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Fortsatt kamp mot 
innleie!

Fellesforbundet vedtok på sitt landsmøte i okto-
ber at vi skal jobbe for å avskaffe bemannings-
bransjen i sin nåværende form og at arbeids-
formidling må styrkes som en offentlig oppgave. 
Som et strakstiltak krever vi at det tas i bruk mu-
ligheten som allerede ligger i Arbeidsmiljøloven, 
til å innføre forbud mot å leie inn fra bemannings-
byråer innenfor visse bransjer eller områder. Her 
er det åpenbart at byggebransjen i Oslofjordom-
rådet er først i rekka. 

Vedtaket tar et prinsipielt oppgjør med kommer-
siell utleie av arbeidskraft, og vurderer ikke dette 
kun som et bransjeproblem i bygg. Dette er en 
innstramming i forbundets politikk og må selv-
følgelig få konsekvenser for forbundets strategi 
overfor arbeidsgiverorganisasjoner og politiske 
partier i det fagligpolitiske arbeidet. Allerede 
kort tid etter Fellesforbundets landsmøte fulgte 
Utdanningsforbundet opp med et likelydende 
vedtak på sitt landsmøte, og forhåpentligvis vil 
flere forbund følge på. Dette vil legge grunnlag 
for et tilsvarende vedtak på LO kongressen 2021, 
og bør også bli en del av arbeidslivspolitikken til 
en rød-grønn allianse som fagbevegelsen skal 
mobilisere for til Stortingsvalget 2021. 

Forbundets landsmøtevedtak er et resultat av 
langvarig kamp for faste ansettelser og mot løs-

arbeid, særlig fra byggmiljøene. Det har vært 
gjennomført en rekke kartlegginger av omfanget 
av innleie fra bemanningsbyråer på byggeplas-
ser i Oslo-området. Det er veldig gledelig å se 
kartlegginger av innleie nå er gjennomført i både 
Trondheim og i Bergen. Rapportene fra kartleg-
gingene har definert virkeligheten slik vi har sett 
den på byggeplassene, men som lenge ikke var 
en del av den offentlige debatten. Nå snakkes det 
ikke lenger om «sosial jumping» og «et springbrett 
inn i arbeidslivet», men om hvordan løsarbeid un-
dergraver fag, produktivitet og opparbeida rettig-
heter og hvordan dette fortrenger faste ansettel-
ser. 

Innleien har befesta seg over tid, først som et 
konkurransefortrinn gjennom lønnsdumping,  
etter hvert som en tilsynelatende nødvendig-
het i et arbeidsmarked som har rigga seg med 
lav egenbemanning og gjort seg avhengig av å  
kunne bestille arbeidskraft på dagen. Derfor har 
det vært en tung kamp for klubber og tillitsvalg-
te å forhandle med sine bedrifter om å velge en 
strategi med flere faste ansettelser og ikke løs-
arbeid. Men dette arbeidet må fortsette og styr-
kes og vil være helt avgjørende for om vi klarer å 
snu utviklinga. 

De tre politiske streikene som byggforeningene, 
sammen med elektrikerne og heismontørene, 
gikk i spiss for har vært med å sette dagsorden 
og presse fram endringene i politikken til både 
forbund og på Stortinget. Framover gjelder det å 
holde dette trykket oppe i klubber og foreninger, 
og følge nøye med på hvordan landsmøteved-
taket settes ut i live. Kampen for faste ansettelser 
og et arbeidsliv uten løsarbeid er på ingen måte 
vunnet, men den har gira om, og vi skal følge  
opp!

2020

Av Joachim Espe, 
leder Fellesforbundet 
avd 605 Rørleggernes 
fagforening

Fellesforbundet og Bygge- 
næringens Landsforening (BNL) 
anbefaler at bygningsferien – 
kjent som fellesferien – legges til 
tiden fra og med mandag  
6. juli til og med fredag 24. juli 
2019 (uke 28, 29 og 30).

Partene anbefaler at ferien, 21 
virkedager og 4 avtalefestede 
feriedager, samlet 25 feriedager 
(basert på 5 dagers arbeidsuke) 
plasseres på følgende måte:

1. Påsken 2020 (3 feriedager)
For påsken anbefaler partene 
at 3 feriedager legges til mandag 
6.4, tirsdag 7.4 og onsdag 8.4 i 
påskeuken.

2. Fredag 22. mai 2020 
(1 feriedag)
Partene anbefaler at en feriedag 
legges til fredag 22. mai 2020.

3. Sommerferien 2020 
(hovedferie – 3 uker, 15 ferie-
dager)
Sommerferien 2020 anbefales lagt 
til tiden fra og med mandag 
6. juli til og med fredag 
24. juli 2020. (uke 28, 29 og 30).

4. Øvrige feriedager 
(6 feriedager)
Plassering av 6 feriedager avtales 
lokalt.
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Bygnings-
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Over 60 gjester hadde funnet 
veien til Spiseriet Møller i Folk-
ets Hus og jubilantfesten som 
Oslo Bygningsarbeiderforening 
og Rørleggernes fagforening 
avholdt 1. november. Det var 
andre gang de to foreningene 
avholdt felles jubilantfest og ar-
rangementet ble vellykket den-
ne gangen også.

Roy Pedersen ble tildelt Fellesforbundets høyeste utmerkelse, Pioneren. Samtidig fikk han forbundets 
gullmerke for 25 års sammenhengende tillitsverv.

Bygning og 
Rørleggernes

2020

Vi hadde fått selveste LO-lederen, Hans-Christian 
Gabrielsen, som gjest til arrangementet og han 
holdt en flott tale for dagen og delte ut heders- 
bevisninger til jubilantene. For det var jo jubi-
lantene som var kveldens æresgjester. Fra Oslo 
Bygning var det en 25-årsjubilant, åtte 40-års-
jubilanter, to 45-årsjubilanter, en 50-årsjubilant 
og til og med en 70-årsjubilant til stede! 70-års-
jubilanten fortjener noen ekstra ord. Han heter 
Øyvind Blankvandsbråten og vil være kjent for 
mange av leserne. Han meldte seg inn i Norsk 
Bygningsindustriarbeiderforbund i 1949 og har 
siden vært ombudsmann, oppmåler og formann 
i Oslo Stein-, Jord og Sementarbeideres Forening 
og fagsekretær i NBIAF og seinere Fellesforbun-
det. Det er et stort intervju med ham i dette num-
meret av Bygningsarbeideren.

Rørleggernes Fagforening hadde tre 40-årsjubi-
lanter, fire 45-årsjubilanter og en 50-årsjubilant 
til stede. Ingen nevnt, ingen glemt. Bortsett fra 
merker, diplomer og gaver til de som feiret et  
jubileum ble det også delt ut et spesielt heders-
tegn denne kvelden. Det var mangeårig leder av 
Oslo Stein og Jord og Oslo Bygningsarbeiderfore-
ning og de siste ti åra leder av LO i Oslo, nyslått 
pensjonist Roy Pedersen, som ble tildelt Pioneren. 
Pioneren er Fellesforbundets høyeste utmerkelse 
og deles ut til folk som har  «gjort en betydelig 
innsats i og for fagbevegelsen i minst 25 år sam-
menhengende.» Ingen tvil om at Roy fortjener  
prisen!

Vi som var til stede på festen fikk et nydelig tre-
retters måltid med kalvestek til hovedrett, drikke 
til maten og et par drinker i baren. Etter midda-
gen ble vi underholdt av Trubadurkameratene, 
som spilte og sang arbeidersanger og andre viser.

Tekst: Petter Vellesen
Foto: Nanna Aanes Wolden

Målekontoret Byggfag Oslo søker etter 
OPPMÅLER FOR TØMRERFAGET
Målekontoret byggfag Målekontoret Byggfag er en organisasjon underlagt 
Tømrer og byggfagforeningen som arbeider med oppmåling av akkorder for tømrer-
faget, taktekkerfaget og blikkenslagerfaget. Vi er tre ansatte. Vi holder til i samme 
lokaler som Tømrer og byggfag foreningen. Adresse: Østre Aker vei 24, Oslo 0581 

Kvalifikasjoner: • Medlemskap i fagforeningen  • Tømrer med svennebrev eller annen 
relevant utdannelsen  • Relevant erfaring kan erstattes med formel utdannelse
• Erfaring med akkord arbeid  • Erfaring med organisasjonsarbeid  
• God til å jobbe selvstendige, serviceinnstilt   • God til å kommunisere med andre

Vi tilbyr: 
Et veldig godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt
Variert og utfordrende arbeidsoppgaver
Opplæring i tariffer for taktekking og blikkenslager 

Søknaden sendes til 
Målekontoret byggfag 

innen 20.01.2020
E-post: 

trond.gundersen@byggfag.org
Post: Østre Aker vei 24, Oslo 0581

Målekontoret 
Byggfag
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Landsmøtet i Fellesforbundet er over. Det er nesten blitt en fl oskel, 
men denne gang har vi vårt på det tørre når vi sier at dette var et 
gigantisk politisk verksted. Et slikt landsmøte er jo av et av de største 
– om ikke det aller største – faglige og politiske arrangementene vi har 
her til lands, og noe av det beste er at det er vanlige arbeidsfolk som 
kommer på talerstolen og bidrar med synspunkter, forslag og fortellin-
ger fra sin egen arbeidsplass. Sånn blir det politikk ut av!

Det er ikke plass til å omtale alle vedtakene her, men vi drar fram et 
par av dem på disse sidene.  Det dreier seg om forslag som har blitt til 
gjennom diskusjoner i fagforeningene og fått sin endelige utforming 
på landsmøtet. Disse forslagene kommer blant annet fra foreningene 
som står bak denne avisa, og har kanskje ikke fått så mye oppmerk-
somhet andre steder.

De fl este har vel fått med seg at Jørn Eggum ble gjenvalgt som leder. 
Med seg i ledelsen fi kk han Steinar Krogstad som nestleder og Clas 
Delp, Per Skau, Kine Asper, Hege Espe, Knut Øygard og Dag-Einar 
Sivertsen. Ledelsen ble utvidet med en person, blant annet som et 
resultat av at Norsk Transportarbeiderforbund har gått inn i Felles-
forbundet.

Bildet viser landsmøtedelegatene fra avdelingene 601, 603 og 605.

Tekst: Petter Vellesen

Nei til 
bemannings-
byrå som 
lærebedrift

Som mange lesere vil huske søkte Adecco i 
fjor om å bli opplæringsbedrift. Det skal ikke 
mye fantasi til for å koble denne søknaden 
sammen med kravet om lærlinger på offent-
lige byggeoppdrag. Enden på visa ble i hvert 
fall at de trakk søknaden, blant annet etter 
press og trusler om aksjoner fra fagbevegel-
sen.

Uansett leverte fl ere fagforeninger innen bygge-
bransjen inn forslag til Fellesforbundets lands-
møte om at bemanningsbyråer ikke skal kunne 
bli opplæringsbedrifter, og her var landsmøtet 
fullstendig enig med oss. I uttalelsen «Verdens 
beste arbeidsliv for alle» heter det: «Etter at de 
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fl este offentlige byggherrer nå stiller krav om 
fagarbeidere og lærlinger har også bemannings-
bedrifter ønsket å bli lærebedrifter. Fellesforbun-
det har motsatt seg, og vil fortsatt motsette seg, 
dette. Landsmøtet mener at bemanningsforetak 
ikke kan oppfylle de kravene som stilles til lære-
bedrifter, spesielt fordi opplæringen vil skje ved 
utleie og hos «ukjente» tredjeparter.»

Vi er ikke i tvil om at bemanningsbransjen vil 
prøve seg igjen, og eventuelle sånne forsøk 
må møtes med motstand. For å sikre oss må 
Fellesforbundet jobbe for at lov- og regelver-
ket skjerpes og gjør det klinkende klart at vi 
ikke vil ha bemanningsbyråer inn i lærlinge-
ordningen vår.

Tekst: Petter Vellesen

Oversikt 
over tariff-
avtaler

Det har ikke alltid vært så lett 
å fi nne ut om et fi rma har tariff-
avtale eller ikke. På mange må-
ter har dette vært en «hemme-
lighet» forbeholdt de som har 
adgang til Fellesforbundets 
medlemsregister. 
Etter at arbeidsmiljøloven ble endret slik at det 
bare er bedrifter med tariffavtale som skal kunne 
benytte seg av innleie fra bemanningsselskaper 
har behovet for en oversikt over tariffavtaler blitt 
enda mer aktuelt.

Landsmøtet besluttet å jobbe for at det utvikles 
en nettbasert oversikt over hvilke bedrifter som 
har inngått tariffavtale med Fellesforbundet. 
«Oversikten bør være lett tilgjengelig, og bør in-
kludere alle bransjer som inngår i våre organisa-
sjonsområder», heter det i uttalelsen. Videre ved-
tok landsmøtet at en slik oversikt må inkludere 
alle bedrifter med tariffavtale i hele LO-familien.

Vi ønsker dette vedtaket velkommen og håper 
det snart blir satt ut i livet. Å ha tariffavtale er 
på mange måter et kvalitetsstempel og også for-
brukerne må på en enkel måte få tilgang til disse 
opplysningene.

Å ha tariffavtale er 
på mange måter et 
kvalitetsstempel og 
også forbrukerne 
må på en enkel måte 
få tilgang til disse 
opplysningene.

På tide å kreve tariffavtale?

