
POLITISK  STREIK
FORBY  BEMANNINGSBRANSJEN

Onsdag 15. november kl 13:00 - 15:30. 
Ta med faner og møt opp foran  

Stortinget kl 14:00.

• Politiske appeller
• Kunstnerisk innslag

Konferanse på Jæger
Fra kl 16.00 inviterer vi til konferanse på 
 Jæger, Grensen 9, om det videre  arbeidet 
og  konsekvensene av fortsatt frislipp av 
 bemanningsbransjen. Enkel matservering.



BRUK FORSKRIFTSADGANGEN PÅ  
BYGGEPLASSER I OSLOFJORDOMRÅDET

Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom 
og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter 
dominerer. Det har ført til at bemanningsbransjen nå:

• Er største arbeidsgiveren på mange byggeplasser
• Fortrenger faste ansatte i et så stort omfang at det ikke gir 

 mening å snakke om at fast ansatte er hovedregelen
• Gir usikre arbeidsforhold uten garanti for en års inntekt å leve av
• Ikke tar inn lærlinger eller driver fagopplæring
• Fører til dårligere produktivitet
• Profiterer på å leie ut arbeidskraft
• Det foregår daglige brudd på bestemmelsene om arbeidstid, 

overtid og innleie

Innleie er blitt et så stort innslag på byggeplassene at  viktige 
 samfunnshensyn står på spill. Vi vil ikke tilbake til et løsarbeider
samfunn der arbeidsfolk står med lua i handa.

I 2005 ble tariffavtaler allmenngjort innen byggebransjen i Oslo
fjordområdet (Akershus, Buskerud, Oslo, Østfold og Vestfold). Nå er 
krever vi et forbud mot innleie i det samme området.

Vår politiske streik er ikke rettet mot ansatte i bemannings-
bransjen. Vi vil at de skal ha faste og hele stillinger i produksjons-
bedriftene våre og normen i arbeidslivet skal være at alle lønnes til 
man blir permittert eller oppsagt.

Initiativtakere:

Oslo og Akershus Heismontørenes  
Fagforening

Tømrer og  
byggfagforeningen

Oslo Bygningsarbeider
forening
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Rørleggernes Fagforening Avdeling 1 Oslo og 
 Akershus

Elektromontørenes forening  
Oslo og Akershus

LO i Oslo


