Onsdag 21. mai 2008

KLASSEKAMPEN

KRONIKK
&DEBATT

«

Oslo bystyre vedtok den 14. mai med stemmer fra Sosialistisk Venstreparti,
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartet å «selge» en tomt i Oslo sentrum til
Vålerenga fotball for 1 krone. Markedsverdien på denne tomten er anslått til 500
millioner kroner. Med andre ord har Oslo bystyre fratatt byens borgere
499.999.999 kroner og gitt dem til Vålerenga fotball.
Erik Sandsmark Idsøe. Debatt, side 20 og 21
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Fagbevegelsen må kunne bestemme minstelønnen.

Lønnsgulv for alle

PÅ TEPPET
Dummere
Oslo Journalistklubb arrangerer i kveld debattmøte,
med følgende tema: «Er
norske journalister dum,
eller dummere?»
Det er tidligere påvist en
utbredt kunnskapsløshet
i yrkesgruppa om faktiske
forhold. Problemet omfatter øyensynlig også enklere
grammatikk.

Heikki Holmås

KRON OG
MYNT

Ikke det, nei

Etter 4 år med arbeidsinnvandring fra
de nye EU-medlemslandene må vi velge
hvordan vi varig skal sikre et anstendig lønnsgulv for alle i Norge. Mellom
100.000 og 200.000 arbeidere fra EØS-landene arbeider i dag i Norge, svært mange
av dem i bygg- og anleggsbransjen.
Lønningene i landene de kommer fra er
vesentlig lavere enn her, noe som gjør
det attraktivt dem å jobbe i Norge for en
kortere eller lengre periode. Utlendingsdirektoratet rapporterte 19. mai at det
var gitt over 90.000 arbeidstillatelser til
enkeltpersoner i 2007, hvorav to tredeler
til folk fra EØS-landene. I tillegg kommer alle de som jobber for utenlandske
selskaper som utfører arbeid i Norge.
Arbeidstilbudet av utenlandske ufaglærte og fagarbeidere med lavere lønnsforventninger har dermed økt betraktelig
de siste årene.
Dette har betydning for lønnsdannelsen, særlig i bygg- og anleggsbransjen.
Flere tilbyr den samme arbeidskraften,
og har dermed ikke har samme mulighet
til å presse opp lønningene. Vi vet også
at folk tilbyr seg å jobbe for lavere lønninger enn tariff.
Arbeidsinnvandringen har forlenget

høykonjunkturen vi nå er på toppen av.
Samtidig har vi den laveste arbeidsløsheten på 27 år. Den sosiale dumpingen
undergraver imidlertid norske lønns- og
arbeidsvilkår, og medfører at eierne kan
putte overskuddet fra de gode tidene
i egen lomme i stedet for å dele med
arbeidsfolkene.
Fra 1. mai 2004 ﬁkk vi på
plass overgangsregler som
innebar at arbeidere fra
de nye medlemslandene i
EU måtte ha fulltidsjobb
og skikkelige lønns- og
arbeidsvilkår for å få
arbeidstillatelse. For de
som jobbet i utenlandske
bedrifter som utførte arbeid i Norge, valgte fagbevegelsen å ta i
bruk allmenngjøringsloven fra 1993. Den
gir en tariffnemnd utpekt av regjeringen
muligheten til å allmenngjøre hele eller
tariffavtalene for å sikre at arbeidstakere ikke «utfører arbeid på vilkår som
samlet sett er påviselig dårligere enn hva
som er fastsatt i gjeldende landsomfattende tariffavtaler for vedkommende fag
eller bransje, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke».
Tariffnemnden har allmenngjort
tariffavtaler innenfor tre områden siden

Dagbladet bringer en pent
oppslått forsidesak om
Beate Tislavoll Haga (25),
som er stemt ut av tv-serien
«Ungkaren»: – Vi hadde
ikke sex.
Etter Bill Clintons
presidentperioder, virker
av en eller annen grunn
slike forsikringer mindre
overbevisende enn før.