Tekst: Petter Vellesen

Fellesforbundets landsmøte vedtok selvsagt at vi fortsatt skal kjempe 
mot useriøse aktører, og i uttalelsen «Verdens beste arbeidsliv for alle» 
gjøres det helt klart at vi fortsatt skal jobbe for innkjøpsmodeller i 
det offentlige som driver næringslivet i riktig retning. Både Skiens-
modellen, Telemarksmodellen og – viktig for vårt vedkommende – Oslo-
modellen blir trukket fram som gode ordninger som har «positiv smitte-
effekt på resten av næringslivet og tvinger aktører til å operere seri-
øst».

Landsmøtet vedtok altså at Fellesforbundet skal 
arbeide for at fl ere offentlige aktører skal basere 
sine anbud og innkjøp på slike «gode og strenge 
regler». Det skulle for så vidt bare mangle! Men 
– kanskje litt under radaren for de fl este – har ut-
talelsen tatt med seg et krav som skjerper den 
praksisen og innrettinga vi tidligere har hatt. 
Nå heter det nemlig at «Vi skal også jobbe for at 
offentlige innkjøpere bruker leverandører med 
tariffavtale»! Hvis vi krever at Oslomodellen 
skal inneholde krav om at leverandørene skal ha 
tariffavtale jobber vi altså helt i tråd med Felles-
forbundets vedtatte politikk.

Og se om det ikke åpner seg muligheter for dette! 
En kort uke etter at landsmøtet ble avslutta la det 
rødgrønne byrådet i Oslo fram sin nye byråds-
erklæring. Under punktet «Et ryddig arbeidsliv» 
behandler erklæringen Oslomodellen ganske 
grundig. Byrådet vil for det første utvide model-
len til fl ere sektorer, og de vil også styrke kontrol-
len med bemanningsbyråene. Det siste er viktig 
for oss i byggebransjen, men jeg hadde nær sagt 
«det skulle bare mangle» her også. Men også i 
denne uttalelsen har det kommet inn et nytt og 
skjerpende punkt: «Byrådet vil: Utrede mulighe-
ten for å kun benytte fasiliteter og leverandører 
som har tariffavtaler og lærebedrifter».

På kort tid har altså to av de største aktørene på 
området gjort vedtak som gjør det aktuelt å reise 
kravet om tariffavtale hos leverandører til det of-
fentlige, og her åpner det seg muligheter for oss. 
Jeg mener vi skal reise kravet! Men vi skal allike-
vel tenke oss om og handle klokt for å unngå et 
par fallgruber – og da tenker jeg ikke på hvorvidt 
dette kravet er innafor handlingsrommet i EØS-
avtalen eller ikke. Nei, det første dilemmaet vi må 
løse er hvorvidt vi får et run av bedrifter som bare 
vil ha tariffavtale for å kunne regne på jobber 
for kommunen. Hvis fi rmaene bare skal bruke
tariffavtalen som et forkle for å ta seg bedre ut for 
byggherren, men ikke har tenkt, eller er i stand 
til, å etterleve avtalen, er det kanskje like greit å 
la være. I Fellesforbundet har vi et internt krav 
om 50% fagorganiserte før vi krever tariffavtale. 
I disse tilfellene kan det bli vanskelig å holde 
på, men at det må være muligheter for et oppe-
gående tillitsmannsapparat i bedriften bør være 
et minimum.

Dessuten må vi opprettholde den alliansen vi har 
med deler av arbeidsgiversida og noen av BNL-
foreningene. Det er ikke sikkert at vi hadde hatt 
Oslomodellen hvis vi ikke hadde hatt for eksem-
pel Byggmesterforbundet med på laget. Men det 
er dessverre sånn at tariffavtale er en sjeldenhet 
blant deres medlemmer. Vi må jobbe aktivt for at 
de seriøse aktørene på arbeidsgiversida skjøn-
ner at tariffavtale er et kvalitetsstempel, også for 
dem!

Brudd på lover om skatter og avgifter, lønns- og arbeidsforhold fører til at mennesker 
utnyttes og store summer unndras fellesskapet. Oslo kommune skal fortsette å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet, skatteunndragelser og svart arbeid.

Med Oslomodellen har byrådet satt en ny standard for et seriøst arbeidsliv. Krav til under-
leverandører, forbud mot nulltimerskontrakter mellom oppdrag og krav til HMS-kort for alle 
ansatte er eksempler på enkle grep som betyr mye for den enkelte spesielt og arbeidslivet 
generelt. Flere kommuner har fulgt etter. Byrådet mener at KS og staten også bør forsterke 
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Byrådet vil også jobbe for å øke organisasjons-
graden sammen med partene i arbeidslivet.

Høy organisasjonsgrad er en forutsetning for et ryddig arbeidsliv. Byrådet vil:
•  Utvide Oslomodellen til fl ere sektorer for å bekjempe arbeidskriminalitet.
•  Styrke kontrollen med bemanningsbyråer for innleie av vikarer for å sikre at kravene til både 
 byråene og personell blir fulgt opp.
•  Arbeide for at det innføres et digitalt sanntidssystem for bedre kontroll på byggeplasser, som 
 HMSREG eller et tilsvarende system i hele Norge.
•  Forenkle saksbehandling slik at Oslo kommune kan få skatteopplysninger direkte fra Altinn 
 når kommunen har fullmakt fra leverandør til å innhente opplysninger.
•  Utrede muligheten for å kun benytte fasiliteter og leverandører som har tariffavtaler og 
 lærebedrifter.

Dette er byrådserklæringens avsnitt om arbeidslivet:

ET RYDDIG ARBEIDSLIV
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Her demonstrerer prosjekt-
leder Daniel nye rørprodukter 
på prosjekt i Nittedal. Han 
er tidligere tillitsvalgt med  
polsk bakgrunn og bor i  
Norge. Her skal det jobbes  
akkord! Det er seks polske 
og sju norske med polsk bas.  
Alle er medlemmer i Rørleg-
gernes Fagforening. Det kan 
hende det blir noe innleie  
seinere, men da krever pro-
sjektleder at alle er med-
lemmer. CM Mathiessen er  
Norges eldste rørlegger-
bedrift med stolte tradisjo-
ner og 100% organisering. 
Det har vært egne polske 
lag som bruker akkord- 
tariffen. CM Mathiessen er 
en mønsterbedrift som andre 
rørleggerbedrifter i Oslo 
Akershus må bestrebe. 

Lykke til med prosjektet og 
akkorden!

Akkordjobbing og 
100% CM Mathiessen

Tekst og foto: 
Boye Ullmann

Sammenslåing 
av fagforeninger

Vi mener at det beste botemiddelet mot en slik 
utvikling er at vi har høy organisasjonsgrad og 
sterke fagforeninger som vil være en garantist 
for et seriøst arbeidsliv. I Oslo Bygningsarbeider-
forening og i Rørleggernes Fagforening har vi 
hatt saken oppe på flere årsmøter og styremøter. 
Foreløpig er konklusjonen at vi har alt å tjene på 
å samle kreftene i denne situasjonen. Ingen av 
fagforeningene vil ha styrke nok til å klare å stå 
alene. Men begge foreningene har god økonomi, 
dyktige ansatte og fremfor alt har vi gode klub-

bapparater og tillitsvalgte. Vi mener at ved å slå 
sammen de to fagforeningene kan vi få en slag-
kraftig organisasjon som også vil være i stand 
til å ta offensive grep og påvirke byggebransjen 
positivt.

I høst har vi hatt flere felles styremøter, noe som 
blant annet har resultert i en felles handlingsplan 
for 2020. Det er ingen grunn til å legge skjul på 
at planen er å slå de to fagforeningene sammen 
med virkning fra årsmøtene i april. Det er gjen-

Alle som jobber i bygg og anlegg vil ha merka at vi er i en bransje 
under press. Det blir færre og færre faste ansettelser og løsarbei-
det brer om seg, akkordlønnssystemet er trua og det ser ut som 
om det blir lagt større vekt på å få tak i billig arbeidskraft enn å 
levere god kvalitet, utvikle kompetansen og styrke fagopplærin-
gen. Store deler av byggsektoren er blitt en arena for kriminelle. 
Rekrutteringen er katastrofalt lav og statusen på yrkene synker. 

står selvsagt en del praktiske ting å ta stilling til, 
blant annet når det gjelder arbeidsoppgaver og 
stillinger, men når dette er klart vil de respektive 
styrene legge fram en innstilling for et ekstraor-
dinært årsmøte. Vi vil legge vekt på at alle med-
lemmer skal få mulighet til å ytre seg.

Vi hadde ikke gjort dette om vi ikke hadde ment 
at det er et riktig tiltak som alle medlemmene 
vil tjene på og ha glede av. Ikke bare får vi en or-
ganisasjon som vil kunne stå mot angrep fra ar-
beidsgivere og andre motkrefter, men vi vil også 
kunne yte bedre hjelp til medlemmene og klub-
bene. Vi kan allerede nå røpe at vi vil opprette 
et aktivitetsfond til støtte for klubbene, og det vil 
bli innstilt på at kontingenten blir 2% og måle-
gebyret 3%. 

Petter Vellesen, leder Fellesforbundet avd 603 
Oslo Bygningsarbeiderforening

Joachim Espe, leder Fellesforbundet avd 605 
Rørleggernes fagforening
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New West Gipsgjenvinning AS
tale med Gyprocfabrikken i Fredrikstad. Det blir 
sånn ca. kjørt ut 100 tonn pr dag med gjenvunnet 
gips fra anlegget,. Denne går rett inn i produksjo-
nen av nye gipsplater.

Han forteller litt spøkefullt at hvis du pusser opp 
hjemme og river gamle gipsplater og drar og 
leverer dette på gjenvinningsstasjonen, så blir 
containeren kjørt til Holmestrand hvor proses-
sen starter umiddelbart. Produktet returneres til 
gipsplatefabrikken. Hvis du bruker litt tid på den 
oppussingen så kan du risikere å skru opp igjen 
samme plata du reiv i forrige uke (og da har du 
betalt for samme plata 2 ganger).

Fabrikken har en kapasitet på årlig ca. 40 000 
tonn, men har nå fått godkjent søknad fra fylket 
om å øke til 50 000 tonn pr. år.

Topstad forklarer ivrig at de pr dags dato klarer å 
gjenvinne ca. 90% av gipsmassen. Tar vi med pa-
piret på gipsen når det kommer til gjenvinning så 
snakker vi om 98% av gipsplaten blir gjenvunnet. 
Dette er ikke mindre enn et imponerende tall!

Han forklarer og at gipsens egenskaper gjør at 
den kan gjenvinnes et uendelig antall ganger, 
det vil jo si at dette er en veldig verdifull resurs. 
En ting er jo at vi har en stor del av råvaren til 
enhver tid i landet noe som gjør at vi kan impor-
tere mindre gips fra utlandet, som igjen resulte-
rer i mindre uttak av «jomfruelig» gips i Spania. 
NWG har avtale med gjenvinningsstasjoner over 
hele landet. Det lasset som har hatt lengst tur er 
fra Alta. De mottar gips med evt transportskader 
og produksjonsfeil, men mesteparten er gips fra 
byggeplasser, avkapp og gips som blir revet i for-
bindelse med oppussing.

Det kommer jo derfor inn en del utfordringer, med 
treverk, metall (hjørnejern, gipsskruer) ol. Dette 
blir håndtert i prosessen ved fabrikken. I tillegg 
har vi jo en anselig mengde gips med glassfiber-
strie på og vi har jo den fiberarmerte gipsen. Alt 
dette blir håndtert i prosessen.

Vi får en omvisning ute på anlegget som jo ikke 
var mindre imponerende.

Gipsen kommer inn i den ene enden av fabrikken 
hvor grovsorteringen begynner, den foregår med 
hjullaster som bearbeider gipsen slik at den blir 
knust til riktig størrelse for å starte på veien gjen-
nom anlegget. Her blir større fremmedlegemer 
sortert ut manuelt. Så fortsetter prosessen videre 
gjennom en rekke transportbånd, diverse utsi-
lingsprosesser, vakuum og magneter. Underveis 
blir dette også overvåket manuelt hvor eventu-
elle fremmedlegemer blir fjernet. Vi kan jo hele 
tiden se at gipsen blir finere og finere og når vi 
kommer til enden så er jo dette nesten som mel. 
En virkelig fascinerende prosess å se på!

Som dere ser av bildene så blir det jo en del støv 
i en slik prosess. Derfor er det lagt stor vekt på 
renhold og vedlikehold både på kjøretøy og pro-
duksjonsutstyr. Fabrikken er relativt ny og har 
holdt på ca et år. De er 8 stk. ansatt og det kjøres 
treskiftsordning 5 dager i uken (mandag-fredag)
Dette viser jo at vi som håndterer gipsen ute 
på byggeplassene må tenke på at jo mer vi tar 
vare på og til bedre vi sorterer avfallet jo mer blir 
brukt på nytt. Dette er jo en stor gevinst for mil-
jøet, men det er jo også en stor verdi for våre ar-
beidsplasser.

Vi fra avdeling 614 Helge, Kåre og Rune takker 
for en veldig interessant omvisning.

Jeg mottok et tips fra Petter Vellesen om en nystartet bedrift som 
drev med gjenvinning av gips. Dette måtte vi undersøke nær-
mere. Vi tok kontakt med fabrikksjef Thomas Topstad og lurte 
på om vi kunne avlegge bedriften et besøk for å finne ut hva de 
drev med.

