbransjenog forsokt synliggjort behovet for at mer utveksling av erfaringer er
viktig.
(Innledningenfal ger vedlagt som egenfil)
10.50.Leiefirmaer i Telemark-regionen v/ Arne Hagen, Grenland
By gnin gsarbeiderforenin g.
Arne Hagen fortsatte triden fra forrige innlegg og droftakort situasjoneni regionen og hva
som giores.
11.15.Diskusjon.
I den p6folgendediskusjonenvar det brei enighet om at dette initiativet bide var riktig og
rundt Oslofiordensom
nodvendig.D"tlrirt" seg at det var flere enn byggfagavdelingene
snska 6 delta i et slik samarbeidog at initiativet mi vere 6pentfor alle som vil vere med.
I 2.00. Oslofj ordkonferansen som samarbeidsforum fo r byggavdelingene rundt
oslofj orden v/ Roy Pedersen,oslo Bygnin gsarbeiderforening.
og
Roy Pedersengjennomgikkde foreslitte retningslinjenefor Oslofiordkonferansen
begrunnelsenfor de enkelte punktene.
(Retningslinjenefor Oslofiordkonferansenfolger vedlagt somfil)'
12.20.Diskusjon.

I den pifolgende diskusjonenkom det ikke fram noen stor uenighetrundt de framlagte
retningslinjene.Det ble imidlertid stilt noen spsrsmil vedrsrendeskonomien.
"Kontingenten"? Kanskje den ble for hoy for enkelte avdelinger som snsker 6 delta.
Konferansenenige om at dette bsr vurderespi nyft nir man ser hvor mange avdelinger som
melder sin interessefor dette forumet.
Det ble foreslitt opprettaet arbeidsutvalg.Det ble videre foreslAttat konferansenbsr kunne ta
opp forholdai grawr sektor.
Konferansener videre enige om at fristen for tilbakemelding til oslo
Bygningsarbeiderforening
om snsketdeltakelseblir satttil 1. februar2008.

Odd Magnar Solbakken
(Referent)

