
Handlingsplan for 2020



2 HANDLINGSPLAN FOR 2020

MEDLEMSUTVIKLING, REKRUTTERING, OPPSØKENDE VIRKSOMHET OG ORGANISASJONSBYGGING
MÅL TILTAK ANSVARLIG/UTFØRENDE KURS-KONFERANSER-MØTER TIDSPUNKT

Øke medlemstallet Avdelingene hadde pr 1.12.2019 2865 yrkes-
aktive medlemmer til sammen.

Øke org.graden i bedrifter med lav dekning. 

Styret + ansatte + 
 orgarbeider (særlig)

Oppsøkende virksomhet på bygge-
plasser, grossister og skoler. Dedikerte 
ressurser til oppsøkende arbeid. Org.
arbeieder-forum. 

Det utarbeides i perioden en egen 
 rekrutterings-plan.

Løpende

Øke antall bedrifter med tariff-
avtale

Ila 2020 er målet å tegne nye tariffavtaler i 
bedrifter innen alle fagområder.

Leder + orgarbeider Delta på allmøter i bedriftene, opp-
søkende virksomhet på byggeplasser.

Løpende

Ta vare på medlemmene Kontakte alle medlemmer som endrer sitt 
arbeidsforhold, eller melder seg ut.

Trine Hansen/ Org.
arbeidere

Løpende

Styrke organisasjonen i 
 klubbene og de klubbtillitsvalgte

Skolere tillitsvalgte. Sørge for at det 
 avholdes årsmøter, medlemsmøter, for-
handlingsmøter i bedriftene. 

Opprette et «aktivist-fond» for klubbene, 
hvor det kan søkes til konkrete aktiviteter. 

Fadder-ordning for klubbledere

Styret Tillitsvalgtkonferansen. Klubbinitiativene 
x 2. Delta på klubbmøter.

Tillitsvalgtringen sammen andre 
 ff-avdelinger

Vinter + aug + høst 
2019

Styrke ungdomsarbeidet i fag-
foreningen

Styrke felles ungdomsgruppe på tvers av 
fagforeningene i bygg (avd 601, 603, 605)

Styret (leder, ungdoms-
ansvarlig, + +)

Mnd møter i Møllergata, ungdoms-
konferansene, lærlingpatruljer, skole-
besøk.

Følger sentrale 
 konferanser/patrul-
jer + mnd møter

Øke kvinneandelen i faget og 
fagforeningen

Styrke kvinneutvalg på tvers av fag-
foreningene i bygg (avd 601, 603, 605)

Delta på 8.mars med egen parole.

Styret + kvinnegruppa Jevnlige møter i det felles kvinne-
utvalget, deltagelse på diverse 
 konferanser + møte med Claus Jervell

Styrke samarbeidet på bygge-
plassene

Danne LO-utvalg på store byggeplasser. 
Delta aktivt i byggpatruljen. Utvide bygg-
patruljens fokusområde til å omfatte brakke-
forhold.

Leder + Orgarbeider + 
klubbledere (rullerende 
deltakelse)

Samarbeid med El&It + 
NAF

Byggpatruljen Annenhver tirsdag, 
turnusliste settes 
opp
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LØNNSKAMP
MÅL TILTAK ANSVARLIG/UTFØRENDE KURS-KONFERANSER-MØTER TIDSPUNKT

Følge opp lokale forhandlinger Samle lokale lønnsavtaler og lage  statistikk 
over disse. Skolere lokale tillitsvalgte i 
 lokale forhandlinger.

Leder Klubbinitiativet i april. «Tillitsvalgt-
ringen»

April

Styrke og øke måle-
virksomheten

Skolere medlemmer i akkordtariffen. Holde 
kortkurs i bedrifter. Etablere basforum for 
akkordbaser. Jobber for vedtak i Felles-
forbundet som styrker og ikke svekker 
akkord systemet som viktig del av tariff-
avtalen vår.

Oppmåler + leder Akkordkurs (vår/høst) + bedriftsinterne 
kurs

Basforum (1/2dags, Oslo)

Frokostmøte ang digitalisering av 
akkord systemet.

April + november

Februar

Sørge for likebehandling av 
innleide arbeidstakere

Informere medlemmene våre i bemannings-
foretakene om gjeldende lønnssatser i 
tariffavtalene. Følge opp praktisering av 
overtidsbetaling og helligdags godtgjørelse 
i bemanningsforetakene. Fortsette å 
 organisere medlemmer i bemannings-
foretakene, forsøke å bygge klubber der 
vi kan og kjøre saker for medlemmer i 
bemannings foretakene.

Orgarbeider + klubb-
ledere i innleiebedriftene

Løpende

Tariffoppgjøret Forberede klubbene på streik.  Gjøre 
 kravene kjent. Høy deltakelse i ur-
avstemning. Hjelpe klubbene med dette.