Dette så han på som udelt positivt og vi avtalte 
et møte 26. november. Vi ble mottatt på NG sin 
gjenvinningsstasjon rett utenfor Holmestrand. 

NG (Norsk Gjenvinning) er 50% deleier i den nye 
bedriften.

Mens vi satt og tok en kopp kaffe så var en trailer 
med lass på vei ut av anlegget med gjenvunnet 
gips som skulle til Norgipsfabrikken ved Svelvik, 
i tillegg til fabrikken i Svelvik så har de også av-

Tekst: Rune Ask
Foto: Kåre Berg

Tomas Topstad fra New West Gipsgjenvinning viser Helge Breistein og Rune Ask fra avdeling 614 rundt på 
fabrikken.

Fremmedlegemer og papir blir sortert ut og gipsen blir finere og finere i løpet av prosessen.

Bedriftsbesøk hos:

Akkordjobbing og 
100% CM Mathiessen



BYGNINGSARBEIDEREN 3-2019  8
bryter arbeidsmiljøloven. I tillegg har eier av  
Submet en lang historie for å bedrive sosial dum-
ping. Total VVS som hadde rørarbeid på plas-
sen har blitt en tariffbedrift etter den nye loven. 
Det var arbeidsgiverne som krevde tariffavtale 
med få medlemmer. Den «tillitsvalgte» som har 
godkjent innleie er ikke medlem. noe som igjen 
er brudd på lover og avtaler. Problemet er at lov-
brudd og brudd på Oslo modellen foreløpig ikke 
får noen konsekvenser.

Vi har vært på flere Oslo-modellplasser der det 
er utarifferte bedrifter som driver ulovlig innleie. 
Vi var på HENT byggeplass på Årvoll Flerbruks-
hall i vinter og et nytt besøk rett før sommeren. 
Øst Riv hadde riving i februar. De leide inn fra 
Stolt Bemanning. Det var russiske moldovere fra 
Øst Riv og russiske moldovere fra Stolt. Øst Riv 
har ikke tariffavtale. Jeg spurte moldoverne om 
hvordan de kom til Norge. De sa de skaffet ID 
fra Romania dvs ikke noe godkjenning fra UDI. 
HENT var hovedentreprenør, men hadde ingen 
egne bygningsarbeidere. Byggeledelsen i HENT 
innrømmet at de leide inn fra bemannings- 
foretak som underleverandører benyttet på byg-
geplassen. Det var ingen protokoller om innleie.  
Hovedproblemet nå på byggeplassene for Oslo 
kommune er at utarifferte bedrifter leier ulovlig 
inn fra bemanningsforetak. I tillegg mangler det 
protokoller fra tariffbedrifter der tillitsvalgte har 
godkjent innleie. Dette er også brudd på §14.12,2 
i arbeidsmiljøloven. Her må rutiner innskjerpes. 

•• Krav om bruk av fast ansatte
•• Krav om tarifflønn mellom  
 oppdrag i de tilfellene innleid  
 arbeidskraft brukes 
 (minst 80% i kontrakter). 
•• Krav om faglærte håndverkere  
 (50 prosent av arbeidende   
 timer innen bygg- og anleggs- 
 fag skal utføres av fagarbei-
 dere eller personell med  
 dokumentert fagopplæring)
•• Krav om at minimum 10% av  
 arbeidende timer utføres av  
 lærlinger i fag med behov for  
 flere lærlinger
•• Krav om kun ett ledd i under-
 entreprenørkjeden, ned fra 
 krav om maksimum to i dag
•• Krav om god norsk for alle 
 nøkkelpersoner i prosjektet
•• Krav om HMS-kort fra dag én  
 og registrering i det elektro- 
 niske registreringssystemet  
 HMSREG
•• Krav om innsyn i alle forhold  
 hos leverandøren av betyd- 
 ning for kontrakten
•• Krav om lønns- og arbeids-
 vilkår på samme eller høyere  
 nivå enn allmenngjorte, lands 
 dekkende eller lokale tariff- 
 avtaler
•• Krav om sporbar betaling til  
 arbeiderens bankkonto, og  
 forbud mot kontant betaling

OSLO-MODELLEN 

I august slo finansbyråd Robert Steen opp Oslo-modellen på gjerdet til Sonja Henie Ishall, men fortsatt 
foregår det brudd på reglementet.

Byrådsleder Raymond Johansen, finansbyråd Robert Steen og 
Næringsbyråd Geir Lippestad innkalte representanter fra Oslo 
Bygningsarbeiderforening, Rørleggernes fagforening og Tømrer 
og Byggfag til Oslo Rådhus i høsten 2016. Målet var å innføre  
Telemarksmodellen som ble til Oslo-modellen. Særlig viktig var 
det å få inn at innleide skulle ha lønn mellom oppdrag og strenge 
krav til lærlinger og faste ansatte fagarbeidere. 

– Hva skjer på 
offentlige bygge-

plasser i Oslo

Tekst: Boye Ullmann
Foto: Petter Vellesen

HER ER 
OSLO-MODELLEN:

Vår rolle i fagforeningene er å dra ut på bygge-
plassene til Oslo kommune dvs Undervisnings-
bygg, Omsorgsbygg og Kultur og Idrettsbygg for 
å sjekke. Vi foretok undersøkelser vinter/vår 2019 
og nå i forbindelse med Rapporten før landsmøte 
i Fellesforbundet om innleie.

Loven ble skjerpet inn 01.01.2019 om at utarifferte 
bedrifter ikke har lov til å leie inn fra beman-
ningsforetak. Vi kan konstatere lovbrudd og om-
gåelser av loven på Oslo-modellplasser. Dette er 
viktig å følge opp. Vi kan også konkludere med 
at det er meget lav organisasjonsgrad dvs orga-
niserte bygningsarbeidere på byggeplassene. Vi 
mener at vi må utnytte Oslo-modellplassene til å 
øke organisasjonsgraden. 

SONJA HENIE ISHALL FROGNER
Finansbyråd Robert Steen slo opp kravene 
til Oslo-modellen på flere språk august 2019 
utenfor byggeplassen ishallen Sonja Henie på 

Frogner. Vi sjekket byggeplassen i september. 
Håndverkskompaniet som er utariffert var ho-
vedentreprenør. De leide inn fra bemanningsfo-
retakene Submet og Monia AS. Eieren Wojciech 
Strippentow er eier av Submet og andre tidligere 
varianter av Submet. Submet gikk dundrende 
konkurs på Nasjonalmuseet i 2016. Strippentow 
har en stygg historie helt tilbake til 2004. I Sarps-
borg Arbeiderblad fra 2005: 

«En «moderne» slavekontrakt  
For å jobbe i Norge får han cirka 40 kroner timen, 
polakken med en arbeidskontrakt som Sarpsborg 
Arbeiderblad har fått tilgang til.
Det er LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsfor-
bund som har fått tak i denne kontrakten, som 
ble inngått i 2004.» ..«Arbeidsgiveren er det polske 
firmaet Global Support Poland. Kontrakten er un-
dertegnet av dette firmaets daglige leder og sty-
reformann, Wojciech Strippentow. Norske Lars 
Garder sitter med i styret for denne bedriften, som 
ifølge et polsk firmaregister har 60 ansatte.» 

Det er alvorlig at en Oslo-modell-byggeplass 
som blir promotert for å være et utstillingsvindu  
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Kjønnsnøytralisering 
av Norges 

byggebransje!

Vi liker yrkene våre godt, og ønsker at flere 
jenter velger disse yrkene!
Vi har arbeidet i en del år og det takket være 
gode kolleger, varierte arbeidsoppgaver og at 
vi liker en utfordring.

Vi var på en konferanse i Stockholm, Kvinner i 
byggebransjen i Sverige 27-29. mai.
Der møtte vi kvinner i maleryrket, elektro, tømrer, 
murer, jernbane og vei…

Foredragsholdere var blant annet Cecilia af 
Jochnick, som hadde fokus på å finne et kvinne-
nettverk hvor du kan være deg selv, trekke hver-
andre opp positivt og eksempler på «gubbete 
holdninger» som ennå eksisterer i bransjen.

Cecilia har bakgrunn som egen entreprenør og 
journalist. Fra 1988 til 1994 var hun eier og an-
svarlig utgiver av «Kvinnosyn», et nyhetsmagasin 
med en kvinnelig profil. Om hennes erfaringer 
fra denne perioden skriver Cecilia i bøkene «Å 
gjøre kvinner synlige» fra 1995 og «Kvinne leder-
skap» fra 1996. Cecilia holder foredrag om tema-
ene likestilling, journalistikk, entreprenørskap og 
kreativitet og holder kurs i emner som presenta-
sjonsteknikker, retorikk , personlig effektivitet og 
stresshåndtering.
Så hun var både underholdene og hadde mye bra 
erfaringer å dele også når det kom til ledelse.
Vi var om lag 100 kvinnelige bygningsarbeidere 

Hvem er vi? Malern og Elektikern.
Ine: Maler, 30 år, har arbeidet i 12 år for AS Regnbuen Malermes-
terbedrift, tok svennebrev i 2009 som Maler og byggtappetserer.
Kristine: Elektriker, 27 år, har arbeidet 10 år for Caverion avdeling 
Oslo Large Projekts, tok fagbrev i 2012.

der som delte erfaringer og deler mange av de 
samme utfordringene i byggebransjen.Vi er opp-
tatte av å samarbeide på tvers av landegrensene 
for å få delt erfaringer og råd med hverandre og få 
til en liknende kvinnekonferanse i Norge. Dette 
for å styrke alt vi jobber frem mot, nemlig brak-
kesituasjonen ute, arbeidstøy, gravide i jobb osv.

HER ER LITT FRA INNLEGGET VI HADDE 
PÅ KONFERANSEN:

Hva trenger Norges byggebransje?
- Arbeidskraft, gode fagarbeidere, godt arbeids-
miljø, trygge arbeidsplasser og gode lønns- og 
arbeidsvilkår. Men vi trenger hjelp fra politikere, 
byggebransjen og fagforeninger for å bidra til en 
inkluderende byggebransje.

For det er ikke alltid vi føler oss velkomne
Problemstillinger vi ønsker et bedre fokus på er 
brakker, arbeidstøy, info, tilrettelegging for gra-
vide og foreldrerollen, holdninger osv.

HER ER NOEN ERFARINGER VI HAR FRA 
ARBEIDSLIVET:

Ine, Brakkeforhold: I læretiden jobbet jeg på et 
større prosjekt hvor det var satt opp brakkerigg, 
hvor en av toalettdørene var skriblet på. Telefon-
nummeret mitt var blitt skrevet opp, og det sto 
ting om meg og om noen ikke hadde « prøvekjørt» 
maleren enda. Det hele endte med at jeg var en 
av de som måtte male om dørene i brakka.

Kristine, Velkomst: Da jeg gikk på Vgs. var jeg 

Malern og Elektrikern, Ine Nordahl og Kristine Wendt har vært i Stockholm på kvinnekonferanse. 
Her forteller de om sine inntrykk.

MALERN OG ELEKTRIKERN: på utplassering hos YIT, nå Caverion alle 4 gan-
gene. Jeg ble tatt godt imot av bedrift og egne 
kolleger. Bedriften var med på et prosjekt som 
het Jenter i Bil og Elektro der målet var å øke 
kvinneandelen. Jeg fikk lærlingkontrakt i mars 
2009 og startet i august. Jeg ble da sendt ut på 
et nybygg, Nydalshøyden, som eneste jente.  
Skiftebrakke var det bare til mennene, så jeg 
måtte skifte på kontoret til lederne. Etter hvert 
som jeg ble kjent med de andre montørene og 
lærlingene startet jeg å skifte sammen med dem 
etter som jeg syns det var mer behagelig og nær-
mere spisebrakka og byggeplassen.

En av de første opplevelsene med kommentarer 
pga. kjønnet mitt var da jeg og montøren min 
møtte på en rørlegger på bygget. Han så på meg 
opp og ned og sa til montøren min, «Ho var fin i 
øyemålet..». Jeg så på montøren min og ble usik-
ker på om jeg skulle si noe eller svare ettersom 
han i utgangspunktet ikke snakket til meg.

Hva må politikere gjøre?
– Skole: Legge til rette for trygge åpne skolemil-
jøer. Rådgivere må gi informasjon om alle fag. 
Yrkesfag må verdsettes og det må finnes rollemo-
deller som viser mangfold og muligheter. Lærer-
bøkene bør ha bilder av alle kjønn og informere 
om muligheter på en kjønnsnøytral måte. Det bør 
finnes et eget fag om arbeidsliv der unge lærer 
om sine rettigheter og om hvordan man varsler 
og sier i fra om noe ikke er greit, når det gjelder 
saker som arbeidsmiljø, lover, regler, lønn og ar-
beidstider.
– Entreprise: Oslomodellen har for eksempel 
krav til 10 % lærlinger, noe som er bra, men vi  
mener at det burde være krav til 10 % kvinner 
også.
– Arbeidstilsyn/Eltilsyn og andre tilsyn: Det 
er viktig med et seriøst arbeidsliv. Kontroll, opp-
følging og sanksjoner må aktiviseres mer i for-
hold til innleie, sosial dumping, faglig dumping, 
kompetanse, lønns- og arbeidsvilkår og brakke-
forhold.

