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2 Norsk arbeidsliv: En 

situasjonsbeskrivelse 
 

 

Et stabilt arbeidslivssystem omgir klubber og fagforeninger 
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«Et mer autoritært arbeidsliv» 
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Stugu 2017, Du har sparken! Om HR og amerikanisering av norsk arbeidsliv. Forlaget 
Manifest, Oslo.
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Arbeidsmigrasjon og maktforhold i arbeidslivet – med et historisk 
tilbakeblikk 
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Pakkedisksyndromet: Passivisering lokalt, ressurskonsentrasjon 
sentralt 
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Utvikling av egne saker? 
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3 Fire korte historier om 
grunnorganisering 

Byggpatruljen, Brynseng og Hasle i Oslo, januar 2017 
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Arbeidsforholdene for rumensk klubbtillitsvalgt på et 
produksjonssted i næringsmiddelindustrien i Oslo 



NOTAT 5:2017 18 



NOTAT 5:2017 19 



NOTAT 5:2017 20 



NOTAT 5:2017 21 

 

Innleie og likebehandling. Klubbsamling i Fellesforbundet Hardanger 
Sunnhordland avdeling 118, november 2016. 
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Kartlegging av elektroinstallasjonsbransjen i Trøndelag 
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x Vil han velge bedriften som tar inn lærlinger? 

x Vil han velge bedriften som har godkjenning til å montere kabel-TV 

kontakter? 

x Vil han velge bedriften der det er garantert at de ansatte har forutsigbare 

arbeidsvilkår og rett til å velge en tillitsvalgt (altså en skriftlig tariffavtale)? 
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x Bevisstgjøre forbrukeren om hva som kreves av elektroinstallatører. 

x Gjøre det enklere å ta bevisste valg. 

x Gjøre det enklere å få tak i riktige tall, særlig over hvor mange uorganiserte 

elektrikere det er. Bedriftene får egeninteresse av å oppdatere fagforeninga 

om organiseringsgraden i bedriftene. 

x Synliggjøre forskjellene mellom elektrobedriftene også for elektrikerne i 

regionen. 

x Støtte de seriøse bedriftene i bransjen -  som også er der ETF har flest 

medlemmer.  
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Vedlegg 1 

Grunnorganisering i fagbevegelsen: Et forprosjekt. 
 

Idar Helle, De Facto, november 2016. 

 

Norsk arbeidsliv i dag er et ganske annet sted enn det var en 

generasjon tilbake, på 1980-tallet, da Arbeidsgiverforeningen 

gikk til stor lock-out og ble knust av Jern & Metall og LO, da 

oljearbeidernes «ville streiker» tvang Statoil i kne ute i Nordsjøen, 

og da mange av dem som fortsatt utgjør kjernetroppene i 

fagbevegelsen hadde sine formende år i arbeidsliv og 

tillitsvalgtarbeid. 

Hva er ståa ute på dypet i norsk arbeidsliv i dag? Hvordan jobber 

fagforeningene lokalt, hva skjer innad i klubbene, hva tenker 

folk ute på arbeidsplassene om det som skjer i bedriften og 

arbeidslivet rundt dem? 

Dette er enkle, men store spørsmål vi i realiteten vet for lite om, 

også vi som jobber i eller nær på fagbevegelsen. Og når vi ikke 

har nok kunnskap om hverdagen i klubber og fagforeninger, om 

makt og avmakt tillitsvalgte opplever i fagbevegelsens 

grunnorganisasjoner, er det ikke mulig å lage tilstrekkelig spisse 

og situasjonstilpassede strategier for grunnivået i fagbevegelsen 

som helhet.  

Dette er bakgrunnen for at De Facto har fått i oppgave å gjøre et 

forprosjekt der vi går inn på noen utvalgte temaer og spørsmål 

som etter vårt syn kan være avgjørende for om fagforeningene vil 

ha en viktig rolle i norsk arbeidsliv også i framtida.  

To enkle grunnspørsmål vil danne utgangspunktet for 

forprosjektet.  
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x Hvilke forhold fremmer og hvilke forhold hemmer 

fagorganisering lokalt?  

x Er arbeidet på grunnplanet i fagbevegelsen preget av en 

arbeidsform der tillitsvalgte er oppe på tærne (proaktive) 

eller løper etter (reaktive) utviklingen og prosessene på 

arbeidsplassen og i bransjen / sektoren?  

Fire temaer vil bli løftet fram i forprosjektet vårt:  

 

Å utvikle egne saker  

Det første siktemålet med forprosjektet er å få tillitsvalgte i 

fagbevegelsens grunnorganisasjon sjøl i tale, få mer kunnskap 

om hvordan de jobber, hvilke prioriteringer som blir gjort, og i 

hvilken grad de opplever at ressursene de besitter strekker til i 

møtet med utfordringene som fagforeningen står overfor. I denne 

første intervju- og samtalerunden vil vi ta utgangspunkt i dette 

perspektivet om «å utvikle egne saker» og indre autonomi. 

 

Organiseringsspørsmål 

Organisasjonsgrad og spørsmålet om valg av strategier for å få 

med de uorganiserte har kommet tilbake og er i ferd med å 

komme helt på spissen i deler av arbeidslivet. På mange 

arbeidsplasser i bygningsbransjen og tjenesteytende sektor er 

fagorganiserte og deres tillitsvalgte i ferd med å bli et lite 

mindretall av de ansatte.  