Oppmerksomhet
ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS KNUGUNN@ONLINE.NO

2004: Byggeplasser innen Osloregionen
og Hordaland og syv petroleumsanlegg
på land. Likevel dukker det stadig opp
eksempler på utenlandske arbeidere
som jobber for luselønn, og som har elendige boforhold. I tillegg kommer økningen i skattejuks og svart arbeid.
Overgangsordningene for arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene vil
bli fjernet sinest første mai 2011. Høyresiden har tatt til orde for å fjerne dem
med en gang. Det er derfor all grunn til å
vurdere om allmenngjøringsloven er et
godt nok verktøy for å deﬁnere gulvet for
lønns og arbeid i norsk arbeidsliv. Hvis
ikke må nytt lovverk på plass innen 2009
- i tilfelle høyresiden, mot formodning,
skulle komme til makten.

Spørsmålet er hva vi vil. Tradisjonelt har
fagbevegelsen vært imot innblanding

«Tradisjonelt har fagbevegelsen vært imot
innblanding fra staten
på dette området»
fra staten på dette området. Motforestillingene var også sterke før det ble reist
sak om allmenngjøring, og omfanget er
begrenset til bransjer som er godt organisert. Norge er dermed et gunstig land
for arbeidsgivere, som utenfor områdene
med allmenngjøring kan leie inn billig
arbeidskraft til 60-80 kroner timen, noe
som påpekes i FAFO-rapporten «Grenseløst arbeidsliv» fra 2006.
I en annen FAFO-rapport, «Lovfestet
minstelønn i Norge» fra 2004, ble lovfestet minstelønn per time vurdert å kunne

ha en utjevnende effekt, særlig i lavtlønnede kvinneyrker. Men ble minstelønnen satt for høyt ville det gå ut over
sysselsettingen. Samme virkning fås om
tariffavtaler gjøres gjeldende også for
den delen som ikke har tariffavtaler, i
følge en fersk ECON-rapport, «Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler».
Den positive siden vil etter min oppfatning være raskere omstilling til de mest
produktive jobbene.

Så langt mener jeg at det beste ville være

å gi fagbevegelsen rett til å fremforhandle minste lønns- og arbeidsvilkår
innen de forskjellige tariffområdene, og
la dette avvike fra laveste tariff dersom
fagbevegelsen ønsker det. På den måten
ville fagbevegelsen selv kunne fastsette
hvor gunstig det å bli omfattet av en tariffavtale vil være, samtidig som de kan
bestemme gulvet for lønns- og arbeidsvilkår innen alle bransjer uten statens
innblanding. I tillegg vil slik bransjevis
minstelønn opprettholde lønnsforskjellen mellom bransjer slik fagbevegelsen
ønsker. Arbeidstilsynet vil ha ansvaret
for å føre tilsyn med lønnsvilkårene på
samme måte som i forhold til de allmenngjorte tariffavtalene.
Skal en slik ordning komme på plass
må fagbevegelsen kreve at allmenngjøringsloven endres i løpet av våren 2009.
Før et slikt krav fremmes vil neppe et
slikt lovarbeid komme i gang, selv om
alle skjønner at det haster.
Heikki Holmås,
ﬁnanspolitisk talsmann
for SV på Stortinget.
heikki.holmas@stortinget.no

Økonomene Peder Martin Lysestøl, Erik S. Reinert,
Marianne Marthinsen og Heikki Holmås skriver
onsdager i Klassekampen. Radikalt økonominettverk
ﬁnner du på www.okonominettverket.no.

I anledning det årlige
Grand Prix-sirkus, skriver
den uunngåelige
Jostein
Pedersen i
VG: Norge
liker ikke
popmusikk, og
popmuHører ikke, ser ikke.
sikk blir
sjelden
eller aldri viet noen oppmerksomhet.
Nei, det ser vi.

Streik
Per-Kristian Foss er fortørnet over at streiken blant
ﬂyplassansatte går ut over
tredjemann. Kanskje streiker heretter bare burde
forbeholdes parkeringsvakter og tollere?

Alarm!
Per Sandberg er ilter, melder VG:
I tillegg til syketransporten,
får vi også
situasjoner med
alternative
transportløsninger
hvor man
Tar grep.
må kjøre
fort for å
nå frem til alternative ﬂy.
Situasjoner med alternative transportløsninger er
som kjent noe Frp er motstander av i alle relasjoner.
teppet@klassekampen.no