Hva må arbeidsgivere gjøre?
Bedrifter: Legge til rette for åpenhet rundt hold-
ninger og nulltoleranse. Snakke om trakassering, 
diskriminering og mobbing med ledere og kolle-
ger. Ha interne rutiner for varsling og håndtering 
av seksuell trakassering og uønsket oppmerk-
somhet. Ha informasjon og rutiner ved gravidi-
tet, foreldrerollen og arbeidstid, tilbake i arbeid 
og oppfølging. Fokus på ansettelse av kvinner og 
kjønnsbalansen i bedriften.

– Info i forhold til rekruttering om at det er en 
arbeidsplass for alle kjønn. Nyansatte må få de-
taljert informasjon om bedriften, verneombud og 
hvor man skal henvende seg om noe skulle skje 
på arbeidsplassen.

Å være borte fra arbeid over lengre tid etter per-
misjon (foreldreperm, forsvaret, eller eksempelvis 
sykdom) kan bringe usikkerhet og utfordringer 
for den ansatte og arbeidsgiver.

Det hadde vært fordelaktig for begge parter med 
tilrettelegging, opplæring og oppfølging for å 
komme enklere ut i arbeidslivet igjen.

Hva må fagforeninger og forbund gjøre?
Legge opp til møteplasser for kvinner.
Arbeide for krav i tariffavtalene.

Tekst: Kristine Wendt og Ine Nordahl

Gi fagarbeidere 
selvtillit og verdighet
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– En jobb som hvilken 
som helst annen?

Men moderne byggevirksomhet er industri. Se 
på forskalingssnekkere, jernbindere, kranførere, 
se på organiseringa av arbeidet på en stor bygge-
plass. Eller et murerlag som står på flukta og sta-
bler stein på stein i en fasade på flere hundre m2.
Hver enkelt arbeider er et lite ledd i en stor pro-
sess. Det er helheten som teller, hva du gjør ut-
gjør bare en liten del. Eller som en snekker på et 
storbygg uttrykte det; han gikk dag ut og dag inn 
og skrudde sammen stålstendere og gipsplater: 
«Nå for tida ser ikke snekkeren mer sagflis enn 
han er utstyrt med fra naturens hånd»

Jeg leste en gang om en akademiker som var på 
besøk på et stort stålverk i Kina. Han så en ar-
beider skrive noen skrifttegn med kritt på en stor 
stålbjelke han hadde vært med å produsere, og 
tenkte: «Se der, han er stolt av det han har gjort, 
han skriver signaturen sin på bjelken!» For sikker-
hets skyld spurte han om det var det han hadde 
gjort. Men nei, den kinesiske stålarbeideren had-
de bare skrevet et produksjonsnummer.

Håndverk i dag er mange forskjellige ting. Egent-
lig er jo håndverksprodusjon noe som går tilbake 
til føydalsamfunnet, da laugene hadde monopol 
på produksjonen i sine respektive fag. Og mange 
vil gjerne holde fast på en del av disse tradisjo-
nene; vi er sjølstendig skapende mennesker med 
generasjoners yrkeserfaring som ballast. For 
noen få av oss passer denne beskrivelsen fort-
satt. For eksempel passer den til steinhoggerne, 
murerne, stukkatørene, smedene, glassmakerne 
ved restaureringsarbeidene ved Nidarosdomen. 
Men dette er  unntak.

Fremmedgjøring, sa Karl Marx. Det er et dekken-
de ord for produksjonslivet under kapitalismen. 
Du selger den arbeidskrafta som sitter i hendene 
og hodet ditt, til en kapitaleier som bruker den til 
å produsere varer som han selger med størst mu-
lig profitt. Den andelen av merverdien som skal 
utbetales som lønn, strides så partene om. Men i 
prinsippet er størrelsen på lønna det som trengs 
for at arbeidskrafta skal kunne leve slik at den 
er i stand til å fortsette å skape verdier for kapi-
talisten. Mange av murerne jeg kjenner, kanskje 
inkludert meg sjøl, har problemer med å godta 
at dette er kjerna i vårt forhold til arbeidslivet. Vi 

Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund. Det var navnet på for-
bundet vårt før vi slo oss sammen med fire andre LO-forbund 
og ble til Fellesforbundet i 1988. Akkurat: Industri. Jeg brukte å  
reagere på det. Vi var jo håndverkere?

vil beholde stoltheten og gleden ved å kunne si: 
«Dette har jeg lagd, dette er mitt verk!»  Eller som 
Rudolf Nilsen sa: «Om I bjeffer, om I snerrer, ennu 
er dog høie herrer, våre henders arbeid vårt».

Håndverkere står på mange måter i en mellom-
posisjon. Vi bærer med oss en rest av førkapita-
listisk produksjonsform. Og mens laugene var 
organisert i mestre, svenner og læregutter (ja, det 
var bare gutter), der svennene fant seg i dårlig 
behandling fordi de sjøl en gang skulle bli mes-
tre, så har også mange av dagens håndverkere 
muligheten til å etablere seg som sjølstendig næ-
ringsdrivende, som mester.Men mange tar reali-
tetene innover seg. De gjør det som kreves, men 
heller ikke mer.

Å være håndverker er en jobb som hvilken som 
helst annen. Vi stabler stein fra sju til tre. «Jeg 
skal ikke ha det selv», sa Jørstad, en av de gamle 
murerkollegene mine. Du jobber for lønna, ingen-
ting annet. Ludvig var en annen typisk represen-
tant for denne holdninga. Han var en drivende og 
dyktig murer, men han hadde et helt og holdent 
usentimentalt syn på arbeidet sitt. En gang var 
vi to var sammen om å mure en peis hjemme hos 
ei enslig middelaldrende dame. Peisen måtte vi 
utforme sjøl, det fantes ingen tegning. Da kappa 
skulle mures, spurte jeg hun som skulle ha pei-
sen, om hvordan hun ville ha den. «Hva synes du 
da?» svarte hun. Jeg forklarte at vi kunne mure 
den med loddrett vegg, slik at peisen fikk et ku-
bisk uttrykk, eller vi kunne skrå den bakover. Jeg 

Tekst: Ingjald Gaare
Foto: Kirsten Folke Gerritsen

Om industrialisering av håndverket



BYGNINGSARBEIDEREN 3-2019 11

Ingjald Gaare er pensjonert 
murer og fagforenings-
aktivist fra Trondheim. 
Teksten er henta fra boka 
«Stein på stein. Et murerliv» 
som nylig er utgitt av Rødt 
forlag og som blir anmeldt 
på en annen plass i avisa.
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anbefalte det siste alternativet. Stua var ganske 
liten, og peisen ville ruve mindre. «Da sier vi det», 
sa dama, og skyndte seg avgårde på jobben. «Nå 
fikk du det som du ville!» sa Ludvig ergerlig. Han 
ville ha murt kappa med loddrett front bare fordi 
det var litt enklere å utføre, han ga seg katta i hva 
som var det estetisk beste.

En bygningsarbeider av typen industrihåndver-
ker befinner seg langt fra den romantiske fore-
stillinga om den ubestikkelige feinschmeckeren 
som produserer utsøkte kunsthåndverksgjen-
stander i sitt lille verksted, fylt med utsøkt spesi-
alverktøy produsert av verktøymakere av samme 
støpning som ham (henne) selv. Bygningsarbei-
deren er den utførende praktikeren underlagt et 
hierarki av en beslutningsprosess. Byggherren, 
som oppdragsgiveren fortsatt kalles, er ofte en 
eiendomsutvikler som investerer kapitalen sin i 
fast eiendom, en investering som forventes å gi 
høy avkastning. Arkitekten har designa bygget, 
men må som oftest godta en masse kompromis-
ser under prosessen. Så kommer byggeledelsen, 
enten fra egne konsulentfirma, eller som en inte-
grert del av et entreprenørfirma i en totalentre-
prise. Hovedentreprenøren med sin anleggsleder 
må en også forholde seg til, og selvfølgelig ledel-
sen i det firmaet en er ansatt i. Alle disse har sine 
interesser å ta vare på, så det er ikke alltid lett å 
manøvrere.

De tradisjonelle håndverkerne: tømrere, murere, 
malere, er gjerne ansatt hos underentreprenører 
på de store byggeprosjektene. Disse små og mel-
lomstore bedriftene er underlagt en hovedentre-
prenør gjennom en anbudskontrakt eller en an-
nen type avtale, og blir hardt pressa på å gå så 
lavt som mulig i pris for å kapre kontrakten. De 
senere åra, med arbeidsinnvandring, innleie og 
sosial dumping, har presset på pris blitt enda har-
dere. UE›ene som underentreprenørene kalles, 
har kommet i en knallhard skvis. Handlingsrom-
met for den som vil drive seriøst har blitt veldig 
trangt. Dette slår sjølsagt ut i press mot lønnin-
gene. «Vi priser oss ut av markedet», er klagesan-
gen vi får høre når de lokale lønnsforhandlingene 
føres. I realiteten raner hovedentreprenøren og 
eiendomsspekulanten til seg en solid del av den 
merverdien som skapes av arbeiderne på bygge-
plassen. Derfor kan vi oppleve at organisasjonen 
for arbeidsgiverne i håndverksbedriftene langt 
på vei står på samme side som oss i kampen mot 
sosial dumping. De store entreprenørene derimot, 
er ofte storforbrukere av innleid arbeidskraft og 
går i realiteten i front når det gjelder å omdanne 
arbeidslivet.

Høy kompetanse, høy lønn, stor produktivitet og 
en stor grad av sjølstendighet og ansvar i produk-
sjonsprosessen – dette har vært honnørkarakte-
ristikken av det norske arbeidslivet, også kalt «Den 
norske modellen». Dette er nå truet av sosial dum-
ping og usikre ansettelsesforhold, først og fremst 
gjennom utleiebransjen. Billige arbeidere med 
lavere produktivitet og et lavere ansvar i forhold 
til arbeidet sitt fører til at det utvikles et regime 
med større detaljstyring fra et voksende skikt av 
mellomledere. Den enkelte arbeider får en arbeids-
situasjon der han følger detaljerte ordrer gitt fra 
dag til dag, i stedet for å stå for planlegginga sjøl.

«Just in Time» og «Lean Construction», dette er 
begreper fra industrien som også har fått innpass 
i bygningsbransjen. Det dreier seg om å effektivi-
sere produksjonen, unngå dødtid og forsinkelser, 
«slanke» organiseringa på byggeplassene. Prin-
sippene ligner i grunnen på tenkninga som utvi-
kles i et akkordlag, som spontant ønsker å jobbe 
så effektivt som mulig for å øke inntekta. Men det 
er ikke lønna til den enkelte arbeider som er sik-
temålet med Lean Construction, snarere tvert i 
mot. Og de negative sidene ved akkordarbeid føl-
ger også med, som økt fysisk og psykisk stress. 

Likevel, å bekjempe all dødtida og ineffektivi-
teten  på byggeplassene er også i vår interesse. 
Erfaringene viser at denne tenkninga forutsetter 
en stor grad av medvirkning av basene og lagene 
under planlegging og framdrift, og et styrka sam-
virke mellom fagene er helt nødvendig. Det sier 
seg sjøl at denne modellen er uforenlig med stor 
bruk av innleide med lav kompetanse, kombinert 
med en detaljstyring ovenfra. Dermed er det fak-
tisk to motstridende tendenser i organiseringa 
av arbeidslivet i bygningsbransjen som gjør seg 
gjeldende. 

Teknologien i byggfagene er i rivende utvikling. 
Plasstøpt betong brukes nå  stort sett bare til 
fundamentene. Når disse er ferdig, kommer pre-
fabrikerte strekkarmerte søyler, dragere og dek-
keelementer, som raskt og effektivt heises på 
plass. Ofte brukes også store ytterveggelementer 
med ferdigbehandla overflate. Alt produsert i kon-
trollerte  klimatiske forhold i en stor fabrikkhall. 
Dreier det seg om bygging av et hotell eller ei bo-
ligblokk, kommer ofte også baderommene ferdig 
flislagt og med alt rørleggerutstyr på plass, direk-
te fra fabrikken for å heises opp og kobles til.

En annen utviklingstrend er spesialisering. Det 
skjer på flere måter. Til enkelte bygningsdeler 
brukes ofte spesialutdannede montører som bare 
har kompetanse på dette produktet. Det gjelder 
for eksempel himlinger, kjøkkeninnredninger, 
parkett, overrislingsanlegg og mye mer. Men 
også tradisjonelle håndverksbedrifter velger å 
spesialisere håndverkerne sine på forskjellige ar-
beidsfelt. Noen legger flis så og si hele tida, noen 
murer fasader, noen kjører rundt med servicebil 
på småoppdrag. Dette øker nok produktiviteten, 
men svekker den enkeltes allsidighet og variasjon 
i arbeidet, det forsterker industrialiseringa. Ar-
beidsinnvandringa bidrar også til denne utviklin-
ga. Mange av dem som kommer, behersker bare 
deler av fagene slik de praktiseres her i landet. El-
ler så kan de litt av flere fag; en ser ofte annonser 
der de reklamerer med «snekring, maling og flis»  

Enda et skritt videre er modulbygging. Da er det 
ikke bare snakk om et lite bad, hele bygget er 
delt opp i svære enheter som stables på hveran-
dre og kobles og fuges sammen. Minst mulig blir 
produsert på byggeplassen. Modulene blir gjerne 
produsert i Polen eller de baltiske statene, og det 
er selvfølgelig arbeidere fra fabrikkene der som 
monterer modulene på byggeplassen. Da er det 
ikke lenger snakk om håndverkere, det er spesi-
alarbeidere eller montører som har kompetanse 
på de spesialiserte arbeidsoppgavene de utfører. 
Og når det kommer til robotisering i vår bransje, 
er det nok innafor fabrikkproduksjon  det  er mest 
aktuelt. Jeg har vanskelig for å forestille meg en 
robot oppe på stillaset som står og stabler stein. 
Bruken av moduler er ofte en følge av ønsket om 
å maksimere profitten for utbyggerne, det går på 
bekostning av lønnsforholdene for de som pro-
duserer modulene, og er også gjerne kombinert 
med å legge seg ned mot minstestandardene i 
kravene til teknisk utførelse.