I forprosjektet vil vi kartlegge situasjonen enkelte lokale klubber 

og fagforeninger i dag står i, og vi vil konkret sammenlikne med 

organiseringsarbeidet som ble gjort i norsk fagbevegelse i 

gjennombruddsfasen tidlig på 1900-tallet. Det er især Norsk 

Arbeidsmandsforbund og forbundets organiseringsarbeid og 

faglige politikk overfor store grupper av uorganiserte norske og 

tilreisende arbeidere i perioden 1900-1940 som vil bli framhevet 

i denne sammenheng.  
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Hardere utbytting, utvidet styringsrett? 

Kapitalismen internasjonalt er fortsatt inne i dyp stagnasjon 

etter finans- og gjeldskrisen i USA og Europa 2008-11. Også i 

norsk næringsliv tas det kraftige virkemidler i bruk for få til et 

drastisk og kvalitativt skifte i forholdet mellom arbeid og kapital, 

der hovedformålet er lavere lønninger til arbeidstakerne og mer 

av verdiskapningen som profitt på investert kapital. Vi vil i 

denne sammenheng gå særlig innpå om, og eventuelt i hvilken 

grad, mer autoritær ledelse og forsterket bruk av styringsretten 

påvirker grunnorganisasjonene i fagbevegelsens makt, 

medbestemmelse og rolleforståelse.  

 

Skolering og opplysningsarbeid 

Fra ulike hold i fagbevegelsen rapporteres det om tillitsvalgte 

som står fast og ganske enkelt kommer til kort overfor 

arbeidsgiver i spørsmål som er viktige for medlemmene. Oftere 

enn tidligere opplever tillitsvalgte å bli utelatt fra 

beslutningsprosesser lokalt, og at arbeidsgiversiden bruker 

juridisk assistanse og lov- og avtaleverk som en effektiv stopper 

overfor fagforeningene. 

Samtidig er det innad i fagbevegelsen liten bevissthet om og 

nærmest ingen diskusjon om politiske og økonomiske 

alternativer til det kapitalistiske systemet, til tross for at dette 

systemet viser klare krisetendenser og er preget av et stadig 

sterkere behov for utbytting av arbeidskraften.  

Forprosjektet vil reise spørsmålet om dette er uttrykk for en 

langvarig og gjennomgripende fravær av skolering i lov- og 

avtaleforhold, samt politisk og ideologisk skolering i 

fagbevegelsen. I første omgang vil vi kartlegge det kurs- og 

studiearbeidet som eksisterer for medlemmer og tillitsvalgte på 

grunnivået. Etter hvert vil det bli aktuelt å se på mulighetene for 
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å gjenreise grunnskolering og opplysningsarbeid som en sentral 

bærebjelke i fagbevegelsens virksomhet. 

I forbindelse med forprosjektet vil ta kontakt med utvalgte 

fagforeninger, klubber og tariffområder som kan være aktuelle å 

besøke i forbindelse med forprosjektet. Vi vil ha med lokale 

avdelinger fra både privat og offentlig sektor, og fra flere steder i 

landet, på dette. Realistisk sett vil det være gjennomførbart å 

besøke og hente inn data fra fire til seks klubber og fagforeninger 

i forprosjektfasen.  

 

Prosjektmålsetning og kostnader 

Erfaringene fra forprosjektet vil komme til uttrykk på følgende 

vis: 

- Et notat som oppsummerer «meldingene fra fronten» i 

utvalgte klubber og fagforeninger i privat og offentlig 

sektor. 

- Kurs- og skoleringsmateriell: En veiviser / bruksanvisning 

som kortfattet tar opp og kommer med forslag og tiltak 

knyttet til de sentrale utfordringene grunnorganisasjonene 

i fagbevegelsen står overfor. De Facto tar også sikte på å 

utvikle et kurstema med utgangspunkt i 

grunnorganiseringsprosjektet.  

- En Fagdag i De Facto-regi der resultatene og erfaringene 

fra forprosjektet analyseres og diskuteres inngående av 

tillitsvalgte og deltakere i samarbeidsprosjektet. 

- På bakgrunn av de oppsummerte erfaringene og 

fagdagsdiskusjonen i regi av De Facto tar vi sikte på å få 

finansiert og gjennomføre et breiere utredningsprosjekt om 

grunnorganisering i norsk fagbevegelse. I dette neste 

trinnet vil opplysningsvirksomhet og strategiarbeid for å 

øke fagbevegelsens kampkraft på grunnplanet stå mer 

sentralt enn i forprosjektet 
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x Hvem er det best å ta saken opp med – avgjør fremgangsmåte.  

x ER det uenighet om tolkningen av en bestemmelse i tariffavtalen eller 

en ikke kommer frem til enighet – da er det en tvist  

x Dersom det ikke oppnås enighet skal det settes opp en tvisteprotokoll 

som angir tid, sted, hvem som var tilstede og hva tvisten gjelder ( Se 

eksempel på tvisteprotokoll under punktet ”Hjelp til selvhjelp”. 

x Dersom ikke tvisten blir løst lokalt kan du som tillitsvalgt ta saken 

videre. 
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Vedlegg 3 
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