Leder, styret, org. 
arbeidere

Info-møte (medlemsmøte)

Evnt. Streikemøter osv

April

Bedriftsdemokrati Få styrerepresentasjon i aksjonærstyrene. 
I alle bedrifter med mer enn 30 ansatte har 
de ansatte krav på styrerepresentasjon.

Sikre at alle klubbene følger Hovedavtalens 
bestemmelser (bl.a. §9-3møter, amu og 
bedriftsutvalgsmøte)

Styret Foreningsstyremøter i forkant av lokale 
forhandlinger.

«Tillitsvalgtringen»

Tas opp på Klubbinitiativet på 
 Kongsberg

April, løpende

Februar (KI)
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FAGOPPLÆRING OG YRKESREKRUTTERING
MÅL TILTAK ANSVARLIG/UTFØRENDE KURS-KONFERANSER-MØTER TIDSPUNKT

Øke rekruttering til faget, samt 
kvinneandelen

Delta aktivt i prøvenemnda. Delta i styrer/
utvalg ifbm fagopplæring så mye vi kan. 

Styrke nettverk for kvinner i manns-
dominerte yrker (fjr. Lm-vedtaket)

Leder, kvinneutvalg, 
ungdomsutvalg

Løpende Løpende

Gjøre ungdom kjent med fag-
foreninga

Gjennomføre informasjon på alle videre-
gående skoler innenfor vårt organisasjons-
område.

Leder, orgarbeider, 
ungdomsleder, leder av 
kvinneutvalget.

Skolebesøk Våren 2020

Tilby alle lærlinger medlemskap Ringe alle «elevmedlemmer» og tilby fullt 
medlemskap hver høst. Besøke alle  klasser 
på opplæringskontoret i Oslo. Delta på 
lærlinge samling i Oslo/Akershus. 

Dele ut gave ved bestått svenne-/fagprøve 
til alle medlemmer.

Oppfordre klubbene til å ta opp  spørsmål 
om læreplass i egen bedrift. (Sikre at 
 klubben har «lærlingkontakt» : sjekk avtale-
verket.)

Orgarbeider Ringerunde

LO i Oslo sitt opplæringsforum

Høsten 2020
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ANSETTELSESFORHOLD, ARBEIDSTID OG HMS
MÅL TILTAK ANSVARLIG/UTFØRENDE KURS-KONFERANSER-MØTER TIDSPUNKT

Følge opp endringene i Arbeids-
miljøloven ang innleie

Jobbe for at Fellesforbundets landsmøte-
vedtak settes ut i live. Støtte og sørge for at 
klubbene gjennomfører lokale forhandlinger 
på innleie i tråd med det nye regelverket og 
kampanjen. 

Utveksle kontaktinfo mellom tillitsvalgte/
medlemmer i bemanningsbyråer og innleie-
bedrifter. 

Leder + orgarbeider Innleiekurs + bistand i lokale 
 forhandlinger

LO kongressen/ Stortingsvalget 2021

Vinter/vår 2019

Hindre at bedrifter uten tariff-
avtale leier inn fra bemannings-
byrå

Kartlegge og avsløre ulovlig innleie. 
 Aksjonere mot evnt lovbrudd (fane-
markering, blokkader, presseutspill)

Leder + orgarbeider 
sammen med styret

Markering mot ulovlig innleie fra 
 bemanningsbyråer

2020

Jobbe for HMS i byggebransjen Arrangere møter/seminarer med hoved-
verneombud.

Leder + styret, Rune 
Vorkinn

HVI Før sommerferien

Forsvar normalarbeidsdagen Kartlegge bruken av gjennomsnitts-
beregning. Jobbe for tiltak som begrenser 
bruken av gjennomsnittsberegning. 

Sikre at våre medlemmer kan ha et familie-
liv/sosialt liv samtidig som de er i arbeid. 

Styret Oslofjordkonferansen Des 2019 + 2020
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FAGLIGPOLITISK ARBEID
MÅL TILTAK ANSVARLIG/UTFØRENDE KURS-KONFERANSER-MØTER TIDSPUNKT

Jobbe for et anstendig 
arbeids liv med faste anset-
telser, sterke fagforeninger 
og høy organisasjons grad

Gjennomføre kartlegging og gi ut en  rapport på innleiesituasjonen 
i bygge bransjen våren 2021 (på mal av rapporten i 2017 og 2019). I 
samarbeid med de andre fag foreningene i byggebransjen.

Leder + orgarbeider Våren 2021

Seriøsitetsbestemmelser i 
 offentlig innkjøp

Videreutvikle Oslo-modellen. Jobbe for at krav til tariffavtaler kom-
mer inn.