Mange bygningsarbeidere i håndverksfagene 
satser på en friere tilværelse ved å etablere seg 
som sjølstendig næringsdrivende, «grundere».  
Men det lar seg ikke gjøre å rømme fra virkelighe-
ten. Også i kampen om småjobbene i det såkalte 
privatmarkedet møter en problemene som den 
frie flyten av arbeidskraft har skapt, ja kanskje 
særlig i denne delen av markedet. Svart arbeid 
og også andre kriminelle forhold florerer. Og ord-
nede forhold med tarifflønn, velferdsordninger 
og normalarbeidsdag er det bare å glemme.  Men 
rett skal være rett. Det er mange etterrettelige 
og samvittighetsfulle håndverkere som klarer å 
skaffe seg et brukbart levebrød i egne småbedrif-
ter takket være sin egen dyktighet. Pålitelighet er 
fortsatt en etterspurt egenskap.

Så hvordan blir framtida?  Det vil nok fortsatt 
være etterspørsel etter tradisjonelt, godt hånd-
verk. For den aller rikeste delen  av befolkninga  
spiller ikke pris noen rolle; de vil ha eksklusivi-
tet, kvalitet, på samme måte som  adelen i føy-
dalsamfunnet i sine borger og palasser. Se bare 
på Røkkes hytteparadis på Oppdal. Aldri har 
det vært et slikt oppsving for tradisjonell hånd-
verkskunst i dette området som da det ble bygd. 
Laftesnekkere, treskjærere og steinhoggere hen-
tet fram gamle tradisjoner. Det var for eksempel 
knapt kleberstein å oppdrive til andre prosjekter 
så lenge Røkkes praktbygg var under oppførelse.

Nye produksjonsmetoder som gir større produk-
tivitet, mindre slit og ensformige arbeidsopera-
sjoner er bare av det gode. Men å bygge hus vil 
fortsatt langt på vei være skreddersøm. Det vil 
fortsatt være bruk for dyktige og allsidige arbei-
dere. På tross av tendensen til å splitte opp fage-
ne mener jeg det er mer viktig enn noen gang å 
holde på allsidigheten i utdanninga av framtidas 
håndverkere. Det er en forutsetning for å opprett-
holde tradisjonen med dyktige, ansvarlige og til-
pasningsdyktige arbeidere med et høyt kompe-
tansenivå – og et relativt høyt lønnsnivå. Dette 
er det verdt å kjempe for, for kjempe må vi, der-
som vi skal stå imot de kreftene som truer med å 
rasere den organiseringa av arbeidslivet som vi i 
fagbevegelsen har en stor del av æren for.
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– Vi målte alt!

Det er ganske kaldt og kuslig i Grorudalen når 
vi besøker Øyvind på Vestli, men det gjør ikke 
særlig inntrykk på ham. – Jeg er jo oppvokst på 
Blankvannsbråten, langt opp på skauen i Nord-
marka, uten lys og uten vei, sier han. – Etter 

grunnskolen ville jeg gjerne gå videre på  fag- og 
forskolen, men det hadde vi ikke råd til, så det var 
å dilte etter hesterompa på skogsarbeid, men et-
ter hvert kom jeg meg over på toppmontasjen på 
Holsledningen, som gikk fra Hallingdal og gjen-
nom Nordmarka. Da var jeg 18 år og var så redd 
at jeg holdt på å drite på meg. Men etter ei ukes 
tid var jeg vant til å jobbe i høyden. Så lenge jeg 
kunne være med helt fra bunnen gikk det bra, for-
sikrer Øyvind. – Der måtte vi stelle oss helt sjøl, 
sier han, – Vi fikk ei brakke, men det var alt. Ar-
beidet var satt bort til andre men det dreide seg 
jo om kraftforsyninga til Oslo. Kan du forresten 
skjønne at de byttinga vil selge ut arvesølvet? ut-
bryter Øyvind og viser at han følger godt med.

Øyvind serverer kaffe og formkake og i et hjørne 
står TVen på. Det er «Med hjartet på rette staden» 
som vises. – Jeg fyller 90 år til neste år, og synet 
er ikke så bra lenger, så jeg klarer ikke å lese, sier 
Øyvind. Men han har ikke bare hjertet på plass, 
det viser seg at Øyvind er klinkende klar i hodet 

På årets jubilantfest var det en av gjestene som fikk en utmerkel-
se utover det vanlige. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen hadde 
nemlig den ære å overrekke Øyvind Blankvandsbråten en heders-
bevisning for 70 års medlemsskap! Øyvind har jo ikke bare vært 
et vanlig medlem, han er en av dem som har vært virkelig aktiv i 
fagbevegelsen, forskalingsbas, ombudsmann, oppmåler og til og 
med formann i Oslo Stein og Jord, før han ble fagsekretær for 
stein-, jord- og sementfagene i Bygningsindustriarbeiderforbundet 
og seinere Fellesforbundet. En mann det var verdt å ta en prat 
med!

også, og hukommelsen er det ingen ting i veien 
med. – Som 19-åring begynte jeg for Alsaker og 
Sand, en entreprenør som satte opp småhus på 
Eiksmarka i Bærum. – Jeg bodde hjemme, så det 
var å stå opp, gå sju kilometer til Sørkedalen sko-
le, ta bussen til Røa og gå derfra til Eiksmarka, for 
dit gikk det ikke bane den gangen – og samme 
veien tilbake, og da var det bare oppoverbakke til 
Blankvannsbråten!

– Når jeg jobba på Eiksmarka fikk vi besøk av for-
mannen i Bærum Stein og Jord, og han spurte om 
jeg var organisert. Nei, sa jeg, det er jeg ikke, men 
jeg går gjerne inn! Jeg hadde forresten allerede 
spurt far om jeg kunne bli medlem av Skog og 
Land, men det sa han nei til. Han skjønte hvem 
som måtte betale kontingenten – men det var 
han som var formann i avdelingen der oppe, da… 
Og dette var altså 70 år siden,  men jeg husker det 

Tekst: Petter Vellesen
Foto: Nanna Aanes Wolden

Intervju med veteran og fagmann 

Øyvind Blankvandsbråten

Selv om betongfagene ikke kom under lærlinge-
loven før i 1977, var kravet gammelt. Her fra 
Oslo Stein-, Jord og Sementarbeideres Forenings 
seksjon i 1. maitoget 1965. Foto: Arbeiderbladet /
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Da var jeg 18 år og var 
så redd at jeg holdt på å 
drite på meg. Men etter 
ei ukes tid var jeg vant 
til å jobbe i høyden.

Og dette var altså 
70 år siden,  men jeg 
husker det som om 
det var i går.
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som om det var i går. Jeg har som dere skjønner 
vært medlem helt siden da.

– Så jobba jeg for en kar som het Trygve Brodahl, 
han de kalte «Skautrollet». Han hadde vunnet 18 
kilometeren i Holmenkollen blant annet. Om vin-
teren hadde jeg litt arbeid for Skiforeningen med 
å stelle løypene og gå opp løyper. – Det var vel 
ingen løypemaskiner den gangen, spør vi. – 
Nei, vi gikk opp løypene med ski, svarer Øyvind. 
Det er ingen tvil om at han må ha vært sprek, 
og skiene måtte han ta fatt når han begynte for  
Moderne Bygg på Lilleberg også.

– Da gikk jeg på ski ned i Maridalen og tok med 
meg skia på bussen til Sagene, bytta over til 
20-bussen til Carl Berner og gikk derfra til byg-
geplassen. Hjem igjen tok jeg buss til Majorstua, 
banen til Frognerseteren og på ski derfra. 

– For Moderne Bygg jobbet du som forska-
lingssnekker?
– Ja, og det var forskaling på tradisjonelt vis. Til 
dekkene reiste vi totom fire og fire-fire som bein 
og tok høyder og kappa ned. Det fantes ikke bein 
eller patentstøtter den gangen.

– Dere jobba vel akkord? Gikk du rett inn i ak-
korden?
– Ja, det var inn i akkorden med full fortjeneste 
fra første dag så vidt jeg husker. Den gangen trur 
jeg alt ble målt. Som bas målte jeg i hvertfall alt 
jeg gjorde og sånn var det vel for de fleste, sier 
han. – I Stein og Jord var det vel ti målere og fire 
ombudsmenn. 

– Men rakk dere over alt sammen allikevel, 
spør jeg. – Dere hadde jo ikke datamaskin og 
regneark den gangen?
– Nei, det var jo damer på kontoret som regna ut 
akkordene. Oppmålerne bare målte ute og tok 
ned talla, så leverte de fra seg notatene når de 
kom på kontoret.

Øyvind Blankvandsbråten vet hva han snakker 
om nå, for fra 60-tallet jobbet han i Oslo Stein-, 
Jord og Sementarbeideres Forening, først som 
ombudsmann og seinere som oppmåler.

– Det er noen som mener at stein-og-jord-ta-
riffen var for komplisert og vanskelig å forstå. 
Som oppmåler er du vel ikke enig i det, men 
hva tror du de enkelte akkordlaga mente?
– Laga kjente tariffen ut og inn – de fleste av 
dem i hvert fall – og flesteparten brukte tariffen. 
Fortjenesten varierte – sånn skal det selvfølge-
lig være når man jobber akkord – men stort sett  
tjente de godt. Jeg husker det var et lag hos Rag-
nar Evensen som alltid tjente penger. En gang 
hadde jeg et oppgjør for dem med over en million 
til fordeling!

– Målte dere alle typer bygg, eller var det stort 
sett boligbygginga som var motoren?
– Vi målte alt! Jeg målte til og med Oslo Kon-
serthus! Og det var ikke slik at man tjente mer 
på noen typer bygg enn andre. Forskuddene var 
det basene som forhandla fram og det la ikke vi 
oss opp i. Vi målte opp uansett med bakgrunn i 
«Rettsforliket av 1960» som ga oss rett til måling. 
Jeg kan ikke huske at det var noen som holdt seg 
unna målinga ved å forhandle høyere timelønn 
heller.

Øyvind følger godt med, også i det som foregår 
i bransjen, og plutselig er det han som spør meg 
om hvordan den nye betongtariffen virker. – Er 
den bygd på Norsk Standard, spør han. Når vi 
svarer bekreftende spør han hva fortjeneste- 

nivået er. – Gjennomsnittet for betong ligger 
vel på i overkant av 300 kroner i timen, men 
målevolumet kan jo ikke måle seg med hva det 
var på din tid.

– Nei, vi holdt det jo gående ganske lenge, sier 
Øyvind, men når jeg begynte i forbundet var vi 
nede i tre målere på stein og jord. Da var byg-
geprosessen blitt standardisert, så det var mye 
lettere å måle. På mange måter var det slik at 
akkordtariffen ikke klarte å holde følge med den 
teknologiske utviklinga.

Men Øyvind har ikke bare vært opptatt av ak-
kordtariffen. I Norsk Bygningsindustriarbeider-
forbund var han også opptatt av selve faget – 
stein-, jord- og sementyrkene som de kalte det 
den gangen. Betongfaget heter det i dag.

– Det dreide seg om forskaling, armering, betong-
støp og grunnarbeid, kan Øyvind fortelle. –Det 
var først i 1978 disse kom under lærlingeloven. 
Før det var det ingen læretid for disse fagene, 
mange gikk rett inn i yrket uten opplæring. 

– Førte dette til konflikter med de andre fa-
gene? Ble stein og jordarbeiderne «sett ned på» 
for eksempel?
– Neida. Vi var jo kompiser med tømrerne, i hvert 
fall så lenge vi ikke rørte arbeidet deres. Det var 
ikke lov. Men murerne var seg selv nok. De følte 
nok at de var på toppen og hadde egen brakke for 
eksempel. Men de fagene hadde jo lærlingeord-
ning. Det fantes dessverre ikke for våre fag.

Øyvind fikk som oppgave å utarbeide læreplaner 
og fagprøver for betongfagene. Det hadde vært 
snakk om å legge disse fagene under opplærings-
lova helt siden 1960-tallet, men først i 1977 var 

faget en realitet og de første lærekontraktene ble 
tegna. I en overgangsperiode var det en ordning 
med yrkesbevis hvor man måtte dokumentere 
fire år i faget.

– Ble fagene innført uten motforestillinger? Det 
hadde jo vært slik at man ofte fikk full lønn fra 
første dag. Nå ble det et system med lærlinge-
lønn. Var det noen som reagerte på det?
– Nei, jeg har aldri hørt noe negativt om dette. 
Tvert i mot tror jeg alle var glade for at vi fikk læ-
retid i faget – da kunne du kalle deg fagmann. 
Derfor syns jeg det er ekstra synd at faga er i ferd 
med å utvannes.