Leder + styret

Jobbe for nasjonale tiltak 
mot sosial dumping

a) Vi vil fortsette arbeidet for likebehandling av EØS-borgere og ar-
beidsinnvandrere fra andre land, Utlendingslovens krav til lønns- 
og arbeidsvilkår på norsk nivå må bli det samme for EØS-borge-
re og andre utlendinger. 

b) Vi vil jobbe for enklere kontroll og  strengere straff for ulovlig 
sosial dumping

c) Forbud mot bemanningsbransjen

Styret Fremme denne politikken 
på møter i fagbevegelsen 
og politiske partier

Løpende

Jobbe for at Norge sier 
opp EØS-avtalen

Starte og støtte kampanjer som avslører EØS-avtalens skadelige 
virkninger på norsk arbeidsliv og framskynder en oppsigelse av 
avtalen.

Styret Fremme denne politikken 
på møter i fagbevegelsen 
og politiske partier

Løpende

(Behandles på 
603 sitt separate 
styremøte i de-
sember 2019)

Jobbe for en rettferdig 
pensjonsordning

Fortsatt delta i «Rettferdig pensjon».  Skolere medlemmer i pen-
sjon.

Leder + Styret Fremme denne politikken 
på møter i fagbevegelsen 
og politiske partier

Løpende

Øke bevisstheten om og 
bruken fagbevegelsens 
kampmidler

Skolere tillitsvalgte i fagbevegelsens kamp midler og hvorfor det er 
nødvendig for å nå fram med våre krav. Bruke blokkade ved ulovlig 
innleie på byggeplasser. Bruke aksjoner ved brudd på våre tariffav-
taler. ( jfr. brakkeaksjoner i Oras).

Leder + Orgarbeider + 
styret

Aksjon mot byggeplass 
med ulovlig innleie

Avsløre kriminell virksom-
het i byggebransjen

Delta aktivt i arbeidet i «Fair Play Bygg Oslo». Foreninga støtter 
prosjektet økonomisk også i 2020. 

Synliggjøre prosjektet til medlemmer og bransjene. Få større deler 
av bransjen til å være med å bidra i spleiselaget.

Leder, styret Årsmøtet 2020
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KOMMUNIKASJONSARBEID
MÅL TILTAK ANSVARLIG/UTFØRENDE KURS-KONFERANSER-MØTER TIDSPUNKT

Delta aktivt i media og det 
 offentlig ordskiftet

Fremme vår virkelighetsbeskrivelse og våre krav i media er en 
viktig del av vårt arbeid.

Leder + Styret + Org-
arbeider

Løpende

Utvikle en egen 
kommunikasjons strategi, basert 
på rapporten fra kartleggingen 
til Sinklar september/oktober 
2019

Se på helheten i kommunikajsonen;  budskap, hvem vi når, ulike 
plattformer osv. 

Sette av nok ressurser til å følge opp kommunikasjonsstrategien 
(se eget vedlegg) 

Styret, m/ evnt eksterne 
rådgivere

1 årsverk settes av til kom-
munikasjonsarbeid i bred 
forstand.

Vinter/vår 
2020

Styrke «Bygningsarbeidern» Levere mer og bedre stoff til Bygnings arbeidern. Mer stoff med 
saker ute fra bygge plassene. Det bør settes av mer dedikerte 
ressurser fra byggfagforeningene samla, til å drive og løfte Byg-
ningsarbeidern som organ.

Leder + styret Mål om 4 utgivelser pr år 2019

Styrke nettsida Nettsida må styrkes og brukes mer. Det må settes av dedikerte 
ressurser til å øke bruken og hyppigheten av oppdateringer. En-
ten må krefter frikjøpes eller eksterne betales for tjenester.

Leder Asap 2019

Øke bruken av Facebook Facebook skal oppdateres daglig med egne saker samt deling av 
relevante saker fra bransjen, osv. Målsetting er 3 poster pr dag.

Leder Løpende 2019

STYRKE FAGFORENINGSMAKTA TIL BYGNINGSARBEIDERE I OSLO-OMRÅDET
MÅL TILTAK TIDSPUNKT

Etablere en felles fagforening i 
byggebransjen i Oslo-området

Jobbe for å etablere en felles fagforening i byggebransjen i Oslo. Dette for å styrke organisasjonen med ressurser og 
 medlemsmasse som kan bære et høyt aktivitetsnivå og sørge for gjennomslag for våre krav i Fellesforbundet og LO. Våre 
medlemmer jobber på de samme byggeplassene på den samme tariffavtalen, vi er mange og potensialet er  betydelig. 
 Samtidig er utfordringene i bransjen store og de ulike byggfagforeningene relativt små og med ulik kapasitet. Det er 
vår mening at byggebransjen er tjent med en sterk fagforening som kan øke aktivitetsnivået ute på byggeplassene, 
øke  organisasjonsgraden, løfte byggebransjens krav i Fellesforbundet, og sørge for byggfagenes nødvendig posisjon i 
 forbundet.

Separate 
årsmøter 
slutten av 
februar/
mars
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