– Hva mener du med det?
– Jeg tenker på bemanningsbransjen, som aldri 
skulle fått komme inn på markedet. Dette er en 
stor skam for bransjen, og entreprenørene sjøl er 
jo ikke stort bedre. De tenker bare på å tjene pen-
ger og derfor bruker de jo innleie i stedet for faste 
ansatte. Nå håper jeg vi får en ny regjering som 
kan få det uvesenet bort. Og så må vi bli kvitt fri 
flyt av arbeidskraft over landegrensene!

Det kan vi la være siste ord fra en skikkelig vete-
ran med egne meninger!

– Neida. Vi var jo 
kompiser med tømrer-
ne, i hvert fall så lenge 
vi ikke rørte arbeidet 
deres. 

Øyvind Blankvandsbråten har vært fagorganisert i 
70 år og fikk sin velfortjente utmerkelse av LO-leder 
Hans-Christian Gabrielsen.
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I Tyskland, som i de fleste andre land, møter til-
litsvalgte fagforeningsfiendtlige strategier fra 
arbeidsgiverne. I stedet for å møtes på like fot 
forsøker enkelte bedrifter i Tyskland å smuldre 
opp partsforholdet, særlig der det fins bedriftsråd 
som virkelig forsøker å bedre arbeidsforholdene.
Tiltakene bedriftene gjør nærmer seg det krimi-
nelle, ifølge IG BAU. Angst er et vesentlig middel, 

Steinbacher Forum er en tillitsvalgt- 
samling innen det tyske fagforbundet 
IG BAU hvor de diskuterer viktige  
spørsmål for fagbevegelsen. På møtet 
i mai sto fagforeningsknusing på pro-
grammet. 

Fagforeningsknusing på 
tysk

sammen med skremsler og utmattelsestaktikk. 
Det har oppstått en egen næringsvirksomhet 
som spesialiserer seg på dette, advokatbyråer 
og detektiver som spionerer på tillitsvalgte og 
«idustrisosiologer» som leverer «profiler» på med-
arbeiderne. På den måten kan man for eksempel 
sette tillitsvalgte opp på en vaktliste som gjør det 
umulig å ha ansvar for barna. 

Et annet middel er å dra ut tida, ved å trenere 
forhandlinger og rettsavgjørelser. Kampen om in-
formasjonsmakta er også viktig. Arbeidsgiverne 

I N T E R NA S J O NA LT

• Som tillitsvalgt er det viktig å ikke kjempe for en 
arbeidskamerat, men sammen med ham eller henne. 
Det skaper et annet samhold når det gjøres slik. 
Og det forhindrer arbeidsgiveren fra å skape forvirring 
om virkeligheten
• Finnes det den minste tvil om arbeidsgiveren vil 
holde seg til reglene eller ikke, søk støtte og råd hos 
fagforeningen straks
• Agere i stedet for å reagere. Klubbstyret må sette 
seg sine egne mål for hva de vil oppnå. Gjør de ikke det, 
vil de bare bli et brannkorps som forhindrer oppsigelser 
her, bruk av leiefolk der og så videre

Men Steinbacher Forum streker også opp 
motstrategier. De viktigste erkjennelsene er:

har ressurser til å benytte seg av profesjonelle 
mediarådgivere som gjør det vanskelig for uten-
forstående og skille mellom sannheten og falske 
nyheter. I følge fagforbundet har de strukturelle 
rammebetingelsene forverret seg betraktelig si-
den slutten av 1990-tallet, for eksempel gjennom 
leiearbeid, bortsetting og det tyskerne kaller mi-
nijobs. Muligheten for omstrukturering, oppstyk-
king og outsourcing har blitt et stort problem for 
fagforeningene.

Kilde: IG BAU

Dublin-modellen?

Tekst: Petter Vellesen
Hvis man ikke overholder dette kan det bli sett 
på som kontraktsbrudd og i siste instans lede til 
at kontrakten blir oppheva.

Irland mangler lærlinger, og myndighetene opp-
fordrer til en hurtig økning  av antallet lærlinge-
kontrakter hvis byggeindustrien skal kunne le-
vere i henhold til målsettingene. Hvis dette skal 
skje må bransjen gå foran med et godt eksempel, 
sier Rob Kelly i fagforbundet Unite. «En av må-
tene å gjøre dette på er å betale lærlingene godt 
og å behandle dem ordentlig.» Det høres ut som 
om man trenger en «Dublin-modell for et seriøst 
arbeidsliv»!

Ifølge nettstedet Dublin InQuirer pågår det en konflikt mellom 
bedriften GMG Mechanical og deres ansatte rørleggere og lær-
linger som er engasjert i byggingen av studenthybler for Trinity 
College. Uenigheten går på størrelsen på lønna, spesielt til lærlin-
gene. 

Lønnslippene viser at en lærling fikk 5,74€ i  
timen, seinere justert opp til 6,30€, men fortsatt 
et godt stykke under de 7,57€ som er minste-
lønna.

Det som gjør saken spesiell er at hybelbygget 
er en offentlig kontrakt som faller under et inn-
kjøpsreglement hvor utbyggeren forplikter seg til 
å følge visse regler, som f. eks at lønningene må 
være i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 

Tekst: Petter Vellesen

Irland mangler 
lærlinger, og myndig-
hetene oppfordrer 
til en hurtig økning  
av antallet lærlinge-
kontrakter
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Lønnsoppgjøret i gang 

Tekst: Petter Vellesen

krav, som forsikringsspørsmål og beskyttelse 
mot seksuell trakassering.

Byggnads vil legge fram sine krav i slutten av 
januar. Det er ventet at de vil fokusere på å få 
bort lavtlønnskonkurransen og for øvrig satse på 
bedre pensjonsordninger, sikrere arbeidsmiljø og 
«ordning och reda» i byggebransjen. Taktikken 
for selve oppgjøret er imidlertid ikke lagt ennå. 
Vanligvis går industrien først ut og setter et så-
kalt «Märke», som de andre forbundene må til-
passe seg. Det er uklart om det vil bli sånn denne 
gangen også. Det er fullt mulig at samordningen 
sprekker på dette spørsmålet.

Kilde: Byggnadsarbetaren

Neste år er det lønnsoppgjør i Sverige, og fagforbundene har 
begynt å legge sine planer. Det er vanlig at man ener seg om 
noen spørsnål som skal drives felles i oppgjøret – den såkalte LO-
samordningen. I år ser denne samordningen ut til å slå sprekker 
allerede nå.

I N T E R NA S J O NA LT

To forbund – Kommunal og Pappers – har valgt 
å stå utenfor, men Byggnads vil holde LO samlet. 
Fem av industriforbundene har allerede krevd en 
ramme på tre prosent i oppgjøret og ett-årig av-
taleperiode.

Byggnads er enig i kravet om en kort avtale- 
periode. Dette begrunnes i de stadige angrepene 
fra politikerne, ikke minst den såkalte Januar- 
avtalen som blant annet innebærer at oppsigel-
sesvernet skal utredes og forverres. Det er ue-
nighet om lavtlønnssatsingen som har ført til 
bruddet i samordningen. For Byggnads del me-
ner man at denne satsingen løses best gjennom 
et samlet LO. Det er for øvrig enighet om andre 

Samarbeid over grensene!
«Byggebransjen er en levende 
bransje, og bygningsarbeidere 
har til alle tider reist dit hvor 
det er jobber. I kjølvannet av 
denne tradisjonen har vi i de 
seinere år opplevd at byggekol-
legaer fra andre land kommer 
hit til oss. De er velkomne – på 
like vilkår. 

Tekst: Petter Vellesen
Foto: Petter Gustafson/Byggnads Väst

Men bak noen av dem står det kriminelle bak-
menn. De operere som en «usynlig» part. De er 
ikke velkomne. De har kun et formål: Å tjene pen-
ger med alle midler – også kriminelle. Følgene av 
det er misbruk, svindel, menneskehandel og so-
sial dumping.»

Denne teksten står i en brosjyre som parlamen-
tarikerne i Nordisk Råd fikk i handa da de hadde 
møte i Riksdagen i Stockholm i oktober, for, som 
brosjyreteksten sier videre, er det»i alles interes-
se at dette må stoppe. Politikerne må derfor sikre 
at myndighetene har de nødvendige redskaper 
å sette inn mot den kriminelle underverden. 
Derfor har bygningsfagforeninger i Skandinavia 
gått sammen om å kreve handling fra politikerne 
i Nordisk Råd.» De foreningene det er snakk om 
er Byggefagenes Samvirke i København, Bygg-

nads i Skåne og Oslo Bygningsarbeiderforening. 
(Vi oppfatter det som om Olso Bygning har full 
støtte av alle de andre foreningene i Oslo, både 
innen Fellesforbundet og El og IT-forbundet.) 

Sammen med Byggnads avdelinger i Stockholm-
Gotland og Byggnads Väst sto vi utenfor Riks-
dagen og delte ut den omtalte brosjyra til politi-
kerne og pressekorpset og egne løpesedler til de 
forbipasserende. 

– Vi vil påvirke Nordisk Råd og politikerne til å ta 
tak i og samarbeide om spørsmålene om lønns-
dumping, utnytting av folk som kommer hit for 
å arbeide og arbeidslivskriminalitet, sier leder 
for Byggnads Skåne, Jonas Sjöberg, til det sven-
ske bladet Byggnadsarbetaren. – Vi ser hele tida 
hvordan useriøse byggefirmaer lurer og utnyt-
ter utsatte arbeidere og holder store beløp unna  
beskatning.  Det er snakk om rene gangsters som 
reiser rundt i landene våre, og det må vi til livs. 

Etter at vi hadde stått en kort stund utenfor 
hovedinngangen kom politiet og forviste oss til 
Mynttorget, en liten plass hundre meter unna, 
men vi klarte allikevel å få parlamentarikerne i 
tale. Noen av dem tok seg fri fra møtet og kom ut 
og hilste på oss. Av de norske var det østfoldre-
presentantene Stein Erik Lauvås (Ap) og Freddy 
Øvstegård (SV) som kom ut. De støttet oss i kam-
pen og lovte å ta saken videre. Neste mål for de 
skandinaviske fagforeningene må være at Nor-
disk Råd setter saken høyt på sin dagsorden og 

De har kun et formål: 
Å tjene penger med 
alle midler – også 
kriminelle

Det var en stor skandinavisk delegasjon som ba om 
handling fra Nordisk Råd.

Jonas Sjøberg fra Byggnads Skåne og Lars Mamen 
fra Fair Play Bygg Oslo og omegn forklarer alvoret 
til den norske delegaten Stein Erik Lauvås.

–Vi ser hele tida 
hvordan useriøse 
byggefirmaer lurer 
og utnytter utsatte 
arbeidere og holder 
store beløp unna 
beskatning.

at vi får lov til å legge fram saken vår for alle dele-
gatene. Kravene er klare. Vi krever at politikerne i 
Nordisk Råd handler og 

•• Endrer lover og regler slik at kontroll- 
 myndighetene styrkes og kan samarbeide  
 med hverandre

•• Styrker myndighetenes sanksjons- 
 muligheter

•• Etablerer er tettere nordisk samarbeid   
 mellom myndighetene på dette området
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løshet, dårlige arbeidsforhold og lave lønninger. 
Alle tjener penger på arbeidet vårt – utbyggeren, 
hovedentreprenøren, underentreprenøren som 
eier krana og og mellommannen som tilbyr tje-
nestene til kranføreren. I denne pyramiden er det 
bare kranførerne som forblir fattige, og uten dem 
ville ingenting flytte seg på de store byggeplas-
sene. Det er vi som jobber hardest og produserer 
mest, men tjener minst. Bemanningsagentene 
kan tjene tre tusen zloty i måneden på arbeidet 
til en kranfører og «jobben» går stort sett ut på å 
ta et par telefoner og sende ut en faktura. I Polen  
tjener en kranfører mellom 18 og 25 zloty i timen 
(ca 42-59 kroner), mens utbyggerne tjener millio-
ner.

Polen er et land av mellommenn. Leiesystemet 
sørger for at bedriftene ikke behøver å ta ansvar 
for noen ting, og de ansatte lever fra dag til dag 
og klarer ikke å legge seg opp penger, så de må 
ta til takke med å jobbe hvor som helst og under 
alle slags forhold. Det er færre og færre polakker 
som jobber under sånne forhold og derfor impor-
terer bedriftene folk fra Ukraina. Hvis noen over-
beviser en ukrainer om at han kan jobbe her uten 
polske rettigheter, vil de sende ham til en fjernt-
liggende byggeplass hvor arbeidstilsynet aldri 
vil kontrollere. Ukrainske  sertifikater er ikke 
gyldige i Polen, men kranføreren kan ta en polsk 
eksamen. Problemet er at prøven koster 170 zloty, 
og utleieren vil ikke alltid betale så mye. Ukrai-
nerne kjenner ikke alltid til polke HMS-regler, og 
leiefirmaet vil ikke lære ham opp, for det går ut 
over fortjenesten. Dette nører oppunder konflik-
tene mellom arbeidere fra ulike land, og polske 
sjefer forsterker disse konfliktene. 

Du kan lese hele intervjuet i nr 53 av Arbeide-
rinitiativets Bulletin. (link)  Kranvideoen kan 
du se her: https://www.youtube.com/channel/
UC-bekQkjEXC6ruIBYSamXAg

Under den europeiske hetebøl-
gen i sommer gikk en YouTube- 
video viralt. Det er sikkert 
mange av dere som så denne 
filmen, hvor den polske kran- 
føreren Tomasz Klarkowski  
viste opptak fra arbeidsplassen 
sin og de umenneskelige forhol-
dene han jobbet under. 

Kranfører på YouTube

Tekst: Krzysztof Król

Bygningsarbeideren har saksa litt fra et intervju 
som den polske fagforeningen Arbeiderinitiativet 
(Inicjatywie Pracowniczej) har gjort med kran-
føreren som også kaller seg Einar Thorwaldsen:

Jeg har kjørt tårnkran i mange år. Etter to års 
innsats blant annet fra kranførere i Arbeiderini-
tiativet ble de nye reglene for helse og sikkerhet 
for arbeid i tårnkraner vedtatt. I juli kom var-
men. Jeg hadde varslet byggeledelsen om at det 
ville skje, men hele Bygdoszcz arbeidet allikevel. 
Kranførerne har akseptert at de får sparken hvis 
de nekter å jobbe under så vanskelige forhold. I 
filmen ville jeg vise hvordan forholdene var. Det 
var over 40 grader i kranhytta og telefonen jeg 
filma med, slutta å virke. Da visste jeg ikke at det 
var dusinvis med tilfeller hvor kranførere besvim-
te og måtte reddes ut av hytta.

Allerede et år tidligere hadde jeg gjort min sjef 
oppmerksom på at han måtte tilpasse seg for-
andringene. Han gjorde det klart at han ikke ville 
gjøre endringer før loven var vedtatt. De nye re-
glene begrenser arbeidstida til åtte timer, og det 
er arbeidstida som er det største problemet for 
oss. Bedriftene hadde frist til mai for å gjøre kra-
nene klare for høye sommertemperaturer, men i 
mai var det selvsagt ikke installert aircondition 
i noen hytter. De som eier kranene skulle sette 
inn ekstrautstyr og bemanningsbyråene skulle 
sørge for kranførere som skulle ta over for de 
som «bare» skulle jobbe åtte timers dag. Loven 
sier at kranføreren skal slutte etter åtte timer. I 
praksis betyr det at byggeplassen stopper eller at 
en erstatter tar over. I virkeligheten er det ingen 
byggeplasser i hele Polen hvor det «bare» er åtte 
timers arbeidsdag. Minimum er ti timer, men nor-
men er å jobbe tolv timer eller mer.

Mange kranførere har mista trua på at noe kan 
forandre seg. I løpet av åra har de vent seg til håp-

Operator dźwigu na YouTube
Podczas europejskiej fali upałów 
tego lata jego wideo na YouTube 
stało się bardzo popularne. Z pew-
nością wielu z was oglądało ten film, 
w którym polski operator dźwi-
gu pokazywał materiał ze swojego 
miejsca pracy i nieludzkich warun-
ków, w których pracował. 

Pracownik Inicjatywy Pracowniczej przeprowa-
dził wywiad z tym operatorem dźwigu:

Od kilku lat jestem operatorem żurawia wieżo-
wego. Po dwóch latach starań operatorów zrze-
szonych w Inicjatywie Pracowniczej w lutym 
bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ob-
słudze żurawi wieżowych. W lipcu nadeszły upały. 
Uprzedzałem kierownictwo budowy, że nadejdą, 
ale i tak cała Bydgoszcz pracowała. Operatorzy 
żurawi pogodzili się z tym, że jak odmówią pracy 
w ciężkich warunkach, to zostaną zwolnieni. Na 
filmie chciałem pokazać jak te warunki wygląda-
ją. W kabinie było ponad 40 stopni, tyle że tele-
fon, którym nagrywałem przestał działać. Wtedy 
jeszcze nie wiedziałem, że przypadków omdlenia 
operatorów w kabinach, które kończą się akcjami 
ratunkowymi, jest kilkadziesiąt rocznie. 

Już rok wcześniej, kiedy trwały prace nad rozpo-
rządzeniem, informowałem swojego szefa o tym, 
żeby przygotowywał się na zmiany. On twierdził, 
że dostosuje się dopiero, gdy nowe prawo zosta-
nie zatwierdzone. Rozporządzenie ogranicza czas 
pracy operatora do ośmiu godzin, a długie godziny 
pracy to największy problem w naszej pracy. Fir-
my zajmujące się obsługą żurawi wieżowych mia-
ły czas do maja, aby przygotować urządzenia do 
pracy w wysokich letnich temperaturach. Oczywi-
ście w maju wciąż nie było klimatyzacji zamonto-
wanych w kabinach. Właściciele żurawi powinni 
je wyposażyć w dodatkowy sprzęt a pośrednicy 
zorganizować dodatkowych operatorów, którzy 
zmienią tych operatorów, którzy pracują „jedynie” 
osiem godzin. Obecnie zgodnie z prawem operator 
powinien skończyć pracę po ośmiu godzinach, co 
w praktyce oznacza, że budowa stanie albo zorga-
nizuje zmiennika. Realia są takie, że żadna budo-
wa w tym kraju nie pracuje „tylko” ośmiu godzin 
dziennie. Minimum to 10 godzin, ale normą jest 
praca po 12 i więcej. Wielu operatorów nie wie-
rzyło, że coś może się zmienić. Przez lata przy-
zwyczaili się do braku perspektyw i katorżniczej 
pracy za niskie stawki. Ja ludziom mówiłem, że na 
naszej pracy zarabiają wszyscy – deweloper, głów-
ny wykonawca, podwykonawca, który dysponuje 
żurawiem, pośrednik, który zapewnia jego obsługę 
przez operatora. W tej piramidzie tylko operato-
rzy klepią biedę, a bez nich żadna duża budowa 
nie ruszy z miejsca. To my pracujemy najciężej, 

wytwarzamy najwięcej ale zarabiamy najmniej. 
Sam pośrednik na pracy jednego operatora może 
miesięcznie zarobić trzy tysiące złotych, a jego 
„praca” zwykle ogranicza się do wykonania kilku 
telefonów i wystawienia faktury. Operator zarobi 
na rękę w Polsce od 18 do 25 złotych na godzinę, 
podczas gdy deweloperzy zarabiają miliony. Polska 
to kraj pośredników. System pośrednictwa powo-
duje, że biznes nie bierze za nic odpowiedzialno-
ści, a pracownicy żyją z dnia na dzień, nie mają 
oszczędności, więc muszą pracować gdziekolwiek 
i w jakichkolwiek warunkach. 

Coraz mniej Polaków jest w stanie pracować w tak 
ciężkich warunkach, jakie panują na budowach, 
dlatego firmy sprowadzają Ukraińców. Jeżeli już 
komuś uda się oszukać Ukraińca, że może tu pra-
cować bez polskich uprawnień, to wysyła go na 
odległą budowę, żeby żadna państwowa instytucja 
kontrolna go nie sprawdziła. Ukraińskie uprawnie-
nia są w Polsce nieważne, ale ukraińscy operato-
rzy mogą tu zdać egzamin i wszystko będzie OK. 
Problem w tym, że egzamin kosztuje 170 złotych, 
a pośrednik często nie chce wypłacić takiej sumy. 
Ukraińscy operatorzy zwykle nie znają polskich 
przepisów BHP. Pośrednik mu ich nie przedstawi, 
bo to może się odbić na jego zyskach. W ten spo-
sób rodzą się konflikty pomiędzy operatorami z 
różnych krajów, które są wzmagane przez polskich 
szefów.  
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Tekst: Jonas Bals

STEIN PÅ STEIN

Arkitekten, murarbeideren og etter hvert mure-
ren Ingjald Gaare har skrevet bok om sine mer 
enn 35 år i byggebransjen. Det er en lesverdig og 
til tider veldig morsom bok, som handler både om 
ham selv og andre arbeidsfolk.

Boka tar til i det forfatteren første gang entrer en 
byggeplass som sjølproletarisert AKPer, og føl-
ger ham gjennom et langt arbeidsliv helt til han 
blir pensjonist og organisasjonsarbeider på del-
tid. Det er menneskene han møter på veien som 
utgjør bokas murstein; men i fugene fi nner man 
også mye annet interessant, ikke minst Gaares 
betraktninger om fagbevegelsens veivalg i åra 
som kommer. Det er betraktninger som tidvis har 
en hard brodd mot sosialdemokratene i fagbeve-
gelsen, men også dette er skrevet i den kamerats-
lige og skvære tonen man kan forvente av en ra-
dikal murer.

Selv kjenner jeg forfatteren først og fremst som 
fagforeningsmenneske, og som en jeg har møtt 
på små og store fanemarkeringer, konferanser og 
landsmøter, i dette hverdagslige grasrotdemo-
kratiet fagbevegelsen er. Han skriver kritisk og 
godt om erfaringene fra de store streikene i 2000, 
2006 og 2010, men tillater seg også å fi losofere 
over hva god ledelse er – og hva det ikke er: «In-
konsekvent, utydelig, behandle folk etter tryne-
faktoren, hevngjerrig, prøve å nedvurdere og ta 
sjøltilliten fra folk i stedet for å bygge dem opp. 
Jeg innser sjølsagt at en leder ikke kan behandle 
alle likt; noen mennesker har lett for å utvikle et 
oppblåst ego, andre har et dårlig sjølbilde. Noen 
må dempes litt, andre må bygges opp».

Det er imidlertid verken som fagforeningsmen-
neske eller som kommunist Gaare er mest inter-
essant, men som håndverker og arbeidskamerat. 
Boka hans er aller best der den handler om hånd-
verket og de som behersker det, i portrettene han 

tegner av kollegaer, kunder og sjefer. Det er en 
krevende kunst å gjenfortelle historier som er 
gode i brakka i bokform, uten at fargen, karakte-
rene og ikke minst humoren går tapt. Stort sett 
lykkes han bemerkelsesverdig godt i å trosse 
skriftspråkets begrensninger og gjenfortelle his-
torier på en «bygningsarbeidersk» måte. Det in-
kluderer selvsagt også noen gode røverhistorier 
om fyll og karsk (Gaare er trønder), som da kolle-
gaene Ståle og Arne vekket ham på brakka en 
søndagsmorgen etter en hard fest. «No ska vi dis-
kuter sosialisme, erklærte de. – Kom dere ut, sa 
jeg. – Nei, vi vil diskuter sosialisme, gjentok de. 
Men egentlig var de ute etter noen fl asker med 
juleøl, som de visste at jeg hadde i skapet mitt. 
– Ta juleølet og stikk av, sa jeg, og da ble det en-
delig fred å få.»

Gaare er også veldig god når han beskriver sin 
egen utvikling, både når det gjelder å skape et 
godt samarbeidsklima med ledelsen, og når det 
gjelder skoleringen han fi kk av murarbeiderne 
på akkordlagene. «Jeg lærte å bli mye røffere og 
mer pågående, dette var bygningsarbeid, det var 
ikke å sitte ved tegnebrettet. Jeg lærte også mye 
om konfl ikter og ulike måter å takle dem», skriver 
han – og beskriver blant annet en bas som var ad-
ventist, og som reiv av ham hjelmen for å kjenne 
om han var svett. «Alle måtte være like svett, vi 
skulle jo ha den samme lønna». Vi møter forman-
nen i murerforeninga som hadde «den gamle mu-
rerarrogansen og hadde lite tilovers for de andre 
bygningsforeningene», og som foraktfullt kalte 
den ufaglærte Stein- jord- og cementarbeiderfore-
ninga for «Stein, jord og skit». Og vi møter forvirra 
partimedlemmer i AKP som, etter at striden mel-
lom fyrtårnene Kina og Albania brøt ut, lurte på 
om det «ikke i det minste kunne lages et tynt lite 
hefte med standpunkter og analyser vi kunne 
holde fast på». «Vi hadde løfta oss sjøl etter håret, 
nå datt vi ned på jorda. Vi måtte realitetsorien-
tere oss», skriver Gaare.

«Fortellingene blir fargelagt vel mye når de gjen-
tas ofte nok», skriver han etter en prat med kol-

BO K A N M E L D E L S E

INGJALD GAARE:
Stein på stein. Murerliv
Forlaget Rødt, 214 sider

legaen Marie, som blir overrasket over å høre 
stadig nye versjoner av hendelser som inngår i 
«fi rmamytologien». Jeg har ikke jobba sammen 
med Gaare, så jeg kan ikke bedømme om han 
skjønnmaler eller om han maler fanden på veg-
gen, men en ting er jeg i alle fall sikker på: Han 
har skrevet en klok, morsom og lærerik bok som 
du med fordel kan gjøre til årets julegave.

Denne anmeldelsen har også vært trykket i 
Klassekampen.

Kranfører på YouTube

I følge arbeidsmiljøloven kan fagforeninger 
med innstillingsrett (det vil si fagforbund 
med over 10 000 medlemmer), inngå tariff-
avtaler som avviker fra arbeidstidsbestem-
melsene i loven. Det er denne bestemmelsen 
(§ 10-12 (4)) som gjør at fi rmaer med tariffav-
tale kan ha rotasjonsordninger for folk som 
arbeider borte fra hjemmet – for eksempel 15-
20 rotasjon. Og bedrifter uten slik tariffavtale 
kan altså ikke ha slike rotasjonsordninger.

Mange bedrifter, særlig innen industrien, har 
imidlertid ment at likebehandlingsregelen i ar-
beidsmiljøloven betyr at innleide fra bemannings-
foretak kan følge samme arbeidstidsordning som 
innleiebedriften. Dette er ikke riktig! I et brev 
til Fellesforbundet viser Arbeidstilsynet til en ut-
talelse fra Arbeids- og sosialdepartementet som 
sier at det ikke er «grunnlag for å la arbeidstids-

ordningen i innleievirksomheten omfatte inn-
leide.» Begrunnelsen er at «arbeidsgiver ikke har 
noe formelt arbeidsgiveransvar for de innleide.» 
Men dersom de nødvendige avtaler er på plass 
«er det ikke noe i veien for at den innleide føl-
ger arbeidstidsordningen i innleievirksomhe-
ten.»

Arbeidstilsynet konkluderer på denne måten: 
«Arbeidstilsynet legger etter dette til grunn at 
innleier ikke kan gjøre avtaler om avvikende ar-
beidstidsordninger etter aml. § 10-12 femte ledd 
gjeldende for innleide med grunnlag i aml. § 14-
12 a. Avtale om avvikende arbeidstidsordninger 
må inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker-
ne i bemanningsbyrået.»

Det betyr altså at klubbenes godkjente arbeids-
tidsordninger ikke skal benyttes for innleide fra 
bemanningsforetak. Bemanningsforetakene 
må ha egen godkjenning for å bruke ar-
beidstidsordninger.

I et rundskriv ber Fellesforbundet alle klubbene 
som benytter seg av slike rotasjonsordninger om 
å gjennomgå bruken av ordningene og minner 
om at brudd på vilkårene kan få konsekvenser for 
allerede inngåtte godkjenninger!

Tekst: Petter Vellesen

Rotasjonsordninger og 
bemanningsforetak
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DA DEN «NORDISKE» MODELLEN 
KNAKA I SAMMENFØYNINGENE
50 ÅR SIA KIRUNA-STREIKEN I 1969
Tekst: Harald Berntsen

9. desember 1969 gikk arbeiderne i den nyeste 
jernmalmgruva til det statseide svenske kon-
sernet LKAB, i Svappavaara i Norrbotten, til sit-
down-streik. Dagen etter satte kollegene deres 
i Malmberget og Kiruna seg ned i sympati. På 
stormøter samme dag fatta de til sammen 4800 
arbeiderne i LKAB-gruvene, helt uavhengig av 
fagforeningene, å gå til full streik. 

57 dagers arbeideropprør mot den «nordiske» 
klassesamarbeidsmodellen var utløst.

Den umiddelbare bakgrunnen for at Kiruna-
arbeiderne tok saka i egne hender, var at deres 

tillitsvalgte i fagforeningene i månedslange ak-
kordforhandlinger ikke hadde oppnådd mer enn 
et reelt lønnsnedslag for mange av dem. Da «fack-
bossen» Lars Lindström i Gruvearbeiderforbun-
det kom til stede og prøvde å kommandere dem 
tilbake til arbeidet, fi kk han kontant svar: «dra åt 
helvete». 

Akkordene var knytta til UMS-systemet – et tids-
studiesystem som skulle effektivisere produk-
sjonen ved å basere akkordene på stoppeklokke-
måling av hver enkelt arbeidsoperasjon i sek-
under. Arbeiderne ville ha bort dette Ultra Mo-
derne Slaveriet som de kalte det, og som tvang 
dem til verken å beskytte seg sjøl eller maskiner 
og andre produksjonsredskaper mot unødig sli-
tasje, skitt, støv, støy og ulykker. I stedet krevde 
de fast månedslønn. Og de ville tilbake fra de 

dieseldrevne transportmidlene som fylte gruve-
gangene med eksos, til den tidligere elektriske 
drifta av kjøretøyene.  

«Andersson er gammal, hans kropp har slitits 
ner/och dom som slitit ner den, vil inte ha den 
mer» (som det hette i en av låtene til den samti-
dige NJA-gruppa fra Dramaten i Stockholm). De 
streikende ville også ha slutt på dette: at når ar-
beiderne ikke lenger hadde krefter til å fortsette 
slitet nede i de gassfylte gruvegangene hundre-
vis av meter nede i fjellet, blei de overført til feie-
kost og snømåking på sterkt redusert lønn. 

De ville også ha skikkelig behandling av arbeids-
skader og nedslitt helse framfor universalpillene 
hos bedriftslegen, foruten 60 års pensjonsalder. 

Den fl otte forfatteren Sara Lidman, sjøl fra Norr-
botten, hadde året før gitt gruvearbeiderne en 
mer sjølbevisst stemme i boka «Gruva», den had-
de snart oppnådd å komme i tolv opplag. 

Den djupere bakgrunnen for streiken lå også, 
ikke minst, i den «svenske» arbeidslivsmodellen 
slik den hadde utvikla seg fra begynnelsen av 
1900-tallet og videre gjennom 38 års sosialdemo-
kratisk statsstyre og klassesamarbeid. 

Det hadde starta med at svensk LO i i 1906 i en 
avtale med den svenske arbeidsgiverforeninga, 
SAF, godtok SAFs egen lovparagraf (i 1969 pa-
ragraf 32) om arbeidsgivers suverene rett til å 
ansette og avsette, lede og fordele arbeidet, det 
vil si styringsretten i produksjonen og dermed 
kapitalismen (jfr. den norske Verkstedsoverens-
komsten av 1907). I 1920 fi kk Sverige en lov om 
mekling i arbeidstvister (jfr. den første norske ar-
beidstvistloven av 1915). I 1928 kom Kollektivav-
taleloven som fastsatte fredsplikt og forbud mot 
både streik, blokade og boikott i avtaleperiodene 
(jfr. den reviderte arbeidstvistloven, «tukthuslo-
ven», i Norge i 1927). 

Tvangslovsystemet blei krona med den avtalen 
«sosserna» (sosialdemokratene) inngikk med 
storkapitalen i Saltsjöbaden i 1938, om forbud mot 
å ta i bruk kampmidler før det var ført forhandlin-
ger, om at alle streiker måtte vedtas på forbunds-
ledernivå, at lokale forhandlinger som ikke førte 
fram, skulle overlates til sentrale instanser, og 
ved fortsatt uenighet, gå videre til avgjørelse i en 
egen arbeidsdomstol eller ved mekling. 

Avtalen mellom toppene i Saltsjöbaden blei i det 
nøytrale og tyskvennlige, stadig «sosse»-styrte 

Harald Berntsen er 
historiker. Han har skrevet 
en rekke bøker,bl.a. 
Norsk Bygningsforbunds 
historie og Hotell- og 
resturantarbeidernes 
historie. Harald er i 
tilegg en ivrig debattant.

Det blei samla inn fl ere millioner kroner på arbeidsplasser i hele Norden.
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Sverige, i 1941 supplert med en bestemmelse i 
LOs vedtekter om at streik bare kunne tas i bruk 
med godkjenning av LO og minst omfatta tre 
prosent av et forbunds medlemmer. Sjøl om for-
bundsmedlemmene hadde stemt ned et forslag 
til avtale, kunne forbundsledelsen godta det over 
hodene på dem. (Dette blei riktig nok ikke aksep-
tert av alle forbund.) Avtaler blei også inngått av 
egne avtalekonferanser, som i sin tur blei avløst 
av et enda snevrere avtaleråd. (Jfr. alt dette med 
den sentraliseringa av makta som norsk LO fore-
tok på kongressen i 1934 og satte videre ut i livet 
i Hovedavtalen med Norsk Arbeidsgiverforening, 
N.A.F., fra 1935 – foruten av den permanente 
tvungne lønnsnemnda i Norge 1945 – 1948/52, 
samt den hyppige bruken av kopling og tvungen 
lønnsnemnd seinere.)  

Bare ytterst sjeldent fikk LO-medlemmene i Sveri-
ge stemme over avtaleforslag. Forhandlerne kom 
i stedet til enighet «over bordet», det vil si over 
hodene på medlemmene. I den forrykende, høyst 
lesverdige boka «Kiruna og vi» som den avgåtte 
stortingsrepresentanten Finn Gustavsen skreiv 
og utga i mars 1970 etter å ha følgt streiken på 
nært hold fra begynnelse til slutt, forteller han at 
streikelederne måtte klø seg i hodet for å svare på 
spørsmålet om når arbeiderne i Kiruna sist hadde 
fått stemme over et avtaleutkast: det var visstnok 
i 1949 eller i 1948. 

Det var denne «nordiske» modellen for komman-
dolinjene mellom ledelse og medlemmer som fikk 
et skudd for baugen av Kiruna-streiken i 1969. For 
å sette makt bak krava måtte de streikende sette 
hele det etablerte faglige apparatet til side helt 
ned til de lokalt valgte fagforeningsstyrene, og 
erstatte dem med en særskilt streikekomité på 27 

medlemmer, valgt direkte av og ansvarlig overfor 
de streikende, ikke overfor den topptungt slave-
bindende «nordiske» modellen. 

Det vil si: for å opprettholde en kanal til det fag-
lige apparatet fikk fagforeningstyrene seks re-
presentanter i den 27- manns sterke streikeko-
miteen. Blant disse seks gjorde den linja som 
LO-sentralen i Stockholm sto på, seg gjeldende. 
Den tok sikte på å presse de streikende inn igjen 
i den «nordiske» tvangstrøya ved å få dem til å 
bøye seg for LKABs betingelse for i det hele tatt å 
forhandle: at de først gjenopptok arbeidet. 

Denne betingelsen var i samsvar med paragraf 
32 i SAFs egne regler for hvordan medlemsbe-
driftene skulle opptre. Og det var om dette kravet 
drakampen sto fra streikens dag 1 til avslutninga 
etter 55 dager 2. februar 1970.

Kiruna-streiken fikk en enorm sympati i den øv-
rige arbeiderklassen. Flere millioner kroner blei, 
dels spontant, samla inn til de streikende på store 
og små industribedrifter over hele Norden. Etter 
hvert røyna det likevel på økonomisk, og ved hjelp 
av et nært samspill med en LKAB-ledelse som 
la fram visse vage forsikringer om forbedringer, 
klarte tilhengerne av å bøye seg for bedriftens 
krav, å redusere flertallet for motstanderne til 67 
stemmers overvekt av i alt ca. 3000 avgitte stem-
mer. Etter dette blei det avgjørende at ledelsen i 
streikekomiteen vakla og ikke sto fast på kamp-
linja som fortsatt hadde flertall. Med streikelede-
ren Ture Rantatalo i spissen overlot de først på 
ny spørsmålet til de streikende på nye stormøter 
som ikke ga nye resultater. Deretter gikk de like-
vel sjøl, med et par unntak, inn for å innfri LKABs 
betingelser og avblåse streiken.

Rantatalo skulle snart angre på at han ikke had-
de stått fast. Uansett måtte LKAB innfri en del 
av arbeiderkrava. Etter nye punktaksjoner fikk 
arbeiderne 15 prosent lønnsøkning, og UMS-sys-
temet blei avvikla og fast månedslønn innført i 
stedet. Og LKAB meldte seg ut av arbeidsgiver-
foreninga.

Også på store norske industribedrifter som lan-
dets største, Norsk Hydro på Herøya, hadde arbei-
derne fått erfaring med UMS-systemet og topp-
dirigeringa av lønnsoppgjøra, og samla spontant 
inn store beløp til støtte for Kiruna-streiken.

Ikke minst LO-leder Tor Aspengren og direktøren 
i Norsk Arbeidsgiverforening, Kaare Selvig, forsto 
i skjønn forening at Kiruna-streiken representer-
te en torpedo også under den «norske» utgaven 
av klassesamarbeidsmodellen. De gikk derfor 
sammen ut med kraftig kritikk av det de så på 
som en alt for positiv holdning i Norsk Rikskring-
kasting til de streikende i Norrbotten.  

Det skulle snart vise seg at Aspengrens og Sel-
vigs felles frykt for smittefaren fra Kiruna var på 
sin plass. Det kommer vi tilbake til når vi i neste 
utgaven av denne spalta markerer 50-årsjubileet 
for det «ville» streikeåret 1970 her i landet. 

Kilder og anbefalt videre lesning:
Sara Lidman: Gruva. Stockholm 1968                                                                              
Finn Gustavsen: Kiruna og vi. Oslo 1970

Gruvearbeiderne i Kiruna ville ha bort UMS – det Ultra Moderne Slaveriet. Bildet er fra filmen Gruvstrejken 69/70 – Satura AB.



Rudolf Nilsen:

Mesteren
I stallen i Betlehem fødtes i kveld 
  den eneste sønn av Vårherre. 

  De første som lo til hans skrik og hans sprell 
  var fattigfolk bare dessverre. 

  Men Jødelands konge han slipte sin kniv 
  for konger er redd for sitt liv. 

  Og da han blev større, så vandret han rundt 
  og levet fra hånden til munnen. 

  For borgerlig ro blev han aldri forundt. 
  Men skadelig var det i grunnen. 

  For tenk på de folk, som han omgikkes med: 
  en fisker, en snekker, en smed! 

  De rike blev pisket med svøper og ord: 
  i dem hadde ondsinnet røtter. 

  Men synderen spiste ved frelserens bord, 
  og skjøgene lå ved hans føtter. 

  At mesteren blev som han blev, er det rart, 
  med omgang av sådan en art ? 

  Idag vet man best, hvem han virkelig var: 
  de fattiges herre og mester. 

  Og forat det ikke skal glemmes, så har 
  vi kirken med paver og prester. 

  Så slipper de rike å huske på det. 
  Så feirer de julen i fred. 

Fra «På stengrunn» 1925




